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 رند، یگی گوشت م هاهوس

   رند،یگی گوشت م هاشهیاند

 شود،ی و محسوس م یواقع  جهان

 شود،ی باز شراب م شراب

 ٓاب ٓاب است، ابد،یی را بازم  شیبو نان

 

 ها.کردن فرد است از تمام اسم انیداشتن عر دوست

 

نشسته بود با چهره   یاون صندل ی که رو یجلوم کوبوندم ، زن  یمشت کردم و محکم به صندل دستامو
 انداخت.  یبرگشت و تو صورتم نگاه  نیعبوس و خشمگ ی

از خشمم  کمیتا  دادمیاتوبوس چرخوندم، پاهامو تکون م شهیبهش نکردم، سرمو بسمت ش  یتوجه 
 کمتر شه. 

 .کردیم  زی واقعا داشت صبرمو لبر گهید کشتم،ی برم خونه حتما عمو رو م ینجور یاگه هم دونستمیم

از  هی. بعد از حساب کردن کرا  ستادیدم ااتوبوس درست چند متر اونور تر از مقص نیچند م بعد
 اتوبوس خارج شدم . 

 .گرفتمیجلوش رو م یقبل از افتادن هر اتفاق مزخرف دیبلند خودمو به خونه رسوندم، با یقدما با

 داد زدم یوحشتناک یخونه با صدا  کیکوچ اطیرو چرخوندم و به محض وارد شدن به ح  دیکل

 د یحاج جمش-

زانو زدن مامان و کز کردن ، عمو و اون ژست  ؛یوارد خونه شدم، همون صحنه تکرار   تی عصبان با
 مسخره پر غرورش. 
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 کرد و گفت  یز یمن اخم ر  دنیبا د عمو

 تو گلوت   یسالم، چخبره صداتو انداخت کیعل-

 بارش نکنم.  قشهیکه ال ییزای از حرص باز و بسته کردم تا چ چشامو

 گفت  یلرزون  یقبل از من با صدا مامان

 ناهارتو گذاشتم رو گاز وردار بخور فداتشم ؟یسها دخترم اومد-

کنترل کردن اعصاب من بود، هه جالب بود!  یحرفش برا نیا دونستمیبمامان نکردم، م یا توجه
م و  ذوق زده ش  یخوراک هیده ساله ام که با  یمن همون سها کردی . فکر م کردیهنوزم منو بچه فرض م 

 هاش بعد از مرگ بابا ببندم.   لیچشم از عمو و تحم

 رسا گفتم  یکردم و با صدا  دیکه از هزار تا فوش بدتر بود نثار عمو جمش یلبخند

 و محترررم  یبه ظاهر حاج  یاقا م؟یپشت و پناه زندگ یمهربونم، چطور  یسالم عمو کیعل-

 سمتم اومد. مهی مامان از جاش بلند شد و سراس داد،یتمسخر م  یحرفام بو  دیفهمی خوب م عمو

 به مانتوم زد و گفت  یچنگ

 برو ناهارتو بخور    ایب-

 وارد خونه شدم.  ارمی کفشامو درب نکهیمامانو گرفتم و اروم پسش زدم، بدون ا دست

ذره ذره نابود کرده بود،   موی تمام زندگ یقهوه ا یبا چشما یبودم، مرد ستادهی رو به روش وا درست
 متنفرم.  یکه از رنگ قهوه ا بردمی م یپ نیبه ا دمیدیقت چشاشو مهرو

 دم یدندونام غر یال از

 گذرهیم یتو ذهنت چ دونمیم ه؛خوبیو هدفت چ یاومد یچ یبرا دونمیفکر نکن نم-

 و گفت  دیرو لبش کش یدست عمو

 آمار اومدن منو داد بتو؟ نایباز ت-
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تو   ویمسئله مسخره خواستگار یبار هزارم دار  یکه تو برا نهیامار داده، مهم ا یکه ک  ستیمهم ن نیا-
 ی کنیخونه ما مطرح م 

 زد و گفت   یپوزخند

 اومدم  یچ یبرا یچه خوب حدس زد-

 پس بزار برو  کشتیم گهید قهیتا دو دق زنمی االنم حدس م -

 و گفت  دیما بود با مشت اروم به بازوم کوب یکه تو اون لحظه نظاره گر دعوا مامان

 کن  یطرز حرف زدن با عموته؟ زود باش ازش عذرخواه دختر چه-

 انداختم.  کردیبه عمو که داشت با پوزخند نگاهم م یابرومو انداختم باال و نگاه  یتا هی

 کنم. یدختر بچه کوچولو ازش عذرخواه هیالبد توقع داشت مثل  هه

 . داشتیاون زبون تلخشو تو حلقش نگه م دی ، بلکه شا خوردیبه برجکش م کمی نبود  بد

 به مامان گفتم  خطاب

 !  یکن یبشرو برادرشوهر خطاب م  نینگو که ا کنمیعمو؟ خواهش م  ی گ یجونور م نیتو به ا-

 اخماشو برد توهم و داد زد عمو

 درست حرف بزن نفله-

 د یکش ییبلند واال غیمامان ج  کهی گرفتم، جور قشویانداختم  دست

  باریبدون  نویفقط ا هیمنو مامانم چ یو نقشت تو زندگ  یهست یندارم ک یمن کار  که،یمردت  نیبب -
  الی خیخدا ب یبه خداوند یخرفت وسط بکش  ریخونه ما و حرف ازدواج مامانو با اون پ یایب گهید

 برم ی م فتوی و اون رگ گردن کث شمیم زیهمه چ

 لباسشو صاف کرد.  ی قهیبهم زد و  یوحشتناک یبه عقب هولش دادم، عمو خنده  محکم

 مامان با خشم گفت به  رو
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 اگه تکرار شه...  یول بخشمی م نبارمیخب من بزرگترم و ا یزبونش درازه، ول   یلیدخترت خ  نیا-

 که ولش کنم.  زدی و زجه م کردیم هی گر یگرفتم، مامان ه قشو یقدم رفتم جلو و دوباره  هیحرفش  وسط

 هان؟  یکن  یچه غلط یخوای بازم تکرار شد، حاال م-

 گفت  هیعمو جدا کرد و با گر ی قهیدستمو به زور از   مامان

 کنم یول کن سها خواهش م-

 زدم داد

ازش   یکه خودت چند بار گفت  ی اونم به کس ؟یفهمیم  دهیرو ول کن؟ داره بزور شوهرت م   یچ یچ-
 ی متنفر 

 و گفت   دیمحکم تو صورتش کوب مامان

   کردم گفتم تورو خدا تمومش کن جای من غلط کردم گفتم، من ب-

 زدمو گفتم یصدا دار   پوزخند

 ! ادیتوهم بدت نم نکهیمثل ا-

نفرت رو از   تونستمیوگرنه م زدیحرف م  نیعمو ا شیپ دونستم یاز حرفم جا خورد، خوب م کمی مامان
 تو چشاش بخونم. 

 سر تو باشه یپدرم باال هی دیباالخره با اد؟ یبدم ب   یچ ینه برا-

 شدم تو صورتش و گفتم زوم

 درسته؟ گهید یزن یحرفو از ته قلب م  نیا-

 شد بهم.   رهی اب دهنشو قورت داد و با ترس خ مامان

 ازش گرفتم و رو به عمو گفتم نگاهمو

 شو  الیخی ب خورهیاون مردک بدرد مامان من نم-
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نه تنها مونده  که زن داداشت تو خو ندازنیم کهی هرروز ت  هیشوهر کنه، کل در و همسا  دیمامانت با-
 بدبخت  ادیازتون حرف در م  وقتی

مگه بابام   ؟ یستیمگه عموم ن  ت،ی زندگ   یخونه رو بزن به نامش و برو پ نیا ینگران مامان  یل یشما خ-
خونه  هی از بس بخاطر  یخونه ات بگذر و برو رد کارت خسته امون کرد نیداداشت نبود؟ از پول ا

 میکرد یکه خواست یهرکار 

 زد داد

 یم گمیخفه شو، امشب م-

 

 جوجه   یکن یچه غلط یخوایم نمیبب  یخواستگار  ان

 زدم داد

 ؟ یفهم ی م ستی ن  یاون مرد ادم درست-

 هست  میادیباشه از سر شما ز یهرچ-

 تو صورتش.   ارمی خودمو گرفتم تا فرود ن یمشت کردم و جلو دستامو

 د؟ یدون یاز کجا م-

زنشم که  نی و بب  ایداره ب  یسته ، شرکت نشی رنگ لباسش با رنگ ماش ارویدارم،   ایخودم باهاش برو ب -
 طالق داده بچه هاشم خارجن 

 ه،یف یچه ادم کث میصداش کن یکه بهتره فعال سبحان  یبهرام سبحان  یاقا یعنی  رمردی اون پ دونستمیم
دوبار قبل از مرگ بابا همراه عمو    ی کی . دیتر از عمو جمش  شعوریمرد بقول عمو فوق پولدار و البته ب هی

 ومد یخونمون اومده بود و همون اولم از برخورد و نگاهش خوشم ن

 زدم بهش و گفتم زل

 اد؟ یتو م ری گ یوسط چ نیا-
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 خاروند و با من من گفت  سرشو

 اد؟ یب  رمیگ یز ی چ دیبابا.... چرا با  یچی من؟ ه یک-

 تمسخر با دست بهش اشاره کردمو خطاب بمامان گفتم  با

 بو داره  هیقض نیبفرما، از اولم گفتم ا-

 گفت  یو با کالفگ  چوندیتوجه بحرفم بحثو پ  یب

 ن یاماده باش  یخواستگار  انیبا من بحث نکن دختر، امشب م-

به هردومون زد و از خونه خارج   یمامان تعنه ا ونیگر  یمن و چشما هیتوجه به نگاه عصب  یب بعدم
 شد.

من نشه، اصال من بدرک   یتا اون مرد احمق بابا کردمیکه الزم بود م یهرکار  زاشتم،ی م دی، نبا نه
 دست اون. فتهی مامانم گناه داشت ب

 رسوندم.  دیپوشیپا تند کردم و خودمو به عموم که داشت کفشاشو م  عیسر

 گفتم  یلحن تند با

 برم یابروتونو م کنمی پاشونو خورد م قلم نجایا انیاگه ب-

 ام گذاشت و محکم هولم داد نهی س یاورد باال و دستاشو رو سرشو

 ادم شده واسه من یراب ی بروبابا س-

 وار گفت  دیبرگشت سمتم و تهد هویبرگردوند تا بره اما   روشو

و   رمی گ یپس م اونوقت خونمو ازتون ی و از گل نازک تر به بهرام گفت یلج کرد نمیبخدا سها اگه بب -
 باشه یزندگ  یبرا  یمکان خوب  ابونی، فکر کنم کوچه خ رونیب  کنمی پرتتون م

 جوابشو بدم از خونه خارج شد  نکهیمشت شده نگاهش کردم و قبل ا یدستا با
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 . دمیکش یبلند غی ج  تیدستام گرفتم و با عصبان  نیب سرمو

 گفت  هیسمتم اومد و با گر مهیسراس مامان

 ولش کن، بخاطر من خودتو ناراحت نکن    زمی اروم باش عز-

 کردم و داد زدم یسرش خال مویدق و دل تمام

بخدا خسته شدم از بس بهمون زور گفته، از بس نظراتشو بهم    ؟یچ یعنی؟ ها تو بگو  یچ یعنی-
 ؟ یفهم یبخاطر اون احمق نتونستم دانشگاه مورد عالقم درس بخونم م ی کرده. من حت  لی تحم

 و گفت  دیبه سرم کش یدست مانما

 ره یگیخونه رو ازمون م میبگ زی چیاگه  میبگ  یز یچ میتونیاشکال نداره دخترم خدا بزرگه، ماهم که نم-

 تمام توان داد زدم  با

 گهید جای میری بدررک م-

 اخه؟   میکجا بر-

بود که  یخونه شصت متر  هی نی . فقط هم  میبر میرو نداشت ییبستم، حق با اون بود ما جا چشمامو
  رهیاز دستمون بگ نجارویتونست ا یواقع  ای یکرد، با سند جعل تی مالک یبعد مرگ بابام عموم ادعا

.  کردی هارت و پورت م یو کل  نجایا  ومدیهرروز م ی.ول مین یمنت گذاشت توش بش یبعدش با کل یول
مامان و   یاومده خواستگار  ینداده بود سبحا ریچند روزم گ دم،یپرسی ازش م د ینوع غذامونم با یحت

  دمیوصلت داشت بقول مامان شا نیچرا انقدر اصرار به ا دونستمیواقعا نم م،یجواب مثبت بد  دیما با
با اون   نماما زارمیکنه من نم یهرکار  ی. ولرونیمارو هرجور شده از خونش بندازه ب خواستیم

 مامان مظلوم منو نداشت. اقتیکنه، اون ل یعروس کهی مردت

 دستمو گرفت و منو بسمت اتاقم کشوند. مامان

 قربونت برم  یبخور ضعف نکن  ایب   ،یکه دوست دار  یگذاشتم همون مهیبرو لباساتو عوض کن برات ق-

 دار گفتم شین
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 دوست نداشته باشن  مهیق دینکرده شا ییخدا  وقتیبابتش؟  یهه از عمو اجازه گرفت مه؟یق-

  یرنجونده بودمش ناراحت شدم ول   نکهیمامان وارد اتاقم شدم، خودمم از ا نی گاه غمگتوجه به ن یب
 عمو متنفر بودم.  یدر برابر خواسته ها تشیاز سکوتش و مظلوم  کردم؟ی م کاریچ

 . رونی ب دمیکارمو از تنم کش یلباسا کالفه

خرج پوشاک و   تونستمیو خداروشکر م کردمی کار م  دیتو بخش تول  یشرکت بزرگ غذاساز  هی تو
 کنم.  نیغدامونو تام

 . رونی پام زدم و از اتاق زدم ب ی با شلوارک مشک  دیسف شرتیت هی 

فداش شم، مثال باهام   یزدم، اله یکه وسط خونه پهن شده بود ناخوداگاه لبخند یسفره ا دنید با
 بود. ومدهیقهر کرده بود و سرسفره ن

 باشه؟ تونستیزدم و رفتم اشپزخونه . جز اونجا کجا م  یلبخند گله گشادبود   ریفکرم درگ نکهیا با

 بمن کرده بود و مشغول شستن چند تا دونه ظرف بود.  پشتشو

  یبلند نیه  کهی از پشت بغلش کردم، جور یحرکت ناگهان  هیبسمتش قدم برداشتم و تو واشی واشی
 . نکیو بشقاب از دستش افتاد تو س دیکش

 و گفت  دیسرم کوب   یمن اروم رو دنید با

 دم ینکنه ترس کارتیخدا بگم چ-

 و گفتم دمیاروم بوس  گونشو

 گهید یخب منم اونجور کردم که بترس-

 نوک دماغم ضربه زد و گفت  یاش رو  یکف  یدستا با

 ؟ یناهارتو خورد-

 بخورم؟  یز ی چ تونمیبنظرت تنها م-
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 و گفت  دیخند اروم

 ام یاالن م-

 رو گونش کاشتم و ازش فاصله گرفتم .  گهیبوس گنده د هی

مثل   یادم ظالم هیمن بود اگه تو دست  یو پشتوانه زندگ یدوسش داشتم، اون تنها حام  یلیخ
 . مونمیقطعا زنده نم فتهیب  یسبحان 

 ادمهیعمو بود، توسط عمو با بابا اشنا شده بود و چندبارم خونمون اومده بود. قیشف قیرف  یسبحان 
  رفتی هزارتا خونه داشت و هرروز با انواع اقسام زنا اونجا م نکهیاز ا کردیم فیازش بد تعر  یلیبابام خ 

 ازش متنفر بود.

هاش ادامه بده و نشد رابطشو با یراض گهیبابام د کهی چندبارم به گوشم خورد قمار بازه ، جور یحت
 باهاش قطع رابطه کرد.

 ن؟ یمن مامان دسته گلمو بدم دست ا اخه

 

 اون؟ عمرا اگه اجازه بدم  نیهمچ  یپدر رو بزارم رو شخص اسم

 استراحت کردن وارد اتاقم شدم. یاز صرف ناهار همراه مامان برا بعد

بدجور خستم  یت کوفتبه خواب داشتم کار کردن تو اون شرک ازین ی لی، خ دم یتخت دراز کش یرو
 .کردیم

 زنگ خورد.  می گذاشتم، هنوز چشمام گرم نشده بود که گوش  میشونیپ  یرو ساعدمو

 شدم  یکفر   نایاسم ت دنیدستم گرفتم و با د ویگوش کالفه

 ها؟-

 ؟ یهاپو کوچولوم خوب یاوخ-

 و خستم؟ امیمن االن از سرکار م یدونینم  یعن یزهرمار، تو -
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  شدیچ نمی خوبه خوبه ، بگو بب-

 شد؟ یچ یچ-

 گهید گمیاه عموتو م-

، اگرچه  دمیکار گذاشتن شما تو خونه ما سر فرصت رس نیها و دورب ینیبه لطف خبر چ ؛یچ یه-
 نداشت   دهیو فوشام فا دایتهد

 کنم؟یخبرت م   نمیب یعموتو جلو درتون م نیبده هروقت ماش   ؟یمخف  نیبلله؟ دورب-

 نکن  هیخب خب حاال گر -

 ی نگفت-

 و؟ یچ-

 شد؟ یعموت چ-

 یخواستگار  ادی الدنگش ب قیخونه اشو کوبوند سرمون امشبم قراره اون رف شهیبابا مثل هم یچ یه-

 ؟ یکن  کاریچ یخوای حاال م-

 بزارم اون مردک شوهر مامان شه  دیبکنم ، هرطور شده نبا  یکار ی  دیبا ی ول نایت دونمینم-

 حتما بگو  ادی برم یاگه از من کمک -

 باشه -

 ه؟یهمسا یندار  یکار -

 ی نه با-

 ی بابا-

 کردمی م یکار یحتما  دیپرتش کردم و چشامو روهم گذاشتم ، با ی، گوشه ا ی قطع شدن گوش با
 .....دیبا
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 به منو مامان زل زده بود. یهم انداخته بود و با لبخند چندش  یرو  پاهاشو

 .  تینبود امن  یعنی نی! ابود که تنها اومده بود نیا یز ی تر از هرچ ترسناک

  یل یهم و خ یمثل خودش پاهامو انداختم رو نیهم  ی. برا دادمینقطه ضعف دستش م دینبا یول
 پرجذبه گفتم

 قبلش بهتون بگم... دیبا ،یسبحان یخب اقا یل یخ-

 گفت  عیحرفمو بزنم و سر  هیبق نزاشت

 مادرت جات صحبت کنه؟ یدیندارم دختر جون، اجازه م  یمن باتو حرف-

 حواله ام کرد. یبا لبحند چندش  زی نگاهش کردم که ناگهان دور از چشم مامان چشمک ر اخمالو

 نیرو سرش خورد کنم، ا  زویرو م  یتک تک بشقابا تونستمیتو صورتش نگاه کردم، کاش م ناباورانه
   زد؟ی بمن چشمک م د یبود؟ چرا با یک گهید

 که تو ذهنمه غلطه   یز یداره و اون چ  ی عصب کیت کردم خودم رو قانع کنم که یسع

 گفت  یسبحان 

بهرحال گذشته ها گذشته و با غصه خوردن اون مرحوم   یبخاطر مرگ همسرتون واقعا متاسفم، ول -
 ... وهی. باالخره شما هفت ساله بگردهیبرنم 

 زدم داد

 تنها  -

 تعجب گفت  با

 بله؟ -

 نه، تنها  وهیگفتم ب-
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 جمع و جور کرد و گفت  خودشو

   دیبه فکر خودتونم باش  دیو باالخره با دیهمون تنها ... شما هفت ساله تنها هست د؛یببخش-

 . دادیسرشو تکون م  ریو سر به ز کردی در جوابش سکوت م مامان

  شیهم خودتون و هم دختر خانومتون تو اسا دیمطمئن باش  د،یبمن جواب مثبت بد  خوامیازتون م-
 بود من...  دیخواه یکامل

 تلفنش حرفش نصفه موند. خب خداروشکر خفه شد. یبلند شدن صدا با

 انداخت و رو به ما گفت  یبه صفحه گوش  ینگاه

 جواب بدم  دی من حتما با دیببخش-

 جواب داد مامان

 داخل اتاق  دیبر ست،ی ن  یباشه حتما مشکل-

 رو به من کرد و گفت  بعدم

 کن   یسها جان؛ اقارو تا اتاقت همراه-

 بلند شدم و با دست به در اتاقم اشاره کردم.   یصندل  یرو از

خودشو به اتاق رسوند منم پشت سرش به رسم مثالااا ادب راه افتادم، اما به  مهیسراس  یسبحان 
 به اتاق در رو پشت سر خودش بست.  دنیمحض رس 

 کرد؟ نیچرا همچ نیبه مامان با اشاره گفتم ا رو

 فقط در جوابم شونه اشو باال انداخت.  اونم

گوشمو به در  نی هم یچرا اصرار داشتم به حرفاش گوش بدم، برا دونمیبودار بود ، نم کمی هیقض
 . گهیم  یچ نمیچسبوندم تا بب

 ت گوش دادم.نکردم و با دق   یاما توجه نمیکه برم بش زدی اونور بال بال م مامان
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 هرجور شده جورش کن  ریام دونمیمن نم-

-..... 

 زد داد

 د یفقط لو نر دونم،ینم-

-.... 

 نمت ی بیجلو در شرکت م   ایفردا ب امی ب تونمیامشب نم-

-.... 

 ی ، مواظب باش تابلوش نکن نمتیبی گفتم فردا م-

 کجا بره؟  خواستی تابلوش نکنن؟ فردا م ویفکر فرو رفتم، چ تو

 چشم دوختم. یسبحان  نیو به چهره خشمگ دم یبا ترس از جام پرباز شدن در   با

 ؟ یکن ی م کاریچ  نجایا-

 تته پته گفتم با

 د؟یخوا یاممم... خب ... اهان خواستم بگم اب نم-

 . دمیکه زده بودم خودمم خجالت کش  یحرف منگوالنه ا بخاطر

 گذشت.  ری شد و از کنارم رد شد. خداروشکر بخ الی خیب  یول

بحث خونه وسط نبودو   خواستی و دوباره چشم دوختم به دهنش؛ چقدر دلم م  مینشست یصندل یرو
 !فیح ی ول  رونیب  کردمیاز خونه پرتش م یبا الدنگ

 ؟ میخب کجا بود-

 مامان جواب دادم یبجا
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 اب تو دلمون تکون بخوره مثالااا  دیزاری نم  دیگفتیم دیداشت-

 گفت که بهتره نگم!  ییزایگوشم چ ریز مامان

 زد و گفت  یبرخالف مامان لبخند یسبحان  یول

 ؟یشما چند سالتونه خانوم-

 و کثافت بود.  حی چقدر وق ومد؛یاصال خوشم ن یکلمه خانوم  از

 زد و گفت   یبهم لبخند مصنوع زمی ریرو م   یمهمون ن یاگه دهن باز کنم کل ا دونستیکه م مامان

 د یکن ل یم  ینیری ش  دییبفرما-

  تی شد نابود نجوریحاال که ا م،یکردیهمو نگاه م زیت یتوجه به حرف مامان هردومون با نگاه ها بدون
 ی سبحان  یاقا هیحتم

 

 **** 

نه البته   ،یسر وقت سبحان رفتمیامروز صبح م  دیکار داشتم . با یگرفته بودم، کل یامروز مرخص یبرا
 کنم.  یبان دهید  یپنهون  ییجورای خواستمی که بفهمه م یجور 

تو کفشش   یگیر  هیبود  یهرچ دونمیبود، م  یموضوعش چ یاون مکالمه تلفن  اوردمیسر درم دیبا
 اشغال قمار باز. شناختم،یچلغوز رو م  هیداشت. من اون سبحان 

با مامان   زاشتی و نم هیکه اون ادم عوض بردیم  یعمو پ دی شا یسبحان هیکردن چند تا سر نخ عل دایپ با
 کنه.  یعروس 

که بعد   شدمیمطمئن م دیعمو ، با دنید رفتمی م دیبه ساعت کردم، هفت صبح بود . اول با ینگاه
 . ارهینم ویاسم سبحان گهینشون دادن مدرک د
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سر   ینشه ب داریمامان ب نکهیا یرو تنم زدم و برا  دادیبهم غرور م ی ام رو که حساب یچرم مشک  یمانتو
 . رمیکه من دارم کجا م شدیمتوجه م دیمامان نبا رون،ی صدا از خونه زدم ب

 باشه .  داریبودم ب  دوارمیگرفتم و ادرس خونه عمو رو بهش دادم، فقط ام یراه تاکس سر

 شدم.  ادهیپ  نیاز ماش هیدر خونه عمو و حساب کردن کرا یجلو  ینگه داشتن تاکس با

 دراومد  فونیآ یدادم که صدادرو فشار  زنگ

 ه؟ یک-

 ز ی نفرت انگ یزن عمو بود، زنعمو یصدا

 منم زنعمو -

 ؟ یکن یم کاری چ نجایسها!! تو ا-

 ماچت کنم صبح زود برگردم  اومدم

 گفتم کالفه

 درو باز کن زنعمو با عمو کار دارم -

با   یصد متر  یخونه  هیدر رو هول دادم و وارد خونه عمو شدم،  عیمکث در باز شد، سر یاز کم بعد
 بزرگ .  بایتقر یاط یح

 بهتر بود.  یلیمجلل نبود اما از خونه ما خ  ادیز

 بهم ضد حال خورد.  ی اونم اول صبح حساب ییالله با لباس دانشجو دنید با

 زد و گفت  یمن لبخند اجبار  دنید با

 موقع روز؟  نی ا شدهیسها! سالم چ-

 . ومدیدختر و کل خانوادش بدم م نیکنترل کردم تا موهاشو دونه دونه نکنم، از ا موخود

 با بابات کار داشتم یچ یه  زم؟یعز یخوب -
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 زد و گفت   یچشمک

 من خبر ندارم؟  دیگذاشت یز یچ یکلک، نکنه با لهراسب قرار مرار -

حالم    یدتر از سبحانب  یکیکردم، لهراسب داداش بزرگ الله بود،  یحرفش خنده مسخره کوتاه نیا با
 .خوردیازش بهم م

 ی فکر کنم دوباره منو با خودت اشتباه گرفت زمیعز ری نخ-

بزنم از جلوش رد شدم و وارد خونه شدم . خداروشکر از شرش خالص   یا گهیحرف د نکهیا بدون
 !میشد

به صورتم دادم و  ین یتن لش لهراسب وسط حال چ دنیبه در وارد خونه شدم، با د یزدن تقه ا با
 اطرافو نگاه کردم. 

اصال هم دلم براشون   ومد،یخوابالو سمتم م یپف کرده بود صورتش با چهره  یحساب   کهیدرحال  زنعمو
 کرده بودم.  دارشونیکه از خواب ب سوختینم

 کشدارش گفت  ازهی همزمان با خم زنعمو

 سالم-

 سالم زنعمو، عمو خونس؟ -

 وقت روز؟ نیا هشدیچ-

 ی باهاش حرف بزنم اونم خصوص دیفقط با یچ یه-

 تو کارم ممنوع.  یفضول یعنی نیا

 اخم سرتاپامو برانداز کرد و گفت  با

 میبخواب میخوایتر حرفتو بزن م   عیداخل اتاقه سر-

  نجوریزنعمو بود ا یفکر کردم اگه مامان جا نیبه ا ومد،یمهمون خوشم ن  هیطرز حرف زدنش اونم با  از
 کرد؟ یرفتار م 
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بود و با   دهیتخت خوابش دراز کش یوارد اتاق شدم،عمو رو  نیپاورچ نیدراوردم و پاورچ کفشامو
 . رفتی ور م یگوش

 کنم.  دشیتهد خوام یالبد فکر کرد باز م یمن شوکه نگاهم کرد، آخ دنید با

 گذاشت کنار و با همون شوک گفت  شویگوش

 سها! -

 تکون دادمو گفتم سرمو

 اوهوم سها، تعجب داره برادر زادت اومده خونت؟ -

 وقت روز؟  نیاخه ا-

 رو به روش نشستم و گفتم نی زم یرو

 نداشتم یاضاف  میاخه جز االن تا-

 شده؟  یز یچ-

 باهات حرف بزنم دیبا-

 فر خورده اش معلوم بشه.  یرو از روش برداشت که باعث شد شلوارک راه راه و پشما پتو

 شنوم یخب م-

 جسورانه زل زدم تو چشاش  شهیاز پاهاش گرفتم و مثل هم نگاهمو

 که  یدونیم ادیخوشم نم یمن از سبحان  -

 بهرام -

 بله؟ -

 ... یناسالمت یبهتره با اسم صداش بزن گهیگفتم اسمش بهرامه د -
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 به نشونه سکوت اوردم باال و گفتم  دستمو

که  یدون یمتنفرم و م  یاز سبحان نکهیخواستم بگم من با ا ،یبرام شناسنامه رو کن   نجایا ومدمین-
 کنم ی نم یو مخالفت  گمی نم  یچ یه یازدواجو بهم بزنم ول  نیا تونمیم

 د یسانداخت باال و مشکوکانه پر ابروهاشو

 ؟ یمطمئن -

 زدمو گفتم یا روزمندانهیپ  لبخند

 شرط کوچولو دارم هیخب   یاوهوم مطمئن ول-

 جا بخورم. کمی زد که باعث شد   یمحکم پوزخند

 خونه رو بنامت بزنم اره؟ ینکنه توقع دار  ه؟یهه چ-

 با خونه تو کار داره؟  یک-

 ؟ یپس چ-

 بردم جلوتر و مماس با صورتش گفتم سرمو

 ؟ یشیقمار بازه از ازدواج منصرف م  یکنم که سبحان  اگه بهت ثابت-

 ....دیبا یچ یهه برا-

  ، یکن یمقاومت دیمامانمه پس نبا ی ازدواج بقول خودت فقط و فقط بخاطر صالح و خوشبخت نیاگه ا-
 ؟ یخواینم نویمگه نه؟ تو که ا شهیادم قمار باز خوشبخت نم  هی خب مسلما مامان با 

 و متعجبه.   یچقدر عصب دمینفس نفس زدنش فهم  یصدا از

حرفم بهش    نیبا ا یول  زنهیهست که انقدر داره له له م یسود هیوصلت  نیعمو تو ا یبرا دونستمیم
 زدم.  یکدستی

 بعدش جواب داد  یمن من کرد ول کمی
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 ی کن  دایپ یز یچ  ی بتون دونمیم دیهرچند بع کنمیباشه قبول م-

 اونوقت چرا نتونم؟ -

 ست ین یاون جز پاک   یتو زندگ  یز یچون چ-

خودم   یرو فشیکث یاز صحنه نگاه ها شدیخنده، کاش م  ریناخوداگاه بلند زدم ز یگفتن کلمه پاک با
 .براش مهم باشه کنمیهرچند فکر نم رمیبگ لمیف

 جام بلند شدم و گفتم از

 برات مدرک جمع کنم   سرت یاندازه موها دمینره، قول م ادتیپس شرطمون -

 صلوات بفرست   یکرد دایپ دونهیاگه -

 رون یاز اتاقش زدم ب یبلند صلوات فرستادم و بدون خدافظ یخنده و صدا با

 

 . کردی زنعمو پشت در شوک زده نگاش کردم، حتما داشت حرفامونو گوش م دنید با

 گفتم  یاروم یبردم جلو و شالشو مرتب کردم با صدا  دستمو

 وگرنه مجبورم مغزتو پودر کنم  رونی ب یاز مغزت بنداز  یدی شن  یکن هر چ  یسع-

 به صورت قرمزش زدم و از جلوش رد شدم.  یا ثانهیخب   لبخند

به بدن خستم  ی اول، کش و قوس تی از مامور نمیخب ا ی لیپام زدم و از خونه خارج شدم . خ  کفشامو
 شدم.  یدادم و منتظر تاکس 

  ری معروف بود خ یادیچون ز شناختمی!! ادرسشو میبود، شرکت طال ساز  یشرکت سبحان یبعد مقصد
 سرش. 

 خودمو توش پرت کردمو بسمت شرکتش رفتم.   یتاکس نی اول با
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فقط تا آخر هفته بهمون   یوقت نداشتم ، سبحان ادی، ز ارمیازش درب  دیمف  زیکنه بتونم چندتا چ  خدا
 وقت داده بود.

 . اریبس یبلند و طبقه ها یبا ساختمون  یاشت، شرکت نگه د  یسبحان میشرکت عظ یجلو یتاکس

  دنشیمجلل بود که از د یانقدر  نم، یسرمو بردم باال تا کامل ساختمونو بب یشدن از تاکس ادهیاز پ بعد
 . شدمینم  ریس

 تو چشمم گذاشتم. موی افتاب  نکیسرم گذاشتم و ع یرو  مویافتاب کاله

کنم، چشمم خورد به پشت  دایشدن پ  یمخف یمناسب برا ییبه اطراف انداختم تا بتونم جا ینگاه
 بود.  یعال  یبوته ها پشت نرده ها جا یال ،یچوب ینرده ها

 

  رمی لحظه چشممو از در شرکت بگ کی یحت  دیکردم، نبا نیبه اونجا رسوندم و اون پشت کم خودمو
 .شدیوگرنه طعمه از دستم رها م

کنم تا تو   یراه انداز  مویعکاس   نیگرفتم اول دورب  میاال حاال ها اونجا معطلم پس تصمح دونستمیم
 حساس به مشکل برنخورم.   تیموقع

از   دیرو هم نبا هیثان کی یکردم، حت میتنظ  یمتوال یعکسا یکردم و اونو رو میتنظ  ی حساب نوی دورب لنز
 . دادمیدست م

 

 . دیرس یکه بنظر مشکوک م یکس  کرد،یجلو در شرکت مالقات م   یکی با  دیاالن با یگفته سبحان  طبق

 پس؟ نکنه من اشتباه متوجه شدم؟ ومدیساعت اونجا عالف نشسته بودم ، چرا نم کی بایتقر

 .نهی منو بب یکی  دمیترسیم شد،یم شتریاسترسم ب گذشتیم شتریب  یهرچ

 . گهید رونی ب  ایخب گمشو ب دادم،یفوش م ویو سبحان  رفتمیپام ور م ری ز یعلف ها با

 منو به خودش جلب کرد.  یقرمز مشک پیپوش، با ت  کی دختر ش  هیاوردم باال و همون لحظه  سرمو
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اومده چون  یپاشنه بلندش با عشوه و قر کمر وارد شرکت شد، حتما بخاطر سبحان  یاون کفشا با
 بود.   یرمعمولی غ یادیز کمیاداهاش 

و   رونیب  ومدی م یداشتم و مقابل در شرکت گرفتم، حتما با سبحانبر نموی وقتش بود، دورب گهید حاال
 .گرفتمیازش عکس م  دیمن با

 شد.   داشیمونده بودم، باالخره سر و کله دختره پ تیتو اون وضع شدیم قهیدق چند

 رو لبم اومد.  یروز ی پشت سرش لبخند پ یتا بخودم مسلط باشم، با اومدن سبحان  دمیکش قیعم  نفس

 فمی ک فشی کث یپشت کمر اون دختره و خنده ها  یکردم، با گذاشتن دست سبحان میتنظ  نوی دورب لنز
 شد.  شتریب

لحظه   نی دکمه عکس شاتر اش گذاشته بودم تا ا یبشر، دستمو رو نیا ینابود یلحظه برا ن یبهتر
 رو ثبت کنم.  ییطال

 اومد جلوشون ؟ هیکدوم احمق  نی... عه!! ا ۳....۲...۱

قد بلنننند جلوشون  یپسر کت و شلوار  هیتر زوم شدم،  قیبرداشتم و دقاز جلو چشمم  نوی دورب
 شده بود.  دشونیبود و مانع د  ستادهیوا

  نیدستشو از دور کمرم دختره ورداشت ، ا یبه محض اومدن اون پسره سبحان  نمیتونستم بب فقط
 از دست رفتن فرصت.  یعنی

برخالف تصورم نه تنها نرفت، بلکه دختره   یول احمق گورشو گم کنه بره،  یصبر کردم تا اون پسره  یکل
 شد و از اون محوطه دور شد.  نشی سوار ماش

گفت جلو در   یچون سبحان  زدن،یبا تلفن باهم حرف م روزیباشه که د ارویاون همون  زدمی م حدس
 . نمتیب یشرکت م 

امروز کارم تموم   نیلب اون پسره درازو فوش دادم اگه اون نبود هم ری حرص علف هارو کندم و ز با
 .شدیم

 شدن و رفتن.   نیباهم حرف زدن و باهم سوار ماش کمی و پسره  یسبحان 
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  کردمی. حس مکردمی م بشیحتما تعق دیرفتم، با ابونیو بسمت خ   فمیانداختم تو ک عیسر نوی دورب
 . خورهیکه بدرد من م رنی م ییدارن جا

 احمق.  یمهلم نداد ا چی دست تکون دادم، اما طرف گاو از آب دراومد و ه یتاکس  نیاول به

 .کنم داشینتونم پ گهیشه و د ری د دمیترسیم اد،ی ب نی ماش هیدست تکون دادم تا بلکه  دوباره

 به سمتش حمله کردم و گفتم  یدیسف  دیمتوقف شدن پرا با

 د؟ یری م میآقا مستق-

 برداشت و گفت  نکشویکه از شانس گندم جوون از آب دراومده بود، ع طرف

 کجاس؟  میمستق-

 خنده . ری بلند زد ز بعدم

 کوبوندم  کش یتوهم بردم و با پا محکم به الست اخمامو

 شور یب ی کهی مردت-

 حرکت کرد.   یبی نکرد و با سرعت عج لهیفاصله گرفتم، خدارو شکر اونم پ نشیماش از

با   دیبعد با  یکنم . سر  دایپ  ویسبحان نیماش  تونستمینم ومد یم  نیاالنم ماش نیشده بود، هم رید گهید
 . امیب  نایت  نیماش

 تلف شد.  خودی ب  یلیلب همه رو فوش دادم ، امروز خ  ریکوبوندم و ز  نیحرص پاهامو زم از

 اتوبوس رفتم تا بلکه گورمو گم کنم برم خونه ستگاهیبسمت ا زونی او یشونه ها با

 

خودمو تو  زدی توجه بمامان که مدام اسممو صدا م ی خونه پرت کردم، ب  یبا شدت گوشه   فمویک
 . دمیاپن بود رو سر کش  یکه رو یاب  یاشپزخونه انداختم و بطر 

 گفت  یخودشو بمن رسوند و با نگران  مهیسراس مامان
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 ؟ یشرکت باش  دیمگه االن نبا ؟یشونیشده سها؟ چرا انقدر پر یز یچ-

 شده بود پاک کردمو گفتم  سیلبمو که خ  گوشه

 گرفته بودم کار داشتم  یامروز مرخص ست،ین  یز ینه مامان چ-

 ؟ یچه کار -

 م؟ یناهار دار ست،ین  یمهم زیچ-

 نازک کرد و گفت  یبهم شک کرده بود پشت چشم یکه حساب مامان

 کنمی ولت نم یداشت کاری چ یتا نگ م،یندار ری خ-

 گذاشتم رو شونه هاش و اروم هولش دادم  دستمو

 ندارم  حیشو اصال حوصله توض الیخ یمامان توروخدا ب -

 گفتم یجد یلی خ بعدم

   ومد؟ین  نورایعمو که ا-

 بهم کرد و بسمت گاز رفت و غذاشو هم زد یز یر اخم

 یدیفهمیتو خودت از من زودتر م  ومدینترس اگه م-

 خوبه -

 افتادم   یز یچ اد یو خواستم از اشپزخونه خارج بشم که دوباره   نییاانداختم پ سرمو

 زنگ نزد؟ یسبحان  یراست-

 بسمتم برگردوند و گفت  سرشو

 م؟ ینه مگه نگفت تا اخر هفته وقت دار-

 گفتم  ینه کل-
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 اتاقم رفتم تا لباسامو عوض کنم. بسمت

  نیاگه ماش  ای شد،یخوب م یل یخ گرفتمیذهنم مشوش بود، اگه تو اون لحظه ازش عکس م هنوزم
 .شدیم رمی دستگ یز یچ هیحتما   رفتمی داشتم دنبالش م

 .دمیاون لحظه موهامو از حرص کش یاداور یبا   دوباره

که   یز یخوردن ناهار بسمت اشپزخونه رفتم، تنها چ  یپام زدم و برا یدیبا شلوار سف یسرمه ا کیتون
 ذهنم باز تر شه.  کمی  شدیباعث م

اتاقم بودم و با خودم فکر   یکنجار رفتم، مدام تو یگفت تا شب با خودم کل شهی از خوردن ناهار م بعد
 شرکت.  ینکنم شرکت ب  دایمدرک پ یتا وقت یعنیفردا هم  شرکت نرم،  دیبا کردمیم

 شرکت.   میکه فردا باهم بر کردمی هماهنگ م دیرو گرفتم؛ با نایتلفن رو برداشتم و شماره ت یگوش

 بوق جواب داد نی اول با

 جونم؟ -

 ی جونم خوب  نایسالم ت-

 ما خوش اخالق شده؟ یاووووه چخبره شده خانوم سگ-

 من  یعشق جون -

 هوووم  -

 زم ی عز-

 هااا -

 ؟یکار ی فردا صبح ب-

 دانشگاه چطور؟  رمینه م -

 گفتم تی عصبان با
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 ؟یگردیبرم  یبابا ک  یدانشگاه ؟ ا-

 تا ساعت دو اونجام  یکن ی م یوا چرا اونجور -

 حرص گفتم  با

 ی ایب  یتونیخب بابا پس نم یل یخ -

 ؟ یبر  یخواستی ؟ کجا م شدهیخب حاال چ-

 گفتم کالفه

 ؟یقرض بد یتون یرو نم  نتیماش  گمیبابا؛ م یچ یه-

  میندار شتریب دیپرا دونهیماهم که  گهید رمیم نیخب خر خانوم با ماش  -

 بابا باشه پس ولش کن  یا-

 بتونم کمکت کنم دیشا شدهیچ نمیخب بگو بب -

 ؟ یندار  یبکنم کار  یفکر  هیخودم  دیبا ی کن یکار  یتون ینه نم -

 ؟یندار  یخب باشه تو کار   یول یکن ی م یچه غلط یدار  دونمیمنکه نم -

 فظ  نه خدا -

 خدافظ -

من  ایمورد شانس نداشتم  هی نی رو با حرص قطع کردم و پرتش کردم گوشه تخت؛ اصال تو ا یگوش
  یغلط چیه تونمیمثل امروز نم نیخوش شانس بود! فردا بدون ماش  یلیخ  یسبحان ای بد شانس بودم 

 . ادیب رمی مورد مثل مورد امروز گ هیباز  نکهیکنم مگر ا

  یعنیکردم،به فردا فکر کردم. خدا جون  دیشد یاحساس خستگ یر یفکر کردن و خود درگ یکل بعد
 رون؟ی بره ب مونیو عمو از زندگ  یسبحان  یپا شهی م یعنی تونم؟یفردا م
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. اگه به خواسته اش  امی عمو بر نم یباشم از پس دستور ها  یمن هرچ یدونیجونم خودت که م  خدا
 شهیحقوق منم که بزور خرج خورد و خوراک م  م،یشیو اواره م رونیب  ندازهیعمل نکنم مارو از خونش م

 پس خودت کمکم کن 

به خدا سپردم و بدون فکر   ویهمه چ نیهم یبرا دادیفراوونم م یاز خستگ دیکه نو دمیکش یا ازهیخم
 بخواب رفتم یا گهید

 

بودم، امروز دوشنبه   یرنگم پشت بوته ها منتظر اومدن سبحان   یو کاله مشک  یافتاب  نکی همون ع با
 .میدادن جواب که مجبورن مثبت بود وقت داشت یبود و ما فقط چهار روز برا

  ینشد، حت دهید چیه یبودم، از اون موقع سبحان  نجاینه صبح بود و من از ساعت هفت ا ساعت
 .شدیدخترم وارد شرکت نم  دونهی

  یاالن توش کل دمیجنبی م کمی روزیبود انداختم، اگه د ن یزم  یو عالف رو کاریکه ب  نمیبه دورب ینگاه
 عکس داشتم.  

  ادی از دستم برنم یکار  یچرا وقت دونمیو شروع کردم به خودم فوش دادن، نم رونیدادم ب  نفسمو
 شخص خطرناک و بزرگ؟   نیخنگ مدرک؟ اونم از همچ ی، خب اخه دختره  شمیم  ریجوگ

 .رونیاز شرکت زد ب  ی که دوباره سبحان کوبوندمی جلو روم م مکتیپشت سرهم به ن  سرمو

 نه دوتا بلکه پنج تاااا. یک یپشت سرشو، نه  یگاد، دخترا یما اوه

 وقتش بود . گهیگرفتم دستم، د نویو دورب   دمیاز جا پر جانی ه با

 تا بنا گوش باز شد. شمی که گرفتم ن  یعکس نیاول گرفتم جلوم، با  نویچشممو بستم و دورب هی

 یا د،یاز اون دخترا رو بوس  یک ی یخم شد و گونه  یبود، سبحان   یامروز روز خوش شانس نکهیا مثل
 ! رمی گیمنم فقط عکس م دیجانم ادامه بد

 شدن.  نیکه وارد ماش  یتا وقت رونی که از شرکت زدن ب  یاز زمان گرفتم،یوقفه عکس م یتند و ب تند

 . باالخره موفق شده بودم! دمیکش یفی خف  غیذوق ج از
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 زبونمو دراوردم .  شدیداخلش که داشت ازم دور م یو ادما یسبحان  نیماش  یبرا

  یتر، مخصوصا اون قسمت قیتر و دق یعال  یک ی از  یکیکه انداخته بودمو مرور کردم،   ییذوق عکسا با
 .دیبوسی رو م یک ی یکه سبحان 

 شد.  بیاز جلو چشمم غ نی دورب هویاون عکس زوم شده بودم که  یرو

 کجا رفت؟  نمیدورب  شد؟؟یچ

 دمیکش یبلند  غی ج یعسل  نیدوتا چشم خشمگ دنیترس اطرافو نگاه کردم و سرمو اوردم باال، با د با
 باال.   دمیو پر

منم   نی ود و دورببهم کرده ب یاخم گنده ا ؛یو شلوار ل یمشک شرتیت ،یمشک یپسر قد بلند باموها  هی
 دستش بود.

 خودش اخم کردم و گفتم مثل

 ؟یمنو چرا ازم گرفت نیدورب -

 ؟ یچرا از اون مرده عکس گرفت-

 چقدر پررو بود!  جانم؟؟؟

 زدم داد

 ؟ یداره هان؟ فضول مردم یبتو چه ربط-

 دستش دستمو رو هوا گرفت و پرتم کرد عقب.  یکی اما با اون رمیازش بگ  نویبردم جلو تا دورب دستمو

 گرد کردمو گفتم چشامو

 ؟ یمنو هول داد ؟یکرد یتو ... تو چه غلط -

 گفت  الیخی ب  یلیخ

 زنم یکتکتم م فتهی اره، پاش ب-



 شهر  یها زدهیپر

30 
 

 و بسمتش حمله کردم دمیکش  یوحشتناک  غیج

 پررو، فضول، بدرد نخور، احمق  یپسره  کشمتیم-

باال نگه   نویزده بود و دورب  شخندیاما اون فقط ن دم،ی کوبیاش م  نهیس یمشت پشت سرهم رو با
 داشته بود.

 باال و گفتم  دمیپر

 بده  نمویدورب -

 رش یبگ  یتونیاگه م-

 قد بلند بود.   یل ینتونستم، خ یول دمیپر نییبار باال پا چند

 مظلوم کردمو گفتم افمویق نیهم  ینداره برا دهیجنگ و دعوا فا دمید یوقت

 د؟یبد نموی لطفا دورب شهیم-

 . ضی خنده! خب زهرمار پسرک مر ری زد ز بلند

 خنده ادامو دراورد و گفت  با

 دم ینه نم-

 بردم جلو و گفتم  سرمو

 ؟ یباش  کارهی چرا مثال؟ چ-

 از من سرشو اورد جلو و گفت  تی تبع به

 ی کردی تو کارم دخالت م یچون داشت-

 تعجب گفتم  با

 تو؟  ایکار تو دخالت کردم  من؟؟ من تو-
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 انگشتش بهم اشاره کرد و داد زد  با

 تو -

 زدمو گفتم   یپوزخند

 ی دیاز دستم قاپ نوی که دورب یتو بود گرفتمیمن داشتم عکس م -

 زد و گفت   یخودم پوزخند مثل

 ی من عکس گرفت یکه تو از سوژه  دادمیمنم داشتم کارمو انجام م -

 

 تعجب داد زدم  با

 سوژه تو؟-

 اره سوژه من-

 باشه.  سکیو ر یباز  سی مثل من اهل پل خوردینم افشیپاشو برانداز کردم، به ق سرتا

 شرکته؟ ن یهم سی منظورت رئ-

 ابروشو انداخت باال و گفت  یتا هی

 ختهیتوام ر یکرم اش رو رو نکهیمثل ا-

 ؟ یزنی حرف م یاز چ-

 و گفت  دی تو موهاش کش  یدست

   الیخی ب یچ یه-

 بسمتم گرفت و گفت  نوی. دوربفرو کرد   بشی دراورد و داخل ج نموی حرکت هارد دورب  هیبا  عیسر

 ش ی ریبگ  یتون یحاال م-
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 زدم داد

 ؟ ی پس هاردش چ-

 و گفت  دیخند  زیر

 من  بیتو ج رهیم نیا گه،ینه د-

 اخه... یول-

 تا تو  خوره یم شتریبدرد من ب نیا م،یاخه ندار یول-

 رفت.  دیزد و راهشو کش  یانداخت بغلم و چشمک نویدورب بعدم

بتونه کمکم کنه چون اونم دنبال   دیداشتم ، تازه شا  ازی بره؛ من به اون عکسا ن زاشتمی م دینه نبا نه
 بود.  یسبحان یسوژه ها

 و داد زدم دمیدنبالش دو عیسر

 صبر کن  یه-

 من تو جاش متوقف شد و بسمتم برگشت. یصدا با

 گفتم  زدمی نفس نفس م کهی سوندم ؛ درحالبا عجله بهش ر  خودمو

 برسه هاردمو پس بده  یکارمون به کتک کار  نکهیبکشم ، پس قبل ا  ویمنت کس ادی اصال خوشم نم-

 دارم  ازشیگفتم که ن-

 .کردی حتما دوتا مشت نوش جان م دیبا  د؛یفهمینم  نیا نکهیمثل ا نه

 باز و بسته کردم و گفتم  چشامو

 شمیبدبخت م  یاگه اون عکسارو بهم ند ن،یبب -

 فرو برد و گفت  بشیتو ج  دستاشو
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 چرا مثال؟ -

 ست یبتو مربوط ن گهیاونش د-

 ازم برگردوند و گفت  روشو

 خدافظ -

 زدم داد

 سا ینه نه نرو وا-

 توجه به حرفم به راه خودش ادامه داد. یب  یول

 محوش کنم.  نیاز کره زم  تونستمیرو مخم بود؛ کاش م چقدر

  رفتیاون ماشاهلل راه م یبلندش حرکت کردم، ول  یشونه به شونه اش با قدما  دم،یدنبالش دو رهدوبا
 . دمیدویو م

 ش یبهم برگردون دیدارن با ویاط یمن نقش ح   یاون عکسا برا ن؛یبب -

 نگام کنه گفت  نکهیبدون ا رفتیکه راه م همونجور

 اگه برنگردونم؟ -

چشم   یسد راهش قرار گرفتم، تو جاش متوقف شد و حساب عیسر شد،یم نییام از حرص باال پا  نهیس
 . میتو چشم هم شد

 شدم گفتم  دیکل یدندونا یال از

 هارد رو بده -

 زد و گفت  یا ثانهیلبخند خب  ییپررو با

 نوچ -

 زر زر نکنه. دوارمیبه سرم زد؛ فقط ام  یفکر  هیلحظه  همون
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 زدمو گفتم  یپسرکش  یمصنوع لبخند

 کنم ی منم کمکت م  یاگه اونو بهم پس بد نیبب -

 زد و گفت  یصدا دار   پوزخند

 اد؟ ی جقله برم هی از دست تو یچه کمک-

 گفت؟ جقله؟ با من بود جقله؟  یچ نیا

امو حفظ    ی. لبخند مصنوعانیدستمو با حرص تکون دادم تا مشت نشن تو کلش فرود ب یانگشتا
 کردمو گفتم 

  میبهم کمک کن  میتون یخب منم مثل توام م ؟یتوام دنبال آتو از سبحان  یگیمگه نم-

 کرد و گفت  زی ر چشاشو

 ؟ یباش   یدنبال آتو از سبحان دیتو چرا با-

 ی که تو دنبالش لیبه همون دل-

 اورد باال و گفت  دستشو

 شرمنده خدافظ  میای پس باهم کنار نم-

که خودشم شوکه  یبهم تعنه بزنه که محکم از کتفش گرفتم و هولش دادم سمت عقب؛ جور  خواست
 شد بهم.  رهی شد و با اخم خ

 با خشونت باهاش برخورد کرد.   دیبا دیفهم ینم  زادیبشر زبون ادم نیا

 داشتم. یادیحرکت استعداد ز نیچرا تو ا دونمیگرفتم، نم قشویحرکت  هی قدم رفتم جلو و با  هی

پس هار    زنمی جوجه؛ من حوصله کل کل باتو رو ندارم اگه دارم با زبون خوش باهات حرف م نیبب -
 ؟ یدیبهم فهم زهیتو صورتت که دکورت بر  زنمی چنان م ایبهم  ید یاون هاردو م  اینشو، 
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 نیا کرد،ینگام م الی خ  یخشک و ب  یلیخ  یمثل عمو مردمک چشاش بلرزه ول  ایداشتم بترسه  توقع
 ارامش قبل طوفان!  یعنی

 

 از وسط نصفشون کنم  شمیام وردار وگرنه مجبور م قهی یکوچولوتو از رو یاون دستا-

 حرف بزنه! ینجور یدختر ا هیبا  کردی که داشت چشام گرد شد، چطور جرات م یجسارت  با

 کمیسرمو اوردم باال و زل زدم تو چشاش ،  دفعهیکردم،  یکوتاه یو خنده   نییانداختم پا سرمو
 گفتم  زی ام دیتهد ستین یمطمئن شدم خلوته و کس ی زدم و وقت  دیاطرافو د

 ی خودت خواست-

پرت شد    کهیصورتش کوبوندم؛ جور یتو یحرفه ا  یلیبزارم حرف بزنه ارنجمو بردم باال و خ نکهیا قبل
 عقب .

 .دمیزدنش فهم  جیاز گ نویتو شوک بود، ا هنوزم

 کار باشه.  یکوچولو رزم  یدختر کوچولو با دستا هی کردی حتما فکرشو نم هه

و  دی اش زدم، عربده کش نهیقفسه س یفرصت استفاده کردم و پامو بردم باال و محکم رو نیا از
 . نیتعادلشو از دست داد و افتاد زم

 یانقدر درد داشت که مثل کرم تو یاله  رمی نگاش کردم؛ بم شخندیو با ن   ستادمیسرش وا یباال
 .  دیچی پی خودش م

 گفت  دهیبر دهیبر

 .. تو..تو -

 راجب من هان؟  یفکر کرد یکارم، چ  یاره من رزم -
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به گوشم  اداش یفر یروش انداختم و با مشت و لگد افتادم به جونش، اون لحظه فقط صدا خودمو
من فقط    خوردیغلط کردم اگرچه غلط کردنش بدرد من نم گفتیانقدر پررو بود که نم یول  د،یرسیم

 . میام بخوره تو سرش نخواست یهمکار  خواستم،یهاردمو م

مشت  هی دم،یکش رونیو هاردمو ب   بشیشکمش نشسته بودم دست انداختم تو ج  یکه رو همونجور
 ام حواله اش کردم و از روش بلند شدم.  گهید

  دیچ یپ یصورتش گذاشته بود و به خودش م یتم، دستشو روبهش انداخ ینگاه میتکوندم و ن  مانتومو
 .  دمیفهم ی که نم گفتیم  ییزایچ میهرازگاه

 خانوم نشه. هیبهش زدم و از کنارش رد شدم، بچه پررو تا اون باشه مزاحم   یپوزخند

 که با صداش متوقف شدم  رفتمیم همونجور

 صبر کن  یه-

 به کمرم زدم و با لبخند به سمتش برگشتم،  دستمو

 .دیکش یاش م  یدماغ خون  یسرجاش نشسته بود و دستشو رو همونجا

 گرفته گفت  یصدا با

 یهست  یدختر زرنگ یلی تو خ-

 گفتم  ییپررو با

 دونم یم-

به  شویخون  یو دستا ستادیاز جاش بلند شد و لنگون لنگون به طرفم اومد، رو به روم وا یسخت به
 طرفم دراز کرد 

 خوشبختم من پارسام -

 کتک خوردن بازم زبونش درازه ها!!!  یبعد کل  جاااننمم؟

 کم زدمت نه؟  کمیکتک خوردن ازم خوشت اومده؟ فکر کنم  یاالن باور کنم بعد کل ؟یخب که چ-
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 شد. دهی د یحساب  شیکه دندون خون یخنده، جور  ر یه زدم خندش گرفت و بلند زد زک یحرف  از

 اد؟ یشدم از تو خوشم ب  ریاخه مگه من از جونم س-

 ؟ یپس چ-

 و دوباره مثل عقب مونده ها گرفت جلوم  دیپس کش دستشو

 حال خطرناک  نیدر ع یگروه خل و چل ول هیمن پارسام، عضو -

 گفتم  رمیدستشو بگ نکهیبه دستش کردم و بدون ا ینگاه

 فهمم ی منظورتو نم-

 مکث گفت  یموهاش فرو کرد، بفد کم  یو تو  دیو پس کش دستش

 ی بدبختم کن   یایجنبه از اب درب یب  ترسمیم-

 چرخوندم و کالفه گفتم چشامو

 من برم  یبگ  یخوایپس اگه نم -

 گفت  عیسر

 ی ماهر  یل یتورو از دست بدم تو خ فهی، ح  ساینه نه وا-

 داره! یچربط-

مثل تو دنبال آتو ازش   یی جورای  م،یهست یسبحان  یکه هممون دنبال کارا می گروه هست هیما  نیبب -
  میگردیم

 کنم؟  کاری خب چ-

 گفت  کالفه

 یهست یتو کتک زدن هم زبونت درازه و قو یماهر  یلیتو هم خ  نیحرف بزنم که، بب یزار ی اه خب نم-
  ه یهدفت مثل ما نابود کردن سبحان نکهیهم ا
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 خب -

 و صورتش از درد جمع بشه  ادی لبش کش ب یزد که باعث شد پارگ  یذوق لبخند گشاد با

 تو گروه ما چطوره؟  ا ی خب نداره که، توام ب-

  نایبا ا یمگه سبحان  ؟یسبحان  هی نابود یبرا یگروه  ؟یکه زد متعجب شدم! گروه؟ چه گروه  یحرف  از
 کرده بود؟  کاریچ

 د؟ یباهاش دار یمگه چه مشکل د؟یهست یشما چرا دنبال سبحان  -

 سوالو ازت بکنم  نیا دیاول من با-

براش    ویسوالو ازم نکنه همه چ نیا گهید نکهیا یبرا ینه، ول  ایبهش اعتماد کنم  دیبا دونستمینم
 کردم. فیتعر

 تکون داد و گفت  سرشو

 همه مشکل دارن  یسبحان  نیپس با ا-

 ه؟یوم، شما مشکلتون چاوه-

 ی فهمیتو گروه خودت م  یایب-

 هست؟  یگروه چ نیا-

 قبوله؟  یازش صحبت کن  دینبا یط یشرا چیکه تحت ه یگروه هی ،یگروه مخف  هی-

چند نفرم باهام  نکهیبهتر؟ ا  نیاز ا یبهش اعتماد نداشتم وگرنه چ تشیداشتم، واقع  دیترد کمی
 .شدیم  یعال  یل یخ  یرسوا کردن سبحان یکنن برا یهمکار 

 خاروندم و با من من گفتم سرمو

 ... یول  هیعال ی لیخ  شنهادتیپ نیبب -

 ؟ یچ  یول-
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 چشاش زل زدمو گفتم تو

 نفرستاده باشه؟  یمن بهت اعتماد ندارم، از کجا معلوم تو رو سبحان-

 برد باال و گفت   میبه نشونه تسل دستشو

باور   ی نی تو تا دم و دستگاه مارو نب دمیبهت حق م ی باشم، ول کهی من غلط بکنم همکار اون مردت-
 ی کنینم

 ه؟ یچ شنهادتیخب پ-

 تا گروه و مکانمونو نشون بدم  ایبا من ب-

کردمو  یمن نامرد  دیو محرمانه اس شا  یاطالعاتتون مخف یگیمگه نم ؟یکنی چطور بمن اعتماد م-
 لو دادم ویهمه چ

 رو هوا زد و گفت  یبشگن

 اعتماد کرد  دینبا چکس ی به ه نه،یدرس اول ما هم ،یباهوش  یل یخ  ادیخوشم م نیافر-

 ؟ یکنیخب پس چرا بمن اعتماد م-

 کرد و گفت  یکوتاه ی خنده

ازش عکس   یوقت  ،یگرفتیکه فرت فرت ازش عکس نم  یبود یسبحان  ید اخه خنگول تو اگه از ادما-
با اونا   یوقت  ،یشیبا دشمناش ناخوداگاه دوست م یباهاش لج باش  یوقت  ،یباهاش لج  یعنی یر یگیم

 راز   یدوست باش

 

 راز هاشونو... یوقت ،یدار ی تو دلت نگه م هاشونو

 و گفتم  دمیحرفش پر وسط

 شرط داره  هی ی منو ببر تو گروهتون ول  یفلسفه بباف خوادینم دم،یخب فهم یل یخ-
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 ؟ یچه شرط-

 شمیوگرنه بدبخت م  دیاش برام جمع کن  هیمدرک عل  یهفته کل نیتا اخر هم دیبا-

 میکن ی کمکت م دمیقول م یول  دونم،یم-

 

 دستشو اورد جلو و گفت  دوباره

 من پارسا هستم  کنم،ی تکرار م-

 و دستشو فشار دادم دمیخند

 منم سهام -

 که با بچه ها اشنات کنم می بر  د،یجد یخوشبختم سها خانوم ، هم گروه-

 گفتم عیسر یو خواست منو با خودش ببره، ول دیدستمو کش عیسر

 پسرن؟  اتیهم گروه یهمه  یراست-

 گفت  یبخش  نانیبرگشت و با لبخند اطم بسمتم

 اس ی میدخترم هست اسمشم ک دونهینه، -

 . فتادمینم  ریگله پسر گ  هیتو   نجوریراحت شد، ا  المی خ کمی

 یاورد دیادم جد هیخالفت نکنن م  وقتی اتیهم گروه-

  ست،یبلد ن  ایمیچون ک گشتن،یکار م  یدختر زرنگ و رزم  هیوقته دنبال   یلینه بابا اونا از خداشونه، خ-
 ی خداروشکر تو به پاسم خورد

 هیو کنار  میکه کناره شرکت بود گذشت  ی از پارک د،یاجازه نداد حرف بزنم و منو همراه خودش کش گهید
 .میرنگ متوقف شد  یپژو مشک
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  یکردم، نکنه کلک  نیبه ماش  ینگاه یس یبا رودروا ن؛یدستمو ول کرد و خودشو انداخت تو ماش پارسا
 تو کارش باشه!

 صداش به خودم اومدم با

 ؟ یکن یم  کاریچ گهیسوار شو د-

با   یشدم، پارسا پاشو رو پدال گاز گذاشت و به طرز وحشتناک  نشیبه خدا سپردم و سوار ماش  خودمو
 سرعت حرکت کرد. 

 . کردمی و با ترس جلو رو نگاه م یبودم به صندل  دهیمن نگاه! چسب چیه من

 اهنگ مزخرفشو کم کرد و گفت  یصدا  پارسا

  یهم گروه خوب یبرا میبتون  دوارمی فقط ام ستیتو کار ن  یکلک دمینگران نباش، من بهت قول م نیبب -
 م یباش

 !هیزی چ ی! نکنه ذهن خونترسمیمن م دیاز کجا فهم نیا

 زدا یترسناک م نمیزد و جلوش رو نگاه کرد، ا یچشمک دیمتعجب ام رو که د نگاه

 

اخه دختر خنگ   کردم   یچه غلط دمیشهر تهران نفسم بند اومد، تازه فهم نیی پا یابونای خ دنید با
بود خب    بتیتو که هارد تو ج   ؟یچطور اعتماد کرد نش؟یتو ماش یبپر  دیبا  دیسر راهت رس یهرک

  دمحرفا؟اخه دختره خنگ آ نیشد؟ تورو چه به ا دایاز کجا پ  یهمکار  گهی، د گهیهمون بس ات بود د
 خالفکاره!  دیکنه؟شایاعتماد م  یبه هرکس

 یاعتماد کرد  یکرد  یکار خوب میلیخالف کاره؟ خ نهی شیشهر م ن ییپا یاخه دختره خنگ هرک -

 .زدی مارمولک م یل یپسر خ  نیشدم به پارسا، ا رهیدهن باز خ  با

 ... جوری تو... تو چ-

 حرفم نفصه موند، پارسا بسمتم برگشت و گفت  ن یمتوقف شدن ماش  با
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 شو ادهی پ میدیخب رس یل یخ-

  نشیسوار ماش چوقتی کاش ه  دمیترسیشدم.هنوزم م   رهیدهنمو قورت دادم و با ترس بهش خ  اب
 دم شینم

 و گفت  دیکوب شیشونیپ یمحکم رو پارسا

 ی که پدرمو دراورد کردمتی نم نم یسوار ماش  چوقتیخدااا ، کاش منم ه یا-

انگار ادم   ستین زادیادم هیرفتارش شب ه؟یک گهید نیذهن خوانه، ا نیواقعا باورم شده بود که ا گهید
 هییفضا

 گرفت.  یشماره ا  شیکرد و با گوش  بشی دستشو تو ج پارسا

 گفت  شیبه مخاطب پشت گوش  هیچند ثان بعد

 ی خوب ایم یسالم ک-

-..... 

 رون؟یب یا یب  شهیمن دم درم م-

-...... 

اونم   نکهیبشه مثل ا مونیهم گروه  ادیکردم که ب  دایدختر خفن رو پ هیفقط  ست،ین  یمهم زینه نه چ-
 مشکل داره یبا سبحان 

-.... 

 هیدختر خوب و مورد اعتماد گذره،یم  یتو ذهنش چ دونمیراحت م  التینه بابا خ -

-...... 

 جسور و پرروهه میل یبلده تووووپ؛ تازه خ  یرزم یهنرها-

-....... 
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 ده یترس کمیتو ساختمون چون   ارشی دمه در باهاش حرف بزن ب ای خب پس ب-

-..... 

 باشه خدافظ -

 گرد شده ام نگاه کرد  یقطع کرد و با لبخند به چشا ویگوش

 ؟یدیادم ند هیچ-

 گفتم  دهیبر دهیبر

 دم یادم ذهن خوان ند-

 زد و گفت   یپوزخند

منم   گهیداشته باشن که بتونن عضو شن د یخوب  یژگیو هیگروه  یهر کدوم از اعضا دیخب باالخره با-
 نه یخوبم هم  یژگیو

 ؟ یتو واقعا ذهن خوان-

 اوهوم -

 ؟ یچطور -

 خوندم یع یطب یچهار سال تو خارج رشته ماورا-

 دهن باز گفتم  با

 گفتم تو دلم ی االن بگو من چ یگیاگه راست م ؛یهست یک گهیتو د ولیاااااا بابا ا-

پشگل  دونهیکاسه ماسته که توش  هی هیاش کردمو تو دلم گفتم چشات شب یعسل  یبه چشا ینگاه
 انداختن.

 خنده و گفت   ریزد ز یپق پارسا

 پشگله هیشب شتریتو که ب  یمشک یاچش-
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 ه یو مرموذ بیبشر ادم عج نیا بردمیم یواقعا داشتم پ گهید

 ضربه خورد. نیماش ی شهی که به ش  کردمی با دهن باز نگاش م همونجور

زدم و از   یناخوداگاه لبخند یبور و چهره نمک  یبا موها یدختر  دنیبرگشتم و با د شهیسمت ش  به
 شدم  ادهیپ  نیماش

 

 دستشو اورد جلو و با لبخند گفت  دنمیباشه با د ای میهمون ک زدمیکه حدس م  یدختر 

 سالم  -

 گرفتم و گفتم دستشو

 تون ییسالم سها هستم خوشبختم از آشنا-

 

 خودشو بما رسوند و با خنده گفت   پارسا

 سها خانوم  میدیخداروشکر لبخند شمارم د -

 گفت  یپارسا با نگران یصورت زخم دنیبا د  ایمیک

 شده؟یصورتت چ -

 بمن اشاره کرد و گفت   پارسا

 شونه یدست پخت ا-

 و گفت  دیاروم خند ایمیک

 م یخب بهتره بر یل یخ-

 . دیرس یبنظر م   یخوشم اومده بود، دختر خون گرم و مهربون  یلیخ  ای میک از
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 اما کهنه!  بیعج لیدو طبقه با شکل و شما یساختمون  م،یساختمون شد هیوپارسا وارد  ای میک همراه

وقتا به ذهنم   یبودم، بعض  دهیترس یلی خ یدروغ چرا ول  م،یکاره باال رفت  مهین یاز پله ها همراهشون
 .  دیخندیبهم م ای میو با ک  خوندیمرموز ذهنمو م یفرار کنم که اون پارسا دیرسیم

 جلو رفت و در و باز کرد.  ایم یک م،یدیرس  یبی رنگ و عج  یباال رفتن به در اب ی بعد کل باالخره

 بهم انداخت و با دست به داخل اشاره کرد که برم.  ینگاه

 گرفته گفتم یشدم بهشون، با صدا  رهیمتوقف شدم و با ترس خ سرجام

 کجاست؟  نجایا-

 نگام کرد و رو به پارسا گفت  یبا کالفگ   ایمیک

 چقدر ترسوهه  نیا-

 ؟ بمن گفت ترسو؟ من؟؟ منو ترس؟ هه جان

 گفتم عیپارسا مهلت جواب دادن ندادم و سر به

 ی من ترسوام؟ هه تو هنوز منو نشناخت-

 . شدیام خارج م نهیسپر شده رفتم. اگرچه قلبم داشت از س ی نهیبلند و س یبسمت در با قدما  بعدم

 شدم به اتاق رو به روم.  رهی ادم و خند یت یاهم یول دمی شن یو پارسا رو م  ایمیک  زی ر یخنده ها یصدا

برد   تیوا  یو لب تاپ، انواع تابلو ها وتریکامپ ،یعکاس   نیبزرگ دوازده نفره، انواع دورب  یل یخ زیم هی
 نوشته شده بود.  یب ی عج یزایکه روش چ 

عکس   یاکثرشون خط قرمز خورده شده بود، حت  یعکس انواع اقسام ادم بود که رو واریاز د یقسمت
 !هیام بود منتها بزرگتر از عکس بق  یسبحان 

بود،  انی که گوشه به گوشه ساختمون رو صفحه اش نما ییها توریپر بود از مان واریاز د یقسمت هی
ه  کار هی نای . پس حق با پارسا بود، اتیوجود امن یعنی  نیکار گذاشته بودن؟ ا  نیهمه جا دورب  یعنی
 بودن . یا
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؟   کنهی خرج م نهیهز نهمهیا یوگرنه کدوم احمق  گفت؛ یراحت شد که پارسا راست م المی خ کمی
 دم و دستگاه ها داشتن . نیا یبرا  یهدف هیصدردصد 

 شونه ام زد و گفت  یبود که پارسا رو یچجور  افمی ق دونمینم

 نه؟  ایحال کرد -

 تعجب نگاهش کردمو گفتم با

 د یهست یک گهیشما د-

 خنده و گفت   ریبلند زد ز  ایمیک

 ها  وانهیگروه د-

 خنده. ریهمراه پارسا زدن ز بعدم

 گفتم  ییان و چه کاره ان پس ترسو گذاشتم کنار و با پررو یک نایراحت شده بود که ا المی که خ حاال

 د؟ یخندی م یدرد به چ-

 خندشو خورد و گفت   ایمیک

 تو ی جنبه ا  یچقدرم بوا -

 د یخندی م  یه دیشما جنبه ندار ستمیجنبه ن  یمن ب-

 برام نازک کرد و گفت  یپشت چشم   ایمیک

 رو خبر کنم هی تا بق  نیها بش یاز اون صندل یک ی یرو ،یادامه اش ند گهیبهتره د-

از اتاقا شد و در رو   یک یوارد  عی هم سر ایمیها نشستم، ک یاز صندل  یکی یرو  یا گهیحرف د بدون
 بست. 

 شونه ام ضربه زد و گفت  یرو  ستاد،یبطرفم اومد و باال سرم وا  پارسا

 ی بهتر صحبت کن  ایم یکن با ک یسع-
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 گفتم  یطلبکار  با

  دیخندیبهم م لیدل  یاخه ب-

  یجنبه باز  یب یاگه بخوا می دار ادیز زایچ نیگروهمون از ا یما تو شه؟یم یخب بخنده مگه چ-
 رون ی مجبورم از گروه بندازمت ب یار یدرب

در رو باز کرد و بما ملحق شد ، پشت سرشم دوتا   ایمی بگم که ک زیچیبردم توهم و خواستم  اخمامو
 بودن. گهیپسر د

 .کردنیرو به روم نشست و اون دوتا پسرم با خنده بمن نگاه م یصندل   یرو  ایمیک

 انداختم باال و گفتم ابرومو

 د؟یدیادم ند ه؟یچ-

 بازش گفت  شی تپل بود با همون ن کمی اون پسرا که  از یکی

 ی تو چقدر بداخالق-

 خنده و گفت  ری زد ز یالغر بود پق  یادیز  یکی که برعکس اون  یک یاون

 اوه اوه اخمشو نگاه -

 دهنم بسته شد  ایمی ک یاز حرص قلمبه کردم و خواستم جوابشونو بدم که با صدا چشامو

 د یتمومش کن-

پرجذبه  نم ینه بابا ا کرد،ی نگام م  یز یکه با اخم ر ا یمیبه هردوشون رفتم و زل زدم به ک یغره ا چشم
 نداشت.  یمعصوم قبلش هماهنگ افهیبا اون ق یجد افهیق نیبودا اصال ا

 به اون چاق و الغر کرد و گفت  ینگاه  ایمیک

 میاشنا ش  دمونیبا دوست جد ی حساب دیبا  دینی بش دیایشما هم ب -

 سا کرد و گفت رو به پار بعدم
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 ن ی بش ای توام ب-

 عقب و کنارم نشست.   دیکنار منو کش یصندل  یبدون حرف  پارسا

 بودن. ی ترسناک و موذ یدهن بسته زل زدم به اون چهار نفر، واقعا ادما با

 گفت  تیگذاشت و روبه من با جد ز یم یدستاشو رو ایمیک

 و چند سالته یایاز کجا م ،یهست ی کن، ک  یخودتو معرف-

 جا به جا شدم و شمرده شمرده گفتم  یصندل یرو

 سالمه کیو   ستیب ،یر ی دختر پدرام آقام ،یر یمن سهام، سها آقام-

 ؟ یکن ی م یتنها زندگ-

 ست ین اتیح  دینه با مامانم، پدرم هم در ق-

 گفت  ع یچاقه سر پسر

 عه خدا رحمتشون کنه -

 م. گفت یلب بهش ممنون ریبهش انداختم و ز ینگاه مین

 نبود ادامه داد یز یکه غرور من در مقابلش چ  یب یو غرور عج  یخی یباهمون چشم ها   ایمیک

زودتر   دمی شا یبمون شتریوقتا ب ی ممکنه بعض ی، حت یما باش  شیهرروز از نه صبح تا نه شب پ  دیبا-
 نداره؟ یو زود اومدنت مشکل  ریمادرت که د  یبر 

 هوا گفتم  یاما ب  برهی مشکل داره و سرمو م دونستمیم نکهیا با

 ست ین  ینه مشکل-

 بهم انداخت، بعدم روشو سمت پارسا کرد و گفت  ینگاه دیترد با

 گه؟یراست م -
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که داشتن اصال   یبی عج یدم و دستگاه ها و رفتارا دنیترس نگاهمو دوختم به پارسا، راستش با د  با
بودم  یتازه متوجه شده بودم که چه خر  نایا ند یبا د رون،یگروه برم ب   نیاز ا خواستیدلم نم

 بودن. ییواقعا واسه خودشون خدا نایبه فلک بکشم، ا وی تنها سبحان خواستمیم

 گفت  ایم یبمن انداخت و رو به ک  ینگاه مین  پارسا

 گهیاره راست م -

پارسا تو ذهنم خونده بود که  دونستمیگفتم، م یلب خداروشکر  ری و ز رونینفس حبس شدمو دادم ب 
 نگفت خدا روشکر.  یز یچ ی مامانم مشکل داره ول

 چشم دوختم. ای میک یبه پارسا نگاه کردم بعدم منتظر به چشما زدیکه توش تشکر موج م  ینگاه با

 گفت  ایمیک

 ؟یخودت که کار مار ندار -

 امروزم دو روز بود نرفته بودم.  رم؛ی افتاد من شرکت م ادمی تازه

 طرف صورتم کوبوندم و گفتم  هیبه  محکم

 رم ی اره من شرکت م یوا-

 گفت  یجد  ایمیک

 ی شرکت ش الی خیب  دیبا هیسبحان هیاگه واقعا هدفت نابود -

 من پولشو الزم دارم  یول-

 بهت پول بدم پس نگران نباش   تونمیهاد باشه م طتی شرا یل یاگه خ -

مامان واجب تر   یو زندگ  یفعال سبحان  گفتیراست م ایم ی ک ا؛یم یشدم به ک رهینگفتم و خ  یز یچ گهید
 از شرکت بود. 
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 ادامه داد ایمیک

پارسا   ،یشناسیقدرت شناس ، پارسا هم که م ا یمی؛ ک  امیم یمن ک  یبا ما اشنا بش دیخب، اول با یل یخ-
 مفخم!

   شناسمیاوهوم م-

 خوبه -

 دستش پسر چاقه رو نشون داد و گفت  با

   یآرشه، ارش صالح  ین یبیکه م شمیاون بغل  یصالح الدیم الده،یم نیا-

 برادرن؟ -

 جواب داد   ایم یک یجا ارش

 م یینه پسر عمو-

 تکون دادمو با لبخند گفتم   سرمو

 تونییخوشبختم از اشنا-

بود که انقدر  سشونیرئ  ای میفکر کنم ک ا،ی میزدن و چشم دوختن به دهن ک یحی لبخند مل هردوتاشون
 . بردنی ازش حساب م

 ادامه داد ایمیک

گروه اون   ی اعضا هیداره که بق یمنحصر به فرد یژگیو هی  یگروه هرکس  نیخانوم سها، تو ا  نیخب بب-
 ندارن، مثال....  ویژگیو

 دستش به پارسا اشاره کرد و گفت  با

 ندارن   ویژگیو نیا هیبق کهی ، درحال یحرفه ا ی لیذهن خوانه خ هیوانه، اونم پارسا ذهن خ-

 تکون دادمو گفتم سرمو
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  هیبدجورم حرفه ا دونم،یاره م-

 . نییکرد و سرشو انداخت پا یکوتاه یدر جوابم خنده   پارسا

 ادامه داد ایمیک

 گیفرار کنه، م تونهیم هیدر ثان لومتریبا سرعت ده ک  ،یفکرشو کن  کهی از اون ش یفرزه، ب  یلی آرش خ-
 خودش  یبرا هیگیم

 زدم.   یحیخنده، منم فقط لبخند مل  ری هر سه زدن ز بعدم

  ویزیچی میوقتاهم بخوا یبعض م،ی کنیحواس پرت کردن سوژه استفاده م  ای یرد گم کن یما از ارش برا-
 م یکنی از ارش استفاده م میریبگ  ویکی ای می بردار ای میجا به جا کن 

 ترس نگاهش کردمو گفتم با

 د؟ یکنیم یشما دزد  یعنی....یعنی-

 و گفت  دیخند

 م یکنیهم م یالزم باشه دزد یول میستیدزد ن-

 بودن؟  یواقعا ک نایشدم بهش، ا رهیخ  یدادم و با لبخند مصنوع هیتک  یصندل  به

 میهامون صدمه ببن یلینبود ممکن بود خ الدیاگه م ه،یا یقو راندازیکه راننده و البته ت الدمیم-

 داد زدم  یناباور  با

 ؟یرانداز یت-

 تفاوت به ترس من جواب داد  یب  ایمیک

 ه؟ یچ یدون ینم ،یرانداز ی اره ت-

 لرزون گفتم یصدا با

 ی ..ولیول-
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 جواب داد عیسر پارسا

 م یریتو دستمون بگ میدفاع مجبور یفقط برا میکش ینم  وینگران نباش ما کس-

 وسط حرفمو گفت   دیپر  ایمیبگم که ک یز یچ خواستم

 اخر  یبزار بمونه برا یاگه سوال دار  ؛ینپرس   یخانوم سها بهتره وسط حرف من سوال-

 و گفتم  نییانداختم پا سرمو

 د ییبله بفرما -

 کرد و گفت  یسرفه ا تک

شما چهار نفر بدون اجازه    یبه عبارت  ایسه نفر،  نیا یعنی نقشه هام،  یاز خودم بگم، من مسئول اجرا-
 د یکن  ینم یرو عمل ینقشه ا چیمن ه

 اوردم باال و گفتم سرمو

 ؟ یسیپس تو رئ -

 وسط حرفشو گفت  دیپر الدیبگه که م یز یخواست چ   ایمیک

من امروز نزدمت چون  یدیاگه د م؛یبلد  یرزم یرفت بگه، ما هممون هنرها   ادشی ای میک نمیا-
 ست یبلد ن  ایم یالبته ک ی زنیم  یچجور  نمیخواستم بب

 داد زد  ایمیک

 الدیم-

 گفت  ایم یبا ترس رو به ک  الدیم

 د یببخش-

 از خشم چشاشو بست.  ایمیک

 دم یپرس  عیسر
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 ؟ ی سیتو رئ-

 ه؟یچ  یتو مشکلت با سبحان یراست سم،یمن رئ ییجورایدرسته، -

 خواستگار مامانمه -

 گرد نگام کردن البته بجز پارسا.  یحرفم همشون با چشا نیا با

 وسط و گفت  دیپر پارسا

 ...خوادی. سها م  دینگران نباش  رهیوصلت شکل بگ   نیا ستینه نه، قرار ن -

 وسط حرفش و گفت   دیپر  ایمیک

 بده حی بزار خودش توض-

 و گفتم   ایمیک  یشدم به چشا  رهیخ

مارو مقصر مرگ   میخراب شد، مامان بزرگم و پدر بزرگ پدر زیکه پدرم فوت کرد همه چ یروز -
 که من تب کرده بودم... یوقت  یروز بارون هیچون تو   دونستن،یپسرشون م

 تو گلوم جا خوش کرده بود.  یحرفمو نتونستم بزنم، بغض لعنت  هیبق

 دستشو رو شونه ام گذاشت و گفت  پارسا

 رت حرف نزن راجب پد  یخوایاگه م-

 به چپ و راست تکون دادمو گفتم سرمو

 ست ین  ینه مشکل-

 و دوباره ادامه دادم  دمیکش یق یعم  نفس

اون موقع پونزده سالم بود. مامانم با بابام صحبت کرد   ادمه یبد بود،   یلیمن تب کرده بودم، حالم خ-
 تبرنگش چوقتی ه ی.... ولیکه شبانه روز بره برام دارو بخره، بابام رفت ول 

 گفت  یبا ناراحت  ایمیک
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 به مادرت داره؟  یچربط نی ا یول  زم،یمتاسفم عز-

 دار د یخر یبرا دیفرستادیخانواده پدرم جبهه گرفتن که اگه شما پسرمونو نم دونم،یخودمم نم-

 

و  ابونیخورده بود وسط خ زی بابا پاش ل نکهیمثل ا فتاد،یهوا اون اتفاق نم  ت ی اونم تو اون وضع و
 ... نیماش

 گفت  عی سر ارش

 بگو  شویبق  میدیباشه فهم-

 دهنمو قورت دادم تا بغضم فروکش کنه اب

کارمند ساده بود  هیکه بهمون داده بودنو ازمون گرفتن، اخه بابام  ی راثیتمام ارث و م میخانواده پدر -
خونه   ه یهمش مال پدربزرگم بود فقط  نیباغ و چهل متر زم  ن؛ینداشت، ماش یز یو از خودش چ

 میکن یم  یکه ما توش زندگ ییبود که مال خودش بود همونجا   یتر شصت م

 با حسر   نفسمو

 

 گفتم  رونوی دادم ب ت

پس اندازه  یهم برا یپول چی نبود و ه مهیب م،بابام ی کردی م یاون خونه زندگ  یبا مامان تنها تو -
 م یبخور مینداشت یز یچ  یو حت  میما بدبخت شد یعن ی نینداشت ا

کنارم    یک دم یکه نفهم ا یمیک دن یدستام نشست، با د یرو یگرم یلحظه حس کردم دستا همون
 بهش زدم و گفتم  ینشسته بود و دستامو گرفته بود لبخند تلخ 

تو   شد؟یمگه م یول  دیچرخیبا اون پول م  مونیزندگ فروخت،ی و م کردی و مربا درست م  یمامانم ترش -
 م،یر ینم  یتا از گشنگ میتخم مرغ و نون بخر دونهی انه روز میتونستیاون زمون با پول اونا فقط م

  مونویدگ گرفتم برم سرکار تا بتونم زن میساله شدم؛ تصم جدهی من ه نکهیهمونجور ادامه داشت تا ا
 یدستمال کاغذ یدیکه تول  یشرکت هیکردم و باالخره تو دایسخت کار پ یل یاونموقع خ ادمهیاداره کنم 
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داشت  گهید  مونیهم داشتم؛ وضع زندگ یانتخاب شدم و خداروشکر حقوق خوب  ی داشت بعنوان منش
و   کردیمدرست ن  یترش گهیمامانم د م،یشبا تخم مرغ بخور میمجبور نبود گهی د رفتیم  شیخوب پ

 دم یخریبراش م کردی اراده م یهرچ

 گفت  یبا دلسوز   ایمیک

 خب  -

 واریبه د وار ید هیو همسا کی فابر قیرف  نای زنگ زد، ت نایاون روز نحس ت  نکهیخوب بود، تا ا زیهمه چ-
  دم،یترس  یل یخ اد؛یمرد م هی یها ادی مامان و فر ی هیگر  یما صدا یماست، اون گفت از داخل خونه 

ه اون بود ک السو نیو برام ا چدی پی مسخره تو ذهنم م ی کنم مدام فکرا کاریچ دونستم یبودمو نم جیگ
 دونمی مرد! نم هیخونمون اونم   ادیب مینداشت  ویو ما کس  کردی باما رفت و امد نم یبود؟ کس یمرد ک

گوشه  هیشوک زده شدم، مامانم  یعمو تو خونه حساب  دنیبا د یخودمو به خونه رسوندم ول   یجور یچ
 نیکه ا کردی ادعا م ناو زدیو عموم هم چند تا برگه دستش بود و داد م کردی م هینشسته بود و گر

 بابام زنده بود عموم اونو بهش قرض داده بوده یمال اونه و وقت  میکه ما توش نشست یخونه ا

 گفت  الدیم

 گفته؟یراست م یعنی-

ه بود سند تونست جوریعموم چ  یخونه خودش کنار بابام بوده ول  دیموقع خر گفتیمامان م دونم،ینم-
 دونم یجور کنه نم

 دستاشو مشت کرد و با خشم گفت  ایمیک

 م یاضافه کن ستی ام به ل گهینفر د  هیالزم شد  نکهیمثل ا-

اشنا   ییها برام از هر اشنا بهیغر نی ا کردمی حرفش برام منبع ارامش بود؛ احساس م نیا کردمی م حس
 ترن و هوامو دارن.

 زدمو گفتم یلبخند

 خوشحالم که با شما اشنا شدم  یل یخ-
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 زد و دستامو نوازش کرد  یلبخند گرم   ایمیک

 دوستامون هیهم پشت تو هم پشت بق  م،یپشتت شهی مطمئن باش ما هم-

 گفت  یوسط و با شوخ دیپر الدیم

 ی مردم از فضول یبگه که حساب شویسها بق  دیبعد بزار یبرا دیهارو بزار هیخب ناله ها و گر یل یخ-

 رفتمو ادامه دادم الدیه مب یغره ا چشم

که  میرو نداشت  ییماهم جا رونیب  کنهیعموم خونه رو ازمون گرفت؛ قول داد مارو از خونه اش پرت م  -
مامانمم که تک بچه بود و پدر مادرش هم فوت کرده بودن منم که تا اون حد نداشتم بدم خونه   م؛یبر

به ظاهر مال   که یگرفتم با عمو حرف بزنم، اون اجازه داد تو خونه ا میکنم پس تصم هیکرا ایبخرم 
وقت   یبه بهونه صاحب خونه بودن وقت و ب داد؛یکاش همون اجازه نم یول  مین یخودش بود بش

  موند،یمن شرکت بودم اون با مامانم تو خونه تنها م یوقت  ومدیخونمون راستش خوشم نم ومدیم
و تو  دادیم ریهم گ زیحرفا بود، به همه چ  نیپرو تر از ا یلیاون خ  یباهاش دعوا کردم ول   یچند بار 
دو   نکهیتو همون روال مونده بود تا ا یدانشگاه نزاشت برم! همه چ یحت کرد؛ی دخالت م یهمه چ
 کرده یاز مامانم خواستگار  یاومد خونمون و گفت سبحان شیهفته پ

 گفت  پارسا

 ه یادم پولدار یل یاون خ ؟یکنی چرا مخالفت م-

 ه یفی ادم کث یل یخ  میدونستیو م م یقبل مرگ پدرم رفت و امد داشت یپوله؟ ما با سبحان  یمگه همه چ-

 گفت  ایمیک

 ه؟یچ فیمنظورت از کث-

چشش افتاده  یاالنم که اومده خواستگار  کردی، همش به مامانم قبل مرگ بابام نگاه م دونمیچم-
 چقدر با نگاهش منو خورد   یدنبال من بماند که شب خواستگار 

 داد زد  ارش

 ؟ یخواستگار   ادیب یاجازه داد یعنی-
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 گفتم  دمویکش یآه

 رون ی ب ندازهیمارو از خونه م ادیب میکرد اگه نزار دیعمو تهد م،ینداشت یخب چاره ا-

 با حرص گفت   ایمیک

 لنده هور  کهی مردت-

و   کردی اما اون باور نم خورهی و بدرد مامان نم هیادم مزخرف ی گفته بودم سبحان به عموم چندبار -
باهاش صحبت کردم و قرار شد اگه من با مدرک ثابت   نکهیتا ا شهینم دایپ  یپاک تر از سبحان  گفتیم

 اره ین  ویاسم سبحان  گهیاونم د هیادم بدرد نخور یکردم سبحان 

   دیپرس   ایمیک

 قبول کرد؟ -

 اوهوم -

 زد و گفت  یپوزخند پارسا

اصرار کنه   دیتو کفش عموت هست؛ اخه چرا با یگیر هی نمیب یم کنمیحساب م یچرا هرچ  دونمینم-
 کنه؟   یعروس یمامانت با سبحان

 کرد و گفت  دییحرفشو تا  ایمیک

وگرنه   رسهی بهش م  یاز سبحان یسود هی ایکرده  دشیتهد یسبحان ایبنظر منم  گه،یاره راست م -
ادم فوق العاده  هیشه مامانت با   یراض  دیداره چرا با یعموت باهاتون دشمن   یگیاونجور که تو م

 پولدار و معروف ازدواج کنه؟

 نبرده بودم  یانقدر مثل شما به عمق ماجرا پ یاره راستش منم شک کرده بودم ول -

 گفت  پارسا

  یگیاگه دبه کرد بدون ر ینشون عموت بدبعدش اونارو  ؛ یمدرک جمع کن  یاز سبحان دیبنظرم اول با-
 تو کفششه اون
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 یدنبال عموت باش  یسبحان یبجا دیکه با وقته

 ه؟ یچ یشما مشکلتون با سبحان  یراست-

 گفت  چونهیمنو بپ  خواستیکه مشخص بود م  ایمیک

 ی فهمیتو گروه خودت م  یای به مرور که ب-

 حق به جانب به خودم گرفتم و گفتم افهیق

 د؟ یکنیگفتم اونوقت شما خودتون سکوت م ویمن همه چ ؟یچ  یعنیوا -

 

 جواب داد  ایمیک

 ست ی ن  یگینه اونجور که م-

 از جام بلند شدم و داد زدم  تی عصبان با

زبون من حرف   ری از ز دیخواستی نکنه م د؟یهست  یسبحان ینکنه شما از دار و دسته ها  ؟یچ یعنی-
 د یبکش

 دمیکش یبلند نیگذاشتم تو دهنم و ه دستمو

 من چقدر احمقم   شه،یباورم نم-

 کرد ارومم کنه  یاز جاش بلند شد و سع پارسا

 ی هست که بهتره تو فعال ندون یز یچی فقط  ستین  یکن ینه سها اونجور که تو فکرم -

بودن و   یدار و دسته سبحان  کردم،اوناینم  تی احساس امن گهیزدم و بسمت در حرکت کردم، د  غیج
 بندازن. ری منو گ خواستنیم

 کرد مانع رفتنم بشه  یخودشو بمن رسوند و دستمو گرفت و سع  عیسر ایمیک
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مثل ما مشکل   یتوام که با سبحان   میزن کم دار یرویما ن  م،یکمکت کن  میخوایسها صبر کن ما فقط م-
 بهتر از تو؟  یپس ک یدار 

 رونی ب دمیدستش کش یتوزدم و دستمو از    غیج

  دیکنیم یشما دزد دیتو گروهتون باشم شما خطرناک خوامی من نم ی ولم کن؛ اصال حق با شماست ول-
من دنبال   شه؟یم یچ ارهیب رتون ی گ سی اگه پل دیدونیم دیبا تفنگ هم سر و کار دار ی... حتی حت

 دی ولم کن گردمیدردسر نم 

در رو فشار دادم خواستم  رهیبسمت در برگشتم و دستگ کرد،یشد و با خشم نگاهم م  المیخی ب  ایمیک
 از پشت سرم سرجام متوقف شدم  یکلفت و مردونه ا یدرو باز کنم که با صدا 

 خانوم کوچولو  میازشون مجوز دار میترسینم  سای ما از پل-

کلفت و مردونه اش   یصدانبود؛   الدیارش و پارسا و م یصدا  هیبود؟ صداش اصال شب یک گهید نیا
 کرده بود.  جادیبدجور به بدنم لرزه ا

در فشار دادم تا از   رهیفکر کنم، دستمو رو دستگ نیاز ا شتریب  دادیتاالپ تولوپ قلبم اجازه نم یصدا
 .... یخونه فرار کنم ول وونهید نیا

اون.... پشت سرم   یعنی نیمردونه اش... ا یخس خس ها ینفساش... اره اره نفساش... صدا یول
 بود!!

 کرده بود.  خیو دستام   زدیو با ترس برگشتم عقب، قلبم تاالپ تولوپ م  دمیکش یبلند  غیج

ورزشکار و بزرگ ،    یکلی درست بود، اون پشت سرم بود، همون مرده صدا کلفت، با قد بلند و ه حدسم
واقعا   یول گم یم نویا تیعخنده دار باشه که تو اون موق دی شا یبلند ول یها شی خوش فرم و ر یموها

 ! ادیمردا خوشم م پیت  نیمن از ا دمیشا دونمیبود، نم  یمرده جذاب

 گفتم دهیبر دهیبر زدم،ی رو قلبم گذاشته بودم و نفس نفس م دستمو

 ؟ یهست  یتو... تو ک-



 شهر  یها زدهیپر

60 
 

بودن و با    دهیکه پشت سرش صف کش هیخطاب به بق د،یبهم زد و دستشو تو موهاش کش  یپوزخند
 از حدقه دراومده بهش زل زده بودن گفت  یدهن بسته و چشا

 ام؟  ی من ک دیشما بگ-

 . کردی م سی هم ادم خودشو خ زدی حرف م  یخدا چقدر صداش وحشتناک بود، حت یوا

 گفت  تیبا مظلوم یاما در کمال ناباور  کرد ی که تا اون لحظه غد و مغرور رفتار م  ایمیک

 ... شما  شما  -

 داد زد  یوحشتانک بطرز

 ؟ ید بنال من چ-

 بدبخت.  یایم یچه برسه به ک دیستون فقراتم لرز ی کیکه زد من  یداد از

 با ترس گفت   ایمیک

 یی ما سیشما رئ -

حرفشو که گفت من    یمعن فهممی پس تازه م  گفت؟یم  ی چ نیا ا؛یم یگرد شده زل زدم به ک یچشا با
 خدا چقدرم گندس  ای نه؛یا یاصل  سیپس رئ  سمیرئ   ییجورای

به در؛ سرشو اورد جلو   دمیقدم رفتم عقب و چسب هیبا ترس  کهی قدم اومد جلو،جور هی شخندیبا ن گنده
 . خوردینفساش به صورتم م کهی جور

 د یشده اش غر  دیکل یدندونا یال از

 نجا؟ یعروسک کوچولو رو اورده ا نیا یک-

 قدم اومد جلو و گفت  هی پارسا

 تون من با اجاز-

 داد زد  یوحشتناک بطرز
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 چرا؟ -

گرد و اخم   ی باعث شد با چشا کهی طور دم،یکش غیو بلند داد زد که منم پشت بندش ج   ییهوی چنان
 نگام کنه.  یظیغل

 جواب داد  پارسا

صورت من کاره   یرو یزخم ها نیبلده و ا  یرزم یخانوم هنر ها نیا نکهیداشتم، اول ا لی دوتا دل-
دوم و   لیو دل  د؛یبه ذهنم رس شونیکه منم ا میگشتیکار م یخانوم رزم هیماهم دنبال  نکهیو ا شونهیا

 داشت  نهیک یهم مثل ما از سبحان  شونیبود که ا نیمحکم ترم ا لیدل

 برگ سرشو اورد جلوتر و گفت  گنده

 ن؟یا گهیراست م -

 گفتم  دمیشنی که خودم بزور م ییاوردم باال و با صدا سرمو

 بله-

نفسم باز شده و هوا رو با تمام قدرت تو   کردمی تازه حس م ستاد؛یوا هیو به سمت بق   برد عقب سرشو
 . دمیهام بلع هیر

 گفت  ای میمرده رو به ک  همون

 مشکل داره؟ یچرا با سبحان-

  کردمیگرفته بودمو جرات نم یکرد، منم که الل مون فیاون تعر  یبرا ویهمه چ  اتیبا تمام جزئ  ایمیک
 .رونیپامو از اتاق بزارم ب 

 یو لباشو اورد جلو، باحالت مسخره ا دیدوباره بسمت من برگشت، دستشو تو موهاش کش سی رئ
 گفت 

 .. یبرات ول رمی بم یاخ-

 هوار زد  هوی
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 بزن به چاک  ستیتو بما مربوط ن   یمسخرست مسائل خانوادگ یل یخ  لتیدل-

 قدم اومد جلو و گفت  هی پارسا

 اقا ...  یول-

 زد داد

 گفتم نکهیحرف نباشه هم-

همه برگشتن سمتم و با   کهی زدم؛ جور یپوزخند صدادار  یکه ازش داشتم با ناباور  یوجود ترس  با
 خودش. یتعجب نگام کردن حت 

زل   یز ی به قدش برسم؛ مماس تو صورتش شدم و با ت بای تا تقر دمیقدم رفتم جلو پنجه پامو باال کش هی
 تو چشام نگاه کنه. ترسهیادم م کنمی م ینطور یچشامو ا گفتیم شهیزدم به چشاش، مامانم هم

 تعجب کرده بودن برانداز کردمو گفتم  ی صورتشو که حساب  یهمون پوزخند اعضا  با

نه اشتباه نکن اونا   سن؟تریهمه ازت م یدار  کلیه کم ی یخودت؟ فکر کرد  شیپ یفکر کرد یچ -
 ترس یاوسگلن ازت م

 

  ینده چه بهتر منکه خودم داشتم با پا یدیاگه منو تو گروهتون راه نم ستم،ی من مثل اونا ن  یول ن
که  یادم یکن دایپ  یسبحان هیعل یسرنخ  چیه یتونینم  تیقلدر نیبدون با ا نو یا یول رفتم،ی خودم م

 ؟ یدونست یم رسهی جا نم چیادعا داشته باشه و تو عمل گند بزنه به ه

 ی افهی از ق نویروش نداشت؛ ا یر ی تاث چیزدم اگرچه ه  یبا پام به پاش ضربه محکم  عیسر بعدم
 . دمیفهم شیعاد

 که ناگهان دستمو از پشت گرفت.  رونی کردم بهش و خواستم برم ب پشتمو

 گهید رمیگی م  ادیگره ام زد بهم  ونیشدم، االن که مثل پاپ  ریجوگ  غلط کردم ، من شکر خوردم، باز من
 نشم.  ریجوگ
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تو صورتش   یعاد  یلیجسارت به خرج دادمو برگشتم سمتش و خ   یول دمیلرز یبه خودم م  دیب مثل
 نگاه کردم. 

چشمشو با دستش  یارش هم که کال جلو کردن،یو پارسا با دهن باز و ترس بما دوتا نگاه م  ایمیک
 .  گفتیلب ذکر م ر ی و ز  کردی فقط سقفو نگاه م الدمیگرفته بود م

دستم داشت از جاش   کهیجور شتریب یل یخ شه،یم شتری کردم فشار دستاش دور مچ ام داره ب حس
 .شدیکنده م

و  من سها بودم! اون هنوز من باختمی م دیمن نبا یو منتظر عکس العملم بود؛ ول کردی پوزخند نگام م با
 نشناخته بود. 

 شدیدستم داشت قطع م نکهینگاش کردم، با ا الی خیزدمو با همون پوزخند ب  یخودش پوزخند مثل
 .اوردمیخودم نم   یاما برو

 تابلو تر!  هیو چهره متعجب خودش و بق  شدیم شتریب یدستاش ه  فشار

بود سکته بزنم! انقدر فشار داده بود که کف دستم   کی نزد دنشیبه دستم انداختم؛ با د ینگاه مین
 شده بود.  اهیس اههیس

با   یشم، ول   هوشیبترکه، نفس کم اورده بودم و هر آن ممکن بود ب خوادیدستم م کردمی م حس
 . گفتمیو آخ نم  کردمیهنوزم نگاش م  ییپررو

 . برهیرو و رفتیو بدنم داشت م  ختی ریاز سر و روم م  عرق

 سوند بهش و گفت خودشو ر  عیسر ایمیک

 غلط کرد   دیتوروخدا ولش کن سیرئ  یوا-

 رو پس زد و گفت  ای م یدستش ک یک ی اون با

 بگه غلط کردم  دیبا-

 بمن انداخت و گفت   ینگاه  یبا نگران  پارسا
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  ترکهیشده االن م اهیدستاش س ره؛ی می داره م یول-

   کنهی نم یچکار یچرا ه گهیکاره؟ خب از خودش دفاع کنه د ی رزم  دیگفتیمگه نم-

 زد و رو به من گفت  یترسناک   پوزخند

 اال ی از خودت دفاع کن -

فشارم افتاده و  کردمی االن نه؛ حس م یتوانو داشتم ول نیا شیپ قهیدق کی  دیشا تونستم،ینم  یول
 .ست یبدنم مال خودم ن 

 گفت  ینامرد با

  یبگو غلط کردم تا نمرد -

باز   مهین یبا همون چشا یبدنم سست شده، ول کردمیحس م   د؛یدیم رهی داشت همه جارو ت مچشما
 گفتم

 گم ینم رممی بم-

اما اون  نی اراده افتادم زم ینتونستم تحمل کنم و ب گهی کرد، د شتریزد و فشار دستشو ب یعصب ادیفر
 هنوز دستامو ول نکرده بود.

 صورتش زد   یخودشو بمن رسوند و محکم رو  ایمیک

 ؟ یخدا سها خوب ا یخاک توسرم -

 وزن داره و سره سر بود. لوی صد ک  کردمی که حس م یدستمو ول کرد، دست یحرکت ناگهان هی با

هم از جمعشون  لی. اون گورزدنی باز بود، همه دورم جمع شده بودن  و مدام صدام م  مهین چشمام
 .شد گهیاتاق د هیخارج شد و وارد 

 گفت  یبا نگران  پارسا

 چکه ی خود خدا داره از دستش خون م ای-
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 اروم گفت  یلیخ  ارش

 بنده خدا داشت؟  نیبه ا  کاریاخه چ-

 .پاش گذاشت و مدام به صورتم ضربه زد  یسرمو رو ایمیک

 مردک کم اوردم. نیدرمقابل ا یر یچم بود؛ من؛ سها آقام  دونمینم واقعا

 شدی چ دمینفهم گهیو بعدش د  رفتی م یاهیکم کم داشت س چشمام

 

رو   هیچ دونستم یکه نم  ینی ریش  عیدهنم چشمامو باز کردم، ما یتو نیری گرم و ش یع یاحساس ما با
 و به سرفه افتادم.  رونیتف کردم ب 

 شروع کرد به ماساژ دادن پشتم. عیگذاشت کنار و سر وانویاب قند بود ل وانیکه تو دستش ل  ایمیک

 .ب یو عج  زده یپر یادم ها نیا نی خونه ام! ب وونهید نیهنوزم تو ا شدینم  باورم

 گفتم دهیبر دهیبر کردمی که سرفه م همونجور

 نجام؟ ی... من چرا هنوز ادیمن برم... ولم کن دیبزار-

 .دمیکش یبلند غیدستم ج دنیرو پس زدم، خواستم از جام بلند شم که با د ایم یحرص دست ک با

 اش اندازه گردنم بود!  یو باد کرده بود، هرکدوم از انگشتام کلفت  اه یس یکه حساب  یدست

 من هول شد و گفت  دنیهم پشت سرش اومدن، پارسا با د الدیدر رو باز کرد و ارش و م پارسا

 ؟ ی زنیم  غی؟ چرا ج  ی سها خوب-

 من جواب داد  یجا  ایمیک

 دهیترس دهیدستشو د-

 زدم  ادیفر تی عصبان با
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 برم  دیبزار د؟یخوایاز جونم م  یچ  د؟یهست یشماها ک-

 گفت  یتخت کنارم نشست و با لحن اروم  یرو  پارسا

 بتو صدمه بزنه   ستیقرار ن  یاروم باش، کس-

 چشم دستمو نشونش دادمو گفتم با

   نمیب یبله م-

 چشاشو از حرص بست و گفت  پارسا

 یبگم خودت مقصر بود دیموضوع با نیا یدرباره -

 زدم داد

 د؟ یمن؟ من گفتم دستمو مثل بادکنک کن -

 اومد جلو و گفت  ارش

 ه؟ یاون ک یدون یم چیتو ه ؟یکن یکل کل م سیچرا با رئ  -

  د؛یزنیمشکوک مشما  د،یهست ی ک  دیگیشما نم نه،یتو بگو، اتفاقا مشکل منم با شما هم دونمینه نم-
   دیکنی م میخودتونو ازم قا دی دار دیو خطرناک  یموذ

 حفظ کنه گفت   شویخونسرد  کردی م یکه سع  ایمیک

فعال   ی ول هیچ یو مشکلمون با سبحان  میهست یک گفتمیسها اگه امکانش بود حتما بهت م نیبب -
 و یهمه چ یفهم ی بمرور خودت م یاگه تو گروه بمون ستیوقتش ن

 زدمو گفتم   یپوزخند

 که گفت بزنم به چاک  ستونیتو گروه بمونم؟ رئ-

 گفت  یبا خوشحال الدیم

 دختره به گروه ما ملحق شه  نیا دیگفت هرجور شده با یبود هوشیکه ب  یوقت  یاره ول-
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 خنده، با همون خنده گفتم ری شدت تعجب زدم ز از

پدر   یکیتفنگ بازه   یک یذهن خوانه و با کائنات سر و کار داره  تونیکی د،یهست یب یعج  یواقعا ادما-
 ی بمون دینه هرجور شده با گهیاز گروه بعدش م رونی برو گمشو ب گهیم  ارهیدستمو درم

 زدم   غیج هو ی قطع کردمو  خندمو

شما   دیا وونهیخونه؛ شماها همتون د وونهید نیکردم اومدم تو ا یبرم، چه غلط دیبزار د،یبر دیگمش-
   دیشهر یها زدهیپر

از شونه هام محکم گرفته بود  ایمی ک  یکردم از جام بلند شم ول  یو سع دمیدستمو کش یسرم تو سوزن
 .ومدمیبلد نبود پس از پسش برم یرزم یبود که اون هنر ها  نیا شیبرم، هه خوب زاشتی و نم

 صورتش کوبوندم که چند متر پرت شد اونور.  یدستم محکم تو یک ی اون با

حال بسمت در   یسست و ب  یداشتن منو بنشونن سرجام با بدن یکه سع هیبق ی ها ادیتوجه به فر یب
 حرکت کردم. 

 . ستادمیو سرجام ا ستادیقلبم ا دنشیرو با شدت باز کردم که با د در

هم رو لبش   یلبخند ترسناک هیشلوارش فرو کرده بود    بیج یبود و دستشو تو ستادهیدر وا پشت
 داشت و زل زده بود بمن.

 و گفت  دیتو موهاش کش یقدم برم عقب، با همون لبخند دست هیقدم اومد جلو که باعث شد  هی

 کجا خانوم کوچولو؟ -

 اما جسورانه گفتم   رفتمی بودم و عقب عقب م دهیترس نکهیا با

   نجایبرم از ا خوامیم-

 انداخت باال و گفت   ابروهاشو

 کرده بودم  سی عه کجا ؟ تازه برنج خ-

 گفتم دمویکش یبلند غی ، ج کنهیداره مسخرم م دونستمیم
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 برم  دیمکانتونو نشون ندم فقط بزار چکسیبه ه دمیبزار برم قول م  ؟یدار  کارمیچ-

 که تا اون لحظه ساکت بود گفت  پارسا

 من باهاش صحبت....  دیشما بر سیرئ -

 اش گذاشت و گفت  ی نیب  یانگشتشو به نشونه سکوت رو سشیرئ

  ایزبون  ی ن یریبا ش  ییفکر کنم هوس چا خواد،یم یمهمون کوچولومون چ نیا  نمیبزار بب   سسس،یه-
  کنهینم دایرو پ ییدستشو دمیکرده باشه، شا یخامه ا

 رو به من گفت  بعدم

 زم؟ یمگه نه عز-

 گفتم تی تخت پرت شدم؛ با عصبان یعقب عقب رفته بودم که رو انقدر

 ی ستیتو نرمال ن یا وونهیتو د-

 گفت  یلباشو اورد جلو و با حالت متفکرانه ا ستاد،یباال سرم وا درست

گرونت کنم و   یمثال سوار اسب ها  ایپشمک،   ای یبهت بدم بخور   یبستن هیپارک  میاووووم بنظرم بر-
  یشیباشه؟ اونجور اروم م یکن ی با یبهم با  یرد بش، توام قول بده هروقت از جلوم  رمیبگ  لمیازت ف

 من یکوچولو

 زدم داد

 و دو سالمه  ستی ب ستمیمن کوچولو ن  یکوچولو خودت -

 متعجب کرد و گفت  افشویق

 و دو؟  ستیاوووو، ب-

 و گفت  هیبرگشت سمت بق  بعدم

 طرفم رزن ی پ هیبا   دیو دو؟ چرا بمن نگفت  ستی گفت؟ گفت ب یچ  دیدیشن-
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 ستم ین رزنی من پ-

 برگشت و گفت  بسمتم

 یی که کوچولو  یعه؟ پس قبول کرد-

االن اروم  داد؛یتمسخر م یبود، طرز حرف زدنش اصال نرمال نبود حرفاش بو وونهیمردک واقعا د نیا
 داد بزنه.  هویقراره  یک  دونستی خدا م  یول زدی حرف م

 رزن ی من نه کوچولوام نه پ-

   ؟یهست  یپس چ-

 خانوم جوون  هی-

 دهیفکر کنم تاحاال خندشو ند کردنی باز نگاش م یهمه داشتن با چشا  کهی نده، جورخ  ری زد ز بلند
 بودن.

 گفت   دیخندیکه م همونجور

 البته باالجبار  دیگروه ما بمون یو تو دیخب پس خانوم جوااااان لطفا غرغر نکن -

 کرد بمن و خواست بره که گفتم پشتشو

 من هارد دارم و همون ب رم،یاالنم م مونمینم  نجایا رممی من بم-

 

 ی کن  کاریچ یخوای مثالم م نمیبب    ست،یبه شما ن یاز ی بسه ن رام

 تعجب برگشت سمتم با

 

 با همون لحن مسخره رو به پارسا کرد و گفت  ،

 اووووو  چه جسور  ،یکن  کاریچ یخوای م نمیگفت مارمولک؟ گفت بب یچ یدیشن-
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 هم مارمولک بود.پارسا خنده ام گرفت، واقعا  ی صفت مارمولک برا از

 لبخند بزنه گفت  کردیم ی که سع پارسا

 گه یم یچ فهمهینم گهیخب بقول خودتون کوچولوهه د دمیبله شن-

 دستشو اورد اورد باال و گفت  سی رئ

 خانوم جواان هستن شونی ننننههه نگو کوچولو ا-

 برگشت سمتم و گفت  بعدم

 پارسا برسونتتون  گمیه مخونه البت دیبریم  فیخانوم جوان ؛ امروز ساعت نه شب تشر-

 گفتم  عیسر

 گردم یام برنم گهید  رمیاالن م نیمن هم-

 ازم گرفت و رو به پارسا گفت  نگاهشو

 ..ومدیدنبالش اگه ن یر یفرداهم ساعت نه صبح م  یر ی گیم ادیخانوم جوان رو  نیا یادرس خونه -

 گوشش گرفت و گفت  یتلفن کرد و رو هیشب دستشو

 کنم  کاری خانوم جوان چ نیبا ا دونمیاونوقت خودم م  یزن یبمن تلفن م -

 و گفت  ن ییسرشو اورد پا  پارسا

 چشم -

 بمن انداخت و از اتاق خارج شد.  ی نگاه  میگنده ن سی رئ

 فرستاد و گفت  رونینفسشو که تا اون لحظه حبس کرده بود ب  ایمیک

 کشتتا ی م ؟اخرشیکن یکل کل م  سی رئ نی؟ چرا انقدر با ا  هیدختر تو مشکلت چ-

 با خنده گفت  ارش
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 کردم  فیبد زردت کرد ها ک یشوخ  یشوخ ییخدا  یول-

 کردم و گفتم یظیغل اخم

 شتویزهرمار ببند ن -

 کرد و گفت  یز یاخم ر ارش

 یشی م ری وا حاال چرا جوگ-

 گفتم  ای میازش با حرص گرفتم و رو به ک چشامو

 ه؟یاسمش چ ستونیرئ  نیا-

 س یرئ  یبگ  دیبا  یبه اسم صداش بزن  دینبا-

 زدمو گفتم  یشخندیر

 !!سیهه زارت رئ -

 ش ی اسمش کوروشه ملقب به کار-

ام   ی.چه لقب ومدیهم داشت واقعا که بهش م  یبه اسمش فکر کردم؛ کوروش! چه اسم کمی
 !!!شی داشت!کار

 کنارم نشست و گفت  پارسا

 دیبا گهی م یوقت  هیا یادم عصب یل یخ سی رئ نیما بمون من نگران خودتم ا  شی پ کنمی خواهش م-
 ... یاگه خالف امرش عمل کن یبمون  دیبا یعنی یبمون

 وسط حرفشو گفتم دمیپر

 من باشه تازشم من هنوز به شما شک دارم  سی اون لنده هوره گنده رئ خوامی من نم-

 گفت  یبخش  نانی با لحن اطم  ایمیک
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 ؟یتا اخر هفته وقت دار  یهم تو بما پس لج نکن، مگه نگفت میدار اجیسها هم ما بتو احت نیبب -
 میکن یماهم کمکت م یکن یاگه باما همکار  ینکرد دایپ  یمدرک چیبه اخر هفته نمونده و تو ه یز یچ

 از کجا معلوم؟ -

 جواب داد ارش

  یچ یکوچولوهه تخسه زبون درازو برا هیفکر کن تو نیلحظه بش هی ؟یکه چ می اخه ما تورو نگه داشت-
 م؟ینگه دار دیبا

اون   کرد؛ی م تمیاذ شیهمون کار  ای سی هنوزم رئ یحق با اون بود، ول  یحرف زد ول  تیترب  یب  نکهیباا
 بود.  یوحش   یلیخ

 که طبق معمول ذهنمو خونده بود گفت   پارسا

 مطمئن باش  ستین یچ ی تو دلش ه  شیکار  یول میکن ی تحمل م میاشکال نداره ماهم دار -

 به دستم کردمو گفتم ینگاه

 بگم؟  یبهش چ دید نویاگه مامانم ا-

 گفت  الدیم

 نگران نباش  خوابهیدکتر گفت دو سه ساعته ورمش م-

 گفت  ایمیک

 زندت بزاره  ندفعهیکه ا کنمینم  نیوگرنه تضم یباهاش دهن به دهن نش گهیبهتره د-

 کرد و گفت    ایمیبه ک یبا اخم نگاه   پارسا

 ست یاونجورم ن  گهینه بابا د-

 رو به من کرد و با لبخند گفت  بعدم

 . فتهیوگرنه فشارت م  کنمیتوام استراحت کن، اون سوزن سرم ات هم االن تو دستت م میریفعال ما م-
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تا تهش   دیخورده بودم و با یغلط  هیبود  دهیفا یب نای گفتن نداشتم، مقاومت با ا یبرا یحرف گهید
 . مموندیم

 پارسا سرم ام رو وصل کرد همشون از اتاق خارج شدن.  نکهیو بعد ا دم یتخت دراز کش یرو

 داشتم. اجیکردم واقعا هم به خواب احت ریخ یپارسا دعا  یدلم برا تو

 رفتم  یق یبه خواب عم یاخم طوالن هیبه دستم کرد و بعد  ینگاه

 

 داشت؟ یچرا دست از سرم برنم ایمی ک  نیچشامو باز کردم، ا زدی که مدام اسممو صدا م  ایمی ک یصدا با

 . نمیتخت بش یکمکم کرد رو  ایمی ک نمش،یبار چشمامو باز و بسته کردم تا بتونم بهتر بب چند

 و گفتم  دمی کش یق یعم ی ازهیخم

 شده؟یچ-

 کارت داره  سیرئ -

 شه؟ یمنظورت کار-

 نگام کرد و گفت  یشاک

 اسمشو بهت گفتم  نکهیاز ا یکن یم  مونمیکم کم پش یدار -

 ست ی ن  شیاسمش که کار-

 کنار تخت بلند شد و گفت  یصندل  یرو از

 داره  کارتی چ نیبب  نیی کل کل بسه، برو پا -

 و گفتم  دمیکش  یمجدد ی ازهیخم

 ندارم    یکار  چیمن با اون ه-
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 ترس نگام کرد و گفت  با

 ؟ یباز کتک بخور  یدوست دار  ؟یچ یعنی-

بود، حوصله   ایم یبود. حق با ک اهی س کمیهنوزم  یبهتر شده بود ول یل یخبه دستم کردم،  ینگاه مین
 مسخرم کنه. شیمثل چند لحظه پ  ایکنه  دادیسرم داد و ب ادینداشتم دوباره ب

 ساعت چنده؟ -

 پنج -

 و داد زدم  دمیجام پر با

 پننننج؟؟  -

 و گفتم  دمیکوب میشونیپ یرو محکم

 ی مامانم مرد از نگران یییوااا-

 گفت  زدی رومو برداشته بود و تا م یکه پتو همونجور

 جواب دادم  وینگران نباش اتفاقا زنگ زده بود من گوش-

 ترس داد زدم  با

 ؟ یکرد کاریچ-

 بهم انداخت و گفت  ینگاه

  اونم بنده رونی ب میو باهم اومد   تمیمیقد یها یاز هم کالس یک یبهش نگفتم ، گفتم  یز ینترس چ -
گفت اشکال نداره فقط بهش   اداینگفت تازه بهش گفتم تا نه شب نم  یچیخدا انقدرمهربون بود ه

 خوش بگذرون 

 ساده و مهربون بود.  یادی زدم؛ مامانم ز یلبخند محو  ناخوداگاه
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دوباره  میفقط توروخدا جنگ بپا نکن حوصله ندار گهیم  یچ سی رئ  نیپاشو پاشو خودتو جمع کن بب -
 م یدکتر خبر کن

 بهش رفتم و اونم بعد از تا کردن پتو از اتاق خارج شد. یغره ا چشم

 بهم بگه . نجارو یقواعد ا خواستی داشت؟ حتما م کارمی چ  شیواقعا کار یعنی

 . رونی دم بتخت بلند شدم و بعد از مرتب کردن سر و وضعم از اتاق ز یحوصله از رو یب

 گفت  ی با نگران  الدیمن بلند شدن و اومدن سمتم، م  دنیو ارش با د الدیم

 ؟یبهتر -

 مهربون باشه؟  تونهیانسان چقدر م هی یعن ی دادن؟یم تیبمن اهم   نایانقدر ا چرا

 زدمو گفتم یلبخند

 کجاست ؟  ستونیاره خوبم، اتاق رئ-

 جواب داد  آرش

 کرد ی وقت بود صدات م یلی اتفاقا خ-

 اشاره کرد و گفت  یرنگ  یدر مشک به

 اوناهاش اونجاست  -

 . ستادمیدر وا یاهسته جلو یتکون دادمو با قدما دییبه نشونه تا  سرمو

 لب گفتم و درو باز کردم.  ریتا ذکر ز چند

 نجاروووووو یا اووووه

بود که احساس    ریو دلگ کیبودن! انقدر اتاق تار یمشک وارهاشمید یحت  ،یاتاق با دکور کامال مشک هی
 کردم یم  یخفگ



 شهر  یها زدهیپر

76 
 

  انهیبود و با نگاه وحش ستادهیرو به روم وا دم،یکش یبلند   غیهوا و ج دمیسه متر پر یتک سرفه ا با
 . خوردیمنو م یا

 رفتم جلو و گفتم اروم

 ؟ یداشت یبامن کار -

 د ییییداشت-

 بله؟ -

 لبش گذاشت.  یرورو  یگار یرنگش نشست و س   یمشک یصندل یرو

 نگم بهت  یچ یه ستمیمن عموت ن یمنو با فعل دوم شخص صدا بزن یحق ندار   د،یییگفتم داشت-

 اشاره کرد و گفت  یچوب یرنگ و رفته ا یصندل  به

 خانوم جوان   نیبش  ایب-

 نشستم و منتظر چشم دوختم بهش.   یصندل  یاخم کرده بودم رو کهیدرحال 

 نگاهم کرد و گفت  قیعم

 ه؟ یاسم عموت چ -

 د؟ یمن دار یبه عمو  کاریچ-

 شد و داد زد  یجن  دوباره

 دوست ندارم سوالمو دوبار تکرار کنم-

 یپدرام دیجمش  د،یجمش-

و با خودکار   دیکش رونیازش ب  ک یدفترچه کوچ هیفرو برد،  بشی تکون داد و دستشو داخل ج سرشو
 نوشت.  یز یروش چ 

 د؟ یسینویم یبپرسم چ تونمیم دیببخش-
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 دفترچ اشو بست و گفت  دره

 نوشتم فضولو بردن جهنم  -

 لب گفتم و رومو کردم اونور.  ریز یشیا

 بمن نگاه کن خانوم جوان-

 نگاهش کردم، همونجور که نگاهش بمن بود گفت  یتفاوت  یب  با

 ی شاخ ش ترسمیم یبگم ول یز یچ یبهت  خوامیم-

 د ینگ دیتونیم-

 کرد و گفت  زی برام ر چشماشو

 یی پررو یل یخ-

 زدمو گفتم   یپوزخند

 درسته؟ دیکه مواخذه ام کن نجایا دیاوردیمنو ن-

 تکون داد و گفت  سرشو

 درسته-

 شنوم یم  دییبفرما-

 بلند شد و بسمت من اومد.   یصندل  یرو از

 . دیچرخ یاز کارش شوک زده شدم، دستاشو پشتش قالب کرده بود و دورتا دورم م  کمی

 شمرده گفت  شمرده

دختر پررو و  هیو طرفم  ستمیدختر لوس و ننر طرف ن هیبا  نکهیخب راستش خواستم بگم از ا-
   نجایا یایقبول کردم ب ن یهم یخرسندم برا یل یخ هیمحکم 
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 داد زد  عیلبخندم سر دنیرو لبم اومد که با د ی خوشم اومد و ناخودآگاه لبخند  فشی تعر از

 گفتم شاخ نشو، پس نخند  -

 ی وحش زدیام م ینگفتم، چه داد یز یبستم و چ  شموین

 تر و رسا تر کرد و گفت   نییصداشو پا تن

  یاطالعات نی تر کیبدون خانوم جوان ، اگه کوچ نویا یوقت گران بهامو صرف تو کنم ول  ادیز خوامینم-
 و تو   دونمیاتاق در بره من م نیاز ا

 دونم یم-

هم وسواسم رو اسمش   یلیندارم، خ   یمن اصال شوخ ی، سر موضوع سبحان  گهیخوبه، نکته د یل یخ-
  یسر موضوع سبحان یا گهیهر کوفت د  ای اشتباه ، ضرر  ،یخطا، خنگ باز  ن یتر کیکوچ  نمیاگه بب

 توهم رهی کالهامون م یو مقصرشم تو باش  ادیب  شیپ

 داد زد دمینم یجواب دید ی مکث کرد و وقت  یکم

 دم ینشن-

 دندونام گفتم یال از

 چشم-

 سوم  یو نکته  کال،ی عا بار-

 گوشم زمزمه کرد  ریگوشم اورد، ز  کیگذاشت و سرشو نزد یگاه صندل هیتک یرو دستشو

 خانومه جوان ندازهیم  رتی گ یبا من که حساب یشوخ -

 دور کرد و درست رو ب سرشو

 

 زل زد بهم.  تیو با جد   ستادیروم وا ه
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 زدمو گفتم   یپوزخند

که  کنمیم یکار ی  یول دینگه ام داشت نجایدرسته به اجبار ا د،یبا من بکن دیتون ینم یچکار ی شما ه-
 د یش مونی خودتون از کارتون پش

 خنده و گفت  ری زد ز بلند

 ، اونوقت  یاخ-

 

 مثال؟  دیباش یک  شما

 گفتم  تی جد با

که تو پر و بالم   یکس که عاقبت  دیبپرس قامیو دوست رف المیاز فام دیبهتره بر ؛یر یمن سهام؛ سها آقام-
 شد  یچ دیچ یپ

  کلیشد، هه چقدر ترسو بود فقط ه نی غمگ افشیق  واشی واشیاما  کردیبا پوزخند نگام م  اولش
 !نکهیگنده کرده بود مثل ا

 دستش مشت زد و با افسوس گفت  یک یکف اون یدستش محکم رو  هی با

 شانس ، چقدر بد  نیتف به ا یا-

دختر   هی خودش فکر کرده بود ؟ فکر کرده من   شیپ ی نگاهش کردم، هه واال! چ ثانهی لبخند خب با
 حساب کار دستش اومد.   کمیطرفه و  ی با ک دیاحمقه ساده و لوسم ؟ خداروشکر فهم 

 گفت  افهیبه من کرد و با همون ق رو

 شد؟ یچ یدیفهم-

 گفتم  شخندین با

 ...یترس  هیها چ-
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 ا؟ یبود؟ سو  یاسمت چ یفت بابا گ یرفته بود اسمتو بپرسم، ا ادمی-

از   د؟یاون از من نترس یعنیبود.   بیادم مزخرف ترسناکه احمقه عج هیمرد.... واقعا  نیمرد.... ا نیا
 د؟ ینترس یر یمن؟ از سها اقام 

 خشم گفتم  با

 د یبهتره از من بترس-

 و گفت  دیکوب  شی شونیپ یرو محکم

 اومد سها، چقدر اسمت لوسه ادمیآااااه ، -

 زدم  ادیفر

 قشنگه میل یخ-

 زد و گفت   یمصنوع لبخند

 زنم ی اشکال نداره غصه نخور، من همون خانم جوان صدات م-

 فشار دادم.  یفرو کردم و حساب  یدستا یمانتومو تو گوشه

 نشست و گفت   شیصندل یرو

جواب  یبه سبحان  یر وقت دا یخانم جوان بچه ها گفتن تا ک  دیجوان، اخ نه ببخش یایسو-
 ؟ یبد ویخواستگار

 از حرص جمع کردمو گفتم لبامو

 اخر هفته-

 ی مدرک جمع کن یسبحان هیعل یخب تا اخر هفته وقت دار  یل یخ-

 زدم داد

 ؟؟ ییییچ-
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  ادهیز  یکنی اگه حس م  ینگفتم فقط گفتم تا اخر هفته وقت دار  یبد  زیاروم باش، منکه چ یه یه-
 دو روز  کنمشی نداره م بیع

 ... یول-

 روز خوبه؟   کیخب -

رو دوش من؟    دیاالن همه کارارو انداخت یول  دیکنیکمکم م دیشما قول داد ست،یمنصفانه ن  نیا یول-
 نجا؟یا امی ب دیچرا با گهید  کردمیباشه خودم تنها کارامو م نجوریخب ا

 دیبزور نگه ام داشت ی گفتیم شی پ  قهیتو که تا دو دق زم؟ی عز نجا یا یتو اومد-

 خودم اومدم یبهرحال اولش با خواسته -

 من شروع کرد به رژه رفتن. یدوباره بلند شد و جلو یصندل  یرو از

 گفت  کردی م نییکوتاه اتاق رو باال پا   ریکه مس همونجور

 میکن  یاس خانوم جوان، ما قراره باهم همکار  فهی وظ  کی نیا-

 و دوش منر فتهی همه کارا ب نکهینه ا ،یهمکار -

 و گفت  ستادیا سرجاش

   کننی مگه گفتم تنها انجامش بده؟ بچه ها هم کمکت م-

بهت، اون کار منم راه  دمیرنگارنگه همونو م یبا دخترا یهارد دارم توش پر عکس سبحان  هیمن  -
   یحت ندازهیم

اون  خوامی م یشتر یمن مدرک مهم تر و ب ؛یشلوارت شلوارتم بنداز آشغال  بیاون هارد رو بکن تو ج -
 خوره یبدردم نم یمدرک خاله زنک

 ؟ یمثال چه مدرک-

 مدرک تپل  هی-
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 زدم  ادی اخم فر با

 ؟ یاگه تا اخر هفته جورش نکنم چ-

 نشست و گفت  یصندل یها رو وونهیمثل د دوباره

 د یبر دیتونیخانم جوان االنم م فتهیاتفاق هرگز نم  نیا-

 اخه.... یول-

 د یسالم منو به مادر محترم برسون-

 حرص از جام بلند شدم و سرتا پاشو با اخم برانداز کردم.  با

 رون یبزنم از اتاق زدم ب یا گهیحرف د نکهیبدون ا بعدم

 

 . ستیپوچش ن  یعقل تو اون کله  ذرهی ه،یفازش چ  ست یمعلوم ن چیه ل،یگور  تهیقزم ی کهی مردت

 پارسا 

 بود  ۱۸۳هوشش   بی ضر ست،یاونجورم ن گهینه د-

 جمع کردمو گفتم   لبامو

 ؟یتو باز ذهن منو خوند -

 ورداشت و گاز زد  ز یم یاز رو بیس دونهی

 ی کنیکنم تو تابلو فکر م  کاری خب چ-

 ؟ یذهنمو بخون  یتونیتابلو فکر نکنم نم یعنی-

 تابلو فکر نکن  یتونیاگه م-
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به  نیاز ا  گرفتیهم از ادم م یفکر  تی پارسا امن نینم، اانقدر تابلو فکر ک دیمن چرا با گفت،یم راست
 حرف بزنم.  یرمز   دیمغزمم با یبعد تو

 یا جهیبه نت   کردمی دستام گرفتم، هرچقدر فکر م نیپارسا نشستم و سرمو ب ی رو به رو  یصندل یرو
االن  کردیم  تمیازدواج اذ یاخه من چجور تا اخر هفته مدرک جمع کنم؟ اوال فقط مسئله  دم؛یرس ینم
 هم بهش اضافه شد. شیکار

 گفت  یبا نگران  پارسا

نه بخاطر تو، بلکه بخاطر خودمونم شده تا اخر هفته   میکنی سها ناراحت نباش، ما باهم درستش م-
 میکن یم  ویسبحان  ی هیقال قض

 بودم.   یدرست درمون یو دوباره رفتم تو فکر، فقط بفکر نقشه  بهش زدم  یمصنوع لبخند

 و گفت  دیهورت کش شوییچا الدیم

 تو بگو الدیم ه؟یچ هیقض-

اون هارد ام گفت   یمدرک جمع کن  یسبحان  هیعل دیبهش گفته تا اخر هفته با سی ، فکر کنم رئ یچ یه-
 گفت یالبته راست هم م خورهیبدرد نم 

 م؟یبکن  نکارویا جوری خب چ-

 جواب داد ارش

 م ینقشه درست درمون بکش هی میبتون  دیبا م،یرو خبر کن   ایمی ک دیبا-

 رو به من کرد و گفت   پارسا

 بعنوان مدرک  یاونو به عموت نشون بد ،یبکن  ییکارای  یتونیتو با همون هارد م ،یراست-

 گفت  ارش

ازش کرده بود  شی که کار یازدواج هم تموم شد رفت پس درخواست  هیخب بفرض برد داد و قض-
   خوره؟یخاله زنک به چه درد م یعکسا ارهیب  یاون گفت مدرک مهم تر  ؟یچ
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 سرشو تکون داد و گفت  پارسا

 فته یکار سها راه ب خواستمیحق باتوهه، من فقط م-

 گفت  الدیم

 ... یز ی چ یعکس یسرنخ  ،یمکان  م؛یکن  دایپ یاز سبحان  یسر نخ مهم تر  میتون یم مینی بب دیبا-

 تکون داد و گفت  یسر  پارسا

 که نشون عموش بده دمیمن هاردو بهش م میندازیوسط فعال کار سها رو راه م نیدرسته، اما ا-

 تعجب گفتم  با

 یکار منو زود راه بنداز  یچرا اصرار دار -

  نمیبب  خوامی ساده هست، م یفرا تر از دوست یرابطه ا یتو و سبحان  یعمو نیب  کنمیچون احساس م -
درست باشه،   کنمیکه من فکر م  یز یاگه اون چ دهینشون م  یکسا چه واکنشاون ع  دنیعموت با د

 میزبونش بکش  ریاز ز ویهمه چ دیتهد  یچاشن کممی عموت و  بیبا تعق میتونیم

 شونه پارسا ضربه زد و گفت  یرو الدیم

 ا یمارمولک گهیراست م  شی کار سیدهنت سرو-

 گفتم  عیسر

 سرم؟ من تا اخر هفته فقط وقت دارم  زمیبر  ی اگه عموم حاشا کرد اونوقت من چه خاک-

 گفت  ارش

 م یکه به هم کمک کن میینجایما ا م؟یچه کاره ا نجایپس ما ا-

 پشت بندش گفت  الدیم

ما به   یاگه عموت اون عکسارو قبول کرد و کارت راه افتاد مارو تنها نزار  یحت یقول بد  دیتوام با یول-
 م یدار ازی کت نکم
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 گفت  یو با لحن شوخ دیخند ارش

 فرار کنه؟  شیاز دست کار تونهینه بابا چرا تنها بزاره؟ مگه م-

 کردم .  دنیخندیبه هرسه تاشون که داشتن هر هر م یز یر اخم

 

 پارسا بسمتم برگشت و گفت  نیاز توقف ماش  بعد

 نجاست؟ یا-

 به خونه عمو انداختم و گفتم ینگاه

 اره-

 به خونه انداخت و گفت  ینگاه  نیبا تحس  پارسا

 داره  میباکالس یچه خونه -

 اوهوم -

 پولدار بود؟  ینجور یاز اولم هم-

 شست یم یشد، وگرنه قبلش مثل ما تو خونه شصت متر   نجوریا هوی نه بابا بعد مرگ بابا -

 با شک گفت   پارسا

 یی هوی یچه جالب، پولدار -

 بردم و رو به پارسا گفتم نی در ماش ره یسمت دستگ ستمود

 برو گهیتو د رمیم یخودم با تاکس  میخونه رفتن رم، ی من م یخب ممنون که منو رسوند یل یخ-

رو هم حتما   جهیحتما ادرس خونت رو بفرست،نت  دمی نره شماره ام رو م  ادتیباشه فردا ساعت نه -
 بمن بگو 
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 باشه خدافظ -

 خدافظ -

 شدم و بسمت در رفتم، پارسا هم دنده عقب گرفت و از کوچه دور شد.  ادهیپ  نیاز ماش  عیسر

 خالص شم؟  یاز دست سبحان  شدیم یعنی نم،یذوق داشتم عکس العمل عمو رو بب   یلیخ

 عجله داشتم. جهینت دنید یبرا  یلیوقفه زنگ در فشار دادم ؛ خ یب

 جواب داد  زنعمو

 هیک-

 زنعمو منم -

 یتو که باز اومد-

 از حرص باز و بسته کردمو گفتم چشامو

 زود   رمیبا عمو کار دارم م قهیزنعمو باز کن کال پنج دق-

 خونه رسوندم.   اطیبه ح  عیباز شد، خودمو سر یکی ت یبا صدا در

 به در زدم و سرمو بردم داخل  یا تقه

 ست ین  یسالم، کس-

حرصم گرفت. خودمو مشغول دراوردن کفشا کردم که زر زر    ومدیلهراسب که داشت از دور م دنید با
 نکنه. 

 گفت  یو با بشاش  ستادیباال سرم وا لهراسب

 موقع شب؟  نیسالم سها خانوم چخبر ا-

 زدم  یگوشه گذاشتم و لبخند مصنوع هی کفشامو
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 ممنون، با عمو کار داشتم-

 از اشپزخونه خودشو بما رسوند و گفت  الله

 یعه باز که تو اومد-

 نگاش کردمو گفتم یطلبکار  با

 گرفتم؟یاز تو اجازه م دیبا-

 رو به الله کرد و گفت   لهراسب

 نکن  تشیولش کن اذ-

 واسم من خودم بلدم از خودم دفاع کنم، باباتون کجاست؟  یکاسه داغ تر از اش بش  خوادیشما نم-

 بده از اونجا دور شد.  یجواب  نکهیو بدون اکرد  یشیا الله

 گفت  لهراسب

 بابام تو اتاقه -

 از جلوش رد بشم که بازومو گرفت.  خواستم

 گوشم گفت  ریز

 ا یخوشگل شد یل یامروز خ-

 گفتم نیخشمگ  رونوی ب دمی از دستش کش بازومو

 خفه شو -

 زد و گفت   یپوزخند

 ارم ی بدستت م-

 وسط  یفرستی هه البد باز باباتو م-
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 پس مجبورم بزور متوسل شم یکن یندارم تو که مثل گنجشک از دستم فرار م یاون چاره اجز -

  زدی حرف م نجور یبامن ا شهیهم یاز بچگ خوردیگفتم و از جلوش رد شدم؛ حالم ازش بهم م ییبروبابا
 . کنمتیبزور مال خودم م  گفتیگوشم م ری ز یو ه

 و رفتم تو اتاق.  نییاتاق رفتم ، در اتاق باز بود پس سرمو انداختم پا بسمت

بود که عکسارو    یاالن وقت خوب رفتینشسته بود و باهاش ورم وترشیکامپ ز ی م یشانس عمو رو از
 نشونش بدم. 

 همون در بلند گفتم یجلو

 سالم عمو -

 من گفت  دنیبا تعجب برگشت سمت عقب و با د عمو

 ی تو باز اومد-

 زدمو بسمتش رفتم یلبخند

 ام یبا مدرک م  رمیگفتم که م-

 شد، با تعجب داد زد جادیبه تنش ا یاسم مدرک از ترس لرزه ا دنیشن  با

 ی کرد دایمدرک پ-

 تکون دادمو گفتم سرمو

 اوهوم -

 و هاردو گرفتم جلوش.   بمیدستمو کردم تو ج بعدم

 به هارد کرد و گفت  دیبا ترد ینگاه

 ه؟یچ نیا-

 ی بهش بنداز  ینگاه هیبهتره -
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 وصل کرد.  وتریهاردو از دستم گرفت و اونو به کامپ دیترد با

 بهش نگاه کردم. روزمندیبا لبخند پ نهیبه س دست

  یچه حال نهی بی اون لحظه که عکسارو م دونهیخدا م کردم،یموس قشنگ حس م  یدستاشو رو لرزش
 . شهیم

 کرد و عکسارو باز کرد.  کیفولدر کل یباز کرد، رو  وتریرو تو صفحه کامپ  هارد

 .شدیتر م طیجلو پوزخند من غل زدی عکسارو م یهرچ

 گوشش گفتم ریشدم و ز خم

 دورشو یدخترا ؟یگفتیکه م  یسبحان  یبود اون سبحان  نیا ؟یدید-

و از   رونیب   دیکش وتریهاردو از کامپ عینگاهم کرد، سر الیخ یب ی افهی سرشو برگردوند سمتم و با ق عمو
 .نیی اومد پا یصندل یرو

 شد!  یچرا عصب  کنه؟یم ینجور یچرا ا نیعقب، ا رفتمی جلو و منم م  ومدیصورت قرمز م با

 زد داد

من   یکنی فکر م  یمن اورد یمن احمقم؟ دوتا عکس فتوشاپ شده برا یسر فکر کرد رهیخ  یدختره -
 خرم؟ 

 خودش با اخم گفتم مثل

 رم یعکسارو بگ  نیشرکتش بودم تا ا یداره از صبح زود جلو تیهمه واقع نایا ؟یوشاپچه فت-

 بسمتم پرتاب کرد و گفت  هاردو

 نم یبب  رونیگورتو گم کن برو از خونه من ب ست؟ین میمن حال  یبابا فکر کرد  ریبگ-

 م یدبه نکن عمو ما باهم قرار گذاشت-

 یبرو گمشو حوصله اتو ندارم هر  ایباتو نزاشتم ب یقرار  چیمن ه-
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 .  کردی نکنم، حق با پارسا بود اون داشت دبه م هیدهنم گذاشتم تا گر یجلو دستمو

الله از خونه زدم  یها کهی لهراسب و ت یبسمت در حرکت کردم و بدون توجه به حرفا  تی عصبان با
 . رونیب

 هیاحمقم  هیمن  ستادم،یعمو وا ام گرفته بود، من باز شکست خوردم، بازم نتونستم در مقابل هیگر
 کوچولوام! هیمن  شی عرضه ! بقول کار یب

انگار دلم روشن بود که اون کمکم   یچرا ول دونمیناخوداگاه دلم روشن شد، نم شی کار یاداور ی با
 . رهی وصلت صورت بگ  نیا زارنیو ادماش نم  ش یاره کار کنه،یم

 شدم.  ادهیازش پ  یدر خونه با خستگ یجلو  ینگه داشتن تاکس با

 یهدف چ یبدون ه یخشک چوب  یصندل  یانداختم و درو باز کردم، انقدر اونجا رو دیکل  یمعطل یب
 خسته شده بودم.  ینشسته بودم که حساب 

 خود  زونیاو یکت و کول  با

 

 داخل خونه انداختم. مو

 داد زدم  یجون یب  یصدا با

 ؟ ییمامان کجا-

 درهم من گفت  یچهره  دنیو با د رونی نه اورد بکلشو از اشپرخو  مامان

 ؟یشد یشکل  نیسها! چرا ا-

 گفتم رفتمی گوشه پرتاپ کردمو همونجور که بسمت اتاق م هی فمویک

 بخوابم   رمیم-

 دنبالم راه افتاد و گفت  مامان
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 شناختمش؟ یبود؟ چرا من نم یمدت؟ اون دوستت ک نهمهیا یبرم بخوابم؟ کجا بود  یچ یعنی-

 گفتم کالفه

 شو بزار برم بخوابم   الیخی مامان خستم توروخدا ب یوا-

 بزنه و خودمو به اتاق رسوندم.  یا گهینزاشتم حرف د بعدم

به پارسا عکس العمل   دیتخت انداختم. فردا حتما با یاز پشت بستم و باهمون لباسا خودمو رو  درو
 هفته وقت داشتم.  من فقط تا اخر دم یکشیم یحتما نقشه ا دیبا گفتم،یعمو رو م 

 شرکتمون داشتم. سیو رئ   نایاز ت  جیمس یانداختم؛ کل میبه گوش ینگاه

 . کنهیسرکار اخراجم م امیکرده بود اگه فردا ن  دیتهد سی رئ

رو از    یسبحان  نکهیبعد ا دونهی. خدا ممیکم داشت نویهم ری و واگ ریه نیزدم؛ تو ا  یظیغل  پوزخند
 ارم؟یقراره از کجا پول ب  رونی پرت کردم ب میزندگ

 جیکنم؟ اگه مس جیبهش آدرس رو مس  یعنیپارسا افتادم؛  ادیرو پرت کنم اونور که  یگوش خواستم
 .د یرس یدستش بمن نم گهید شی و اون کار  کردی نم دایمنو پ گهیاون د کردمینم

برم تو اون گروه؛ ضرر که نداشت   گفتیته دلم م یبشم ول الیخ یرو خاموش کنم و ب یگوش خواستم
 شدینبودن م یبد یبچه ها  نیازم ساخته نبود اوناهم همچ  ینداشتم و کار  یمدرک گهیمنم که د

 !نهک دامینبود که شهر رو بگرده و پ د یبع دم؛یترسیم شی از کار کمیبهشون اعتماد کرد اگرچه ته دلم 

فعال   کنمیم  فیعمو رو فردا براش تعر هیدادم و گفتم قض  جیآدرس رو به پارسا مس یبدون معطل پس
 نداشتم.  پیخسته بودم و حوصله تا

 با بسته شدن چشمام با همون شکم گرسنه خوابم برد عی رو انداختم اونور و سر  یگوش باالخره

 

از مامان از   یظ مختصر و خداف یشدم، بعد خوردن صبونه ا داریساعت هشت صبح از خواب ب  صبح
مدت تا ساعت   هیشرکت و  رمیگفتم م یعذاب وجدان داشتم که بهش دروغک  ی ل یخ رون،یخونه زدم ب 
 نه اونجام. 
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  یشخص ن ی بود که با ماش نیکار ا  نیا یپارسا سر کوچه خودمو بهش رسوندم، خوب نهی ماش دنید با
 . یاونم مفت و مجان اوردنتیو م  بردنتیم

 د یپرس  عیمحض سوار شدن پارسا امون نداد و سر به

 ؟ یسالم، عکسارو نشون داد-

 سالم بزار برسم بعد سوال بپرس  کیعل-

 خب بگو من عجله دارم-

 بله نشون دادم-

 گفت؟  یخب چ-

 شدم به رو به رو.   رهیپارسا رو نگاه کردم و خ   یوسیما با

 گفت  یبا کالفگ  پارسا

 ی بگ  خوادینم دمی خب خودم فهم یل یخ-

 حرکت کنه گفت  نکهیروشن کرد و قبل ا  نویماش

 م یکنینگران نباش منکه گفتم کمکت م-

 لبخند نگاهش کردمو گفتم با

 نبودم  نجایوگرنه االن ا دونم،یم-

 به حرکت دراورد و گفت   نویماش

 !یاومد شیعه واقعا؟ من فکر کردم بخاطر ترس از کار-

 کنم گفتم  میازش قا تونمیو نم  خونهیفکرمو م دونستمیم چون

 ست ی همش اون ن  یبه اونم مربوطه ول ییجورای-
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 بسمت پاتوقمون حرکت کرد یا گهیبا خنده تکون داد و بدون حرف د سرشو

 

 .میو وارد اتاق شد میاز پله ها باال رفت م،یکاره رفت مهی و بسمت ساختمون ن  میشد ادهیپ  نیماش از

من بلند شدن و با   دنینشسته بودن و مشغول خوردن صبونه بودن، همشون با د  زیم یها رو بچه
 کردن.  کی باز باهام سالم عل  یرو

 گفت  الدیانداخت و کالفه به م یصندل یخودشو رو  پارسا

 مغزم هنگ کرده  می بخور زی بر  ییچا کمی-

 لقمه اشو قورت داد و گفت   ایمیک

 شده؟ یچرا چ-

   رشیسها عکسارو قبول نکرد و زد ز یعمو میزدیهمونجور که حدس م -

 رو دست پارسا داد و گفت  ییچا یحاو وانیل الدیم

 شانس  یبه خشک  یا-

 نشسته بودم گفت   یصندل ی رو  زونیرو به من که با لب و لوچه او  ایمیک

 رش یز زنهی عموت م میحاال غصه نخور ما که از قبل بهت گفت -

 گرفت و داد دستم   ییلقمه کره مربا بعدم

 ی ر یجون بگ کمی بخور  نویا ایب-

و کره   اریو گوجه خ ری سنگک و پن کمی  الدیاشتها لقمه رو تو دهنم فرو کردم، م یزدم و ب  یکمرنگ  لبخند
 گذاشت و اونو بسمت من هول داد.   یبزرگ ین یس یمربا رو

 کردمو گفتم ینی به س  یتعجب نگاه با

 ه؟یچ نیا-
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 شه یارماله ک-

 خب بمن چه!-

 گفت  ایمیک

 براش  یتو ببر  میبد یا یتو ب  میصبر کرده بود-

 زدم داد

 من؟؟-

ازت   یفعال که دل خوش یبلکه تو دلش جا باز کن یبزار صبونه اشو ببر  میگفت یتازه وارد  میدیاره تو، د-
 نداره

 رم ینم رممیبدرک نداره من بم -

 گفت  پارسا

  تیفقط خودت اذ  یادامه بد شی به لج کردن با کار یاگه بخوا گه؛یراست م ای میسها لج نکن ک -
 ست ین یز یچ ش ی وگرنه به کار یشیم

 بهم انداخت و گفت  قیعم ینگاه  ایمیک

 پاشو  -

گرفتم دستم و بسمت دره  وی نیبه همشون رفتم و به اجبار از جام بلند شدم؛ س یغره ا چشم
 وحشتناک اتاقش حرکت کردم.

 با پام به در ضربه زدم   یسخت به

 تو   ایب-

 ارنجم درو باز کردم و با پا درو پشت سرم بستم. با
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  دونستیشده بود، خدا م رهیوحشتناک به افق خ  یل ینشسته بود و خ شیصندل   یمعمول رو طبق
 . ختیر ی نقشه قتل م ییکدوم بنده خدا یداشت برا

 گذاشتم و گفتم زشیم یرو رو  ینیس

 با اجازه   رمیصبونه اتون من م نمیا-

باز همون  دمی ترسیبه دستم کردم، م یبرم که دستش دور مچ دستم حصار شد؛ با ترس نگاه خواستم
 . ارهیبال رو سر دست بدبختم ب

 شد تو چشمام و گفت  رهیخ  قیعم

 امروز چند شنبه اس؟  -

 سه شنبه -

 چند روز مونده تا جمعه؟-

 گفتم  یو با شرمندگ   نییانداختم پا سرمو

 سه روز -

 زد و گفت   یپوزخند

 ؟ یسه روز قراره برام معجزه کن نیباور کنم که تو ا-

  خودیب د یچرا با کنهیرو قبول نم   یمدرک چیه یعنیمدرک داشتم که اونم عموم قبول نکرد؛  هیمن  -
 اد یبه کارم نم   یمدرک جمع کنم وقت

و عموت و لهراسب و   یکه سبحان  کنمیم  کارینباشه تو فقط مدرک جمع کن منم با همون   تیتو کار -
 رو بکن خوبه؟ گمیرو که م یتو فقط کار  رون؛ی برن ب تی باهم از زندگ یهر کوفت و زهرمار 

 کنم ی م مویسع-

 .دیلبش کش  یمچم برداشت و رو یاز رو دستشو
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 به صبونه انداخت و گفت  ینگاه

 بزار  یشتر یب یمربا  یار ی صبونه ب یم خواستبه بعد برا نیاز ا-

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم  یچشا با

 ارم؟ یبه بعد من صبونه ب نیمگه قراره از ا-

 گفت  یبرد باال و با حالت تمسخرانه ا میبه نشونه تسل دستشو

 ارنیخدمتکاراتون برام ب  گمیخانوم جوان م دیاوه ببخش-

 گفت  ی کرد و با لحن ترسناک  ی ز یبندش اخم ر پشت

 خانومه جوان  نمتی ب یفردا صبح دوباره م -

 زدمو گفتم  یمصنوع لبخند

 بله چشم-

 ایخدا رون،ی همونجور عقب عقب رفتم و با ترس درو باز کردم و خودمو از اون جهنم پرت کردم ب بعدم
 بود.  یچه سم گهید نیخودت! ا ای

 

 ام با ترس نگام کردن.  دهیپر یرنگ و رو دنیها با د بچه

 دیپرس   ایمیک

 شده؟  یز یچ-

 تکون دادمو گفتم نیبه طرف  سرمو

 نه -

 داغ کردم.  یچا  وانیل هیدرخواست  الدیکنار بچه ها نشستم و از م یصندل یرو
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 هامون پارسا گفت  ییاز خوردن چا بعد

   میزیاز امروز نقشه بر دیخب، با یل یخ-

 انداختم روهم و گفتم پاهامو

 خب بفرما -

 هم مثل من چشم دوخته بودن به دهن پارسا  هیبق

 گفت  تیبا جد  پارسا

با    یواسط ینقطه  هیمطمئنن اون  میکنی م بی سها رو تعق یکه عمو نهیا میکن یکه م  یکار  نیامروز اول-
 میمطمئن ش دیداره با یسبحان 

 رو به من کرد و گفت  بعدم

 ؟ یدونیکار مسر  رهی عموت ساعت چند م-

 صبح  ازدهیاوهوم، ساعت -

 گفت  الدیم

 م؟یکن  کاری اونا با هم همکارن  بعدش چ میخب بفرض مطمئن شد-

 پارسا جواب داد  یجا  ایمیک

 میبتون  دیاونجور شا میکن  بشونیتعق دیو هرجا که باهم رفتن ما هم با هیرابطشون چ  نایا میبفهم دیبا-
  یز یچی  ایساده اس  یدوست هی رابطشون فقط  میشیمطمئن م  نکهیو ا میرو کشف کن یخوب  یزایچ

 فراتر از اون

 ذوق گفتم  با

 هیمحشر ی دهیا-
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 به ساعت انداخت و گفت  ینگاه الدیم

 میساعت وقت دار میفقط ن  مهیاالن ساعت ده و ن -

 عجله از جام بلند شدمو گفتم با

 د یبجنب میوقت ندار ادیز گهیراست م -

 ومدیبا حرف من همه از جا بلند شدن، همه بجز ارش! چون ارش فعال بکارمون نم همزمان

 عقب نشستن. یصندل ایم یجلو و پارسا و ک  یمن صندل م،یرسوند نیبا عجله به ماش خودمونو

 خطاب بمن گفت  الدیشروع به حرکت کرد، م یفرمونو دست گرفت و با گاز وحشتناک  الدیم 

 از کجا برم؟ -

 چند متر اونور تر از در عمو متوقف شد. قهیساعت ادرس عمو رو بهش دادم و بعد ربع دق سه

 با تعجب گفت   ایمیک

 چقدر خونه عموت باکالسه-

 گفتم نیغمگ یچهره  با

 شه یپولدار م نجوریخب معلوم بود ا نیمال بابامو از دستش گرفتن و دادن به ا یوقت-

 د یپرس پارسا

 بود؟   دهیتون رساز بابابزرگت به یچ  یگفت-

 ی خال   نیباغ و چهل متر زم هی نیماش هی-

 ؟ یچ  نهیماش-

 د یپرا-

 باغتون چند هکتار بود؟-
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 کردمو گفتم یکوتاه ی خنده

 چهارصد متر  بای بابا، تقر  دیرسی به هکتار نم-

 عمو انداخت و گفت  میدوباره به ساختمون عظ  ینگاه  ایمیک

 بنا کرد  یخونه ا نی بشه همچ دهیکه از بابات بهش رس ییزایبا اون چ ادیبنظر نم   یول-

 گفت  پارسا

پولشه، خودشم که از   اردی لیدو م کیخونه نزد نیا نه،یشکم هم دمیرو د نجایکه ا شبیمنم از د قایدق-
 کرد؟  شرفتیانقدر پ هو ینداشت پس چجور   یخاص ی هیاول سرما

 داد زد الدیبدم که م  یجواب خواستم

 عه اومد-

 . یاز سبحان  شتریب یمرد نفرت داشتم حت  نی نگاهش کردم، چقدر از ا نهیمو با کع دنید با

  بش یچند متر عقب تر از اون شروع به تعق الدمیبلندش شد و حرکت کرد؛ م ی سوار شاس  عیسر عمو
 کرد.

  یاگه منو اتفاق   نجوریچشمم گذاشتم ، ا یهم رو یدود  نکیدهنم گذاشتم و ع یماسکمو رو منم
 . شناختینم دیدیم

گم   نویماش  وقتیکه   کردمی م ییو منم بهش راهنما کردیم  بیو ماهرانه عمو رو تعق قیدق یل یخ الدیم
 نکنه. 

 دم یهمون حال از پارسا پرس تو

 باشه ها  یمدرک خوب تونهیم نمیا گذره؟یم  یتو ذهن عمو چ  ینیبب   یاالن بخون یتونیم-

سه تا چهار متر   دیبا  تیبه چشاش زل بزنم فاصله امون هم نها دیبا یخوندن ذهن کس یبرا ر،ی خ-
 تونمیباشه وگرنه نم

 شدیم  یعال   یلیخ  یتونستیشد، اگه م  فیبابا ح یا-
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 با تعجب گفت  الدیم

 ی سمت شرکت سبحان  رهیهست چون داره م یرابطه ا هی  نایا نیحق با پارسا بود ب  نکهیبچه ها مثل ا-

 حرص گفتم  با

 ناکس  یاره ا-

 گفت  ایمیک

 درباره مادر سها حرف بزنه  یاونجا با سبحان  رهیداره م دمیقضاوت کرد شا شهیالبته نم-

 . یبگ  یز یچ یتونی نم  ینی خودت نب یبود، تا با چشا  یحرف نمیا

 متوقف شد. یدر شرکت سبحان یجلو کی ش  زویتم  یل یخ میکه توقع داشت یز یچ طبق

 بشه.  ادهیپ  نیقصد نداشت از ماش نکهیمثل ا اما

 با تعجب گفت   ایمیک

 شه؟ ینم ادهی چرا پ نیا-

   پارسا

 ه یحتما منتظر سبحان-

 عمو شد! نیسوار ماش عی و سر رونیاز شرکتش زد ب یحق با پارسا بود، سبحان  قایدق

 تعجب گفتم  با

 تونستن یاگه قراره راجب مادر من صحبت کنن خب تو همون شرکت هم م  ؟یچ یبرا-

 جواب داد  پارسا

 شهیراجب مادرت صحبت کنن رد م  خواستنی که م هینظر نیپس ا-

 گفت  الدیم
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 !نایبرن خونه سها ا خوانی نکنه م-

 زد و گفت   یبشگن  ایمیک

 هینظرش چ ننیبا مادر سها صحبت کنن بب  خوانیاره؛ حتما م -

 دادم جواب

 جواب  یبرا  میگفت تا اخر هفته وقت دار ینه بابا سبحان -

 و گفت  دیلبش کش یرو  یدست پارسا

 ی مواظب باش گمشون نکن  الدی م لنگهیکار م یجا هی-

 زد و گفت    یچشمک الدیم

 تخت   التیخ-

 شتری استرسم ب رفتنی جلو م  شتریب یهم پشت سرش راه افتاد، هرچ الدیعمو م   نیحرکت ماش با
 باهم ارتباط داشتن؟  یواقعا عمو و سبحان یعنی شد،یم

 

وگرنه   یسبحان یخونه   رفتنیحتما اونا داشتن م کرد،یشهر تهران حرکت م یعمو به طرف باال نیماش
 طرفا خونه نداشت.  نیمن ا یعمو

 و بزرگ نگه داشت.   بایفوق العاده ز یالیو هیعمو کنار  نی ماش باالخره

  الیوارد و  یاونا ک میاصال متوجه نشد کهیجور الیبه و م یه بودشد رهی با دهن باز خ مونییچهار تا  هر
 شدن.

 گفت  پارسا

 ه یسبحان یخونه   نجای! معلومه اییعجب جا-

 با حسرت گفت   ایمیک
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 ها خوشبحالش  کنهی م  فیک میسبحان نیا-

 گفت  الدیم

 ی کنینم یزندگ   ییخونه ها نی نه که خودت تو همچ -

 تعجب گفتم  با

   ا؟یم یاره ک-

 و گفت  دیاروم خند ایمیک

 ست ینه بابا اونجورم ن-

 وسط حرفشو گفت  دیپر الدیم

 شهیباباش بنز سوار م  نجوره،یا میلی اتفاقا خ-

 دم یبا تعجب پرس  ا،ی میشدم به ک رهیدهن باز خ  با

 تو خرابه؟ یاومد یول کرد ویپس چرا اون خونه زندگ-

 گه ید نهیخب عشق به کار هم -

 گفت  پارسا

 کنن ی م کاری چ دییدوتا بببن نیرو ا دیکنار، االن فقط زوم ش  دیبزار  ویمسخره باز-

 گفت  الدیم

سرکار   رهی م دمیشرکتش جمش  رهیم  یسبحان نی؛ خب معلومه بعد ا کنمی نم بشون یتعق گهیمنکه د-
 خودش 

 رو به من گفت   پارسا

 کنه؟یکار نم  یعموت تو شرکت سبحان  یمطمئن -



 شهر  یها زدهیپر

103 
 

 اره بابا خنگم، تازه ادرس شرکتشم بلدم  -

 گفت  پارسا

  شهینم رمونیدستگ یز یچ می ستیوا نجای، ا میخب پس بهتره برگرد یل یخ-

 گفت  ایمیک

   میکار بزار نیدورب ای  کروفونیخونه م  نی تو هم میبتون دیبا-

 تعجب گفتم  با

 ؟ یجور یچ-

 گفت  پارسا

 تا دردسر نشده میبر  نجای بهتره از ا میکن ی م یفکر  هیبعدا  گهیاونشو د-

که خوشحال   یعمو و سبحان  دنیبا د  یول  رهیبه تابع حرف پارسا عقب گرد کرد تا دنده عقب بگ الدیم
 داد زدم رونی ب ومدنیم الی و خندون داشتن از و

 سا یوا سایوا-

 زل زد به اون دوتا و گفت   ایمیک

 هست  یمشماع بزرگ مشک هیو  دیسف ی چند تا برگه  دیاونجارو نگاه ؛ دست جمش-

 دی پرسشگرانه پرس الدیم

 باشه؟  یممکنه چ یعنی-

  ییدست داد و دوتا یعمو باز بود با سبحان   شین کهی به اون دو نفر، درحال میشد رهی نفر خ هرچهار
 شدن.  نشی وارد ماش

 د یمشکوکانه پرس پارسا

 بود؟ یچ  دیدست جمش  یتو  یاون کاغذا  و اون مشماع مشک یعنی-



 شهر  یها زدهیپر

104 
 

 گفت  ایمیک

 م یدیقاپیو  مشماع و برگه هارو م میکردی کنارش نبود وگرنه خفتش م یکاش سبحان-

 گفت  الدیم

 ادیاز دستمون برنم  یحاال که هست، ماهم کار -

 گفت  پارسا

شناسه و    یما رو م نجوریا مینقابم نزد میاوردی ن یسالح  چیکار رو کرد ما ه نیا  شدیاگه هم نبود نم -
 شه یدردسر م

 کالفه گفت  بعدم

 کنم  بشونیحوصله ندارم تعق گهیپاتوق منکه د میبهتره برگرد-

 گفت  یشاک  پارسا

 . کنهی کار م  یتو شرکت سبحان ایسرکاره خودش  رهی واقعا م دیجمش  مینیبب  یکن  بیتعق  دینه، با-

 و دنبالشون راه افتاد.   دیکش یپوف الدیم

مثل بچه   می دیعمو هم فهم بیشد و بعد تعق ادهیدر شرکت خودش پ یجلو یبودسبحان  الدیبا م  حق
 . ستین یتو شرکت  سبحان  یاز همکار  یشرکتش و خبر  رهیادم م

وجه  هی  یعنی نیدست عمو بود، ا یتو یکه ذهنمونو فشرده کرد بود کاغذا و مشماع ها یز یچ اما
 مشترک!

با خودش   یول  میداریبرم میریو م زارهی م نیشرکت اونارو تو ماش  رهیکه م یموقع میبود دواریام یحت 
 چشم ازشون برداره  دی ترس یو مهم بودن که م  یات یاونارو تا شرکت برد، بقول پارسا انقدر ح 

 

 .ا یباز سیاز پل  میخسته شده بود گهیپاتوق خودمون، واقعا د میداد تا بر تیپارسا خان رضا  باالخره
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 انداختم و داد زدم  یصندل  یبه پاتوق خودمو رو دنیمحض رس به

 گرممممممه -

 به طرفم پرت کرد  ویمصرف کباریرو به روم نشست و بشقاب   ایمیک

 خودتو باد بزن   نیبا ا  ریبگ-

 .میانقدر مارو چرخوند که کالفه شد دادم،یو به پارسا فوش خواهر مادر م زدمی تند خودمو باد م تند

 ما گفت  دنیو با د رونیاومد ب ییاز دسشو ارش

  د؟یعه اومد-

 دهنشو کج کرد و گفت  ایمیک

 م یریم مینه دار-

 گذاشت .  ز ینشست و پاهاشو روز م یصندل یرو الدیم

 و گفت  ستادیسرمون وا یخونسرد باال یل یخ  پارسا

 چتونه شماها؟ -

 

 داد زد  یبا کالفگ الدیم

 میگرمه خسته ا-

 گفت  یدستشو به کمرش زد و شاک پارسا

 د؟ یکن  کاریچ  دیخوایم گهید یپس روزا مینکرد ی! امروز که کار خاص یچ یعنی -

 زد و گفت  یپوزخند  ایمیک

 برام  اریعقله کل رو درن یادما یپارسا رو مخم نرو ادا-
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 داد زد  پارسا

 ارم؟ یعقل کل رو درم یادما یمن ادا-

 بله تو -

 زد و گفت   یپوزخند

 خودت  یهمش برا یکن یبارم م  یکه تو دلت دار  مییبهم اون فوشا  ز ی اعصاب منو نر ای میک-

اگه  کننیکه م ییبا وجود دعوا ها دونستمیخوب م  کردم،ی و پارسا نگاه م ای میخنده به کل کل ک  با
 .دنیهم م یجونشون هم برا فتهی پاش ب

  یاز رو نایاسم ت دنیانداختم با د یبه صفحه گوش  یافکارم پاره شد؛ نگاه  میزنگ گوش یصدا با
 بچه ها کمتر شه. یتا سر و صدا نییبلند شدم و از پله ها رفتم پا  یصندل

 گفتم عی اتصالو زدمو سر دکمه

 سالم، عمو باز اومده اونجا؟ -

 

 گفت  زدی که توش ترس و استرس موج م یبا لحن  نایت

 برسون خونتون عیخودتو سر  ییسها کجا-

 افتاده؟با ترس گفتم  یتو دلم افتاد، نکنه اتفاق بد یب ی عج دلشوره

 نا یشده ت  یز یچ-

 فقط خودتو برسون -

 زدم داد

 شده یبگو چ ید لعنت-

 ساده اس  یسکته  هی فتادهین  یبخدا اتفاق خاص ،یسها قول بده اروم باش -



 شهر  یها زدهیپر

107 
 

 بود  ی؟؟؟ منظورش چ  سکته

 داد زدم  یکالفگ با

 واضح بگو  نایت  یگیم یچ-

 مامانت سکته کرده  سها راستش..-

 سکته؟ مامانه من؟؟؟ دن،یشروع کردن به لرز دستام

 بچه ها رفتم.  شیتلفنو قطع کردم و پ عیسر

 به سمتم اومدن .  یمن با نگران  ی  افهیق دنیها با د بچه

 گفت  یبا نگران  ایمیک

 شده؟ یسها چ-

 پارسا داد زد ه،یگر ریزدم ز بلند

 ؟ شدهید بگو چ-

 گفتمهق هق  با

 مامانم سکته کرده-

 .دیکش یبلند نیدستشو رو دهنش گذاشت و ه  ایمیک

 

 گفت  عیسر الدیم

 مارستانیب  رسونمتیاالن م نینگران نباش هم -

 گفتم  هیگر با

 تر توروخدا   عیفقط سر-
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 .  رونی ب میاز اونجا زد الدیبا م  یمعطل  بدون

 .مید یرس مارستانی به ب یک  دمیکردمو ذکر گفتم که نفهم هیانقدر گر نیمحض راه افتادن ماش به

و   دیلرزی م  یشدم،پاهام حساب مارستان یوارد ب الدیتوجه به م  یو ب رونیانداختم ب نیاز ماش  خودمو
 توان راه رفتن نداشتم.

 گفتم هیخودمو به بخش اطالعات رسوندم و با گر یسخت به

 خانم مادر من کجاست؟ -

 بهم انداخت و گفت  هفانیاندرس ینگاه  پرستار

 ه؟ یمادرت ک-

 پور  ن ینرگس، نرگس حس  -

 جستجو گفت  یبه دفتر گنده جلوش انداخت و بعد کم  ینگاه

 که سکته کرده؟ یهمون-

 گفتم  عیسر

 اره اره -

 ام   ۱۸هستن،اتاق  ویس یتو آ -

 و؟؟؟ یس یمامان خوشگل من رفته آ و؟ی س یرفت، آ  جیسرم گ  ویس یگفتن کلمه آ با

 ام پرواز کردم.  ۱۸پا داشتم چهارتا هم قرض کردم و بسمت اتاق  دوتا

 .کشمی من خودمو م فتهی ب یباشه، اگه اتفاق  فتادهی مامانم ن یبرا  یاتفاق کردمیدعا دعا م  فقط

 بود.  دهیتخت مثل فرشته ها خواب یها رو شهیپشت ش دم،یرس باالخره

 نیهم یبرم داخل، برا  تونمینم دونستم یکردم، م هیبلند گر شهیذاشتم و پشت شقلبم گ یرو دستمو
 نوازشش کردم.   یحساب شهی همون ش  یگذاشتم و رو شهیش یدستمو رو
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 به مامان زل زده بود. یبود که با ناراحت الدیپشت سرم سرمو اوردم باال، م یحس اومدن کس با

 گفت  الدیم

سکته  هی  ستی ن یز یباشه، البته من با دکتر حرف زدم گفت چ  فتادهی ن  یمامانت اتفاق یبرا  دوارمیام-
 بده  یل یخ  یمادر  یبود که خداروشکر رد کرده.  مواظب مادرت باش درد ب 

 شد.  رهی کف پاش خ یکای و به سرام نیی تموم شدن جمله اش سرشو انداخت پا با

 پاک کردمو گفتم نیدماغمو با است اب

 تو مادرت...  -

 گفت  یاورد باال و با لبخند تلخ سرشو

 چهار ساله که رفته -

 گفتم یکردم و با ناراحت شهیبمامان از پشت ش ینگاه

 متاسفم، خدا رحمتش کنه-

  شیپ میبر  یای، توام بهتره بامن ب ادی که بهوش ب برهیدکتر گفت مامانت فعال زمان م  یممنون،راست-
 بچه ها 

 گذاشتم و گفتم شهیش یرو ودستم

 مامانم بمونم شی پ خوامی م امینم چجایمن ه-

 دنیدکترا اجازه نم شهینم یول-

 نگاهش کردمو گفتم یشاک

 اد ی تا مامانم بهوش ب مونمی م نجایدکترا غلط کردن، من ا -

 موهاش فرو برد و گفت  یکالفه تو دستشو
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ده   دمیشا  روزی دیشا  اد،یچقدر طول بکشه تا مادرت بهوش ب ستیمعلوم ن یبمون  نجایکه ا شهینم-
 فته ینم  یاتفاق  یبمون نجایخونه ا یروز. توام بهتره بر 

 .. یول-

 زنن ینداره با دکتر هماهنگ کردم به محض بهوش اومدنش بهت زنگ م یول-

 ؟ یار یمنو ب یدیاگه بهوش اومد قول م-

 زد و گفت  یلبخند

 قوله مردونه -

 

  یبود که انقدر بدبخت یگناه ما چ کرد؟یسکته م دی نگاهمو به مامان دوختم، واقعا چرا با دوباره
 ومد؟ یسرمون م

 . رونی اومدم ب مارستانیاز ب  الدیاز مامان گرفتم و همراه م نگاهمو

  نکهیبدون ا  نیهم یمتوجه شد من حوصله ندارم برا نکهیمثل ا الدیشدم، م نی حوصله سوار ماش یب
 ه به راه افتاد.بزن  یحرف اضاف

کن حال مامانم زوده   یکار یخدا جونم خودت   ابون،یدادم و زل زدم به خ هیتک ن یماش  شهیبه ش سرمو
 زود خوب شه. 

از پله ها  الدیشدم و همراه م ادهی پ نی از ماش یبا کالفگ م،یدر ساختمون نگه داشت یربع جلو کی بعد
 رفتم باال. 

 به کدوم جواب بدم! دونستمیکردن که نم  چمیسوال پمن سمتم اومدن و انقدر  دنیها با د بچه

 و گفت  دیپارسا به دادم رس باالخره

 سهارو  دیکن یم چیانقدر سوال پ هیچ گهیبسه د-

 نشوند، رو به روم نشست و گفت  یصندل یدستمو گرفت و منو بزور رو ایمیک
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 شهی غصه نخور باشه؟ مامانت زوده زود خوب م -

 گفت  ارش

 کردن مدرک   دایپ یبرا میمهلت داشته باش  شتریب کمیحکمت خدا بوده که  نیا دیشا-

 به ارش رفت و رو به من گفت  یچشم غره ا پارسا

و عموت اونجور دست   یسبحان  یخونه تنها بمون  یتا خوب نشدن مامانت تو ستی بنظر من درست ن-
 ی شب خونه تنها بمون  دهیاجازه نم رتمیمن اصال غ یدوما تو دختر  دارن،یبرنم  از سرت

 گرفته گفتم  یصدا با

 خب کجا برم؟ -

 گفت  الدیم

 شش؟ یپ یبر  یندار  یز یچ یدوست-

 نا یت  مونیچرا دارم، همسا-

 گفت  ارش

 کنه یم  زیو برات دندون ت کنهی م داتیپ  یاونجور سبحان  مون؛یهمسا  گهیتو دهنت م -

 گفت  ایمیک

 بهت نرسه  یکه دست کس یباش   ییجا هی دیبا گه؛یراست م -

 و گفتم  نییانداختم پا سرمو

 ندارم  ویمن کس-

 گفت  پارسا

 گهید میما دوستات  م؟یهست یپس ما چ -
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 با ذوق گفت   ایمیک

 میما هست گهیاره راست م -

 با پوزخند گفت  الدیم

 خونش؟  برهیسها رو م  یخب دوستان محترم ، ک-

 برد باال و گفت  میدستاشو به نشونه تسل ارش

 دهیاون خوده منم بزور راه م دیشناسیندارم بابامو که م طشوی منکه اصال شرا-

 هم گفت  پارسا

   تونمیمنم که اصال نم-

خودشو جمع و جور کرد و با تته    دیرو د  هیبق رهی که نگاه خ ایم یک ا،ی میهمه نگاه ها زوم شد رو ک  هوی
 پته گفت 

دانشگاه هم که نرفتم بگم دوست   ه؟یک نیبرم بگم ا تونم،یمن اصال نم  دیان یمن... من که در جر-
 دانشگاهمه

 زدمو گفتم   یپوزخند

 کنم ی سر م یجور ی خودم  یخونه   رمیبچه ها، م   ستی الزم ن-

 کرد و گفت  زونی لباشو او  ایمیک

 م یندار  طشویکه ما شرا  یفهمیم  یمارو بفهم ی خانوادگ طیبخدا شرا دیسها ببخش  یوا-

 گفت  الدیم

 خونه تنها بمونه؟ میبزار م؟ یکن  کاری خب پس چ-

 گفت  تیبا جد  پارسا

 تنها بمونه میزاریمعلومه که نم-
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 ؟ یخب پس بره خونه ک -

 من  یخونه -

ب صدا با ترس از  صاح دنیصدا همه سرشونو با تعجب به سمت صدا چرخوندن، با د دنیشن  با
 جاشون بلند شدن و با تعجب نگاهش کردن! 

 خونه اش؟ برهیاون منو م یعنیمن؟  یگفت؟ گفت خونه  یچ اون

  یجد یلی شد و خ  نهیما قرار گرفت، دست به س یو روبه رو رونی کنار چهارچوب در اتاقش اومد ب از
 گفت 

 من  یخونه  ادی سها م-

 زدمو گفتم  یلحظه ناگهان پوزخند بلند همون

 تو؟؟ هه هه عمرا یخونه  امی من ب ؟یهه چ-

  یتوجه   یبهم چشم غره رفت که خفه شم ول  شیسرشو بسمت من چرخوند و به دور از کار ایمیک
 .دادی م ویدستور خطرناک  نی بهم همچ دینکردم، نبا

 .ستادیسر من وا یرو دور زد و باال زی کرد و دور م یکوتاه  یخنده   شیکار

 گفت  یک یستریه یهمون خنده  با

 دستوره هی نیا-

 ... یول-

 من یخونه  میر ی امشب ساعت نه م -

   امی ب خوامی من نم-

 دستوره خانومه جوان  هی نیگفتم ا-

 ست یمنصفانه ن نیا-
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 بمن کرد و گفت  پشتشو

 در باش من حوصله فس فس دخترا رو ندارم  یزود حاضر شو تا ساعت نه جلو -

 

 رفت تو اتاقش و درم محکم بست .  عیبگم که سر یز یچ خواستم

 .کنم، باز هم دستور، باز هم اجبار  کاریچ دونستمیحرص نم از

 کوبوندم.  زیم  یو مشتمو رو دمیاز حرص کش یف یخف   غیج

 که مشخص بود خندشو بزور نگه داشته گفت   ایمیک

 نداره  تی کار هیپسر خوب  شی ره کارحاال اشکال ندا -

 و با حالت مسخره گفتم  دمیخشم خند با

   شناسمشیخوبه کامال م میل یاررره خ-

 با خنده گفت  ارش

 ام بخور  گهیاز دستش خب دوتا د یکتک خورد نهمهیتو که ا -

 زدم  ادیفر

 ؟ یساکت ش شهیارررش م -

 برد باال و گفت  میبه نشونه تسل  دستاشو

 خب غلط کردم اصال  یل یخب خ یل یخ-

  یبرم اونجا به خانواده اش چ به؟ی غر هیداشت من برم خونه  یلیخورد شده بود. اصال چه دل اعصابم
 کنن؟ یبگم؟ بگم سالم من دختر مردمم اومدم خونه پسرتون؟ خب فکر بد نم

مانمو  ما  ایدلم بزارم؟ خدا یکجا نویا ایدستام گذاشتم، خدا نیخودمو انداختم و سرمو ب   یصندل یرو
 کشه یحتما خودشو م بهی پسر غر یبرم خونه  خوامی زودتر خوبش کن اگه بفهمه م
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 ***************************** 

 خانوم جوان -

 رنگ جلوم نگاه کردم.  دیسف یو به ساختمون دو طبقه با نما  رونیاومدم ب الی صداش از فکر و خ با

 و گفتم شیشدم به کار رهیاخم خ  با

 ؟ یقبول کن  یخوایچرا نم  م ایتو نم یمن خونه  -

 گفت  لکسیر یل یخاموش کرد و خ  نشویماش

 ی تو خونه من بمون شتریب یخوا یم نکهیاره خودمم قبول دارم خونه ام خوشگله، البته راجب به ا -

 

 ادی و زشت خوشم نم غویج  غی ج یچون من از دخترا ینظر کن   دیبگم بهتره تجد دیبا

شم و  ادهی پ نیبگم که بهم اشاره کرد از ماش  یز یباز مونده بود؛ خواستم چ شیی پررو نهمهیاز ا دهنم
 .شد  ادهیپ نی از ماش عیخودشم سر

هم پررو بود منو باش   دایبودنش شد  بیپسر عالوه بر عج نیکوبوندم ؛ ا میشونیپ یرو محکم
 با زبون دراز مجبورش کنم منو برگردونه خونه. خواستمیم

 شدم و مثل کنه ها دنبالش راه افتادم  اده یپ   نیاز ماش  نیهم  ینداشتم برا یا چاره

 

  دونمیفکرا به سرش نزنه، البته م  نیاز ا گهیبزنم فرق سرش که د یک یهمون پشت  شدیم کاش
   ؟یمتیاخه به چه ق یقصدش فقط کمک کردن بود ول

 خانوم جوان   گذرهیم  یپوکت چ یتو اون کله   گفتیبود بهم م نجایکاش پارسا ا-

 و گفتم دمیحرص خند با

 چرا پارسا؟ از خودم بپرس -
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 صاف تو چشمام زل زد و گفت   د،یحرکت بسمتم چرخ هیتوقف کرد و با  سرجاش

 خب بفرما  یل یخ-

مگه زوره؟ من تو اون  خوامیمن کمک نم یقصدت کمکه ول دونمیم نیبب   نجا؟ی ا یمنو اورد یچ یبرا-
 بزنه من سه...  بیبمن اس هتونینم ی دارم کس  تی خونه امن

   یو زرنگ  یقو یل یو خ یخانم هست  ایشما سو دونمیبله م-

 حرص گفتم  با

تو خونتون باشه مادرت بهت   بهی دختر غر هی ستیضمن درست ن ا،دریمن اسمم سها است نه سو-
 گه؟ ینم یز یچ

 کنم ی م یخونه تنها زندگ نیمن تو ا-

حرفش  نیبا ا گهیبمونم د  نجایدرصد احتمال داشت ا هیاگه  د،یحرفش مغزم سوت کش نیا با
 عمرااااا.

 زدم  ادیفر

 خودت هان؟   شیپ  یفکر کرد ی!! چکالی بار  ؟؟؟ییتنها-

 شد  یاونروز برام تداع یبرگردم که باز مچ دستمو گرفت، دوباره خاطره  خواستم

 یجات بدم فعال بچه اهمکارمو از دست گرگا ن  خوامیندارم فقط م یبرگرد برو تو خونه، من قصد بد -
 در حقت کردم  یکه چه لطف بزرگ یفهمی بعدا م یول  یفهم ینم

 ؟ یفهمیم مونمی؟ من تنها تو خونه پسر مردم نم نمی بب  وی ک دیبا  یکن یاگه نخوام در حق من بزرگ-

 ولش کرد. عیسر یاورد ول  یز یدستمو فشار ر مچ

 گفت  الی خیب  یل یگذاشت و خ بشیتو ج دستشو

در برابر   یتیمسئول چیه گهیبدون من د نمیا یول یببر   فتویتشر یتونیم  ستین  یباشه مشکل-
 ندارم  کنهیم د یکه تورو تهد یخطرات
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 زدم. یا ثانهیموفق شم ناخوداگاه لبخند خب  یآهن وید نیتونسته بودم در مقابل ا نکهیا از

 تو نداره  تیبه مسئول یاز ی ن میکس  رمی باشه م-

 سنگ فرش شده اش رد شدم.  اطیتو سرم مرتب کردم و از ح  شالمو

  دمیکش  یق یام گذاشتم و نفس عم نهیس یدستمو رو رون،یبزرگ رو باز کردم و از خونه اش زدم ب  در
 بود.  نی چقدر جو اونجا برام سنگ شیییاخ

 که جلوم ترمز کرد خودمو انداختم توش.  یتاکس   نیو با اول رونیکوچه دنج اش رفتم ب از

 نگه ام داشت.  یخونه تاکس ینگذشت که جلو یز یخونه رو بهش دادم و چ رساد

. واال بخدا، رونیزدم ب  نی از ماش هیزدم و بعد از حساب کردن کرا  یدر خونه لبخند ارام بخش دنید با
 داره . تی امن شی از خونه کار شتریب  میلینداره؟ خ تی امن نجایگفته ا یک

 .شدیم  کیهوا داشت تار بای شب بود و تقر مینه و ن ساعت

دست و پا کردم تا   یخودم املت  یلباسا برا ضیانداختم و خودمو به خونه رسوندم ، بعد از تعو دیکل
 . یاز گشنگ رمینم

 بردم باال تا نترسم!  شهیطبق عادت هم ونمیتلوز یصدا

  تونستیم  یک  یعن یپروند. زنگ در منو از جا  یاز خوردن شام مشغول شستن ظرفا بودم که صدا بعد
 موقع شب؟  نیباشه ا

  زنهیوقفه داره در م  یو ب  یدر پ  یپ  دمید یوقت یدر رو باز کنم ول خواستمی داشتم و نم  دیترد کمی
 جرات به خرج دادم و بسمت در رفتم.

 شد توهم. دهیبشاش لهراسب اخمام کش یچهره  دنی در رو باز کردم، با د هی داد بزنم ک نکهیا بدون

 به سالم دختر عمو -

 ؟ی کنیم کار ی چ نجایتو ا-
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  دمیفهم یدر زدم جواب نداد ی. از صبح کل یتا تنها نباش نجایاومدم ا مارستانهیمامان گفت زنعمو ب -
 بده؟   شت،یاومدم پ یآورد فیکه تشر دمیاالن د ؛ی ستیخونه ن

 تو بکش برو زودتر  بده راه  یلیچقدر فضول شدن مردم!اره خ-

 در گذاشت و مانع بستن در شد.  یدر و ببندم که دستشو رو اومدم

 زدم داد

 ؟ یکن ی م کاریچ-

 بدون توجه به من در و پشت سرش بست.   ن،یبود بخورم زم کینزد کهیبا شدت هل داد جور درو

 بودم اما دم نزدم و گفتم  دهیترس نکهیا با

  رونی زودتر برو از خونه ب-

 قدم برم عقب.  هی اریاخت یقدم اومد جلو که باعث شد ب هی

 زد و گفت  یلبخند

 ؟ یدیترس هیچ-

 حرفام  نیمن جسور تر از ا  ری نخ-

 من نرفتم عقب  نباریاومد جلو اما ا گهیقدم د هی

 ؟یاالن چ-

 گفتم یپررو با

 دم ینه نترس-

مماس صورتم بشه و نفساش بخوره تو صورتم؛  قیش دقاومد جلو که باعث شد صورت  گهیقدم د هی
 آتو بدم ی عوض نیدست ا خواستمینم یچشامو از ترس بسته بودم ول

 لهراسب گورتو گم کن  ترسمیمن ازت نم-
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 نگفته بودم؟  یش یبهت که گفته بودم باالخره مال خودم م -

 شمیمثل تو نم   یزنه ادم رممی من بم-

 وار گفت  دیتهد

 یکه زنم ش  یفتی به پام ب  کنمیم  یکار یامشب -

  رونی زدم ب  شیکردم که از خونه کار یچه اشتباه دمیحرفش از ترس چشامو باز کردم؛ تازه فهم نیا با
 اعتماد داشتم تا لهراسب. شتری به اون ب کردمی حس م

 گفت  یلباسم گذاشت و با لحن ترسناک قهی  یدستشو رو لهراست

 ؟ یترسی االنم ازم نم ؟یاالن چ-

 لرزون گفتم  یقورت دادم و با صدادهنمو  اب

 گورتو گم کن لهراسب -

 .که باعث شد سرمو بکشم عقب  دیصورتم کش یرو دستشو

 زد و گفت  یحرص درار   لبخند

 نجاتت بده ستین  یکس  یدختر عمو ، تا صبحم داد بزن یفرار کن   یتونینم  یکن  میهرکار-

  یی، نکنه لهراسب به سرش بزنه و بال فتادی که کلکم ساخته است؛ قلبم از تپش داشت م دمیفهم گهید
 اره یسرم ب 

  دمیرسما فهم گهیدهنم گذاشت، د یحرکت دستشو رو هیبا   عیباز کردم تا داد بزنم اما سر دهنمو
 شدم.  چارهیب

 گفت   تی گوشم با عصبان ریز

 اسها، اونموقع که اومدم خواستگ یبا من بد تا کرد-
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که بخوام رو   یز یمن هرچ  ارهیم رت ی جا گ هیلهراسب باالخره  یدیفهم ی م دیبا یداد یجواب منف  یر 
 سها   ارمی بدست م

 عه چه جالب! منم مثل توام  -

 هردوتامون  ی مرد یصدا دنیشن  با

 

دهنم برداشت و زل زد به  ی لهراسب از ترس دستشو از رو م،یتعجب پشت سرمونو نگاه کرد با
 صاحب صدا. 

کردن، برام مهم نبود که چجور   قیارامش بهم تزر  یانگار کل شی کار دنیترس فشارم افتاده بود، با د از
  کمی شیاگه کار  دونستیکرد، خدا م قیبود که بهم تزر یرسونده بود فقط مهم ارامش نجایخودشو ا

 . فتادیم ی چه اتفاق  ومدیم  رترید

 شد.  کیگذاشت و به لهراسب نزد بشیج   یدستشو تو شیکار

 لباس لهراسبو مرتب کرد و گفت  ی قهی

 

  یبخدا ماهم مهمون ؟ یکنیمردم خفشون م یخونه  یایموقع شب م نیا یکشی اقا پسر ، خجالت نم  -
  ارهیب  ییقشنگ با لحن مهربون به صاحب خونه بگو برات چا میاوردی درن یباز  یانقدر وحش  یول میرفت

 ؟ یار یدرم  یباز  یچرا وحش گهید

 اش پس زد و گفت  قهی یرو از رو  شیبا اخم دست کار لهراسب

 وونه یشد؟ د داتیبرو بابا ، تو از کجا پ-

 تو  امی ب  واریمن در زدم منتها صاحب خونه در رو باز نکرد مجبور شدم از د-

 

 گفت  یبه سمت من برگشت و عصبان  لهراسب
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 همو؟  دیشناسی ؟ م هیک وونهید نیا-

 من جواب داد یجا شی کار  یول شناسمیبگم اره م ییبا پررو خواستم

 خانوم جوان رو نشناخت؟ نیا شهیاره مگه م -

 یعنی زنهی حرف م  نجوریا شیکار یوقت دونستمیم ترسوند،یلهراسب منو م یجا  شی ارامش کار نیا
 ارامش قبل طوفان!

 گذاشت و هولش داد شیکار ی نهیس  یدستشو رو لهراسب

 زده یچ  ستیعالف معلوم ن  ی کهی برو بابا مردت-

  دمیترسیاز سرنوشت لهراسب م دم، یکش یبلند نیدهنم گذاشتم و ه یلهراسب دستمو تو نکاریا با
 زاره ی زنده اش نم شی مطمئن بودم کار

 

 زد و رو به من گفت   یقیلبخند عم   شیکار

 ندارم  شیمنکه کار یزن یچرا داد م-

 اسب با ترس گفتمبه لهر رو

 زاره یزندت نم  نیلهراسب برو، ا-

 و گفت  دیبلند خند  شیکار

 مگه من لولو خرخره ام؟  ؟یزنی چرا انقدر راجب من بد حرف م-

 داد زدم شی توجه به کار یب

 برو  کنمی لهراسب خواهش م-

خندون    یهمونجور که به چشا د،یاش رو چسب قهیرفت و   شی توجه بمن بسمت کار یب  لهراسب
 زل زده بود خطاب بمن گفت   شیکار
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 کنه  یچه غلط  خوادیم نمی بب رمی نم -

 گفت  شیکار

 کنه ی شلوغش م ی ادیخانومه جوان ز نی ندارم ا یواال من کار -

 کنه.  شیکی  نیحواس لهراسبو پرت کنه تا با زم   خواستیاون فقط م شناختم، یم شویکار من

 بردارم.   شیکار ی قهیکردم دست لهراسبو از  یسع بهشون رسوندم و عیسر خودمو

 توروخدا برو  ندازهیشر راه م دونمیمن م  هیادم خطرناک یل یخ نیلهراسب ا-

 گفت  یال یخ یبا ب  شیکار

 رون یب رهی خودش از خونه م هیخوب  یاقا لهراسب بچه  کنم،ی نم  ینه من کار -

 داد زد  لهراسب

 ؟یهست ی ک یخفه شو فکر کرد-

 زد و گفت  یپوزخند  شیکار

 ام؟  یمن ک-

 بله-

بمن انداخت و اشاره کرد برم عقب، جرات نکردم رو حرفش حرف بزنم و رفتم   ینگاه مین  شیکار
 عقب.

 ی قهیبار دوم  یاش برداشت، برا قهی یدست لهراسبو از رو عیکرد و سر یکوتاه  یخنده   شیکار
 گفت.  یز یچ هیگوشش  ری زخودش چسبوند و   یو گوش لهراسبو به لبا دیلهراسبو چسب 

 رو برانداز کرد، اب دهنشو قورت داد و گفت   شیکار یسرشو برد با عقب و با ترس سرتا پا  لهراسب

 د یکرد خواستم ادبش کنم ببخش یتیترب  یب کمینداشتم اون دختر عمومه  یمن با سها خانوم کار -

 گفت  ی ال یخ یاشو مرتب کرد با لحن ب قهیلهراسبو ول کرد و  ی قهی  شیکار
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 ی بر  یتون یاالنم م کنمی گذشت م نبارویاشکال نداره ا-

 رون ی از خونه زد ب عیگفت و سر یلب با اجازه ا ریسرشو تکون داد و ز لهراسب

 

 انداختم.   کردینگاهم م الی خی ب یل یکه خ شی به کار یترس نگاه  با

 تته پته گفتم با

 تو...  ؟یگفت  ی تو... تو بهش چ-

 گفت  الیخ یب لی سمت من؛ خ دیمن نگاهش چرخ یصدا با

 گفتم که دمشو بزاره رو کولش و بره زی چی-

 ..یدیاز کجا فهم ؟یکن یم  کاری چ نجایاصال تو ا-

 وسط حرفمو گفت  دیپر

به حرفات نکردم و   یتوجه   نیهم یبرا  یگیم ادیتو کلت باد هست و چرت و پرت ز دونستمیم-
 نجا یبببللله چخبر بوده ا دمیو د ارهیسرت ن  ییبال  یکی  وقتیکردم تا  بتیتعق

نگران بود؟  یعنی خت، یناخوداگاه ته دلم ر فتهیبرام ن یکرده بود که اتفاق بم یتعق  شیکار نکهیا از
 ؟ یخیمرده  نیا ش؟یاونم کار  فته؟ی ب  ینگران بود که مبادا برام اتفاق

 گفت  شیفکر غرق بودم که کار تو

 من برم؟  یندار  یخانومه جوان کار  -

 زدم داد

پس   فتهیداره م یی چه اتفاقا ینیب یاالنم که م اد،ی سرم ن یی که بال یکرد بمیتعق ی کجا؟ مگه نگفت ری نخ-
 ؟ یبر   یول کن یخوایم

 ابروشو داد باال و گفت  یتا هی
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 دم یبله؟! نفهم-

 و گفتم  نییانداختم پا سرمو

 خونت بمونم ام یب  خوامیعوض شد م ممیمن تصم -

 زد و گفت  یصدا دار   پوزخند

 ندارم  اجی خونم احت  یدختر غرغرو و زشت تو هیمنم به  یندار  یاج یتو به کمک من احت گه،ینه د -

 اش گذاشت و گفت  قهیشق  یانگشتشو رو دوتا

 با اجازه -

به  دی تو خطر بودم با نجایحق با اون بود من ا دادمیاجازه م دیکج کرد که بره ؛ نه نه نبا راهشو
 . کردمی حرفش گوش م

  یبا اخم وحشتناک کهی بهش رسوندم و کتفشو محکم گرفتم و بسمت خودم چرخوندمش، جور خودمو
 شد بهم.   رهیخ

 ینگران بود ینداره، در ضمن خودت االن گفت   تیامن نجایحق با تو بود منو ببر خونه خودت ا نیبب  -
 ؟یبر  یکن ی م ولم یپس حاال دار  فتهی ن ی برام اتفاق

 حرص گفت  با

 تو کتف منو....  -

 وسط حرفشو گفتم دمیپر

 ست یمن ن یاصال جا نجایحق با تو بود ؛ ا  ی، ول دونمیبله م-

 ابروشو داد باال و گفت  یتا هی

 کن   یعذرخواه-

 جانم؟؟؟ -
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 کن تا ببرمت خونمون  ی حق با من بوده؟ پس عذرخواه یگیمگه نم-

 کارم بهش لنگ بود. فیح فی ح  فیمخ من بود، ح  ی رو  بیپسرک عج نیا

 زدمو گفتم  یمصنوع لبخند

 منو ببر خونتون  ،لطفایکه نجاتم داد کنمی ازت تشکر م-

 زد و گفت   یپوزخند

 رسه؟ یبمن م  یاونوقت تورو ببرم خونمون چ-

 باز کردمو گفتم   شمویتو کاسه اش چرخوندم ، ن چشامو

 کنم ی عوضش منم هرگز محبتتو فراموش نم-

 شلوارش کرد و گفت  بیج یخنده، دستشو تو ری حرفم زد ز نیا با

 خانوم جوان یدار  فیپررو تشر یل یخ-

 گفتم؟  یوا مگه من چ -

 کن ببرمت  یعذر خواه ،ینکرد یهنوز عذرخواه-

 زدمو گفتم   یپوزخند

 هه هرگز-

 خب پس خدافظ یل یخ-

 در رو گرفتم. ی و جلو دمیدو عیراهشو کج کرد و بسمت در حرکت کرد، سر  دوباره

 تعجب سرتا پامو برانداز کرد و منتظر عکس العمل من بود. با

 و گفتم رونیدادم ب  نفسمو

 ام یمنم باهات م -
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 تا ببرمت  فتیکن به پام ب یعذرخواه-

 بشر لجباز و پررو بود.  نیاز منم بدتر بود! چقدر ا شیکار

 رسه یبتو م یکنم اخه چ ین عذرخواه اگه م-

 توام امتحان کنم دهیحال م یل یخ کنمیدختر پررو رو روشو کم م هیفقط  رسهی نم یخاص  زیچ -

 گفتم  ییپررو با

 منتها به موقعش کنمیامتحان م-

 داد زد کالفه

 ندارم  میتورو ندارم وقت اضاف یمن برم حوصله  یفت یاگه به پام نم -

 نکردم  یکنم منکه کار   یعذرخواه دیبا یچ یمن برا ؟؟؟یچ یعنی-

بار دوم   یبود برا  کینزد کهی لباسمو گرفت و با شدت منو از کنار در هول داد، جور یحرص گوشه  با
 . نیبخورم زم

 گفت  دواریدر رو باز کنه تهد نکهیا قبل

نرفته، پس  رونیادم زنده از دست من ب  هی یتو هنوز منو نشناخت شمینکن ، من کار یبا من لجباز -
  یراهشو کج کرد و رفت پس بدون با ک میمن ک دیاقا لهراسبتون هم فهم نی حواستو جمع کن هم

  قایدقهمکارمو تو خطر بندازم  ستمیکه من نامرد ن  نهیخونه ام فقط بخاطر ا برمتیاالنم اگه م ،یطرف
با زبونت   ی کن  یزبون دراز  یو بخوا یچ یو پام بپ  اگه تو خونه ام تو دست یبرعکس تو و امثال تو، ول

  سوزهیدلم برات نم  گهید رونیب یدرضمن اگه به سرت بزنه از خونه ام دوباره بر   کنمی م زونتی او خیاز م
 ؟یمتوجه شد  ست،یبمن مربوط ن فتهی ام ب یهر اتفاق امیو دنبالت نم

 داد زد  یبطرز وحشتناک دیکه د سکوتمو

 ؟ یدیفهم-
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بود، نه  وونهید شیقلبم که از کار افتاده بود گذاشتم واقعا هم کار یدهنمو قورت دادم، دستمو رو اب
 بود. یمزاج و دوقطب  یشدنش! واقعا دم دم  ی عصب ییهوی نیهاش نه به ا یبه اون شوخ

و با دستم به در اشاره کنم و   سمی تو روش وا تونستمیخونه بمونم، کاش م نیتو ا تونستمیکه نم فیح
  یبگم هر 

 لرزون گفتم  یتکون دادمو با صدا سرمو

 دم یفهم-

 شد وونهیباز کرد و دوباره د  اخماشو

 د یاریب فیخب خانومه جوان تشر یل یخ-

باز سرم داد  دمیترس یلرزون بسمت در رفتم، م یبا قدما  رون،ی در رو باز کرد و زودتر از من رفت ب بعدم
 . ترسوندیواقعا ادمو م  تیترسناک بود مخصوصا اون چشاش موقع عصبان  یل یبزنه واقعا صداش خ

 

 . رونیشه از خونه زدم ب مونیپش  نکهیوقت رو از دست ندادم و قبل ا عیسر

 نبود! نشی ماش یکنم ول  دایرو پ   نشیچرخوندم تا ماش نگاهمو

 ایکه لهراسب  رفتیرفته بود؟چطور امکان داشت؟ اگه اون م یعن یاطراف رو نگاه کردم،  درمونده
 سر وقتم؟  ومدنیم گهید یآدما

 از سمت چپم باعث شد سه متر بپرم هوا. ینیبوق ماش  یصدا  هویکه  فتمیکردن ب هیبود به گر کینزد

توهم فکر   دمیخوشگل رو به رو شدم، اخمامو کش  یمشک یمدل باال نیماش ه یچرخوندم و با  سرمو
 انداختم. نشیبا تعجب خودمو داخل ماش  نی داخل ماش  شیکار دنی با د  یکردم مزاحمه ول

 سرتا پامو برانداز کرد و گفت  شیکار

 خانوم جوان؟ مگه قراره تورم بکشم؟ یدیچرا ترس -

 بهش انداختم و گفتم ینگاه مین
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 شوکه شدم  کمیندارم فقط  یمن از تو ترس -

 ؟ یشوکه؟ از چ-

 ه؟یچ نی ماش نیپس ا م؟یومدیمشترکمون ن  یمشک ی مگه با پژو نت؛یماش-

 ام نشونت بدم یچشم پزشک  هی دی. فکر کنم بانمی خونه ام هم بود ماش  اطیمال خودمه، تو ح -

 میتازه خونش هم از حق نگذر م؟یدونست یانقدر پولدار بود و ما نم  نیشدم بهش؛ ا رهیدهن باز خ  با
 رنگ و رو رفته داشته باشه. یگوجه ا  کانی پ هی خوردی ! بهش مخوردی باکالس بود. اصال بهش نم

 بپرسم. یا  گهید یگرفتم بحث رو عوض کنم و سواال مینزدم؛ تصم نیراجب ماش  یحرف گهید

 برگشتم و گفتم بسمتش

 ی کنی متعجب ام م ی ل یوقت ها خ  یبعض -

 رد و گفت ک یکوتاه  خنده

 ؟ یچ یمتعجب ؟ برا-

که ادم  ی شیم یجور  هوی یول ی کنی باهام کل کل م یاالن دار  نکهیبودنت، از ا یاره بخاطر دو قطب-
 تو روت نگاه کنه کنهی جرات نم

 کرد و گفت  یکوتاه ی خنده

 مینجوریهم قایمنم دق یکن  شی نیب  شیپ  یکه نتون شهیترسناک م یادم وقت هیخب  -

 دم یکردمو مشکوکانه پرس  زیر چشامو

   ؟ی هست یتو ک-

 ش ی کار-

 ؟یچه کاره ا -

 کرد و گفت  یز یر اخم
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 به بعد خانوم جوانه فضول صدات کنم  نینکن از ا یکار ی-

 دم یدوباره پرس  نیفرمون برگشت و استارت زد، به محض راه افتادن ماش بسمت

 ومده؟ ین رونیدستت ب ری زنده از ز یادم چیکه ه یراست گفت-

 نگاهم کنه گفت  نکهیا بدون

 اوهوم -

 ملحق شدم. نایکردم با پارسا اونروز به ا یبودن؟ چه غلط یک  نایا ایترس چشام گرد شد، خدا از

 ترس گفتم با

 یدزد د،ی کنیم  یرانداز یت د،یشما اسلحه دار  د؟یکنیم کاری چ دیدار دیدونیم چی ه د؟یهست یشما ک -
  یچ دیفتی ب سی پل ری اگه گ دیدونیم چیه دیکشی، و خداروشکر ادمم م دیکن یم  بیادمارو تعق د،یکن یم
 شه؟یم

 می مجوز دار سی ما از پل-

 داد زدم  تی عصبان با

 د؟ یهست یز یچ ینکنه باند خالفکار  د؟یهست یمعلومه ک چیه م؟یمجوز دار یچ یعنی-

 داد زدم  هوی

 د؟ینکنه داعش ا-

 سرم کوبوندم و گفتم  یرو دستامو

 یدر به در اومد یبگه چرا با اون پارسا  ستین یک یبود کردم، اصال  یخدا خاک توسرم، چه غلط یوا-
 یییی واااا یگروه؟ ا نیتو ا

  کنم،یدارم سکته م رن،یزهرمارت بگ یا دن،یحرص خوردن من شروع کرد به خند دنیبا د  شیکار
 نکنه منم بکشه؟؟؟
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 با خنده گفت   شیکار

 ... گمیبار هزارم م یبرا میر جون نترس، ما کارمونو بلددخت-

 شمرده گفت  شمرده

 می مجوز دار سی ما از پل-

دستش  ره یمفت مفت ادم بکشه و اسلحه بگ یکی دهیاجازه م  یس یکدوم پل م؟یمجوز دار یچ یعنی-
 ی کشی تو منم م یییهان؟ واا

 گفت  الی خیب  یلیرو عوض کرد و خ  دنده

  یام سوال نپرس گهیو د یباور کن   دیفقط با یبگ یز یچ یحق ندار  گهید ارمیم  لیبرات دل یمن وقت -
 ؟ یدیفهم

 

 بهش رفتم و اروم گفتم یغره ا چشم

 دم یباشه بابا فهم -

کرده بود، نگرانم   بمی تعق نکهیبود، ا  شیکار یحرفا ریرد و بدل نشد، فقط فکرم درگ  نمونیب  یحرف گهید
 همکار بود؟ سی نکنه با پل س؟ی مجوز داشت از پل یچ یعن یبود، و از همه مهم تر حرفاش، 

 افکارم پاره شد.  یخونه اش رشته  یجلو ن یمتوقف شدن ماش  با

  یل یخ  شیکار یداشتم، حداقل غرها ت یاحساس امن  نجایچقدر ا  م،یشد ادهیپ نی باهم از ماش همزمان
 !ومدیسراغم م میسبحان  دیسب و عمو بود، بقول بچه ها شالهرا یبهتر از کارا

واقعا محشر بود، پر    شیخونه کار  اطینشدم،ح باشیز  اطیبود که متوجه ح  ری قبلش مغزم درگ  انقدر
  یجز قشر باال شی تونستم باور کنم کار ی، اصال نم سنگ فرش شده یها نیبود از دار و درخت و زم

 ! ستین نجوریکه ا پشیجامعه است، اخه ت 

 . میهردو وارد خونه شد  یدر خونه اش رو باز کرد و بدون حرف شیکار
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  خوردیبسمت باال پله م ییرایخونه دوبلکس که از وسط پذ هیخوشگلتر بود،   اطشمیاش از ح خونه
 بود که محشر بود.  یو سرمه ا د یدکور خونه ام سف  دونم،یبود نم یحاال باال چ 

 خنده گفتم با

 ده یتو خونه ات بمب ترک کردمیبا خودم فکر م ،یا قهیانقدر با سل دونستمینم-

 . دیرو برداشت و سرکش  یاب یبطر  خچالی وارد اشپزخونه شد و از داخل   شیکار

 از خوردن ابش جواب داد  بعد

 ننداز  هیکنا کهی دم کن خانومه جوان انقدرم ت ییبرام چا  ایب-

 

 جانننممم؟؟؟ -

 رو بست و گفت  خچالی در

 کجاست  یو کتر   ییچا یندون  هیع یطب -

 ها اشاره کرد و گفت  نتیاز کاب یکی دستش به  با

 بغلشه  نتیهم کاب  نیدارچ نجاست،یا زیهمه چ-

 به کمرم زدم و گفتم دستمو

 اومدم  یکلفت  یبهم نگفت برا یکس-

 گم یحاال من بهت م-

 رو روشن کرد و گفت  یو یتوجه به اخم من ت  یاخت روهم، بکاناپه نشست و پاهاشو اند یرو

 ؟ی ستادیتو چرا هنوز وا-

 دهیشه کار دستم م یعصب  دونستمیکنم م شیعصب  خواستمینم
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 کنم    یتیشکا نکهیبدون ا  نیهم یبرا

 دم کردم. یی رو برداشتم و براش چا ییچا یها  لیگفته اش وسا طبق

 و گذاشتم جلوش  ختمیرو داخل دوتا ماگ ر ییچا

 

 انداخت و گفت  وانایبه ل  ینگاه مین

 مفت  ییمفت چا یخونه مفت ، غذا  ا،ی کنی م فیقشنگ ک -

 گفتم  یشاک

 ؟ یار ی مگه من مجبورت کردم منو ب-

 خورد   شییقولوپ از چا  هیبرداشت و  وانشویل

 گهید یخودتو انداخت میرمستق یغ -

 . یرو بکش  ییادما  نیمنت همچ  یمشت کردم ، چقدر بد بود مجبور باش دستامو

 ا یتا اخر هفته کارو تموم کن دی، با یندار  یادی تا اخر هفته وقت ز -

 گرد کردمو گفتم چشامو

   ه؟یبستر مارستانی من مامانم تو ب  یبفهم  یخوای نم  ؟یچ یعنی-

 میبه مامانت دار  کاری داره ما چ یچربط-

 که مامانم اونجاست تمرکز داشته باشم یتا وقت تونمیمن نم  نت،ییواقعا متاسفم از درک پا-

 بخودش گرفت   یحالت تمسخرانه ا  افشیق

 یکرد کونیننت حالش خوب بود کنف  یوقت نکهینه ا-
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 اد یاز دستم برنم یگفتم من کار  نکهیاوال ننت نه و مادرت، دوما هم-

 گفت  الی خیاشت و ب کاناپه گذ ی جلو زی م یرو  پاهاشو

   کننی م فیبچه ها کارارو رد دمینداره م بیع-

 زدم داد

 ر ی خ-

 تعجب نگام کرد و گفت  با

 جانم؟ -

 کارمو راه بندازن هیتا بق نمی بش جای  تونمیمن نم ر،ی گفتم خ نکهیهم-

 میبود  یقبل تر از تو دنبال سبحان یلیکار تورو راه بندازن ما خ  ستیقرار ن -

باالخره منم از  شهیکار هم مربوط بمن م نیا ی شهیر هیکمکشون کنم، چون   دیباالخره منم با -
 مدرک جمع کنم نه اونا  یدارم بعدشم تو بمن دستور داد  نهی ک یسبحان 

 تکون داد و گفت  سرشو

 خوشم اومد  نیافر-

 

  شیکه کار  یجنگ لمیو به ف می خورد مونوییرد و بدل نشد و با سکوت کامل چا  نمونیب  یحرف گهید
 .میگذاشته بود نگاه کرد

برگشت سمتم و باالخره     شیکار  دمیکه کش یا ازهی.با خممیدیدیم لمیف میساعت بود داشت هی بایتقر
 مسخره اشو خاموش کنه. لمیاون ف دیبا دیفهم

 اد؟ یخوابت م-

 ؟ یدار  یمشکل --
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 کرد و از جاش بلند شد  یز یر اخم

 ی با فعل دوم شخص صدام کن  دادمیوگرنه بهت اجازه نم  ستیخونه منه و محل کار ن   نجایا فیح -

 بهم کرد و گفت  پشتشو

 کاناپه بخواب یرو  نجایباال تو اتاقم بخوابم توام هم  رمیمن م-

 دستم به کاناپه اشاره کردمو گفتم  با

 نجا؟ یا-

 برگشت و گفت  بسمتم

 خانومه جوان؟  دیدار یمشکل-

   رهیگیدرد مخشکه بدنم  یل یخ-

 به حرفم کنه دوباره پشتشو بهم کرد و گفت  یتوجه  نکهیا بدون

 ی منم بپوش یاز لباسا یک ی یتونی ،میاوردیبا خودت لباس ن  دونمیبالش و پتو تو اتاق من هست، م-

 ؟یار یخودت برام ب شهیم-

 گفت  تی سمتم و با عصبان برگشت

 ؟ یکرد  زیو زی و یچ -

 شد  یباز جن نیبابا ا یا

 برم ی م امیگفتم باشه االن م یچ یه-

 تکون داد و بسمت باال حرکت کرد. سرشو

  ستی ن یقال  کهی ت هی کهیکه کال سرام نشمیکاناپه؟ زم یاخه رو دم،یکوب نی زم یاز حرص رو پامو
 .می بخواب   نیحداقل رو زم
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 .شدمیسرد بود که داشتم هالک م نجایا انقدرم

 بسمت باال رفتم.  یشاک

بود که درش کامال باز    یبهداشت س یدوتا در هم سرو نی هم بود، وسط ا یباال دوتا در رو به رو طبقه
 بود.

 تو کدوم اتاقه؟  نیا حاال

تخت دونفره   با،ی و واقعا ز دی سف  یمشک  ونیاتاق با دکوراس هیاز در ها رو باز کردم،  یک ی  یشانس
 نبود!!خودش داخل اتاق   یحموم هم داشت ول یو حت یبهداشت   سیسرو

و   سیبخوابم؟ چقدر خس  نجایا  امی نزاشت ب یامکانات داشت ول نهمهیبا ا یخوب  نیاتاق به ا یعنی
 بدجنس.

 بود.  نجایا گهیاتاق رفتم، حتما د یکی اون بسمت

 منتظر اجازه اش بشم درو باز کردم.  نکهیبه در زدم و بدون ا یا تقه

 پاش داشت.  یشلوار راحت هیپشتش بمن بود کل باال تنه اش برهنه بود، فقط  کهیدرحال 

 عضله! چقدرم گندس  نهمهیا ماشاهلل 

 نگاهم کرد نیحضورم که شدم برگشت سمتم و با صورت خشمگ  متوجه

 تو؟  یایاجازه داد ب یک-

 پتو و لباس ببر   ایب  یخودت گفت-

 تو؟ ای ب نیی خودم گفتم مثل گاو سرتو بنداز پا-

 ستادم یبدم اومد، رفتم داخل اتاق و رو به روش وا  یلیصفت گاو خ  از

 گاوه؟  یک-

 تو -
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 دم ینشن-

 توووو -

 در من اثر کرد  نیکمال هم نش-

 کنم  ینیمن غلط کنم باتو هم نش-

 ؟ یچرا بخودت گرفت -

 کنم یاداور یمن بخودم نگرفتم فقط خواستم -

 زدمو گفتم   یدپوزخن

 ؟ یبخودت شک دار -

 گفت  کالفه

 اه ولم کن-

 تخت پرت کرد. یدور شد و خودشو رو ازم

 کم اورد، چه عجببب اخ جااان هه

 ن ییو شلوار بردار برو پا   شرتیت هی شهیلباس هم کمد بغل ه،یواری پتو و بالش تو کمد د-

گنده بود توش گم  یلیخ  یبودا ول یعن یلباس نه،  یکنم ول دایگفته اش تونستم پتو و بالش پ طبق
 .شدمیم

و شلوار گپ برداشتم و خواستم از اتاقش خارج بشم که  ی مشک شرتیت هینداشتم  یچون چاره ا یول
 با صداش متوقف شدم 

برنامشون  مین یبب میبهشون بزن  کیسر کوچ  هیبچه ها   شیپاتوق پ میری باش م داریب  ۷فردا ساعت -
 هیچ
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 شب بود.  کی به ساعت انداختم  ینگاه  رون،یدادم و از اتاقش رفتم ب تکون  یسر 

حاضر نشد بخاطر    شیکار یعنی  کار؟ی اونجا چ میشه؟ اصال بر داریحال داره ساعت هفت ب  یک اوه
 رو عقب بندازه؟  تی من مامور  یروح  طیمامان و شرا

که   ییمطمئن شم ، لباسا شیزدم تا از نبود کار دید کمیکاناپه انداختم.   یشدم و بالشمو رو الی خیب
 . دمیاون قول تشرو پوش  یخودم لباسا شی کردم پ یرو تنم زدم، چه فکر  زدیتو تنم زار م 

 . خوردیانقدر سرد بود که دندونام بهم م دم،یچ ی کاناپه انداختم و پتو رو دورم پ یرو خودمو

براش افتاده  یاتفاق  هینکنه بعد از بهوش اومدنش   ومد؟ی بهوش م یمامان بود، ک شی کال پ فکرم 
 باشه؟ 

براش دعا   ی. کلشهیدادم که مامان حالش زود خوب م یدوار یبا خودم کلنجار رفتم و به خودم ام یکل
 خوندم و باالخره تونستم چشامو بزارم روهم و بخوابم. یالکرس  تیو آ

 

 بسمت اشپزخونه رفت.  زدی داشت غر م کهی شدم، درحال داریاز خواب ب  شیکار یبا صدا صبح

 باز نگاهش کردم  مهین  یشدم و با چشا  زیخ میتو جام ن  یسخت به

 باش؟ االن ساعت چنده هان؟ نه بگو چنده؟  داریمگه من بتو نگفتم ساعت هفت ب-

 تم.نکرده بود دروغ گف ستیانداختم اگه بگم قلبم ا دادیبه ساعت که ده صبح رو نشون م ینگاه

 بود انداختم. ستادهیکه رو به روم با خشم وا شی به کار یترس نگاه  با

 دهنمو قورت دادمو و گفتم اب

 بزارم...  ویرفت گوش   ادمیشرمنده راستش -

 زد داد

اشتباه نکن اگه   ریییاز خواب؟ نخ  یکن  داریجقله بچه منو ب  یمن صبر کردم تا تو یخفه شو، فکر کرد-
 شد  نجوریچرا ا یکردم بعدا نگ تی کاریبود که اگه   نیبخاطر ا فقط ی گذاشتم تا االن بخواب
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 بلند شده بود.  شییگرا یباز هم اون رگ وحش دم،ی فهمی خوب م  منظورشو

 . اوردمی کم م شیکار یرو نیچرا درمقابل ا  دونمیبودم، نم دهیترس دشیاز اون نگاه و تهد یحساب 

 لرزون گفتم  یصدا با

 که فقط.. فتادهی ن یاتفاق بد-

 و گفت  دیبار دوم وسط حرفم پر یبرا

روت نداشته   یر ی تاث ادی روز اول ز نکهیمثل ا ؟یچ یعنیاز حرف من  یچ یسرپ  یدون یم فتاده؟ی ن یاتفاق -
 نه؟

بد نبود    ادیکه ز شبید کردی م نجوریخواب ا هیچرا سر  دمیفهمیواقعا هم نم دم،یلرزی م دیب مثل
 بود.  یدو قطب  یادیواقعا ز شد؟ی االن چ یاخالقش ول 

کاناپه بلندم کرد و   یلباسمو محکم گرفت، از رو قهیاومد جلو و   شیدست کار هویفکر بودم که  تو
شل  ی قهیباز و    یموها یبود که ترسم دو چندان شد حت یپرتم داد سمت جلو ، انقدر حرکتش ناگهان

 مشغول نکنم  شیکار نکاریفکرمو از ا شدیو ولم باعث نم

 صبونه مفصل اماده کن   هی عتریپاتوق توام سر میری نم گهیوز دامر-

 داد زد کنمی نم یحرکت  دید یوقت

 زووود-

 

 قدمم نرفته بودم که با اخم گفت  هی هنوز

 چه وضعشه؟ نیا-

 تعجب گفتم   با

 چه وضعشه؟ یچ-
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  رونیب زهیشل و ول لباسم که باعث شده بود همه دار و ندارم بر ی قهینگاهشو دنبال کردم و با  رد
 مواجه شدم. 

 . کردی کنم اونم که مثل ماست داشت نگاه م کاریچ  دیبا دونستمینم چیه

دور خودم لولش   یسرم انداختم و حساب یبود با ترس رو  شیبرداشتم و پتورو که کنار کار زیخ  عیسر
 کردم 

باال و همونجور با پتو لباسامو   ارمی اما جرات نکردم سرمو ب دمکری خودم حس م  ینگاهشو رو ینیسنگ
 از کنار کاناپه برداشتم و رفتم باال. 

بودم! من تنها   بیگلومو گرفته بود، من غر یجلو  یبی بغض عج ،یبهداشت  سیانداختم تو سرو  خودمو
  یمرد دو قطب  هیتنها بودم که  کرد،ی باهام رفتار م خواستیهرجور دلش م یبودم ، تنها بودم که هرک

 .زد یسرم داد م

 بود.  یخال   روزیکه د  یخودمو انداختم تو همون اتاق چیاز تموم شدن کارم پتو پ بعد

موهامو درست کردم و شالمو سرم کردم. اشکامو پاک کردم و   کمی نهییا یتنم زدم و جلو   لباسامو
مرد   نیدر مقابل ا دی، با شدمیم  یقو دیبا  کردمیم هیگر  دیخودمو اروم کنم، من نبا کمی کردم  یسع
 کردم ی م دایخودمو پ  بیعج

  یلباسا  نیمجبورم با هم  ارم،یخودم چند دست لباس ب  یرفت برا ادمیهول بودم که  شبید انقدر
 سر کنم.  روزید

 

 و رفتم اشپزخونه.  ن ییپله ها رفتم پا از

 کل اشپزخونه رو برداشته بود. مروین یبو

 کرد؟یاون داشت صبونه حاضر م  کردم،یتعجب از پشت نگاهش م با

 و گفت  دیچرخ  بسمتم

 نه من یتو انجام بد  دیبا نارو یا-
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 !دشیدوباره مهربون شده بود ابروهام رفت باال؛ واقعا هم دورو بودا اونم از نوع شد نکهیا از

 یرو گذاشتم کنار و دوباره همون سها  یراحت شد، ترس و دلخور   المیآروم شده خ کمی دمید یوقت
 ررو شدم پ

 اونوقت چرا؟ -

 نه من  نجایا یایب  یچون تو اصرار کرد -

 . یاکبر ، دوباره گفت اصرار کرد اهلل

 نشست   یصندل  یگذاشت و خودشم رو زیم  یرو رو تابهیماه

 به خوردن، واقعا گرسنم بود.  میولع جفتمون شروع کرد با

 تک سرفه کرد و گفت   شیکار

صبونمو سر وقت بخورم، وگرنه مگه   دیمن با شدیم ریاگه صبونه رو من حاضر کردم چون داشت د-
 ؟ی صبونه بخور   ینیراحت بش الی با خ زاشتمیم

 لبمو پاک کردمو گفتم کنار

 مهمونما  نجایمن ا ینداره ناسالمت یبمن ربط-

 یمهمون اجبار  یاره ، ول-

 نجا؟ یا یار ی من اجبارت کردم ب-

جون  یگفتیو م یبه پام افتاده بود ستین ادتیبرم؟ یزاشت یبه در و نم  یبود دهیچسب  ستین  ادتی-
 خونه ات چخبره  نمیبب   امیکنجکاوم ب  یلیمادرت منو ببر خونه اتون من خ

 دستم کوبوندم و گفتم یرو

 عه عه من گفتم؟  -

 ی بله تو گفت -
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 قند انداختم تو دهنمو گفتم هی

   ارمای پدرتو درم نیبب -

 شد و گفت   زیخ  مین هوی

 .. یخوایمثال م-

 گلوم.  دیقند پر هویو  دمیشد که ترس  زیخ  مین  ییهوی چنان

 حرفاست.  نیتر از ا  قیعم ی لیخ دمید ی سرفه کردم ول چندبار

 با ترس گفت  زنمیدارم بال بال م دیکه د  شیکار

 چت شد؟ -

 . شدیکم کم نفسم داشت قطع م گهید کردم،ی سرهم سرفه م پشت

 ؟ یکن یم  یباتوام چرا اونجور -

 . دمیکوبیم  زی م یجواب بدم فقط با مشت رو نستمتوی و نم ومدیباال نم نفسم

 پشت سر هم به پشتم ضربه زد.  ی و ه ستادیبلند شد و پشت سرم وا  یصندل  یاز رو عیسر شیکار

  یاهی شد و داشت س یچنگ انداختم، از چشام اشک جار  شیکار ی قهیبه   اریاخت  یدستم ب با
 .رفتیم

 چند بار به پشتم ضربه زد  یبا دوتا انگشتش گلومو ماساژ داد و منو خم کرد، به طور حرفه ا  شیکار

 دهنتو باز کن -

 .رونی ب  دیقند از گلوم پر دفعهیباز کردم  و  دهنمو

 و شروع کردم نفس نفس زدن. دمیبلع هوارو

 اب اورد و گرفت جلوم.  وانیل  هی شیکار
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 . سوختیخوردم، گلوم به شدت م قلوپ ازش هیو  دمیاز دستش قاپ  وانویل

 توهم و گفت   دیاخماشو کش شیکار

 حواست کجاست دختر؟ -

 بهتر شدم.  کمی  دم،یکش ی قیبستم و نفس عم چشامو

 باز کردمو گفتم  چشامو

 روم؟  یدار یبرم زی خ هویچرا  گه،یتوهه د ری تقص-

 شد.  شیی نشست و مشغول خوردن چا یصندل  یحالم خوبه رو دید یوقت

 ی خب شانس اورد یادبت کنم ول  کمیخواستم   ییاز بس که پررو-

 سرشو اورد باال و گفت  هوی

 ک نزنمت؟  یاوردیادا درم  ینکنه داشت-

 زدمو گفتم   یپوزخند

  ترسم؟ی ازت م  یراجبم؟ فکر کرد یفکر کرد یهه چ -

و   ستادمیجلوش وا یول  دمیترسی ترسناکش م یاز اون رو یمثل چ  نکهیبلند شدم و با ا  یصندل  یرو از
 گفتم  ییبا پررو

 االن بزن منو نیهم  ایب-

 بلند شد و گفت  یصندل   یپوزخند از رو با

 بزنمت؟ -

 تکون دادمو گفتم سرمو

 بکن  خودیدلت م  یاوهوم هرکار -
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 به سرتا پام انداختو گفت  ینگاه

 کدوم دستتو باد کردم؟  یاونروز  -

 چپمو اوردم باال و گفتم دست

 نیا-

 به دست راستم انداخت و گفت  ینگاه مین

 نهیخب پس االن نوبت ا -

 کردمو گفتم یکوتاه  خنده

 نه؟ ادی از دستت برنم یکار  یمچ دست مردمو فشار بد  نکهیفکر کنم جز ا -

 .دمیدیوضوح حرص خوردنشو م به

 قدم اومد جلوتر و گفت  هی

 رسه؟ یالف بچه نم  هیمن زورم به تو  یبگ یخوایم -

 من بچم؟ -

 اوهوم -

 شوکه شد. یاشو گرفتم که حساب  قهی یحرکت ناگهان   هیانداختم و تو  دست

 چفت شدم گفتم  یدندونا یال از

 خان؟   شیکار ی هست یک  یفکر کرد -

 رهی زد که باعث شد حرصم بگ یلبخند

 ی بهرام سبحان  ،یسبحان یاز اقا ،یاز پدر خونده ات بپرس  یبر   دیبا نویا -

 زدم داد
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 ست یمن ن یاون پدر خونده -

 فعال که هست -

 د؟ یمگه قرار نشد بهم کمک کن د؟یچه کاره ا نجایپس شما ا-

  میو کار یتوام که دستور توقف داد د،یجوابشو که صدردصد مثبته بد دیفعال که تا اخر هفته با -
  گهید پس مبارکه مینکرد

 زدم داد

 مبارک و کوف.. -

 زنگ تلفن رشته کالمم پاره شد. یصدا با

 برداشت و جواب داد  زی م یاز رو شویلباس برداشت و گوش ی قهی  یدستمو از رو شیکار

 الو-

-...... 

 ؟ ییمارمولک تو-

-..... 

 خونه میمونیم میایب م یرسی نه منو خانوم جوان امروز جفتمونم نم -

-.... 

 شما؟  یدار  یمشکل  نمیب یم یو یت نمیش یمنم م پزهیمن ناهار م  یخونه برا مونهیم-

 من بمونم خونه ناهار بپزم؟   یعنیمنظورش منم!  کردمی م حس

 ی با ریوقتمو نگ ادیخب ز یل یخ-

 گذاشت و رو به من گفت  زیم یرو ویگوش
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 ؟یگفتیم یچ  یخب داشت-

 حرص گفتم  با

 ؟ منظورت که من نبودم بود که بمونه خونه ناهار بپزه  یمنظورت چ-

حسم  گهی اونجا منم د میبر میرسی نم  نیهم یبرا یشد  داریب ری امروز د ،یمنظورم تو بود قایاتفاقا دق-
 خونه  میمونیبرم م  کشهینم

 زنمینم ی سف  اهیخونه دست به س نیتو ا رممی من بم-

گرم و خوشمزه   یغذا هی نکهیا یاوردمت؟ برا  یچ یبرا یخانومه جوان، فکر کرد یومدیکه ن یمهمون -
 جلوم  یبزار 

 نم یبی م یو یت نمی شینوچ، منم باهات م-

 لکس یر

 

 نشست و گفت   شیصندل یرو

پر مالت   یاپلویلوب هیراستش دلم هوس  گم،یم  یپرسی م یل یحاال که خ ینداره ول یبه حال من فرق -
 کرده

 من عمرا غذا بپزم .... من...-

 ی جمعش کن  یتونی صبونه ام تموم شد م-

 

 .رونیتوجه بمن از اشپزخونه رفت ب   یبا دستمال پاک کرد و ب دهنشو

 پلو اماده شدم ایدستو پا کردن لوب  یبرا نیهم  یبرا دسیفا یبشر ب  نیمقاومت در برابر ا دونستمیم
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 .دمیچ زویخسته و کوفته م  یدرخواست یپلو  ایدرست کردن لوب  بعد

 .ختمیر  سید یپلو رو تو ایم و لوبگذاشت زیم یو ماست و دوغ رو رو ساالد

 کرده بود که مجبور بودم داد بزنم  ادیرو ز ونیتلوز یصدا انقدر

 ناهار  ا یب  شییییکار -

 شده بود. یمحشر  یپلو  اینشستم واقعا هم لوب یصندل  یگذاشتم و خودمم رو زی م یرو رو سید

 .دونستمیصورتش بود که علتشو نم یرو یاخم محو یخودشو به اشپزخونه رسوند ، ول   شیکار

 .دیخودش غذا کش یتوجه بمن برا ینشست و ب  یصندل یرو یتخس  با

 دم یتعجب پرس  با

 ؟ یکن ی م یچرا اونجور -

 اورد باال و خشم گفت  سرشو

 مگه من پسر باباتم؟ ش؟ی کار یگیچرا بمن م -

 ته لقب ش یکار یشیم یعصب   ستی ن کتیکه اسم کوچ شی مگه؟ درضمن کار شهیم یوا چ-

 هی مثل بق  یصدا بزن سی منو رئ  دیبهرحال با-

 

 تا براش غذا بکشم   ریدراز کردم سمت کفگ  دستمو

نکرده حس   ییبراتون غذا بکشم، البته اگه خدا دیزحمت اون بشقابتونو بد  یب سی رئ یخب اقا-
  دیداشته باش ل یاگه تما دارم،یمن خودم برم دیدست به بشقاب نزن رهیگیدستتون درد م دیکن یم
 و بزارم دهنتون خوبه؟  میغذا رو براتون بجو تونمیم

 کرد و بشقابو گرفت جلوم  یکوتاه  یخنده   شیکار

 ییی ل یزبونت درازه خ  یل یخ-
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 ی رفتی زبونو نداشتم که از سر و کولم باال م نیاگه ا-

 

 و بشقابو گذاشتم جلوش.  دمیکش  ریسه تا کفگ  براش

 تعجب گفت  با

 باال؟  رمیمن از سر و کولت م-

 بله-

 من؟-

 نه من-

 تا حاال جرات نکرده بود بمن تو بگه مثل تو  یباال کس  یفعال که تو از سر و کولم رفت-

 و مشغول خوردن شدم، با افتخار گفتم دمیکش  ری کفگ هیخودمم  یبرا

 بار هزارم   یبرا نیفرق دارم ا  هیمن با بق-

 شروع به خوردن کرد.  یکرد و بدون حرف  یخنده ا تک

 تو سرم  دیکوب یکه غذام خوشمزس وگرنه م  دمیفهم یسکوتش م از

 

 برگه بود.  یسر یهم مشغول چک کردن  شیناهارو جمع کردم ، کار زیاز غذا م بعد

 گذاشتم و رفتم کنارش نشستم. ینیس  یرو رو یی چا یوانایل

 حضورم که شد سرشو اورد باال و گفت  متوجه

قرار شد بمحض خوب شدن مادرت کارو شروع   یمروز با بچه ها هماهنگ کردم کارو بندازن عقب ولا -
 میکن



 شهر  یها زدهیپر

148 
 

 تکون دادمو گفتم سرمو

 د ینکن یتا مامانم خوب نشده کار   یکه قبول کرد یمرس-

 برداشت و گفت  ین یس یاز رو وانویل

 دارم  یشرط  هیعوضش منم -

 خب -

 د یجواب مثبت بد  یبه سبحان دیبا-

 با خشم گفتم  دیحرف مخم سوت کش نیا دنیشن  با

 که اخر جواب مثبت بدم؟ دیاونور کشوند نوریمنو ا نهمهیا ؟یچ یعنی-

 گفت  لکسی ر یلیچشمش برداشت و خ  ی مطالعشو از رو نکیع

  در به در بابات نشه جواب مثبت یاون سبحان  یخوایپس اگه م یدون یکه تو نم  دونمیم یز یچ هیمن -
 بده

جواب مثبت بده؟   یگیاون بابات نشه بعد م کنمی م کاری  یگیحرف؟ م  نیا یچ  یعنی دونمیمن نم-
 هست بگو منم بدونم  یز یخب اگه چ

 بخور  توییفعال چا دمیم حی بعدا توض-

 االن بگو  نیهم ری نخ-

 خانوم جوان رو مخم راه نرو -

 زدم   غیج

 خانوم جوان؟   یگیبمن نگو خانوم جوان، چرا همش م-

 من خانومه جوانم یخودت گفت-

 ؟  یفهمی کردم؛ من سهام م یغلط هیمن -
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 شمرده گفتم  شمرده

 سهااا -

 خب بابا داد نزن-

 ه؟یبده نقشت چ  حی توض-

 خوردن. ییشروع کرد به چا لکسیر  یلیدهنش و خ یقند برداشت و انداخت تو دونهی

 . اوردیش بدجور کفرمو درمبودن  کلسیر نیا

 گفتم یعصب

 بعد؟  یبرا یخوردنتو بزار  ییچا شهیم-

 برداشت و گرفت طرفم، با چشم و ابرو بهش اشاره کرد تا بخورم.  ینیس ی منو از رو ییچا وانیل

 ازش گرفتم و به اجبار خوردم.  وانویل کالفه

 تموم شد گفت  شیی چا نکهیا بعد

 م یداشته باش یراحتتر به کاراش دسترس  میتونیچون اونجور م  ی جواب مثبت بد دیبا-

 درمونده گفتم  افهیق با

 شه یتموم م یهمه چ گهیمامانمو عقد کنه د یاگه سبحان-

وانمود کنه انگار هنوزم ناخوش    یجور   ،یحال یبه مادرت بگو بعد از جواب مثبت خودشو بزنه به ب-
 عقب   یاسم عقدو بنداز تا مر یبهونه کن نویا یتون یاحواله اونجور م

 خب بعدش -

 ی کار بزار  کروفونی تو خونش م خوامیازت م  ، یخونه سبحان  دیمدت با مادرت بر نیبعدش تو ا-

 زدم داد
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 ستمی عمرااا من بلد ن کروفون؟؟ی م ؟؟یچ-

 نباشه   دیکه تو د  ییجا هی یزار یم  کوی کوچ زیچ هیفقط   یکن  یکار  ستی الزم ن-

 مثال کجا؟ -

  یتونیهم م ی قال  ری ز یحت  زهی ر یلیخ   کروفونیچون م شهی م دایجا پ   یلیخ ،ی، کمد یگلدون دونمیچم-
 ی بزار 

 

 بشه؟ یبزارم که چ کروفونیم-

 اشو داد به کاناپه و گفت  هیتک

 گن یبهم م ای بفهمم اونو عموت چ خوامیم -

 اون و عموم باهم در ارتباطن؟ یدونیتو از کجا م-

 پارسا  -

 فضول  یپارسا یا-

 . می تو سکوت کامل خورد مونو یی رد و بدل نشد و چا  نمونیب  یحرف گهید

 و گفت  دیکش شاشیبه ر  یدست شیکار

 حوصلت سر نرفته؟ -

 تکون دادمو گفتم سرمو

 اوهوم -

   میپاشو بر-

 کجا؟ -
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 کاناپه بلند شد و گفت  یرو از

 بچمو نشونت بدم  میپاشو بر-

 حرفش دهنم از تعجب باز موند، داد زدم نیا با

 ؟یبچه دار  تو-

 و گفت  دی به موهاش کش یدست

  ی ، ول یباالخره تو عاشق من شده باش   دمیخب اشکال نداره بهت حق م ؟یناراحت شد  زمی اوه عز-
 از تو دوست دارم  شتری بگم من بچمو ب  دیبا

 مچاله کردمو گفتم افمویق

 اوه اوه چه حرفا، من عاشق تو شدم؟ -

 شده  تیشد مشخص بود حسود  یچه شکل افتی قاون لحظه که گفتم بچم  یدیدیم  دیبله، با-

 زدم داد

 خوشبحالت   یبمن چه که بچه دار  ،ییییلیخ  ییپررو یلی تو خ-

 ده یو سف  یخوشگل و تپل  میلی اوهوم خ-

 دختر؟  ایپسره -

 خندون گفت  یچهره  با

 دختر -

 ه؟ یاسمش چ-

 لئو-

 داره!  میا یاوه چه اسم خارج -
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 م یبله ما کال باکالس-

 زدمو گفتم یلبخند

 ی ازدواج کرده باش کردمی اصال باور نم ی ول  دیخوشبخت بش -

 انداخت باال و گفت  ابروهاشو

 گفته من ازدواج کردم؟  یک-

 بود؟ نکنه اون بچه...  یک نیخدا ا ایدهنمو قورت دادم،   اب

 نمو ینازن  ینشونت بدم لئو میپاشو بر-

مرد مغرور و پر جذبه و  هیبا   کردمیتصورم ازش خراب شد فکر م  تشیواقع دم،یترسیازش م  کمی
مادر   چارهی بود که بدون ازدواج بچه دار شده بود ب فیادم کث هینبود، اون   نطوریا یبامعرفت طرفم ول

 اون بچه. 

 اخمام توهم بود دنبالش راه افتادم. کهی کاناپه بلند شدم و درحال یرو از

  خوردیحالم ازش بهم م کردم،ینم   یاما من توجه کردیبا تعجب به صورتم نگاه م  یهراز گاه  شیکار
 بشر از لهراسبم بدتر بود.  نیا

 .پشته خونه  رهیداره م دمیفرصت از دستش فرار کنم که د نیکه تو اول کردمیفکر م  نیا به

 گفتم ستادمویوا سرجام

 ؟ یر یکجا م -

 سمتمو گفت  برگشت

 بدم  بچه امو نشونت برمتی دارم م-

منم به  خوادینکنه م ه؟یخونگ وونیمگه ح کنهیم  کاری بهش شک کردم، بچه پشت خونه چ کمی
   ادی ازش برم یهرکار  هیدچار کنه؟ اون ادم خطرناک چارهیب یسرنوشت مادر اون بچه 
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 ترس گفتم با

 که منو ...  یتو بچت پشت خونه اس؟ نکنه سره کارم گذاشت-

 و گفت  دی وسط حرفم پر  شیکار

 نکن، مگه دختر قحطه؟  ییفکرا نیاصال همچ -

 قدم رفتم عقب و گفتم هی

 ام ی من نم-

 خنده و گفت   ریز زد

 ندارم دختر  تی کار  ایب-

 ام ینه نم-

 ؟ ینیبچه امو بب  یخوایم یمگه نگفت-

 خوام ینه من غلط کردم گفتم نم-

 کرد و گفت  یظیغل اخم

 گفتم  ایب-

 نجا یا اری بچتو ب یگیاگه راست م  ام،ینه نم-

 و گفت  رونی پرصدا داد ب نفسشو

 خب بابا اه یل یخ-

 از جلو چشمم دورشد.  عیگفت و سر نویا

بزرگ بود و پر بود از دار   یادینه، ز ای هست  یراه فرار  نمیبزرگش انداختم تا بب اط یبه اطراف ح  ینگاه
 و درخت. 
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اونو باز   یتا بخوا بردی گنده بود زمان م یل یدرشم خ یبزرگ بود پس راه فرار نبود، حت یادیز واراشمید
 . یکن

 سرمو بسمتش چرخوندم. ش یکار یپا یکه با صدا زدمی م جیگ همونجور

  یپاپ هی یبغلش نبود ول میبچه ا چیه ومد،یتا بنا گوش باز بود سمت من م ششین  کهیدرحال 
 .  دیدویدنبالش م دیخوشگل و سف

 بهم رسوند و گفت  دشوخو

 خوشگله نه؟ -

 نم یبی نم یز ی منکه چ-

 اشاره کرد و گفت  یدستش به پاپ با

 گهید گمیم نویا-

 زدمو گفتم یلبخند

 اهان، اره خوشگله  -

 اخم کردمو گفتم بعدم

 پس بچت کو؟ -

 کدوم بچه؟ -

 گهیبچه د-

 حالت خوبه؟  یگیم یچ-

 بچه دارم  یوااا خودت گفت-

 .دادینم   تیمن اهم یو اشاره ها مایبه اخم و تخم و ا یحت  دیخندیوقفه م  یخنده، ب ری زد ز بلند

 اش گفت  یرو به پاپ دیخند  یحساب  نکهیا بعد
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 چقدر اوسگله؟ ینیب یم-

 خنده.  ری دوباره زد ز بعدم

 بازوش کوبوندم و گفتم یمحکم رو مشتمو

 ؟ یگفت  یچ-

 موفق نبود. ادیکرد و خندشو خورد، هرچند ز یتک سرفه ا  شیکار

 من بچه دارم؟  یواقعا فکر کرد-

 ی بدبختش کرد یمادرشو نگرفت یبچه دارم همون بچه ا یخودت گفت   ،یبله خودت گفت-

 . زدیم  شیبود که کار ییقهقهه ها دوباره

 گفتم یعصب

ببر خونمون تا به سرنوشت   ندارم منو تی امن نجایمن ا ی ستی ن یاعصاب ندارم منا، تو ادم درست نیبب -
 بدبخت دچار نشدم  یمادر اون بچه 

 خنده گفت  با

 اخه کدوم بچه؟ -

 همون لئو خانومتون -

 خنده به سگ اشاره کرد و گفت  با

 احمق جان نهیبابا لئو ا-

 خنده. ری گرد شدم زد ز یتوجه به چشا یب

بچه   نینه احمقو باش فکر کردم اتو توهم بودم، م  قهیچند دق نهیبوز  نیبخاطر ا شهیباورم نم  اااایخدا
 داره 

 گفتم  یشاک
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 بچم؟  گهید اخه ادم به سگش م -

 اره مگه چشه؟ -

 سگش زانو زد و سرشو نوازش کرد  یجلو

 نگه  بچم  یگر یج  نیبه همچ  ادیادم دلش م جوریاخه چ-

 بمن انداخت و گفت  ینگاه

 نرم و بامزس یلیتوهم بهش دست بزن خ   ایب-

 سرش گذاشتم . یرو دیلئو زانو زدم و دستمو با ترد یتوهم جلو یهمون اخما با

 .اوردن زبونش و لوس کردن خودش  رونی شروع کرد به ب اونم

 خنده گفتم با

 چقدر بامزس  یوا-

 با غرور گفت   شیکار

 من بامزه نباشن  یبچه ها شهیمگه م-

 شدیم  یعال رفتیادعاشونم بتو م شششییییا-

 به اخماش نکردم و شروع  یتوجه 

 

 کردن.  یبا لئو باز  کردم

 و خطاب به لئو گفت  ستادیسرجاش وا شیکار

 لئو خاله رو دنبال کن -
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شالمو تو   یو گوشه  کردی دوختم، با اومدن لئو تو بغلم که داشت واق واق م شی ترس نگاهمو به کار با
 .دمیکش یبلند غی دندونش گرفته بود ج

 شد؟  یوحش هویچرا  اورد یدرم یاالن داشت لوس باز  نیهم نکهیا

 خودم هول دادم .  یو لئو رو از رو دمیکش یا گهیبلند د  غیج

 .دیدوی رحمانه دنبالم م یلئو هم ب دن،یبلند شدم و شروع کردم دو نیزم از

 باشه. یانقدر وحش  ومدینم یسگ ناز ناز  نیهمچ به

 داد زدم شیخطاب به کار  دمیدویکه م همونجور

 سگتو اروم کن   -

 زد داد

 ر ی خ-

 . دمیدویها م وونهیمثل د اطیو همونجور دوتا دور ح دمیکش یتر  یبلند  غیج

 کنه ی کن االن پاره پورم م یکار ید  -

 جهنم-

 انداختم. ینگاه  شیبه کار دمیدویخشم همونجور که م با

 .شدیچرا خسته هم نم دونمیدنبالم بود، نم عیو لئو هم بدتر از من سر  دمیدویم عیسر

 .نیخورد و افتادم زم چیپ یپام بطرز وحشتناک  هویکه   دمیدویم همونجور

 هم از فرصت استفاده کرد و افتاد به جون لباسام.  لئو

 هم بخاطر ترس از لئو هم بخاطر درد وحشتناک پام.   زدم،ی م غی وقفه ج یب

 باال سرم رسوند و داد زد  عیخودشو سر  شیکار
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 ه یلئو کاف-

مظلوم  یدست از سرم ورداشت و رفت اونطرف مثل بچه ها عیسر دیشن شویکار یتا صدا لئو
 نشست. 

 جلوم زانو زد و گفت   شیکار

 شده؟یچ-

 گفتم  دهیبر دهیبر

 یییی پا....پام...آ -

 حرف بزنم.  تونستمیدرد داشتم که نم  انقدر

 و گفت  دیبه پام کش  یدست شیکار

 بندازمش سرجاش   دیدر رفته با-

 تو هوا تکون دادمو گفتم دستمو

 یروز انداخت نیولم کننن تو منو به ا خوااام،ینم-

 کرد و گفت  یز یاخم ر شیکار

 ها  شهیپات خوب نم یبمون تی وضع نیبزار کارمو بکنم تا صبحم تو ا-

 

 بود که حوصله کل کل نداشتم. ادی نداشتم، چون انقدر دردم ز یا چاره

 تش پامو ماساژ داد.با دس کمی  شیکار

 . شدیتنم مور مور م کهیجور کرد،یبهم منتقل م  یدستش به مچ پام حس خوب برخورد

 نظاره کردم.  شوی کار یجنبه شدم؟ بخودم فوش دادم و کارا ی من چرا انقدر ب  ایخدا
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  شدیو باعث م کردی درد م یکه حساب  زدیدست م ینقطه ا هیبه  یمچ پامو مالش داد و هرازگاه کمی
 بره هوا. غمیج

 گفت   یبا لحن اروم  شیکار

 تحمل کن باشه؟  هیثان کیخوب شه فقط  یخوایدرد کنه اما اگه م کمیممکنه  نیبب -

 ترس نگاهش کردمو گفتم با

 خب -

 .دیمچ پامو کش هوی با مچ پام ور رفت و  کمی  شیکار

  یتو ب  کردمی، حس م  نیبکشم، خودمو انداختم زم غینتونستم ج یانقدر وحشتناک بود که حت  دردش
 حالت ممکنم. نی حال تر

 گردنم انداخت و گفت  ری دستشو ز شیکار

  شد؟یچ-

 گرفته گفتم یخودمو ازش دور کردمو با صدا یسخت به

 پام... -

 ؟ یپات چ-

 پام درد گرفت -

 نگران نباش تموم شد  گهید یول  کنهی منکه گفتم درد م-

 جاش بلند شد و دستشو بطرفم دراز کرد از

 خونه میدستتو بده بر-

 مچاله گفتم افهیبه دستش انداختمو با ق  ینگاه

 امی خودم م  ستی الزم ن-
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 باال.  دمیخودمو کش یگذاشتم و به سخت  نی زم یدستمو رو کف

که  نیزم فتمی و تعادلمو از دست دادم، خواستم ب  اوردمی دووم ن ادیز یاز جام بلند شدم ول  یسخت به
 حرکت منو تو آغوشش گرفت.  هیتو   شیکار

حسو    نیشدم؟ چرا ا  ینجور یچرا ا ایمنو بغل کرده بود؟ خدا شیلحظه از کار افتاد، کار هیتو  قلبم
 دوست دارم ؟ چرا دوست دارم بازم بغلم کنه؟ 

 گفت  تی با عصبان   شیکار

 که  یکن ی اصال گوش نم یبهت گفتم بلند نشو انقدر کله شق -

 درهم من منو لنگون لنگون بطرف خونه کشوند.  افهیتوجه به ق یب

 کاناپه نشوند و خودشم به سمت اشپزخونه رفت.  یمالحظه منو رو با

! با  بغلش خر شدم هیبا   یمرد بودم ول نیا یساعت نشده بود تو خونه  ۲۴خودم متنفر بودم، هنوز  از
 بغل خودمو باختم  هی

 و کنارم نشست.  رونیاز اشپزخونه اومد ب هیاول یکمک ها یبا جعبه   شیکار

 . دیچی اروم گرفت دستش  و از جعبه باند ورداشت و پامو با باند پ پامو

  یول  هیچه شکل شی اصل افهیداد ق صی تشخ شدیبزرگ بود که نم شاشیصورتش شدم، انقدر ر محو
 داشت. یردونه اجذاب و م  افهیواقعا ق

 الت ها شده بود، اگرچه واقعا هم الت بود.  هیشب ی مردونه مشک  رهنیو پ بیج  شی شلوار ش با

که هزارتا خالف ازش سر   یابون یالت خ  هیکه چندتا بچه دور خودش جمع کرده بود،  یابون یالت خ هی
 !  یادم کش یحت  زنهیم

 . کردمیم  رشیفکرمو درگ دینبود پس نبا یادم ادم درست نیگرفتم، ا شیاز کار نگاهمو

 گفت  شیکار
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و مفت   یشام و ناهار خونگ ومدهیبما ن  نکهیمثل ا یاز جات جم بخور  دیکار پات تموم شد ،تا شب نبا-
   میبخور

 برات غذا بپزن؟ یمگه خانواده ندار -

 گفت  زاشتی داخل جعبه م الرو یوسا کهیدرحال 

 یکنه اونم ادم یننه باباش زندگ شی مثل بچه ننه ها پ  ستیثل من خوب نم یادم هی یبرا یدارم ول -
 تو سن من 

 مگه چند سالته؟-

 ۲۹با اجازتون  -

 خودت  یبرا  یهست یاوه بابابزرگ-

 جمعه بسمت اشپزخونه رفت.   همراه

 نجا یا زنمیبردم باال و گذاشتم رو کاناپه، خداکنه زودتر خوب شم وگرنه کپک م   یبه سخت پامو

 

  یهدف به کارا یحوصله و ب یاون کاناپه نشسته بودم و ب یهفت شب رو یساعتا  کیتا نزد بایتقر
اصال   اط،یمدام تو ح ایورقه ها بود  یمشغول بررس ایزد  ی حرف نم  چیاونم که ه کردم،ینگاه م  شیکار

 لشمیازش بدونم دل شتریب کمیکه تو ذهنمه رو بپرسم. دوست داشتم  ییازش سواال کردمیم فرصت ن
 !ینبود جز فوضول  یز یچ

 ابم نخورده بودم  وانیل هی ینشستم حت نجایهم گرسنه بودم از وقت ا یحساب 

 گذاشت کنار و بسمت اشپزخونه رفت. شویبررس  شی کار باالخره

 از داخل اشپزخونه داد زد  نیچند م بعد

 نجا یا ایب-

 تکون نخور   یخودت گفت کنهیمن پام درد م-
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 کپک بزن که جای نیگفتم تکون نخور نگفتم بش-

 داد زد دیکه د دمویپر ترد نگاه

 شه ینم  تیچ ینترس ه گمیم  اید پاشو ب-

 

 پامو جا به جا کردم و لنگون لنگون رفتم اشپزخونه.  یسخت به

 گشنمه د یخداروشکر باالخره فهم رد،ک یسرخ م سیسوس داشت

 دادمو گفتم هیتک  نتی کاب به

 ؟ یخواهر برادر دار -

 د یپرس دیترد با

 ی خواهر برادر من افتاد ادی شدیچ کارهی-

 امو انداختم باال و گفتم شونه

 بدونم سمی از رئ شتریب کمیخواستم   ینجور یهم یچ یه-

 ها گرفت و گفت  سیاز سوس نگاهشو

 خواهر دارم  هیاره -

 ه یاسمش چ-

 ا ی میک-

 خودمون افتادم   یایمی ک ادی عیسر

 چه جالب   ای میعه ک-

 جالبه؟  شیچ-
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 پ یتو اک می دار ای میک دونهیماهم -

 گذاشت و گفت  تابهیماه یرو تو ر یکفگ

 خودمونه؟  یایمی منظورت ک-

 اوهوم -

 کرد و گفت  یکوتاه ی خنده

 گه یخب اون خواهرمه د-

به هم    میدوتا خواهر برادر باشن؟ شباهت نیا شهی! مگه م شدیاز تعجب گرد شد، باورم نم  چشام
 نداشتن اخه

 ؟ یگیراست م -

 گه یدروغ نم چوقتیمرد ه هی-

ادم مگه از برادرش   ؟یستیمگه برادرش ن  بره؟ی چرا انقدر ازت حساب م ترسه؟یپس چرا انقدر ازت م  -
 ترسه؟یم

 باال   دیریو از سر و کولم م دیکن یهم به اون نگاه م د خب اگه اون ازم نترسه که شما-

 کرد و گفت  یز یر اخم

 رو نده یچک یه هیمرد باس -

 

 پولداره و بنز داره.  ای میک یبابا گفتنیافتادم که م نیتو ماش الدیحرف م ادی هوی

پول و دک و پوز خونه اشو از کجا   نهمهیا گمیم خوره،ینگاه کردم، اصال بهش نم شیدهن باز به کار با
 آورده نگو باباش پولداره

 گازو خاموش کرد و گفت  ریز  شیکار
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 هیکاف  یحرف و فضول گهید میغذامونو بخور یای بهتره ب-

 

 .ی رو صندل  دمیپر عیشدم و سر یهمه چ الیخی گرسنه بودم که ب انقدر

 .  دیبهم چسب ی لیخ  یساده بود ول سی سوس نکهیا با

دست بزنم و تمام ظرفا رو خودش جمع کرد، الحق که  یز ی نزاشت به چ  شیشدن غذا کاراز تموم   بعد
 .بود ی پسر خوب و با معرفت

 میدیدیم لمیو ف میکاناپه نشسته بود یرو شدیم یساعت مین بایتقر

 

 چقدر دلم براش تنگ شده بود . خوندم،یمامان قران م یسالمت یبود و داشتم برا یتو گوش  سرم

 چخبره.   نمی تا بب یو  یبه ت  کردمی هم نگاه م یخوندن بودم و هرازگاه مشغول

 انداختم. بمی داخل ج ویقران خوندنم تموم شد و گوش باالخره

 د؟ یخواب  یک  نیابرفض ا ایانداختم،  شیبه کار ینگاه مین

 ی ترس نگاه  با

 

 ! کردی تو خوابم اخم م یانداختم، حت بهش

 صدا زدم   اروم

 ش ی کار-

 داد  یجواب چیه

 ش یکار یه-



 شهر  یها زدهیپر

165 
 

خر و پف اش هم  یرو شونه من، صدا فتهی به بازوش که باعث شد سرش خم شه و ب  دمیمشت کوب با
 بلند شد. 

 !نهیچقدرم خوابش سنگ اوووه

 . دیپوستم خز ری ز یبهش انداختم، ناخوداگاه حس خوب ینگاه مین

 خودش  ی کله نبود که! اهن بود برا یشونه ام بردارم ول   یکردم سرشو از رو یتشر زدم و سع  بخودم

نشه،  داریراه سرشو گرفتم که از خوا ب  نیب  یکه باعث شد سرش پرت شه، ول دمیکنار کش خودمو
 اون برگه ها بود.  ریدرگ  یلیکنم امروز خ  دارشیاز خواب ب  خواستیچرا دلم نم دونمینم

شده لنگون  یچ یباند پ  یکاناپه بلند شدم و با اون پاها یدادم . از رو هیکاناپه تک  یبه پشت سرشو
 لنگون رفتم اتاقش. 

سرش، پتو   ر ی جا به جا کردم و بالشو گذاشتم ز  شویکار ی. به سخت   نییو پتو برداشتم و رفتم پا  بالش
 رو خاموش کردم.  یو ی روش و ت  دمیهم کش

من  یبود انداختم، حاال که اون جا دهیمن خواب یکه تو جا شیبه کار یو نگاه دمیکش یا ازهیخم
 . خوابمیتو اتاق اون م رمی منم م دهیخواب

 . شی زدم و بعد از خاموش کردن چراغا اروم رفتم تو اتاق کار یا ثانهیخب   لبخند

 داشت.  یبی متوجه دکور اتاقش نشدم اما واقعا اتاق عج ادیز  روزید

 بود تا اتاق.   لمایف یاعتراف تو یااتاق ه هیشب شتریب  اتاقش

  یمثل پاتوق عکس سبحان قایمختلف که همشون هم مرد بودن. دق یپر بود از عکس ادما واراشید
 چاقو بود. قیعم یگنده وسط عکس ها بود و روشم پر برش ها 

 داره که عکساشو پاره پوره کرده. نهیک  یاز سبحان یحساب  شیبود کار معلوم

 .دمیترسیم  یسبحان یچرا از چشما دونمیوجودمو فرا گرفت، نم  یدل لرزه بد هیلحظه  همون

 فراموش کنم.  ویکردن دکور خونه سبحان زی کردم با انال  یاز عکسش گرفتم و سع نگاهمو
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 . یمشک یرو تخت  تخت دو نفره با هیو حمام و  سی مطالعه که روش پر برگه بود و سرو زیم هی

انقدر گرم بود ادمو خمار خواب    ینه ول  ایبخوابم   نجایداشتم ا  دیکوچولو ترسناک بود، ترد هی اتاقش
 .کردیم

  یلباس خودمو رو ضیو شلوار گرم کن برداشتم و بعد از تعو شرتیکمد ت ی از تو یمعطل  ی ب پس
 تخت انداختم

 

به لبم   یک دونمیبود زدم تو، رژ لب قرمزم که نم رونیجلو و موهامو که کال ب دمیبا ترس کش موی روسر
 زده بودم رو با حرص پاک کردم. 

مترم پارچه توش بکار   میکردم؟ لباسمو توروخدا ن شیارا  نهمهیا یبود؟ من ک یا افهیچه ق نیا ایخدا
 کنم؟ یم  کاری چ نجایکجاست من ا نجاینرفته. اصال ا

 گرفتم و پشت سرمو نگاه کردم.  یقد نهییچشم از ا یسبحان یصدا دنیشن  با

 .ومدیرو لبش بود تلو تلو خوران سمتم م یمسخره ا ی خنده  کهی تو دستش بود و درحال یا شهیش

 ست یبود تو حال خودش ن مشخص

 گفت  یکشدار  یصدا با

 برام  یهوم؟ چقدرم خوشگل کرد  یخودت اومد  یمن باالخره با پا یدوست داشتن یسالم کوچولو-

 جلوتر.   ومدیم یاونم ه نه،ییقدم رفتم که باعث شد بچسبم به ا هیترس  با

 کنم باهات  یعشق باز  خوامیکوچولو م هیندارم فقط  تی فرار نکن منکه کار زدلمی عز-

 لرزون گفتم یصدا با

 برو گمشو کثافت  -

 زد و گفت   یپوزخند
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  یفکر کرد من فقط عاشق گنجشک کوچولومون شدم  ستمیکثافت؟ منکه کثافت ن  یگیاووو بمن م-
 مامانت از تو سواستفاده کنم لهیبه وس  خوامی؟ من م کاریچ  خوامیو خرفتتو م ری من اون مامان پ

و هرچقدر    ومدینفسم باال نم شد،ی بزنم نم  غیافتاد روم، هرچقدر خواستم ج هویبگم که  یز یچ خواستم
 ) بختک روش بوده(شدیخواستم تکون بخورم نم

 بگم یز یچ یزدم تا بتونم   زور

 و....وللل..وللللمم... ک..و-

 اروم باش بلند شووووو-

 . دمیو از خواب پر  دمیکش یبلند  غیج  شیکار ادیفر یصدا با

 . ختی ریو به تته پته افتاده بودم عرق از سر و روم م  دیلرزیم دستام

 گفت  یکه کنار تخت زانو زده بود با نگران  شیکار

 ؟ید یدیخواب م شده؟یچ-

 حرف بزنم. تونستمیبازم نم یبا ترس تکون دادم ول سرمو

 ارم یمن برم برات اب ب -

 بلند شه که ناخوداگاه دستشو گرفتم، با ترس گفتم خواست

   نجاستیاون ا-

 ؟ یک-

 دونمیمن م نجاستی.. ب... بخدا... بخدا ایاوونن... سبحان -

 گفت  یبه روم نشست و با لحن اروم  رو

   ستین نجایا یاروم باش کس سسیییه-

 تکون دادمو گفتم نیبه طرف  سرمو
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.. او...اومده...اومده از من سواستفاده کنه اون گفت مامانم بهونه است تا بمن  نجاستینه بخدا ا-
 شه اون...  کینزد

 حرفم نصفه موند، اون منو بغل کرد؟   شیکار ی نهیفرو رفتم سرم تو س با

 گوشم گفت  ریز

 بکنه تونهینم  یغلط چیه یسبحان  شتمیبزنه من پ بیبتو آس ستیقرار ن یاروم باش کس شششیه-

 .رون ی از آغوشش برم ب خواستیشده بود، اون لحظه اصال دلم نم قی بهم تزر یب یعج  ارامش

 .خواست ی مامانمو م  بیکردم و اسم مامانمو اوردم دلم عج هیتموم وجود گر با

 گفت   یموهام فرو برد و با لحن ارامش بخش  یدستشو تو شیکار

 بکنه  تونهی نم  یغلط چیه یعوض  هیاون سبحان  یدیدیخواب م  یفقط داشت ستین  یچ یاروم باش، ه-

 هق هق گفتم با

 کنه؟ تمیاذ ینزار  یدیقول م-

 اش فرو برد و گفت  نه یس یتو شتریب سرمو

 بزنه  بیبهت اس  یکس زارمی نم یتو دوست من دم،یقول م-

  یعنیکه متنفرم از کلمه دوست  دم یفقط فهم یول دونستمیاصال نم لشمیکلمه دوست بدم اومد! دل از
 ؟ یگیسها خانوم چرا چرت م یمعلومه که دوست عاد م؟یدوست عاد هیمن براش 

 دمی . شا دادیاجازه نم ییروی ن هی یعن ی شد،ینم یول  رونی خودمو از آغوشش بکشم ب خواستمیم
 بود نی بود،اره حتما بخاطر هم ادمی بخاطرترس ز

 

 .رونیب  دیمنو از آغوشش کش  ش یموندم، کار شیتو بغل کار کمی نکهیا بعد

 صورتمو برانداز کرد و گفت  یز ی اخمم ر هی با
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 کنه  تتیکه سهله تو خوابم اذ تی برسه که تو واقع  ییکار به جا  زارمی نم کشمشی، بخدا م کشمشیم-

  ایم یداشت ک یبا وجود بداخالق بودنش چه قلب مهربون وجودمو فرا گرفت،  یبی عج یدلگرم  حس
 .ست ین  یچیتو دلش ه  گفتیراست م

 گفتم دهی بر دهیزدمو بر یلبخند

 ی مر...مرس-

 بالش گذاشت.   یگردنم گذاشت و اروم سرمو رو ریزد و دستشو ز یلبخند  شیکار

 ی تا نترس خوابمیتخت م  نییپا  نجایا ارمی نترس باشه؟ االنم بخواب منم جامو م گهید-

بهترم کرده بود ،   شیکار یتو وجودم بود ول یز ی خوف ر هیتکون دادمو چشامو بستم، هنوزم  سرمو
 . کردی منو اروم تر م دهیخواب  شمیپ نکهیمخصوصا ا

 رفتم  یق یشد به خواب عم دهیکه روم کش  ییپتو یحس گرما با

 

 که درست کرده بودم انداختم. یر ی به املت پن ینگاه

بساط صبحانه گذاشتم. داخل ماگ هارو   هیکنار بق زیم  یرو رو  تابهیزدم و ماه یبخش تی رضا  لبخند
 گذاشتم. زی م یکردم و رو ین یدارچ ییپر چا

براش صبونه   شبیاز د یقدردان یشده بودم تا برا داریزودتر ب  نیهم یهنوز خواب بود برا شیکار
 مفصل درست کنم. 

  گهیخودم باندش رو باز کرده بودم و خداروشکر د  کردی بهتر شده بود، چون درد نم یل یپام هم خ درد
 نداشت.  یرادیا

بود که ادم  دهی، انقدر ترسناک خواب  ستادمیسرش وا یو رفتم اتاق ، باال رون ی اشپزخونه زدم ب از
 کنه .  دارشیب  دیترسیم

 صدا زدم   اروم



 شهر  یها زدهیپر

170 
 

 ش ی رکا-

 پلکاش 

 

 چشاشو باز نکرد.  یخورد ول  یتکون 

 گمیتنبل خان پاشو م -

 نگام کرد  یچشاشوباز کرد و شاک اروم

 و گفتم  دمیخند

 بابا  گهیپاشو د-

 دو رگه گفت  یصدا با

 بچه  ستمیمن بابات ن-

 صبونه حاضر کردم   میخوبه؟ پاشو بر ییلئو  یباشه تو فقط بابا-

 جاش نشست و چشاشو مالش داد.  یرو

 و گفت  دیکش یا ازهیخم

 ؟ یکل محل رو خبر کن  دیحتما با ی صبونه حاضر کرد هی-

 زدم کمرم و گفتم دستمو

 انگار  هیصبونه درست کنم برات عاد فمهی انگار وظ  یکنی رفتار م جوری-

 نه؟ یاز ا ریمگه غ -

 و گفتم ن یکوبوندم زم پامو
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خواستم بعنوان تشکر   یارومم کرد شبیونه درست کنم فقط چون دنبود برات صب فمی من وظ  ر،ی نخ -
 ی برات صبونه مفصل درست کن

 تعجب گفت  با

 ؟ ی زنیحرف م یاز چ شب؟ید-

 بعد تو.... دمی... من خواب بد دگهید شبید-

 گفت  یبا لحن سرد رفتیبسمت در م  کهی و درحال نییتخت اومد پا یاز رو عیسر

 ادی نم  ادمی یز یمن چ -

 کنه!   تمیاذ یقول داد نزاره سبحان ستین ادش ی یعنی اد؟ی نم  ادشی یز یشد، چ یبادم خال یحساب 

 غم زده شدم، چرا انقدر سرد بود؟  ناخوداگاه

  ینسبت چی موند، ما ه ادمیکردم  خودی ب یل یمنم خ موند؟یم ادشی دیخودم تشر زدم، اصال چرا با به
 و بس!  نیهم میبمونه ما فقط همکار ادمونیهم  یکه کارا میندار

 .نییو پله هارو اومدم پا  رونی از اتاق زدم ب اخمالو

حتما معده اش تعجب   کرد،یرو نگاه م  زیگرد شده م یصبونه نشسته بود و با چشا   زی م یرو  شیکار
 .کرده بود 

 امو خوردم.  یینگاهش کنم چا  نکهینشستم و بدون ا ی صندل یتفاوت رو یب

 مزاج. یدم دم کهی ا توجه نکردم؛ مردتام کردمی خودم حس م  ینگاهشو رو ینیسنگ

دستشو اورد  شی خوردن املت خوشگلم که همزمان کار ینون بردارم برا کهیت  هیدراز کردم تا  دستمو
 دست من.  یجلو و ناگهان دستش اومد رو

 داغ بودن درست مثل اژدها.  یلی داشتم دستاش خ یبی اومده بود تو دهنم، حس غر قلبم

 چشام زوم مونده بود نفسم بند اومد. یاش که رو رهیخ یچشا دنی اوردم باال و با د سرمو
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حس رو هم دوست دارم   نیا دونستمیبود م  ینشون بدم، اما هرچ یچه عکس العمل  دیبا دونستمینم
 هم دوست ندارم. 

ام دوختم، واقعا زشته   ییو نگاهمو به چا دمیدستمو کش  شی مونده بودم که با تک سرفه کار همونجور
 واقعاااا زشته. رهی که پسر اول نگاهشو از دختر بگ

 میاما از طرف  ومدیبودم از خودم بدم م رهیزودتر از خودش چشممو نگرفتم و مثل بز بهش خ  نکهیا از
 د یلرزیاش م رهیدلم بخاطر نگاه خ یته تها

 

 بحث بکشم وسط.  هیخواستم  نیهم  یبرا ومد؛یاز جو بوجود اومده بدم م ییجورای

  زیر  یسیمتن انگل هیشد،   خیبازوش م  ینگاهم رو هویگشتم که  یتو دلم دنبالش بحث م همونجور
 من!  شیپ  دیپوشیم شرتیبار بود ت  نیشده بود! اول  یبازوش حکاک یرو

 ه؟یاون چ-

 تعجب برگشت سمتم و گفت  با

 ؟ یچ-

 رو دستت  یاون خالکوب -

 انداخت و گفت  شی به خالکوب ینگاه

 نوشتس ،یگیم نویاهان ا-

 نوشته؟  یکه چ نهینوشتس منظورم ا دونمیخودمم م-

 یبکش   سویرئ هی دیبا یبش  سیرئ  نکهیا یبرا-

 بود. یشدم بهش، چقدر ادم ترسناک و مرموذ رهیخ  یدهنمو قورت دادمو با لبخند مصنوع اب

 و گفت   دیخند دیکه د افمویق
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 امهیاز خالکوب  یکی تازه  نی ا ؟یتعجب کرد هیچ-

 ؟یدار  یبازم خالکوب  یعنی-

 نشونت بدم؟ یخوایاره م-

 اوهوم -

 بلند شد. یصندل   یزد و از رو یمرموذانه ا لبخند

 دستشو برد سمت کمربندش.  دمید هویتعجب کردم اما   اولش

 بازش کنه داد زدم نکهیا قبل

 ؟ یکن یم  کارینه چ ییوااا-

 ات رو نشون بده گهید یها ی خالکوب   یخودت گفت-

 ی نی بب ری خ خوامینم-

 ندادم و مشغول خوردن املت خوشگلم شدم.  یتیاهم یول  دمیخندشو به وضوح شن یصدا

 نشست و مشغول صبونه اش شد.  یصندل یرو اونم

 

 . مینشسته بود یو   یت یخوردن صبونه طبق معمول جلو بعد

 نبود.  یخبر   چیه ینه، ول ایتماس گرفتن  مارستانیاز ب  نمیتا بب نداختمیم یبه گوش  ینگاه یهرازگاه

 بهش؟  شدیاصال چ شد؟یچرا مامان خوب نم  ،یو   یبخودم گرفتم و زل زدم به ت  نیغمگ چهره

 مواجه شدم  شی کار یکه به بازوم خورد سرمو چرخوندم و با چشا یمشت اروم با

 شده؟یچ-

 زدمو گفتم  یمصنوع لبخند
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 ی چ یه-

 کرد و گفت  یز یر اخم

 ده ینکن بچه، مشخصه بادت خوابمنو خر -

 و گفتم  یو یشدم به ت  رهی خ نیغمگ

 مامانم تنگ شده یدلم برا-

 ؟ یهست ینگران چ شهیاون خوب م-

 شدم بهش و گفتم  رهیخ

 زنن؟یپس چرا زنگ نم  -

 دم یبهت قول م  زننی زود زنگ م یل یخ-

 رو داشتم که بهم ارامش بدن  ییکسا تی موقع نیزدم ، چقدر خوب بود تو ا یلبخند

 م یپاشو حاضر شو بر-

 تعجب گفتم   با

 کجا؟ -

 به کلت بخوره  یباد هی رونیب  میبر-

 با ذوق داد زدم  ناخوداگاه

 ی عال  میل یاخ جون، خ-

 خودمو جمع جور کردم . دم یاشو که د رهی خ نگاه

 . یکنن اله  دمیند رونی توسر ب خاک

 ام یمجبورم ب   نیهم  یبرا  یخب دوست ندارم باز دستمو بادکنک کن ی... خسته ام حال ندارم، ول زه یچ-
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 دمیگفت که نفهم  یز یلب چ ری و ز دیخند اروم

 خانومه جوان؟ میخب بر-

 ؟ یلباس بپوش  یخواینم-

 به لباس انداخت و گفت  ینگاه

 تنم چشه؟ یمگه لباسا-

 و گفتم دمیخند

 می ،بریچی بابا ه یچ یه-

 . رونی ب میهمراه هم از خونه زد یحرف بدون

نامعلوم   یپاشو رو پدال گاز گذاشت و بسمت مقصد شیکار نیمحض سوار شدن داخل ماش  به
 حرکت کرد. 

  خواستیشم، دلم م  زیسورپرا خواستیدلم م یی جورای م،یری م میبپرسم کجا دار خواستیدلم نم اصال
 . برهی بسپارم دست خودش منو کجا م وینگم و همه چ یز ی چ یوقت نمی بب

ذوق مرگ شدم . تو عمرم   یشهر باز  برهی داره منو م نکهی با فکر ا  دم،یاز دور د وی شهر باز نیچند م بعد
 نرفته بودم.  یشهر باز 

 بببلههه  دمینه، که د ایداره  قتیکه تو ذهنمه حق یز ی چ نمینگم تا بب یز ی کردم چ یسع

 .یداخل شهر باز  رهیم داره

 داد زدم  هوا یب

 یکوروش مرررس  یییوااا-

 اسمشو صدا زدم؟ یعنیمن گفتم کوروش؟   د،یحرف تو دهنم ماس  هوی
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تفاوت زل زده بود به جلوش. فکر کنم   یب  یترس نگاهش کردم، توقع داشتم اخم کرده باشه ول با
 نداشته. یتیبراش اهم دمیشا ای د،ینشن

که  ومدی بچه ها م غی ج یانقدر سر و صدا م،یشد یهمراه هم وارد شهر باز  نی از پارک کردن ماش بعد
 شلوغ بود.  یحساب  ی ظهر بود ول یدم دما نکه یبزنه. با ا  غیخودشم ج شدیادم وسوسه م

 سوار شم؟  یچ  دیبا دونستمینم چیه

 

 بودم. دهیشن  یل یخ  فشویجالب باشه تعر دیحتما با  نه،یافتاد به سف نگاهم

 و گفتم   شیذوق برگشتم سمت کار با

 م؟یسوار ش نهیسف میبر-

 م یشیبعد سوار م میحاال بزار برس -

 و گفتم  نیزم دمی بچه ها پامو کوب  مثل

 االن نی گفتم هم نکهینه هم-

 کرد و گفت  یکوتاه ی خنده

 ام یدر مقابل توعه خنگ کوتاه م ترسن یکه همه ازش م یکس ش،ی من! کار شه،یباورم نم-

 من خنگم؟ -

 بله-

 ی شینم   یبه اون قشنگ نهیکه سوار سف ییخنگ تو-

 من تا دلت بخواد از اونا سوار شدم -

 شهیم یسوار شو چ  بارمیخب -

 ال یخ یب-
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 بخودم گرفتم و گفتم طنتی ش افهیق

 ؟ یترسینکنه م-

 ترسم؟ب لهیوس نیمن از ا ترسنیشهر از من م   نیبرو بابا همه تو ا-

 هه هه خب نشون بده-

 م یباشه بر-

 

 کردم.  شیشدم که باالخره راض  خوشحال

 تا نوبتمون بشه.  میو منتظر موند  میدیخر ط یهم از باجه بل  همراه

 . می سوارش شد عینوبتمون شد سر نکهیا بحمض

گرد شده زل زده بود به رو به روش   یبا چشا  شیکار  یول  دمیکش  غیبا ذوق ج  لهیراه افتادن وس با
 ده یگرخ یمشخص بود حساب 

 

  خواستیو چند بار م  زدیچقدر لنگ لنگ م شیبماند که کار  رون،یب میازش اومد ستادیکه ا نهیسف
 عوق زد .  بارم ی یحت  نیبخوره زم

 منو برد تونل وحشت.  یتالف یشد و برا  یبهش که اخرشم کفر  دمیخند انقدر

من مصمم بودم و   یبود ول  یوحشتناک بود و سکته کردنم قطع  یلیتونلش خ  شیکار یگفته  طبق
 . ترسمینم  زایچ  نیبا ا دونستمیم

 .فتهی راه ب میو منتظر بود میقطار مخصوصش نشسته بود یتو

 چرا حس کردم کلکلم خوندس! دونمینم  کرد،ینگام م شخندیانداختم که با ن شیبه کار ینگاه مین

 ؟ یکنی نگام م  یچرا اونجور -
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 چجور؟ -

 ی زن یم  شخندین-

 کارت ساختس  دونمیچون م-

 من بترسم؟ یخوایچرا م-

 یدیخندیهر هر بهم م یچون داشت-

 خنده گفتم با

 حامله...  یزنا  نیا نیع ،یچه باحال شده بود یدیند یول-

 حرفم شدم و زل زدم به رو به رو.  الی خ یراه افتادن قطار ب  با

 چخبره. دمیبحمض وارد شدن به تونل تازه فهم  ی بد نبود ول  ادیز اولش

 .کردم ی هم کنار خودم حس نم شیکار یبود حت  کیتار کهیجا تار همه

 پسرا تو مخم اکو شده بود. یدخترا و خنده  غی ج یصدا

 از خودش دراورد. یوحشتناک یااسکلت اومد جلوم و صد هی هویمحو اطراف بودم که  همونجور

 بود؟ یچ نیخدا ا ای زدم،   یوحشتناک  غیج

 .کردی م میبدجور کفر شی کار یخنده ها یصدا

 زدم داد

 ؟ یدهنتو ببند شهیم-

 .  دیخند شتریتنها دست بر نداشت بلکه ب نه

 بکشن.  غیهمه ج شدیتونل باعث م یوارهایرو د  بیغر بیعج  یزایترسناک و چ یها اسکلت

 . خورهیجونور رو پام داره تکون م هیحس کردم   هویکه  زدمیوقفه داد م  یب همونجور
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 دادم عیسر یبدنم تکون به

 

 رو پس زدم. شهیدست کار دمیزدم و با دستم اون جسم وحشتناک که فهم   غیتمام توان ج  با

 بدجور رو مخم رژه  کردیمزخرفش که منو ترسو خطاب م یو اون صدا شی کار یخنده ها یصدا
 .رفتیم

 زدم   غیج

 منو  یترسوند-

 گفت   دیخندیکه م همونجور

 هان؟ ی خندیبمن م ؟یداشت-

 . نمیمزخرف رو نب  یاون صحنه ها گهیدراوردم و چشامو بستم تا د اداشو

منو   جوری چ دونستیخوب م شی قطار برسه به خط اخر پدرم چند بار اومد جلو چشمم . کار  تا
 بترسونه. 

 کرد ی درد م  ی، سرمم حساب رونی از قطار زدم ب شی کار یتوجه به خنده ها و مسخره کردنا یب

 

 گوشم بود.  یو داد مردم هنوز تو غی ج یصدا

 . دمیشنی و خنده هاشو از دور م   شی کار یقدما یصدا

نکردم و به راهم ادامه دادم، باهاش قهر بودم بدجور منو مضحکه خودش کرده بود. درسته  یا توجه
 نترسوندمش.  ی ول دمیبهش خندمنم 

 بهم رسوند و با خنده گفت  خودشو

 چته تو؟-
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 ندادم و رومو ازش گرفتم یتیاهم

 ؟ یزنیحرف نم-

 ندادم و همونجور به راه رفتنم ادامه دادم مهلش

 نه؟ یناهار نخورد-

 نگفتم یز ی چ یداد ول ر یتوله ش یچقدر گرسنم بوده، شکمم صدا دمیفهم  تازه

 ستا ین یاز ناهار خبر  یاگه حرف نزن-

 شونه اشو انداخت باال و گفت  زنمی نم یحرف دمید یوقت

 ام یتا ب  نیتوام دم در بش زنمیتوپ م یغذا هی رمی خب بمن چه، خودم م یل یخ-

 

 نداد و ازم زد جلو.  یت یبا اخم بهش انداختم اما اهم ینگاه مین

 توران.رس  رهیداره م دونستمیدنبالش راه افتادم، م منم

تعارفم نکرد که منم   چیرفت توش و ه نمیرستوران گنده بود که ا هی ای کیدرست بود! اون نزد حدسم
 تو.   امیب

اونجا   یصندل   نیتر  کینزد یکردم و منم وارد رستوران شدم و مثل خودش ازش زدم جلو و رو یاخم
 نشستم.

  یندادم و منو رو از رو یتیاما اهم کردمی نگاهشو رو خودم حس م ینیرو به روم نشست، سنگ اونم
 شدم.   شیبرداشتم و مشغول بررس زیم

 بودم  دهیسر ند رهیتو عمرم انقدر دختره خ-

 چطور؟ -
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منو هم  ینشست  یرو صندل  یبعد زودتر از من رفت  لیدنبالم ناهارم تعط ایبا زبون خودم بهت گفتم ن-
 دستت؟  یگرفت

 انداختم باال و گفتم ابرومو

 توش  نمیبی نم یمشکل-

 بگه که با اومدن گارسون منصرف شد.  یز ی چ خواست

 مسخره و لوس بود  یدخترونه و لبخند یبا چهره  یپسر الغر مردن هی گارسون

 زان؟ی عز  دیدار لیم یچ-

 کرد و گفت  یز یاخم ر شیکار

 یز ید-

  یول دادنیسفارش م کیرمانت یتو رمانا و داستانا پسرا غذاها ادمهیانتخابش خندم گرفت،  از
 م ی....هه بگذرشیکار

 ده یپرس کوب هیمنم -

 و گفت  دیعشوه خند پر

   ارنی براتون ب گمیاالن م زانیباشه عز-

 بدرقه اش کرد و گفت   ظشیبا اخم غل شی رفتن گارسون کار با

 مرد گنده کشهی خجالتم نم-

 ه خوبه؟ بپوش بیج ش یبتوچه؟ مثل تو ش -

 من چشه؟ بیج  شیمگه ش-

 ست یچش ن -
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 و گفت  یاشو داد به صندل  هیتک

 فاق کوتاه بپوشم؟  یشلوار ل ینکنه توقع دار -

 درهم کردمو گفتم افمویق

 و خزه  پی ج  یلیخ بمی ج  شیش گهید یاونجورم نه، ول گهینه د-

 پممیمن عاشق ت-

 پشهیاون پسره هم عاشق ت -

 بمن چه -

 پشیراجب ت   ینظر بد ینداره پس حق ندار  یخب پس اگه بتو  ربط -

 سرشو تکون  داد و بحثو عوض کرد  کالفه

 گشنم شدا ارنیچرا غذارو نم -

 

 . بردمی از نگاه کردن بهش لذت م دایچرا جد دونمیاز چشمش نگاهش کردم، نم بدور

 .میشد  نیغذا رو اوردن و بعد خوردن غذا سوار ماش باالخره

 کمربندشو بست و گفت   شیکار

 کجا باشه؟ یمقصد بعد-

 متفکر بخودم گرفتم و گفتم چهره

 دونمیاووووممم خب...نم-

 تگر؟ یچ میبر هینظرت چ-

 سکوت کردم. میزنگ گوش یموافقتمو اعالم کنم که با صدا خواستم
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 دکمه  اتصالو زدم   ع یسر مارستانیشماره ب  دنیا دانداختم و ب یبه صفحه گوش  ینگاه

 الو-

 ؟ی ر یالو سالم خانم اقام-

 شده؟  شی شده؟ مادرم طور یز یبله خودم هستم چ-

 دیلحظه اجازه بد هینه خانم -

 د ییبفرما دیببخش-

 مادرتون بهوش اومده-

 ذوق داد زدم  با

 واقعاااا؟-

 بله-

 اونجا  امیباشه االن م-

 

 .  دمیکش یف ی خف غ ی قطع کردم و ج تلفنو

 با تعجب گفت   شیکار

 شده؟یچ-

 مامانم بهوش اومده شهیباورت م شی کار ییوااا-

 واقعا؟ -

 ارره خداروشکرت  ییوااا-

 بگو ببرمت  مارستانهیکدوم ب -
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 . مارستانیب  میشوق و ذوق ادرسو دادم و همراه هم رفت با

 گفت  شیشم کار ادهی پ نی از ماش نکهیا قبل

 حتما خبرم کن  یداشت  یمادرت، اگه کار  شیخب پس من برم توام برو پ  یل یخ-

پرواز کردم، چقدر دلم تنگ شده  مارستانیو بسمت ب  رونیاومدم ب  نی از ماش عیتکون دادم و سر  سرمو
 بود براش. 

 . کردیسرش بود و سرم اشو چک م یبه اتاقش رسوندم. پرستار باال خودمو

 بغض گفتم  با

 مامان جونم -

 شده بود. دیبراش رنگ و روش کال سف رمیبم  یبهم انداخت، اله   ینگاه یبسخت  مامان

 به دستش زدم.  یتخت زانو زدم و بوسه محکم کنار

 اروم لب زد  مامان

 سها -

 جونه دلم-

 بودم   هوشی دو روز ب بایپرستار گفت تقر-

 یخداروشکر بهوش اومد زدلمی اره عز-

 دو روز؟ نیا یکجا بود-

 . یز ی چ نیدروغ؟اصال تو ذاتم نبود همچ گفتم؟یبهش م  دیبا یچ

 زدمو گفتم یلبخند

 بودم؟  دنتیچقدر مشتاق د یدونیسواله؟ م نیاالن اخه چه وقت ا-
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 زد و گفت  یلبخند

 سراغت؟  ومدین  یسبحان-

بهش جواب   دیافتادم که گفت با شیحرف کار ادی هویاخمام اومد توهم، اما  ی اسم سبحان  دنیشن  با
 ! ادیکه ازش بدم نم  کردمیوانمود م  یجور   دیپس با م؛یمثبت بد

 زنمیزنگ م  هیبهش  یاگه امروز مرخص ش یول  ومد،ینه مامان جان ن -

 ؟ یچ یبرا-

 بهش جواب مثبت بدم  خوامیم-

 

  یبا سبحانخورده که حاضر شدم با ازدواجش   ییسرم جا  کردی از تعجب گرد شد، حتما فکر م چشاش
 موافقت کنم. 

 رو به من گفت   پرستار

 د یمرخصش کن  دیتونی حال مادرتون خوبه، سرم اش که تموم شد م -

 زدمو گفتم یلبخند

 باشه ممنون-

 گفت  یبلند  بای تقر یاز رفتن پرستار مامان با صدا بعد

 خورت کردن   زی نکنه چ  ؟ییسرت خورده جا دم؟یجواب مثبت م  یچ یعنی-

 خورم کنن؟ زی چ دیچرا با  ؟یگیم  یوا مامان چ-

 ی موافق نبود روزی اخه تو تا د-

 االن موافقم -

 خب چرا؟ -



 شهر  یها زدهیپر

186 
 

 ست یحرفا ن  نیمامان االن وقت ا الیخ یب-

 

 .نزد  یحرف  گهیشد و د  الیخی ب یمشکوک بود ول نکهیا با

 

و من  یکجا بود دیبماند که چند بار پرس م،یگفت ینشستم و باهم از هر در  ششیپ نی چند م  بایتقر
 . چوندمشی چند بار پ

 به سرم انداخت و گفت  ینگاه مامان

 شه یتموم م یک-

 به سرم انداختم و گفتم ینگاه

 ؟یچطور مگه خسته شد گه،یربع د هی تی نها دونمینم-

 برم اب بخورم   خوامینه تشنمه م-

 مگه؟ ستین خچالیتو -

 هست برام اب بخره؟  ینه مادرجان ک-

 حق به جانب بخودم گرفتمو گفتم  افهیق

 اوردم ی برات م یگفتیمگه من مردم؟ خب زودتر م یچ  یعنیوا -

 بلند شدم و گفتم   یصندل  یرو از

 ؟ی الزم ندار  یا گهید زیچ  ارمی برات اب ب  رمیم-

 تکون داد.  یبه نشونه منف سرشو

 . رونیبهش زدمو از اتاقش رفتم ب  یلبخند
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 گرفتم برم مغازه براش اب بخرم. میتصم نیهم ی م برانداشتم دنبال اب سرد کن بگرد حوصله

 خوردم.  یکیبه  هوی که  رونی و بمحض باز شدن در خواستم برم ب دمیرس  یدر خروج  به

 

 .ستادیقلبم ا یسبحان  دنیاخم سرمو اوردم باال و با د با

 لبخندشو نگاه توروخدا.  کرد؟یم کار ی چ نجایا نیخدا ا ای

 گرفت سمتم و با همون لبخند زشتش گفت  ویمتعجب من دسته گل بزرگ یتوجه به چهره  یب

 با یز یسالم بانو-

 به دسته گل کردم و گفتم  یداد، با همون اخم نگاه یجاشو به اخم گنده ا تعجب

 نجا؟ یا دی ای به شما خبر داده ب یک  ست،یممنون الزم ن -

 باهاش تماس گرفته بودن مارستانیاز ب  نکهیعموت زنگ زد گفت مادرت بهوش اومده مثل ا-

 من زنگ زد یغلط کرد به عمو یل یخ  مارستانیب-

 کرد و گفت  یکوتاه  خنده

 ی باز باهام برخورد کن یبا رو  امیمن ب باریشد  یهست ییچقدر دختر اخمو-

 نکار یا یبرا  نمیبی نم یاز ین-

 انداخت باال و گفت  ابروهاشو

 یدار  میاوه چه زبون دراز-

 که هست    ینیهم-

 کرد و گفت  یز یر اخم

 مادرت کجاست؟ -
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 زدمو گفتم   یپوزخند

دو روز   نی که تو ا دیهوم؟ چجور عاشقش هست هیعشقتون کدوم اتاق بستر د یچطور شده خبر ندار-
 د یاصال بهش سر نزد

 . دیکه چهار ستون بدنم لرز یجور   دن،یشروع کرد به خند  یوحشتناک بطرز

 فت قورت داد و با اخم گ عیسر خندشو

دو روز خونه   نیکه به مادرت بگم ا خواد یهوم؟ دلت نم  یدو روز کجا بود  نیتو ا یکه دخترش ییشما-
 ینبود

  شینکنه بفهمه با کار اخدای ستم؟ی من خونه ن دونستیاز کجا م  نیداغ کرده بود، ا یحساب  صورتم
 بودم. 

 جمع و جور کردمو با تته پته گفتم خودمو

 خب..خ..خب خونه دوستم بودم-

 انداخت باال و گفت  ابروشو

 عاااا دوستت اره؟ اونوقت کدوم دوستت؟ -

 لو بدم.   ویانقدر کشش بدم که آخرش همه چ دمیترس یکشدار بود، م  یلیخ  هیقض نکهیا مثل

وانمود کنم که باهاش   دیبد رفتار کنم با یبا سبحان  دیمن نبا م،یکن یما قرار بود نقش باز  یراست اوووه
موضوع رو، انقدر   نیا رفتیم ادمیچرا هربار   دونمینم سرم قرار بود جواب مثبت بدم بهش ریخوبم، خ 

 باهاش بد حرف نزنم. دیکه به کل فراموش کرده بودم با ومدیازش بدم م 

 زدمو گفتم   یبحثو عوض کنم لبخند مصنوع نکهیا یبرا

 اومد، من فکرامو راجب شما کردم  ادمی یان راستاه -

 زد و گفت   یپوزخند

 خب -
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 د یمادرمو خوشبخت کن  دیتونیو م د یهست یاممم راستش، بنظرم شما ادم خوب-

 هههه خب! -

 ما جوابمون مثبته نکهیخب ا-

اونهمه دختر خوشگل و ترگل ورگل   نیبرام سوال بود ب  شهیهم د،یرو لباش د شد یرو م یروز یپ  لبخند
 دمیکه د یو خواب  ستیدور و برش دست گذاشته رو مامان من؟ نکنه قصدش ازدواج با مامان من ن

 از من.... خوادی و م قتهیحق

 م یکن یفردا عقد م نیخوبه هم یل یخ-

  زاشتمیم  دیگفت؟ گفت عقد ؟ اونم فردا؟ نه نه نبا یرشته افکارم پاره شد، اون چ یسبحان  یصدا با
 .شدیوگرنه نقشه هامون نقشه بر اب م

 گفتم  عیسر

 نهههه -

 تعجب گفت  با

 نه!-

 زدمو گفتم   یمصنوع لبخند

دو   یک ی  دی...خب... اهان، راستش حال مامانم هنوز اونقدر خوب نشده بنظرم با یعنینه که نه، -
 د یهفته صبر کن 

 داد زد  دفعهی

 دو هفته؟  یکی-

که اونجا بودن با تعجب نگاه کردن بما دوتا، اخه چرا داد  ییو ادما مارستانی ب  یپرسنل ها ی همه
 ؟ یوحش  ی زنیم

 کردم ارومش کنم یو سع  نییاوردم پا صدامو
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نکرده هر   یی، مامانم فعال اثرات سکته تو بدنش هست ممکنه خدا دیمارو درک کن کنمی خواهش م-
 یبخاطر سالمت  کنمیخواهش م  ستی براش خوب ن  جانی دکتر گفت ه ادیسرش ب  ییبال هیلحظه 

 د یعشقتون هم که شده صبر کن 

 فرو برد  بشیفرستاد و دستاشو تو ج رونی نفسشو ب کالفه

 کنم ی باشه صبر م -

 از سر ذوق زدمو گفتم  یلبخند

، حتما با مادر   میباهم رفت و امد داشته باش میتونیمدت م نیبگما ما تو ا نمیممنونم البته ا یل یخ-
 خونتون   میایم سری

 د یپرس مشکوکانه

 خونه من؟ چرا اونوقت  -

 میخانواده ا هیداره؟ باالخره ما  یمشکل-

 داد  لمیتحو  یجمع و جور کرد و لبخند مصنوع خودشو

 د یاریب فیتشر دیهروقت دوست داشت  ینه نه چه مشکل-

 براش اب بخرم   رمیمنم م ششیپ دیبر دیتونیامه م ۱۸مامان اتاق  -

حقم داشت تعجب کنه  رون،ی از جلوش رد شدم و زدم ب یمتعجب سبحان  یتوجه به نگاه ها یب
 لحن حرف زدنم باهاش عوض شه و جواب مثبت بدم   هوینداشت که  نویباالخره انتظار ا

 

بخاطر جواب   ومدیاب گرفتم و رفتم داخل، خوشم نم  ک یکوچ یمامان دوتا بطر  یاز مغازه برا عیسر
 تو اتاق با مامان تنها باشه.  یمثبت سور 

 در بزنم رفتم تو.  نکه یخودمو رسوندم به اتاقش و بدون ا عیسر

 .  کردی م ییخودنما زی م یاصال اونجا نبود! فقط دسته گلش رو یتصورم سبحان  برخالف
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 گذاشتم.  زیم یتعجب رفتم جلو و اب رو رو با

 گفتم کردی بمامان که داشت همچنان منتظر سرم اش رو نگاه م خطاب

 کو؟  یسبحان-

 کرد و گفت  یز یر اخم

 بود  نجا یا یسبحان یدونیتو از کجا م-

 دمشیراه د نیخودم ب -

 دسته گلشو گذاشت و رفت  یبود ول   نجایاره ا -

 شد  نیلحظه چهره اش غمگ همون

 ؟یمامان چرا ناراحت شد -

 فت زد به اون راه و گ خودشو

 گفته ناراحتم  ینه ک-

 کردمو گفتم  یاخم

 بهت گفته  یز یچ یشده؟ سبحان  یبگو چ ستم یمامان من بچه ن-

 حرف دلشو بزنه    یکی لحظه بغضش گرفت، انگار منتظر بود  همون

 ام گذاشتم  نهیرفتم سمتش و سرشو رو س عیسر

 نشده که یز یاروم باش چ-

 بغض گفت  با

 که نه من دوستش دارم نه اون کنمی ازدواج م ینشده؟ دارم با کس یز یچ-

 برداشتم و گفتم نمیس یسرشو از رو ع یحرفش چشام گرد شد، سر نیا با
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 عاشقته یل یگفته اون دوستت نداره؟ اونکه خ یک  ؟یچ یعنی-

داد و  یخشک و خال  یسالم و خدافظ هیپرت کرد و  ز ی م یامروز رفتارش اصال خوب نبود گل و رو -
 رفت. 

؟  یاون مامانمو دوست نداره؟ پس چرا اومده خواستگار  یعنی فته،ی م یداره چه اتفاق دمیفهم ینم
که هدفش فقط   کردمیداشتم باور م  واشی واشیخوابم تو مغزم اکو شد.  یهمون لحظه حرفاش تو

 منم

 به مامان گفتم رو

 ره یوصلت صورت بگ نیا زارمی نگران نباش من نم-

 گفت  ینگران  با

 عقد اماده کنم  یخودمو برا گهیدو هفته د یک یخودش گفت   یول-

 بهش گفتم جواب مثبته یمن الک هیهمش سور نایا-

 صورتش و گفت   یرو زد

  یدون یم ؟یکن ی م یباز  ری با دم ش یچرا دار  هیسور یچ یعنی ؟ یکنی م کاریچ یدار   یدونیزهرا، سها م ای-
 شه یم یچ  یگفت یبفهمه الک  یاگه سبحان 

 که نفهمه یکنی بفهمه تو کمکم م ستیقرار ن -

 رو پاش زد و گفت  محکم

 م؟ یکن کاریخدا مرگم بده عموتو چ یوا-

 اونم بسپار بمن -

 تو اون کلته سها؟ بمنم بگو توروخدا یچ-

 زدمو گفتم یا ثانهیخب   لبخند
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 اونم به موقعش ،یفهمیم-

 

 ****** 

 .  یو شال خاک  ی رنگ با شلوار مشک  یشتر  یانداختم، مانتو نهییبه خودم تو ا ینگاه

اصال کار   یسبحان شیلبم بکشم که منصرف شدم، بنظرم رژ زدن اونم پ یلبمو برداشتم و خواستم رو رژ
 . ستین یدرست

 اوردم.  رونی ازش ب اطیکه پارسا بهم داده بود رو با احت یکروفون ی رفتم و م فمی ک سمت

 .  رونیاز اتاق زدم ب گذاشتم و  بمی ج یتو اونو

 .  دیروباز سف یو کفش ها دیبا شال سف یمامان ناخوداگاه لبخند زدم، سارافون بلند سرمه  دنید با

 بار تو تولد من زده بود. نی رو اول پیت نیا ادمهی

 کاشتم. شیشون یرو پ یرفتم و بوسه ا  بسمتش

 . دیکشیبود و نازشو م  نجایبابا هم ا  خواستیدلم م چقدر

 کیکه مرخص شده تا االن  روزیتو دلشه اما از د یچه آشوب دونستمیزد، م  یلبخند مصنوع  مامان
 داشته باشه.   نانیکه بهم اطم  زدمی راست باهاش حرف م 

 کرد و گفت   یز یر اخم

 چرخهی تو اون کلت م یچ ستیمعلوم ن چیببند، ه شتوین-

 گفتم  دمویخند

 که نرفته؟ ادتی که گفتمو بکن  یفکر نکن فقط کار  زای چ نیتو به ا-

 ی ضینرفته خودمو بزنم به قش و ضعف و مر ادمی ری نخ-

 زدمو گفتم یگشاد لبخند
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 ا ی کنی م کاریچ  نمیبب ولیا کالی عا بار-

 .دم یکش یبلند  غیاز بازوم گرفت که ج ینشگون

 . میو همراه هم سوارش شد دیباالخره اژانس رس دنیخط و نشون کش  یکل بعد

به اون ادرس نبود   یاز یتلفن بهم داده بود رو بهش دادم اگرچه ن یکه صبح پا یخونه سبحان ادرس
 من خودم خونشو بلد بودم ههههه. 

 مامان با دهن باز گفت  یدر خونه سبحان  یجلو  ینگه داشتن تاکس با

 داره یچه خونه ا نجاروویااااه ا-

 تفاوت گفتم یب

 ی ببند دهنو ابرومونو بردخب حاال -

 کرد و گفت  یز یر اخم

   هیبرات عاد ید یخونه رو د نیانگار ا یکنی رفتار م  جوریوا! -

 جمع و جور کردم و گفتم  خودمو

 اومدم اخه نجایمن کجا ا ه؟یچه حرف نیا-

 کردم.  هیو خودمو سرگرم حساب کردن کرا  دمینگاهمو ازش دزد یخوند باور نکرده ول   شدیچشاش م از

 .میحرکت کرد یسبحان  یالیو بسمت و  میشد ادهیپ  نیماش از

جمع کنه تا   نویا یکیاخخخ خدا  کردی نگاه م ویسبحان واریو در و د ستادی م یوا یهرازگاه مامان
 ابرومونو نبرده. 

 باز کرد و گفت  ششوین

 چه گندس  نیاز پشت در معلومه بب اطشیواااوو ح -

 بهش زدمو گفتم یا سلقمه
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 ا یضیسرت مر ریببند توروخدا تو خ  شتویمامان ن یوا-

 باشه باشه حواسم نبود   یگیاوو راست م-

 در و فشار دادم و بدون وقفه در باز شد.  زنگ

 شهر:  یها زدهی مپریکرد یط و یبزرگ سبحان اطی مامان ح همراه

پر   اطشمیح  ه،یپارک بود که معلوم بود جفتشم مال سبحان اطی تو ح بیعج یمدل باال  نیتا ماش  دو
 دار و درخت بود.

چقدر بهش   دونستیخدا م رفت،یم ادش یکه راه رفتن  شدیم اطیانقدر مبهوت ح  یهرازگاه مامان
 تشر زدم تا خودشو جمع و جور کرد. 

 سن درو باز کرد.خانوم الغر اندام و قد بلند م هیکه قبل از ما   میبود دهی نرس یبه در ورود هنوز

 هردومون زد و گفت  یبه رو ییبایز  لبخند

 د یسالم خوش اومد-

 رنگش معلوم بود خدمتکاره دیفورم سف  یونی از

 با تعجب بهش انداخت و گفت  ینگاه مامان

 د؟ یهست یسبحان یشما خانوم اقا-

 بهش زدمو رو به اون خانومه گفتم یسلقمه ا کالفه

 م یهست یسبحان  یسالم، ما مهمون اقا-

 د ییبله بفرما -

و   بیبشدت عج یبه اطراف خونه انداختم، خونه  یتو، نگاه میدر رفت کنار و ما رفت یاز جلو زنه
 بود.   یبزرگ

 د یتعارف نکن   دییبفرما-
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 د بود همراه مامان نشستم.که بهش اشاره کر یمبل  یخدمتکار به خودم اومدم و رو یصدا با

 با لبخند گفت  خدمتکاه

 قهوه ای ییچا ارم؟یبراتون ب  دیدار لیم یچ-

 گفت  عیسر مامان

 ستن؟ ین  یسبحان یاقا-

 کنم  ییرای هستن از من خواستن از شما پذ یمهم  یدر حال صحبت کردن با تلفن کار  شونیا-

 تکون دادمو گفتم سرمو

  میخور ی م یممنون ما چا-

 چشم حتما -

 گفتم یاروم یمحض رفتن خدمتکار با صدا به

 ؟یدیفهم  یض یتو االن مر ایمامان حواستو جمع کن-

 گفت  کردی خونه نگاه م یوارهای که به در و د همونجور

 ی کن ی تکرارش م یچرا ه  دونمیاره بابا م-

 تو  یضیسرت مر ری خ گهیخب ببندش د ه؟یبازت چ شیپس اون ن  یدونیاگه م-

 ت کرد و گف  یاخم

 ی کن ی اوووه خب حاال توام بزرگش م-

 

 .می هر دومون بسمتش برگشت یسبحان  یصدا با

 . نیی پا ومدیلبش بود از پله ها م یاون لبخند چندشش رو کهیدرحال  
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 . مینبود که بخاطرش از جا بلند ش یخواست بلند شه که مچ دستشو گرفتم و مانع شدم، احد مامان

 مبل رو به رومون نشست و گفت  یباز رو  یبا رو یسبحان 

 د یخوش اومد یل یخ-

 زدمو گفتم  یمصنوع لبخند

 ممنون -

 به مامان انداخت و رو به من گفت  ینگاه مین  یسبحان 

 حرف بزنن؟ خوانیمادر نم -

 دادیو قلبشو ماساژ م نییخمار کرده بود و سرشو انداخته بود پا  یبه مامان که چشاشو الک ینگاه مین
 . کردی م یباز  میچه نقشانداختم، دمش گرم 

 کسالت دارن  کمی گفتم که مادر هنوز  -

 تکون داد و گفت  سرشو

 ست ین  یهستم مشکل انیبله در جر-

 کشدار گفت  یسرشو اورد باال و با صدا مامان

 نااااخوششم کمی من  دیببخش -

 د یراحت باش ستین  یمشکل-

  یح یلبخند مل دیاز فرصت استفاده کرد و تا چشم مامانو دور د یو سبحان نییسرشو انداخت پا مامان
 زد . یز ی چشمک ر هیبهم زد و 

 کردم و نگاهمو ازش گرفتم.  یز ی اخم ر خورد؛یهمه وقاحت بهم م نیاز ا حالم

خواب گذاشت   هیبه من چشم داشت، خداروشکر خدا  یکرده بودم که سبحان  دایپ نیقی گهید حاال
 ومدم.بخودم ا کمی روم و   شیپ
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 اورد به خودم اومدم ییو چا کی و ک وهیاومدن خدمتکار که برامون م با

 کردم.  مییو چا   کیخودمو مشغول خوردن ک نیهم ینگاه کنم برا یسبحان ینداشتم تو چشا دوست

 . زدینم  یز یلب به چ ضهیمر نکهیهم دمش گرم به بهونه ا مامان

 به خودم اومدم و سرمو اوردم باال.  یسبحان  یتک سرفه  با

 رو هم انداخت و گفت   پاهاشو

 م یحرف بزن  یراجب مراسم عقد و عروس شتریب کمی  نجای ا دیایراستش گفتم ب  -

 نگاهش کردم که خودش منظورمو گرفت و گفت  یز ی اخم ر با

 م؟ یکنیکه م کنمی ضرر نم میخب از االن بحثشو کن یول م ینکن یدو هفته کار  یک یالبته درسته قراره تا -

 باال انداخت و گفت  یشونه ا مامان

  کنهینم  یبه حال من که فرق -

 تکون داد و گفت  سرشو

  شیلباس و ارا نیمهمون دعوت کردم با بهتر می، کل دمی عقد سالن د یمن برا تش یواقع ،یعال  میل یخ-
 ی و عکاس

 که از تعجب دهنش باز مونده بود گفت  مامان

 اصال  میندار ویمراسم ساده بسه ماهم که کس هیچخبره؟ -

 بنده مامان گفتم  پشت

 ی میدوتا دوست قد یک ی تی امون با نها هیجز عموم و همسا میندار ویاره حق با مامانه، ما کس-

 سها خانوم؟  دیدار یمن دوست دارم مراسم عقدم باشکوه باشه شما مشکل  یول  دونم،یم-

 حفظ کردمو گفتم مویخونسرد  یول  ارمیباال ب خواستمی صدا زده بود م کیمنو با اسم کوچ نکهیا از
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 ..فقط...  دیدونیمشکل که ندارم هرجور خودتون صالح م  -

 زدمو گفتم یا انهیموذ لبخند

 انن؟یبچه هاتون در جر-

 دراوردن حرصم زد و گفت  یبرا  یپوزخند

 کنن ی ت مبله اتفاقا تو عقدم شرک-

 دادنینم تی بچه هاش اهم یعن یبودن   یگرد شده نگاهش کردم، چقدر خانواده مزخرف یچشا با
  رهی بابامو بگ یجا  یکی مامانشونو پر کنه؟ منکه اصال کشش ندارم  یجا یکس

 گفتم.  یلب اهان  ریتکون دادم و ز سرمو

 اونورتر مامان نشست.   کمی تبلت بزرگش دستش بود بسمت ما اومد و  کهیدرحال  یسبحان 

  یحرف   دیباهم ازدواج کنن پس نبا نایقرار بود ا یبزنم دندوناشو خورد کنم اما خب دروغک خواستم
 تا شک کنن.  زدمیم

 برات بخرم   یکدومشو دوست دار   نیلباس عروس و دسته گلن بب  یمدال نایا-

من متوجه نشم تا دخالت کنم اما   خواستی گوش مامانم گفت، مثال م ریاروم ز ی لیخ  نویا یسبحان 
ام رو دستم گرفتم و  یو فنجون چا  یحرفاس اما خودمو زدم به کر   نیتر از ا زیمن گوشم ت دونستینم

 مزه مزش کردم. 

 .سوراخ سمبه  یگذرا به اطراف انداختم، خونه پر بود از گلدون و مجسمه و تابلو و کل ینگاه

 خونه. یجا  نیبزارمش تو بهتر دادمیم حی کرد اما من ترج  دایپ کروفونی م یبرا شدیجا م یکل

 داشته باشه.  یکه وسطه وسط باشه و به همه نقاط دسترس ییجا

نظرمو جلب نکرد هم  یز یمبل! اما چ ری ز یبلوها حتمجسمه ها تا خورد،یبه چشمم م یز یچ ی هربار
 .ممکن بود جاش لو بره  نکهیبودن هم ا  یپرت  یجا یل یخ نکهیا
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مشکوک   یزنگ خورد، باز هم همون چهره   یسبحان یگوش هویدنبال سوژه بودم که  همونجور
 بود. رهیخ  یکه به صفحه گوش یسبحان 

کوتاه بسمت راه  یاز جاش بلند شد و بعد از عذرخواه   یکه اومده بود خواستگار  یمثل اونروز  قایدق
 .پله ها حرکت کرد 

مرد گنده  هی که پشتش  یشد، در   بی و عج یاهن یاتاق با در  هیچشم دنبالش کردم و باالخره وارد  با
 بود اون اتاق که نگهبان داشت؟  ی. حتما نگهبان اونجا بود چخوردیبا کت و شلوار به چشم م

 بود تو اون اتاق بود.  یهرچ  د؛یفکر به ذهنم رس هیبسته شدن در ناگهان فقط  با

مذاکره بود حتما   یاتاقا هیبود شب بیاون اتاق برام مشکوک و عج  زاشتم،ی اونجا کار م کروفونوی م دیبا
  یذاشته بود وگرنه چرا جاهااونجا بپا گ نکهیمخصوصا ا زدن،ی اونجا باهم حرف م میعمو و سبحان 

 بپا نبود؟  گهید

 بهم زد و گفت  یسلقمه ا مامان

 ؟ یزل زد یبه چ-

 از در گرفتم و گفتم نگاهمو

 عکسارو نگاه کن یچ یه-

 بغض گفت  هیشب  ییبا صدا  ز،یم یکرد و تبلتو گذاشت رو یز یر اخم

 خودم لباس عروس بخرم؟   یبدبخت یبرا نمیانقدر خوشحالم که بش یفکر کرد-

 

 شدم و تبلتو برداشتم و دادم دستش خم

 خودت لباس عروس و گل بخر   یو برا  یمامان جان توروخدا فقط تظاهر کن که خوشحال-

 ....اخه -
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کن   یفقط باهام همکار  رهی وصلت صورت بگ نیا زارم یاخه نداره مامان جان، بمن اعتماد کن من نم -
 باشه؟ 

راحت شد و با تبلت ور   الشیکه زدم خ   یبخش نانی بهم دوخت که با لبخند اطم دشویپر ترد نگاه
 رفت. 

 . ستین یعاد  یدرا هیوحشتناکه شب یل یدوختم به در، خداکنه درش رمز نداشته باشه اخه خ نگاهمو

 لبش داشت.  یچشممو ازش گرفتم، همچنان لبخند زشتشو رو یباز شدن در توسط سبحان با

 بهش بگم.  یز یچ تونستمینم  فیح کنهی اونطور م ستیاسش نچون مامان حو دونستمیم

 مبل نشست و گفت  یرو

 ها؟ یدیل میخب کجا بود-

 جلف باشه. تونهیمرد چقدر م ریپ هیها چندشم شد اه اه  یدیکلمه ل از

 گذاشت و گفت  زی م یتبلتو رو مامان

 کنمی انتخاب م نویمن ا-

 

 لباس عقد انداختم. یبه عکس ژورنال  ینگاه مین

 داشت.  یمیبود که دنباله عظ  دیلباس بلند سف هیمشخص نبود فقط  ادیلباس ز اتیجزئ 

 به تبلت انداخت و گفت  ینگاه  یتفاوت  یبا ب  یسبحان 

  کنمیباشه بعدا چک م -

 رو به من کرد و گفت  بعدم

 سها خانوم؟   دیکن ی م کاریشما چ -
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  یمردک ب نیبعد ا دادیمن با ذوق عکس نشون م چارهی بود؟ مامان ب یمرد ک نیمن ا یخدا یوا
 بمن؟   زدیو زل م شدیتفاوت از کنارش رد م  ی ب زیهمه چ

 گفتم  تی جد با

 گن یم یخانومتون چ دینی بب کنمیم  کاریمن چ  دیبپرس نکهیا یبجا  یسبحان یاقا-

 گفت  یبود انداخت و با لبخند ساختگ زونینگاهشو به مامان که لباش او یسبحان 

 ؟ یبگرد شتریب یخوایچشمتو نگرفت؟ نم یا گهید زیچ -

 گفت  ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 نه ممنون -

کرده بودم انداخت و خودشو جمع و جور کرد و شروع کرد   یبمن که اخم گنده ا ینگاه مین  یسبحان 
 راجب مراسم با مامان حرف زدن. 

 بود. یاز حرفاشون متوجه نشدم و فقط نگاهم فقط قفل اون دره اهن یز یچ منم

  اجیاحت یتر   یزمان طوالن  هیهست به  گاردینبود رفتن به اون اتاق، چون اونجا باد قهی دو دق یکی  کار
 دارم.

 گوش کردم  یچرتو پرت مامانو سبحان یشدم و به حرفا   تیمامور الی خیب امشبو  پس

 

** 

 و گفت   دیکش شاشیبه ته ر  یدست پارسا

 شد  دهیچی پ یل یخ -

 گفت  یجد یل یخ  ایمیک

 اونجا نصب بشه  کروفونیم  دیحق با سهاست بنظرم همه داستانا پشت اون دره و با-
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 بلند شدمو گفتم  یصندل  یرو از

 م؟ی کن کاریچ  دیگیخب م-

 گفت  الدیم

جز   یاصال امکان نداره تو اون اتاق وارد ش نمیبی م کنمیفکر م یخونش، چون هر چ یشبونه بر  دیبا-
 مورد  هی نیهم

 زدم  داد

 ترسم یم  یکیعمراا من  م؟یبر یمک یمثل دزدا قا یگ یم یعنی-

 گفت  ارش

 حرفا  نیا دهیاز تو بع ؟یبترس   دیچرا با-

 پشت بندش گفت   ایمیک

 کنار  یترسو بزار  دینجات مادرتم که شده با یبرا گه،یاره ارش راست م -

 تعجب گفتم  با

 کار بزارم؟  کروفونی برم خونش و م  یمن دزدک دی گ یم یعنی ؟یچ یعنی-

 رو بهم فهموندن.  تیسکوتشون عالمت رضا با

 گفتم دمویحرص خند با

 د؟ یریافتاده گردن من چرا خودتون نم زی جالبه همه چ یل یخ-

 گفت  ایمیک

 اد ی همراهت م الدمیاون اتاق کجاست در ضمن نگران نباش م   یدونیچون فقط تو م-

 گفتم  ینگران  با
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 م یریبخدا لو م ترسمیمن م  یول-

 گفت  یبخش  نانیبا لحن اطم الدیم

 دم یمن اجازه نم  شهینم  یچ ینترس ه -

 رفتم.و با ناخنام ور    نییانداختم پا سرمو

 گنیبچه ها م دمشیند گهید مارستانیمنو گذاشت ب یانداختم ، از وقت  شیبه در اتاق کار ینگاه مین
 کنار.  دهیقشنگ خودشو کش یعنی ن یو همه کارارو سپرده بما ا ادی پاتوق نم گهید

 . تی نبود امن  دمیو شا یمثل دلتنگ ی ز ی چینسبت به نداشتنش داشتم،  یبد حس

 پارسا به خودم اومدم. یصدا با

 نگاهش کردمو گفتم یجی گ با

 شده؟یهان چ-

 زد و گفت  یز ی که فکرمو خونده بود لبخند ر پارسا

 ی بسوزه پدر عاشق -

 که همه دستاشونو بردن سمت گوششون. دمیکش ییبلند واال  غیحرفش از تعجب ج نیا با

 گفتم  ادی فر با

 کنما یلهت م  زنمیتو پارسا؟ م  یگیم یچ-

 منو پارسا رو نظاره کرد و گفت  یبا ناراحت  ایمیک

 شده؟ سها نکنه تو عاشق پار...  یز یچ-

 زدم داد

 ؟ی گیم یجمع کنه تو چ   نویا یک یخدا  ییوااا-



 شهر  یها زدهیپر

205 
 

باال رفته   ی به پارسا که با ابروها ی چشم ری زد و ز یراحت شده بود لبخند محو  الشیکه انگار خ   ایمیک
 .ت انداخ  ی، نگاه کردیرو نگاه م ای میمشکوک ک 

پارسا هم   یعنیعاشق پارسا بود؟  ایم یک یعن یاومد رو لبم؛  یکه تو سرم اومد لبخند محو یفکر  با
فکر پارسا رو   شدی، کاش م  دمیدوتا ند نیا نیب  یخاص   زیمدت چ نیحسو داشت؟ منکه تو ا نیهم

 مثل خودش خوند. 

 و فکر منو نخوند.  ایمی گذرا به پارسا کردم خداروشکر زوم بود رو ک ینگاه

 

 سکوت داد زد ونیم  آرش

 گه ید  دیکن یکار ی  دیتو فکر؟ خب بلند ش دیریبابا چتونه شما ها ؟ چرا م -

 ا یمیک

 دست به کار شن  دیبا الدیوسط فقط سها و م نیا ادیاز دستم برنم  یمنکه کار  م؟یکن  کاری خب چ -

 و هوا زدم گفت ر  یبشگن  ارش

  دیرو کار بزار  کروفونیخونه اش م دیشام بعد شما بر یسها دعوت کنه برا  ویسبحان هینظرتون چ-
 هوم؟

 با ذوق و گفت   ایمیک

 د؟ یچرا بفکر خودمون نرس یواو چه عال -

 زدمو گفتم   یپوزخند

 دم یاون آشغال شراب خور رو تو خونه ام راه نم  رممیمن بم ری خ-

 با اخم گفت   پارسا

 ی االن مجبور  یول-
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اونو راه ندم خونمون، در ضمن    یحاضرم خودم شبونه برم خونه اش ول ستم،ی نه اصال هم مجبور ن  -
 گاردهیاون تو خونه اش پر نگهبان و باد

 گفت  یز یبا اخم ر  پارسا

 ی اونم دزدک یان ببر خونه سبح فتوی خب پس تشر یل یخ-

 گفتم  نانیاطم با

 بهتره واال  یل یخ نجوریا رمی باشه م -

 تکون داد و گفت  یسر  ایمیک

 یدزد رهی نم یشب تو روز روشن کس  یپس بمونه برا-

 داد زدم  یکفر 

 ؟ید یفهم  یدزد میری ما نم-

 خنده و گفت   ریزد ز الدیم

   میخونی نماز جماعت م میری م دیباشه ببخش  -

 بهش کردمو رو به جمع گفتم  یز یر اخم

 م؟ یکن کارشی گنده هست اونو چ  گاردیباد هیاونجا  یول رم،ی باشه من امشب م -

 

 اش زد و گفت  نهیبا دستش رو س الدیم

 چه کارم؟ نجایپس من ا -

 کج کردمو گفتم  دهنمو

   گردمیمدافع م هیدنبال  یشم یهمون چون تو پ-
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 گفت  یشاک

 ام؟ ی آدم برنم هیمن از پس  یعنیبله بله؟ -

 امو انداحتم باال و گفتم شونه

 معلومه که نه-

 کرد و گفت  زی ر چشاشو

 م ینی بی حاال م -

 گفت  ایمیک

بفهمه  یسبحان  نکهیسر و صدا بدون ا ی ب دیکه بتون نجاستیبحث ا انیآدم همه برم هیاز پس  -
 د یاری دخلشو در ب

 

 با اعتماد بنفس گفت  الدیم

 بسپارش بمن -

 چرخوند  و گفت  الدیمنو م نی نگاهشو ب  قیدق پارسا

 د؟ یایمطمئن باشم از پسش برم -

 زودتر از من جواب داد  الدیم

 مطمئنننن  -

 رو به من کرد و گفت   پارسا

 ؟ یتو چ-

 امو انداختم باال و گفتم  شونه
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 بگم واال   یچ -

 گفت دستاش گرفت و کالفه  نیسرشو ب ایمیک

 بره اصال حوصله دردسر ندارم  شی خداکنه کارمون درست پ-

 باال و زل بزنه بهم. ارهیشونه اش گذاشتم که باعث شد سرشو با تعجب ب  یهوا دستمو رو یب

 دلش لب زدم  نی تسک یاز حرفم مطمئن نبودم اما برا نکهیا با

 م یکارمونو بلد الدینباش منو م یچ ینگران ه -

کار   کروفونی م یعن ی ؟یسر صدا برم خونه سبحان  یب تونستمیمن م یعن ی د،یکه زدم ته دلم لرز یحرف  از
 ومدم؟ یاز پسش برم ؟یچ یلعنت گارد یاون باد زاشتم؟یم

 

 .رونیاز فکر اومدم ب کردی م حتیپارسا که داشت بهمون چندتا نص یصدا با

 ثل چوب و چماق و چاقو داد. سالح م یو کل کروفونیداد . م ینقاب و لباس کامال مشک بهمون

 .رون ی دستش بود از اتاق اومد ب ریدو تا هفت ت  کهی که تا اون لحظه تو اتاقش بود درحال آرش

هارو از دست ارش گرفت و   ری از هفت ت یکی تفاوت  یب الدیانداحتم. م رهای به هفت ت یترس نگاه  با
 فرو کرد. بشی ج یتو

 رو سمتم گرفت و گفت   ری هفت ت یکی اون آرش

 رش ی بگ  ایب-

 تکون دادمو گفتم  نی ترس سرمو به طرف  با

 عمرا قبول کنم -

 کالفه سرشو تکون داد و گفت  ارش

 بزار کنار  وی باز زهی پاستور گهید ریاااه بگ-
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 ادم بکشم تونمیمن نم -

 جواب داد الدیم

 می لو رفت  دیشا بتیبزار ج  نانیادم بکش ؟ محض اطم میمگه ما گفت -

 باهاش کار کنم  ستمی ه من بلد ناخ-

 هوا تکون داد و گفت   یرو تو ری هفت ت آرش

  رتوی تموم شد تو هفت ت رشیحرف نداره فوقش اگه ت  رشی دست به ت الدیکم حرف بزن م ری بگ  ایب-
 بهش   یدیم

 یتو الی وسا هیو ارش انداختم و اسلحه رو از دست ارش گرفتم و همراه بق الدیبه م ینگاه دیترد با
 .کوله ام چپوندم  

همش    شد،یم شترییاسترسم  گذشتیم  شتریهرچقدر ساعت ب ،یخونه سبحان  میبود شبونه بر قرار
 . میکار بزار کروفونویم میاصال نتون ای میبخور ری ت مونیک ی ای میلو بر دمیترسیم

بچه ها   ومد،ی نم یپاتوق ول  ادیمنتظر موندم تا ب  یبود؛ کل شی حواسم به اتاق کاراون مدت همه  تو
 .  ادینداره ب ل یخودش تما گفتنیم

  یفکر پارسا غلط بود، چون عشق و عاشق  دونستمیبود م  یهرچ یچم شده بود، ول دونستمینم خودمم
 خالفکار محله؟ ادم کش؟ هه عمرا با اون اخالق سگش!  ش؟یکار ؟یاونم عاشق ک ه؟یمگه الک

 میبهش تو اون دو روز باشه باالخره دو روز باهم هم خونه بود میبخاطر وابستگ دیشا زدمی م حدس
 تو جو اونروز مونده باشم.  هیعیطب

مامان هم به  چارهی . بام یوقت م  ریبا مامان هماهنگ کرده بودم شب د گذشت،ی ها با سرعت م ساعت
 ینداشتم، برا یچاره ا یو مدام نگران منه ول هیاسترس یل یخ دونستمیم سوخت،یمن م یکارا یاپ

 .دادمی تن به کار م  دینجات مامان و خودمم شده با

  یز یچی،   کی و تار رهی ت یانداختم، اتاق دمشیدیبار م   نیاول  یکه برا یاتاق نهییبه خودم تو ا ینگاه
 ! دیرسی نم  شیاتاق کار یخب به ترسناک  یول شیاتاق کار هیشب
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که جز سوراخ دماغ و چشام   یماسک دم،یصورتم کش یکه پارسا بهم داده بود رو تو  یرنگ  یمشک نقاب
 معلوم نبود.  یز یچ

 کردم. نهییبه خودم تو آ  ی شونه ام انداختم، نگاه یامو رو یپشت کوله

 بلند گفتم  یصدا با

 ؟ یدیفهم یبتون دی سها، بخاطر خودت و مامانت با یبتون دیبا-

 . رونی زدم و از اتاق زدم ب نهیی بخودم تو آ یا روزمندانهیپ  لبخند

 .در منتظرم بود یبود و نقاب زده بود جلو دهیجذب پوش یکه درست مثل خودم لباس مشک  الدیم

 . کردنینگاهش م یبچه ها هم دورش بودن و با نگران  هیبق

 گفت   یمن با نگران  دنیبه محض د ای میوندم، کبه جمع رس خودمو

 د یتوروخدا مواظب خودتون باش  -

 رو اروم کنه گفت   ایم یداشت ک ی که سع  یبا لحن  پارسا

 کارشونو خوب بلدن  ناینگران نباش ا -

 

 و گفتم  دمیخند  یمصنوع ردمیمیاز استرس داشتم م نکهیا با

 تخت  التونیاره بابا خ  -

 . میدادن تا بر تی حرف زدن بچه ها رضا ی بعد کل باالخره

 به حرکت دراورد.  نویماش عیپاشو رو گاز گذاشت و سر الدیم م،یشد یشگیهم ی سوار پژو الدیم همراه

اونم مثل  نکهیبخاطر ا دیشا زدی نم یمثل من حرف الدمیبودم که لبام قفل شده بود، م دهیترس  انقدر
 ! دهیمن ترس

 .یسبحان  یالیدر و یجلو میدیرس  یک  دمینفهم



 شهر  یها زدهیپر

211 
 

 پارکش کرده بود. الیچند متر اونور تر از و ننینب نمونویماش نکهیا یبرا

  شویکیدست دراز کرد و از داخل داشبورد دوتا صدا خفه کن برداشت،  الدیم  میبش ادهیپ نکهیا قبل
 صدا خفه کن خودشو به اسلحش نصب کرد.   یانداخت بغل من و بدون حرف

 گفتم الدی انداختم و رو به م فمی رو کردم، اسلحه رو داخل ک  نکاریهم منم

 ؟یاماده ا-

 باشه؟ یکن از اسلحه استفاده نکن  ی باشه تو سع ادت یاره، فقط قبلش  -

 خارج شد.  ن ی با سرعت از ماش الدی تکون دادم و م  سرمو

 .رونیزدم ب   نیماشگفتم و از  یلب بسم اهلل ا ریز

 .شدینم دهیتو اون کوچه د یچک یوقت بود که ه رید  یاروم اروم راه افتادم، انقدر  الدیسر م  پشت

 .میکرد نیکم الیدر و  یجلو الدیم همراه

 کجاست؟  یگفتیکه م یاون در اهن-

کدوم پنجره مال اون  دمیفهم ی م  دیپر بود از پنجره، با  وارهاشید یکردم، رو الیبه اطراف و ینگاه
 اتاقه.

 چیکه ه یمحاسبه با چشم و ابرو به پنجره ا یکردم، بعد کل لیتحل ویذهنم نقشه خونه سبحان  یتو
 نداشت و مشخص بود اتاقش خاموشه اشاره کردمو گفتم ینور 

 احتماال اونه -

 به پنجره انداخت و گفت  ینگاه مین الدیم

 ؟ یمطمئن -

 یتا حدود-

 داد و گفت   رونیبا حرص ب  نفسشو
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 باشه؟ گهید  یسراغ اتاقا میریاگه اون نبود م میندازینگاه م میریفوقش م  ست،ی ن یخب، مورد یل یخ -

 نگفتم. یز ی تکون دادم و چ  سرمو

 خونه رفت.   یپشت واریبسمت د نی پاورچ  نیپاورچ الدیم

 به حالت قالب گرفت و بهم اشاره کرد برم باال.  دستشو

گذاشتم و چون تو   الدیقالب م ی. پامو رو واریکولم برداشتم و پرتش کردم اون سمت د یاز رو فمویک
 . وارید ینبودم با هزار دردسر خودمو رسوندم باال یحرفه ا نکارایا

دراز کردمو   الدیال بسمت م دستمو از با ستین  یمطمئن شدم کس یدقت اطرافو نظاره کردم وقت با
 گفتم

 باال  ای ب  ریدستمو بگ-

مهارت دارن   نکارایدزدن و تو ا نایا نکه یا یادآور ی باال، با  دی راحت خودشو کش یل یرو گرفت و خ  دستم
 اخمام رفت توهم.

بسمت اون پنجره   الدیشونه ام انداختم و همراه م ی، کولمو رو میدیپر وارید یاروم از رو  الدیم همراه
 هه حرکت کردم. 

برم اون   یچجور  کردمی بود، داشتم محاسبه م یادیتا پنجره فاصله ز نیاتاق طبقه دوم بود از زم چون
 .میکن  کاریچ  دیو بهم فهموند با دی کش رونی ب یطناب  فشی ک یاز تو الدیباال که م

 راحت ازش رفت باال.  شدیپنجره گره خورد و م ماهرانه پرت کرد که به  یجور   طنابو

 گفت   یاروم یبا صدا الدیم

 تو اول برو که من از پشت هواتو داشته باشم - 

 ترس گفتم با

 برم باال تا حاال امتحان نکردم  ی نجور یا تونمیمن نم -

   رمتیبتونم بگ یافتاد وقتیگفتم که تو اول برو که اگه  -
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 طنابو گرفتم. دهنمو قورت دادم و با ترس سر اب

 نباشه. یکه کس کردیمدام اطرافو چک م الدمیم

 ترسناک بود.  کمی  یگذاشتم؛ اونقدر ها هم سخت نبود ول وارید یباال و پاهامو رو دمیکش خودمو

 دونستم؟ یمنم بلد بودم و نم یعنیقدم که رفتم باال مثل بچه ها ذوق کردم،   چند

 .  زهی که کال ترسم بر  ینه تا حد یول دادیم  یو بهم دلگرم ومدیاز پشت همراهم م الدیم

 پشت سرمو نگاه کنم. خواستیاصال دلم نم دم،یترس یم شتریباال ب  رفتمی م یهرچ

مجبور    زدیبهم م الدیکه م ییها خونکی اما با س فتادمیتوقف کردم و به غلط کردن م  یراه کل وسط
 برم باال.  شدمیم

 .موفق شدم به لبه پنجره برسم.خوشبختانه پنجره باز بود  باالخره

پشتش بماست اونجا نشسته و   کهیدر حال  گاردهیباد دمیباالتر و خواستم برم تو که د دمیکش خودمو
 .میاتاقو درست اومد یعنی نی.اکشهی م گاریداره س

 گفتم  یاروم یبا صدا  الدیبه م رو

 اونجاست  گاردهیاون باد یاتاقه ول  نیهم-

 تو می بر  دیخب ، با یل یخ -

 ترس گفتم  با

 برو تو؟ یگیاونجاست بعد م  گاردیباد گمیدارم م ؟یگیم یچ  یفهمیم-

 خب بزنش ؟یبلد نبود یرزم  یمگه تو هنر ها -

  زنمشی من م یگفت یبچه ها جو گرفته بودتت م شی پ یتو نبود ؟یچه کاره ا نجایپس تو ا -

 من اومدم  یمشت بهش بزن  هیاونجا و  یمگه من گفتم خودت تنها خفتش کن؟ تا تو بر  -
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و لو   ادیب ی سبحان  دمیترس یم نکهی بخاطر ا شتریب دم،یترسیم  یول  امیاز پسش برم دونستمیم نکهیا با
 برم. 

 تشر زد و گفت  الدیم

 گه یاه برو د-

 .دمی باال و به لبه پنجره رس دم یاجبار خودمو کش  به

 خودت کمکم کن. ایخدا

 سر و صدا برم تو اتاق.  ی موفق شدم ب یو به سخت رونی پامو از پنجره اوردم ب آروم

 .برگشت عقب  هوی و  دیشن  گاردیکه باد  دمیکش یق ی، از سر ذوق نفس عم خداروشکر

 بود؟ دنیابرفض؛ اخه االن چه وقت نفس کش  ای

 دهنمو از ترس قورت دادم . اب

 گفت  یترسناک یو با صدا   دیجاش پر از

 ؟ یهست  یتو ک -

 .  دنیفهم یو همه م زدیداد م کردمیم  ریاگه د دمیجنب ی م دیبا

 هی با

 

 دهنشو از پشت گرفتم.  یدهنشو باز کنه جلو نکهیبسمتش حمله کردم و قبل ا  یناگهان  حرکت

 سرش ضربه زدم .  یزانو محکم رو با

 دادیو نشون م ومدیخفه م  یلیاخ و اخ گفتنش خ یپام چند بار به پشتش ضربه زدم، صدا یزانو با
 دردش گرفته. 

 اد؟ ی گور به گور چرا نم الدیبه پنجره انداختم، اون م ینگاه مین
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دستم  یحرکت ناگهان هیکه با  ارمی بردم و خواستم اسلحه رو از توش درب فمیدستمو بسمت ک یک یاون
 . نیشد و پرت شدم زم دهیکش

خودمو عقب عقب   نیزم یو منم رو  ومدیبسمتم م  یسبحان گاردینفس نفس افتاده بودم، باد به
 . دمیکشیم

 هان؟  یهست  یتو ک -

 ؟ ییکجا الدیم  دیچرخیاون و پنجره م  نینگفتم، فقط نگاهم ب یز یچ

 ؟ یهست  یباتوام گفتم ک-

 . واریبودم به د دهیعقب عقب رفته بودم که چسب انقدر

 کنم.  یکار  تونستمیچند متر اونور تر افتاده بود و نم فمیک

 لباسمو تو چنگش گرفت.  قه یبه روم زانو زد و  رو

 د یدندوناش غر یال از

 ... ای یهست  یک یگیم-

وگرنه   ومدمیاز پسش برم دینبود با دنیوقت ترس نجایرو بردم باال و محکم کوبوندم تو صورتش، ا پام
 .شدمیکشته م

اش و دهنشو گرفتم تا داد  نهیاز فرصت استفاده کردم و افتادم رو قفسه س نی افتاده زم دمید یوقت
 نزنه. 

 با کله به دماغش زدم که کله خودمم درد گرفت.  یرو بردم عقب و جور  کلم

  دمیبرداشتمش و اسلحه رو کش ع یبود. دست دراز کردم و سر میکه تو چند قدم فمیافتاد به ک نگاهم
 .رونیب

 نیهم یبکشمش برا  خواستمیانداختم، نم  کردیکه داشت از درد دماغش ناله م گاردهیه بادب ینگاه
 . دیناله هاش خواب یصدا گهید کهیمحکم با پشت اسحله به سرش ضربه زدم،طور
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  ینفس راحت  هوشهیهنوز زندس و فقط ب دمید ینبض گردنش گذاشتم و وقت یرو با ترس رو دستم
 .دمیکش

بلند شدم و با اخم نگاهش کردم،   گاردیباد یاز پنجره اومد تو؛ از رو مهیسراس الدیلحظه م همون
 چقدر زود اومده بود! 

 گفت  عی فرو کرد و سر بشی ج یاسلحشو تو الدیم

 رسن یکار بزار االن م کروفونیکنم،زودباش م  یمنم مجبور شدم اونا رو زخم دنیمنو د وارید یاز رو-

حمله  فمیاز جا بلند شدم و بسمت ک  عیاما سر دمیفهمیحرفشو نم   یبودم و معن یازش عصبان  نکهیا با
 کردم. 

 انداختم.  کیبه اتاق تار یو نگاه رونی ب دمیرو ازش کش کروفونیم

 .نمی باعث شد اطرافو بهتر بب  نیچراغ قوه اشو روشن کرد و ا الدیم

 گفتم  الدیکه کنار کمد بود، رو به م ی افتاد به گلدون چشمم

 بزارمش تو اون گلدونه؟-

 تر  عیبزار فقط سر یزار یهر جا م-

 از برگاش گذاشتم. یکیساقه  یرو انتها کروفونیگلدون رفتم و م بسمت

 برگشتم و گفتم الدیم  بسمت

 م یبر-

 

 زدن شد دیو مشغول د نیی سرشو از پنجره اورد پا الدیم م،یبه پنجره رسوند خودمونو

   میبر ایب  رسنیاالن م -

 رفتن از طناب راحتتر از باال رفتن بود. نییحرکت کردم، پا   الدیطنابو گرفتم و پشت سر م گوشه
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 داد زد  هوی الدیکه م نیی پا میرفت یم همونجور

 بدو  انیدارن م-

 . نییپا امیب تونستمی کارم تمرکز نداشتم و نم  یبه ترس و لرز افتادم، رو الدیحرف م نیا با

 ترس گفتم با

 ترسم یکن من م  یکار ی توروخدا  الدیم-

 فکر نکن  میچی به ه نیهواتو دارم تو فقط برو سمت ماش  کنمی م یرانداز یت ن ییپا  رمینترس من م-

 تمام فضا رو پر کرده بود. یرانداز یت  ی. صدانییتر از من رفت پا  عیسر الدیم

 سته بودم. چخبره و چشامو ب نمینگاه کنم بب   نوییپا  کردمی بودم که جرات نم دهیانقدر ترس  

 . دیلرزیبودم و بدنم م دهیترس  یل یخ ن،یی پا  دمیطناب رو گرفتم و خودمو کش محکم

 تر.  نیی پا امیقدم ب  هیحالم بد بود که فقط تونسته بودم  یانقدر 

 حالت زار داد زدم  با

 ن یی پا امیب تونمیکمکم کن من نم  الدیم-

و اسم  دمیکش ی م غیج  شدیکه رها م یر ی . هر تدیچی پیتو گوشم م یبه طرز وحشتناک یانداز  ریت یصدا
 خودم اصابت کرده باشه.  ای الدیبه م  ری ت دمیترسیهمش م اوردم،ی رو م الدیم

 . نییپا  امیتمرکز کنم تا ب کردمیم یفاصله داشتم، فقط سع   نیچقدر با زم دونمینم

 بلند شد.  الدیم ادیفر  یهمزمان با صدا یر یت یکه صدا نییدو قدم نرفته بودم پا هنوز

 داد زدم  اری اخت یب دن،ی شروع کرد به لرز بدنم

  الاااادیم-

 . دادمیو نجات م  الدیو م  نییپا رفتمی م عتریسر  دیباز کردم ، با چشامو
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 . کننیم کی دارن بسمت من شل  کردمی حس م ومد،یهنوزم م یرانداز یت یصدا

که  هیتو چه وضع الدیم نمی تا بب نییپا ارمی، خواستم سرمو ب الدیتند کردم تا خودمو برسونم به م پا
 شد و تعادلمو از دست دادم. یپام خال  ری ز هوی

هوا  یو دستام که به طرف آسمون رو  ری ت کی شل یدر پ  یپ یجز صدا دم،ی نفهم یز یلحظه چ اون
 معلق بود

 

* 

 . کردی درد م یتر شده بود رو باز کردم ، سرم حساب  کمیکه  چشام

 هم تو اتاق نبود.  چکسیبه اطراف کردم، تو اتاق پاتوق امون بودم.ه ینگاه

 . نه یبا دستم نم چشامو پاک کنم که حس کردم دستم سنگ خواستم

 گچ دستم چشام گرد شد.  دنیبه دستم کردم و با د ینگاه مین

 .....الدیم ، یسبحان  کروفون،یافتاد، م ادمی  زیهمه چ تازه

 ترس داد زدم  با

 خورده اون.... ری اون ت  دیرو کمک کن الدیتوروخدا م  ست؟ین ی ، کس الدی.... مالدیم-

 .رهیام اوج بگ هیباعث شد گر ومدنیسمتم م مهیو پارسا که سراس  ایمیباز شد و چهره نگران ک در

 تخت نشست و گفت  یرو  ایمیک

 سها؟   یخوب -

 گفتم  هیگر با

 خورد اون... ریت الدی...مالدیم م،یما لو رفت ای میک-

 با آرامش گفت   پارسا
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 حالش خوبه  الدیم-

 تعجب گفتم  با

 صداشو  دمیمن خودم شن  رخوردیاون ت  یول-

 گفت  ایمیک

 ست؟ ین ادتی نییپا یپرت شد واری بلکه تو از رو د فتادهین   یاتفاق چیه الدیم یبرا  ،یکن ی نه اشتباه م -

صحنه ها دوباره اومد جلو   یهمه   ؟یافتادم؟ ک واری من از د کردم،یرو نگاه م ای میو مبهوت ک  جیگ
دستم  یشکستگ  یعن ی ن؟ییاز اونجا پرت شدم پا یعنی نییپا رفتمیچشمم؛ من داشتم از طناب م

 بخاطر اونه؟ 

 گفت  پارسا

نتونست شما رو بخاطر نقاب   میکرد ، کس   یبودن زخم دهیکه شما رو د ییاون نگهبان ها الدیم-
 م یماهم دکتر خبر کرد نجایرسوند ا یشده بود هوشیبده،توام که ب صی هاتون تشخ

 نشده؟ شی چی ه الدیم یعنی-

 با لبخند گفت   ایمیک

 ی دیند یجد بینشده خداروشکر که توام آس یچی ه زمی نه عز -

 . دیرکشیشم که کمرم بدجور ت  زی خ  میتو جام ن خواستم

 و صورتم از درد مچاله شد.  دمیکش یبلند  غیج

 

 برداشت و گفت  زی به سمتم خ  ایمیک

 یتکون بخور  دیتکون نخور هنوز بدنت کوفته است دستتم شکسته نبا-

 حالت زار گفتم  با
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 منو  کشهیکنم؟ م کاریمامانمو چ  یوا-

 ی مونینگران نباش زنگ زدم گفتم شب خونه من م  -

 . کردیمنو تحمل م  یروزا کارا   نیمامانم سوخت، چقدر ا یبرا دلم

   شهیحالش بد م نهی وضع بمونم؟ مامانم منو بب نیتو ا  دیچند روز با-

 ؟ یگ ینم قتویچرا به مادرت حق -پارسا 

 ام یب  زارهینم گهیحساسه بفهمه د یل ینه اصال حرفشم نزن اون خ -

 دو روز نرو خونه  یک ی  چونیاصال بپ  ای یخونه ما افتاد یخب بهش بگو از پله ها -ا یمیک

 خب کجا بمونم؟  -

   نجایهم-

 فکرشم نکن شهیاصال نم -

 شت یپ مونمیم  نجایچرا نشه؟ من ا-

 اومدن داخل. الدی بدم که در باز شد و آرش و م  یجواب خواستم

 کردمو گفتم  الدیبه م  یذوق نگاه با

 تو حالت خوبه  -

 کرد و گفت  یز یر اخم

   یدست و پا چلفت  یسوالو ازت بپرسم دختره  نیا دیبامن -

 ؟ یکن یوا خب چرا اخم م-

 ؟یچ ومدی سرت م ییبخدا همش عذاب وجدان داشتم که ولت کردم اگه بال دم؟یچقدر ترس یدون یم-

 و گفتم  نییانداختم پا سرمو
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 هول شدم -

 وسط حرفشو گفت   دیبگه که آرش پر یز ی خواست چ الدیم

شاد    الیخیپس ب  میهم کار گذاشت  کروفونیو م  میحرفارو فعال که خداروشکر لو نرفت نیا دیبابا ول کن  -
 بابا   دیباش

 و گفت  دیخند  ایمیک

 میری رو جشن بگ  تی موفق نیا دیبا-

 گفت  پارسا

 مهمون من تزایامشب پ -

 کرد و گفت  یز یاخم ر الدیم

   ستیقبول ن رینخ د؟یبد تزایپدر منو سها دراومد که بهمون پ -

از اتاق   کردنی و درباره برنامه امشب بحث م  زاشتنیسر به سر هم م کهی درحال  الدیو پارسا و م   آرش
 به استراحت دارم.  ازیمنو تنها بزارن و ن  دیبا دنیدمشون گرم فهم رون،ی رفتن ب

جور منو بکشه . با   یل یخ  دیدست با نیا یود کردم، انگار شده ب  یچی به دست چپم که باند پ ینگاه
 اومد رو لبم. یدستمو باد کرده بود و پدرشو دراورده بود ناخوداگاه لبخند نیا  شی کار نکهیا یادآور ی

 با تعجب گفت   ایمیک

 ها دهیخدا سها! فکر کنم کلتم ضربه د ای-

   دمیهوا پرس  یب

 کجاست؟  شی کار-

 نازک کرد و گفت  یچشم پشت

 ؟ی دار  شی به کار  کاریچ-
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 جمع و جور کردمو گفتم خودمو

 سر به نوچه اش بزنه هی خوادینم نمی...خب...اهان  ..خواستم ببیچ یه-

 گفت  یاروم  یو با صدا دیخند

  یشد هوشیکه ب شبیو از د هیبود، من بهش خبر دادم داستان چ نجا یا شی ساعت پ مین نیهم-
 ییکرد اگه بال  دشیتهد بارمی یحالش چطوره؟ حت  گفتیبه دکترت م  یه تو اتاقت و ومدیمدام م
 کشتش   یم  ادیسرت ب

 و گفت    دیبلند خند یصدا با

   نمیب یم سی از رئ یز ی چ نیبارمه همچ  نیشده؟ اول  ریگیکه انقدر پ یکرد کارشیدو روز چ  نیناقال تو ا -

 کج کردم و گفتم دهنشو

 نه، بگو داداش  سیرئ -

 ؟؟؟ یچ-

 داداشته؟  شیکار  یچرا بمن نگفت یخودتو نزن به نفهم  ای میک-

 تعجب گفت  با

 ؟ یدونیتو از کجا م -

 حاال  -

 نکنه کوروش بهت گفته هان؟  نمیبب  -

 اوهوم -

 تکون داد و گفت  نیبه طرف سرشو

 ! میکرد که بهت نگ دی مارو تهد یهمه  کهی امکان نداره، چطور ممکنه بتو گفته باشه درحال-

 اونوقت چرا؟ د؟یکه بمن نگ کرد دیشما رو تهد-
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 ای خودت کرد ر یداداشمو درگ یکلک حساب یول  دونمینم گهیاونشو د-

ته دلم  ییخدا یصورتش. ول   زدمیداشت فلج بود وگرنه محکم م  یدست چپم  که بهش دسترس  فیح
دلواپس من شده بود ؟ پس االن که بهوش   شیکار گفت؟یراست م  ایم یک یعنیداشتم،  یحس خوب

 ست؟ یاومدم چرا ن

 از جاش بلند شد و گفت   ایمیک

 ی ر یبخور جون بگ  ارمی م یز یچ یاستراحت کن؛ بعدش برات  کمی توام  رمیمن م -

 کرخت و کوفته بود.  یل یتکون دادم و با بسته شدن در چشامو روهم گذاشتم؛ بدنم خ سرمو

 .دادیم یبهم انرژ   یخواب عال هیخوابم، واقعا  روهم گذاشتم تا بتونم ب  چشامو

 

 برخورد قاشق و بشقاب بهم چشامو بزور باز کردم.  یصدا با

 . نمیبب قیعامل صدا رو دق تونستمیو نم  دیدیهنوز تار م چشام

که رو به روم نشسته  یشخص دنیکنم، با د افتیرو در  تی چند بار باز و بسته کردم تا موقع چشامو
 بوده. یعامل صدا از چ دمیقاشق ام دستش بود فهم  هیبود و 

بشاش   یتر زوم شدم رو اون ادم، باالخره چشمام کار کرد و چهره  قیو دق  دمیکش یقیعم  ازهیخم
 رو لبام نقش ببنده.    یلبخند محو اریاخت یباعث شد ب  شیکار

 و دهنم گرفت و گفت سوپ رو جل ات یکه پر بود از محتو یقاشق  شیکار

 خانوم جوان یشد  داریچه وقت خواب خوب شد ب-

 سالم-

 کنار  ینزاشت تویهم فلج باز اتی موقع عمل دمیزن؛ شن ری سالم ش کیعل-

 کردمو گفتم  یاخم
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 دمیچقدر زحمت کش یدون یم ه؟یچ  یفلج باز -

 بله بله خبر دارم  -

 رو جلوم گرفت و گفت  قاشق

 شه  تی بخور اعتماد بنفست تقو نویا-

 اخم دهنمو باز کردمو اونم قاشقو تو دهنم فرو برد.  با

 ای دهنتو باز کرد عیبرسه سر نایو ا مایهواپ هیبه قض ی، نزاشت  کالیبار-

 گرسنم بود خب  -

 شن یفلجا زود زود گرسنه م دونمیبله م-

 زدم داد

 ستم یمن فلج ن -

 اشاره کرد و گفت  شده بود یچ ی دستش به دستم که باند پ با

 نم یب یبله م-

 . کردمیصفت فلج هم تحمل م د یخانوم جوان بودم االنم با  روزی تو کاسه اش چرخوندم؛ تا د چشامو

 

 دم یپرس ناخوداگاه

 ؟یچند روز کجا بود  نیا-

 تعجب گفت  با

 خوش گذشت بهم   یلی نترس خ  زم؟یعز یاوه! نگران عشقت شد -

 کردمو گفتم  یاخم
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 فقط برام سوال شد ری نخ -

  ینقشه کش ری تو خونه بودم درگ -

 م یکنی کارارو که ما م ی؟ همه  یچه نقشه کش-

 دست به کار شم دیخودم با ییجاها  هی یاره ول -

 ت؟ی مامور یایتوام  باهامون م  روزی  یعنیعه -

 آخر هاش اره-

 

 چقدر خوب  یوا-

 انداخت باال و گفت  ابروهاشو

 جان؟ -

 اخه؟  هیچقدر خوب چ دم؛یم  یش سوتخاک تو سرم که هم یا

 شه یتکرار نم گهید شبیباال سرمونه و اتفاق د سی که چقدر خوب رئ نهیمنطورم ا یچ یه-

 تکون داد و گفت  سرشو

 اهان -

 سوپ کرد و گرفت جلو دهنم   اتیرو پر محتو قاشق

 بخور  -

 بخورم خودم  تونمینه دست راستم سالمه م -

 ام داد دستم  پام گذاشت و قاشق یسوپ رو رو ظرف

 نشده تی زیخوشحالم که چ گهیپس خودت بخور منم برم د -
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 بهم غذا نداد؛ دوست داشتم بازم قاشقو بزاره دهنم   گهیچرا ناراحت شدم که د دونمینم

 یممنون که نگرانم بود یبر  یتونیباشه م -

 گفته من نگرانت بودم؟ یک-

 رم ی میندم م یمن امروز سوت  یعنی

 که   یدینم  تیاهم یگفته باشم وگرنه تو بجز خودت به کس  یز یچی گفتم که  ینجور یهم -

 گفت.  یلب اهان ری تکون داد و ز سرشو

افتاده باشه  ادشی  زیچیکه  یبود و انگار  دهیجاش بلند شد و بسمت در رفت، هنوز به در نرس  از
 بسمتم برگشت و گفت 

و کادو و   کی برات ک  یر و معذرت خواهبعنوان تشک یفلج شد نکهیبخاطر ا خوانیبچه ها م یراست -
 بخرن نایا

 که دهی رو لو نم  زی ادم سورپرا-

 کج کرد و گفت  دهنشو

ات   هیحساس تنب تی بودنت وسط مامور ی اگه دست من بود بخاطر دست و پا چلفت  ؟یز یچه سورپرا-
 کنن ی لوست م  یلیخ  نایا کردمیم

 مثال  یس یتو رئ ست؟یگفته دسته تو ن یکن ک هیخب تنب -

 خنده گفت  با

 بعد یایدرب  یاونم به موقع اش حاال بزار از فلج -

 . رونی بهش گفتم و اونم از اتاق رفت ب  یشور یلب ب ریز

 به سوپ تو ظرف انداختم و مشغول خوردن سوپ ام شدم  ینگاه
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 پام بود انداختم و رو به بچه ها گفتم یکه رو  یکی به ک ینگاه

 د یدیخریساده م یت شکال کیک هیموز؟ حداقل  یک یاخه م-

 با خنده گفت   آرش

 داشت  نویهم ه یفروش ین یری ش یول می بخر  یهمون شکالت می خواستیبخدا ماهم م-

 کرد و گفت   یز یاخم ر الدیم

موز   یکیم  کی خودتو پاره کن اخرشم برات ک نهمهیانجام ندم ا تیشما مامور ی برا گهیتا من باشم د-
 ارنیب

 .خنده   ریز میزد هممون

 تخت کنار من نشسته بود گفت  یکه رو  ایمیک

 یانقدرم بد عنق نشو تو که شکمو بود -

 همونجور که اخم کرده بود گفت  الدیم

 خوام یتوپ م  یکادو هیمن  دهیموارد کفاف نم  نیشکمو بودن تو ا-

 و گفت  الدینشسته بود زد رو شونه م الدیکه کنار م  آرش

 پسرعمو  ادیخوشت ب   دمیکه برات خر ییاز کادو دمینکن قول م  هیحاال گر -

 

تولد   ینزار دهنمو باز کنم برا ،یزرد کرد دنیحرف نزن که کال نسبت به کادو خر یک یاوه اوه تو -
 یبود  دهیخر یپارسالم چ 

 خنده گفتم با

 بود؟  دهیخر یچ -

 رو به من گفت  الدیم
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   یشرت گنده پلنگ هی-

 خنده  ریز میزد همه

 حق به جانب گفت  افهی با ق  آرش

 دم یخر شویبرات خال خال  یسر  نیوا مگه چش بود؟ من حاال فکر کردم تو خوشت اومده ا-

 با خنده گفت   پارسا

 می کادو هارو باز کن دیبعد فعال بزار یبرا  دیاقا بسه کل کل هاتونو بزار-

 با حرف پارسا موافقت کردن. همه

 ذوق گفتم  با

 مگه تولده د یکن ی م هیچ نکارایبابا ا-

 دهنشو کج کرد و گفت  آرش

 می دل خودمون کرد یکه برا مینکرد نکارارویتو ا  یاوه چه به خودشم گرفته مات مازل ! ما برا-

 به ارش کرد و رو به من گفت   یز یاخم ر ایمیک

 نیتو ا تمونیموفق ین یری ش میاز طرف میکرده باش  یتشکر  هیاز شما دوتا  میبابا، خواست کنهی م یشوخ  -
 بود  نی ژه واقعا سنگپرو

 تشکر کنم ازتون یچجور   دونمیواقعا ممنونم نم-

 گوشه بودن رفت.  هیبسمت کادو ها که   آرش

من و هم  یهم برا یعنیشده بودن و از هر کدوم دوتا بود،   نیاز کادو ها با کاغذ کادو تزئ هرکدوم
 بودن.  دهیخر الدیم یبرا

 شده. بمی نص ییدوستا نی خداروشکر کرد که همچ  دیخوب بودن! واقعا با نایا چقدر

 شده بودن رو برداشت و بسمت ما گرفت.  دهیچیرنگ پ  یآب یدوتا از جعبه ها که با کاغذ کادو ارش
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 ه؟ یمال ک نیا-

 دستشو برد باال و گفت  ایمیک

 مال منه -

 وتاشون. به کادو انداخت و شروع کرد به باز کردن هرد  ینگاه مین  آرش

 به داخل جعبه انداخت.  یباال رفته نگاه  یاز جعبه هارو باز کرد و با ابروها ی کی در

 گفت  نیحالت تحس  با

 ی الکچر  یها یاوووه خوشم اومد چه کتون-

 آورد و گفت  رونی خوشگل ب یصورت   یجفت کتون هی

 مال سهاست   نایا -

 بودن. کینگاه کردم واقعا ش  ای ذوق به کتون با

 به سها گفتم  رو

   یا وونهید یل یخ -

 زد و گفت   یچشمک

 قابل تورو نداره -

 . الدهیم یبود که مشخص بود برا یمشک  یکتون هیجعبه رو باز کرد، اونم   یکی اون آرش

 خوند. الدیم یاز چشا شدیرو م   یخوشحال  برق

 گفت  ایم یذوق رو به ک با

 خوشگلن ممنون یل یخ -
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فکر کنم که داره  خوامی چشه؟ اصال نم نیانداختم ا کردی نگاه م ای میبه پارسا که با اخم به ک ینگاه
 !کنهیم یحسود

 گفت  ای میرو به ک  آرش

 نی بودن افر یعال یل یخ -

 شده بودن رو برداشت.  دهیچی شلخته پ یگل گل یدوباره خم شد و دوتا جعبه که با کاغذ رنگ آرش

 کرد و رو به پارسا گفت  زون یو لوچه اشو او لب

 دنه؟یچی چه وضع کادو پ نیداداش ناموسا ا-

 بانو جان ستمیکه مثل شما بلد ن دیببخش -

 خنده.  ریز میزد همه

 به پارسا کرد و کادو هارو باز کرد.  یاخم گنده ا آرش

 بودن. بای گردنبند خوشگل که حالت اسپرت داشت و واقعا ز دوتا

 بشاش گفت  با چهره  آرش

 خب حاال نوبت ماست  -

 منتها کاغذ کادو هاشون فرق داشت.  د،یکش  رونی ب  بشی از داخل ج کیجعبه کوچ دوتا

 باز کرد، داخلش دوتا گوشواره خوشگل دخترونه بود. شویکی

 بمن گفت  خطاب

 ی مال توهه ابج  نایا -

 ی دیچرا زحمت کش ن یعال یمرس یوا-

 خواهش -
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 کرد و گفت  الدیبه م ینگاه  ثانهیخب   آرش

 حاال نوبت توهه-

 دستاشو برد باال و گفت  الدیم

 غلط کردم  خوامیمن کادو نم  -

 یبخوا دینه با -

 گرفت.  الدیجعبه رو باز کنه اونو بسمت م نکهیبدون ا بعدم

 به جعبه انداخت و با اخم گفت  ینگاه الدیم

   الیخ یارش ب-

 نکن  تی اذ رید بگ-

 جعبه رو برداشت و اونو باز کرد، بمحض باز شدن جعبه چشاش از تعجب چهار تا شد.  دیبا ترد الدیم

 میبود همه زد  یآدامس خرس هیکه با نشون دادن کادوش که  هیتوش چ مین ی بب میکنجکاو بود همه
 خنده. ریز

 گفت  یشاک الدیم

 خوره یگفتم کادوهات بدرد نم  یدید-

 ضربه زد و گفت   الدیشکم م یها یبه چرب ارش

 دم یخر ینگاه کردم برات خوراک  نایمن به ا خورهیبدرد م میلی اتفاقا خ-

 .دیآرش خط و نشون کش یبا چشم و ابرو برا  الدیم

 با تعجب گفت   پارسا

 ه؟ یک یجعبه برا دونهیبچه ها اون -
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 رفت که اون گوشه تنها بود!  ینگاه ها بسمت جعبه چوب همه

 با خنده گفت  الدیم

 ماله منه گهیکه د هیهر چ -

 گفت  ایمیک

 شهی از طرف کار نیا ری نخ -

 می با تعجب داد زد همه

 ؟؟؟ یچ-

 گفت   یشاک  ایمیک

 دم یترس د یکن یعه چرا اونجور م -

 می کردیگرد شده جعبه رو نگاه م یبا چشا همه

 تو همون حالت گفت   پارسا

 ها دهیبع  زایچ نیداده؟ از اون ا شیکار یمطمئن  -

 اره بخدا خودش داد -  ایمیک

 گفت  الدیم

 توش بمب کار گذاشته کنمیحس م لنگهیکار م یجا هی-

 با اخم گفت   ایمیک

 !یچ  یعنی الدیعه م-

 گفت  پارسا

 سها   ای الدیهست؟ م یک یحاال برا -
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 زد و گفت   یچشمک

 خب معلومه سها  -

 ! شیکار کار نیشت اتعجب دا یبگم؛ واقعا هم جا  یچ دونستم یشدن بمن، نم   رهی با دهن باز خ همه

 خالص کرد   نایو منو از دست نگاه ا دیبه دادم رس  ایمیک

 مگه؟داداشم خواسته کادو بده  هیخب چ-

 برد باال و گفت   دفعهیبه نشونه سکوت  دستشو

   دونهیم ویارش چشاتو برا من اونجور نکن ؛ سها همه چ-

 با خشم به ارش انداختم. آرش دستاشو برد باال و گفت   ینگاه

 ا یم ینگفتم به ک یز ی من چ  الدیبه جان م -

 به ارش زد و گفت  یسلقمه ا الدیم

 جون خودتو قسم بخور االغ  -

 ست؟ ین  فیح-

 یی منم که پسر عموم تو فیح-

 گفت  یبا کالفگ  پارسا

   دیاه بس کن-

 رو به من کرد و گفت  بعدم

 ن یا یدون یاز کجا م -

 

 خواهر برادرن؟ دوتا
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 خودش گفت  شی کار-

 با تعجب گفت   آرش

 شده ها  یم یباهات صم یل یخ نمیب یم  شیاز کار یز یچ  نیبارمه همچ نیاووو چه حرفا اول -

 وسط و گفت   دیپر  ایمیک

کنه   ومیدست تک تک اتون رو مثل بادکنک هل گمیراجب داداشم وگرنه م دیخب کم چرت بگ یل یخ -
 بفرسته هوا ها

 بود.  ایم یحرف ک ری خنده اما من شوک زده بودم، نگاهم فقط به اون جعبه و فکرم درگ ریزدن ز همه

 خودش کرده بود؟  شیپ  یچه فکر  د؟یخریمن کادو م یبرا  دیچرا با شیکار

 جعبه برداشت و اونو بسمتم گرفت و گفت  ارش

 ه یچ نیبازش کن بب -

 جعبه رو گرفتم. دیترد با

 .گرفتمیبارم بود کادو م نیانگار اول  ومد،یداشت از دهنم درم قلبم

 داخلش بود. یقهوه ا یخرس کوچولو مامان  هی جعبه رو باز کردم،  در

 امشبم بود.  یکادو نیذوق عروسکو برداشتم و نگاهش کردم. بهتر  با

 با تعجب گفت  ارش

 ده یترش کنهی ام م یخدا چه ذوق  ای-

 بالش تختم گذاشتم و رو به ارش گفتم  یرو درست رو خرس

 کتکت بزنم  دستیپاشم  شهینم فیح-
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 خب؟  میمن تسل -

 بهش گفتم و نگاهمو به عروسک دوختم.  ییلب پررو ریز

 . میدیو خند میآخر شب با بچه ها حرف زد تا

و بماند چقدر کتک خورد   دالیآرش خان کل اش رو پرت کرد رو سر م میهم که قسمت نشد بخور کیک
 از دست همه.

 بود.  دهیتخت خواب نییکه پا ایمیهمشون رفته بودن خونه هاشون بجز ک  االنم

 .دادیعطر سرد خودشو م  یکه بغلم گرفته بودم محکم تر فشار دادم و بوش کردم، بو عروسکو

 !  دهیمن کادو خر یبرا  شیبود که کار یباور نکردن  واقعا

  دیکن یخوشم اومده! البته نه اونجور که شما فکر م   شیاز کار کردمی قبول م دیذوق زده بودم، با یحساب 
 . یدوست اجتماع  ایدوست داشتن ساده ، مثال بعنوان برادر  هیدر حد 

 . دمیمال رهی خوابم ببره سر خودمو ش  یندادم و تا وقت یت ینبودم اما اهم یکه زدم راض  یدلم از حرف ته

 

* 

 .رونیاتاق برم ب  نیبرم خونه نه از ا تونستمیبودم؛ نه م تی وضع نیتو ا شدیم یدو روز  بایتقر

 تا آتل دستمو باز کنم. برهی دکتر بهم سر زده بود و گفته بود چند روز زمان م  روزید

؛ سرشون گرم چک  ومدنینم  ادیبچه ها هم اتاق من ز  هیبودم ، بق دهیرو ند  شیمدت کار نیا تو
 بود.  کروفونیکردن م

شکل نصب    نیبه بهتر کروفونیم  گفتیم  ایمی. کدادیو کارامو انجام م  زدیمدام بهم سر م ایم یک فقط
  گاردیهم باد یو وقت  نهیب  یم هوشی اش رو ب گاردیباد ی بودن سبحان  دهیاون فهم قیشده ، اونا از طر

 م،یتاب داشنداشت بده، چون ما نق یبهت حمله کرد جواب  یک پرسنیازش م  یهر چ  ادی اش بهوش م
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حمله کرده بودن   الدیکه به م ییاون نگهبانا یبود  و دنبال مقصر بود حت  ختهیبهم ر  یحساب   یسبحان 
 . میبود یکشف نکرده بودن ماها ک

  رشونیام دستگ یخاص   زینکرده بود و چ یاونا بود و با عموم مالقات  ریفعال درگ یسبحان نیهم یبرا
 نشده بود.

 بودمش. دهی مدت اصال درست درمون ند نیمامان تنگ شده بود، تو ا یبرا دلم

 دراز کردم و تلفنمو برداشتم .  دست

 د یچی مامان تو گوشم پ یشاک یبوق صدا نی مامانو گرفتم که با اول شماره

 من راحت شم از دستت  یر ی درد بگ یاله-

 واا مامان اوال سالم دوما چخبرته؟ -

 یی معلوم هست کجا چیچخبرته؟ ه-

 ام ی ب تونمینم  رمی فقط بدون چند روز درگ دمیم  حینده بخدا بعدا بهت توض  ر یمامان گ یوا -

 برگرد خونه فشارم رفته باال   رم؟یچند روز درگ  یچ یعنی-

 با خنده گفتم  نی هم یبرا گهیباز داره دروغ م دونستمیم

 ی گیباشه تو راست م  -

سها چرا شبا   گفتیم یه  نجای خونه عموتم اومد ا یار یم فتوی بهم، امروز تشر زی سها اعصاب منو نر-
 نجا یا ادینم

 از جونمون؟ خوادیم یچ گهیعمو؟ غلط کرده د-

 اومده بود راجب مراسم و مهمونا نظر بده  -

 بس کن  کنمیمامان خواهش م  یوا-

 ی ار یم فیو بس کن! تشر یچ یچ-
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 ندارم  طشوی مامان لطفا بخدا شرا-

 یا یب  دیبا دونمیمن نم -

 ام یان جان فردا مچشم مام-

 خونه  ای فردا نه امروز ب-

 شو   الیخی مامان توروخدا امروزو ب یوا -

 خدا منو بکش راحت کن  یا-

 حرف نزن   یاونجور -

 حرف نزنم  نجوریکه ا ایپس امروز ب  -

 ؟ یندار  یکار  امیمامان باشه باشه م یوا -

 نه قربونت برم خدافظ  -

 خدافظ -

 

 دهنم گذاشتم. یتخت انداختم و قاشق غذام رو با حرص تو یرو ویگوش

 مامان؟ یبرا  کردمی سر هم م یکنم؟ چه دروغ یدست چالق چه غلط نیبا ا االن

 اومدن تو.  الدیو آرش و پارسا و م  ایم یفکر بودم که در باز شد و ک تو

 تعجب نگاهشون کردمو گفتم با

 سالم  -

 سا گفت رو به پار الدیجوابمو بدن م نکهیا بدون

 رو تخت همه بشنون   نجایلب تابو بزار ا-
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 تعجب گفتم  با

 شده؟یچ-

 .هی بهم اشاره کرد که حرف نزنم؛ منم سکوت کردم و زل زدم به بق   ایمیک

 دور تخت من نشستن و چشاشونو دوختن به لب تاب. همشون

 گفت  عیسر ایمیک

 ا ینره صداشونو ضبط کن  ادتیپارسا -

 تعجب گفتم   با

 بمن؟  گهینم یز یچ  یکس چرا ؟یک یصدا-

 

 گفت  یبا کالفگ   ایمیک

 بزار  گریدندون رو ج  قهیدق هی تو  یزن یاه چقدر ور م -

 گفت  عیسر آرش

 بهم گنیم ای چ مینیبب  میخوای م یعموت رفته خونه سبحان-

 گفت  پارسا

 فقط خداکنه حرف سها درست باشه و حرفاشونو تو همون اتاق بزنن -

 با افسوس گفت  الدیم

 اونجور...  زاشتی سها کار م ییرای ام تو پذ دونهیکاش -

 ساکت شد . الدیگفتن پارسا م  سی ه یصدا با

 تو فضا پخش شد.  یگنگ و کمرنگ از عمو و سبحان ییصداها
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 گفت   یبا نگران  آرش

 خراب شده؟ کروفونی ؟نکنه م هی نجوریچرا صداشون ا-

 جواب دادم  خودم

 صداشون کمه  نیان بخاطر هم ییرایکه تو پذ نهیفکر کنم بخاطر ا-

 گفت  پارسا

 تمومه  یهمه چ گهیخراب شده باشه د کروفونیباشه، وگرنه اگه م یگیکه م ین یهم  دوارمیاره ام -

 .یاسترس و نگران  نیب یز ی چیداشتم،  یحس بد م،یچشمامونو به لب تاب دوخته بود همه

 دستش کوبوند و گفت  یک یشده بود محکم با مشت به اون   دیناام گهیکه د پارسا

 شانس   نیاه تف به ا-

 درست شد  دیحاال صبر کن شا - الدیم

 زد ادیفر تیبا عصبان   پارسا

 اد یهاس نم ی زامب یصدا هیشب  شتریکه ب بیغر بی عج یجز صدا ییصدا  چیه ؟ینیب ینم  یکور -

 گفت  یاز جاش بلند شد عصب بعدم

   کردای کار م روزی، تا د یواااا میباخت میباخت -

 ارومش کنه گفت  کردیم یکه سع  یاز جاش بلند شد و پشت سر پارسا قرار گرفت، با لحن ایمیک

 ومدن یتو اتاق ن دینشده شا یز یناراحت نباش، هنوز که چ-

 زد  ادیفر پارسا

 ا یوسط ولم کن بابا نی ا یگ یم یچ یک یتو  -

 قدم رفت عقب.   هی ی از برخورد پارسا ناراحت شد و با ناباور  ایمیک
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کل فضا رو پر   یسبحان  یآشنا یکالفه به سمت در حرکت کرد؛ هنوز در رو باز نکرده بود که صدا  پارسا
 کرد.

 با ذوق گفت  دهیبر دهیبه لب تاب انداخت و بر  یبا تعجب نگاه  ایمیک

 ... کار کرد یوا -

 رو به پارسا و من کرد و گفت  بعدم

 کنه یداره کار م -

 زد و بسمت لب تاب حمله ور شد.  یز ی که هنوز تو شوک بود؛ لبخند ر پارسا

 .ومدیو واضح م زی بدجور تر تم  یعمو و سبحان یصدا

 گن یم یچ نمیکردم تا بب  زی گوشامو ت هیبق مثل

 فضا رو پر کرد   ینحس سبحان یصدا

 د یجمش  نیبش  ایب-

 عمو دستام مشت شد، پست فطرت! یصدا  دنیچی پ با

 راحتم  نجوری ممنون آقا هم-

 ؟ یانجام داد تتویخب مامور-

 بله-

 رفت؟  شی چطور پ-

 د ینفهم چکسمی ه ،یعال  یل یخ-

 گشت.  یم یز ی داشت دنبال چ یسبحان نکهیحرفشون، مثل ا نیمکث افتاد ب  یکم

 گفت  آرش
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 زنن؟ ی چرا حرف نم-

 مثل پول  یز ی چی ده؛یم  تشیبخاطر مامور یز یچ یحتما داره  -  پارسا

 دم یشن  یکه کاش نم  یی صدا  د؛یچی دوباره تو فضا پ یسبحان یصدا

 از دست مزدت  نمیخب ا -

 ممنون آقا  یوا -

مهلت   شتری، اونم تا فردا بهام  یدست مشتر  یبرسون دیام جنس هست که با گهید یسر یخب -
 یندار 

 دست دست کرد و گفت  کمی عمو

 بگم  ی...خب چجور یسبحان  یراستش اقا -

 بگو راحت باش -

 تونمینم  گهیمن د تشیواقع-

 چه مرگته  نمیواضح حرف بزن بب   یتونینم  ویچ -

 شما کار کنم یبرا تونمینم گهیبگم من د یخب کل -

 داد زد  یسبحان 

 ؟یزد  یچه زر  ؟یتون ینم-

 

  شیپ امی تا تونستم ب چوندمشی پ  یاالنم کل امی ب زارهی نم گهید دهیاقا بخدا.... باور کن خانومم فهم-
 شما 

 بکشن  یبلند نیباعث شد همه از ترس ه یسبحان  ادیفر یصدا

 کار کنم؟ تونمینم گهید یچ  یعنیلندهور،  کهی مردت یتو غلط کرد -
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 گفت  دهیکه تابلو بود ترس یبا لحن  عمو

  امیکرد اگه ن دیتهد دهیخانومم فهم تونمیبخدا من نم د ینش یعصبان  یسبحان   یآقا کنمی خواهش م-
 دهی کار لوم م  نیاز ا رونیب

 به درک، بزار لو بده  -

 فتهیم  ریجفتمون گ یپا  نجوریکه ا شهیاخه نم-

 مونده از زن جماعت بترسم نمیدوست داره بکنه هم یبزار بره هر غلط -

 کار کنم  نجایدوست ندارم ا گهیمن خودمم د تشیواقع یسبحان   یآقا کنمی خواهش م-

 ؟ یدوست ندار -

 با تته پته گفت  عمو

 نه متاسفانه  -

 .  دیلرزیکه آدم چهار ستون بدنش م یجور  دیخندیم  یعیبطرز فج  دن،یشروع کرد به خند یسبحان 

   یبر  یتون یم یکار کن نجایا یخب حاال که دوست ندار  یل یخ -

 گفت  یبا خوشحال  عمو

 نداره یمورد یعنیواقعا؟ -

 ؟ ینه چه مورد -

 د؟ یستی ن یاالن شما عصبان  یعنی...یعنی-

 خوشحالم   میلیباشم اتفاقا خ  یعصبان  یچ ینه برا -

 ؟ یچ یخوشحال؟ برا-

 کرد و گفت  ی خنده کوتاه یسبحان 
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مخصوصا   ندهیبه برادرزادت بگم و اونموقع چهره اون دختر برام خوشا قتویحق یچون قراره همه  -
 شهیم یدنی د لمیواقعا ف رهی از تو انتقام بگ خوادیم یوقت

 اقا من...-

 یبر   یتونیخب م  یل یخ -

 د یکار رو نکن نیا کنمینه آقا خواهش م  -

 

 از اونوره   یخروج -

 رم ی نه نه غلط کردم نم -

 بفرما -

 آقا  کنمی خواهش م-

 گمشووو  -

 من اشتباه کردم  کنمی خواهش م-

 با خشم داد زد یسبحان 

که تو بدون   فت ی ب نیا ادی  یحرف مسخرتو تکرار کن نیدوباره ا ینزن، هروقت خواست یپس زر اضاف  -
که من برات خونه و   یگشنه بود  یتو همون بدبخت فلک زده  ؛یچ یه ؟یدیفهم  یستین  یچیمن ه

مال و ثروت اون داداش  یتونست ینم  چوقتیه کردمی جور کردم، اگه برات سند جعل نم  نیماش
  یار یبه کمک من اون خونه داداشتو از چنگش در ب یتونستینم  چوقتیباال ، ه یبدبخت ات رو بکش 
 االغ؟تو... ید یفهم  یار یپاتو بدست ب  ریو االنم اون خونه ز

جعل سند؟ مال و ثروت بابا؟   ؟یچ  یعنیده بودم . شوک ز  یحساب   شدم،یحرفاشونو متوجه نم ی هیبق
 االن .... ی عنیبابا؟  یخونه 
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دست عمو بودم . من باخته بودم؛ بدجور   چهیمدت باز نهمهیا شدیباورم نم  شد،ی داشت منفجر م سرم
 باخته بودم. من به حماقت عمو و دروغاش باخته بودم. 

 رو شونه هام نشست.   ایمی لحظه دست ک همون

 نگران گفت  افهیق با

 ؟ ی سها خوب-

 داده بود.  یمدت عمو مارو باز  نهمهیا شدی. باورم نم واریو زل زده بودم به د زدمی نم یحرف 

 داد زد  ایمیک

 سها! -

 شده بود بهم.  رهیلب تاپشو بسته بود با ترس خ  کهیبه دور و برم کردم. پارسا درحال یترس نگاه  با

 با ترس گفت   آرش

 شده؟ یاونجور  افتیسها چرا ق-

 تکون دادمو گفتم نیبه طرف  سرمو

 شهیباورم نم-

 گفت  یبا لحن اروم  ایمیک

 سها اروم باش -

 پشت بندش گفت  پارسا

 رون یب کشمی رو از چنگش م نی و زم  نیخونه و ماش دمینگران نباش قول م -

 . تزاش ی کنم اما غرورم نم هیگر خواستمیدور تا دور چشممو گرفته بود. م یمثل حاله ا اشک

 بغض گفتم   با
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که مال خودمون بوده،  میکرد یبا منت زندگ  یعمر تو خونه ا هی،  میبود چهیعمر باز هیمن و مامان -
که مال خودمون بوده پرت نکنه  یکه مارو از خونه ا میعمو رو تحمل کرد یعمر حرف ها و دستورا هی
 رونیب

 دستم گذاشت و محکم فشار داد یدستشو رو ایمیک  دیلرزیداشت م  صدام

اون سر مارو کاله   میاواره ش دمی ترسیم یجوابشو بدم ول  خواستمیهمش م د،ی ترس یمامانم از عمو م -
منه من  ریبه خانواده داداششم رحم نکرد، تقص  یدرست کرد اون...اون حت یگذاشت مدرک جعل

 بکشه یمنه احمق حرفشو باور کردم و گذاشتم مامانم چند سال بدبخت  نستادم،یاحمق جلوش وا

 کردن نبود.  هیوقت گر کردمیم هیگر دیفروکش کردم. نبا بغضمو

 خشم گفتم  با

 کشمش یبخدا م کشمش،یم-

 گفت  تیباال سرم اومده بود با جد یک  دمیکه نفهم پارسا

ما هم  میاومد  شیپ  نجایتا ا یفکر نکن سها، تو بما کمک کرد یچیتو به ه میار یسرش درم  شویتالف -
 نگران نباش  میریگی انتقام تورو از عموت م 

 رو پس زدم و با حرص مشتش کردم.  ایم یک دست

 . خواستمیعمو رو م   یکه افتاد فکر نکنم؛ من فقط نابود یکردم به گذشته و اتفاقات یسع

 گفت  الدیم

خونه مال خودتونه    یدیکه تو فهم فهمهیاون م یت نشون بدضبط شده رو به عمو یصدا نیاگه ا-
  یندار  یکار  یبا سبحان گهیتوام د ره؛ی رو کولش و م زارهیاون موقع دم اشو م

 گفت  ایمیک

 عموت   هیبلکه عل   یسبحان هینه عل ندفعهیا ؛یمدرک دار  گهیتو د الدهیحق با م-

   پارسا
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 یبرگرد  تیبه زندگ   یتونیتوام م دمیضبط شده رو بهت م یصدا نیمن ا -

رو   هیقال قض تونستمیضبط شده م یصدا نی به همشون انداختم ، حق با اونا بود من با هم ینگاه
 کارم. یبکنم و برم پ

 . گمیم یمن چ ننی همشون نگران بود، همشون منتظر چشم دوخته بودن تا بب چهره

عمو و   هیقض ینبود پ  یاز ین گهید  شدیخوب م  یلیخ رفتمی ؟ اگه مبگم، برم؟ نرم یچ دونستمینم اصال
 کارش.  یپ رفتیم شدیتموم م شهیهم یبرا میهمه چ  رمی بگ ویسبحان 

 یعنی رفتمیبرام انداخته بود افتاد، اگه م شی که کار یجوابمو اعالم کنم که چشمم به خرس  خواستم
 عادت کرده بودم.   ییماجراجو نیبچه ها و ا نیمن به ا شد؟یتموم م یهمه چ دمش؟یدینم گهید

  دونستمیبزنم چهره هزار نفر اومد جلو چشمم، اصال نم یدو دل بودم، هر دفعه که خواستم حرف یلیخ
 کنم انگار دهنم قفل شده بود. کاریچ

بهش   ر ی تو چهارچوب در باعث شد همه بلند شن و سر به ز شی لحظه در باز شد و چهره کار همون
 سالم کنن. 

 و ناراحت بودن انداخت و گفت  وسیکه ما  هیبه بق ینگاه  شیکار

 شده؟یچ-

 کرد.  فیبراش تعر ویطبق معمول رفت جلو و همه چ پارسا

 و رو به من گفت  دیکش ششیبه ر  یدست شیکار

 ؟ یبر  یخوای م ه؟یخب نظرت چ -

به   یز ینگاهش دنبال چ یرو بخونم؛ ته ته ها  یچیه  تونستمیبهش دوختم؛ تو نگاهش نم  چشممو
 نبود  یز یچ چیاما ه گشتمیاسم نرو م

 

 .رونینفسمو فرستادم ب کالفه



 شهر  یها زدهیپر

247 
 

 خواستم کمکم کنه از تخت بلند شم. ای میرو از روم کنار زدم و از ک پتو

بهم کمک کرد تا از   یانداخت و بدون حرف هیبه بق ینگاه یسیچهره اش نگران شد، با رودروا ایمیک
 . نیی پا امیتخت ب

 بسمت در حرکت کردم.  ای میک همراه

 . کردمی با چهره ناراحت نگاهم م همشون

 .فرستاد و لب تاپشو بغل زد  رونینفسشو پر صدا ب  پارسا

 کرد؟ یفکر م  یداشت به چ یعن ی کرد،ینگاه م نیانداختم که به زم شیبه کار ینگاه مین

باعث شد متوقف  شی گرفته کار یدر گرفتم و خواستم بازش کنم که صدا رهیبه سمت دستگ دستمو
 شم

 ق یرف یکردیم  یحداقل خداحافظ  -

 سمتش، سرشو اورد باال .  برگشتم

 ناراحت بود؟ بخاطر رفتن من؟  یعن یناراحتش کامال تابلو بود،  چهره

 به طرفم دراز کرد و گفت  دستشو

 خدافظ  -

 ستش کردم به د  یتعجب نگاه با

 زد و گفت   یغمناک خنده

 دست بدم  یمعمول  خوامیفشار بدم فقط م خوامی نترس نم-

 که دورم حلقه بود رو پس زدم و گفتم   ایمی شدم بهش.دست ک رهیاخم خ  با

 ؟یچه دست شمیمتوجه نم-

 و گفت  دیپس کش دستشو
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 خب دست نده  -

 نداره  یل یدل دمیمعلومه که نم -

 و گفت  نییانداخت پا  سرشو

 خدافظ یبر  یتونیباشه م -

 ؟ یکنی م یچرا خدافظ  -

 که مثل بچه ها بغض کرده بود گفت  الدی و پارسا همزمان اومدن جلو، م  الدیو م  آرش

 یبود یدختر خوب یل یخ -

 پارسا 

 شهی دلمون برات تنگ م  -

 

 که بغض کرده بود گفت   ایمیک

 ی زار ی که تنهامون م یشعور یب  یل یخ -

 نگاهشون کردم. با حالت گنگ گفتم  یجی گ با

 شما؟   دیگیم یچ-

 باال و گفت  دیدماغشو کش یالک آرش

 ؟ی بر ینم  فتویمگه تشر -

 رم ی اره دارم م -

 با خشم گفت   ایمیک

 راه  مهین  قیرف-
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 ابروشو انداخت باال و گفت  یتا هی شیکار

 ی بر   یتونیم یکرد توی خب خداحافظ یل یخ -

 گفتم  ای میتکون دادم و رو به ک سرمو

 گهید میبر  ایب-

 تعجب گفت   با

 کجا؟ -

 خب، بابا مردم   گهید ییدسشو-

 ی نگاهم کردن ، ول جا یاول مثل گ همشون

 

 خنده.  ری زدن ز هوی

 .رن یمنو گاز بگ دمیترسیکه م دنیخندیم یجور 

 گفت  دیخندیهمونجور که م آرش

 ا یکرد یقشنگ نقش باز  سیدهنت سرو-

 ؟   یچ  یعنی کردم،یدهن باز نگاهشون م با

 خنده گفتم با

 رم؟ یمن دارم م  دینکنه فکر کرد نمیبب  -

 . نیی پا  نداختیو سرشو م   زدیفقط پوزخند م  شی کردن اما کار دییبا خنده حرفمو تا همشون

 زدمو گفتم یق یعم  لبخند

 نم کی وسط راه ول کنم؟ تازه دارم باهاتون حال م قامویمگه مغز خر خوردم رف -
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 با ذوق گفت   ایمیک

 میماهم بتو عادت کرده بود یمونی خداروشکر که م یوا -

 گفت   یسرشو اورد باال و با لحن شوخ شیکار

 خب اگه مراسم وداع اتون تموم شد من برم  یل یخ -

مصببش من   دیشدن، شا یم یصم سشونی با رئ دمیدیبود که م  یبار   نیاول دیخنده ، شا ریزدن ز همه
 بودم نه؟ 

 مچاله گفتم افهیبرگشتم و با ق  ایمی و منم همزمان بسمت ک رونی از اتاق رفت ب شیکار

 ختتتت ید بجنب بابا ر-

 

 **** 

 دادمی تخت تکون م یدستام گرفته بودم و پاهامو با ضرب رو نیب سرمو

 کالفه شده بود گفت  یکه حساب  آرش

 اه سها پاتو تکون نده صداش رو مخمه  -

 حرکت پامو متوقف کنم گفتم نکهیا بدون

 حوصله ندارم ولم کن -

   یدیچرا پاتو تکون م یخب حوصله ندار  -

 کنه ی آرومم م-

 داد و گفت  رونیکالفه نفسشو ب  آرش

سها و خانوادش   یهم برا یکاسه اس و کل هیدستشون تو  یو سبحان دیجمش د یدیخب حاال که فهم  -
 م؟یکن  کاریچ د یگیم ه؟یچ یحاال برنامه بعد دنیچ سهیدس
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 گفت  تیبا عصبان   پارسا

 د یخودتون نظر بد  بارمی  د؟یپرسیچرا همش از من م دونمیچم-

 گفت  الدیم

  دهیانجام م  یسبحان یبرا دیکه جمش یاز اون کار  یتو اتاق حرف  مینی تا بب میصبر کن  کمی دیبنظرم با -
 نه ای شهیزده م

 کالفه گفت   ایمیک

 گنیم  یاونا چ  مینی بب مینیمنتظر بش میت ندارما وق -

 بگو  یدار  یا دهیتو اگه ا م؟یکن کاریچ  یگیخب م-

 توهم غلطه هینظر یول  رسهیبه ذهنم نم یز ی خب من چ -

 دستشو به کمرش زد و گفت   الدیم

 غلطه؟   کالیبار -

 اره غلطه  -

 که همه اعصاب ندارن  ینی بی رو مخ من راه نرو ها م ای میک -

 تو....  یر یکه داره رو مخ م یفعال اون-

 پارسا هر دوتاشون خفه شدن.  ادیفر یصدا با

 . زدنیراحت شدم چقدر ور م   شیآخ

 گفت  تیبا عصبان   پارسا

پس چرا ادا  ه؟یمنظورشون از اون کار چ  میدونی! مگه ما نمدیگ یچرا همش چرت و پرت م گه؛یبسه د-
 د؟ یاری خنگا رو درم

 گفت  آرش
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 باشه داداش اروم باش  -

 نا؟ یا زارنیاروم باشم مگه م ویچ یچ -

 که اروم نشسته بودن و زل زده بودن به پارسا کردمو رو به پارسا گفتم   ایمیو ک  الدیبه م ینگاه مین

 گن؟یم  یاونا چ دیدونیشما م  یعن ی؟  هیمنظورت چ-

 گفت سرشو تکون داد و  الدیم

 م یزنیحدس م  م؛ینه که بدون -

 پشت بندش گفت  آرش

 درست مثل خودت  میمدرک ندار یول  میمطمئن  میزنیحدسم نم  ری نخ -

 گفتم یجی گ با

 د؟ یدونیم ویچ -

 گفت  ایمیک

 بعد  یبزار برا  یبفهم  ستی فعال وقتش ن-

 بعد؟  یبرا دیگیم ویزی چرا هر چ  ؟یچ یعنی-

 گفت  هیخطاب به بق   پارسا

 باالخره سها هم جز گروه ماست  میبهتره بهش بگ-

 بده! حی بمن توض یک ی شهیم  د؟یبگ ویچ -

 گفت  تی صاف زل زد تو چشام و با جد  پارسا

 فروشه یسازه و م  یعالوه بر طال مواد هم تو شرکتش م  یسبحان -

 ن یاجز  کردمیراجبش م  وی. فکر همه چشدیباورم نم دم،یکش یبلند نیگذاشتم تو دهنم و ه دستمو
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 ادامه داد پارسا

مواد   میدیکه اونروز دستش د یی کای اون پالست یعنیعموتم باهاش همکاره،  میدیاز قضا االنم فهم  -
 بوده

 پشت بندش گفت   ایمیک

  ه یو صد البته جعل سند سبحان یکه عموت داره بخاطر مواد فروش یدک و پوز  نهمهیپس ا -

 موضوع جعل سند دستام ناخوداگاه مشت شد، با حرص گفتم یادآور ی با

   کهی نگو کارش لنگ بوده مردت میجواب مثبت بد  یبه سبحان  کردی پس بگو چرا اصرار م -

   پارسا

مدرک   یول  میجمع کرد زیچ  یدرسته تا االنشم کل م؛یاریدونفر درب  نیسر از کار ا دیهرجور شده با-
  میدرست درمون ندار

 متفکرانه گفت  با چهره الدیم

اعتراف کنه اونجور با ضبط   ویخودش همه چ  میکن یکار  دیاز جمش یر یبا کتک و زورگ گمیمن م -
 مواد فروشه   یکه سبحان میکردن صداش ماهم مدرک دار

 تعجب گفتم  با

 کار؟ یچ  ویسبحان یمدرک مواد فروش دیخوایشما م -

 

 جواب داد  ایمیک

 زندان و حکمش هم اعدامه  رهیخب اگه ثابت بشه اون م -

خودت    ایخدا شد؟یحق با اون بود؟ اون آدم فاسد اعدام م  یعنینگاه کردم،  ایمی به ک یذوق زدگ  با
 همه افراد جامعه ضرره واال! یبرا یسبحان  نیکن ا  فشیرد
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 رو به پارسا گفت   آرش

 م؟یخفت کن   یرو ک دیخب جمش -

 گفت  الدیم

 ه یاز شرکتش برگشت عال نکهیشب بعد اام نیهم-

 گفتم   عیسر

 شهینه نه امشب نم -

 گفتن  کجای همشون

 چرا؟ -

 چون به مامان قول دادم برم خونه امشب -

 شونه اش رو انداخت باال و گفت  یتفاوت یبا ب   آرش

 میدار کار ی خب برو ما بتو چ -

 اخم گفتم  با

مشت ام ازم بخوره من   هی دیبوده، در ضمن با  یچ نکاریهدفش از ا نمیبب  خوامیباشم، م دیمنم با -
 شه ینباشم نم

 گفت  یبا نگران  پارسا

 ؟ یکن کار ی پس دستت رو چ -

 بخدا  دونمینم-

 گفت  ایمیک

 کنه ی رو معلوم نم یز یگشاده چ ی بپوش  دمیلباس م هی-
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 گفت  پارسا

 فقط مواظب خودت باش  رسونتتیم گمیم الدیبه م -

 گفت  عیسر الدمیم

  یفقط مواظب باش نزن  نجا،یصبح ا  ای توام حتما ب میکن یفردا صبح عموتو خواست بره شرکت خفت م-
 ا یبدبختمون کن  شی بکش

 کج کردمو گفتم دهنشو

 همه مثل خودتن  یفکر کرد ر؛ی نخ-

 

 از اونجا دور شد.  یمنو رسوند تا در خونه و بعد خدافظ الدیم

 کوفته راه رفتن واقعا دشوار بود؛ لنگ لنگون بطرف خونه رفتم. یوجود بدن  با

  نجایا نمیرو به چشم خونه عمو بب  نجایا خواستیدلم نم گهیانداختم و وارد خونمون شدم، د دیکل
 خونه خودمون بود و بس.  گهید

 بودم.  ومدهیچند روز درست درمون خونه ن نیتنگ شده بود،اخونه  اطی ح یبرا دلم

 کفشامو دراوردم و داد زدم  یدر ورود یجلو

 من اومدم ییماماااان کجا-

 .رونی کنم که خودش از آشپزخونه اومد ب دایچرخوندم تا مامانو پ چشم

 کرد و گفت  یظیاخم غل یسالم و احوال پرس  یمن بجا دنید با

 مرده؟ لیتو ذل یبود  یکدوم گور -

 .  ستمیسمتش که با دستش عالمت داد وا رفتمیم داشتم

 دهن باز گفت  با
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 دستت...-

 گفتم  عیسر

 از پله ها افتادم  -

 .دیکش  یبلند نیرو دهنش گذاشت و ه  دستشو

 کرده با خودش   کاریچ  نیخدا مرگم بده بب -

 بسمتش رفتم و محکم بغلش کردم  یتحمل کردم و عاد یباز دردم بدنم رو به سخت شی ن با

 اوووخ چقدر دلم برات تنگ شده بود -

 یومدیتنگ شده بود زودتر م -

 بغلم جداش کردمو گفتم از

 مامان جان بخدا کار دارم -

 گفت  یشاک

تو اصال دوست   شم؟یمیمن دوست قد گهیم زنهیبکوب زنگ م هیمثال هان؟ اون دوستت ک یچه کار  -
 ادمهیکه من  ییتا جا ینداشت

 گفتم کالفه

 بخدا بهت   گمی م  الیخی مامان ب یوا -

 خب بگو  -

 ست یاالن وقتش ن -

 

 گفت  یعصب
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 االن؟  هیپس وقت چ -

 آرامش گفتم   با

دست پختش   یدلم برا یشام خوشمزه بپزه من بخورم که حساب هیکه مامانم بره  نهیاالن وقت ا -
 تنگ شده

 به سر تا پام کرد و گفت  ینگاه  میاخم ن با

 ؟ یدیپوش هیلباسا مال ک نیا -

 مال دوستمه-

 زد داد

 قشنگ یکرد  شرفتیپ گهید نیافر-

 کنم؟ لباسام بو گند گرفته بود کاریخب مامان چ  -

 

 گفت  یعصب

 ی بو گند گرفت ریدوشم بگ هیخب چرت و پرت نگو برو اتاق لباستو عوض کن   یل یخب خ یل یخ -

 گفتمگرفتم باال و  دستمو

 ن؟ یبا ا-

 می ری نداره باهم م بیع-

 با ترس داد زدم  نهی بدنم رو بب یها یکبود یممکنه جا  نکهیفکر ا با

   خوادینه نم -

 ابروشو داد باال و گفت  یتا هی
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 !خوادینم -

 جمع و جور کردمو گفتم خودمو

 خوادیم یخواب طوالن هی...اهان خب حوصله ندارم برم حموم فعال دلم   یعنی... خوادی اره نم -

 نکنه بسمت اتاقم فرار کردم.  چمی سوال پ نیاز ا شتریب نکه یا یبهم رفت، منم برا یچشم غره ا مامان

 . نجایبودم ا ومدهیوقت بود ن  یل یخونه برام خوب بود، انگار خ یهوا چقدر

بود اون  یتخت خوشگلم تنگ شده بود چ یسقف، دلم براشدم به  رهی و خ دم یتختم دراز کش یرو
 تخت سفت و سخت!

 . رونیب  دمیکش  بمیبود رو از تو ج دهیبرام خر شیکه کار یکردم و خرس  بمی ج یتو دستمو

 تو دماغم.  دیچی عطر تلخ و سردش پ یبوش کردم، بو قیعم  یحساب 

 واقعا!  دونمیمن چم بود؟ بقول پارسا عاشق بودم؟ نم واقعا

 خوابم برد  واشی واشی شد و  نیفکرا بودم که چشمام سنگ نیهم تو

 

 : پارسا 

 پرت کردم.  الدیکشو برداشتم و بسمت آرش و م یهارو  از تو نقاب

بعدا بود و   یمخف نیاونجاها دورب  دی، شا بشونیج ینقاب رو تو هوا گرفتن و کردن تو هردوتاشون
 . شدیدردسر م

 .  رونی گذاشتم و همراه بچه ها از اتاق زدم ب بمی ج یتو نانی امو محض اطم اسحله

 بود تا بدرقه امون کنه.  ستادهیدر ا یطبق معمول نگران جلو  ایمیک

 گفت  عیما سر دنید با

 د؟ یریم-
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 با خنده گفت   آرش

 میایم مینه دار -

 گفت  ینگران  با

 د یتوروخدا مواظب خودتون باش-

 رو به من کرد و گفت  بعدم

 باشه پارسا؟  -

 نبود که تو چشم باشه   دیلبام کش اومد، اگرچه اونقدر شد ناخوداگاه

 چشم-

 . نییزد و سرشو انداخت پا یمحو لبخند

هنوز کشف نکرده بودم که خودم نسبت بهش چه   تشیواقع گذره،یم  یتو فکرش چ دمیفهمیم قشنگ
 ممکن بود.  ری غ ییجورای یهر پسر  یبرا یطی شرا نی اونم با همچ  ای میک رفتنیدارم، اخه پذ یحس

 و معصوم اش از ذهنم پاک شه. بای که چهره ز شدینم لی دل نیا یول

 پارسا؟  میبر-

 به خودم اومدم.   الدیم یصدا با

 م یباشه بر -

 .  شستیپشت رل م الدی. طبق معمول مرونی ب میسه تامون با عجله از اونجا زد هر

 جلو و گفت   دیکه عقب نشسته بود خودشو کش آرش

 دارم  جانی ه یل یمن که خ -

 راه انداخت و گفت   نویماش الدیم
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 و ترسو روبه رو بشم  یآدم دست و پا چلفت  هیقراره با  کنمیاره منم، حس م  -

 گفتم  تی جد با

قاتل   هی  یباشه حت یز یاون ادم ممکنه هرچ د،یکن رونی مسخره رو از سرتون ب یفکرا نیابهتره -
 ه یسبحان سشی بهرحال رئ یا رهیزنج 

 جواب داد  آرش

 ی حساب میحواسمونو جمع کن دیبا گهیراست م  -

 با ذوق گفت  الدیم

 نه یب یعموشو م  یوقت نمیواکنش سها رو امشب بب  خوام یفقط م-

   آرش

 زنه ی کتکش م ی شک ندارم حساب-

 گفتم  تی جد با

 کرد تی سها رو اذ یلیحقشه، بهرحال اون خ -

 گفت  الدیم

 اد؟ یسها امروز م دیحاال مطمئن-

 دادم جواب

 گه ی د ادیقرار شد امروز ب  ومدهین  روزی اره بابا از د -

 گفت  شخندیبا ن ارش

 جونشو ول کنه خونه بمونه؟   شیکار شهیمگه م اد؟ی چرا ن -
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 دم،ید  ینم  دنیخند یهم برا  یل ی. دلومدیمن خندم نم  یخنده ول   ریو ارش جفتشون زدن ز الدیم
خب خنده دار   یدارن ول  یشک کردم بهم حس ییجورای تو فکر جفتشون خوندم و  ییزایچیدرسته 

 هم مرده و دل داره.  شی نبود، باالخره کار

 با خنده گفت  الدیم

 اخالقش بهتر شده ها نه؟  ی لیخ  شیسها اومده کار یاز وقت ییخدا  یول-

 گفت  آرش

 کنهیم  یشوخ  یلیخ  دایجد یقورتش داد ول شدیمن عسلم نم هیاره بابا اوال با  -

 حرفشون و گفتم نی ب دمیپر عیسر

 نیبده اروم بش  هیتک تیآرش توهم به صندل تیحواستو بده به رانندگ  الدیخب بسه ، م یل یخ-

 حرکت کرد. دیبا سکوت بسمت خونه جمش  الدیرد و بدل نشد و م  نمونیب  یحرف گهید

  یوقت برا  نیو بهتر  رونی ب زدیاز خونه م دیساعت جمش  نیصبح بود و طبق گفته سها ا ازدهی  ساعت
 شکار طعمه بود 

 

 نگه داشت.   نویماش یدر خونه سبحان یجلو الدیم

 د یپرس آرش

 هم خلوته ها  نجایسراغش؟ ا میبر رون ی االن از در اومد ب -

 دادم جواب

ممکنه خانواده اش   نجایا م،یاریم رشی خلوت گ یجا  هیاز خونه اش دور شه  میصبر کن  دینه، با-
 صداشو بشنون 

 . د ینزد و همه چشم دوخته بودن به در خونه جمش  یحرف  یکس گهید
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 .رونی هم همراهش از در اومد ب یدختر الغر مردن هی رون،ی از خونه زد ب نیبعد چند م باالخره

 

 گفت  الدیم

 که همراهشه   نمیشانس ا یبخشک  یا-

 با تمسخر گفت   آرش

 اره چقدرم زشته  -

  دیدر از جمش یخترش باشه همونجا جلود  زدمیرو اون دونفر. دختره که حدس م  میسه زوم شد هر
 پول گرفت و راهشو گرفت و رفت. 

 و گفت  دی کش ینفس راحت  آرش

 خب خداروشکر مزاحم رفت  -

 بلندش شد و حرکت کرد.  یلب غرغر کرد و بعدم سوار شاس ریز کمی  دیجمش

 بعد پشت سرش شروع کرد به راه رفتن. کمی الدیم

 . کردی دنبالش م الدیم  رفتی هرجا م دیجمش

 . ارمیب  ری خلوت گ یجا هیتا  زدمیم دید اطرافو

رفت و   یاونجا نم  چکسیبودنش ه کی که بخاطر کوچ یسبز  یسبز بود، فضا یفضا هیجلوتر  کمی
 . زدیاطرافش پرنده هم پر نم

 گفتم الدیبه م رو

 اونجا خلوته ریسبز جلوشو بگ  یاون فضا شیپ -

 گفت  کردیکه جلوشو نگاه م همونجور

 باشه  -
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 .ما تو اون محوطه نبود  نیجز ماش  ینی . ماشمیشده بود کیسبز نزد یبه فضا بایتقر

 رو کردن.  نکاریو آرش هم هم الدیم دم،یصورتم کش یرو  عیسر نقابمو

  یجلو زد و بطرز ماهرانه ا یسبحان نیاز ماش یگاز گذاشت و با سرعت باور نکردن  یپاشو رو الدیم
 ترمز کرد.   دیجمش  نی ماش یجلو

سرشو   کهیزد، پشت سرهم بوق زد و در حال  دیمارو د نینگه داشت و با تعجب ماش  نشویماش دیجمش
 شروع کرد به فوش دادن.  رونیاورده بود ب  شهیاز ش

 به بچه ها گفتم  رو

 م یخب بر یل یخ -

 .  رونی ب میزد نی با حرف من هر سه از ماش همزمان

با ترس دنده  رونی ب دمیکش بمی اسلحه امو از ج نکهیبمحض ا  یبا تعجب مارو نگاه کرد ول  دیجمش
 عقب گرفت 

 و گفت  دی، بلند خند نیو  خودشو انداخت رو کاپوت ماش دیکه از همه فرز تر بود دنبالش دو آرش

 شه یکجا خوشگله؟ هنوز کارمون داره شروع م-

 . دیترک نش یماش یجلو  شهیش کهی ضربه زد، جور نیماش شهیبا مشت محکم به ش بعدم

 .نی زم فتهی تا آرش ب کردیچپ و راست م  نویکارشو خوب بلد بود، تند تند فرمون ماش دیجمش

 داد زدم  عیسر

 پنچر کن  کشویاسلحه ،الست ای ب الدیم-

 پرتاب کردم.  الدیرو بسمت م  اسلحه

 رو پنچر کرد. ییجلو  کی و دوتا الست دیماهرانه ماشه رو کش الدیم هیصدم ثان کی در
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کنترل کنه و   نویهم نتونست ماش   دیجمش  کهی وار،جوریتعادلشو از دست داد و خورد به در و د نیماش
 .نییکاپوت پرت کرد پا  یکتلت نشه خودشو از رو نکه یآرش هم از ترس ا

شروع کرد    نیشدن از ماش ادهینگه داشت و بمحض پ نو یکار از کار گذشته ماش  گهید دیکه د دیجمش
 . دنیبه دو

 تا ما.  ادیاز دست ارش برم شتریب نکاریا میدونستیاگرچه م م،یدیسه تامون بسمتش دو هر

 چسبوند.  واریرو به د  دیشد، آرش خودشو بهش رسوند و محکم جمش نیهم هم قایدق

 .  میخودمونو بهشون رسوندهم  الدیم منو

 نتونه فرار کنه. گهیگذاشت تا د  دیسر جمش  یاسلحه رو رو الدیم

 بود.  دهیفا یب یفرار کنه ول  کردیم یو سع کردیتقال م  دیجمش

 زد  ادیفر

 دیخوای از جون من م یچ دیهست یشما ک -

 سرش قرار گرفتم و با خشم گفتم پشت

 سوال  یسر یجواب دادن به  یبرا  یای همراه ما ب دیبا-

 با شما... یحرف چیمن ه -

 گفت  عیبا اسلحه به سرش زد آخش رفت هوا و سر الدیکه م یضربه ا با

 نکردم  یبخدا من کار  دیتوروخدا ولم کن -

 زد  ادیفر آرش

 ا یفعال دهنتو ببند و مثل بچه خوب همراهمون ب شهیاونش بعدا مشخص م-

 گفت  عیسر الدیم

 سراغ خانوادت   میریتو م یبجا یسر  نی، ا میدار  وگرنه ادرس خونتو-
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  میتسل دی خوشم اومد چون جمش  الدیم دیاز تهد یاصال تو مرام ما نبود ول یکار  نیهمچ  دونستمیم
 شد و گفت 

 د یفقط به خانوادم کار نداشته باش امیم دیهرجا بگ کنمیم د یباشه باشه هرکار بگ -

 زدم داد

 تر  عیسر نی تو ماش ایهمراه ما ب -

و ارش احاطه اش کرده بودن همراه من  الدیتکون داد و آروم به عقب برگشت و همونجور که م سرشو
 حرکت کرد. نی بسمت ماش

 داد زد  ارش

   االی نیبرو عقب بش-

 ترس گفت  با

 رم ی باشه باشه م -

 . م یسوار شد عیرفت نشست و ما هم سر عیسر

 م یبسمت پاتوق حرکت کرد میبزن یراه حرف نیب  نکهیا بدون

 

 : سها

 که دستش بود ثابت موند.  یو دسته گل بزرگ یپستچ  یرو نگاهم

 تعجب گل رو ازش گرفتم و گفتم  با

 ست ی آقا من گل سفارش ندادم مال من ن یول -

 از دستم کالفه شده بود گفت  یکه حساب  یپستچ

 د؟ یستین یر ی مگه شما سها آقام -
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 بله-

 .. دیشماست نگاه کن  یگل برا نیخب ا -

 جلوم گرفت و گفت  دفترشو

  یر ی کوچه زمزم، خانم سها آقام رندهینوشته گ -

 ه؟یفرستنده اش ک دیدون یخب نم  -

به شما گل داده خودتون نگاه   یشمام که بدونم ک  یشخص  یخانم، مگه من پستچ  دونمیمن چم -
 روش نوشته باشه   دیشا دیکن

 فت کالفه خودکارشو بسمتم گرفت و گ بعدم

 من برم   دیامضا کن-

 امضا کردم. دیرو از دستش گرفتم و با ترد خودکار

 خانم خداحافظتون   یمرس-

 در دور شد. یاز جلو عیازم گرفت و سر خودکارشو

 متعجب گل بدست رفتم خونه. افهیرو بستم و با همون ق در

 اومد جلو و گفت  عیمن سر  دنیبا د مامان

 دستت؟  هیچ  نیبود ؟ ا یک-

 تعجب گفتم   با

 منه  یگل برا ن یبود گفت ا یپستچ -

 فرستاده یتوهه؟ ک یبرا-

 دونم یبخدا نم -
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 رفتم تو اتاق.   عیبزنه و سر یاجازه ندادم حرف  گهید

 

 گذاشتم . نیزم  یگل رو رو عیرو پشت سرم بستم و سر در

 !شی کار د،ینفر به ذهنم رس هی فقط

 خوادیخب حتما م یبرام گل بفرسته ول   نداشت یخاص لیباشه جز اون؟ درسته دل تونستیم یک
 چراغ سبز نشون بده. 

 رز قرمز.   یکردن گل ها زی ذوق شروع کردم به انال با

و براش    زیم یبرداشتم تا بزارمش رو نی زم یبود . گل رو از رو قهیباز بود، چقدرم خوش سل  شمین
 . ارمیگلدون ب

گل ها منو به خودش   یال به ال یرنگ  یصورت  کیگذاشتم و خواستم برم که کاغذ کوچ زی م یرو رو اونا
 جلب کرد. 

عاشقم شده بود خدا رو   دمیشوم فرستاده بود، شا تیحتما برام نامه فدا  رون،یب  دمیذوق کاغذو کش با
 ؟ یدیچه د

 کش اومد و قلبم شروع کرد به تاالپ تولوپ کردن.  یبرام نامه فرستاده لبام حساب  نکهیا یادآور ی با

 بازش کردم و با عشق زل زدم بهش ع یو سر ارم ینتونستم طاقت ب  گهید

گل ها به مشامم خورد ناخوداگاه   یرد شدم و بو یسالم سها خانوم، راستش امروز که از گل فروش-
اتان   هیگل سرخ سرخ، و روحلب هاتون مثل  ف،یکه پوستتون مثل گل لط  ییشما افتاد، شما  ادیدلم 

 است...  فیمثل گل ظر

از نظر اون من مثل گل بودم؟   یعن ی! مای دونستیبلد بود و ما نم زای چه چ شیکار نیدلم قنج رفت، ا ته
 . کیچه رمانت

 ذوق شروع کردم به خوندن ادامه نامه با
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گل  نیخواستم ا مینفرستم، از طرف هیرو براتون بعنوان هد  بای دست گل ز نی ا ومدیراستش دلم ن -
 دیچقدر برام مهم هست دیبفهم  نکهیا یخوردن رابطه من با شما، فقط برا وندیپ  یباشه برا یواسطه ا

  کردم،ی بپر بپر م یوگرنه حساب کردی کمرم درد م فیح دم،یکش ی فی خف غی تموم شدن نامه از ذوق ج با
 برام نامه فرستاده بود.   شی کار شدیباورم نم 

اون دوستم  یعنی ؟یچ یعنی نی ماست ا وندیگل واسطه پ نیگفت من براش مهمم، اون گفت ا اون
 رو دوست داشتم ؟  شی منم کار یعنیخدا جونم من چرا انقدر خوشحال شدم؟  یییداره واااا

  دینامه حتما با نیاونجا، ا ذوق نامه رو بستم و نگاهش کردم، در کمدم رو باز کردم تا نامه رو بزارم با
 .موند یم یادگار یبعنوان 

 رفت   نیاز ب اهامینوشته پشت نامه تمام رو دنیرو پشت و رو کردم و با د نامه

 یاز طرف بهرام سبحان  -

 مرد ... نیمرد ....ا نیا دن،یشروع کرد به لرز  دستام

 حرص نامه رو پاره کردم و پرتش کردم اونور. از

 .شدیم  نییو قلبم باال پا ومدی از حرص باال نم  نفسم

 در خونه اش و پاره پاره اش کنم. یاالن برم جلو نیهم خواستمیبودم که م یعصب  یانقدر 

برام گل بفرسته؟  شیداشت کار  یلیخودم بدم اومد . واقعا چه دل  یاز حرص بستم، از سادگ چشامو
 . نطوریاون ندارم اونم هم یتو زندگ  یگاهیجا چیداشت من خوشحال شم اصال؟ من ه یلیچه دل

 .نی ادم کش و دزد بود هم هیمن فقط  یبرا اون

  چارهیکه تو نامه بهم زده شد دستام مشت شد، ب ییحرفا یادآور یبه گل ها کردم، با  یحرص نگاه  با
 از اولم قصدش من بودم .  دمیهمفی م دیبود. با  یسبحان یها یکثافت کار  چهی مامانم که باز
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نداشت که من عاشق گل ها بودم و از   تی اون لحظه اهم گهیخشم بسمت گل ها حرکت کردم، د با
، اون لحظه فقط نابود کردن اون گل ها برام مهم   شدمی باهاشون بد برخورد کنه ناراحت م یک ی نکهیا

 نابود کردم.  ویبا نابود کردن اونا سبحان کردمیبود چون فکر م 

 . رونی توجه به نگاه پر تعجب مامان و سوال جواباش گل به دست از خونه زدم ب یب

 که سر کوچه امون بود پا تند کردم .  یسطل آشغال  بسمت

گل  نیا فی واقعا ح  ،ی تو آشغال ختمی بهش، با حرص همه گل هارو پر پر کردم و ر دنیمحض رس به
 بود.  ی همچون سبحان یها که فرستنده اش آشغال

 کردم و بسمت خونه حرکت کردم  کهیت  کهیگل رو ت  نی آخر زدمی نفس نفس م کهیحرص درحال  با

 

 : ا یمیک

بچه ها   ی. همش نگران بودم که برا دمیکوبی م نیزم یو پامو با ضرب رو  دمیجو یبا حرص م ناخنامو
 . ارنی ب ری رو گ د یتونسته باشن جمش دوارم یام فته،ی ب  یاتفاق

 افتاد. برش داشتم و شماره آرش رو گرفتم. زیم یرو یبه گوش نگاهم

 پارسا.  مونهیهم که پشت فرمونه عمرا جواب بده م الدیکه خاموشه. م نیخداا ا یییا

 کرده بودم. وش یافتاد به اسم پارسا که جانا س  نگاهم

  یدوست داشته باش ویکی دلم گرفت، چقدر سخت بود دوست داشتن ، چقدر سخت بود  ناخوداگاه
سرم داد زد و من  یچند روز که پارسا حساب  نی. چقدر سخت بود ایرسی بهش نم  یاشمطمئن ب یول

 شدم،ی بودم و راحت عاشق م یعاد یبهش بگم، کاش منم مثل دخترا یز ی بخاطر دلم نتونستم چ
 ! فی ساختم، اما ح یم مویو باهاش زندگ کردمیم  ترافراحت عشقمو اع

  ستیحاضر ن یسال سن کس  ۲۶اق شوم با وجود  اتف هیکه بخاطر   یمتفاوت بودم، دختر  یدختر  من
دختر آفتاب    هینبوده صدردصد دنبال  شیتو زندگ یاحد چیباهاش ازدواج کنه . مخصوصا پارسا که ه

 .گرده یمثل خودش م دهیمهتاب ند
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  یکه کوروش به سها خرس داد و سها حساب  یاونروز  رهی نم ادمیفرستادم،  رونیبا حسرت ب   نفسمو
وقتا   یخب حسادت بعض  یدوستش دارم ول یلیذوق زده شد چقدر بهش حسادت کردم. البته خ

 ست یدست خود آدم ن 

 داشت،  یعاد طی کردم که شرا  حسادت

 

به عشقش اعتراف کنه و بهش   کنه یهروقت که اراده م  تونستیاون واقعا عاشق کوروش باشه م اگه
 من.... یبرسه ول 

 . رونی زنگ تلفن از فکر اومدم ب یصدا با

 باال.   دیاسم جانا ابروهام پر دنید با

 چرا بمن زنگ زده بود؟ شد،یداشت از جا کنده م قلبم

 لرزون گفتم یدکمه اتصالو زدم و با صدا عیسر

 الو-

   ای میالو ک-

 بله؟  یعنیجان...عا -

 میرو گرفت  دیجمش-

 گفتم  یخوش حال با

 واقعا؟ -

 اره  -

 د؟یایم  یخوب ک میل یخ-

 نکردم  ویمن شمارشو س ادیزنگ زدم بگم به سها زنگ بزن بگو ب  میاالناست که برس-
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 .شدیدلم خوش م یگفتیم یز ی چی خب حداقل  ن؟یشد، زنگ زده بود بخاطر ا یخال یحساب  بادم

 زنمیباشه زنگ م -

 ؟ یندار  یکار -

 نه -

 مواظب خودت باش  -

 نگران من بود؟ یعنیشروع کرد به تاالپ تولوپ کردن، بمن گفت مواظب خودم باشم  اریاخت یب قلبم

 قطع کرد.  ویگوش یک  دمیغرق چند تا کلمه شده بودم که نفهم انقدر

 شماره سها رو گرفتم تا خبر رو بهش بدم. عیسر

 

 : سها

بلند بسمت   یخارج شدم و با قدم ها  نیاز ماش  تیآژانس با عصبان  هیاز حساب کردن کرا بعد
 پاتوقمون رفتم. 

بودم که   یو اون االن اونجا بود، انقدر عصب رنیزنگ زد و گفت بچه ها تونستن عمو رو بگ  ایمیک
بهتر از   یکنم و حاال ک یسرش خال   ویبودم که حرص سبحان یک یعمو رو بکشم. فقط دنبال   دمیترسیم

 باز کرد. میاون آشغال رو به زندگ یهاش پا یبکار یکه بخاطر فر  یعمو؟کس

 یروز یبشاش بچه ها که نشونه پ یبه دو رفتم باال و به محض باز کردن در چهره  یک یپله هارو  عیسر
 بود جلوم ظاهر شد. 

 بلند شد و گفت  یصندل  یرو لبش بود از رو یلبخند کجک  کهی درحال پارسا

 م یمنتظرت بود یچه عجب اومد-

 گفت  یشاک  آرش
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 ی دعوا و کتک کار  ی، دلم لک زده برا گهید ای بابا ب یا -

 گفتم عیطور که اخم کرده بودم سر همون

 کجاست؟ -

 

 با خنده گفت  الدیم

 حاال برس بعد...  -

 داد زدم  عیسر

 گفتم کجاست؟ -

 گرد شده به اتاق اشاره کرد و گفت  یبا چشا  ایمیک

 نجا یا-

 رفتم سمت اتاق.   عیبزنن و سر گهیمهلت ندادم حرف د گهید

 مخم بود. یبدجور رو  یچوب یصندل   یاتاقو باز کردم ، چهره نحس اش رو در

 من ابروهاش از تعجب رفت باال.  نی چهره خشمگ دنی اورد باال و با د سرشو

 تته پته گفت  با

 .. نجایسها ت..تو..تو..ا-

شد   رهی د و با ترس خبلند ش یصندل  یاز رو کهیاشو تو چنگم گرفتم، جور قهیحمله ور شدم و   بسمتش
 بهم. 

 دم یشده ام غر  دیکل یدندونا یال از

  یشد یاشغال چقدر بهت داد که راض یهان؟ اون سبحان  ینابود کن مونویاومد که زندگ رتی چقدر گ-
 هان؟  یکن  انتی به داداشت خ
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 لرزون گفت  یصدا با

 ی زن یحرف م  یاز چ  دونمیب..بخدا نم-

 صورتش کوبوندم.  یمحکم تو اریاخت  یبستم و ب چشامو

 ور صورتشو گرفت.  هیو  ن یپرت شد زم کهی جور

 زدم  ادی خشم فر با

خونه و کار    یسند قالب دونمیم زوی کثافت ، من همه چ اری خفه شو خفه شوووو اسم خدارو به زبونت ن-
 ناکس  یاون سبحان  یکردن برا

 نکردم  یهمش دروغه من کار -

 اش گوش خودمم کر کرد. که صد یزدم، پوزخند یحرص پوزخند از

به اصرار ها و قسم خوردناش به جون بابا و دست شکسته   یحرص بطرفش حمله ور شدم، توجه با
 اش نشستم. نهیس یام رو نکردم و رو

دل منو خنک   چکدومی، دوتا ، سه تا...ه یک ی دم،یصورتش کوب  یکه توان داشتم با مشت تو یحد تا
افاده به اجبار لباس  یزن عمو یعمو چهره مظلوم مامان که برا یها و اصرار ها ادیفر کرد،ینم
 بودنکه دستمو قرمز کرده  ییخون ها  کرد،ی رو از ذهنم پاک نم رونی تا عمو ما رو نندازه ب دوختیم

 . کردیرو درست نم  میتو زندگ  فیکث  یعقده دانشگاه و ورود سبحان 

فوش به خودش ، به خودم؛ به   دادم،یم و فوش زدمیم اد یبا تموم وجود فر زدمی که مشت م همونجور
درد دست چپ ام   یعمو مهم بود حت دنی. اون لحظه فقط عذاب کشدادمیو آسمون فوش م نیزم

 . زدمی نداشت و فقط با جفت دستام بهش مشت م یتیهم اهم

به گوشم  فشیضع یناله ها یو فقط صدا  ومدیمثل قبل نم گهیعمو د یزده بودم که صدا یانقدر 
 .کردیدلمو خنک م شیاز آت ذرهیکه  یز ی . چخوردیم

عمو  یبغلم گرفت و منو از رو  ر ی و محکم از ز یقو ییکه دستا  ییتا جا زدم،یرحمانه م   یب همونجور
 برداشت. 
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با پا به بدن  هیقدرتمند ک  یبفهمم صاحب اون دستا  نکهیبدون ا شدم،یم دهیشدت به عقب کش با
 زدم ی ضربه م خوردیغلت م نیزم ی جون عمو که رو مهین

 محو کنم  یدزد دقل باز رو از زندگ  نیا دیبکشم، من با نویامشب ا دیمن با دیولم کن  د،یولم کن-

 چشمم نبود و از اتاق خارج شدم.  یعمو جلو گهید کهیشدم ، جور دهیشدت به عقب کش با

 دنیکنم که با د یسرش خال  موی دق و دل  هیبود تا بق یکار ک  نیعامل ا نمیحرص برگشتم عقب تا بب با
 زبونم قفل شد.  یمشک یچشا

 اخم کرده بود   یکه بطرز وحشتناک  شیکار

 توجه به نگاه متعجب بچه ها منو کشوند تو اتاقش و در اتاقو بست.   یگرفت و ب دستمو

 دستمو با شدت از دستش خارج کرد و با خشم گفت  

 هان؟ یکن یغلط نیهمچ یبتو اجازه داد بر  یک-

 بود کنار زدم و با خشم گفتم  ختهیصورتم ر یهامو که رومو دسته

 منو نابود کرده یمنه و زندگ  یاون عمو رمیاز شما اجازه بگ ستیقرار ن  -

اما تو   یبکن یبعد هرکار خواست مینبود، ما قرار بود ازش حرف بکش نیما قرارمون ا خود،ی ب یل یخ-
 طرف رو!   یترکوند یزد دهینرس

 حرص داد زدم  با

   کشتمشی م دید حقش بود باحقش بو-

 ؟یدیفهم سمیمن رئ نجایا ،یندار  یحق نیتو همچ  -

 بهش تنه زدم و بسمت در رفتم  محکم

 ....یک  یولم کن بابا بتو چه فکر کرد-
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طرف صورتم   هی یناگهان یل یشد و خ دهیبودم که موهام بشدت بسمت عقب کش دهیبه در نرس هنوز
 داغ شد.

   دمیفهمیطرف صورتم رو نم هیو کزکز کردن  یداغ لیافتاده، دل یچه اتفاق دونستمیبودم، نم جیگ هنوز
. 

شده بود بهم تازه   رهیخ  یکه با ترس و نگران ییکه رو هوا مونده بود و چشا  شیدست کار دنید با
 .شدهیچ  دمیفهم

  دهی، بر دنیکرد.لبام شروع کرد به لرز  ری تو گلوم گ شهیمثل بغض؛ بغض نه بهتره بگم خورده ش یز یچی
 گفتم  دهیبر

 تو صورتم یتو... تو زد -

 که تا اون لحظه تو هوا معلق بود داخل موهاش فرو برد و کالفه گفت  دستشو

 ی کرد میعصب-

تا چند تا فوش   کردی کار نم میاون زبون لعنت د،یچرخ  ینم  مینگاهش کردم، اون زبون لعنت  یناباور  با
 نثارش کنم. 

 

 غرورمو بشکنن.  خواستنی و م کردنی م یاشکام نامرد د،یلرزیام م چونه

 تاسف بار گفت   شیکار

 شدم فراموش کن  یمن عصب -

-.... 

 بگو  یز ی چ هی کنمی خواهش م-

-... 

 عموتو؟ االن اصال نا نداره جواب مارو بده   یکرد یچرا اونجور  گه،ید گمیخب راست م-
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مرد کم اورده بودم؟ چرا   نیدر مقابل امن چم شده بود؟ چرا  نهی تا اشکامو نب  نییانداختم پا سرمو
 بهش بزنم؟ یمحکم  یلیباال و س بردمیدستمو نم

 باال  اریسرتو ب-

 !ل یدل یخوردم اونم ب  یل یس شی خوردم ،از کار  یلیندادم، من شکسته بودم، من س یتیاهم

 چونه ام، اروم سرمو اورد باال.  ری رفت ز هوی دستش

 . یل یسخت بود خ  یلینکنم، خ  هیتو دهنم فرو کردم تا گر لبامو

 زد تو چشام گفت  زل

 م یآروم حرف بزن یل یبا عموت خ  میبر  ایاروم باش باشه؟ االنم ب -

داد بزنم بگم ولم کن   تونمیداد بزنم بگم گمشو؟ چرا نم تونمیچرا نم  ایخدا د،ی لرزیام بشدت م چونه
 ! یعوض

 سها -

که  ی. چقدر آواز صدامو دوست داشتم وقت زدی بار بود اسممو صدا م  نیشدم بهش، اول رهیتعجب خ  با
 .شدیاز دهن اون خارج م 

  یکیاالنم  دونستمیچشاشو از حرص بست و تند تند نفس نفس زد. م زنمینم  یحرف دید یوقت
 اش فکرم بسته شد.  نهیشدن سرم تو س  یبا مخف  یگوشم ول یکی تو اون خوابونهیم

درد مچ پا، بلکه بخاطر   اینه بخاطر خواب بد  نباریبودم! اون منو بغل کرده بود ا شی تو آغوش کار من
 . دونستمیکه نم  یحس

 گوشم اروم زمزمه کرد ریز

 نکن  هی توروخدا گر د،یببخش -

 .هیگر  ری بغضم شکست و تو بغلش زدم ز یحرف بودن، بطرز وحشتناک نی انگار منتظر هم اشکام
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 دونستمی هم نم لشیبهونه بودن که بلند هق هق کنم، دل نایبخودش فشار داد، امنو محکم  شیکار
 مهم نبود غرور برام.  گهید خواست،یم هی. فقط اون لحظه دلم گرشی کار ای یعمو، سبحان یبخاطر کارا

 اروم باش   ششششییییه یراه جلوت دار   یلیهنوز خ  یباش یقو  دیآروم باش ، تو با-

کاش   خواستیزدنش برام مهم نبود فقط دلم صداشو م یلیس گهیحرفاشو دوست داشتم، د چقدر
 بهش بگم بازم حرف بزنه. تونستمیم

 

 شد بهم. رهی و با لبخند خ  رونیب دی منو از بغلش کش  اروم

 انگشتش اشکامو پاک کرد و گفت  با

 باشه؟   ایکن  هیگر نمینب گهید -

 بغل خر شدم!  هی احت نبودم ازش ؛ اره من با نار گهیتکون دادم و لبخند زدم. د سرمو

 ؟یاروم شد -

 اوهوم -

 م؟ یعموت باهاش حرف بزن شیپ  میبر-

 باشه  -

 ی کن  کاری آخرش چ گمیباشه؟من خودم بهت م  ینکن  یو کار  ینگ یز یفقط قول بده چ-

 بستم و گفتم  چشامو

 باشه یسخته ول  یل یخ -

 زد و گفت  یمحو لبخند

 ی تو هنوز اون مارمولک هارو نشناخت  کننی ناجور م یبچه ها االن فکرا گهید میخب بر یل یخ -

 . رونیب  میزدم و همراه هم از اتاقش زد یمحو لبخند
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 گفت  شی ما با ترس رو به کار دنیبا د  ایمیک

 شده؟  یز یچ-

 رو به من گفت  الدیم

 ی کرد هیسها گر-

 زدمو گفتم  یمصنوع لبخند

 نه خوبم  -

 اش گفت  یشگی هم  تیبا جد  شیکار

 ازش چند تا سوال بپرسم  خوامیپارسا برو به اون مردک بگو خودشو آماده کنه م -

 چشم آقا -

 گفته بود رو انجام بده. شیکه کار یخودشو به اتاق رسوند تا کار  عیسر پارسا

به  دونستمیبود اصال نم  ریفکرم درگ یل یدستام گرفتم، خ نیولو کردم و سرمو ب  یصندل   یرو خودمو
 عمو.  ش،یکار ،یکدوم فکر کنم، سبحان 

 گفتم  شیسرمو اوردم باال و رو به کار عیلحظه سر همون

 ی ز یچ ی یراست-

 تعجب گفت  با

 بفرما -

 امروز برام گل فرستاده بود  یسبحان-

 ابروشو داد باال و گفت  یتا هی
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 گل؟-

 اره گل  -

 د یبا تعجب پرس  ایمیک

 ؟ یچ یبرا-

 زدمو گفتم   یپوزخند

 شروع رابطمووووون   یبشه برا یواسطه ا نکهیا یبرا-

 با خشم گفت   الدیم

 رابطتتون؟-

و حدس   دمید یمشکوک از سبحان  یبگم من چند بار رفتارا نمیبله خودش تو نامه گفت، البته ا-
اون دسته گل  نکهینگفتم چون مطمئن نبودم تا ا یز ی تو کلش هست اما به شما چ یز یچی  زدمیم

 مسخره رو فرستاد 

 با حرص گفت   ایمیک

 خرفت   ر یپ کهی واقعا که وقاحت داره مردت-

 رگ گردنش متورم شده بود با حرص گفت  یکه حساب  شیکار

 که اونشب...  یخواب  یعنیمامانتو گرفته؟  نیاون بتو چشم داره و بخاطر هم  یگ یم یعنی -

 . دمیگفت که نفهم ییزا یلب چ  ریرد و زموهاش ب  یحرفشو نزد و دستشو با حرص ال ادامه

 ...نکهیمگر ا  شهیفعال نم یهر دختر  یپسر برا کی رتیلبخند زدم، غ ناخودآگاه

 گفت  عی سر ارش

 شهی داره خطرناک م یلیاون خ ینپلک یدور و بر سبحان  ادی کن ز یسع -
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 د یبا حرص غر  شیکار

 به وقتش  میرس یبه حساب اونم م -

 من گفت  روبه

 م یپاشو بر-

 که عمو توش بود رفتم.  یتکون دادمو بدنبالش بسمت اتاق سرمو

 

 یاما سع کنم ی خراب م زویهمه چ  زنمی رو خودم کنترل ندارم و م دونستمیدر اتاقو باز کنم، م دمیترسیم
 بخورم.   یلیس خواستیدلم نم گهیحفظ کنم، د  مویکردم خونسرد

 نگم. یز ی کردم چ یمون اتاق؛ پشت سرش رفتم و سعدر رو باز کرد و زودتر از من رفت تو ه  شیکار

 بود. ستادهی گذاشته بود و کنارش وا یصندل یجون عمو رو رو  مهیبدن ن  پارسا

 متوجه ورود ما شد و سرشو اورد باال. عمو

 لب زد شی که پر خون بود خطاب به کار یدهن با

 به اون بگو منو نزنه  -

 زر نزن.  گفتمیتو دهنش و م  کوبوندمی م شدیمنظورش منم، کاش م دونستمیم

 جواب داد  شیکار

 ی بر   یتونیم یبعدشم هرجا خواست میکنی با تو کار نداره ما فقط چند تا سوال م یکس-

 

زبونش جلوم سه متر بود و   روزیبود که تا د یهمون مرد نیبمن انداخت، ا ی نگاه  میبا ترس ن عمو
 الن... اما ا زدیحرف خودشو م

 گفت  عیسر
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 فقط... دمیم دیهرچقدر بخوا کنمیم دیهرکار بخوا دمیجواب م دی بگ یباشه باشه هرچ -

 انگشتشو به نشونه سکوت برد باال و گفت   شیکار

 گفتم فقط دوتا سوال م؟یمگه ما اسم پول اورد -

 بزدل گفت   یترسوها مثل

   دیشما بگ یچشم چشم هر چ-

 .شی اورد و گذاشت کنار کار یصندل دونهی عیپارسا سر شیاشاره کار با

 نشست و گفت   یصندل یجذبه رو با

 ی هست  یبده ک حی خب اول توض یل یخ -

 دهنشو قورت داد و گفت  اب

 خب از سها بپر...  -

 زد داد

 ی هست یگفتم ک-

   یر یآقام دی جمش  دم،یمن جمش -

 متنفر شدم.  میل یبار اون لحظه از فام نیاول  یاز حرص مشت شد؛ برا دستام

 چند سالته؟ -

 چهل و سه -

 ؟ یبرادرتو از دست داد  یچند سالت بود وقت  -

 و افسوس گفت  نییسرشو انداخت پا  عمو

 رفته  شهی داداش هفت ساله م -
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 حرص داد زدم  با

 که...  یتو اگه داداشتو دوست داشت اری رو درن نیغمگ یادما یادا یالک-

 زد حرفم نصفه موند.  شی که کار یادی فر با

 اخم کرده بود رو به من گفت  کهیدرحال 

   ین یقرار شد ساکت بش  -

 ش یبه عمو رفتم و چشم دوختم به دهن کار یغره ا چشم

 ه؟ یک  یسبحان -

 کرد و گفت  شی به کار یترس نگاه  با

 شناسمینم  یمن... من سبحان -

  شیکار یخنده ها  نیم چرت و پرت نگه و از ابه عمو اشاره کن تونستمیبلند قهقهه زد، کاش م  شیکار
 بترسه.

 خندشو خورد و گفت   شیکار

 نه؟  یشناس یکه نم-

 نه بخدا -

 د یلرزیعمو از ترس بدنش م  کهی برداشت و چونه عمو رو تو دستش گرفت. جور  زیخ  دفعهی شیکار

و پوکت خبر دارم پس بهتره بمن   ک ی و ج  یاز تو از زندگ شتر یمن ب ؟یدیمنو خر فرض نکن فهم نیبب -
 ؟ یدیفهم  یدروغ نگ 

 بزنه سرشو تکون داد.  یحرف نکهیبدون ا عمو

 محکم چونه عمو رو بسمت عقب هول داد و گفت  شیکار

 ه یک یسبحان  دمیپرس-
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 خواستگار زنداداشه   یسبحان -

 بگه گفتم یز یچ شی کار نکهیا قبل

 هان؟ یکردیم کار ی تو خونش چ ؟یکردی م ی، پس تو شرکتش چه غلط  یغلط کرد-

 نگفت و برخالف تصورم رو به عمو گفت  یز یبهم چ شیکار گهید ندفعهیا

 جوابشو بده  -

 با ترس رو به من گفت  عمو

 میزدی حرف م  نایواال بال ما فقط راجب مامانت و مراسم و ا-

 زدمو گفتم   یپوزخند

 عه؟! -

 اره واال -

 گفت  شیکار

 نه؟ میمن ک  یدون یجون ؛ فکر کنم هنوز نم  دیجمش نیبب  -

   نمتونیبیبارمه م نی نه بخدا اول -

 زد و گفت   یپوزخند

 شم یمن کار -

گرد شده بود که هر آن  یبود، چشاش بقدر  انی نما یلرزه دستاش به خوب  د،ی از صورت عمو پر رنگ
 .  رونیممکن بود از حدقه بزنه ب

 داد و گفت   یاشو به صندل  هیبا همون پوزخند تک  شیکار

 ش ییییتکرار کن، کاااار ؟یدیفهم-



 شهر  یها زدهیپر

284 
 

  شویکار یعن ی د؟یترسیبود؟ چرا عمو ازش م یاون ک د؛ یچرخی م شیعمو و کار نی تعجب نگاهم ب با
   شناخت؟یم

 با تته پته گفت  عمو

 ن... اقا بخدا م-

 ؟یدینداشته باشم فهم  تیکار رمینزن فقط جواب منو بده منم قول م یادی حرف ز  سسسسیه-

 سرشو تکون داد و گفت  عمو

 د یشما بگ یچشم چشم هرچ-

 داد و گفت  یاشو به صندل هیتک   شیکار

 هیک  یسبحان -

شدم    رهیخ  تی . با عصبانرونی برم ب  دیاضافه ام و با نجایمن ا  یعن ی نیبمن انداخت؛ ا ینگاه  مین عمو
 .گهیم  یچ نمی تا بب ش یبه کار

 نگاهم کنه خطاب به عمو گفت  نکهیبدون ا  شیکار

 بدونه پس بنال  وی سها حق داره همه چ -

شدم به عمو که باعث شد با ترس    رهیرو لبم نشست، با پوزخند خ  یا روزمندانهی لبخند پ ناخوداگاه
 .رهی نگاهشو ازم بگ

 و گفت  نییانداخت پا  سرشو

 منه یم یاون دوسته صم-

 خب  -

 کنم یمن تو شرکتش کار م  -

 گفتم  شی رو به کار  تی عصبان با
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  یکه اصال ربط  ییشرکت ماسه شو  رهیصبح م  ازدهیساعت  دمیخودم د یخودم با چشا گه؛یدروغ م -
 نداره یبه سبحان

 ه عمو گفت ب  شیکار

 براش؟  ی دار  یخب چه جواب  -

 ی سبحان  یهم برا کنمیهم تو اون شرکت کار م  ییجورای-

 براش؟   یکنی م کاری خب چ -

 بود.  دهیترس ی حساب  یعنی نیلباشو با زبونش تر کرد؛ ا عمو

 کنم ی م عیمغازه ها توز برمیطال هارو م  -

 ؟ یمطمئن -

 ترس گفت  با

 اره -

  نای! اگفتی راست م دمیشا گه؟یانداختم، از کجا مطمئن بود عمو دروغ م شیبه پوزخند کار ینگاه مین
 دم یفهمیجواب سواالمو م شدیکاش م  کنن؟ی و عمو مواد جا به جا م یسبحان دونستنیاز کجا م 

 !دونمینم لشمیبه پارسا انداخت و با چشم و ابرو بهش عالمت داد. دل  ینگاه مین  شیکار

 .رونیاز اتاق زد ب عیگفت و سر یملب چش ریز  پارسا

 دوخت و گفت  ش یبا تعجب نگاهشو به کار عمو

 چرا رفت؟  د؟یبهش گفت یچ -

 . نیافتاد زم یبطرز وحشتناک یصندل  کهی بلند شد؛ جور  یصندل  یاز رو عیسر شیکار

 . دیعمو رو تو چنگش گرفت و سرشو به سمت خودش کش یبرداشت و موها  زیخ

 بهت گفته بودم بمن دروغ نگو نگفتم؟  -
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 فرار کنه گفت  شی کار یدستا ریاز ز کردی تالش م کهی درحال عمو

 من دروغ نگفتم  -

 با حرص بسمت عقب هولش داد و گفت   شیکار

 شه یاونم معلوم م-

 کنه. کار ی چ خوادیم میدونستیاصال نم  ش؛ی به کار م یشد رهی منتظر خ یمن هم عمو با چشما هم

 بود.  ستادهیوا نهی عمو دست به س یبا پوزخند جلو   شیکار

 داغ شده دستش بود اومد داخل. لهیم هی کهی لحظه در باز شد و پارسا درحال همون

 کنن؟ کاریچ خواستنیداغ چشامون گرد شد. م لهیم دنیعمو با د منو

 

 داد زد عیداغ سر لهیم دنیبا د عمو

 توروخدا دیولم کن کنم ی نه نه خواهش م -

 کرد. کیرو بسمت بازوش نزد لهیو م ستادی سر عمو وا یباال  پارسا

 به بازوش برخورد نکنه.   لهیعقب تا م دیخودشو کش عمو

 . ختی ری. عرق از سر و روش م  فتهیکردن ب هی بود به گر کینزد گهید

 گفت  شیکار

 رو بچسبونن بدنت   لهیم نیا گمیم ای یزن ی مثل ادم حرف م ای-

 من... زنمی من ... من درست حرف م-

  زشی ول ز یجل ی . صدانمیبازوشه. چشامو بستم تا اون صحنه هارو نب  یرو لهیم دمیکه زد فهم یادی فر با
 .کردی بدجور حالمو بد م
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 گفت  هیبا گر عمو

 گمیم وی؛ بخدا همه چ گمیم دیغلط کردم غلط کردم ولم کن-

 خطر رفع شده و چشامو باز کردم.  دم یچندش اورد فهم یقطع شدن اون صدا  با

 گفت  شیکار  یچند قدم رفته بود عقب جا کهی درحال پارسا

 ه؟یک  یپس حرف بزن ؛ سبحان -

 گرفته گفت  یبا صدا عمو

 کنم ی من براش جنس جا به جا م  میکنی اون دوستمه؛ ما باهم تو شرکت کار م -

 داد زد  شیکار

 ن؟ یاون جنسا چ -

   نیکو... کو ...کوکائ -

بود    طانی، اون ش  وونیح  فینه نه ح وون؟؟یبود؟ ح  یک  یسبحان نیاز تعجب باز مونده بود؛ ا دهنم
 به مراتب بدتر.  دمیشا

 بود.  یروز یکه نشونه پ ییخنده. خنده ها ر ی بلند بلند زد ز  شیکار

 باز گفت  شی همون ن با

 بده   حیتوض  شتریخب ب ،یشد ی، حاال بچه خوب  نیافر -

 گهیگفتم د ویبگم؟ همه چ ویچ -

 تکون داد و گفت  نی سرشو به طرف شیکار

 ست؟ ین  ادتیحرفا ...  نیو ا  ی، مثل سند قالب  ینگفت  زوینه تو همه چ -

 نوبت من بود. گهیحاال د شد،یداشت داغ م  بحث
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 زدم  ادی خشم فر با

 یدیبدبخت منو کش یثروت بابا جوریبگو چ ؛یمارو خراب کرد یزندگ جوریبگو ، بگو چ گه؛یزر بزن د-
!! من حسرت  اریب  ادتیرو  یکه سرمون اورد ییباال . اصال ثروت به جهنم بدرک نوش جونت؛ بالها

  مونداروم و بدون سر خر  یزندگ هینکبت، مامانم حسرت بدل  هیدکتر شدن موند رو دلم بخاطر تو
راحت شد؟ دلت خنک   التیاالن خ یما باز کرد یرو به زندگ  یسبحاناون  یکثافت ، تو پا هیبخاطر تو

 شد؟ 

 سخت بود. یل یکه هفت سال تو دلم مونده بود خ یی.  گفتن حرفافتادمیبه هق هق م داشتم

 گفت  پارسا

 و مامان سها باهم ازدواج کنن؟  یسبحان یاصرار داشت یتو بخاطر چ  -

 بود با هق هق گفت  نیی همونجور که سرش پا عمو

کرد، گفت اگه زنداداش رو   دمیبخدا کارم لنگ بود؛ بجون لهراسب و الله کارم بهش لنگ بود . تهد -
دستمزد   افتیاخه همشو اون بمن داده ، بخاطر در رهی گیبراش جور نکنم تمام مال ثروتمو ازم م

 که براش کردم  ییکارا

 گفتم تی عصبان با

 هان؟ اونم مجبورت کردن؟  یدرست کن  یسند جعل یچرا حاضر شد -

 گفت  هیبا گر عمو

بمن . منم اون موقع بدبخت   دهی م یمفت و مجان  ویبخدا مجبور بودم، وسوسه ام کرد،گفت همه چ-
  یدرست کنم، اولش حساب یداد سند جعل شنهادیبهم پ  یکفش نداشتم بپوشم، سبحان  هیبودم بخدا 

 دست خودم نبود  دیوسوسه ام کرد باور کن یل یخ یول  دیباهاش در افتادم و کارم به دعوا هم کش

 

 دم یکش عربده
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  شی اون رفت و منو مامانمو پ ؟یفهم ی اون برادرت بود م  یقبول نکن  یتونستیخفه شو خفه شوووو، م -
اوناهم وسوسه  ؟یاصال باشه خونه ما مال تو اون رفتارات چ ؟یکرد کاریتو امانت گذاشت اما تو چ

 گفت؟   یاونارم سبحان  ؟یشد

 ؟ یسبحان ایمقصره، عمو  یک  دونستمیص موهامو چنگ زدم، اصال نم حر با

 گوشم گفت  ریز  شیکار

 خب؟   یکن اروم باش یسع -

 زدم و رو زانو نشستم. کهیت وارینگفتم و به د یا گهید یز ی تکون دادم و چ  سرمو

 رو به پارسا گفت   شیکار

 بهش بگه  یز یحق نداره چ یکس گهی، د شهیکاف گهیرو بزار کنار د لهیاون م -

 ...ی بزنمش ول ریدل س هینبود ، قرار شد حرفاشو زد بزاره   نیخشم نگاهش کردم، قرارمون ا با

 گفت  دیلرزیم هیبه عمو که شونه هاش از گر رو

رو باهات صاف کنم بعد   ییزای چی  دیبا  ی، ول یرفت شی تا االن خوب پ د،یجمش یخب آقا یل یخ -
 ؟یدیفهم  یببر   فتویتشر

 سرشو تکون داد و گفت  عیسر عمو

 باشه باشه  -

و به  یکن یرو فراموش م  یکه بمن زد ییمن و حرفا دنی که امروز افتاد، اعم از د ی هر اتفاق نکهیاول ا-
 ؟یدیفهم  یگ ینم یچی ه چکسیه

 چشم چشم -

 گفت   یعمو زانو زد و جد یدرست رو به رو  شیکار

 ی کن یبا ما همکار  دیبا  نکهیدوم ا-
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 بهش.  میشد رهی ، منو پارسا با تعجب خ شیحرف کار نیا با

 گفت  عیسر پارسا

 ... یول -

 گفت  عینزاشت پارسا حرفشو بزنه و سر  شیکار

 ؟ید یفهم اتی مو به مو با جزئ یگیو بهم م  یسبحان یتک تک گزارشا -

 سرشو تکون داد عمو

  دمیبمن ، نگران پولشم نباش من پولشو بهت م  یدیم  یار ی م میرو مستق دهیکه بهت م  ییمواد ها -
 ی به سبحان یکه بد

 دم یپرس  عیسر

 خوره؟ یبه چه دردت م  یکن کار ی چ یخوایم-

 پوزخند رو به من گفت  با

 ی فهمی به موقعش اونم م -

 با ترس گفت   پارسا

 عمرا اونو ول کنه بچسبه بما  هیسبحان یمیقد یارای د کرد اون از بهش اعتما شهینم  سیرئ   یول -

 که باعث شد عمو دوباره بخودش بلرزه  دیصورت عمو کش  یکرد و انگشتشو رو یتک خنده ا  شیکار

 زم؟ یمگه نه عز شناسهی اون منو م کنهی نم نکارویا چوقتینه اون ه -

 با ترس سرشو تند تند تکون داد و سکوت کرد.  عمو

 بلند شد و گفت   شیکار

دندونات نصب  یرو ابیو رد کروفون یم هی گمیفقط به پارسا م یبر  یتونیم گهیخب االن د یل یخ -
 ی قدم کج رفت هیبحالت اگه بفهمم  یکنه ، وا
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 سرشو خم کرد و گفت  عمو

 دیشما بگ یچشم آقا هرچ-

 رفت و از اتاق خارج شد.   یبزنه بسمت در خروج یا گهیحرف د نکهیبدون ا  شیکار

چرا گفت   دم یفهمیم دیداشتم، با ش ی حرف با کار یکل رون؛ی به عمو نگاه کنم از اتاق زدم ب نکهیا بدون
منم ازش    یعمو یکه حت  کارسی و چ هیبدونم اون ک دیحق نداره بهش دست بزنه؟در ضمن با  یکس

 شناخت؟ یمن اونو از کجا م یاصال عمو د؛یترسیم

 از جا بلند شدن و جلوم رو گرفتن. عیمن سر دنینشسته بودن با د  یصندل یکه رو الدیو م  ایمیک

 گفتن  مهیسراس

 شد؟یچ-

 بود جواب دادم   شیکه نگاهم به در اتاق کار همونجور

 رفت  ش یخوب پ ی فعال همه چ یچ یه -

 با ذوق گفت   ایمیک

 اعتراف کرد؟ ویعموت همه چ یعنی ؟یچ یعنی -

 شدم بهش و گفتم  رهیخ

 برم حاال؟  یزار یاعتراف کرد م ویبله، همه چ-

 کرد و هر دوتاشون رفتن کنار .  الدیبه م  یبا تعجب نگاه  ایمیک

 .ش یبدون در زدن رفتم تو اتاق کار عینکردم بهشون و سر یتوجه 

 بود گرفت و با تعجب گفت  وارید یکه رو یمن روشو از عکس سبحان دنیبا د  شیکار

 شده؟یچ-

 . ستادمیرفتم جلوش وا  یرو بستم و شاک در
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 کنم هان؟  یسرش خال  مویدق و دل یچرا اجازه نداد -

 زد و گفت   یپوزخند

 بدبخت صورتش پر خون بود  گه؛یبسه د یاونهمه زد -

 ؟ یفهمیبس نبود؛ هفت ساله عقده اش تو دلم بوده م ری نخ -

رو دستمون؛  موندیم مردیم فتادیم  یزدیبخاطر خودت گفتم. اگه کتکش م باشه اروم باش من فقط -
داغ گذاشتم بازوش   لهیم یدیاگه هم د میکتک بزن میریگ یکه گروگان م ویکس می در ضمن ما اجازه ندار

 م یچون مجبور بود

 انداختم باال و گفتم ابروهامو

کتکش   دی چرا نبا میباشه اشکال نداره بما هم بگو بزار ما هم بفهم ؛ی! پس مجبور بودنطوریعه که ا-
 ی بعد هروقت شما دلت خواست بزن  میزدیم

 بگم  هیقض نیراجب ا یز ی فعال چ تونمینم-

 شناخت؟ یهان؟ عموم تورو از کجا م  یهست یتو ک  نمیبب -

 ی سبحان قیاز طر -

 شناسهیتورو از کجا م یسبحان -

 بماند   گهیاونش د-

 زدم  غی ج  یعصب

 ار یهارو درن یموذ یمن ادا یبگو برا-

   ترسن یو مثل سگ ازم م شناسن یخوب منو م  یلیو آدماش خ   یبگم سبحان تونمیفقط م -

 چرا؟ -

 زد و گفت   یپوزخند
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 پررو نشو گهید گه؛ید نه د-

 که باعث شد بخنده.  دمیحرص موهامو کش از

حرصشو سر تو   یدید وقتیمن اونو بکشم ،  یتو نزاشت   ؟یفهمی م یییییلیخ می عصب  یل ینخند، من خ-
 کردم   یخال

اعتراف   وی رو تموم کردم، اون همه چ هیقض زی کردم، االن خودت نگاه کن چه قشنگ و تم یکار خوب  -
 شدینم  نجوریا دیشا شیزدی اگه تو م کنهیم یکرد، آرش هم صداشو ضبط کرد، االنم با ما همکار 

 ذوق رو هوا بشکن زدم و گفتم  با

  نهههی هم ولووویا-

 تعجب گفت  با

 ؟ یچ-

 ذوق گفتم  با

؛ هممون از دستش  سی دست پل دمیدیارش صداشو ضبط کرده؟ خب ماهم اونو م یگیمگه نم -
 اعدام! ه؟یچ نی حکم کوکائ  یدونیم میشیراحت م

 بود سکته کنم  ک یبسته شد و نزد شمی که ن یعصب  ینگاهم کرد، جور  یعصب   شیکار

 د یو غر یشد به عکس سبحان رهیخشم خ  با

 

دست من و   دهیم میعموت هم از فردا جنس هارو مستق  یحت ؛یگ یکنم راست م نکارویا تونمیاره م -
 نه!  ی... ولسیبدم دست پل  میاونا رو مستق تونمیمنم م

 چرا؟ -

 برگشت و گفت  بسمتم
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تمومه؟من زندان رفتن  یو کار سبحان  گهیم ویعموت همه چ دیتهد هیبا  دمیفهم ی من نم یکنی فکر م-
 کنم  تی کار منو اون هنوز تموم نشده وگرنه مرض نداشتم انقدر خودمو اذ خوامینم  ویسبحان 

 مکث کرد و گفت  یکم

  تونمیازش ؛ تا اونروز نم رمیخودم انتقام بگ  دیدارم که با یحساب کتاب شخص  هی یمن با سبحان -
   س ی ضبط شده رو االن بدم دست پل  یاون صدا تونمینم نی هم یشرمنده ، برا سی بسپارمش دست پل

 . گفتیم یچ دمیفهم یشده بودم بهش، اصال نم  رهیتعجب خ  با

 پوزخند گفتم با

بعد  یمنو نجات بد یزندگ یتون یم دیبا خفت کردن عمو و دوتا تهد یدونستیم ؟تویچ یعنی -
 تونمیمن؟ االنم که م یرو زندگ فتهی جواب مثبت بدم و اون مثل خرچنگ ب یبه سبحان یمجبورم کرد

  یخوایتو منو مامان منو م ؟یفهم ی م کنهی نه! اون اگه نره زندان مارو بدبخت م  یگیبندازمش زندان م
 تویکنه که تو حساب شخص  یعروس  یمامانم با سبحان  ؟یکه به خواسته خودت برس یبدبخت کن 
  کالیبه به بار شه؟یم یاگه عقد کنن چ ی دونیم میبعده و ما وقت ندار هفته هیعقد  ؟یدرست کن 

 خوشم اومد با معرفت 

 ...دوینم  یچی تو ه نیبب -

 زدم داد

  ی مثل خر برا   نجایا ومدمیکه نم دمی فهم ی بدبخت! اگه م یفهم ی من بدبختم م دونم،ینم  یچ یاره من ه -
 شما کار کنم 

 شکستمو اوردم باال و گفتم  دست

بعد حاال   د ینرفتم که تنها نباش یبرم ول  نجایاونروز از ا تونستمیبخاطر شما شکست؛ من م نیا نیبب -
 ؟ یر یگیرو شده بهونه م یکه کار تموم شده و دست سبحان 

 سها -
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ل  خودم و مامان تحم یرو ویسبحان فیکث یهان؟ من نگاه ها ینامرد؛ چطور تونست  اریاسم منو ن-
من کارم   یگیرو بهش بدم، بعد م   یاون جواب مثبت کوفت یکردم که خواسته تورو انجام بدم، تو گفت

 توام؟  شیباهاش تموم نشده؟ کار

   شیکار شیمخصوصا پ  گرفتیام م هیروزا گر نیچقدر ا د؛یلرزیام داشت م چونه

 گفت   یبا لحن اروم  شیکار

اره حق باتوهه   ؛یدادیبمن حق م  یدونستیرو م دونمی که من م ییزایسها باور کن اگه اون چ نیبب -
 .. یول  دمیماجرا رو کش م  نیدارم بخاطر همون دارم ا یبا سبحان یخانوادگ نهیک هیمن 

 زدم داد

 هان؟   یچ  یول -

 بست و با حرص گفت  چشاشو

که دور    بترسونمش دیتهد ه یبا   ویسبحان تونستمیمن م  شه،یماجرا به توام مربوط م نیسر ا هی-
  یرو نکردم، چون توام مثل من قربان نکاریا یزحمت نبود.ول نهمهیبه ا یاز یمامانتو خط بکشه اصال ن

زجر   کهتو حقته   ؛ینی خودت بب  یبا چشما ویتا همه چ یای راهو ب نیتا اخر ا  دیو با  یهست یسبحان 
 و دلت خنک شه درست مثل من ین یجلو چشمت بب  ویسبحان دنیکش

 مکث کرد و گفت  یکم

 ی جمع مثل من نیا ینگه ات داشتم چون فقط تو تو-

   ؟ی چ یعنی دم؛یفهمی از حرفاش نم یچیه

  ن،یهم  رونیبندازمش ب  میاز زندگ خوامیخواستگار کنه اس که م  هیفقط  یتو؟ سبحان  یگیم یدار  یچ-
حاال درسته    برم،ی لذت نم دنشیصال هم از زجر کشندارم ا یبا سبحان  یا گهید ی و بده  نهیک چیمن ه

 شهیاعدام حل م هیهمش با  نا یا یدقل بازه ، ول کمی

 گفتم  ع یفکر کردم و سر کمی
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اون اعدام بشه  ستیبرام مهم ن گهیبگم د  دیحرفاست؟ با  نیو ا یهه نکنه منظورت اون سند قالب-
 حرف نزن  خودی پس ب شمیمن اروم م

آدم مظلوم و   هیانگار داره به  اد؛ یز  یلیبود خ   بیعج ی لی شد بهم؛ نگاهش خ رهی خ  یبا نگران  شیکار
 . کنهی شکست خورده نگاه م

 گفتم  عیسر

 نبود ؟   نایمگه منظورت هم  -

 

 گرفته گفت  یتکون داد و با صدا نیبه طرف سرشو

 نه -

  گفتیمنو نگه داشته بود ؟ چرا م  شیچخبره؟ چرا کار نجایا گفتیبمن نم یکرده بودم، چرا کس هنگ
 نم؟ی رو بب  دنشیزجر کش  دیبا

 

 گفتم ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 هیمنظورت چ یبگ شهیم-

 شد بهم.   رهی اورد باال و خ سرشو

 زد و گفت   یتلخ  لبخند

 ی خودتو کنترل کن یقول بد دیبا-

 تو راهه. یبد  یلیخبر خ  ه ی کردمی ، حس م دنیشروع کرد به لرز  دستام

 گفتم  یمطمئن نبودم ول نکهیا با

 خودمو کنترل کنم بگو دمیقول م-
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 دوباره چشاشو بست و اب دهنشو قورت داد. شیکار

 بسته گفت  یهمون چشا با

 ر ی و دستامو بگ نی جلوم زانو بزن بش  ایب-

 حرفش تعجب کردم  از

 ؟یشد وونهیتو د یگیم یدار  یچ -

 زد داد

 رو بکن  گمیکه م یکار -

 دادم.  نجایا خواستیرو که م یبزنم و کار  یکه زد جرات نکردم رو حرفش حرف  یداد با

که باعث شد چشامو  د یپوستم خز  ریز  یگرمش گذاشتم، حس خوب یدستا یسرد و لرزونمو تو یدستا
 ببندم. 

 ی دستاتو گرفتم که اروم باش  -

 ترس گفتم  با

 نه؟   هیبد یل یخ  زیچ-

 نوازش کرد و گفت انگشت شصتش دستمو  با

 ست ی ن یز یچ-

  نیبشر چرا همچ نیا شیکار یبود امروز مخصوصا کارا  یبی روز عج یل یکنم، خ  کاری چ دیبا دونستمینم
 بود؟  یمگه اون خبر چ کرد؟یم

 چشاتو باز کن -

 .  زشیت یباز کردم، زل زدم به چشا چشمامو

 و گفت  دیکش یق یعم  نفس
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 می سها ما بتو دروغ گفت  -

 شدم بهش که ادامه حرفشو زد رهیدهن باز خ  با

 نجایا اوردیتورو ن  تیرزم  یو بخاطر زبون دراز و هنر ها دیند ابونیتو خ یپارسا تو رو اتفاق -

 قصد کشتن منو داشتن؟ ناینکنه ا د؛یلرزیام داشت م چونه

 ترس گفتم با

 ... یچ یپس برا -

 وسط حرفم و گفت  دیپر

 اصال حرف نزن بزار فقط من حرف بزنم  -

بودم؟   چهی من باز یعنیبرام پاپوش دوختن،   کردمیحس م  ییجورایشدم بهش،  رهی کردم و خ سکوت
 ان؟  یسبحان یهمکار ها ناینکنه ا

 زد و گفت   یتلخ  لبخند

 قصه بگم؟ هیبرات  یاماده ا-

 با سکوت سرمو تکون دادم. ی بره سر اصل مطلب ول عیسر خواستمیحوصله نداشتم و م  نکهیا با

 نقطه و گفت  هیشد به  رهی همون لبخند تلخ خ  با

  ی ... اونحا کسی، فقر، فساد، دزد یادم کش فتاد،یم یب ی عج یتهران اتفاق ها  یشهر ها  نییپا یتو -
 کنه، فساد کنه... یلقمه نون ادم بکشه، دزد هی یپول نداشت و مجبور بود برا

 ط حرفش و گفتم وس  دمیپر

 و عمو  یمثل سبحان -

 تلخشو جمع کرد و گفت   لبخند

 و عموت   یاره مثل سبحان  -
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 و گفت  دیکش یق یعم  نفس

شهر، از همه خسته تر بود، خسته تر و بدبخت تر. خواهرش بخاطر   نییپا یاز اون همون ادما یکی -
مرد، پدرش از غصه فقر دق کرد و مادرش هم مجبور شد دست به تن   متیآمپول گرون ق  هینزدن 
 . یاو عقده   صی آدم حر هیشد به   لیبود که اون تبد ادی. مشکالتش انقدر ز الیخ ی ب یبزنه... ه یفروش 

داشت و   می کنه، درآمد خوب  دایبعنوان شاگرد تونست کار پ  یطال فروش هیباالخره تو   یدوندگ یکل بعد
مجبور نبودن شبا نون خشک   گهی و د کردینم  یتن فروش  گهیبچرخونه، مادرش د شویزندگ   تونستیم

  ادیز  نکهیتر شد. با ا صی اون پسر پولدار تر شد، حر نکهیرو تو اب بزنن و بخورن. گذشت و گذشت تا ا
و   کردیکار م یتو طال فروش  نکهیرفت اون بخاطر ا  ای. مادرش که از دن خواستی تر م ادیز یداشت ول 
راه بندازه، اولش   کیکوچ یکارخونه طال ساز  هیگرفته بود تونست  ادی یرو تا حدود  یطال ساز 

  نیکم کم اون کارخونه نام دار شد و باعث شد اون بشه پولدار تر یرونق نداشت ول ادی کارخونه اش ز
 مرد شهر.  

 به داستانش گوش کردم...  یشتر یب  اقیپس با اشت  زنه؛ی حرف م  یداره راجب سبحان کردمی م حس

 و.... یکار  بیفر ،یدقل باز  ،یاون بخاطر پول همه کار کرد، قمار باز  -

 مکث کرد و گفت  یکم

 ی آدم کش-

 بود؟  یک گهیخدا اون د  ایآدم کشته بود؟  یسبحان یعن ی ؟یچ یعنی

بود با   چرخونده بود، خوب تونسته شویخوب زندگ  ،موادیبعد چند سال زد تو کار قاچاق مواد ساز  -
 ... ی. ولکردیاطرافشم با پول ساپورت م یکه ادما ییمواد پولدار باشه، تا جا 

بود اون مواد  دهیاون دشمن! اون مرد فهم دیو از د بهی آدم غر هیکرد؛  دشیتهد نفریکه  دیرس  یروز 
هم  چکسی، ه دهیخبر م سیکرده بود که به پل  دشی مدرک داشت و تهد یو ازش هم کل  فروشهیم

 هم باعث نشد اون منصرف شه دیپول و وعده وع یحت رهی جلوشو بگ تونستینم

 تعجب گفتم  با

 پس چرا لو نداد؟ -
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 زد و گفت  یلبخند

 اونو کشت  -

 و گفتم  دمیکش یبلند نیه

 کشت؟  -

 تکون داد.  نییبه باال پا  سرشو

اون  چارهیرو؟ ب   یآدم کشته بود؟ کدوم بدبخت  یسبحان یعنی ه،یمنظورش سبحان دونستمیم خوب
 آدمه

 یبشنو  شویبق یخواینم-

 کشتن اونو؟  جوری اره اره بگو، چ -

.  رونیخبر از خونه زده بود ب یبود؛ شب بود و همه جا خلوت، همون مرد از همه جا ب  یبارون  روزی -
همه جا بسته بود. مرد  قصه ما  نکهیگشت قافل از ا یم  ابونایواجب تو خ  زیچ یدنبال  نکهیمثل ا

  ستین اونجا  یکس دید یاون کجاست و امارشو داشت؛ اون از فرصت استفاده کرد و وقت دونستیم
 از روش رد شد و فرار کرد  نیبا ماش 

 شدیحرفاش داشت مشکوک م   یلیخ  شی بودم، کار دهیترس

 دختر مهربون و معصوم  هیبرداشت،  نشویو پالک ماش  دیاونو د نفریتو اون کوچه   یول -

 بغضش گرفت  دیحرف که رس  ینجایا به

آژانس   نکهیقبل ا یخبر، زنگ زد به آژانس تا اون مرد رو نجات بدن ول  یدختر از همه جا ب  هی -
 برسه...

 نکنه  هیلبشو به دندون گرفت تا گر نییپا

 نه تونست اونو نجات بده نه خودشو  -

 ه؟ یمنظورت چ-
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 نکنه؛ و  هیرو هم فشرد تا گر لباشو 

 

 اون چش شده بود  دونستمینم اقعا

 یو ممکنه لوش بده برا دهید ویبود که اون دختر همه چ دهیبود؛ فهم دهیاون آشغال اون دختر رو د -
 اون...بزنه  یکنه که اون دختر نتونه حرف  یکار ی گرفت  میتصم نیهم

 و گفت  دیکش یق یعم  نفس

 اون دختر رو از  یا  انهی اون بطرز وحش -

 

رو   لمشیبگه ف یز یچ یکرد اگه به کس دشیگرفت.  تهد لمیو ازش ف رونی ب دیکش  شیدخترونگ یایدن
 پاک کرد اون دختر  یعکس پالک اش هم از گوش یحت  کنهی پخش م

 دستاشو محکم فشار دادم و گفتم ش،ی شده بودم به کار رهی خ  یناراحت با

 به منو تو داره؟ یچربط  نایناراحت شدم اما؛ ا یل یخ -

 !شدیکرد بود باورم نم  ه یبا اونهمه ابهت اش گر شیکرده بود!! کار هیاورد باال، اون گر  سرشو

 گفت  هیگر با

 سها  -

 گفتم اری اخت یب

 جانم -

 گفت  دهیبر دهیبر

 بود  ایمی تو و اون دختر معصوم ک یاون مرد بابا -
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سفت گرفته بود و مانع   شی کار یدستام شل شدن ول کردمی تو رگام منجمد شد. حس م خون
 .  شدیافتادنش م

؟ غلط کردم بزرگ شدم، کاش همون دختر پونزده ساله ساده بودم. کاش  ۲۲چند سالم بود؟  من
 جز خودمو مامان بابا نبود.  میتو زندگ  یچک یه

 کاش...   کردمی نممن تب  کاش

بابام! اون مرد مظلوم و   شد،ینم  ی خودمو کتک بزنم ول خواستمیم  شد،ینم یبزنم ول ادیفر خواستمیم
منو مامان هفت سال فکر   م؟یبود چهی منو مامان هفت سال باز یعنیاتفاق افتاد؟  نیساکت! چطور ا

 زده بهش؟   نیخورده و ماش  زیخودش پاش ل میکردیم

 دستمو محکم تر فشار داد و گفت  شیکار

 رم ی گیرو ازش م  ایم یسها اروم باش، بخدا هم انتقام پدرتو هم انتقام ک -

 لرزون گفتم یصدا با

 منو ببر خونمون  -

 ؟ یچ-

 شد ینم یکردم داد بزنم ول  یسع

 گفتم منو ببر خونمون -

حرکت نداشتم، دستشو   کمکم کرد بلند شم . انقدر حالم بد بود که پاهام سست شده بود و توان عیسر
 .رونی دور کمرم حلقه کرد و کمک کرد از اتاق برم ب

غرورم تنگ شده بود، همون دختر مغرور که  یدلم برا  یل یروزا خ نیا کردم،ی م هیبلند بلند  گر 
 بودن االن...  دهیاشو ند هیخانوادش هم گر

 خوانیمعلوم بود م افشونیبسمتمون هجوم اوردن. از ق  یو طبق معمول با نگران دنیها ما رو د بچه
سوال کردن   الی خیبهشون گفت که همشون رفتن کنار و ب  یچ دونمینم  شیکار  یسوال جوابم کنن ول 

 شدن.
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 داخلش نشستم. یلیم یرو برام باز کرد ، با ب   نیماش ی، در جلو  نیی پا میاز پله ها رفت شی کار همراه

 و به سکسکه افتاده بودم. ومدیام نم هیگر گهیکرده بودم که د هیگر انقدر

 به حرکت دراورد.  نویپشت رل نشست و ماش عیسر شیکار

  یانتقام بابامو م دیو خشم. من با  یناراحت نی ب یز یچ ی بودم،   یحال هیچسبوندم،  شهیبه ش سرمو
 . کردمیمحو م نیاز کره زم ویاون سبحان دیگرفتم؛ من با

 .رونیدستم نشست از فکر اومدم ب یکه رو یدست با

 .کردی م یو رانندگ کرد ی دستم گذاشته بود جلوشو نگاه م یدستشو رو کهی درحال شیکار

 گرفته گفت  یصدا با

راه بره، مطمئن باش جلو چشم خودت زنده   ابونیراست راست تو خ یهمونطور   یاون سبحان زارمی نم-
 دم یزنده عذابش م

 گرفته گفتم  یصدا با

 گردونهیمنو نم یاون بابا  دنیعذاب کش-

 مگه نه؟ کنهیحداقل دلمونو خنک م -

چقدر مهربون و خوش ذات بود، اون منو نگه داشته بود تا زجر   دمیشدم، تازه فهم  رهیچشاش خ  به
 بشناسم و بفهمم. نم،ی قاتل پدرمو بب دنیکش

 بغض گفتم  با

 ی برام حرف بزن شتریب کمی شهیم-

 لبخند گفت  با

 بگم؟  یدوست دار  یاز چ  زنمیچشم حرف م-

 تو گروهتون امیمن ب  دیگرفت م یتصم  شدیو چ دیکرد  دایمنو از کجا پ نکهیا -
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 رو عوض کرد و گفت  دنده

سوال کردن درباره چهره  یبمن گفت؛ با کل ویهمه چ می بعد اون اتفاق اومد مستق  ا یمیک  تشیواقع-
 تورو .   یهم باباکنم؛ هم اونو  داشیباالخره تونستم پ یسبحان 

 گفت  عیسر

خورد بهش    یک ی کردیداشت خرما پخش م  التونیاز فام  یک یبابات  یتو مراسم خاکسپار  ادی م ادتی-
 خت؟ یو همه خرماها ر

 تعجب گفتم  با

 ؟ یدونیتو از کجا م -

کرده بودم و خواستم تو مراسمش باشم تا خانوادشو   دایکه خورد به خرما من بودم، من باباتو پ  یاون -
 یدختر پونزده ساله دماغو بود هیکه  ییکنم، خودتو مامانت رو اونجا شناختم تو  دایپ

 شدم بهش  رهی زدم و خ  یتلخ  لبخند

  دیاگه شما بدون  دونستمینه،حداقلش م ایباعث مرگش بوده   یسبحان دیدونیخواستم بفهمم شما م  -
 هیعل  ادیاز دستم برنم یو کار  ستین یخبر  چیه دمید ی ول شهیو اون اعدام م  دینکی م تی شکا دیریم

 نداشتم یمدرک  چیهم ه یسبحان 

 خب  -

گرفتم خودم دست به کار بشم؛ با بچه  میتصم دیدون ینم  یز یو شما هم چ ستی ن یخبر  دمید یوقت -
به مواد  می کردنش شک کرد بیو تعق   قیتحق یبعد کل ، یسبحان  هیعل میزد پی اک هیو  میشد  یکیها 

هم  ،کنم دای تورو پ  دیبه فکرم رس نکه ی. تا امیمدرک نداشت میاز طرف  میمطمئن نبود یفروش بودنش ول
  قیاز طر  دیشا نکهیهم ا  یبفهم   ویو حقت بود همه چ  یداشت نهیک  یمثل من از سبحان نکهیبخاطر ا

بهش نفوذ   قیبودم خواستگار مادرته و خواستم از اون طر دهیبکنم چون شن یی کارای تونستم  یتو م
 کنم. دایپ

 و گفت  دیکش یق یعم  نفس
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خوب   زا یچ  نیزخم دلم با ا نی ا یدارم ول یسبحان  هی عل زی چ یکردم، کل  دایامروز من مدرک پ  یول-
  شیو ش ستیخواهرم ب نمیب ی م یموضوع رو دلم مونده، وقت نیهفت ساله عقده ا بای تقر شه،ینم

خواستگار بخاطر    یخواهر من با وجود کل  یول  کننیشده و همه همسن هاش دارن ازدواج م سالش
   سوزمیبده م  یمجبوره جواب منف طشیشرا

 تکون دادمو گفتم سرمو

   فهممیم-

البته اولش که  نجا،یا ارتتیبا دوز و کلک ب  یجور یکنه و  بتی من با پارسا هماهنگ کردم که تعق -
ادم دست و پا   ،یچند مرده حالج  نمیبب خواستمیبود که م  نیو دستتو اونجور کردم بخاطر ا دمتید

 یی بله پررو تر از من تو دمیزرنگ که د ای  یهست یچلفت

   ه؟یک شیمورد، کار  هیجواب سواالمو گرفته بودم جز  یتا حدود  گهیلبخند نگاه کردم بهش؛ االن د با

 بپرسم.  یا گهیشتم سوال دحوصله ندا گهیخسته بودم که د انقدر

 در خونه ترمز کرد؛ رو به من کرد و گفت  یجلو ش ی کار قهیچند دق بعد

پاتوق تا روز عقد    ایچند روز ن  نیهم یبرا یدار  یبد  یروح طی شرا دونمیمواظب خودت باش، م-
 مادرت، اون موقع دوباره

 

 نباش من حواسم بهت هست  ی چیباشه؟اصال هم نگران ه   میکنی شروع م  کارمونو

واقعا دوستش دارم، من    دمیفهم  گهید شیمشک یچشا دنیشدم بهش؛ با د رهی اوردم باال و خ سرمو
بند و باره، من فقط   یهم برام مهم نبود الت و ب  گهید  دمشیپرستیرو دوستش داشتم و م  شیکار

 اون قلب پاکش رو دوست داشتم.

  هیرو با گر شمیکه با کار یلحظات نیدوست نداشتم ا اشکام خشک شده بود. کردم،ینم هیگر گهید
 بود.   ادیوقت ز هیگر یخراب کنم برا

 گفتم آروم
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 خدافظ -

 خدافظ -

 زنگ در رو فشار دادم نشیو با دور شدن ماش  رونی زدم ب نشیماش از

 

 **** 

  یهر از گاه ایم یدو روز اصال پاتوق نرفته بودم. فقط ک  نیتو ا گذشت،یدو روز از اون ماجرا م بایتقر
 . گرفتی و سراغمو م زدیزنگ م

بدنم بهتر   یو کوفتگ شدیزخمام داشت خوب م یجا  گهیامروز صبح باز کردم، د نیدستمو هم آتل
 شده بود.

  یر اضاقرار شد عمو سند خونه رو به اسمم بزنه و د یرو همون روز بعد از رفتن من آزاد کردن، ول عمو
.  زهیاشو به حسابمون پول بر هیبه اسمم بزنه و بق نیزم هیکه ازمون گرفت و فروخت  ین یو زم نیماش

 حالمو خوب کرده بود. ییجورا یمعرکه بود و  نیا

با پدرم   نکهیراجبش فکر کنم، ا خواستمی.... اصال نمی کنار اومده بودم اما سبحان  یعمو تا حدود با
 .   نداختیسر من اورد سرمو درد م  ییکرد و چه بالها رکا ی چ ای میکرد، با ک  کاریچ

 هیفرستادم که کشف کنه ک ا یمیکه شمارشو به ک زدیشماره ناشناس مدام بهم زنگ م هیدوبار هم  یکی
 بوده. یلعنت یسبحان دنیو فهم

اگه  دونستمیچون م  چونتشی به مامان گفتم بپ  یدوبار هم زنگ زد به مامان شام دعوت کرد ول یکی
 .می گفت تا روز عقد صبر کن شی که کار فیح کشمش،یحتما م   نمشی بب

 .  نجایکردم، زنعمو و بچه هاش اومده بودن ا نهییبه خودم تو ا  یدرهم شالمو سر کردم و نگاه افهیق با

 مطرح کنن.  ویمسئله خواستگار خوانیاومدن، حتما باز م یچ یبرا دمی وجود لهراسب فهم  با

 .  نجایپاشونو نزارن ا گهیکه د کردم ی مشخص م فشونویل امروز تک نیهم دیبا
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 .رونی بلند بسمت در رفتم و از اتاق زدم ب یقدما با

 گفت  یمن از جاش بلند شد و با لبخند ساختگ  دنیبه محض د زنعمو

   نمتی بب نجایا ایسالم خوشگلم ب -

 زدم و بسمتش رفتم.  یاجبار  لبخند

 دستمو تو دستش گرفت و گفت  زنعمو

 زم؟ یعز یخوب  -

 ممنون -

  یبهم کرد و جوابشو با سالم کوتاه  یلب سالم شل و ول ری کج کرده بود ز افشوی همونجور که ق الله
 دادم.

 تا بنا گوش باز بود نکردم و کنار مامان نشستم. ششیبه لهراسب که کنار الله نشسته بود و ن یتوجه 

 ن گفت و رو به ماما دیخند زنعمو

 شه یخودت م ینرگس سها ماشاهلل رفته رفته داره کپ -

 باز کرد و گفت  ششوین مامان

 گه یبه مامانش د کشهی اره خب دختر م -

 برداشت و گفت   ینیری ش کهیت هی الله

 ستن ین  یام وگرنه طرف بابام که مال یخداروشکر منم لنگه مام -

  افهیحاال خوبه ق کردمی بارش م کی رک کهی حوصله نداشتم وگرنه دوتا ت   فیدلم دهنشو کج کردم، ح تو
 . یبرابر اصل منه، از خداشم باشه الغر مردن  یاش کپ

 رو به لهراسب گفت  مامان

 ؟ ی زنی زنعمو؟ چرا اصال حرف نم یتو خوب -
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 شده بود بهم گفت   رهیهمونجور که خ لهراسب

 خب زنعمو باور کن زبونم بند اومده  -

 چقدر لوس! حالم بهم خورد شییییا ن؛ییانداخت پا  سرشو بعدم

 اشو دستش گرفت و گفت  ییفنجون چا زنعمو

 میکن یلهراسب خواستگار  یکه سها جون رو برا  نجای ا میخب نرگس جون اعم از مزاحمت ، اومد -

مامان جواب  یشدم و جا شقدمی بگه که پ  یز یمعلوم بود تعجب کرده، خواست چ افشیاز ق مامان
 دادم

  الیخیپس توروخدا ب  دیدیجوابشو شن  دیموضوع رو مطرح کرد نیهم هم ش ی نعمو ؛ سه سال پز-
 د یش

 همه همسنات ازدواج کردن  ؟یمجرد بمون  یخوایم  یاخه خوشگلم، تا ک-

 ازم بزرگتر بود اشاره کردمو گفتم  کسالیپوزخند با دستم به الله که  با

 نم یب یبله م -

 شده بود گفت  یعصبان   یکه حساب الله

 بزرگترا حرف بزنن  دهیاجازه م زنهیحرف نم   شیآدم تو مراسم خواستگار -

 به الله کرد و رو به مامان گفت  یز ی اخم ر زنعمو

ما   شمیوضع مال خواد،یچند ساله خاطر سها رو م هینرگس جون؟ بخدا لهراسب پسر خوب یگیم یچ -
 د؟یخوایم یچ گهی خوب د نی ، خونه خوب ماش میکنی ساپورت م

 گفت  دیبا ترد مامان

 رهی بگ میتصم  دیسها ماشاهلل خودش عاقله خودش با ستمین  یمن کاره ا دونمینم-

 گفتم  عیسر
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 جوابتونو دادم شیمنم سه سال پ -

 رو به من گفت  زنعمو

 ه یسها باور کن لهراسب پسر خوب -

 گفتم  یبگم غلط کرده با هفت جد و آبادش ول خواستم

   هیمن جوابم منف یکنه ول ادیخدا عمرشو ز  دونمیبله م -

 گفت  کردیلهراسب که تا اون لحظه با اخم نگام م   نباریا

 م یبگو ما هم بدون  ه؟یچ لتیخب دل -

 گفتم  یجد  یلیزل زدم تو چشاش و خ  صاف

 اد یازت بدم م-

 و گفت  دی کش  یبلند نیه مامان

 چه طرز حرف زدنه؟  نیها اس -

 با اخم گفت  الله

 !دیبا اسب سف اهایشاهزاده رو رتت؟ی گیم ادیم یک  رتتیانگار داداش من نگ یگیم  جوری حاال  -

 زدمو گفتم   یپوزخند

 باشه  خوادیم یداداش تو نباشه فقط ،هرچ -

 از جاش بلند شد و با اخم گفت  ع یبود سر دهیکه کارد به استخونش رس  زنعمو

 د یکنی م یاحترام یب  یه گمینم ی چیمن ه  ی! هیچ یعنی -

 بلند شد و گفت  عیسر مامان

 گه ی بچه اس د  ریبدل نگ-
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 بچه اس؟ اندازه خر سن داره-

 .مامان هم اخماش رفت توهم گهید یسر  نیا

 با اخم گفتم  ستادم؛یزدمو رفتم جلوش وا  یپوزخند

تو   ینه مثل بچه ها کنهی که مغزمم مثل خر کار م نهیسن دارم درست؛ حداقلش امن اندازه خر  نیبب  -
 ست ین شونیاندازه کره خر هم حال  یکه ازم بزرگترن ول

 و لهراسب هم زمان بلند شدن.  الله

 گفت  یشاک الله

 حرف دهنتو بفهم ها یهو-

 شد ینم نطوریا دادمی اگه همون اول جوابتونو م دیهار شد نجوریکه االن ا دمیهمون فهم-

 خطاب به زنعمو گفت  رفتیبه طرف در م  کهیزد و درحال   یپوزخند لهراسب

   ادیبرم نایولش کن، فقط بابا از پس زبون ا-

 زد و  یپوزخند زنعمو

 

 گفت 

 دیخونه من که شما توش نشست فیجمعتون کنه ح ادیب  دیبگم جمش دیبا  گه،یاوهوم راست م-

 گفت  عیبا ترس سر مامان

 رو...  دیآقا جمش یتوروخدا پا هیحرفا چ نیا یوا-

 

 حرفشو بزنه ، داد زدم  هیمامان بق  نزاشتم
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  ییبکنه تموم شد زورگو تونهینم یغلط جیه گهیاون د ادی که سهله؛ برو بگو بزرگترش ب دیبه جمش -
 مال ماست  گهیخونه د نیهاتون ا

 با تعجب گفت  مامان

 ؟ یگیم ی سها چ -

 گفت  یبا اخم گنده ا زنعمو

 خونه مال ماست  نی،ا ایپررو شد یل یجانم؟ خ-

 زدمو گفتم   یپوزخند

 ی ر یآقام یاتون رو شد خانمه اقا  ی جعل  یسند ها ر؛ی نخ-

 .شده بودن بهم رهیسه تاشون با تعجب و ترس خ  هر

 همون پوزخند ادامه دادم با

 نداره؟  یکه مشکل یخونه رو بزنه به اسم من کس نیشد فردا عمو سند اقرار   -

 گفت  یشاک  لهراسب

 رو بکنه؟   نکاریا دیمن مشکل دارم؛ چرا با -

رو از ما گرفت االنم   نجایا  یخونه مال ماست، از اولم مال ما بود پدرت با سند جعل نیچون ا-
 خداروشکر رو شد دستش

 . دیصورتش کوب  یمحکم رو مامان

 .رون ی از خونه زدن ب یخداحافظ یو الله که چشاشون از تعجب گرد شده بود بدون حت  زنعمو

 شوک زده بود رفتم و گفتم یمامان که حساب  بسمت

 مامان جان اروم باش -

 تکون داد و گفت  نیبه طرف سرشو
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 سال... نهمهیها ، اس شهیباورم نم-

 ویکن بزار همه چ یباشه؟ توروخدا با من همکار   ستیاالن وقتش ن  یول یحق دار  دونم،یم دونمیم-
  ری چند روز گ نیتوروخدا انقدر به رفت و آمد من ا ،یدونیهست که تو نم زایچ  یلی درست کنم هنوز خ

 تو خوبه؟  به اسم  زنمیخونه مال ماست اصال م  نیدرست کنم، ا وینده بزار همه چ

 . دیاز گوشه چشمش چک  یاشک قطره

 کرد. نیزم  یصورتشو ازم پنهون کرد و خودشو مشغول جمع کردن ظرف ها رو عیسر

 شهر:  یها زدهی؟پر یک شد؟یتموم م  یکابوسا ک  نیا ایخدا رون،ینفسمو دادم ب  کالفه

خب طبق معمول از سرم   یکرد، ول چمیکه زدم سوال پ یی راجب حرفا یاز رفتن اونا مامان کل بعد
 کارو کرده.  نیگفتم عمو خودش ا یاز الک  ه،یسر سبحان  ریهمش ز نایبازش کردم و بهش نگفتم ا

ازدواج   یبا سبحان گهیخودمونه د یخونه برا  گهیکفش که حاال که د هیاولش پاشو کرده بود تو  مامان
بسپاره   وینباشه و همه چ  یچیهشه، بهش گفتم نگران  ی چقدر مخشو زدم تا راض  دونهیخدا م کنهینم

 بمن. 

محضر تا سند خونه   میعمو زنگ زد و گفت بر شیساعت پ  مین  بای روز از اون روز گذشته بود و تقر کی
 رو به نامم بزنه. 

  یرو بهش فروخته حاضر نشد اونا رو بهش بفروشه برا  نیو باغ و ماش  یخال نی که زم یکس  گفت
 .زنهیبنامم م ی متر  ستیدو یخال  نی زم هینصفشم  دهینصفشو پول نقد م نیهم

 آماده بودم و منتظر اومدن عمو بودم.  شدیم  یا قهیچند دق بایتقر

 استرس داشت گفت  روزیکه از د مامان

 کابوسامون تموم شد؟  گهید یعنی-

 زدم و گفتم  یلبخند ساختگ یول شدهیکابوس ها تازه داشته شروع م دونستمیم نکهیا با

 م یخونه رو به اسم تو بزنم شناسنامه اتو بردار بر خوامیاره قربونت برم؛ االنم م -
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 شهیالزمت م ندهیبزن به اسم خودت آ  خواد،ینه نم-

 گهیقراره به نامم بکنه همون بسه برو حاضر شو د نمیزم هیدارم،   ینه من به اندازه کاف-

 عمرم رو کردم من... گهیمادر من که د خوامی من نم-

 گفت  یزنگ در حرفشو نصفه ول کرد و با نگران یصدا با

 سها -

 جا بلند شدم و گفتم  از

 جانم -

 که خونه رو پس بده  ستیمواظب باش ها خب؟ من هنوز دلم روشن ن -

 و گفتم   زدم  یبخش  نانیاطم  لبخند

 تخت  التیکنه خ یکار  تونهینم  ستیبند ن  ییاون دستش به جا-

 

 کرد. مینگفت و تا دم در راه یز یچ  ینگران بود ول  نکهیا با

شروع   یشد و با لحن گرم ادهیپ نی در از ماش یما جلو دنینشسته بود و به محض د نیماش  یتو عمو
 کردن. کیکرد به سالم عل 

 بهش باالخره هفت سال عذابش داده بود. دادمیسرد جوابشو داد ، حقم م یل یخ مامان

 به مامان کردمو گفتم رو

 گهید میبر  ایب-

 گفت  یعصب

 برو سوار شو کم حرف بزن -
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 شدم.  نی مهلت بدم عمو تعارف کنه خودم سوار ماش نکهینگفتم و بدون ا یز یچ گهید

بغل معلوم    نهییبه حرکت دراورد، تا سر کوچه چهره نگران مامان از آ نوی پشت رل نشست و ماش عمو
 بود!

 بزنه. یقصد نداشت حرف  یبود و کس نمونیب  سکوت

 داداششو کشته؟  یسبحان  دونستیعمو م ای آ نکهیا ریبود، درگ ری لحظه فکرم درگ اون

 بخشه.   یآدم هرچقدرم نامرد باشه قاتل داداششو نم  گهیخودم تشر زدم، د به

 رو شکست و گفت  نمونیعمو سکوت ب باالخره

 ی بار دوم خواستگار  یاومده بودن خونتون برا  روزید گفتیفاطمه م -

 گفتم  یلحن سرد با

 خب -

 ست یخونه مال من ن گهید  یبوده و بهشون گفت  یجوابت منف دمیشن -

 نگم؟  یتوقع داشت-

 ی و نجاتم داد  یخب تو گفت یبهشون بگم ول  یخودم مونده بودم چجور  ،یکرد  ینه اتفاقا کار خوب -

 زدم و گفتم  یپوزخند

 غرغر کرد نه؟ یزنت حساب -

 ی دیرسی به حقت م  دینداره، باالخره با یت یاهم یول کننی غر غر که همه زنا م-

 .کردی دست دست م یبگه ول  یز یچ ی خواستیشدم بهش، انگار م  رهی نگفتم و خ یز یچ

 نشو باز کرد و گفت زبو  باالخره

 من..  تشی.. واقعنیبب -
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 تو؟  تشیواقع-

  کنمیم  یدارم همکار  شی با کار ش، یگرفتم دادم به کار یمن امروز مواد هارو از سبحان  نیخب بب -
 سند رو بزنم به نام تو..  برمتی امروزم دارم م

 خب  -

   مونمیپش یل یراستش من... من خ -

 زدم و گفتم یصدارا  پوزخند

 یشد مونیبنظرم زود پش   یشدیم مونیبعد پش ی کردی صبر م کمیعه؟ -

 گفت  یناراحت با

؛   کنمیجبران م  ینامرد بدجور وسوسه ام کرد ول یچشممو گرفته بود، اون سبحان  یباور کن پول جلو -
 رون ی کشم ب یم تونیرو از زندگ یسبحان  یبخدا پا

 کنم  کاریچ دونم یمن خودم م یزحمت بکش  ستی الزم ن-

 .. ی خطرناکه، ول   یلینشو اون خ ری درگ یسها با سبحان  مکنی خواهش م-

 ؟ یچ  یول-

 ترس گفت  با

بگم پاشو از    یاالن برم به سبحان تونستمیمن م تشیاز اون ترسناک تره، واقع  شی کار ستیاون رئ -
 خوشه  شیفقط دلم به کار  شم،ینم فشی باور کن حر یول  رونی بکشه ب  تونیزندگ

 چرا اونوقت -

کرده که   تی انقدر اون و ادماشو اذ  ش ی، کار ترسهیداره و ازش م نهیک  شیاز کار یل یخ  یچون سبجان-
. کنهی تعجب کردم که داره بتو کمک م هیآدم خطرناک یلیخ  شی کار نه،یب یهرشب خواب اونو م

  یاون هست سبحان دونمیاز بابتت راحت شد چون م المیاون هواتو داره خ دمید یوقت تشیواقع
 کنه یکار  ونهتینم
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 راحت بود.   المیبود خ  شیکار یخودمم تا وقت  گفتیزدم، راست م یلبخند ناخودآگاه

 

 ی کن  فیتعر شیفقط از کار  یخواستی م یعنی ؟یکه چ یگ یرو م  نایخب ا -

اگه هم بخاطر موضوع   کنمیم ادی از دستم بر ب یمن هر کمک  یگفتم که بدون نویفقط ا تش؛ینه واقع-
 خوشه   شیچون دلم به کار کنمی نم یو مامانت اقدام یسبحان 

 ! یخب که چ -

 دست دست کرد و گفت  کمیدندونش گرفت؛  نی ب لبشو

   ی.. من...منو... ببخ...ببخشخوامیازت م  -

 .خواستیم تی ازم حالل شدیشدم بهش؛ باورم نم رهیگرد شده خ  یچشما با

 گفت  عیسر

 سها بخدا من توبه کردم؛ من غلط کردم من..  یول دیشد تیاذ  یل یخ دونمیم دونمیم-

   دنیبغض داره شد و شروع کرد به لرز صداش

  نداختیمنو از کار م دیدادی م یجواب منف یبخدا منه اشغال رو پول وسوسه کرد؛ بخدا اگه به سبحان -
ه قبول نشدم نزار سها هم بخدا الله چند شب مخ منو خورد که من دانشگا شدم؛یو بدبخت م رونیب

 بره باور کن پول چشمو کور کرده بود من...

 هق هق ادامه داد  با

  کنمی گوش کرده باشم اونجا هنوز کار م شی کنم و به حرف کار یبا شما همکار  نکهیمن فقط بخاطر ا - 
 دادم یامروز استعفا م نیوگرنه بخدا هم 

   کردیبگم اصال فکرم کار نم  یچ ستمدونیواقعا نم شد،یم شتریب جیشونه هاش به تدر لرزش

اون  کنم،ی هام رو جبران م ی فکر کن؛ بخدا همه بد یول  یجواب بد یاالن نتون دمیحق م  نیبب -
باور   کنمی جبران م ؛یخواستگار   ادیو م  کنهی م تتیامروز کتک زدم که انقدر اذ  یکل شعورم یلهراسب ب 
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  ازتوخرج جه  دم؛یمن م تویآب تو دل تو و مامانت تکون بخوره ، خرج عروس زارمی نم کنمی کن جبران م
 من... دمیم

 نتونست حرف بزنه و لباشو رو هم فشار داد.  گهید

 ..  یلیسخت بود جواب دادن خ یل یلحظه فقط تونستم سکوت کنم؛ خ اون

 .  میدر محضر یجلو  دمیخودم اومدم د به

 داخل میو رفت میشد ادهیپ  نیاز ماش میبزن یا گهیحرف د نکهیا بدون

 

 کرد.   ییمنو به داخل اتاق راهنما عمو

 باز گفت   یبلند شد و با رو زیعمو از پشت م دنیبه محض د یجو گندم یچهار شونه با موها یمرد

 منتظرتون بودم  یچرا؟ کل دیکرد رید ؛یر ی اقام یسالم آقا-

 زد و گفت  یلبخند عمو

 سالم، شرمنده توروخدا  -

 د یبفرمائ  هیچه حرف  نینه بابا ا-

 اشاره کرد. زشیم یچرم جلو یها یدستش به صندل با

 .میها نشست ی صندل یعمو رو همراه

 من رو به عمو گفت  دنیمرد با د اون

 برادر زادتونن درسته؟ شونیا-

 بله-

 به من کرد و گفت  رو
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عموتون با من از قبل هماهنگ کرده بود و گفته بود   ،نجایا سیهستم رئ یبنده المرد دیخوش اومد-
 رو به اسمتون بزنه درسته؟ نیزم هیخونه و  هی خوادیم

 زدم و گفتم  یگرم لبخند

 ممنون بله درسته  -

 به عمو گفت  رو

 می خب بهتره شروع کن -

 خطاب بمن گفت  عمو

 شناسنامه اتو بده -

 وشناسنامه رو به عمو دادم. فمی کردم تو ک دست

 گذاشت . زی م یشناسنامه رو گرفت و رو عمو

 بمن کرد و گفت   ینگاه میبه شناسنامه و ن ینگاه یالمرد

 د؟ یکه ندار یطول بکشه مشکل کمی ممکنه  -

 د ینه راحت باش-

 

 .  میامضا زد یو کل  میمنتظر موند یکل

 و خونه بنام من شد. یمتر  ستیدو نیزم هی

 و ته دلم خداروشکر کردم  دمیکش  یراحت  نفس

 

 رو داد دستم و گفت  نی کار ها سند خونه و زم   لیبعد از تکم یالمرد
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 دخترم مبارکت باشه ایب-

 ذوق گفتم  با

 ممنون  -

 بلند شد و گفت  یصندل  یاز رو عمو

 د یدیزحمت کش یالمرد یآقا یمرس-

 ه یچه حرف نیا کنمی خواهش م-

 بسمت من برگشت و گفت  عمو

 م؟ یبر-

 گفتم  کردمیبا ذوق به سند ها نگاه م کهیدرحال 

 م یباشه بر-

 .رونی ب میاز اونجا زد یاز المرد یاز خداحافظ بعد

 . میو حرکت کرد میشد ن یمنو عمو رد و بدل بشه سوار ماش  نیب ی حرف نکهیا بدون

 سند دست من نبود.  نیا دیتو گروه شا  داوریاگه پارسا اونروز منو نم نکهیبودم، ا ری راه فقط درگ تو

 کرد و گفت  یتک سرفه ا عمو

 از سند نمیخب، ا یل یخ-

 خداروشکر  -

 دست دست کرد و گفت  کمی

 هیبهش؟ نقشه اتون چ یفکر کرد چیه ؟یکن  کاریرو چ یسبحان  یخوایم -

 گذاشتم و گفتم فمی هارو داخل ک سند
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 بسپارم به خودش  ویگفت همه چ شی کار دونم؛ینم -

 تکون داد و گفت  نیبه طرف سرشو

   تونیتو زندگ  دمیاونو کش یهمش من مقصرم که پا -

 ام رو انداختم باال و گفتم شونه

 که شده  هی کار ست؛یمهم ن گهید-

 اد یبر م   یاز پس همه چ شی کار دونمیراحت شد چون م المیخ گهیمنم د ،یگیاره درست م  -

 مکث کرد و دوباره گفت  یکم

  یپول الزم داشت یبه بعد هرچ نیا زم،ازیری حساب کتابمون رو تو کارتت م ه یبق رمیاالن م ؛یراست-
 تا االن اخراجت کرده باشن   دمیشا یر ی شرکت نم گهید دونمیبمن بگو م

 ... یکار ی نه ممنون من خودم -

 وسط حرفم و گفت  دیپر

 پول حقته   نیا یدوست ندارم مخالفت کن  -

 حرفا پول ما رو خورده بود.   نیاز ا شترینزدم حق با اون بود؛ بهرحال اون ب یحرف گهید

 در خونه نگه داشت. یرو جلو  نیکه عمو ماش دینکش یطول

 بشم بسمتم برگشت و گفت  ادهیپ نکهیقبل ا 

 که بهت گفتم فکر کن  ییحتما به حرفا -

 حرفاست.  نیو ا  تیرش حاللمنظو دونستمیم

 گفتم  نیهم یبهش بدم برا یتا جواب  کردی مغزم کار نم فعال

 باشه -
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 زد و گفت  یلبخند

 خدافظ  -

 خدافظ -

 نه زنگ در رو فشار دادم ایعمو رفته  نمیبب نکهیشدم؛ بدون ا ادهیپ  نیماش از

 

 داد زدم یباز شدن در خودمو انداختم تو و با خوشحال  با

 دخترت چه کرده  نیبب   ایماماااان؛ مامااان ب-

 و رو به من گفت   رونیاز خونه اومد ب مهیسراس مامان

 ؟ یزنیچته داد م-

 هارو رو هوا تکون دادم و گفتم سند

   نیبب -

 به سند ها کرد و گفت   ینگاه یناباور  با

 سها!  -

 خنده گفتم با

 اانننم  جا-

 گفت  یخوشحال با

 سند...تو..سن....-

 گفتم اوردمی کفشامو درم  کهیدرحال 

 یمتر   ستیدو نیزم هیسند خونه و  نمیبفرما ا گردمیگفتم با سند برم ید یبله مامان خانوم، د-
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 و با دهن باز به کاغذا نگاه کرد  دیکاغذ هارو از دستم قاپ عیسر

 شه؟یام تموم م یسبحان  یعنیتموم شد؟  یهمه چ یعنی  شه،یباورم نم یییوااا-

 خندم رو خوردم و گفتم عیسر

 که نرفته؟  ادتی مینه مامان جان؛ ما باهم قرار گذاشت -

 ؟ یوا چه قرار -

 بمن   یاشم بسپر  هیبق  یبر  یسفره عقد با سبحان یقرار شد تا پا-

 گفت  الیخی لحن ب با

 ولکن بابا  ؟یگیاوووه اونو م -

 

 خشم گفتم  با

 مامان !-

کارش مگه مغز خوردم برم سر سفره عقد با اون  یسند که هست عموتم که رفت پ  ه؟یب چخ-
  کهی مردت

   اریکه گفتم رو بکن و بهونه ن ی مامان جان لطفا کار -

 زد داد

 و بشم زنش؟   نمیبرم سرسفره با اون مردک بش یگ یم یعنی ؟یچ یعنی-

 کنمی کارو تموم م یجواب بله رو بد نکهیقبل ا یزنش بش   زارمی من نم -

 تو اون کلته   یسها توروخدا لج نکن بگو چ -

 رو بکن  گمیکه م ویکارت نباشه فقط کار زای چ نیتو اصال با ا -
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 اخه...-

 حرف زدن بهش رو ندادم رفتم داخل و کالفه گفتم اجازه

 بخدا   یاز گشنگ میبابا مرد م؟یبخور  ستی ن یز یچ -

 رفت و گفت  یغره ا چشم

 ارم ی صبر کن االن م-

 

 **** 

 روز بعد:  سه

 گفت  یو عصب دیتو کمد لباسام کش یسرک  نایت

 ی ندار  یز یفردا چ یدختر تو که لباس برا-

 گفتم  کندمیپوست م بیخودم س یبرا  کهی درحال یالی خی ب با

 ؟ یخب که چ -

 عقد مامانته ها یوااا ناسالمت-

 زدم و گفتم  یپوزخند

 خودشو خوشگل کنه؟  یعقد سور  یبرا یدید ویتا حاال ک-

 تعجب چند قدم اومد جلو و گفت  با

 ؟یتو؟ چه عقد سور  یگیم یچ-

 زدم و گفتم  بمیگاز گنده از س هی

 منتها به موقعش یفهم یاونم م -
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 اومد کنارم زانو زد و با چهره نگران گفت  عیسر

 ی زنی حرف م بیعج   یلینگرانم خ یل یسها، من خ-

 کردمو گفتم یکوتاه  خنده

 ؟ یش  الیخ یب هشیم-

 چخبره   نمیبده بب  حیتوض شم؛ینم  الیخ ینه ب -

فقط گفتم دست عمو رو رو کردم و خونه رو ازش گرفتم.    نیهم یبدم برا حیتوض ادی نداشتم ز حوصله
 نزدم  نایو ا پیو اک شی هم از کار یحرف 

 تعجب گفت  با

 واقعا؟   یوا-

 اوهوم  -

 کرد و گفت  یاخم

 سفره عقد؟  یپا یفرستیخب زهرمار؛ پس چه مرگته که مامانتو م -

 اونم ماجرا داره  -

 کن  فیخب تعر -

 گفتم کالفه

 حوصله ندارما  یخ یب  نایاه ت-

 

 حالت قهر روشو ازم گرفت و گفت  با

 ی بپوش  یچ یخوای عنتر خانوم فردا م -
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 گفتم یالی خی ب با

 حاال   کنمی سر هم م یز ی چی-

 با ذوق برگشت سمتم و گفت  کدفعهی

 بپوشم؟   یمن چ -

 و گفت  دیبا ذوق بهم کوب دستاشو

 بزنم  ویسبحان یمخ پسر ها دیهرطور شده خودمو خوشگل کنم با دیبا-

 شدم.  بمی تاسف براش تکون دادم و مشغول خوردن خوردن س سر

 عزم رفتن کرد.  نا یو زر زر کردن ،ت یپرداز  ای رو ی بعد کل باالخره

 دهیذوق داشت و نقشه کش یسبحان یزدن مخ پسر ها یهم عقد دعوت بودن و بماند چقدر برا اونا
 و چکارس.    هیخبر نداشت پدرشون ک نکهیبود. قافل از ا

و تو خونه مونده بودم، چون  رفتمیبه خودم استراحت داده بودم؛ اصال پاتوق نم  یل یچند روز خ نیا
   ادی پاتوق منو 

آروم شم؛   کمی سه روز تونسته بودم  نیخداروشکر  تو ا  کرد؛یو حالم رو خراب م نداختیاتفاقا م  اون
 جلو چشمم عذاب بکشه !   یسبحان شیکه بقول کار یالبته به شرط 

  یباهام کار نداشت، اصال خوش نداشتم اون رو یسه روز سبحان نیبود که تو ا نیا یدلخوش  تنها
 . نمی نحثش رو بب

وسط فقط به دل بدبخت من بد  نیدلم براش تنگ شده بود. ا یلیال خبر نداشتم، خاص شی کار از
رو   ش یکه بعد چند روز کار  یو روز  شهیتموم م  یکه همه چ یروز عقد بود، روز   دمیشد. فقط ام

تو   دیدوستم نداره و شا نکهیا ادینه؛ با  ایاونم مثل من دوستم داره  دونستمیالبته هنوز نم  . دمیدیم
 .شدیباشه حالم بد م گهید یکی فکر 

چند روز   نیپول قلمبه به حسابم زد تو ا  هی نکهیعمو بعد ا  یاخراجم کرده بودن، ول گهیهم که د شرکت
 .دادیهرروز بهم با زور پول م
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 دیهمش هم تاک داد؛یدم در و پول م ومدیگشت م یبعدازظهر هروقت از شرکت برم ۴ساعت  هرروز
 . امیکه فردا هم حتما م کردیم

  بیابروهام رفت باال. عج دادیساعت که شش بعدازظهر رو نشون م دنیبه ساعت کردم ، با د ینگاه
 باشه؟  تونستی م یچ  لشیدل یعنیبود،  ومدهیبود که امروز ن 

 دهیکه! پول ند ادی هرروز ب ستی قرار ن ومده،یشونه ام رو انداختم باال؛ واال بمن چه که ن یتفاوت  یب  با
 ام مگه 

 

  زدیچرا دلم شور م دونستمینم شد،یبه عمو فکر نکنم نم  خواستمی هرچقدر م  دم،یکش یق یعم  نفس
 افتاده؟ یبراش اتفاق  یعنی

 مد. خداروشکر او دمیکش ینفس راحت  دم،یزنگ در از فکر پر یصدا با

 معمول زودتر از مامان بسمت در رفتم و بازش کردم. طبق

ام  نهیپشت در نفسم گرفت. س یا گهیچهره شخص د دن یبا د ی داشتم با عمو رو به رو بشم ول توقع
 و دستام مشت شده بود. شدی م نییاز حرص باال پا

 نجا؟ یا خواستیم یاالن چ دمیکشی داشتم از نبودش نفس راحت م تازه

 گفت  فشیاون لبخند کث  با

 سالم بانو   -

نبود؛ فعال   زای چ نیهنوز وقت ا کردم،ی تحمل م دیتو صورتش؛ اما نه! با امیبا مشت فرود ب خواستمیم
 نه قاتل پدرم!   دمیدیاونو به چشم خواستگار مامانم م دیبا

 دم یغر

 ممنون  -

 با لبخند گفت کرده بود جلوم گرفت و  میشاخه گل رو که تا اون لحظه پشت سرش قا هی
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 د یبفرمائ-

 رو از دستش گرفتم و با پوزخند گفتم  گل

 مامانم گل رز دوست داره؟ دی دیممنون از کجا فهم -

 متعجبش گفتم  افهیتوجه به ق یگشاد تر کردمو ب لبخندمو

 دوست داشت  یل یبراش رو خ د یکه فرستاده بود ییاتفاقا اونروزم دسته گال -

 کرد و گفت  یز یشده، اخم ر یمعلوم بود بادش خال قشنگ

 تو؟  امیاجازه هست ب -

 در گارد گرفتم و گفتم یجلو عیسر

 نه  -

 تعجب گفت  با

 نه! -

 ه؟یچ یاصرار برا  نهمهیا گهید می نی بی کار دارم، فردا هم رو م یبله نه، فعال مامان خسته اس منم کل-

 پوزخند گفت  با

  دیانقدر مهمون نواز دونستمینم-

 دیشد یخود  گهیماشااهلل د د؛ی ست یشما که مهمون ن -

 

 ان؟ ی ها خونه نم یتو خونه شما خود -

 گفتم  یظ یاخم غل با

 ر ی خ-
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 . نییکرد و سرشو انداخت پا یکوتاه  خنده

 گفت  یجد ی ل یاورد باال و خ سرشو

 ی شیخوشگل م  یل یخ  یکن ی اخم م یوقت-

 زد و گفت  یمن چشمک  نیخشمگ افهیتوجه به ق یب

 با یفرشته ز  نمتیب یفردا م-

 و از اونجا دور شد. نشیرفت بسمت ماش  عینداد جوابشو بدم و سر اجازه

 .واریسرم رو بکوبم د خواستمی م دیشد تی عصبان از

 .  کندمیجلو چشمش زنده زنده پوستشو م کشتم؛ی بشر رو م نیا من

 حرص درو بستم و رفتم خونه با

 

* 

 .شدیم  یقرص نبود چ  شیاگه دلم به کار دونستیکردم، خدا م  نهییبه خودم تو آ  یخشم نگاه با

 شالمو سفت تر کردم.  شهیموهام خراب م زدیکه غر م  شگر یتوجه به آرا یجلوتر و ب دمیرو کش شالم

که   یح یمل شی و آرا دیسف ریبه مامان انداختم؛ درست مثل فرشته ها بود. با اون لباس حر ینگاه مین
 شده بود.  بایداشت واقعا ز

 نشسته بود کالفه گفت  یمنتظر سبحان یصندل یهمونجور که رو  مامان

 اد؟ ی چرا نم-

 ؟ یخسته شد-

 اره  -
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   میریم  میریگیم ی، خودمون تاکس یسبحان  الیخ یب -

 تو؟  یگیم یچ-

 و گفتم  دمی پوش  میزرشک پوریلباس گ یام رو از رو التوپ

 پامون علف سبز شه؟ ری تا ز میصبر کن م؟ی کن  کاری چ ادینم  یوقت-

 با اخم گفتم  کنهیتفاوت نگاه م یب  دمید یوقت

 م یپاشو بر-

 گفت  شگریاز جاش بلند شد و رو به آرا دیترد با

 دستتون دردنکنه -

 رفتم و گفتم  شگریآرا  بسمت

 من چقدر شد؟  شیآرا نهیهز-

 کالفه گفت  شگریآرا

 منم گفتم مال شما از قبل حساب شده  دیخانم چند بار گفت-

 گفتم تی عصبان با

 دم یمن پولشو م یپول اون مردک رو پس بد خوامی م یحساب شده، ول دونمیم-

 درست کنم  یداشتن شما رو سفارش  دی، اون آقا تاک شهینه نم -

 دم و گفتمز  یپوزخند

 رو رو سرت خراب کنم؟  نجایا  ای یگ یخانم مبلغ رو م-

 گفت  عیبگه که مامان سر یز ی چشاشو گرد کرد و خواست چ شگریآرا

 باالخره اومد  م؛یبر ای ب زنهی زنگ م  یسبحان-
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 به مامان نکردم و گفتم یتوجه 

 مبلغ؟ -

 داد زد مامان

 شد  رید زنه؛ی بکوب زنگ م  میبر  ایب-

 .رونی ب میزد شگاهیرد شدم و همراه مامان از آرا شگر یاز کنار آرا یشدم و با چشم غره ا الی خیب

با اون   کشهی جذب تنش بود؛ اه اه خجالتم نم   یکت شلوار مشک هیبود و  ستادهی در وا یجلو یسبحان 
 سنش  

 اشاره کرد  نیزد و با دستش به ماش یح ی ما لبخند مل دنید با

 با ی ز یخانم ها دیبفرمائ-

 شدم.  نشیسرد و منم با اخم سوار ماش افهی با ق انمام

 .نه یمجبور شد جلو بش چارهیهم ب مامان

محضر نگه  یکه جلو دیطول نکش ادی حرف نزد و رو مخمون نرفت؛ ز  نیتو ماش یسبحان  خداروشکر
 داشت. 

 دور زد.  نویو  ماش   نییاومد پا نی از ماش  عی سر یسبحان 

مامان باز کنه اما با باز شدن در طرف من ،هم من هم مامان با تعجب   یدر رو برا خواستی م حتما
 و در باز شده.  ی به سبحان میشد  رهیخ

 با لبخند گفت  یسبحان 

 د یبفرمائ-

 عقب. دیدر مامان رو باز کرد و خودشو کش بعدم
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سخت بود  یل یداغ کرده بودم خ تی چقدر از عصبان دونستیبود؛ خدا م یصحنه چندش و بد چقدر
 نگم یز ی و کنترل کنم و چ خودم

 

اش   ادهیپ  نی مامان رو گرفتم و از ماش یخودم دستا یسبحان  یشدم و بجا ادهیپ  نیخشم از ماش با
 کردم. 

 رو نداشت.   یحرکت  نیاش متعجب زده بود؛ انگار اونم مثل من توقع همچ افهیق مامان

 بازش رو به ما گفت  شی توجه با همون ن  یانگار اصال بهش بر نخورد؛ ب یسبحان 

 تو   دیایب-

 مامانو ول کردمو گفتم دست

 نه من! دیکن تیعروستون رو هدا د یشما با یول  دیببخش-

 باال رفته نگاهم کرد و گفت  یابروها با

 خب باشه  یل یخ -

 رو به مامان گفت  بعدم

 م یبر-

 

  رهیکه دستاشو نگ کردمیراه توجه م  نیهمراه مامان جلوتر از من رفتن تو محضر؛ مدام ب  یسبحان 
 . وقتی

 

 و کل بلند شد   غیدست و ج یمحض ورودمون به محضر صدا به

 بود سکته کنم. کیمنتظره بود که نزد ری صدا غ یجور 
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 مامانش؛ زنعمو لهراسب و الله .  نایاونجا بودن؛ ت همه

 یک گهید نا یا دم،یکش یو آرش نفس راحت  الدیم دنیهست؛ با د  یک گهید نمیچرخوندم تا بب چشم
 .ستم یخب پس معلومه تنها ن  یلیاومدن؟خ

  نمیتا اطرافو بهتر بب   چرخوندمیبود . چشم م کی اطراف رو نگاه کردم، محضر فوق العاده بزرگ و ش کمی
 .ستادیقلبم وا شیکار یچشما دنیکه با د

 بود و ماسک هم زده بود. ستادهیاونجا وا شخدمتیلباس پ  با

 نشستم.  گاهمی بهش زدم و رفتم تو جا یزد ، منم لبخند گرم یمن چشمک  دنید با

 . فتهیب  یقرار بود چه اتفاق دونستیخدا م  د؛یچرخ یم  شیو کار یسبحان  نیب نگاهم

نشسته  یصندل   یبرام آشنا نبودن؛  چند تا پسر هم که جلوم رو  چکدومیآدما کردم؛ ه هیبه بق  ینگاه
 بود؛ حتما پسر هاش بودن. یلنگه سبحان  افشونیبودن و ق

 

 کجا بوده؟   یعنی اون آدما نبود؛  نیبود که عمو ب  بیعج برام

 شدم به عاقد که از همه خواست سکوت کنن.  رهیخ

  شیت که متوجه نشدم، فقط حواسم به کارجمال  یسر یاز سکوت کردن ،عاقد شروع کرد به گفتن   بعد
 .کردی نگاه م یبود که با خشم به سبحان

 و آرش کردم.  الدیبه م  یپشتمو کردم و نگاه  ن،یزم کوبوندمی استرس پامو م با

 کنن؟  کاریچ خوان یچشم و ابرو بهشون اشاره کردم که م با

 د لب ز  ستیحواسش ن  یمطمئن شد کس یبه اطراف انداخت و وقت ینگاه آرش

   مشیبدزد میخوایم-

 کارو کنن؟ واقعا سخت بود خداکنه بتونن!  نی ا تونستنیاز تعجب گرد شد؛ چطور م  چشام
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 .زنهی داره به شونه ام ازپشت ضربه م یک یکه حس کردم  مردمی داشتم از استرس م همونجور

چه  خوادی باز م  دونهیالله ابروهام گره خورد، خدا م دنی که با د هیعاملش ک  نمی تعجب برگشتم تا بب  با
 بارم کنه.  یا کهیت

 گفتم یکه کردم منصرف شدم، با نگران یچهره نگرانش از فکر  دنید با

 شده؟یچ-

 بابا کجاست؟   یدونیسها تو نم -

 کجاست؟  دونستنیاونا هم نم  یعنیترس نگاهش کردم؛   با

 کجاست؟  دیدون یشما نم  یعنی دمش؛یند روزینه بخدا از د -

 بغض گفت  با

  ومدهین گهیخونه شما از اون موقع د  ادیگفت م روزینه ، د -

 گفتم  یترس ناخودآگاه از جام بلند شدم؛ با نگران  با

 زود رفت   یخونمون اومد؛ ول روزیاتفاقا د -

خبر نداره ازش ، مامانم   میخاموشه کس  شیگوش  میزنیزنگ م یهرچ م؟یکن کاری سها توروخدا بگو چ -
 ست ی ن  یخبر  چیه یلهراسب همه جارو گشته ول  دهیاصال نخواب شبید

 تو آغوش گرفتمش و گفتم عیرو به رومه سر یچه کس نکهیتوجه به ا یب

 گرده ینگران نباش برم -

 .دیاز گوشه چشمش چک  ی، قطره اشک  رونیب  دیاز بغلم کش خودشو

 گفت  یلبخند مصنوع  با

 خوشبخت شن  شاهللی م خراب کردم مبارک باشه اروز تور دیببخش-
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 قسمت خودت  زمی عز یمرس-

محکم تو   یک ی بهشون گفت و زنعمو  ییزایزنعمو و لهراسب، چ  شینگفت و رفت پ  یا گهید زیچ الله
 . دیصورتش کوب 

 ندارم ازش.   یمنم خبر  دنیاز حرص دستاشو مشت کرد، حتما فهم لهراسبم

 افتاده! ینکنه اتفاق زدی شور م دلم

 سرش اورده؟  یی! نکنه بالشیفکرم رفت سمت کار عیسر

 

  دونستمیحاکم بود با تعجب اطرافو نگاه کردم، نم  تیکه تو جمع  یبودم که با سکوت   ریدرگ همونجور
 چخبره. اصال حواسم نبود

بمن آروم  شده بود  رهیبود تعجب کردم ، با ترس همونجور که خ دهیچهره مامان که ترس دنید با
 گفت 

 بله-

 .دنی و کل کش  غیشروع کردن به دست و ج  همه

 امکان نداره!  نیمامان من جواب بله داد؟ ا شد؟یبه منظره نگاه کردم، االن چ یناباور  با

 شده بود. رهیو مامان خ  یبه سبحان لکسیکه ر شیشدم به کار  رهیترس خ با

 نگران نباش.  یعنیباز بسته کرد؛  کباریشد بهم و چشاشو  رهی نگاه من خ ین یحس سنگ با

 ...ینگران نباشم؟ اون قول داد نزاره مامان من جواب بله رو بده ول چطور

 بغض سرم رو به نشونه تاسف براش تکون دادم و چشامو ازش گرفتم.  با

 . کردینگاه م  زیم یرو یبود به حلقه ها  نییسرش پا کهی درحال مامان

 داد زد عاقد
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 حاال نوبت آقا داماده   د،یساکت باش-

 

 !فتهیم  یداره چه اتفاق دونستمیقطع شده، اصال نم کردمی حس م نفسم

 ...میعمو؛ مامان؛ زندگ شد،یداشت جلو چشمم نابود م ینبود؛ همه چ نیقرارمون ا ما

 شروع کرد به خوندن خطبه عقد.   عاقد

 گفت  اتیآ یسر یخوندن  بعد

 اورم؟ یپور درب  نیشما را به عقد دائم خانم نرگس حس لمیبنده وک ا یآ یبهرام سبحان  یاقا-

ام   یشدم به صحنه رو به رو، االن سبحان رهی با پوزخند خ ؛یشده بودن به سبحان  رهیبا سکوت خ  همه
 من.  ینابود شدن زندگ شدیم نیجوابش حتما مثبت بود و ا

 کرد کیش نزدجلو یخودشو جا به جا کرد و لبشو به طرف بلند گو کمی  یسبحان 

 

 . دمیشن  یو جواب مثبتش رو نم  مردمی بستم، کاش م  چشامو

 نه -

  دنیکش یبلند  نیکلمه نه چشامو باز کردم، همه از تعجب ه دنیشن  با

 فتاد؟ ی م یداشت چه اتفاق  کردم،ی نگاه م یناباور  با

متعجب اش   افهیق دنیبا د ی کرده ول   دشیاون تهد دیکردم، اول فکر کردم شا شیبه کار ینگاه
 .کنمی متوجه شدم اشتباه فکر م

  رفتیم مونی خودش داشت از زندگ  یخودش با پا  یسبحان  یعنیلبخند اومد رو لبم؛  ناخودآگاه
 رون؟ یب

 .  یشده بود به سبحان رهی با ترس خ مامان
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 مامان گفت  افه یق دنیبا د یسبحان 

 من دوست ندارم با تو ازدواج کنم  ؟یکن یچرا اونجور نگاه م -

بلند شد و با لهجه    یصندل یکه حدس زده بودم پسرشه از رو  ییاز همون پسرا یک یلحظه  همون
 گفت  یشاک  یخارج

 د؟یبد ی که جواب منف نجایا دی دیما رو کش  ای؟ از اون سر دن یدد یچ یعنی-

 از همون پسرا بلند شد و گفت  گهید یکی

 چخبره؟  نجایا گه،یبرادر راست م -

 بلند شد.  ی صندل یاز رو هیتوجه به نگاه متعجب بق یکه رو لبش بود ب  یا ثانهی با لبخند خب یسبحان 

 شد بهش   رهیمامان بود رو برداشت و با لبخند خ یکه برا یدراز کرد و حلقه ا دست

 

 بودن؟  یچ گهیکارا د نیچش شده بود ؟ ا کردن،ینگاه م یسبحان  یبا تعجب و دهن باز به کارا همه

 و بسمت جلو حرکت کرد.  رونی اومد ب زی نجور حلقه بدست از پشت مهمو یسبحان 

 .فتادی از کار م شتریجلو قلبم ب ومدی سمت من، هرچقدر م ادیداره م کردمیچرا حس م  دونمینم

 .زده بود  یبود و لبخند چندش آور  ستادهیدرست بود، درست مقابل من وا حدسم

 رو گرفت مقابلم و جلوم زانو زد.  حلقه

 . کشتی خشم و ترس داشت منو م نی ب یحس  د،یلرزیداشت م بدنم

 لبخند نگاهم کرد و گفت  با

 ؟ یکنی بامن ازدواج م  بایز یبانو  خوامی؛ من تورو م  خوامیمن مامانتو نم -
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 صورتش فرود آوردم.  یدستم جمع کردم و با قدرت تو یاز حرص بستم، تمام حرصمو تو چشامو

 شدم بهش.  رهیباز کردمو با خشم خ چشامو

 از اون پشت داد زد مامان

 ؟ی سبحان یآقا دیچطور به خودتون جرات داد-

 خشم داد زدم  با

 کثافت -

 شد بهم.   رهیبا خشم خ  یسبحان 

  نویعرضه هم یازش گرفتم؛ ب که از خشم صورتش قرمز شده بود انداختم و چشممو شیبه کار ینگاه
 خواست؟ یم

که اونجا بود و  یو خودمو انداختم تو اتاق رونی رفتم ب  تی جمع  نیاز ب هیتوجه به نگاه بق یب
 .هیاصال چ  دونستمینم

 رو لعنت فرستادم.    یزدم و سبحان  ادی فر تی ، با عصبان دمیرو با تموم قدرت بلع هوا

زندان و  میبنداز  ویکرد! اون بخاطر خودش نزاشت سبحان  چهی اون منو باز خورد،ی بهم م  شیاز کار حالم
 نکرد  یو کار  دیاتفاق ها رو جلو چشمش د نیاون ا د،یکش نجایکار به ا

که از من  دیمامان بدبخت منو کش نجایبود؟ تا ا یبود ؟ آدم بود ؟ چطور انقدر عوض یک   یسبحان 
 من!مامان بدبخت  چارهیب  یکنه؟ وا یخواستگار 

 ما نبود.  یجا نجایا رفتمیم گرفتمیدست مامان رو م دیبا  رفتم،ی م نجایاز ا دیبا

 . رفتمی تر م  عیسر دیدر حرکت کردم؛ با بطرف

 شد. دنمیدهنم رو گرفت و مانع نفس کش یجلو یز ی چ هیکه حس کردم  دی دستم به در نرس هنوز

 گهیرفت و د یاهیتو دماغم چشام س یبد  یبا حس بو یکردم که بتونم اون مانع رو بردارم ول  تقال
 دم ینفهم  یز یچ
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 **** 

 : الدیم

 .کردیکه داشت با اخم کتشو صاف م یحرص نگاهم رو دوختم به سبحان  با

شک  ا کهی مامان سها درحال ،یشده بودن به سبحان رهیکه اونجا بودن با دهن باز خ  ییآدم ها تمام
کرده؛  یکار  نیهمچ  یسبحان  کردنی باور نم یانگار  دم،ی فهمیکه نم  گفتیم ییزای لب چ ری ز ختیریم

تونستم وگرنه   ینم  فی. حست ی ن دیبع  یاز سبحان  یچکار یتعجب نکردم چون ه ادیاگرچه من ز
 برخورده بود. رتمیبه غ  ی؛ حساب کهی مردت کردمی خفه اش م نجایهم

 ومده؟یاز اول مراسم برام سوال بود چرا ن دم،یدیسها رو نم یوسط عمو اون

 گوشم گفت  ری فکر بودم که آرش ز تو

 ن ییپا ارمینقشه شم و بزنم فکشو ب ال یخ یب گهیم طونهیچقدر کثافت و آشغال؛ ش-

و تا اون اون  میا شیکرد ما تابع حرف کار شهینم یکار  یول  خورم؛یمثل تو دارم حرص م  قایمنم دق-
 م یکن یکار   میتونینده نم یدستور 

 که خراب شد  زمی همه چ ؛یلعنت -

 میرو نداشت یز یچ  نیاصال انتظار همچ چکدوم یاره ه -

 سها کجا رفت؟  -

 حتما رفته تو اتاق با خودش خلوت کنه ولش کن بزار تنها باشه   دونم؛یچم-

 کرد و گفت  ش یبه کار ینگاه آرش

   ادی خونش درنم یکارد بزن  ن؛ی رو بب  شی اوه اوه کار-

و مدام دستشو تو  رفتیاونور م نوریکالفه ا شی. کار گفتیبهش انداختم؛ آرش راست م  ینگاه
 . بردی موهاش فرو م
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  کاری چ دونستیرو نداشت و االن نم  یز یچ  نیبراش سوخت؛ اونم حق داشت باالخره انتظار همچ دلم
 رو.   یسبحان   ایکنه؛ سها رو بچسبه 

  مشیبا مامان سها تنها شدن بدزد  یجواب مثبت رو دادن وقت نکهیخراب شد، قرار بود بعد ا زیچ همه
  چکدومی خراب شد و االن ه  زی همه چ یآدم و نگهبان دورش بود، ول  یچون قبل جواب مثبت کل

 .می کن کاریچ میدونست ینم

  گفتیم یز یچ یاز جاشون بلند شدن و شروع کردن به فوش دادن؛ هرکس  یسبحان یپسرا
 .  دمیفهم ی من نمبودن و  یخارج  اشونمیبعض

هم   یا ثانهیو لبخند خب  رفتیور م یتر از همه عالم داشت با گوش الیخ یکردم؛ ب یبه سبحان  ینگاه
 زده بود.

 تو سرش داشت! ینگاهش کردم، چرا لبخند زده بود؟ نکنه نقشه ا مشکوک

 ! سها..دیبه ذهنم رس زیچ  هیلحظه فقط  همون

 خطاب به آرش داد زدم   اری اخت یب

 ارش سها -

 که دست و پاشو گم کرده بود گفت  آرش

 ؟ ی سها چ -

 ترس گفتم با

 سها کجاست  نیبرو بب-

 بزار تنها باشه  یداداش خودت گفت الیخی بابا ب یا-

 من غلط کردم برو  -

 ... تی امن نجایا فتهی نم یبابا اتفاق -

 حرفش داد زدم  وسط
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 برووووو  -

 شوکه شده بود گفت  یکه حساب  آرش

 ؟ یزنیچرا داد م رمی باشه باشه م-

 بطرف اتاق حرکت کرد.   عیگفت و سر نویا

 اره؟ ی سرش ب ییبال یاسترس نگاهمو دوختم به اتاق نکنه سبحان  با

 و چشممو از در گرفتم. رونی داد و هوار از فکر اومدم ب یصدا با

و تا    رشیرو گرفته بود ز  یباشه سبحان  سها یپسر عمو  زدمی پسر قد بلند و چهار شونه که حدس م هی
 . زدیکتک م  خوردیم

 ! انگار همه از خداشون بود.یسبحان یپسر ها یحت کردنیبودن نگاه م ستادهیهم مثل ماست وا  هیبق

لگد  هیکرد و وسطاش   یم قی سها هم خودشو به اون جمع اضافه کرد و اون پسره رو تشو مامان
 .زدی م  یمحکم به سبحان 

 باالخره سها دخترعمو و ناموسش بود.  داد،یم کیرک یفحش ها یپسره هم ه 

 جدا کردن . یاومدن و پسره رو از سبحان  یسبحان  یها گاردیباد باالخره

 مسخره  رو لبش بود.  شخندیاونهمه کتک خورده بود باز هم اون ن نکهیبا ا یسبحان 

 گفت  شخندیهمون ن با

 ...دیصبر کن  دی فتیام م کارتون به پ نیاز ا دیشیم مونیپش-

 که سها رفت.  یرفتم سمت اون اتاق عیو سر نمی نخواستم اون صحنه مسخره رو بب گهید

 در رو باز کردم آرش هم پشت چهار چوب در ظاهر شد. نکهیمحض ا به

 دم یعجله پرس  با

 شد؟یچ-
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 تکون داد و گفت  نی ترس سرشو به طرف با

 ست ین-

 زدم داد

 ؟ یچ یعنی-

 نداره که بگم خودش رفته یدر و سوراخ و سمبه ا چیهم ه  نجای؛ ا دونمیبخدا نم -

 م؟ یکن کاری چ نویخدا حاال ا یوا  د؛یرس  شیبگم که کار یز یچ خواستم

 گفت  عیسر شیکار

 دارم ینقشه ا هیمن  -

 گفت  عیچهره نگران ما سر دنید با

 چتونه شماها؟ -

 با ترس گفت  میزن ینم  یحرف دید یوقت

 سها کو؟  -

 تکون داد و گفت  نی سرش رو به طرف آرش

   میدونینم-

 . دیکنارش کوب وارید یمحکم با مشت رو  کدفعهی  ینگاهمون کرد، ول   یاول با گنگ شیکار

 اون دستم درد گرفت  یمن جا کهیطور

 خشم گفت  با

 د یکن  داشیپ دیبگرد-

 گفتم  عیسر
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   دنینه اونو دزد-

 ؟ یگیم یدار  یچ-

هماهنگ   یک ی بدست بود حتما داشت با  یبعد رفتن سها گوش اون کال  هیکار سبحان دونمیمن م -
 که بدزدنش   کردیم

 لب گفت  ری دستاشو مشت کرد و ز شیکار

 کشمش یم-

 

* 

 : سها

 .  دیکشی م ری چشامو باز کردم. سرم داشت ت  یب یحس سردرد عج  با

باال تا چشمامو   ارمی. خواستم دستم رو بدمیانگار چند سال بود نخواب کرد؛ی درد م یحساب چشمام
 باال.  ارمیدستامو ب  تونمیمالش بدم که حس کردم نم

 !ستادیبود قلبم ا دهیچسب  یطناب به صندل هیدستام که توسط  دنید با

 کارخونه متروکه بود. هی هیشب  شتریبزرگ؛ خرابه هم نه ب  یلیخرابه خ  هیبه اطرافم کردم،  ینگاه

 تونستم تکونش بدم.  یلبام خشک بود و نم یاد بزنم ولباز کردم تا د لبامو

 چخبره؟ نجایا کنم؟ی م کاری چ نجایکجاست؟ من ا نجایا ایخدا

از من، اون  ی! خواستگار یجواب منف  ؛یجلو چشمم اومد؛ مراسم عقد؛ سبحان  لمیف هیمثل  زیچ همه
 اتاق تو محضر و اون دستمال بد بو.... 

 داد زدم  یبا زبون تر کردم و به سخت لبامو

 ست؟ ین  نجایا یکس دیکممممکککک، کمکممم کن-
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 بود و سکوت!    سکوت

 کنم. هیبود گر  کینزد کهیبودم . طور دهیترس یحساب 

 زدم  ادی خشم فر با

 ..ادی ب یک ی  ست؟ین  ینکردم؛ کس یمن کار  د؛یولم کن-

 از دور حرفم رو نصفه رها کردم و زل زدم بهش.  یاومدن شخص  با

بود که نتونستم چهره   دیدیمرد چهار شونه با کت و شلوار خودشو بمن رسوند ، انقدر چشمام تار م  هی
 بدم.  صی اشو تشخ

 داد زد  تی عصبان با

 دهنتو ببند نفله   -

 دم یخشم غر با

 نجا؟ یا دیچرا منو آورد د؟یهست یشما ک  -

 بهت  گهیم ویخودش همه چ  ادیب  سیبزار رئ -

 زدم داد

هان؟ مگه من  دیدیمنو دزد یچ یکثافتت.  برا  سیبرو گمشو کثافت، هم خودت هم اون رئ-
 کردم؟  کارتونیچ

 ! زهیقدم اومد جلو که باعث شد قلبم بر هی

 ! یچخماق یالیبی با س  بور داشت یبدم؛ موها ص یتشخ افشویق تونستمیم یتا حدود االن

 خشم گفت  با

  رونیکشم ب  یگفته باهات کار نداشته باشم وگرنه اون زبونتو از حلقومت م سی که رئ فیح-

 با پوزخند گفتم  اری اخت یب
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 درسته؟ هیهمون سبحان یگ یکه م یس یرئ  سیرئ -

 مثل خودم زد و گفت  یپوزخند

 بدم  حی من حوصله ندارم بتو توض یفهم  یخودت بعدا م -

 ؟یترسیم ای یحوصله ندار -

  شدیم یانداخت! اونم هروقت عصبان  شی کار ادیکارش منو  نیدستشو تو موهاش فرو برد، ا کالفه
 کرد ی م نکارویا

 .. شهیکه نم فیح  یر یرو مخم م یدار  یل یخ -

 از کنارم دور شد .  عیبزنم و سر یا گهیحرف د نزاشت

 کنم.  یکنم و خودمو خال  هیگر خواستم یفقط م دونستمیهم نم لشی. دلهیگر  ریم زبلند زد  اری اخت یب

  دادم؟یتقاص کدوم کارم رو داشتم پس م  شدم؛ی داشتم خسته م گهید

کنه ! اون   یمن کار  ی. اون نتونست براشکسته بود  شتریب  شیاونهمه مشکل دلم از دست کار نیب
 االن منو تنها گذاشت  

 . دیکشینم  نجاهایکار به ا گرفتیاگه زودتر جلوشو م  ش یکار ده؛یمنو دزد  یبودم سبحان مطمئن

 دنبالم تا نجاتم بده!   ومدیاالنم ن یحت اون

طرفه  هی ش ی منو کار نی. رابطه ب اوردمی از عشق هم شانس ن یاوج گرفت، من حت شتریهق ام ب هق
 نجاتم بده. ومدیدوست نداشت وگرنه االن م بود ؛ اون منو

 

 آروم شدم.  کمیکردن  هیگر یبعد کل  یبود ول ق یزخم دلم عم  نکهیا با

 کنم.  دایپ یتا راه فرار  گشتمیم دیکردن نبود ، فعال با هیوقت گر االن

 . ستی ن یا گهید زیشدم چ ر یکه من توش اس یصندل هیجز خاک و خول  و  یخرابه لعنت نیا تو
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انقدر سفت بود که تالشم  یجا به جا شدم و تالش کردم طناب رو از دور خودم باز کنم ول  یصندل یرو
 بود  دهیفا یب

 

بشه اخرش؟ من چقدر    یقرار بود چ یعنیو زمان رو فوش دادم.  نی و زم دمیکش یبلند غی حرص ج از
 نجام؟ یبمونم؟ اصال چرا ا نجایا دیبا

 بلند شد.    یکی یقدم ها یبار دوم صدا یفکر بودم که برا تو

خورده  یزخم   ریش  هیاز دور مثل   یچهره بشاش سبحان دنیبا د یول  ادیداشتم همون مرد گنده ب توقع
 شروع کردم به نفس نفس زدن.

 داد زدم  اریاخت  یب  هویچند قدم اومد جلو که  یسبحان 

 کثافتتت   ای جلو ن ا،یجلو ن -

 جلوم زانو زد. به حرفم بکنه اومد جلو و  یتوجه ا نکهیا بدون

 بود. هودهی ب  یبرم عقب ول کردمی و تالش م خوردمی تکون م یصندل یرو

 زدم داد

بخاطر تو از دست  مونوییتمام دارا ؛یعمومو اغفال کرد یها؟ بابام رو کشت  یخوایاز جونم م یچ-
 بمن  یداد ریحاال هم گ یمامانم رو زجر داد میداد

 خنده و گفت  ری زد ز بلند

 گفته ویبهت همه چ  شیعه پس کار-

  شناسم؟ی رو م  شیمن کار دونستیشدم بهش، اون از کجا م رهیتعجب خ  با

   یگیم  یدار  یچ هیک شی کار-

 و گفت  د یبه لبش کش دستشو
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   دونمیم ویاره؟ من همه چ دیزرنگ  دیفکر کرد -

 خشم گفتم  با

 حتما عموم بهت گفته اره؟ -

 زد و گفت  یخند زهر

 نترس  کنهیکار م شتریجون شما عقلشون ب سیمو دارم، اونا از رئ خود یمنم آدما -

 شدم بهش و گفتم   رهیترس خ با

 تو؟  یگیم یدار  یچ-

  رسه،ینم یدست عموت به دست مشتر  دمیکه م ییکه جنس ها دیرسیمدت بود خبر به گوشم م هی -
که بببلللله! با  میدیو فهم ارنی کنن و سر از کارش در ب بشی منم ادمام رو فرستادم تعق نیهم یبرا
  یهمدست شده ، شما هم عضو اون گروه هست شیکار

 سر عمو اورده؟ یینکنه بال ایخدا یبود؟ وا دهیفهم  ویاون همه چ یعنیبگم،   یچ دونستمینم

 جاش بلند شد و شروع کرد جلوم قدم زدن؛ با پوزخند گفت  از

 منتها به موقعش  رسمیم ستمی حساب اون رئ دونم،یم ویاره من همه چ -

 زدم داد

 !یدون یکجاست هان؟ نگو که نممن  یخفه شو خفه شووو، عمو-

 ؟ ینگران عموت شد شدیاووووه چ  -

 باشه اون عمومه   یهر چ-

  میدیشن یا گهید زیعه! واال ما که چ-

 اون اغفال شه یداره ، تو باعث شد یقلب پاک هیهر چ -

 گفت   تی برداشت و با عصبان زی به سمتم خ کدفعهی
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 کشتمش   -

 . دمیکش یبلند  غیج  کدفعهیکه زد  یحرف با

 اون دوتا برادر رو کشته بود؟؟؟ چطور ممکنه  شد،ینم  باورم

 زد و گفت  یترسناک  خنده

کشتمش جنازش هم   ومدیکه داشت از خونه شما م روزید ؟یی نی بب یخوایم نجاستی جنازش هم هم-
 اطراف  نیانداختم هم

 دستام بکشمش.  نیبا هم تونستمی. کاش مشدی داشت منفجر م سرم

 گفتم  دهیبر دهیبر

به خواهر   یحت یتو منو بدبخت کرد یپست فطرت؛ تو جون دوتا برادر رو گرفت هی  یوونیح هیتو  -
 ی هم رحم نکرد شیکار

 

 مورد هم بتو گفته چطور ممکنه انقدر بتو اعتماد کرده باشه؟  نیا  شیکار نمیب یبه به م -

 جلوم زانو زد و گفت   دوباره

تو و   نیب  یز ی چیفکر کنم که  نیبه ا خوادی اصال دلم نم ؟یدیدورت باشه فهم یدوست ندارم کس  -
 یمن یبرا  گهیبود فراموشش کن تو د یز ی بهرحال هرچ د،یا یمیهست که انقدر باهم صم  شیکار

 صورتش تف کردم.   یآب دهنم رو جمع کردم و محکم تو تمام

 خشم گفتم  با

باشه مطمئن باش انقدر   شیمنو کار نیام ب  یز ی؛ هرچ یمنم بزرگتر  یدهنتو ببند کثافت، تو از بابا -
 ببرتش   نیاز ب تونهینم یهست که کس یمحکم و قو

 شده.  یرتیغ یل یمشخص بود خ رون؛یگردنش زده بود ب  رگ
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 زدم و گفتم  یپوزخند

 نجا یا یاوردیبود منو نم تی حال رتیاگه غ یباش  یانقدر تعصب  ادیبهت نم ؟یشد یرت یغ -

 حرص بلند شد و داد زد با

   دمتی خفه شو خفه شو، من دوستت دارم که دزد-

 زدم  ادی از خودش بلند فر بدتر

بازم سمت   رم،ی بودن و زن باز بودنت فاکتور بگ فیبودن و کث ری خرفت، اگه از پ  ری پ کهیخفه شو مردت -
 که قاتل بابامه امینم  یکس

 بابات خودش مقصر بود، بهش هشدار دادم سر به سرم نزاره گوش نکرد ، مجبور شدم  -

 زدم داد

من   ؟یعموم چ  ؟یچ شی نار، خواهر کارمن ک یاصال بابا نکاریبه ا ی، تو کال عادت کرد یمجبور نشد-
 ؟یاش کرد چهیکه باز  یمامانم چ ؟یچ

زل زدم    یعکس العمل چیبدون ه  یلباسمو گرفت؛ توقع داشت بترسم ول قهی برداشت و  زیخ  عیسر
 بهش. 

دچارت کنم، اون داداش داشت پشتش بود  ایم یرو مخ من نرو؛ نزار به سرنوشت اون دختره ک نیبب  -
  یب هیتو   ؟یچ یرو ندار  یکس  گهینتونست بکنه تو که د  چکاری ه یبابا و مامانش هم زنده بودن ول

که پشتت باشه و   ستین ی باهات بکنم کس ی، هرکار  یعرضه دار  یمامان ب هیو  یکس و کار 
 دلش برات بسوزه  ستین میو کس فهمهی هم نم چکسیه

کس و کار؛   یبغض! اون بمن گفت ب   ایبود. ترس  یاون حس چ دونستمیکردم، نم دایپ  یبد حس
 کس و کار بودم؟  یمن ب  یعنی

 

 امو ول کرد و با خنده گفت  قهیرحمانه  یب
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 ی پدر  یکس و کار و ب  یدختر ب هی. تو  گهیتلخه د  قتیبهت برخورد؟ خب حق  شدیها چ -

 بغض گلوم به زور گفتم  بخاطر

 پشتمه  شیکار ستم،ی کس و کار ن  یمن ب -

 و گفت   دیخند بلند

 اون پشت توهه؟ ش؟ی کار-

 حرص گفتم  با

 دونمیفکر نکن نم یترسی م شی اره اون پشتمه، توام مثل سگ از کار -

 مشت شد و چشاش بسته! یحساب دستاش

 ، با حرص گفت  خورهیبود داره حرص م مشخص

از اون شب که خواهرش اون طور شد شب ها  بهیعج  یادیفقط برام ز ترسم؛ینم شیمن از کار -
از دور   شدمیم  نیسوار ماش  کنه،یاز پشت پنجره اتاقم داره نگاهم م دمیدی م کردمیچشمامو باز م

  ایواقعا هست  دادمینم صیتشخ گهیکه د دمشی؛ انقدر د کنهیکه داره با خشم نگاه م دمشیدیم
 !دمتوهم ز

 

  کباری،  خوندیکه ذهنم رو م شناختمیگرگ رو م یفقط اون پارسا شناختمیهم نم شیعوض یادما اون
 شیاز طرف کار  دینامه تهد هیهرروز  سازم؛یمواد م  دیو ذهنمو خوند و فهم  دیاومد ازم حرف کش 

   زدی م بیغ ارامی از  یکی هرروز  ومد؛یم

 و با پوزخند گفت  رونی داد ب نفسشو

چون نفوذ کرده تو   ترسمیازش م یول  ترسمینم  ادیاگه االن جلو چشمم ب ترسم،ینم شیمن از کار -
 و آدم هام  میزندگ

 زدم و گفتم یخند زهر
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   یترسیمثل سگ ازش م ؛یگیدروغ م یدار  یمثل چ -

 خشم گفت  با

 ترسهیفعال اون ازم م  ری نخ-

 نه  ای یترسیازش م میفهم ی نجات من م یبرا نجا یاومد ا یوقت ترسه،ی م  یک شهیمشخص م-

 کرد و گفت  یکوتاه  خنده

 ؟ یمتیکمکت؟ اونوقت به چه ق ادیم یکن ی هه فکر م -

باهاش   ینسبت  چیکمک من؟ من ه ومدیم دیاون چرا با  گفتینداشتم براش بدم؛ راست هم م یجواب
 نداشتم

 بخنده.   شتریکنه و ب  فیباعث شد ک  نینگفتم، ا یز یو چ  نیی رو انداختم پا سرم

 حرص گفتم  با

 رم ی گیمطمئن باش انتقام بابام رو ازت م-

 زد و گفت  یلبخند

 زم ی عز یر ی گینم-

 رم؟ ی چرا نگ -

 ره؟ یکه از شوهرش انتقام بگ  یدیرو د یآدم -

 دم یکش غی با تمام قدرت ج شم؛یدارم از حرص خفه م کردمی م حس

 جز قاتل پدرم یست ین یزر مفت نزن ؛ تو کس  -

 زد و گفت   یندپوزخ

 توام زن من شمیچرا؛ من شوهرت م زمیچرا عز -
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 زدم داد

 شمیمن زن تو نم  -

 من عاشق توام  زم؛یعز یشیم -

 من همسن دخترتم  ؟یعاشق من بش  دیچرا با -

 خونتون عاشقت شدم  ومدمیو من م یدختر دوازده ساله بود  هیهمون موقع ها که  -

 یکردیخفه شو، تو به مامانم نگاه م-

 مهم دلمه کنم،ینگاه م ایلیمن به خ  ستیمهم ن -

 

 زدم  ادیفر

   ؟یخواستگار  یو اومد یکرد چهیوسط باز  نیپس چرا مامانمو ا-

گفتم به بهونه مادرت باهات رفت و آمد کنم و   د؛یکردیتو قبول نم یخواستگار  ام یم گفتمیچون اگه م-
 و مجبور شدم به زور متوصل شم یی پررو  یلیخ  دمید یعاشقت کنم ول 

   هیمن جوابم منف یبزور بمن متوصل ش  یتونیتو نم -

 ها که متنفر بودم ازش  شخندیزد، از همون ن  شخندین  دوباره

 زم؟ یباشه عز میکن یعقد م میری بعدش م کنمت؛ی خودم زنه خودم م -

 نبود؟  یادیآدم واقعا ز  هی یبودن برا  شعوریحجم ب  نیا از

 محکم تر بهش بزنم. یلیس هی تونستمیم کاش

 من گفت  نی چهره خشمگ دنید با

 شب  یدلم؛ نترس هنوز بمونه برا زیندارم باهات عز یهنوز کار  -
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 تکون خوردم تا بتونم طنابمو پاره کنم .  یصندل   یزدم و رو ادیزدم؛ فر ادی تمام توانم فر با

  یسبحان نیلحظه هارو. ا نیا دمی دیو نم  شدمیتموم م جا نی . کاش هم دیخندیام بلند بلند  م  یسبحان 
 کنه؟ منو زن خودش کنه؟ کاری با من چ  خواستیم

 

 منو با اون حال ول کرد و رفت.  یسبحان 

 تا بقول خودش شب برگرده. رفت

من  یبرا گهینه! کوروش!اون د شی رو صدا زدم، کار شیکردم و اسم کار  هیزدم ، گر  ادیتمام وجود فر با
 ! شیکوروش بود نه کار

  یمن بود و من حق داشتم با اسم صداش بزنم، من برا یلقبش بود نه اسم خودش. اون برا  شیکار
 من نباشه. یاون برا شهینم لیدل  یول ستمیاون ن

 خدا مامانم تو چه حاله؟  یوا  اد؟یچرا کوروش نم کنه؟یکمکم نم  یکس چرا

 من گم شدم  دونهیهم نمنکنه کوروش  ستم؟ی ن دهیتا االن فهم یعنی

 

 شدم.  رهی خ یرو خم کردم و با اشک به نقطه نامعلوم  سرم

 دو ساعت؟ سه ساعت؟ چقدر؟  ساعت؟یمن؟  یساعت چند بود؟ چقدر مونده بود تا بدبخت االن

اون   یباهاش نداشتم ول  ی. درسته نسبتدادیو نجاتم م  ومدیشده بود. کاش م   ذرهیکوروش  یبرا دلم
 معرفت نبود.  یب

و زمان    نیفوش دادم، بخودم فوش دادم ؛ به زم یکردم، به سبحان  هیزدم و گر  ادیتمام وجود فر با
 فوش دادم.

 تا آزاد شن.  دادمیجلو، دستامو تکون م دمی کش یو خودمو م خوردمی تکون م یصندل یرو
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   .نیو سرم خورد به زم  نیافتاد زم یبطرز وحشتناک   یتکون خوردم که صندل انقدر

 داد زد  یبدو بدو اومد اونجا و بطرز بد  یلحظه سبحان همون

 چته؟ صدات همه جارو برداشته -

 گفتم  شدمیم دهیکش ن یزم  یکه رو همونجور

 طنابارو باز کن  -

 طنابارو باز کرد.  نی اومد و خشمگ بسمتم

 ست ین  دنیکش غیصداتو بنداز؛ هنوز وقت ج  -

 . هیمنظورش چ دونستمی. مهیگر ریحرفش بلند زدم ز نیا با

سنگ بزرگ که  هیبه  دمیعقب و چسب دمیخودمو کش عی سر رونی شدم ب دهیحصار طناب ها که کش از
 اونجا بود. 

 ترس گفتم با

  رون یممنونم حاال برو ب -

 صورتم بود.  یمتر   یلیم میکه تو ن  یزانوش بود به سمتم اومد؛ جور  یکه رو همونجور

   یشیچقدر خوشگل م یکنیم هیگر-

 گفتم ده یبر  دهیبر  د؛یلرز مبدن

 ول...ولم....ولم کن -

 

 .دیصورتم نوازش وار کش یرو اورد جلو و رو دستش

 حرکتش چندشم شد ، با تمام قدرت دستشو پس زدم.  از
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 به سر تا پام انداخت و گفت  یرفت باال، نگاه ابروهاش

 ! یپررو شد -

 هوا بمونه. یعقب که باعث شد دستش رو  دمیچونه ام؛ سرم رو کش ریگذاشت ز دستشو

 تموم شه یکه تو مغزمه رو بندازم جلو و االن انجام بدم، بزار امروز با خوش  یاون کار  خوامینم  نیبب  -

 زدم داد

 کشم یم  غی گمشو پس فطرت ، دستت بهم بخوره ج-

 و گفت  دیخند

  دناتمیکش غ یمن عاشق ج ؟یکشی م غیواقعا ج -

 شت و گفت لباسم گذا قهی یرو دستشو

 زم یبکش عز غی ج-

 بکشم بدتر کنه.  غی ج  دمیترسیکنم. م کاری چ دیبا دونستمیشدم بهش، نم  رهیخ

 . رهیام بگ هیموهام فرو کرد که باعث شد گر  یدستشو تو یکی اون

 گفت  یلحن چندش با

   زمی نکن عز هیگر-

 . ختیریگوشت تنم داشت م  خورد،ی داشت بهم م حالم

 

 . زدی حالم رو بهم م  کردی تر، نفس هاش که به صورتم برخورد م کیاورد نزد سرشو

 سها   ارمی در مقابلت کم م-

 گفتم  هیگر با
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 ازت متنفرم   -

 زم یتنفرتم عز نیمنم عاشق هم  -

 لباس گذاشت و گفت  یرو دستشو

 از لباس  ادی بدم م -

 اخم به لباسم نگاه کرد و گفت  با

 اد یبدم م نمونیکال از موانع ب -

 زدم داد

  دیییکن؛ کثافت اشغال کممکککک کمکم کنولم -

 غرور مهم نبود.  گهیاون لحظه د  کردم؛ی م هیبلند گر بلند

 شد.  نیمن خشمگ  یو تقال هیگر دنی. با دکردی لبخند نگاهم م با

  هیمن کشون کشون بسمت  یها  غی دستم رو محکم گرفت، از جا بلندم کرد و  بدون توجه به ج عیسر
 . دتمیدر خراب و رنگ و رو رفته که اونجا بود کش

 زدم داد

 ؟ی بر ی منو کجا م یکن یم  یدار  کاری ولم کن ، چ-

 داد زد دیکشی که منو م همونجور

 خفه شو  -

 کجام!  نمیکنم تا بب  زی بودم که نتونستم اطراف رو آنال دهیترس  انقدر

 در رو گرفت و در رو باز کرد.  رهیسمت در رفت و دستگ به

 تقال کردم از حصار دستش خارج شم و فرار کنم نشد. یچ هر
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 . دیداخل اون اتاق نحس کش منو

 تخت دونفره فکم قفل شد.  دنید با

 زد. مهیتخت انداخت و خودشم روم خ  یمنو رو ع یمهلت نداد و سر بهم

 نبود نجاتم بده؟  ی زدن، چرا کس  غیترس شروع کردم به ج با

 د یخشم غر با

 شیاون کار  نمی بب ،یزنم بش  یشی، اونجور مجبور م  کنمیدچار م شی کار یتورم به سرنوشت آبج  -
 کنه؟  یچه غلط  خوادیاحمق م

 بود. دهیفا یکردم اما ب هیزدم؛ گر غی دستاش گذاشتم و التماس کردم، ج یدستم رو رو 

 از ترس فک ام قفل شده. کردمی حس م 

  نی ب یز یچ  کردمی و التماس نم زدمی نم غیج  کردم،ینم هی گر گهید،دیلرزیبستم ، قلبم داشت م چشمامو
 بودم.   یحال یو ب  یپوچ

؛ درست مثل   شدیدهنم باز نم   یدوباره التماس کنم ول خواستمیو سرد بود. م دیلرزیبشدت م  بدنم
 ! مثل همون شب بختک شده بود.دمیهمون شب که خوابشو د

 کرد یو ارومم م دادیاش فشار م  نهیسرم رو تو س  شی مثل اونشب خواب بود، کاش کار نمیا کاش

 

 اش.  نهیسرم فرو رفت تو س یک دمیبودن بودم که نفهم  یو خنث  یحال یتو ب  انقدر

نکردم؛ دوست  چشمامو باز  کرد، یرو برآورده م اهامی تو دلم زدم ، خدا چه قشنگ رو  یتلخ  لبخند
 خراب کنم. یچهره نحس سبحان  دنیآغوش کوروش رو با د یاینداشتم رو

! توهم هم به حس  ومدینم ادمیبود؟   یک یآشنا بود، عطر سرد و تلخ برا دم،عطرشیبو کش  قیعم
 االنم اضافه شد؛ من توهم زده بودم؛ توهم وجود کوروش.  یها

 گوشم نجوا شد  ریز
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   نجامیتموم شد من ا  سیییه-

 که دوستش داشتم. ییآشنا بود؛ همون صدا اشصد

 بزرگش مطمئن شدم خودشه، اون کوروش بود کوروش من! یعضله ها دنیباز کردم ، با د  چشمامو

 .دمیعطرش رو با تموم وجود بو کش یبو دم،یبو کش قیتونستم باور کنم، اون لحظه فقط عم ینم

 من، وجود من؛ عشق من اومده بود . اون بخاطر من اومده بود!    یایاومده بود؛ رو اون

 گفتم هیاش فشار دادم و با گر نهیتو س شتریترس خودمو ب با

 ؟ یکجا بود -

 د یکردم ببخش رید دیببخش -

کجاست و کوروش چطور خودشو   یسبحان  شده؛یچ  نمیو بب رونیب  امی نداشتم از بغلش ب دوست
 داشت درست مثل اون شب.  یب ی حس آرامش عج نجا؟یرسونده ا

 هق هق گفتم با

 بمن...   خواستیاون م-

 بهت دست بزنه یکس  زارمی نم  نجامیمن ا گهیآروم  باش االن د-

 .  شدمیهمه کار بازم آروم نم نیبا ا   د،یکشیموهام م ینوازش وار رو  دستشو

  یآدم هاشم همه زخم  م؛یرس ی فکر نکن باشه؟اون کثافت رو باهم به حسابش م یچیبه ه گهید -
 کنه ی نم دیما رو تهد گهید یخطر  چی شدن نگران نباش ه

 دستم رو دورش حلقه کردم و مانع شدم.  عیکه سر رونی منو از بغلش بکشه ب خواست

 . خواستیآغوش گرم م  هیبودم، دلم اون لحظه فقط  دهیترس   یلیخ

  دزدنیباز منو م یباشه؟ اگه تنهام بزار  شمیبمون پ کنم،ی نرو خواهش م-

 تنهات نزارم  گهید دمیکنه قول م یکار  تونهینم  یکس-
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 رو فاکتور کنه.   یسبحان یمحکم بغلم کرده بود، بغلم کرده بود تا بغل ها کوروش

 ترسو بودم!  یل یبرخورد دندونام بهم دست خودم نبود من خ  دم،یلرزیم یحساب 

 به صورتم انداخت.  قیعم  یو نگاه رونیب  دیباالخره منو از آغوشش کش کوروش

 ی باش یقو دیراه مونده با  یلیباش خب؟ هنوز خ یقو -

 لرزون گفتم  یدورش حلقه کردمو با صدا  شتریلرزونمو ب  یدستا

 تو کمکم کن  -

   فتهیبرات ب  یفاق نزارم ات  دمیقول م -

 و گفت  دیبه روم پاش  یگرم لبخند

 نکن باشه؟  هیگر گهید-

 . فتادی نم یاتفاق چیه گهیبود د شمیاون پ یبود . وقت ختهیترسم ر گهیتکون دادم ، د سرمو

 شده بود.  یخون  ش یشونیافتاده بود و گوشه پ نیزم یرو یاطرافم شدم، سبحان  تی متوجه موقع تازه

 ترس به کوروش گفتم با

 مرده؟-

 تو...  یزدم که تن لششو از رو ینه اونجور محکم نزدم، در حد -

 حرف براش سخته.  نیگفتن ا دونستمیحرفشو نزد؛ م  هیمحکم بست و بق چشاشو

 گفتم یلحن گرم با

 ی و تو نجاتم داد  فتادین  فتادیم  دیکه نبا  یکه اون اتفاق نهیآروم باش مهم ا-

 گفت  دیباریخون م  که ازش ییچشما با
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 گرفت؟ یرو بکنه؟ از توام حق السکوت م  نکاریا خواستیچرا م -

 و گفت   نییانداختم پا سرمو

 کنه که مجبور شم زنش بشم کاری  خواستینه م -

 . رونی زده بود ب  یمشت شده بود و رگ گردنش به طرز وحشتناک  یحساب دستاش

 . و چشممو دوختم به در دمیکش یبلند نیباز شدن در ه  با

 . دمیکش  یو آرش نفس راحت الدیم دنید با

 سر تا پام رو نگاه کرد و گفت  یبا نگران الدیبسمتم اومدن .م عیسر هردوتاشون

 نشده؟  تیزی چ ؟یخوب -

 ... دیکردی م رید کمیاگه  دیکه اومد ینه خوبم ؛ مرس -

 و آرش گفت  الدیحرفمو بگم و خطاب به م هینزاشت بق کوروش

 من  شیپ  نییپا دی اری رو ب کهی اون مردت -

 .رونیتخت بلند شد و از اتاق رفت ب  یاز رو تیبزنه با عصبان  یا گهیحرف د نکهیبدون ا بعدم

 افتاده بود انداخت و گفت  نی زم  یرو  هوشی که ب یبه سبحان  ینگاه آرش

 از هوش رفته  یول ست ین  قیزخمش عم نکهیچطور زدتش؟ با ا -

 دادم جواب

 دم یام نشن ی سبحان ادیفر یصدا   یحت شمهیکوروش پ  دمیبخودم اومدم د شدیچ  دمیمنم نفهم -

 با لبخند گفت  الدیم

 رو بما بدن نجایتا آدرس ا  میرو زد یسبحان  یچقدر از آدما یدون ینم م،یکرد  داتیخداروشکر پ  -

 گفت  عیسر آرش
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 ن ییپا مشیببر ری بگ نیا یاز پاها ایب  الدیکنار م دیحرفا رو بزار  نیخب ا یل یخ-

 .رونیگرفت، آرش هم سرش رو گرفت و باهم از اتاق زدن ب یسبحان یتابع از حرف آرش از پاها الدیم

 . رونی ب  امیتونستم از اتاق ب  یبه سخت نیهم  یبرا دیلرزیجام بلند شدم ؛ بدنم هنوز م از

 .رونی ب دنیاز خرابه کش کرد ی بهوش اومده بود و ناله م یرو که حاال تا حدود یها سبحان  بچه

بودم؟ اگه کوروش   ابونی من تو ب  یعن یفکم منقبض شد،  زدیاطراف که پرنده هم پر نم  ابونیب دنید با
 ؟ یچ کردی نم دایمنو پ

اگه کوروش   د؛یبود دلم لرز ستاده یوا یمشک  وتایتو هیکوروش که چند متر اونور تر کنار  دنید با
بقول  نکهیفقط بخاطر ا ایاون منو دوست داشت که بخاطرم اومد؟  یعنی ؟  شدیم یچ ومدینم

 کرد؟  نکارویادا کرده باشه ا فشوی خودش وظ 

داد بود بردن و اونو   هیتک نیکوروش که به ماش شیپ زد ی رو که داشت دست و پا م یها سبحان  بچه
 گذاشتن. نی زم یرو

 شدم. می قا الدیخودمو بهشون رسوندم و پشت م منم

بهش نگاه   شخندیکوروش که با ن دنیچخبره؛ با د نهی تا بب کردی اطراف رو نگاه م یجی گبا  یسبحان 
 جا خورد.  یحساب کردیم

شد به  رهیمطمئن شد با ترس خ  ی وقت یول  نهیب  یداره اشتباه م کردی ، فکر م دیدستش چشماشو مال  با
 کوروش.  

 با پوزخند گفت  کوروش

 ؟ یانتظار نداشت ه؟یچ-

 گفت  یبا ناباور  دیکش یبسمت عقب م  نیزم یهمونجور که خودشو رو یسبحان 

 نه امکان نداره، حتما بازم توهم زدم  -

 با خنده گفت  کوروش
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 ثابت کنم؟  یخوای خودم جلوتم م نباریا  ،یتوهم نزد نبارینه ا -

 شده بود به کوروش.  رهیعقب عقب نرفت، بلکه با تعجب و ترس خ  گهید یسبحان 

که هم خودت هم  دمیاونقدر بهت پول م یاگه ولم کن ن ی؟ بب یش  الیخ یبدم ب چقدر ؟یخوایم یچ -
 باشن   نی هفت نسل بعدت تام 

 د یبه صورتش کوب یبا خشم بطرفش حمله کرد و مشت محکم  کوروش

 شهی درست نم  زایچ نیکه من ازت دارم با ا یا نهیندادم سرت رو ببرن ک   نجایزر زر نکن تا هم-

 . کردی طرف صورتشو گرفته بود و ناله م هیبا دستش  یسبحان 

 د یدندوناش غر یاز ال کوروش

ازت مدرک   یدونستی.م ینشوند اهی، خواهر منو به خاک س یتو دوتا دختر جوون رو بدبخت کرد -
  کنهی که داره اعتراف م دیضبط شده جمش یبمن؛ صدا دهیم ارهیمواد ها تو م دی دارم؟ چند روزه جمش 

 ؟ اعدااام   هیحکمت چ یدونستیتو مشتمه م یاز سیتو مواد م

 با پوزخند  گفت  یسبحان 

  دمیعشقت رو دزد نیهم یکار توهه برا دونستمیم -

 گفته من عشق کوروشم؟  یقلبم از کار افتاد؛ ک یحرف سبحان نیا با

لگد   یدر کمال ناباور  یول  ستیشدم به دهن کوروش؛ توقع داشتم بگه اون عشق من ن  رهیترس خ با
 زد و داد زد یسبحان یبه پهلو یمحکم 

 که مال منه  هییزایچشمت دنبال چ  یغلط کرد یلیتو خ  -

 گفت  ییبا پررو  دیلولی از درد به خودش م نکهیبا ا یسبحان 

   نمشکیمطمئن باش بازم مال خودم م ست،یاون مال تو ن -

 دار شد و   حهیحرفش کوروش جر نیا با
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 نش ی به اون طرف صورتش به سمت ماش یاز زدن مشت محکم بعد

 

 . رفت

 کنه؟  کاری چ خواستی م  یعنیشده بودم به کاراش ،  رهیتعجب خ  با

با   کردمیشدم بهش، هرچند حس م رهی با دهن باز خ رونی اورد ب نیکه از پشت ماش  یا لهیم دنید با
 زجر بکشه. نایاز ا شتری ب دیبا یو سبحان  شهی دلم خنک نم زایچ نیا

 زد  ادیفر لهیم دنیبا د یسبحان 

 کمکککک    نیییشاه  ر،ییی کممممککک؛ ام-

 زد و گفت  یپوزخند کوروش

 افتادن اون گوشه هوشیو رضا هم ب نینجاتت بده؛ شاه ستی ن یداد بزن کس خوادی هرچقدر دلت م-

  یسبحان   یها ادیبه داد و فر یکوروش توجه  یلتماس کردن ولزدن و ا ادیشروع کرد به فر یسبحان 
 محکم به بدنش ضربه زد.  لهینکرد و با م 

 شده بود. ختهیو غرش کوروش توهم آم یسبحان یها ادیفر یصدا

هم  شتریب  چیه  شدیخشمش کمتر که نم زدی م شتریب ی هر چ  داد،یو فوش م  زدیبا حرص م کوروش
 .شدیم

 گفت  الدیبا ترس رو به م  آرش

 براش  شهی دردسر م کشتشیازش االن م ریرو بگ  لهیتوروخدا برو اون م الدیم-

 با ترس گفت  الدیم

 کار خودته   نایا تونمینه من نم-

 بسمت کوروش رفت.  دیبهش گفت و با ترد ییلب ترسو ریز  آرش
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 داد زد هیقصد آرش چ  دیفهم یوقت کوروش

 برو گمشو کنار -

 خودشو سد راه کوروش قرار داد و گفت   آرش

  لهیاگه قرار باشه همش با م می دار یشتر یب  یها هیفعال تنب شه؛یدردسر م رهی میبسه االن م سیرئ  -
 ها رسهیبه اونجاها نم   دیبزن

 بود؟ یمنظورش چ  گه؟ید  یها هیتنب شدم،یآرش نم یحرف ها متوجه

 رو بدست آرش داد.  لهیداد و با زدن ضربه آخر م تی کوروش رضا باالخره

 کوروش شد. یبدست منتظر قدم بعد لهیبما ملحق شد و م عیسر آرش

اش کنه؟ مگه من از  هیتا کوروش تنب کردمی صبر م  دیتو دست آرش انداختم، چرا با لهیبه م ینگاه مین
 کنم؟ ی نم  یحرکت جیمنو نکشته بود پس چرا من ه ینداشتم؟ مگه اون بابا نهی ک یسبحان 

 رفتم.  یو با خشم به طرف سبحان  دمیرو از دست ارش قاپ   لهیبرداشتم ؛م  زیخ الدیاز پشت م  اری اخت یب

  یصورت سبحان  یرو محکم تو لهیکوروش نکردم و م  یها  ادیو آرش و فر الدیم  یبه حرف ها یتوجه 
 .تا آسمون ها رفت  ادشیفر یکه صدا یکوبوندم، جور 

رو بابام اون باال   ادشیفر ی تا صدا زدمی به جونش افتادم؛ تا حد توانم محکم م لهیحرص با م با
 بشنوه.   ایم یبشنوه؛ جنازه عمو بشنوه ؛ مامان بشنوه ک

بهم و   دادنیشدن بودن بمن؛ انگار اونا هم حق م   رهیو خ زدنینم ادیفر گهیو آرش و کوروش د الدیم
 .  کردنی نم یحرکت

 داد زدم  هیگر با

  فیلط هیروح   یعموم رو کشت  یبابام رو کشت  ف؟یآدم هم انقدر کث خورهیلم ازت بهم مکثافت، حا -
 ها؟ چراااا  یچرا زنده ا یو منو کشت  ایمیک

 .شدمیدار تر هم م حهیتازه جر چی که ه شدیدردم کم نم  زدمی م شتریب  هرچقدر
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 جدا کرد. یاومد جلو و منو به زور از سبحان  الدیم باالخره

 .  شدینم رونی ب امی ب  الدیم یتقال کردم تا از حصار دستا هرچقدر

 خطاب بمن گفت  کوروش

 اشو بسپار بمن  هیبق گه،یبسه اشه د-

 

 به کوروش کردم و گفتم   یبغض نگاه با

خودم و خودت رو  مطمئن باشم عقده هفت ساله  ؟یدرد دلم رو خوب کن  یتون یمطمئن باشم که م-
 ؟ یکنیخوب م

و   ستادمیگوشه وا هی الدیو به همراه م  نیرو انداختم زم لهیم نانی باز و بسته شدن چشماش با اطم با
 شدم به کوروش   رهیخ

 

 . دیکش رونیرو ب   یخاردار  می رفت؛ از توش س نشی بلند بسمت ماش یدوباره با قدم ها کوروش

 رفت.   یهم تابع کوروش بسمت سبحان  الدیاشاره کرد؛ م الدیخشم به م با

 گرفته ناله کرد یبا صدا الدیم دنیبا د یسبحان 

 د؟ یبکن دیخوای م کاریچ-

 رو به چنگش گرفت و با خشم گفت  یسبحان  قهی الدیم

 کم زر بزن   ایهمراهم ب-

 گفت  یسبحان دیکشیم نی رو به زور به طرف ماش  یکه سبحان همونجور

 ؟ ییتو پارسا -

 کوروش انداخت و با پوزخند گفت  یرو کنار پا یجون سبحان  مهیبدن ن الدیم
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  الدشونمینه، من نسخه م-

 بزنه بسمت ما اومد. یا گهیحرف د نکهیبدون ا بعدم

 گفتم الدیترس به م با

 کنه؟  کاریچ خوادی کوروش م -

 با پوزخند گفت  الدیم

 دلت خنک شه  شیو تماشا کن تا آت نیبش-

کوروش من   ؟یچ مردیشکنجه م نهمهیوسط ا  یسبحان وقتیشدم به کوروش؛ اگه  رهیخ  ینگران  با
 ومد؟ یم سیپل هو یزندان؟ اگه  رفتیم

 وصل کرد. نیطرفش هم به ماش هیرو بست و   یسبحان یدست ها می طرف س هیبا  کوروش

 با ترس گفتم  دم؛یکش  غی که تو ذهنم اومد ناخودآگاه ج یز ی چ با

 شهیدردسر م رهیم یبسه بخدا م  نجایببرتش تا هم ادیب  سیکوروش نکن، توروخدا نکن زنگ بزن پل  -

 شد.  نیسوار ماش عیبه حرفم نکرد و سر  یتوجه کوروش

بخاطر خاردار بودنش    یول  رونیبکشه ب میزد و تقال کرد دستشو از داخل س ادیبا تمام توان فر یسبحان 
 .شدیبدتر دستش زخم م

 شدم به صحنه رو به روم. رهی با ترس خ کیوحشتناک الست یصدا با

 .شدیم دهیداغ توسط کوروش با سرعت کش نیزم یکه داشت رو یسبحان به

 یبه زجر ها ای فتهی فکر کنم، به کوروش که ممکن بود تو دردسر ب یبه چ  دونستمیوسط نم نیا
 . کردی دلم رو خنک م یکه حساب  یسبحان 

 .  دیرسی کمتر به گوش م یسبحان  یها  ادیفر یصدا شدیدور تر م نیماش  یچ هر

 و داد زد دیکش یبلند   غیبا ذوق ج   آرش



 شهر  یها زدهیپر

366 
 

   نهیکوروش دمت گرم هم ووللیا-

بزرگ اونجا برخورد   یاونور و سنگ ها نوریبه ا یسبحان   شدیو باعث م   چرخوندی فرمون رو م کوروش
 بکنه. 

 ند متر کوروش دور زد و به طرف ما اومد.چ بعد

  یاومد رو لبم، صدا روزمندانهی. ناخودآگاه لبخند پشدیخداروشکر داشت تموم م  دم،یکش  یراحت  نفس
 چقدرم سگ جون بود! دیرسی به گوش م نیشدن ماش  کیبا نزد یسبحان  یها ادیفر

 من سرمو آوردم باال.  یپا یجلو  زونیم  نی ترمز کردن ماش با

ما   م،ینگاه کردم، ما انتقاممون رو گرفت زدیم روزمندانهیلبخند پ    نیماش شهیکوروش که از پشت ش به
 !میموفق شد

رو از دستش  میرفت و س  دیرسیبه گوش م   فشیضع یناله ها  یکه صدا  یبسمت سبحان عیسر الدیم
 باز کرد. 

 .ستادیوارو به روم  زونیشد و م ادهیپ  نیاز ماش کوروش

 گفت  زدی از خشم نفس نفس م کهیدرحال 

 بسه؟ -

 باز و بسته کردم و با لبخند گفتم  چشامو

 بسه-

که من داشتم   یاگه اون حس  کردم؟یاعتراف م  دی؟ با کردمیم  کاری چ دیشدم؛ با شی مشک یچشما محو
 ؟ یرو نداشت چ

 کرد و گفت   یخنده کوتاه کوروش

 ؟ یبگ یخوای م یز یچ-

 دهنم رو قورت دادم و گفتم  اب
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 نه -

 بود بد به برجکش خورده، لبخند اش رو جمع کرد و گفت  مشخص

 نگرانت بود یل یمادرت خ میخب بهتره بر یل یخ -

 گفتم  یناراحت با

 تموم شد  یهمه چ گهیبرم؟ د شهیهم یبرا یعنی -

 ت افتاده بود اشاره کرد و گف نیزم یجونش رو  مهیکه بدن ن  یدستش به سبحان  با

  گهیزندان د میفرست یم میاالن مستق نمیا میمدرک هم که دار م،یکه؛ انتقام امون رو که گرفت ینیب یم-
 نمونده که مونده؟ یز یچ

 شه؟یختم نم  نجایما ا یدوست گفتیچرا نم  دمش؟ی دینم گهید یعن یشدم بهش،  رهی خ  یناراحت با

 گفتم ناخوداگاه

 کوروش من..  -

 ابروش رو انداخت باال؛ حتما توقع نداشت کوروش صداش بزنم. یتا هی

 ترس گفتم با

 من..  -

 ؟ یمن چ -

 شدم تو چشاش و گفتم  رهیخ

 من... -

اون  دونستمیم شدمیبا نگاهش منصرف م  یی جورایگفتنش سخت بود.  ن؛ یی رو انداختم پا سرم
   هیجوابش منف

 گفتم نیهم یبرا
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 ی چ یه-

 گفت  کالفه

 هست بگ.... یز ی سها اگه چ -

 ومدنیکه داشتن از دور م سیپل  یها نیشد به ماش  رهی حرفش نصفه موند و خ سی پل  ریآژ یصدا با

 

 .  میشیبدبخت م  دونستمیم رسن،یم دونستمیها؛ م  سیترس نگام رو دوختم به پل با

  ترسن یم شهر ازش هیخالفکاره اون خودش گفت   هیاون خودش گفت  ؟یچ گرفتنیکوروش رو م  اگه
 مورد رو ندارم.  هی نیا یخدا طاقت دور  ی.  واگرفتنشی ها م سی پس حتما پل

 رفت.  یها گرفت و بسمت سبحان  سیتفاوت نگاهشو از پل  یبر خالف من ب  کوروش

 د یرو گرفت و غر یشد و چونه سبحان  خم

   رهینم ادتیمنو  چوقتیه -

 و گفتم  دمیترس بطرف کوروش دو با

  رنمونیگیم میروز انداخت نیبه ا  ویسبحان نکهیاالن به جرم  ا م،یفرار کن ای ولش کن ب-

 ی باز سبحان مهین یشد به چشما رهی نداد و با پوزخند خ یتیاهم کوروش

 التماس گفتم  با

 بکنن  سایاشو پل هیبزار بق  شهیدردسر م  رنمونیبخدا بگ  ان؛یدارن م سایولش کن پل-

 د یغر یخشم خطاب به سبحان با

 ؟ یدیفهم-

ما اسلحه   یشده بودن و تو چند قدم ادهی پ نیها از ماش  سیپل  گرفت،یام م هیکم کم داشت گر گهید
 .ومدنیبدست داشتن م
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 گفتم  هیگر با

  سیپل یبود  یتا االن هرچ یهست یتو آدم خالفکار  دونمیمن م نیبب م،یتوروخدا بس کن پاشو بر-
 ...  یمثل سبحان رنی تورم بگ یآدم کشت  یتو خودت گفت رهی لو م یهمه چ رنتیاالن بگ یول  دهینفهم

 نکنم. هیرو جلو دهنم گذاشتم تا گر دستم

 کوروش...  نیزندان بب یمن طاقت ندارم بر  م؛یبر ایتوروخدا ب  -

 به غرورم نکردم و گفتم   یشده بود بهم؛ توجه رهیتعجب خ  با

 خالفکار و آدم کش   هیعاشق توام؛ عاشق تو یمن ...من دوستت دارم، من لعنت.. گم،منیباشه بهت م -

نگاهمو به چهره متعجب کوروش انداختم که   نیآخر  یدیبا ناام سایبا اومدن پل ه،یگر ریزدم ز بلند
دوباره    شدیشده بود بهم. کاش م رهی گرد شده خ یرو ول کرده بود و با چشما  یچونه سبحان گهید

 . کردیبغلم م

 کوروش رو از دست دادم. گهیسر کوروش بود من د  یت باالبود، درس دهی رس  گهید سیپل یروین

 شدم به کوروش؛ زمزمه کردم  رهی اشک خ با

 دوست دارم  -

 احترام کرد و گفت  یادا  عیسر سیپل یروین

 د؟یندار یا گهیبگردن امر د  یسبحان یهارو فرستادم دنبال آدما رویفرمانده ن  -

 یکه کس الدیجز منو کوروش و آرش و م  زد؟یحرف م  یتعجب اطراف رو نگاه کردم، اون داشت با ک با
 ! ستین

 زد و از جاش بلند شد.  یپوزخند کوروش

 برگشت و گفت  سی پل  بسمت

رو   ه؛یعالمه بسته مواد که روش مهر سبحان هیهارد که توش صدا ضبط شده هست و  هی نمیتو ماش  -
 یبر  یتون یم ستیهم ن یا گهیبردار و نشون سرهنگ بده امر د
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 گفت؟   یاالن چ نیافتاده؛ ا یچه اتفاق دونستمیشده بودم و نم جیزدم؛ گ یصدا دار   پوزخند

 تته پته گفتم با

 ؟ یسی تو.. تو پل -

 و گفت   دیخند کوروش

 یدارم باور نکردمجوز  سی بهت گفته بودم از پل-

 و گفتم دم یخند یناباور  با

 خالفکار    شی! کاریشیتو کار  ؛یکنی م یشوخ  یدار -

 نداد و گفت  یتیاهم کوروش

 ؟یراست  یگفتیم یچ یداشت -

 

   کردم؟ ی م یهمکار  سی همه مدت داشتم با پل  نیا یعنیشده بودم بهش؛  رهیدهن باز خ  با

 .  بردنیم و یکه داشتن سبجان سای و نگاهشو دوخته بود به پل کردی به دهن باز من نم  یتوجه کوروش

 باشه!    سیپل  خوردینم  افشی سوال ذهنم  بود و توش پر عالمت سوال بود، اصال به ق یکل

 . رونی آرش از فکر اومدم ب یبود که با صدا  ریذهنم درگ همونجور

 هول شدش با ترس داد زدم  افهیق دنید با

 شده؟یچ-

 ترس گفت  با

   نجاستیعموت، عموت ا-



 شهر  یها زدهیپر

371 
 

کثافت خودش گفت عموت جنازه اش   یرفته بود اون اونجاست؛ سبحان  ادمی به کل  یوا یا عموم؟
 . نجاستیا

 که پر بود از آت و آشغال ییجا م،یدیکه آرش نشون داد دو ییکوروش بسمت جا همراه

 

 اونهمه اشغال بود. نیکشته شده بود ما ب یعمو که به طرز وحشتناک  جنازه

 و با ترس رفتم سمت جنازه اش.  دمیکش یبلند  غیج

 که چند سال براش کار کرده بود.  یبه عمو هم رحم نکرده بود، کس یحت  یسبحان 

 .دمیاش کش یصورت زخم  یجنازه عمو زانو زدم، ناخودآگاه دستم رو رو  کنار

که هرروز   یی کردنش ؛ بلکه اون جاها تیاذ یجلو چشمم اومد؛ البته نه صحنه هاصحنه ها  تموم
و بهم جواب  یفکر کن  دمیگفت مهلت م ن یکه تو ماش ییاونجا داد؛یدم خونه و بهم پول م ومدیم

 ؟ یکنی...حاللم میبد

 نیبود که وقت نکردم به ا ری چند روز درگ نیانقدر فکرم ا ره؛ی اگه زنده بود وقتش بود جوابشو بگ االن
 موضوع فکر کنم. 

 شد.  ریاز چشام سراز اشک

 دادم؟ یم یالله و زنعمو رو چ جواب

 از ته دل گفتم  هیگر با

 حاللت کردم عمو -

 .شونه ام سرمو برگردوندم عقب   یرو  ینشستن دست با

 زده بود از جام بلند شدم.  یکوروش که لبخند تلخ  دنید با

 برانکارد گذاشتن. یاومدن و جنازشو رو سایتم که پلنگاهمو به عمو دوخ  نیآخر
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 گفت  یبا حالت ناراحت  کوروش

 باشه  تی تسل-

 تکون دادم و گفتم نیبه طرف  سرمو

 کنم  کاریالله و لهراسب رو چ -

 دن یبهشون خبر م   ساینگران نباش پل-

 شدم بهش و گفتم  رهیخ

 ؟ شهی اعدام م یک  یسبحان -

 شد و گفت   رهیرو به رو خ  به

تا آخر   تی. نها  شهیهم بهش اضافه م یهم مواد هم قتل اونم دونفر؛ آدم ربائ  نه؛یسنگ  یلیجرمش خ  -
 کشهیهفته طول م

هامون   یتموم شده بود. همه غصه ها و بدبخت زیلبخند اومد رو لبم؛ خداروشکر همه چ ناخودآگاه
 تموم شده بود. 

 نگران بود  یلیمدرک ها توام برو خونه مادرت خنشون دادن  یبرا یبرم اداره آگاه  دیمن با -

 

جلو   کردم ی تموم شد ؛ باور نم یکار سبحان کردمی وصف بود، هنوز باور نم رقابلیکه داشتم غ  یحال
 شد.  تیاذ نی و ماش لهیخاردار و م میبا س  یچشمم سبحان 

 دم یپرس می رفت یکه راه م همونجور

 سوال کنم؟ هی شهیم-

 بپرس -

 سن؟ یهم پل ای میو پارسا و آرش و ک الدیم-
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   ایم یهمشون بجز ک-

 دهن باز گفتم  با

 واقعا؟ -

 اوهوم -

رو    یتا سبحان یبفرست روهاتویو ن ین یبش زتی پشت م سایپل  هیمثل بق یچرا نرفت یسیپس اگه تو پل -
   رنیبگ

 زد و گفت   یتلخ  لبخند

  چیه ایمی با ک  یاثبات کار سبحان  یحرفمو باور نکرد، من برا یاونجا کس  یکنم ول نکارویخواستم هم -
بهم   یلی خ  ادمهی یو کشتن پدر تو، به سرهنگ گفتم ول  یمواد فروش یبرا نی نداشتم، همچن یمدرک
  کشدم و بهش گفتم مدر  نی . اونروز خشمگزنمیحرفا رو م نیا یو گفت از سر حسادت مال  دیخند

  م،یکمکت کن میتونینم  میاریما تا مدرک ن اریمدرک جمع کن و ب  ییاونم گفت خودت برو تنها ارمیم
 بچه ها که از قبل باهام دوست بودن بامن همکار شدن و بهم کمک کردن   نیهم یبرا

 تو ذهنم نبود. یسوال چیبودم و ه دهیرو فهم  زیهمه چ  گهینگفتم، حاال د یز ی تکون دادم و چ  سرمو

تازه داشت دلم رو   میوسط عمو رو از دست داد نیا فیدرست شده بود، فقط ح  یهمه چ خداروشکر
 .  اوردی بدست م

 !یو خوشحال  یناراحت نیب یز ی داشتم؛ چ یجالب حس

 دمش؟ یدیاز امروز به بعد نم  گهید یعن ی رفت؛یبه کوروش انداختم که با جذبه کنارم راه م ینگاه

 ناخودآگاه خودمو انداختم تو بغل کوروش.  هویو  شدیچ  دمیبه سمتم هجوم اورد نفهم  یدلتنگ حس

بعدش دستاش دورم حلقه شد و باعث شد   ی من تعجب کرده بود ول ییهویاولش از حرکت  کوروش
 بگم  اری اخت یب

 چوقت ی تنهام نزار ه گهید -
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 بزنه  بیبهت آس  یکس  زارمی نم-

 کوروش  -

مقدمه  یشت دوباره انقدر ب تاالپ تولوپ قبلش واضح تر شد؛ انگار انتظار ندا  یحرفم صدا نیا با
 اسمشو صدا بزنم. 

 شدم تو چشاش.  رهی و خ رونی از بغلش اومدم ب زنهی حرف نم دمید یوقت

 ی مهربون و خوش قلب  یلیتو خ  -

 ابروش رو انداخت باال و گفت  یتا هی

 ؟ یبا معرفت بود رو بغل کن ی هر ک  یتو عادت دار  -

پسر مردم رو؟ خواستم   یکن یه؟ چرا بغل مچت گهیخب راست م  ن؛ییخجالت سرم رو انداختم پا از
 حرفم رو خوردم.  الدیبگم که با اومدن آرش و م   یز یچی

 بشاش بود گفت  یکه حساب  الدیم

 اصال امکان نداره کنم؛یباور نم  -

 با ذوق گفت   آرش

 میما موفق شد وهوووووی-

 گفت  عیسر الدیم

 نکرد؟  یباهات کار  ینشد؟ سبحان  تی زیسها تو چ  -

 تکون دادم و گفتم نیبه طرف  سرمو

 د یدینه خوشبختانه به موقع رس -

 اشو صاف کرد و گفت  نهیس الدیم

 کار اونه  دیدیفهم ی نم چکدومی ه کردمی شک نم  یاگه من به سبحان -
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 اخم کرد و گفت  یبه شوخ کوروش

  سی نرفته که من سرگرد قدرت شناسم رئ ادتیتموم شده ها  تی فکر نکن مامور ؟یچ گهید کالیبار-
 شما دوتا 

 رفتم و گفتم  الدیبه آرش و م یغره ا چشم

 ی انتظام یرویبرادران ن  گهیراست م  -

 گفت  زدیبا خنده که توش تعجب هم موج م  آرش

 ناموسا؟   -

 به کوروش کرد و گفت  یز ی اخم ر بعدم

 میبه سها نگ دینبودا؛ شما خودتون گفت  نیقرارمون ا-

 مشت به بازوش کوبوندم و گفتم  با

 ؟ یفته که چحاال که گ-

 و گفت  دیخند  آرش

 ؟ یر یگیخب حاال چرا جبهه م یل یخ -

 گفت  تی با جد کوروش

تو محضر   یلیمادرش خ  شی منو سوار شو سها رو برسون خونه پ نیماش الد یم م،یبر گهیبهتره د-
 م یریم هیمنو آرش همراه بق  یآگاه ای دلواپس اش بود بعدش ب

 سرشو تکون داد و رو به من گفت  الدیم

 م یبر-

 

 کوروش و آرش برن داد زدم نکهیافتادم؛ قبل ا یز یچ ی ادی هویهمراهش برم که  خواستم
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 کجان؟  ایم یپارسا و ک یراست-

 جواب داد  آرش

 موندن پاتوق  نیهم یمحضر برا مشی اریبا خودمون ب شدینم  شناختیم  یجفتشون رو سبحان -

 پشت بندش گفت  الدیم

پاتوق و   مینرفت گهید میالزم رو آورد یها لی و وسا شی خونه کار میرفت یشد ده یدزد میدیفهم یوقت-
و چاقو و شالق منتظرن ما با   لهیاون بدبخت ها هم هنوز با م ؛یشد دهیکه دزد میبهشون خبر نداد

 اونجا  میبر یسبحان 

 خنده. ری زد ز بعدم

ها   سیپل  نیماش شیوقت بود پ  یل یاز اونجا دور شد و خودشو به کوروش رسوند که خ عیسر آرش
 بود ستادهیوا

   دمیپرس الدیاز م عیسر

مامانم بله رو بگه ؟ من گفتم قبل اون همه کار رو   دیبود؟ چرا صبر کرد یشما نقشه اتون چ یراست-
 د یکن یم  سیراست و ر

 فتادم.کرد به راه رفتن منم پشت سرش راه ا شروع

دنبال مادرت   شگاهیآرا ومدیکه از خونشون داشت م یبود؛ سبحان نینقشه امون هم تشیخب واقع -
باهاشون حرف   می؛ کل رونیو نگهبان اومد ب گاردیباد یبا کل میدید یول  میما اونجا قرار بود خفتش کن

 م یچقدر عالف شد دونهیزد خدا م

 اومد دنبالمون.   رید یچرا سبحان  دمیحرف پارسا تازه فهم نیا با

 ادامه داد  الدیم

که عروس دوماد   نهیبعد مراسم، چون استانداردش ا یبرا  میبزار ویهمه چ میگرفت میهمون تصم  یبرا-
  میکن یاون موقع کارش رو تموم م میما هم گفت نایدور دور و ا رنی و م شنیبعد بله گفتن باهم تنها م

 سفانه خراب شد برنامهکه متا
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 گفتم،  یلب آهان  ریتکون دادم و ز سرمو

و پارسا بود!  ایم یک ری کوروش شدم؛ تو راه همش فکرم درگ نیسوار ماش الدیبا م  تی لبخند رضا با
بتونه عشقش رو اعتراف کنه من مطمئن بودم   ا یمیاوردن ک ریکه گ یتیموقع  نیبودم تو ا دوارمیام
 داره  یینسبت به پارسا حس ها  ایمیک

 

 ***** 

 پارسا 

 . گرفتیرو م  شی انداختم که با استرس مدام شماره کار ایمی از دور به ک ینگاه مین

دستگاه مشترک مورد نظر در شبکه  گفتیشد که م ده یشن یاون دختره پشت گوش  یصدا  دوباره
 . زیرو با حرص بکوبونه رو م یباعث شد گوش  ن یباشد .ا  یموجود نم

 به ساعت کرد و با حرص گفت  ینگاه

 ومدن؟ یکو؟ چرا ن  یول   شدیکارشون تموم م  دیاالن با یلعنت  یلعنت-

 گفتم کردمیم ز یداشتم چاقو رو ت کهیدرحال 

 حاال نگران نباش  انیم-

 داغ ؛ شالق! یها لهیامادس؟ چاقو ها؛ م زیهمه چ -

 ام  یاره امادس فقط منتظر سبحان -

 نگفت.  یز یچ گهیتکون داد و د سرشو

 ! شدیبامزه م افشیق شدینگران م یدوختم بهش، چقدر وقت نگاهمو

 کردمو گفتم یخنده ا تک

   ینجور یا شهیات بامزه م افهی چقدر ق -
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 کرد و گفت  یز یاخم ر یفکرش خوندم که ذوق مرگ شده ول تو

 برو بابا دلت خوشه -

 ه؟یاسمش چ یمدام دلت بخواد به طرف نگاه کن نکهیبود؟ ا  یشدم بهش، چه حس رهی خنده خ با
 هیاون  رمی بگ دهیبود که ناد قیعشق اونقدر عم  نیا یعن یدختر بودم؟  نیمن عاشق ا یعنیعشق؟! 
هاش   یبخاطر خنگ باز  لیکرده بودم؛ اوا داینسبت بهش پ  ییروزا خودم حس ها  نیا ست؟یدختر ن

که بهش شک کردم   یروزا مخصوصا از روز  نیا یو ترسش برام مهم نبود؛ ول  یناراحت زدمیم دسرش دا
غرورم اون   فیح شد؛یاز دستم حال و روز خودم از اون بدتر م  شدیناراحت م ی داره وقت یبمن حس 

 کنم. یبغلش کنم و ازش عذرخواه  خواستیچقدر دلم م دونستیوگرنه خدا م شدیروزا مانع ام م

 با اضطراب گفت   ایمیک

 دنبالشون   میبهتره بر شم یمن دارم نگران م -

 ست ینه الزم ن -

 گفت  یشاک

 براشون افتاده باشه!  یاتفاق دی شا ست؟یچرا الزم ن  -

 ی چرا انقدر نگران  ؟ینه چه اتفاق -

 کرد و گفت  یگنده ا اخم

 برم  خودم بلند شم  دیبرو بابا من با-

بلند بسمتش حرکت کردم و   یجاش بلند شد و بدون توجه بمن بسمت در حرکت کرد، با قدم ها  از
 محکم از کتفش گرفتم.

 زد داد

 ؟ بزار برم  یکن ی م کاریچ-

 می از جامون جم بخور میگفت حق ندار  شی کار-
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 غلط کرده من نگرانم شی کار-

 اخم گفتم  با

 ؟ ینگران چ-

 نگران داداشم -

 گرفته باشتش؟  یسبحان یترسیم-

 حرص گفت  با

 بله-

 از   یموفق نشده باشن و سبحان یترسیم-

 فرار کرده باشه؟ دستشون

 گفت  یاش نگران شد، با نگران چهره

 اره-

 کنه؟ یاشون م که ی ت کهی خفتشون کرده باشه و االن با چاقو ت ی االن سبحان  یترسیم -

 و گفت   دیاز رخسارش پر رنگ

 بزار برم  ترسمیاره م-

 زنگ بزنن بگم کوروش داداشت مرده؟  یترسیم -

 جا و گفت  هیشد به   رهیترس خ با

 اره-

 ؟ یکنم خوب ش کاری یخوایم-

 نگام کنه گفت   نکهیا بدون
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 اره-

 ی کنیبا من ازدواج م-

 اره-

 بود.  یچ هیبود قض دهیبود، فکر کنم هنوز نفهم  واریبه د رهی خ هنوز

 شد بهم.   رهیافتاد و با دهن باز خ  شیکه کردم ؛ تازه دوهزار یتک خنده ا با

 ؟ یگفت یتو...تو چ -

 اره یگفت عیتوام سر  یکنی گفتم با من ازدواج م -

 گفت   دهیبر دهیبر یناباور  با

 من...من -

 یا دهیدشوهر ن دنیهمه فهم اریدرن  یباز   دهیخب ترش -

 زدم  غ یگوشم گذاشتم و خودمم ج یدستم رو تو دیکه کش یغیج  با

 

 هفته بعد( کی)

 : آرش 

سها بود و ما   یبودن انداختم؛ امروز مراسم هفت عمو دهیپوش یجلوم که مشک ت یبه جمع  ینگاه
 . میهمه به احترام سها اونجا بود

برگشتن کشور خودشون.  کی کوچ یمراسم خاکسپار  هیاعدام شد؛ بچه هاشم بعد  یسبحان روزید
 تموم شد. یهمه چ گهیگفت د شهیم  ییجورای

لوح   یکه کوروش کرده بود بهش درجه داد ، به سها و ما هم بخاطر همکار  یبخاطر کار  سرهنگ
 داد. ریتقد
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 شهیهم  یو درش رو برا میکن  از تو پاتوق جمع المونویوسا میخواستیبود م شیچند روز پ  نیهم
  میریتولد بگ هی اول  میخوشحالش کن  نکهیا یامروز تولد سهاست و برا نکهیگفت مثل ا ایم یکه ک میببند

 همو  میچون همه ما بجز سها همکار بود م؛یکن  یازش خدافظ شهیهم یبعدش برا میو دور هم باش
 .  میدیدیرو م

رو تو   گهیهم د شیچون از هفته پ میشدیهفته باز تو پاتوق دور هم جمع م  هیبودم بعد  خوشحال
 .میو درست درمون باهم حرف نزد  میدیپاتوق ند

 شده بود زدم که باعث شد سه متر بپره هوا. رهیخ   دیکه به سنگ قبر جمش الدیبه م یا سلقمه

 گفت  یطلبکار  با

 چته تو؟-

 خوره؟یدختر مختر خوشگل به چشمت نم نجایا گمیم-

 ؟ یکه چ -

بعد هفت   امرزیخداب  ی، کارمونم که با سبحان  گهید مشی ببر میریکن بگ  دایرو پ یک یآدم خب  نهمهیا-
 م؟ یریسال تموم شد درجه امون هم رفته باال حقوقمون رفته باال چرا زن نگ 

 ؟ یبخر  اریخ  یاز بقال  یخوایبرو بابا مگه م-

 ار یکجا بود؟ باز به رحمت خ  ارینه بابا خ  -

 کرد و گفت  یز یاخم ر الدیم

 ی کن ی م یکه شوخ ستین یسرمون عروس  ریخ میساکت باش مراسم ختم اومد-

 گفت  کردی ا اون لحظه با اخم نگاهمون مکه ت کوروش

 کننیهمه دارن نگاهمون م دیبسه کم حرف بزن -

انداختم؛  خوندنی مثبت رو برداشته بودن و فاتحه م یو کوروش که فاز آدما الدی به م یتمسخر نگاه با
 حوصله ام سر رفته بود.  یحساب 
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 هدف شروع کردم به راه رفتن.  یو ب  رونیاومدم ب  تی اونهمه جمع ونیم از

 دختره منو به خودش جلب کرد.  ی که مشخص بود صدا یا هیگر یچند قدم نرفته بودم که صدا هنوز

  هیاز سنگ قبر ها نشسته بود و گر  یکی  یکه پشتش بمن بود رو یدختر  دنیزدم و با د دیرو د  اطراف
 ناخودآگاه بسمتش رفتم. کردیم

 شونه اش گذاشتم. یدستم رو رو نیهم یزد برا بشیراسم غفکر کردم سهاست چون وسط م اول

 شد بهم. رهی گرد شده خ  یمثل برق سرشو برگردوند و با چشما دختره

 . دمیمثل برق از جام پر ستیسها ن دمیدختره که فهم  دنید با

 . دمید جای دختر رو قبال   نیا کردمی چشماش؛ حس م یشدم رو زوم

 گفت  یفی ضع یصدا با

 د؟ یداشت یکار  -

 ام رو خجالت وار ازش گرفتم و گفتم  نگاه

 اشتباه گرفتمتون   گهید یک یبا  دیببخش -

 و گفت   دیرو باال کش دماغش

 هیچه حرف نینه ممنون ا -

 خرم رو گرفته بود. بی عج یانگار حس فضول یگورمو گم کنم برم ول  دیبا دونستمیم

 هوا رفتم رو به روش و اونطرف قبر نشستم.  یب

 ر انداختم و گفتمبه سنگ قب  ینگاه

 از اقوام هستن؟-

 سنگ قبر اشاره کرد و گفت  به
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 ن؟ یا یک-

 بله-

 نشستم  نجایخلوته اومدم ا دمیاس، د بهی غر نینه بابا ا -

 از فرصت استفاده کردم و گفتم نیهم یآروم تر شده بود، برا کمی یانگار 

 اشناست    یل ی؟ چهره اتون خ دمی ند یی من شمارو جا -

 تعجب نگام کرد و گفت  با

 شمارو  دمیند ییمن که جا  کنم؛ی فکر نم-

 که دورش شلوغ بود کردم و گفتم  دیبه قبر جمش یدور نگاه  از

 تلخه   یلیاز دوستام فوت کرده بود اومدم، واقعا رسم روزگار خ یک ی یمنم عمو -

 . با تعجب نگاهش کردم و گفتم هیگر ریزد ز  هویگفتم که دختره  یچ دونمینم

 د؟ یگفتم که ناراحت شد یز ی چ دیخشبب  -

 گفت  هیگر با

 منم بابام مرده؛ امروزم هفت اشه  -

چند بار با   ادمهی. اسمش رو سها دیحرفش تازه رادارم فعال شد؛ اون الله بود! دختر جمش نیا با
 . دمیاونو کجا د دمی. االن فهمحرص تو پاتوق گفته بود

  باستی دختر واقعا ز نیا رم؛یگ یاالن حرفم رو پس م  یگفتم چقدر زشته ول  ن یاونروز تو ماش  ادمهی
 سها بود؛ الحق که دختر عمو بودن یمخصوصا چشماش که لنگه چشما

 زدم و گفتم  یتلخ  لبخند

 غم آخرتون باشه  گمیم تی تسل -

   کنمی خواهش م-
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 دم یپرس  یآروم یبا صدا ستین یمطمئن شدم کس یبه اطراف کردم و وقت ینگاه

 د؟یشما مجرد دیببخش-

 نگام کرد و گفت  یز ی با اخم ر الله

 بله چطور ؟ -

 د؟ یقصد ازدواج ندار-

 خجالت بکش من پدرم مرده  یگیم یدار  یاقا چ-

   ادیتا چهل بابات درب کنمی خب اشکال نداره صبر م -

   نیبود بخورم زم  کیکه نزد یجور   د،یسرم کوب  یرو بلند کرد و محکم تو فشیک

 خشم گفت جاش بلند شد و با   از

 خاک توسرت  -

 . تی رفت بسمت جمع   عیسر بعدم

 مال من بشه هرجور که شده دیدختر با  نی، ا  کردمیاز دور بهش نگاه م دمیمالی که سرم رو م همونجور

 

 *** 

 : سها

 و فشارش دادم.  ای میبغل ک  دمیذوق پر با

اصال نتونستم باهاشون   یبودم ول دهیعمو همشونو د یدلم براش تنگ شده بود؛ تو مراسم ها  چقدر
 حرف بزنم. 

 با پوزخند نگاهم کرد و گفت   آرش
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  یخب خب جمع کن خودتو حالمون رو بهم زد  -

 و به ارش نگاه کردم. دهنشو کج کردم و گفتم رونی اومدم ب ایمی بغل ک از

 گوشت تلخ یتو چطور  -

   ییییممنون به لطف صفات شما عال  -

 گفتم الدی خنده رو به م با

   ؟یتو چطور  -

 سرشو کج کرد و گفت  الدیم

 ی عال -

 کردم و گفتم  یپارسا اخم  دنید با

راحت فکر کردم و تازه  الیچقدر با خ  دونهیخدا م یهفته که نبود هی نیحرف نزن که تو ا یک یتو  -
 خودم رو دونستم  یقدر آزاد

 خنده. ری بچه ها زدن ز همه

 با خنده گفت   پارسا

 ی کن یم  ییپس مواظب باش چه فکرا -

 دهیهفته منو ند هیبچه ها چرخوندم؛ پس کوروش کو؟ چرا نبود طبق معمول خوبه  ونیم نگاهمو

 گفتم ایم یهوا رو به ک یب

 کوروش کجاست؟  -

 ؛ آخه کوروش؟ مگه پسر باباته؟  دمیکه زدم خجالت کش یاز حرف  خودمم

 گفت  کردیکه مشکوک نگاهم م  ایمیک
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 رونه ی ب -

 اد؟ ینم-

 کرد و گفت  یتک خنده ا الدیم

 سکته نکن  ادیم-

 گفت  عیسر ایمیبتوپم بهش که ک خواستم

 م یدبش بخور ییچا هیمخصوص امون  ز ی رو م مینیبش  دیایحرفا رو ب  نیا دیبابا ول کن -

 هاشون نشستن.   یصندل   یموافقت کردن و رو ایم یبا نظر ک همه

 دم یپرس دنیخندیو م اوردنی درم یام مسخره باز  هیبق  ختی ریم ییچا ایم یکه ک همونجور

 د یری بگ  یدورهم دیگرفت میو تصم  دیمنو دعوت کرد شدهیحاال چ -

بدن و من من  یتونستن جواب  ینم  چکدومیکه کردم هول شدن؛ ه یمعلوم بود با سوال همشون
 .کردنیم

 و گفت  دیبه دادشون رس ایم یک هوی

ما که  م؛یرو هم ببند  نجایا گهید م یهامون رو جمع کن  لی سامالقات اخرمونه قراره و گهیخب امروز د -
 فکر کنم تورو نه یول  نمیب یباز هم رو م

من   نم؟یب یاز همه مهم تر کوروش ام رو نم دم؟ یدینم  نارویا گهیمن د یعن یشدم بهش؛  رهی خ  یناراحت با
هم اصال متوجه نشد  دیهم نکرد. شا ی حرکت  چینگفت ک ه ی چی اون ه یبه کوروش اعتراف کردم ول

 گفتم دوستت دارم. 

به حرف هاشون نکردم؛ دلم گرفته بود . من عاشق بودم و   یو توجه  نییانداختم پا یبا ناراحت سرمو
 مالقاتم با همشون بود. نیآخر نیا  ای میبقول ک دادمیامروز عشقم رو از دست م

 رو آوردم باال. و سرم   رونیکه خوردم از فکر اومدم ب  یسلقمه ا با

 که کنارم نشسته بود و بهم سلقمه زده بود گفت  الدیم
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 ؟یدیتو چرا جواب نم ییکجا-

 با خنده رو به پارسا گفت   آرش

 کرد؟یفکر م یبه چ نیپارسا ا-

 گفت  کردیهمونجور که مشکوک نگاهم م پارسا

 حواسم بهش نبود  دونمینم-

 همون کاش بفهمه و بره به کوروش بگه با دل من چه کرده. ده؛یکه فهم خوندمینگاهش م از

 گفتم الدیبه م رو

   دمیحواسم نبود نشن یگفت یم یچ-

 گهیتموم شد د  زیباالخره همه چ گهید ؟یگفت ویبه مامانت همه چ دمیپرس-

 جلوم رو برداشتم و گفتم ییچا وانیل

حالش بد شه؛ فقط گفتم  دمی ترسیم قاتل بابامه چون یگفتم، البته نگفتم سبحان روزید نیاره هم-
جز   زیو خالصه همه چ میو ما باهم چه کارا کرد دیمن رو دزد یشما بودم و سبحان  شیمدت پ  نهمهیا

 قاتل بابا 

 گفت  ایمیک

 رو بدونه   قتیحق  دیباالخره اون مادرته و با یکرد یکار خوب -

 گفت  عیسر پارسا

 یدار  ینرمال  یو االن زندگ یدی خوشحالم که به خونه ات رس یل یبهرحال خ -

 خوردم.  مییبهشون زدم و از چا یلبخند

 گوشم گفت  ریز ا ی میام رو نخورده بودم که ک  یینصف چا هنوز

 کارت دارم  رونی ب  میبر  ایب-
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 داشت؟ نکنه راجب کوروش بود. کاری تعجب نگاهمو دوختم بهش، چ با

 بلند شدم.  یصندل  یون نبود انداختم و از روبه بچه ها که حواسش ینگاه مین

 . ادیب  ایمی و منتظر موندم تا ک نییها رو رفتم پا پله

 به محض اومدنش با ترس گفتم  ن؛ییاومد پا ایمی ک نیچند م بعد

 کوروش افتاده؟  یبرا یشده؟ اتفاق  یز یچ -

 برد باال و گفت  میدستاشو به نشونه تسل ایمیک

 یار یاسم اونو م شهیم یبه کوروش دارم چرا هرچ  کاری نه بخدا من چ -

 افتاده. ی راحت شد؛ فکر کردم اتفاق کمی  المیخ

 شدم و گفتم  نهیدست به س کالفه

 نجا یا یکه منو کشوند شدهیخب بفرما؛ چ -

 و با خجالت گفت  نییسرشو انداخت پا  ایمیک

 .. دیکه شما نبود روزید تشیواقع-

 گفتم کالفه

 نییپا  انیم  کننی ها شک ماه زود بگو االن بچه -

  گمیکه بهش م یهست ینفر  نی خب راستش تو اول -

 خب بگو  -

 رو اورد باال و گفت   سرش

 کرد یپارسا ازم خواستگار  دیکه شما نبود  روزید-

 با ذوق داد زدم  کدفعهیدهن باز نگاهش کردم؛  با
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 ؟ یگیم یجد-

 اوهوم -

 خنده زدم رو شونه اش و گفتم  با

 ا ی عاشقش بود دونمیفکر نکن نم -

 

 تکون داد و گفت  نی ترس سرشو به طرف با

 نه..  -

خانوم   گهیجوابت هم که صددرصد مثبته د فهممیم  ستمیخب خب سر منو کاله نزار من خنگ ن -
 ی دیعاشق خداروشکر که به عشقت رس

 زد و گفت  یلبخند

 ممنونم راستش خودمم شوکه شدم -

 ؟ یمنو خبر کرد یچ  یخب؛ تو که جوابت مثبته پس برا یل یخ -

 گفت  ینگران  با

 ی کمکم کن  یتونیچون تو فقط م دیجز تو به ذهنم نرس یکس  تشیواقع-

 تعجب گفتم  با

 ؟ یچه کمک-

جواب مثبت    یکن شیراض  جوریهم  یخبر رو بد نی؛ هم بهش ا یبا کوروش حرف بزن خوامیازت م -
 بده

 ام گذاشتم و داد زدم نهیس یرو رو دستم

 من؟؟؟ -
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 اره تو  -

 حاال چرا من؟  -

   یبا کوروش جور  هی از بق  شتریچون تو ب -

 .جور بود  یل یاون با من خ گفتیراست م  د؛یپوستم خز  ریحرفش ز  نیبا ا  یخوب حس

 با چهره ملتمسانه گفت   ایمیک

 ؟ یزن ی حرف م-

 د گفتمتکون دادم و با لبخن سرمو

چون پارسا   یاز خداشم باشه دوماد دیچرا حرف نزنم؟ در ضمن نگران نباش اون با زنمی حرف م-
 ادی ب  رشیگ

 گفتم  عیافتادم و سر یز یچ ی ادی هوی

 ؟ یبه مامان بابات گفت -

 اون بگه ماهم جوابمون همونه   یهر چ شناستشیم شتریاره گفتم اونا گفتن کوروش ب-

 اش نگران شد و گفت  افهیق

که داشتم   ی طی شرا  یسر  هیکن بخدا من چند ساله پارسا رو دوست دارم؛ بخاطر  یکار یسها توروخدا  -
طرفم االن که اومده لگد بزنم به   ادیاون ب کردی تونستم اعتراف کنم اصال به ذهنم هم خطور نم ینم

 بختم؟

   کنمیمطمئن باش درستش م  کنمی درکت م دونمیم-

 زد و گفت  یبخش تی رضا  لبخند

 واقعا ممنونم  -

 باال بچه ها منتظرن میبر-
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 م یباشه بر-

 

 .می باال و بماند بچه ها چقدر غر زدن که ما کجا بود  میرفت ای میک همراه

. دیخوشبحالش به عشقش رس  کرد؟ی کوروش قبول م یعنیبود ؛   ایمیک یحرفا   ریفکرم درگ  تموم
 بگه . یز یچ کنهیکوروش هم غلط م

 در باز شد.  هویکه  میکردی با بچه ها خاطراتمون رو مرور م میداشت

 کوروش ناخودآگاه لبخند اومد رو لبم. دنیکه با د  هیک نمیتعجب سرم رو چرخوندم بب  با

 گذاشت.  زیم ی جعبه دستش اومد جلو و جعبه رو رو هی کهی با خنده درحال  کوروش

 جام بلند شدم و گفتم از

 سالم-

 گفت  یبا گرم کوروش

 سالم-

 جعبه اشاره کردم و گفتم به

 هست؟  یچ-

 ی بازش کن   یتونیم-

 انداختم. کردن یبچه ها که با ذوق نگاهم م هیبه کوروش و بق ینگاه دیترد با

ودآگاه دستم رو که روش نوشته بود تولدت مبارک ناخ  یشکالت  کیک دنیجعبه رو باز کردم و با د در
 .دمیکش یبلند غی گذاشتم رو دهنم و ج

 دست زدن و تولدت مبارک گفتن.  کصدای همه

 نمونده بود؟  ادم یخدا امروز تولدم بود ؟ چطور خودم  یوا
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 از کجا اومده بهشون زل زدم و گفتم  دونستمیکه نم  یاشک با

 بگم یچ  دونمیواقعا ممنونم نم-

 با خنده گفت   آرش

 گشنمونه  یل یکه خ میبخور کیک  نیبش میحوصله چرت و پرت هاتو ندار  یبگ یز یچ خوادینم-

 . دنیبا حرف آرش خند  همه

 با خنده گفت   ایمیک

 گهید نیبش -

 قهیسل کی ک  نیا یعنیبخره؟  کی کوروش رفته بود ک یعنی ک،ی شدم به ک  رهینشستم و خ یصندل یرو
 کوروشه؟ 

 کنارم نشست و آروم گفت  یصندل  یرو کوروش

بهتره بگم تولدت مبارک خانوم   یاز جوون بودن گذشت گهید دیتولدت مبارک خانوم جوا... نه نه ببخش -
 گنده

 و گفتم   دمیورچ لبامو

 ؟ یهمون خانم جوان صدام کن  شهینه دوستش ندارم، نم  -

 خنده گفت  با

  کنمی باشه راجبش فکر م یحاال که به پام افتاد -

 بلند شد و گفت  ی صندل  یواز ر الدیم

 همه گوشا بمن باشه -

 .الدیبه م میشد   رهیبا خنده خ  همه



 شهر  یها زدهیپر

393 
 

 خورهیباشه بدرد نم کهیت  کهیت میگفت  میکادو گرفت هیسها  یو برا میما هممون جمع شد تشیواقع-
 البته.. 

 به کوروش دوخت و گفت  نگاهشو

 دنیقبول نکردن و خودشون تنها کادو خر  ایبعض-

 بود؟ چقدر خوب  دهیشدم به کوروش؛ اون برام جداگونه کادو خر رهی خ یناباور  با

 با لبخند رو به من گفت  الدیم

رو    زیم ری و ز نییپا  یار ی سرت رو ب هیهاست کاف  یکینزد  نیدرست هم میدیکه ما برات خر  ییکادو-
 ی نگاه کن

  غی از ذوق ج یا گنده قهوه یلیخرس خ  هی دنیرو نگاه کردم؛ با د زی م ریز الدی تعجب تابع حرف م با
 . رونی ب دمشیکش  زی م ریو از ز دمیکش

 بود.  وتیخوشگل و ک   یل یرو که اندازه خودم بود رو پام گذاشتم و فشارش دادم؛ خ خرس

 گفت  آرش

  نیهم یبرا یخرس دوست دار  میدیفهم یذوق مرگ شد یل یخرس دادن خ ای اونروز بعض میدید-
  میدیخرس خر

 تو دلم به آرش زدم؛ من که بخاطر خرس ذوق مرگ نشدم من بخاطر...  یپوزخند

 با ذوق رو به کوروش گفت  ای می. ک رشته افکارم پاره شد   ایم یحرف ک با

 ؟ یهست یمنتظر چ گهی توام کادوت رو بده د-

 چرخوند و گفت  کردمی و من که با ذوق نگاهش م هیبق  نینگاهشو ب دیبا ترد کوروش

 ک ی بعد خوردن ک یرا بمونه ب   دیخب بزار -

 خودش شد. ینزد و مشغول حرف زدن با بغل دست یحرف  یکس گهید



 شهر  یها زدهیپر

394 
 

 به بازوش مشت زدم و گفتم  محکم

 س؟ یخس یدادیاالن م یمردیم-

 بهت  دمیجاش نبود به موقع م  نجایا-

 . دهیخر  یچ نمیبهش رفتم و نگاهم رو ازش گرفتم؛ چقدر ذوق داشتم بب یغره ا چشم

 . زدمیبا کوروش راجبش حرف م دیاومد با ادمیافتاد تازه  ایمیکه به ک نگاهم

 بسمت کوروش برگشتم و گفتم عیسر

 خواهش بکنم هی شهیم-

 تعجب گفت  با

 بفرما -

 خونمون   یخودت منو برسون شهیم-

 شده؟  یز ی چ یباشه ول-

 باهات صحبت کنم  وامخیم-

 درمورده؟ -

 حاال عجله نکن  گمیم-

 منتظر نشدم حرف بزنه و برگشتم به سمت بچه ها و مشغول حرف زدن باهاشون شدم گهید

 

شب تولدم بود. هر چقدرم   نی. واقعا بهتر  میدیخندیو م م یگفتیبا بچه ها م شدی م یچند ساعت بایتقر
 . دمینخر ی چیبه کوروش گفتن کادوتو بده نداد اخرشم گفت اصال دروغ گفتم من ه

 دمشون؟ی د ینم گهید یعنیبچه ها عزم رفتن کردن؛ با بغض به تک تک بچه ها نگاه کردم؛  باالخره
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 گفت  عیسر ایمیک

 راحت نباش نا  رونیتو ب  مینیب ی همو م یهر از گاه می زاریحتما باهم قرار م  -

 هم پشت بندش گفت  پارسا

 میدیهمو د دیهفته بعد شا نی اره ناراحت نباش هم -

 . نییاز خجالت سرشو بندازه پا ا یم یکرد که باعث شد ک  ایمی به دور از چشم کوروش هواله ک  یچشمک

 رو فروکش کردم و گفتم بغضم

 زود باشه؟  ی لیاونم خ  مین یحتما بازم همو بب-

   یاز کلمه خدافظ ومدی بماند که چقدر حالم بد بود و چقدر بدم م  یقبول کردن ول  همشون

 گفت  یرو سفت بغل کرده بودم کوروش با کالفگ  ایم یکه ک همونجور

 شد  رید گهید میبر  ایب-

 و با تعجب گفت  رونی ب دیمنو از بغلش کش  ایمیک

 د؟ یریمگه باهم م-

 گفت  یچشم و ابرو اومدم که خفه شه. اونم موضوع رو گرفت ؛ با لبخند مصنوع  بهش

و  میبندیرو م   نجایدر ا شهیهم  یبرا گهید میبردار نجایاز ا المونویماهم وسا  دیاهان خب باشه بر-
 م یریم

 خطاب بمن گفت  کوروش

 ؟ یاینم-

 گفتم  عیسر

 باشه باشه اومدم -
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 بچه ها برگشتم و گفتم  بسمت

 خوب من یخدافظ رفقا-

 کردن.  یباهام خدافظ   یبا ناراحت همشون

 . رونی دل کندم و خرس گنده ام رو برداشتم و از پاتوق خاطره هامون اومدم ب باالخره

کاش   یهامون بود. درسته خوب تموم شد ول  یپاتوق خوشگل که شاهد دردها و شاد  همون
 صوصا با...قطع نشه مخ دارمونید چوقتیه

 گفت  کردمیبودم و ساختمون رو نگاه م ستادهیخطاب بمن که وا ن یماش یاز تو کوروش

 ؟ یاینم -

 برگشتم و گفتم بسمتش

 اومدم -

 نبود. هیاومدن ندادم.فعال وقت گر نیی نگاهمو به ساختمون دوختم و به اشکم اجازه پا  نیآخر

ش. خودمم رفتم جلو نشستم و بدون  خوشگلش رو باز کردم و خرس رو انداختم تو  نیعقب ماش در
 شدم به جلوم. رهی خ یحرف 

که بقول پارسا هنوز   یدور شد. پاتوق شهیهم یرو راه انداخت و از پاتوق برا  نیهم ماش کوروش
 . هیمشخص نشد صاحبش ک

 رو شکست و گفت  نمون یسکوت ب  کوروش

   شنومیخب م  یل یخ-

 رو؟  یچ-

 ؟ یباهام حرف بزن  یخوایم یمگه نگفت-

 اهان اره-
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 و گفتم دمیچرخ بسمتش

 ی فکر کن  یفقط قول بده منطق-

 گفت  رهیرو به روش بگ  ینگاهشو از جاده  نکهیا بدون

 خب  -

 اومده  یخواهرت خواستگار  یبرا تشیواقع-

 با تعجب سرشو چرخوند سمتم و گفت  کوروش

 واقعا؟ -

 لبخند گفتم با

 اوهوم -

 ؟ یدونیتو از کجا م -

 چون خودش گفت  -

 

 کرد و گفت  یز یر اخم

 پس چرا بمن نگفت؟  -

 ... میاز طرف دی کش یچون خجالت م -

 ؟ یچ یاز طرف -

 دست دست کردمو گفتم کمی

خواست باهات حرف بزنم و   نی هم یبرا ه،یباشه اخه خودش راض  یتو جوابت منف دیترسیخب م -
 کنم   تیراض
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 کرد و گفت  یکوتاه  خنده

 خودش ماشاهلل عاقله  ایمیبگم ک تونمینم  یز یمن چ هیخودش راض  یوقت-

 سرمو بردم جلو و گفتم کمی

 ه؟ یک یبدون  یخواینم-

 کرد و گفت  نگاهم

 بپرسم  نویهم خواستمی چرا اتفاقا م -

 کردم و گفتم یز یر خنده

 پارسا -

 . شهی بود بخورم تو ش کیکه کوروش وسط جاده کرد نزد  یترمز ناگهان با

 ترس گفتم با

 ؟ یکن ی م کاریچ-

 با خشم گفت  زدنیبوق ها که پشت سرهم بهش م  یتوجه به صدا یب  کوروش

 ؟ یگفت  یچ-

 با ترس گفتم  نیهم یکردم ارومش کنم برا یسع

 ؟ یفتی راه ب شهیم-

 رو راه انداخت.  نی ماش یو بدون حرف  دیکش شاشیبه ر یدست کالفه

 شد؟ ینشون بده؛ چرا انقدر عصب  یواکنش  نیهمچ کردمیفکر نم  اصال

باز    دمیترسیم  هیعصب  یلیجلو در باهاش حرف نزنم، مشخص بود خ  میدیدادم تا آخرش که رس حیترج 
 ترمز کنه.
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 خونه ترمز کرد.  یکوروش جلو نیسکوت کردم و بعد چند م گهید

 گفتم  یآروم  یبرگشتم و با صدا بسمتش

 ممنون  -

 کرده بود گفت  ی ز یکه اخم ر همونجور

 کنم ی خواهش م-

 االن؟ گفتمیم یچ ایکنم.خدا ینیرو هم فشار دادم تا مقدمه چ  لبامو

 بهم انداخت و گفت  ینگاه  مین کوروش

 ؟ یبگ یخوای م یز یچ -

 راجبش فکر کن  کمیبگم  خواستمیخب راستش... م  -

 تفاوت گفت  یب

 ؟ یراجب چ -

 راجب پارسا -

 و گفت  دیدستشو به لبش کش کالفه

   ستی به فکر کردن ن  یاز ین-

 پارسا رو دوست داشت  ا یمیک ی خوب نباشه بگم ول  دی خب گناه دارن ، شا -

 دونم یم-

 تعجب گفتم  با

 ؟ یدون یم-

 شد بهم و گفت   رهیخ
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 اره-

 ه؟ یپس مشکلت چ -

 اشو انداخت باال و گفت  شونه

 ندارم   یمن مشکل -

 به سر تا پاش کردم و گفتم ینگاه

 ؟ی شد یپس چرا عصب  -

 رو قبول کنه ای مینشدم فقط شوکه شدم چون توقع نداشتم پارسا ک  یعصب -

 ناخودآگاه باز شد . با ذوق گفتم  شمین

 جوابت مثبته؟  یعنی -

 فقط...  زارمیاحترام م ای میک میاز اولم گفتم من به تصم-

 ؟ یفقط چ-

 روهم فشار داد و گفت   دندوناشو

 میبا وجود پارسا تو آرامش خودمون فکر کن  میتونینم گهید دهییبه بعد گاومون زا نیاز ا-

 با خنده گفتم  م،یدی جفتمون باهم خند هر

 بگو خودت جوابت رو   ایم یخب پس به ک -

 گفتم یخندم رو جمع کردم و با ناراحت هوی

 که بخوام بهش جوابت رو بگم  نهیبی منو نم گهیبهرحال اونکه د -

 زد و گفت  یلبخند کوروش

 دمیبهت قول م یزود نیمهم رو اونم به ه مینیب یم -
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 .کنمی دق م ییاومد رو لبم؛ کاش درست گفته باشه وگرنه من تو تنها یگرم لبخند

حداقل   ده؟ینشون نم  یعکس العمل یاعتراف کردم ول نکهیناراحت بودم که چرا با وجود ا  یطرف از
 .رو راحت کنه  المی من دوستت ندارم و خ گهینم

 با لبخند گفت  کوروش

 ر ی شبت بخ-

 ر ی شب توام بخ-

  رهیاز جلو چشمم محو بشه خ ن یکه ماش  ی. تا وقتشدم و خرس ام رو هم برداشتم  ادهیپ  نیماش از
 شدم بهش 

 

** 

 . دمیکشی دقت فراوون داشتم ناخن ام رو سوهان م با

امون عوض شده بود.  هیروح  یلیما تموم شده بود هم من هم مامان خ یاز زندگ یکه سبحان  یوقت از
 .انواع اقسام لباس  دی تا خر  ریاز الک و ناخن بگ  دمیرسی هرروز به خودم م که من یجور 

قبول نکرد و   یکه برگردم شرکت ول  دمیکشی شرکتمون رو م  سیرفته زندان منت رئ یسبحان  یوقت از
داده بود خرج   امرزی که عمو خداب یدنبال کار بود؛ فعال هم از پول نیهم یدوتا فوش هم بارم کرد برا

 کنم. دایکار درست درمون پ هیتا  کردمیم

پارسا و    نی ب هیخبر نداشتم قض  یبودم؛ حت دهیشب تولد دو روز گذشته بود و من کوروش رو ند از
 به عشقش برسه. ا یمی جواب مثبت داده باشه و ک  دوارمیبه کجا ختم شد فقط ام  ایمیک

باهم   یتماس چیه نجاستیا یدل تنگ کوروش و بچه ها بودم؛ بدبخت  یدو روز حساب  نیا تو
 .مینداشت

 شدم به شاهکار خودم، ناخن هام خوشگل شده بودا.   رهی فکر کردن شدم و خ الی خیب
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 مامان چشم از ناخن هام گرفتم و گفتم یصدا با

 جانم مامان؟-

 زنعمو اومده  ایدخترم ب-

 نجا؟ یکاره چرا اومده بود ا هیحرف مامان تعجب کردم! زنعمو  از

 . رونیاز اتاق زدم ب  میا یلباسامو عوض کردم و بعد از سر کردن روسر  عیسر

باهم خوب شده بود و منو مامان تمام تالشمون رو   یلی از مرگ عمو تو مراسم هاش رابطمون خ بعد
 .میعمو کرد یمراسم ها یبرا

 زدم و گفتم یزنعمو و الله که کنارش نشسته بود لبخند دنید با

 دیسالم زنعمو خوش اومد-

 به الله گفتم  رو

 سالم-

 زد و گفت  یلبخند الله

 سالم  -

 نشستم و با لبخند گفتم کنارشون

 خب چخبر؟ -

 از جاش بلند شد و گفت  مامان

   ارمی ب  ییمن برم چا -

 گفت  زنعمو

 بگم اول یز ی چی  بزار یر ینرگس حاال بعدا م نیبش  ایب-
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 شد به زنعمو.   رهیبا تعجب سر جاش نشست و خ  مامان

 زد و گفت  یلبخند زنعمو

 الله خواستگار اومده یراستش برا-

کرده بود   ریی انداختم؛ چقدر رفتارش تغ  دیکشیو خجالت م   نییبه الله که سرشو انداخته بود پا ینگاه
 الله و خجالت؟ 

 لبخند خطاب به الله گفتم با

 ه؟اره الل-

 زد و گفت  یلبخند الله

 اوهوم -

 گفت  یبا خوشحال مامان

 اد؟ یاز دست ما برم یمبارک باشه حاال چه کمک  یچقدر هم عال  -

 بمن نگاه کرد و گفت  زنعمو

 م یری از سها مشورت بگ میاومد تشیواقع-

 تعجب گفتم  با

 من؟؟-

 اره تو  -

 کردم و گفتم یکوتاه  خنده

 اخه چرا من؟ بخدا من تجربه ام از الله کم... یباشه ول -

 وسط حرفم و گفت  دیپر الله
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 ی شناس یچون تو فقط اونو م میباهات مشورت کن میاومد -

 

 تعجب گفتم  با

 هست حاال؟  یک شناسم؟یمن م -

 الله جواب داد  یجا زنعمو

رو تو مراسم  پسره نیامروز اومد به لهراسب گفت؛ لهراسبم بما گفت؛ اون گفت ا تشیخب واقع -
 تو باشه یاز دوستا زنهیو حدس م  دهینرگس د

 پشت بند زنعمو گفت  الله

لهراسب   یول  دمشیخوب بود و با ادب حرف زد، اگرچه من ند  یلیبرخوردش که خ  گفتیلهراسب م-
از ما  شتریب  دیچون تو شا  میریصالح مشورت بگ  هیگفت بهتره از توام  ی ول کردی رو م فشیتعر

   شی بشناس

حرفا فکرم رفت سمت کوروش؛ اون تو مراسم بود نکنه اون.... بخودم تشر زدم؛ اون که   نیگفتن ا با
 بوده؟ یپس ک دتشیند ی و کس ومدیتنش بود تازه اصال اون طرف ها ن شخدمتیلباس پ

 داد زدم  عیسر

 باشه  تونهیجز اونا نم  ی و آرش کس  الدیم د،یگ یم ویک  دمیاهان فهم-

 گفت  زنعمو

 ن؟ یک  یگیه مک یینایخب ا-

چاقه  الدیبگم م  تونمیفقط م الدیم  ای یآرش اومده خواستگار   قیدق دونمیخب راستش زنعمو من نم -
و فوق العاااااده   تی همه جفتشون هم با ترب یآرش الغره، پسر عمو هم هستن و اخالقاشون کپ

 بامعرفت ان 

 گفت  زنعمو
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 واقعا؟ خداکنه -

 کردم و گفتم دییتا حرفشو

 گفتنیچون اگه اونا بودن حتما بمن م کنمی و آرش باشن؛ اگرچه فکر نم الدیاگه م اره ؛ البته-

 گفت  الله

تو مراسم بود و از طرف خانواده عروس هم بودن؛ اونجا هم که جز ما و   گفتیلهراسب م یول -
 نبود جز اون دو نفر    یکس نایخانواده ت

 گفت  زنعمو

 ؟ یشناسیسها جان اونارو از کجا م -

 کردمو گفتم  یز یر خنده

بگم من  تونمیفقط م گهیم ویاگه قسمت الله جون بشه خودش همه چ  شاهللیاش مفصله ا هیقض-
 اونام   ونیاروم االنم رو مد  یزندگ

 گفت  یبا نگران  الله

 ترسمیم کمیمن  -

 گفتم  نانیاطم با

 خوب یل یخ زی چیاصال نترس، در ضمن  -

 زدم و گفتم چشمک

   سنیجفتشون هم پل-

 با ذوق گفت  زنعمو

 واقعاااا؟-

 به نشونه مثبت تکون دادم  سرمو
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 کنم ی م نشونیتضم یکه حساب  یکیمن   ادینم  رتونی زنعمو مطمئن باش بهتر از اون گ-

 با ذوق گفت  زنعمو

 باشن؛ بخدا من آرزومه دخترم خوشبخت شه  یگیو آرش که م  الدیخدا کنه همون م-

 لبخند زد و گفت  مامان

 قسمته  یهر چ شااهللیا-

 با ذوق گفت  زنعمو

 قسمت سها جون شاهللیا-

 

 زدم و گفتم  یلبخند

 ممنون  -

 با ذوق گفت  زنعمو

 م یری لهراسب هم قراره براش زن بگ یراست -

 ذوق گفتم  با

 ؟ یردشون کن   یخوایم جفت جفت  رینفس بگ  قهیواقعا ؟ زنعمو دو دق-

 کنم پسرم عاشق شده  کاری خب چ -

 با ذوق گفت  مامان

 دختره؟  نیهست ا  یخب حاال ک -

 جواب داد الله

 ادته؟ی اومده بود خونمون  باریماست  هیدختر فاطمه خانوم که همسا -
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 گفتم  عیسر

 ؟ یگیرو م لدایارره -

 گفت  الله

 اوهوم -

  هیدختر پاک و صد البته خوشگل  یل یخوشحال شدم اون خ یل یخ یوا-

 و گفت  دیخند زنعمو

 یتوپ دار  ین یریش هیتو دعا کن کار لهراسب و الله جور شه  -

 گفت  مامان

 ن؟ یرفت  یخواستگار -

الله  یاگه برا ادیچهل اش درب میهنوز چهل نگذشته؛ صبر کرد  دیاخه! جمش هیچه حرف  نینه نرگس ا -
بعد سالگردش  یهم بمونه برا یصبر کنن عروس دی عقد  تا چهل اش با یبرا  میگیهم جور شه م

 شاهلل یا

 م یو گفت میبا مامان زد یلبخند

 شاهلل یا-

 رو به مامان گفت  زنعمو

 چسبه یم ییخب نرگس االن چا -

 و گفت  دیخند مامان

   رمیاالن م -

شادوماد   نمیو آرش بب  الدیبه م زدمیزنگ م  دیرفتم تو اتاقم. با عیگفتم و سر یرفتن مامان با اجازه ا با
 نگفتن! یچی کدومشونه؟ خدا لعنتشون کنه بمن ه
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 رو گرفتم که با دوتا بوق جواب داد   الدیشماره م عیسر

 الو-

 الو و زهرمار -

 ؟ ییعه سها تو-

 خفه شو فقط  شوریزهرمار ب -

 ؟ید یوا چته چرا فوش م-

 کنار؟  یگذاشت یدی ا ؛ تا کارمون تموم شد رفاقت رو بوسه یدار  فیتشر یموذ یل یخ -

 من رفاقتمون رو گذاشتم کنار؟  گهی م  یتو؟ ک  یگیم یچ -

 گمیمن م -

 شده؟ یخب چ -

 ی ر یگیزن م یدار  ی چرا بمن نگفت  شور یب-

 تعجب داد زد با

 من؟؟؟ -

 نه عمم   -

 شده  یسها بخدا فکر کنم اشتباه -

 زدم داد

 بمن گفت  ویدروغ نگو؛ دختره خودش االن خونه ماست همه چ-

 ی کنی اشتباه م یبخدا دار   رمیندارم زن بگ طیاصال شرا تی برم مامور خوامیم گهی ماه د هیباور کن من  -

 آرش خانه.  ستی ن الدیشادوماد م پس



 شهر  یها زدهیپر

409 
 

 خب باور کردم   یل یخ -

 حاال بمنم بگو  شدهیچ -

 اشتباه بکنم   دمیشا ستیمعلوم ن -

 حاال تو بگو  -

 من  یدختر عمو یفکر کنم آرش اومده خواستگار -

 زد داد

 دروغ؟؟ -

 بخدا -

  دنیهفته اس داغ د هیاز اوناست اونا تازه  یاخه االن چه وقت خواستگار  -

هم گفتن اگه قبول کنن   نایراحت سرشو بزاره رو بالش؛ ا ال یبا خ   رهیحتما خواسته جواب مثبت رو بگ -
 عقد   یتا چهل اش صبر کنه برا دیبا

 نگفت  یز یاز آرش بکنم واال بمن چ یپوست هیاهان ؛ من -

 نگفت  یز یهمونو بگو بمنم چ -

 پوستشو بکنم  ششیپ  رمیخب من االن م  یل یخ -

 ؟ یندار  یباشه کار  -

 نه خدا....چرا چرا دارم -

 شده؟یچ-

 قراره باهم ازدواج کنن ایمی پارسا و ک-

 ذوق گفتم  با
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 واقعا؟ -

  شونهیاره آخر هفته عروس-

 زدم و گفتم  یپوزخند

 نکن   یبرو بابا شوخ-

 ؟ یکن ی بخدا باور نم-

 کنن؟ یم ی چرا انقدر زود عروس -

خودش شرط گذاشته   تی بفرستن مامور خوانیاونم م یبره دب گهیدو هفته د خوادیچون پارسا م  -
 رو هم ببرم    ایم یک دیبا

   کردنی عقد ساده م هیخب  -

  دیاونطور، گفت خوش ندارم دوتا عقد کرده باهم تنها باشن با شدینم  یکوروش خان راض گهینه د -
 کنن  یعروس 

 اوه چه مسخره -

 ده یبهت کارت م ادیگفت خودش م ایمیک  یبهرحال گفتم بدون  -

 باشه  -

 مکالمه امون   دیطول کش یندار  یخب کار  -

 نه خدافظ مواظب خودت باش  -

 باشه خدافظ  -

 

شماره آرش رو با حرص گرفتم، جالب بود من شماره همشون رو داشتم  عیرو قطع کردم و سر  تلفن
 جز کوروش!
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 چند تا بوق جواب داد  بعد

 بله؟ -

 بله و زهرمار بله و حناق بله و درد حالحل  -

 چته تو سها؟  -

 وسط جشن عقد خشتکت پاره شه من بخندم  یاله  چته و زهرمار-

 بده  حی توض شدهیچ -

 نجاست یدختره ا-

 کدوم دختره؟ -

   شی خواستگار یخودتو نزن به اون راه همون معشوقتون که رفت-

 ذوق گفت  با

 جوابشون مثبته؟  گفتیم یعه اونجاست؟ جان من بگو چ-

 زدم داد

 ؟ یخواستگار   یرفت یخفه شو؛ چرا بمن نگفت-

 بعد  رمیهمون گفتم بزار جواب مثبت رو بگ یبرا شتیشم پ  عیبدن ضا  یجواب منف دمیترسیاخه م -

 ی ق یخاک توسرت کنن مثال رف-

 گفتن؟   یحاال ولش کن اومدن چ -

 یهست  یجور آدم یاومدن از من بپرسن چ  یچ یه-

 یگفت  یخب خب تو چ -
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رو بهم  تونی بعدشم گفتم آرامش زندگ به اون دیاگه دخترتون رو بد شهیمنم گفتم خاک تو سرتون م -
 د ینزن

 که زد گوشم کر شد  یادی فر با

و اونا   یگفت  یراستشو بگو چ فتمی پس م  هوی فهینکن من قلبم ضع یسها نوکرتم شوخ ؟یگفت  یچ -
 گفتن  یچ

 یدی منو کجا د یدختر عمو یبگ  دینوچ، اول با-

 قبرستون  -

 زهرمار درست حرف بزن-

 عموت  یتو مراسم ها گه؛ید دمشیقبرستون د گمیخب دارم م  -

 ؟ یبعد بر  ادیچهل اش درب  یخب چرا نزاشت  -

   رتشیبگ  ادیزودتر از من ب  یکی  دمیترسی اخه طاقت نداشتم م -

 خورد  ییحاال توام فکر کنم سرت جا  رهیگیزن تورو م یخب خب ک -

 شدیچ نمیخب خب راجب زن من حرف نزن؛ بگو بب -

بمونه بعد    دیبا نایکردم اوناهم فکر کنم جوابشون مثبته البته گفتن عقد و ا یالک  فیازت تعر یچ یه-
 چهل 

 خوشحاله  یل یمشخص بود خ دیچ یبشاش آرش تو گوشم پ یصدا

   کنمی بابا بگو تا چهل سال من صبر م هیجون من؟ چهل چ ؟یگیراست م  -

 کنم  ییرایبرم از خانم جونتون پذ دیمن با یندار   یخب لوس نشو کار  -

 ا یاش کم و کسر نزاربر-

 ؟یندار  یکار  لی خب بابا زن ذل -
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 نه خدافظ  -

 ی با-

 

به   پی شدم به نقطه نامعلوم؛ خداروشکر که همه دارن تو اک   رهیرو قطع کردم و با لبخند خ یگوش
 منم برسم؟  شهیم یعن ی رسنیعشقشون م

 نا یزنعمو ا  شیو رفتم پ رونی از فکر اومدم ب زدیمامان که منو صدا م یصدا با

 

** 

 ها نه؟ ومدیقرمز بهم م ییکردم؛ خدا نهییبه خودم تو آ ینگاه

 گفت  زدیکه داشت رژ لب مامان رو م  شگریآرا

   یماه شد یل یخ -

 زدم و گفتم  یلبخند

 شه؟ یتموم م ی ممنون کار مامانم ک  -

 گهید قهیپنج دق هی-

 باشه  -

خواستم باز بزاره و فقط فر   شگری بلند قرمز ، موهامم از آرا  ینگاه کردم، ماکس  نهییبخودم تو آ  دوباره
 کنه چون موهام بلند بود و همون ساده اش هم خوشگل بود. 

اون   یعنی نمیچون قرار بود عشقم رو بب  شدمیخوشگل م یل یخ دیامشب؛ با یذوق داشتم برا  یلیخ
 خواهرش؟  یعروس یزده برا  یپیچه ت

 بلند شد . یصندل  یموم شده بود از روکه کارش ت مامان
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 چرخ دور خودش زد .  هیکرد و  نهییبه خودش تو آ  ینگاه

 ذوق گفت  با

 خوشگل شدم نه؟ -

 نرگس خانم  یخوشگل بود-

 زد و گفت   یبه بازوم مشت مامان

 مرده لیلوس نشو ذل -

 کردم و گفتم یا خنده

 شد   ری د م؟یخب بر یل یخ -

 خب بابا بزار مانتومو بپوشم  -

 . رونیزدم ب شگاهیو همراه مامان از آرا دمیمانتومو پوش شگریاز حساب کردن پول آرا بعد

 .  میرسوند. سوار آژانس شد عیآژانس زنگ زدم و اونم خودشو سر به

 سرم ساقدوش بودم. ریشده بود خ  رید یل یخ کشتیمنو م  ایم یخدا ک ایبه ساعت کردم؛  ینگاه

 

 .میدیغر زدن به تاالر رس  ی بعد کل خرهباال

 داخل. میو رفت میشد ادهیپ  نیهمراه مامان از ماش عیسر

 . دید یداخل شلوغ بود که چشم چشم رو نم انقدر

 به مامان گفتم رو

 میبگ  کیبهشون تبر میبر  ای اونجاست ب ای میک-

 اهنگ گوشام رو کر کرده بود.  یصدا  م؛یرد شد تی جمع  ونیمامان از م همراه
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 توهم و گفت  دیمن اخماشو کش دنیبه محض د  ایمیک

 تو؟  ییکجا-

 بهش رسوندم و محکم بغلش کردم.  خودمو

 و گفتم  رونی بغلش اومدم ب از

 دیطول کش شمیتوروخدا بخدا آرا دیببخش-

 حرص گفت  با

   شتی توام با اون آرا  یبترک-

 بود اشاره کردم  ستادهیو با دست به مامان که کنارم وا دمیخند

 مامانم  ایم ی ک ا؛ی میمامان جان ک -

 کرد. یخوشبخت یبا مامان دست داد و مامان براش آرزو   ایمیک

 رو به من گفت  مامان

   نمیبش رمیمن م -

 باشه برو  -

بود که مختلط بود   نیا یعروس  نی ا یکوروش کجاست ، خوب  نمیرفتن مامان چشم چرخوندم تا بب  با
  یرنگ ی اش سه ربع باشه موهامم با شال نازک مشک  نیبرداشتم که آست یمنم لباس  نیبخاطر هم

 پوشونده بودم. 

 گفتم  ایمی به ک رو

 بچه ها کجان؟ -

 اشاره کرد و گفت  یبا چشم و ابرو به گوشه ا  ایمیک

 خاک توسرشون   خورنیم یاونجان دارن خاک بر سر -
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پوزخند ساده رو   هیبود منتها  نشونیانداختم؛ کوروش هم ب  دنیخندیشتن مبه بچه ها که دا ینگاه
 لبش بود مشخص بود اون نخورده.  

  یرسم پیبارم بود با ت  نی تنش داشت . اول یکت و شلوار اسپرت مشک هی ن؛ی رو بب پشیخدا ت یوا
 .ومدیچقدر بهش م دمشیدیم

 گفتم  ایمی به ک رو

 بچه شی پ رمیمن م -

 با حرص گفت   ایمیک

 ابرومونو برد  ادی در به در هم بگو ب  یاره برو به اون پارسا-

 و گفتم دمیخند

 شهیخراب م شتینشو ارا یخب عصب -

 دور شدم و بسمت بچه ها رفتم. ایمی ذوق از ک با

 گفت  یکشدار  یگرفت باال و با صدا  وانشویمن ل دنیبا د  آرش

 شم یزنم هم م یالیمن نوکر فام -

 کردم و گفتم  یز یر اخم

 کاراس؟  نیاوال سالم دوما االن چه وقت ا-

 و گفت  دیخند  پارسا

 خواهر زن؟  یخوب -

 کار؟ ی چ نجایا یاومد یعروست رو ول کرد  یسرت دوماد ری حرف نزن خ  یکی زهرمار تو -

 خودم حس کردم.   ینگاه کوروش رو رو ین یلحظه سنگ همون

 کوروش برگشتم و گفتم  بسمت
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 سالم  کیعل-

 و زوم بود رو من رو جمع و جور کرد و گفت  رونی چشماشو که از حدقه زده بود ب کوروش

 ی سالم خانم عصب -

 کارا کنه؟  نیدومادتون از ا یدیکه اجازه م یهست  یچجور برادر زن  -

 کشدار گفت  ی با خنده و صدا الدیم

  گهیم که شاعر نجاستیبخشش از بزرگ هاست ا گنیم شهیمهم برادر زنه که پاک و معصومه هم-
 که دانه کش است  یمور  ازاریم

 اخم گفتم  با

 ها  ستیتو حالت خوب ن  یگیم یچ -

 گوشم گفت  ری ز کوروش

 با خانواده ام اشنات کنم  میبر ایرو ولکن ب  نایا-

 تعجب گفتم  با

 داره؟ یخانواده ات؟ چه لزوم -

 نشونت بدم  خوامینباشه فقط م  تیتو کار -

 گفتم  زدنیرو گاز م نیاز خنده زم  یتکون دادم و رو به بچه ها که داشتن الک سرمو

 د یشما هم مواظب خودتون باش میریمنو کوروش م  -

 قش کرده بود گفت  کهی درحال پارسا

کاله گذاشتن االن    نطوریفقط کوروش مواظب باش مثل من سرت کاله نره هااا سر منم هم د؛یاره بر -
 بدبختم کردن 

 خنده. ر ی سه تا باهم زدن ز هر
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 بهشون رفت و رو به من گفت  یچشم غره ا کوروش

 ست یحالشون خوب ن نایا میبر  ایب-

 

 خطاب به پارسا گفتم میبر نکهیا قبل

 رص خورد زنت کشت خودشو از بس ح  شی برو پ-

 . دیدستم رو گرفت و منو به دنبال خودش کش کوروش

 اش معرکه بود. پیت  کردم؛یپشت داشتم نگاهش م از

تنها نشسته بودن  یصندل  یزن و مرد مسن و فوق العاده جذاب کشوند که رو  هیمنو بسمت  کوروش
 . دنیخندیو م  گفتنیو باهم م

 کوروش بسمتم برگشت و گفت  می بهشون برس نکهیا قبل

 اول  نمتیبب -

 تعجب گفتم  با

 و؟ یچ-

 بد نباشه وقتیرو،   پتیت-

 تا پامو شروع کرد به برانداز کردن.  سر

 ه؟یخانواده ات چ شی پ پمیمهم باشه که من ت دیچرا با -

 و گفت  دیبو کش  قیعم

 خوب از توهه؟ یبو نیا -

 کرد؟ یم ینجور یچرا ا نی. اومدیداشت از دهنم در م قلبم
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 گفت  

 بچه ها نشد بهت بگم   شیپ یمعرکه شد یلیامشب خ -

 گفتم الیخی اما لبخند زدم و ب مردمیاز استرس داشتم م نکهیا با

 ممنون  -

 م؟ یخب بر یل یخ -

 باشه  -

 

 .میاون دوتا زوج که پدر مادر کوروش بودن رفت بسمت

 بشن بما. رهی و خ رنیکرد که باعث شد جفتشون نگاه اشون رو از هم بگ یتک سرفه ا کوروش

 کوروش گفت  دنیبود با د یفندق  یاندام با موها بای ز  یکوروش که زن مادر

 پسرم؟  شدهیچ -

 با دستش بمن اشاره کرد و گفت  کوروش

 که... ی سها رو اوردم، همون  -

 . دمیهمفهموند که نف  ییها زی با چشم و ابرو به مامانش چ بعدم

 گفت  نیزد و با تحس  ی من لبخند فوق العاده گرم دنیبا د  مامانش

 با ی ماشاهلل هزار ماشاهلل چقدر ز-

 گفت  یکوروش با لبخند گرم پدر

 یسالم دخترم خوش اومد -

 زدم و گفتم  یلبخند
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 ممنونم  -

 شد بهم.   رهیدستم رو گرفت و خ یکوروش بطور ناگهان مادر

هول کردم و با تعجب کوروش رو نگاه کردم، کوروش هم با خنده ما رو نگاه  کمیرفتارش  نیا با
 .کردیم

 دلم چقدر چشمات خوشگلن  زمی عز -

 نهی ب یممنون مادر جون چشاتون قشنگ م -

 به دماغش داد و گفت   ینیکوروش چ  مادر

 ؟ یدیفهم ی منو توران جون صدا کن دیبا  ومدیاصال خوشم ن ه؟یاوه مادرجون چ -

 زدم و گفتم  یعمصنو  لبخند

 کنمی توران جون صداتون م میدیبار دوم د یرو برا گهیچشم اگه همد-

 جون خطاب به شوهرش گفت  توران

 خوشگله سهراب نه؟ یل یخ -

 اسمش سهرابه گفت  دمی کوروش که فهم  یبابا

   زمی اره عز -

 جون دستم رو ول کرد و گفت  توران

  دیبرقص کمی با کوروش  دی، بر  زمی راحت باش عز-

 کرد و گفت  یز یسهراب اخم ر آقا

 خانم! -

 جون گفت  توران
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 مگه؟ هیچ-

 با خنده گفت  کوروش

 بسه مامان مگه عروسه باهاش برقصم؟ -

  بیچقدرم رفتارشون عج زدنیحرف م   ایح  یب  نایحرفش صورتم از خجالت سرخ شد؛ چقدر ا نیا با
 بود. 

 کوروش گفت  پدر

اگه   دیببخش  متی نیبب  میمشتاق شد کردی ات رو م فیتعر  یلیدخترم پسرم خ  دمتیخوشحال شدم د-
 ی شد تیاذ

 گفتم  عیسر

 د یشما لطف دار هیچه حرف نینه ا -

 گفت  کوروش

 گهید میخب بهتره ما بر یل یخ -

 جون گفت  توران

 دارم  نجایدلم من هواتونو از ا یزایعز دیباشه بر -

 گفتم یبا لبخند مصنوع ومدیداشت شاخام در م کهیدرحال 

 خب فعال  یل یخ -

 . شناسنیبود انگار چند ساله منو م بیعج   یلیچشماشون دور شدم؛ خ یاز کوروش از جلو قبل

 بهم رسوند و گفت   عیخودشو سر کوروش

 ه؟ی خب نظرت چ یل یخ -

 با همون اخم گفتم  ستادم؛یکردم و سر جام وا یگنده ا اخم
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 کردن؟یباهام رفتار م بی که انقدر عج یراجب من بهشون گفت یچ -

 اشو انداخت باال و گفت  نهشو

 ی حساس شد  یلیبود تو خ  یعیرفتارشونم واال طب  یدمیفقط گفتم دوست جد یچ یه-

 رفتم و گفتم یغره ا چشم

 ی گیباشه تو راست م  -

 دستش که جلوم دراز شده بود با تعجب گفتم دنیکه با د کردمیبودم و اخم م  ریدرگ همونجور

 ه؟یچ نیا -

 دست -

 کنه؟ ی م کاریچ  نجایدسته ا دونمیم-

 خوادی دست تورو م-

مثل بچه ها خورده و   نمیچش بود؟ نکنه ا کردیرفتار م   بیاز تعجب رفت باال، چرا انقدر عج ابروهام 
 ست؟ ین شی حال

 گفت  عیسر کوروش

 دستتو بده  -

 چرا مثال؟  -

   میبرقص میبر-

 زدم و گفتم  یپوزخند

 گه؟یامر د-

 میصحبت کن  مینیبعدشم بش یچیه گهید-
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 ام یمن نم  ری نخ -

 چرا؟ -

 با تو برقصم بقول خودت مگه عروسم؟  دینشسته زشته دوما من چرا با نجا یاوال چون مامانم ا-

 و داد زد دیدستشو پس کش کوروش

 ی چرا بمن نگفت نجاست؟یمامانت ا-

 گمیخب االن م -

 نمش ی بب خوام یم میبدو بدو بر -

 چرا مثال   -

 سالم بهش بکنم  هی-

 توهه؟  یمگه عروس ستیالزم ن ری خ-

 کنم  داشیخودم بگردم پ   ایمامانت کجاست  یگیلج نکن سها م -

 ت ی جمع نهمهیا نیب یتون یکن اگه م داشیپ-

 

 بگه که مامان از پشت سرم گفت  ی ز یخواست چ کوروش

 تو  ییسها کجا -

 .کردیداشت کوروش رو نگاه م یج یتعجب برگشتم سمت عقب؛ مامان با گ  با

 و گفت کرد   یخنده کوتاه کوروش

 چه جالب سالم مادر جان  -

 ه؟یک  نیبا چشم و ابرو بهم فهموند که ا مامان
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 زدم و گفتم  یلبخند

 رو کردم  فشی که تعر یخودمونه همون  شیآقا کار نیا -

 تکون داد و رو به کوروش گفت  یسر  مامان

 ؟ یسالم پسرم خوب -

 خدمتتون اتفاقا  ومدمیممنون مادر جان به لطف شما داشتم م -

 ؟ یچ یخدمت من ؟ برا-

 کنم  ییو خوش آمد گو  کیخواستم باهاتون سالم عل-

 زد و گفت  ی لبخند گرم مامان

 خودت   یعروس شاهللیپسرم ا یدیزحمت کش-

 دور با دختر خانومتون برقصم؟ هیمادر جان اجازه هست من  یراست -

 بشر!  نیشدم به کوروش؛ چقدر پررو بود ا رهیدهن باز خ  با

 زد و گفت  یتو دهنش لبخند گله گشاد زنهی م کردمی بر خالف تصورم که فکر م مامان

 رقص سادس   هی گهید نکهیشمام ا ونیرو مد  میچرا که نه من زندگ -

 خطاب بمن گفت  مامان

 د یباش راحت  دیدخترم؛ بر دیبر-

 باز رفت و ما رو تنها گذاشت.  شیبا همون ن  مامان

 اش رو صاف کرد و گفت  ونیزد و پاپ یشخندین کوروش

 اجازه اتم که گرفتم م؟یبرقص یای؟ االنم نم یخب االن چ -

 دم یدندونام غر یال از



 شهر  یها زدهیپر

425 
 

   ییپررو یل یخ -

 . رمیدراز کرد و با چشم اشاره کرد که دستشو بگ دستشو

 . دیدستش گذاشتم و باز اون حس خوب تو پوستم خز یدستمو رو دیترد با

 رقص تانگو.  یبرا دادیو جون م شدیپخش م   یو آروم می همراه کوروش رفتم وسط سند ، آهنگ مال به

مراه هم آروم شروع به  شونه کوروش گذاشتم اونم دستشو پشت کمرم گذاشت و ه یدستم رو رو هی
 . میکرد دنیرقص

 ام.  ین یتو ب دیچی عطر سردش باز پ  یبو

 کرد و زمزمه کرد  کیسرشو به گوشم نزد کوروش

 که انقدر خوش بوهه؟ یزد  یعطر چ-

 من اصال عطر ندارم که بزنم  -

 تموم وجود بو کرد و گفت  با

 ی کنی م دیپس خودت مثل مشک عطر تول  -

 و گفتم دمیخند

 ی کن یاغراق م یدار  یلیخ گهید-

 زد تو چشمام و گفت  زل

 تو اغراق کرد   دنیچون خدا تو افر -

  یحس هینکنه واقعا   گفت؟یداشت م یاون حالش خوب بود ؟ چ کردم،ینگاهش م یشوک زدگ با
 هست ؟ 

 سند رفتن. یاهنگ تموم شده و همه از رو میدید میخودمون اومد به

 شونه اش برداشتم و گفتم  یرو از رو دستم
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   میخب خوش گذشت بهتره بر یل یخ -

 به خودش چسبوند و گفت   شتریرو ب   کمرم

 دلم برات تنگ شده بود-

 هست! شی زیچ یباور کردم  یراست راست گهید

 زور دستشو از پشت کمرم برداشتم و گفتم به

 دنیفکر کنم دارن شام م  مینظر لطفته بهتره بر -

 به خودش اومد و گفت  کوروش

 اونجا  ایبچه ها توام ب شیپ  رمیخب من م  یل یخ -

 با مامان غذا بخورم تنها نباشه   دمیم حی نه من ترج -

 

 گفت  نیرو لبش اومد و با حالت تحس  یلبخند

 من و بچه ها  شی خانواده که دلت نمونه پ  شی پ رمیچقدر مهربون منم پس م نیآفر -

و بسمت مامان رفتم  دمیخانواده اش، چقدرم پررو بود ! خند  شیبزنم و رفت پ یا گهیحرف د نزاشت
 تا شام بخورم. 

 رو بخورم زیم خواستمیگشنه ام بود که م انقدر

 

 محض اوردن غذا بهش حمله کردم و بدون توجه به نگاه مامان بشقاب رو تموم کردم.  به

 دم من چخبر بود مگه؟ آخه چرا انقدر خور دادم؛یخوردن غذا شکمم که اومده جلو رو ماساژ م بعد

 راه برم بلکه غذا هضم شه. کمی جام بلند شدم و بسمت بچه ها رفتم،  از
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  کردنیو پارسا جمع شده بودن و مسخرشون م  ای می ها دور تا دور ک بچه

 رو به آرش گفت  الدیاومدن من م با

 اومد  التونیاوووه فام-

 کردم و گفتم اخم

 ستمین یموذ نیا لیمن فام -

 که تو حال خودش نبود گفت  آرش

 جهنم-

 .میکه اخم کرده بود ای میخنده، جز منو ک  ری ها زدن ز بچه

 گفت  ایم یبا خنده به ک  کوروش

برسه  یکنی متر اونور تر از من پرت م یحواست رو جمع کنا بخدا س   یگل رو پرت کن یخواست ای میک -
 یبه دست من کشته شد 

 زد و گفت  یپوزخند  ایمیک

 بدم بغل تو  ارم ی ب خواستمیاتفاقا م-

 اخم کرد و گفت  کوروش

 دوست دارم  موی من زندگ ری نخ -

 به پارسا گفت   ایمیک

 خسته ام؟ شه یتموم م یمراسم ک-

 خمار گفت  یکشدار و چشما یبا صدا  پارسا

 .. می خواینشده تازه م  یز یهنوز که چ ؟یخسته ا-
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 داد زد کوروش

 عههه پارسا -

نگاه کوروش رو تحمل کردم ؛ حس   ینیچقدر هم سنگ م؛یدیو خند میها گفتآخر مراسم با بچه  تا
 .شدیحالم بد م  نمشی نب دیشا گهیامشب تموم شه د فتادیم ادمی یوقت یداشتم ول  یخوب   یلیخ

 . میزدیدست م دنیرقصیو پارسا که داشتن م ایم یک یو برا میبود ستادهیبچه ها وا با

که اونجا بودن آب دهنشون راه  یمجرد یو تمام دختر ها دادیگل اش رو مدام تو هوا تکون م ایمیک
 به طرف گل حمله کنن.  خواستنیو م  فتادیم

 نداد. یخداروشکر با اون حالش سوت   د؛یرو بوس ایم ی ک یشون یاز تموم شدن رقص پارسا پ بعد

 گفت  خواننده

  یگل اش رو پرت کنه؛ هر ک خوادیبا عروس دوماد عروس خانم م  یقبل از خدافظ انیخانم ها و آقا-
   رقصهی با برادر عروس که مجرده م  رهیبتونه بگ

به   یبرقصه؟ نگاه یچ یعنی؟  هی رسم مسخره گل چ  نیصورتم قرمز شده ؛ ا ت یکردم از عصبان  حس
  د؟یخندیچرا م نیگرفتم ا شیرو لبش بود آت  یکوروش که لبخند خاص 

 دهیگل رو تو هوا تکون م یسکو و ه یکه رفته باال ا ی میک  دنی.  با ددمیهام رو با حرص جو ناخن
 .زدنیبودن و بال بال م ستادهی وا  نییکه اون پا ییرفتم سمت دخترها عیسر

شده کتک بزنم   رمی گل رو بگ دیهر جور شده با ستادم؛یزور هول اشون دادم و رفتم جلوتر از همه وا به
 دخترا رو کوروش مال منه. نیا

بزنم فک   گفتیم طونهیشده بودن انداختم، ش رهیبه دخترا که با لبخند به کوروش خ   یخشم نگاه با
 .ن ییپا  ارمیاشون رو ب 

 .رمشیپشتش رو کرد تا گل رو پرت کنه؛ منم گارد گرفتم تا بتونم بگ  ایمیک

چقدر رو   کردی پرت نم یول  کنهی تظاهر کرد داره گل رو پرت م یادا درآورد و از الک ایمی بار هم ک چند
 بشر.  نیمخم بود ا
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 داد زد  ایمیک

 د؟یاماده ا-

 دخترا گفتن  همه

 اره زود باش  -

 ه؟یخنده مسخره اش چ نیشده بمن؟ ا رهیبه کوروش انداختم، چرا با چهره بشاش خ  ینگاه مین

 .هیق دست من باشه نه ب دیشدم به اون گل؛ اون گل با  رهیخ

 روشن بود.   تی ال یچراغ آب  هیهمون لحظه تمام چراغ ها خاموش شد فقط  هوی

 شدن. یآهنگ عاشقانه هم شروع کرد به پل هی

 !نمی بیرو نم  یکه من اون گل لعنت نجوری؟ ا نایا کننی چراغ خاموش م چرا

  ادیگل بدست داره م دمید هوی ی؛ همش منتظر بودم هر آن پرتش کنه ول  دیبا اون گل رقص کمی  ایمیک
 جلو. 

 پرت کنه گل رو!  شهیکه نم  نجوریجلو ؟ ا  ادیچرا داره انقدر م کنه؟ی داره م کاریچ نیا وا

االن  کنهی م  یباز   ینکنه داره پارت شه؛یم  کیکه حس کردم داره بمن نزد ایمیشدم به ک   رهیترس خ با
 که!  کننیدخترا پاره ام م

 همون لحظه گل رو بسمت من گرفت و گفت  ایمیک

 مال توهه نیا -

 به غر زدن دخترا نکردم و با تته پته گفتم یتوجه 

 تو؟   یگیم یچ-

 ادته؟ یکادو تولدته کوروش کادوش رو نداد -

 شده؟ی بمن گل بده؟ چ  خوادی کادو م گه؟یم یچ نی بودم ا جیگل رو ازش گرفتم هنوزم گ دیترد با



 شهر  یها زدهیپر

430 
 

که از ذوق   ایم یک یو چشما هیبق   غیدست و ج یشدن دوتا فشفشه بزرگ اطرافم و صدا روشن با
 چخبره؟ نجایا ستادی شده بود قلبم ا  سیخ

  غی دهنم گذاشتم تا ج یحلقه دستش بود دستم رو تو هیکوروش که جلوم زانو زده بود و  دنید با
 نزنم. 

 با لبخند گفت  کوروش

 ؟ یکنی سها با من ازدواج م -

 نفس کم آوردم.  کردمی و حس م  زدمیشد؛ نفس نفس م یهوا جار  یاز چشمام ب اشک

 داریبود که تو د یهمون دست نی تموم وجود دستم رو بردم جلو و کوروش حلقه رو تو دستم کرد، ا با
   یاول چالقش کرد! چه سرنوشت جالب 

 .دیرو بوس  میشونیحلقه رو دستم کرد و پ کوروش

 غرق بشم  یایرو نیرو بستم تا تو ا چشمام

 

 **** 

 بعد(   میو ن کسالی)

 و داد زدم تابهیرو انداختم تو ماه  ریخشم کفگ با

 کوروووووش  -

 داد زد  ییرای از تو پذ کوروش

 جانننممم  -

 کنه؟ یم  هیبچه داره گر یشنوی نم  یر ی کوفت بگ یا -

 زد و گفت سرخ کرده ها ناخنک  ین یزم  بیاومد داخل آشپزخونه و به س کوروش
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 زم ی عز خوادیاون بچه مامانش رو م -

 رو برداشتم و گرفتم جلو چشمش، با خشم گفتم ر یکفگ

 ی کردی هارو هم م نجایفکر ا د یبا یموقع که دوماه بعد ازدواج بچه دارم کردبرو ارومش کن، اون  -

 داد زدم  کنهی نم  یحرکت  دمید یوقت

 کشت خودشو بچه ام من کار دارم  گهیبرو د -

 برد باال و گفت  میدستش رو به نشونه تسل کوروش

 ؟ ی زنیچرا م رمی باشه باشه م -

 داد زد رونی ب رفت یکه از آشپزخونه م همونجور

 نکن اومدم اومدم هیبابا گر انیک -

قط خداکنه  خودش بپزه ف یمرغ رو کم کردم تا برا ریخنده سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم، ز  با
 بره. هیخراب نشه که آبروم جلو بق

 زنگ در رفتم سمت در.  یکنم که با صدا نشیتا تزئ  هی برم سراغ الو خواستم

 و پارسا مواجه شدم.   ایمیرو باز کردم و با چهره بشاش ک  در

 با خنده گفت   ایمیک

 سالاااام  -

 با خنده گفت   پارسا

که بخاطر تو تو آشپزخونه رهاش کرده پاره ات   یا هیوگرنه زنداداشت بخاطر الو  میبهتره بر ای میک -
 کنه یم

 بشر آرامش نداشت که. نیآدم با وجود ا  گفت،یخنده؛ کوروش راست م  ریزدم ز بلند

 اومد داخل و داد زد ایمیک
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 عمه کجاست؟ عشقققم  انیک -

 گفت  شونی پر افهیو با ق رونیبغلش بود از اتاق اومد ب انی ک کهی درحال کوروش

 بدبخت شدم من  دیاریتوروخدا بچه ن-

 خنده. ریز میسه زد هر

 رو بغلش کرد و قربون صدقه اش رفت.  انیک  عیسر ایمیک

 گفت  ای میبا اخم به ک   پارسا

  نهیبغل نکن تو سنگ ای میک -

 مچاله کردم و گفتم افمویق

 کردیانقدر شوهرمون لوسمون نم  میزنتو واال ماهم حامله بود  یکنی ماوووه خب حاال چقدر لوس -

 با اخم گفت  کوروش

 سهااا من لوست نکردم؟ -

 خنده گفتم با

 یبابا وگرنه تو از پارسا هم حال بهم زن تر بود کنمی م یشوخ -

 اشو صاف کرد و گفت  نهیس  پارسا

زنم رو   د یکوروش مثل من باشه؛ بهرحال اون بچه اش پسر بود من بچه ام دختره با ستیقرار ن  -
 لوس کنم 

 گفت  انیدهن پارسا رو کج کرد و خطاب به ک کوروش

 دخترشونو   خوامی دست من؛ من زنده م  شیدیم یار یم یر یگی دخترشون رو م یر یم-

 اخم گفتم  با
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 بنده خدا رو یپارسا نینکن ا  تیکوروووش اذ-

 ستشو به نشونه سکوت اورد باال و گفت د پارسا

  ندهیآ انیخودت؛ اولن ک  انیکنار ک  یمنو گذاشت یایکه پر رونیب  اریاون فکر مسخره رو از سرت ب نیبب -
 دم یبه پسر تو زن نم رممی دوما من بم ؛ییچون باباش تو شهیکه تو ذهنته نم یاون شکل 

 خنده.  ریز  میجز کوروش زد همه

 گفتم  ای میکوروش و پارسا نکردم و رو به ک ی به کل کل ها یتوجه 

 ی کن بلد نی ساالد ها رو هم تزئ  ستیکم ن یز یچ  نیبب ایرو بده کوروش ب   انیک -

 رو داد بغل کوروش و همراه من اومد آشپزخونه.   انیک  ایمیک

  نیالت تحسبا ح  یپلو و ماه  یو مرغ و سبز  یقرمه سبز  دنیدر قابلمه هارو باز کرد؛ با د یکی  یکی
 گفت 

 ولیبابا ا-

 هارو نشون دادم و گفتم کیرو باز کردم و ژله و ک خچالی در

 هم هست  نایتازه ا-

 انداخت و گفت  نی رو زم هیبه الو ینگاه

 گهیساده است د ییپاگشا هیچخبره بابا -

 باشه  یزشته کم و کسر  انی باره م نی بهرحال آرش و الله اول گهید بارهی-

 کنم   نیتزئ اریباشه ساالد هارو ب -

 شدم.  هیالو نیساالد و منم مشغول تزئ  نی هارو دادم بهش و اون مشغول تزئ ساالد

 دیپرس   ایمیک

 ؟یهم دعوت کرد  الدیم -
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  تهیمامور مهی سال و ن کی چارهیکه اونم ب یدون یبه شام نرسه م  دیاره گفت شا -

 شد   یطوالن یل یخ نیمال ا  یول  دیطول نکش  شتریماه ب شی مال ما باز پنج ش چاره،ی اره ب -

 شده ذره یاوهوم دلم براش -

  نتشیبب  ادی اومده چقدر ذوق داشت ب ایبهش گفتم بچه اتون بدن یوقت  یدونیاره منم نم یوا-

بره سرکار لب تاپ ام رو   خوادیچون گفت فردا صبح م ادیشب ب  یآخرا دیادته؟شایرو که   نایت  یراست -
 ببره  خواستیم

 ومد؟یرا صبح ن خب چ -

   امیام شب م گهیجا د هی ستمیگفت تهران ن-

 داره ی چه اشکال ادیباشه ب  -

امشب آرش و الله رو قسمت شد شام دعوت کنم   م؛یساالد ها شد نیو مشغول تزئ مینزد یحرف گهید
  طیاورده بودم شرا ای رو تازه بدن انی ک نکهیمن بخاطر ا یکرده بودن ول  یعروس  با ی اونا چهار ماه بود تقر

رو  گهیهمداومده بود  ایهم بدن  انی ک یامشب قسمت شد. از وقت نکهینداشتم پاگشاشون کنم تا ا
اونا   یو عروس  انیبعد از ک یول میرفت  یل یخ رونیاونا نامزد بودن باهم ب یوقت انی قبل ک میبود دهیند

 .دمشونیاصال ند

 .  میدیاپن چ یو رو می کرد نیها رو تزئ  ساالد

 زنگ در بلند شد. یساعت گذشت که صدا کی بایتقر

 آرش و الله با لبخند گفتم دنی عجله بسمت در رفتم و در رو باز کردم، با د با

 سالم چه عجب  -

 بغلش بود بسمت در اومد و بهشون خوش آمد گفت.  انیهمونجور که ک  کوروش

 بردم. ین یریو ش  ییمبل نشستن من هم براشون چا یو الله رو  آرش

 با خنده گفت   آرش
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 دو رو   شیاون کار نمیبده بب -

 دو!  شی کار  گفتیرو حامله بودم مدام بهش م انیک  یاز وقت آرش

 شدن. انیبا ک  یرو بغل ارش داد و آرش و الله مشغول باز  انی ک کوروش

 . میدیو تدارک شام رو د میکوروش به آشپزخونه رفت همراه

 سفره رو  باالخره

 

 سر و صدا مشغول خوردن غذاشون شدن. ی و همه ب میکرد آماده

 گوشم گفت  ریو ز دی برام برنج کش کوروش

 امشب  یبرا یش  تی بخور تقو -

 .دینشن یرو نگاه کردم خداروشکر کس  هیزدم و با ترس بق   یمصنوع لبخند

 گفت  آرش

 ومد؟ ین الدیم -

 دادم  جواب

   رسمیگفت به شام نم  امیم  رید کمیگفت -

 شده ذرهیما دلمون براش   یپسرعمو نیا ادی خدا کنه ب-

 گفت  ختی ریم یخودش قرمه سبز  یبرا کهی درحال ایمیک

 ها بشه   تی ترب  یشما ب  یخجالت بکشه قاط دیشا کمیاون مجرده  دیخب شما متاهل -

 زنگ در بلند شد. یبگه که صدا یز یخواست چ   آرش

 از جا بلند شدم و گفتم  یخوشحال اب
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 خودشه  -

 پشت در بلند داد زدم  الدیم دنیذوق بسمت در پرواز کردم، با د با

 سالااام-

 

 در اومده بود گفت  شاشیر یکه حساب  الدیم

 خوشگلم    یسالم آبج -

 کنار در رفتم کنار و گفتم از

 تو   ایب-

 

 بلند شدن.   زیهمه از سر م الدیوارد شدن م با

 و کوروش بطرفش حمله ور شدن و محکم تو آغوش گرفتنش.   پارسا

 که مشخص بود بغض کرده گفت  ییبا صدا الدیم

 شده بود  ذرهیدلم براتون  -

 و گفت  الدی زد رو شونه م کوروش

 چطور بود؟   تتیموفق مامور سیپل  یآقا  یخسته نباش -

 بود  یطوالن  کمی فقط  یعال یل یخ -

 با خنده گفت   آرش

   ؟یچرا انقدر الغر شد -

 دیانداخت کهی از بس که ت -
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 خنده.  ریز میزد همه

 با ذوق گفت   ایمیشکم برآمده ک دنیبا د الدیم

 تو...  ای میک -

 با ذوق گفت   ایمیک

   استیاسمشم پر ادی م ایبدن گهیسه ماه د -

 بغض اش رو قورت داد و گفت  الدیم

   دیکن یم ی خداروشکر همتون خوشبخت و آروم زندگ -

 گفت  آرش

 نوبت توهه ها گهید ندفعهیا-

 با خنده گفت  الدیم

 با من ازدواج کنه؟ ادیم  ینه بابا ک -

 خطاب بمن گفت  بعدم

 دنش ید یبرا زنمیکه دارم پر پر م  ار یبدو برو اون توله اتون رو ب -

 کردم و گفتم زونیآو لبامو

   دیخواب  شیساعت پ میچم نعموش ب  یاومد رید-

 نمش یخب کجاست؟ حداقل بب  -

 گفت  یدستاشو به نشونه دعا برد باال و با حالت شوخ آرش

 ی عروس یبده دلم لک زده برا نیزن هم به ا هی ایخدا-

 که زنگ در زده شد. انیخواست بره تو اتاق ک الدیم
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 با تعجب بمن گفت  کوروش

   ه؟یک-

 ره یلب تاپ ام رو بگ ادیقرار بود ب ناست ی فکر کنم ت -

 زدم و گفت  ییلبخند دندون نما  نایت دنیدر رفتم و در رو باز کردم، با د بسمت

 گوساله من یچطور -

 با خنده گفت   نایت

 مادر نمونه؟ یکوفت، چطور -

 ی عال -

 کنار در رفتم کنار و گفتم از

 تو   ایب-

 برم   خوامیمن م ارینه برو لب تاپ ات رو ب -

 تم گف یشاک

 تو سفره هم بازه  ایب  ی؟ عمرا اگه بزارم بر  یچ یعنی-

 ....برو به مهمو  ی مهمون دار  دونمیم شهینه اصال روم نم  یوا-

 اومدن کوروش حرفش نصفه موند .  با

 گفت  نایباز به ت  یبا رو کوروش

 ؟ یخوب   یسالم آبج -

 ممنون آقا کوروش  -

 ؟یستادیچرا جلو در وا گهیتو د  ایب -
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 شمینه مزاحم نم  -

 از اون طرف داد زد آرش

 م یتو لوس نشو حوصله ندار ایبابا ب -

 کفشاشو درآورد و اومد تو.  یس یبا رودروا  نایت

 و سالم داد.  نییبا خجالت سرشو انداخت پا دیکه رس الدیلبخند به همه سالم داد؛ نوبت به م با

 . کنهی نگاه مرو   نایمات و مبهوت داره ت دمیکردم که د الدیبه م ینگاه

 گذشت؟یم یتو ذهنش چ یعنیکرد،  یاشاره کرد و خنده کوتاه الدیبا چشم و ابرو به م  پارسا

 با تته پته گفت  الدیم

   دیخانوم خوش اومد نایسالم ت -

 لبش رو به دندون گرفت و گفت  نایت

 ممنون -

 رو به من کرد و گفت  بعدم

 من برم   اری زحمت برو لب تاپ رو ب  یب-

 با خنده گفت   دیچرخ یم الدیو م  نایت  نی که نگاهش ب آرش

 خواسته بودم گهید زیچی کاش از خدا -

 گفت  نایبه ت  عیسر الدیم

   دیخانم بفرما شام توروخدا انقدر زود نر نا یت-

 از خجالت قرمز شده بود گفت  یکه حساب  نایت الد؛ی به م میشد رهیگرد شده خ یبا چشما همه

 شده  رمینه ممنون د -
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 قدم اومد جلو و گفت  هی الدیم

  رسونمتونی من م دیآدرس بد دیشده لب تاپ رو گرفت  رتونیخب اگه د -

 شمی نه ممنون مزاحم نم -

   هیچه حرف  نینه بابا ا -

 توجه به دهن باز من گفت  یمن برگشت و ب  بسمت

 خانم عجله دارن  نایزود باش ت  اریبرو لب تاپ رو ب  -

 رفتم تو اتاق و لب تاپ رو اوردم  دیترد با

 . دیلرزیداشت از استرس م یدادم که حساب  نای تاپ رو دست ت لب

 هول شده بود گفت  یکه حساب  الدیم

 منتظرتونم  نییمن پا -

 .رونیبزنه از خونه رفت ب  یحرف   نای مهلت بده ت نکهیبدون ا بعدم

 گوشش گفتم ریخنده ز با

 گهیمبارکه د-

 گفت و خطاب به جمع گفت  یلب کوفت ریز  نایت

 وسط شام خوردن مزاحم شدم    دیمن برم ببخش -

 .رونی کوتاه از خونه زد ب ی بسمت در رفت و بعد خداحافظ   عیسر بعدم

 تکون داد و گفت  نی سرشو به طرف  کوروش

 می بد نایبچه و کت شلوار و ا یو لباس مجلس  شگاهیپول لباس و آرا دی باز با  م؛یبدبخت شد -

 خنده و رفتن سر سفره نشستن.  ریبا حرف کوروش زدن ز همه
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بود که  ی بخاطر سرنوشت یخدا بودم همه چ ونیرو مد  نایبردم باال و خدا رو شکر کردم؛ همه ا سرمو
 اون برام رقم زده بود. 

 شامم بهشون ملحق شدم.  هیخوردن بق  یبه بچه ها انداختم و برا یخنده نگاه با
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