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 نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH# | وهم های سایه

 

 

 

 : مقدمه

 

 سرگردان، روح هزاران ای

 تاریكي، امواج در لغزیده من گرد

 کو؟ من سایه

 «خاموشم بانگ بلور در درخشد مي وحشت نور»

 کو؟ من سایه

 کو؟ من سایه
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 خواهم نمي من

 سازم جدا خود از ای لحظه را ام سایه

 خواهم نمي من

 معبرها روی من از دور بلغزد او

 سنگین و خسته بیفتد یا

 رهگذرها پای زیر

 خویش جستجوی راه به باید چرا او

 گردد روبرو

 درها؟ بسته لبان با

 تن بساید باید چرا او

 خانه؟ هر دیوار و در بر

 نومیدی ز باید چرا او

 !بیگانه؟ و سرد سرزمیني در نهد پا

 خورشید ای...  آه

 سازی؟ مي دور من از چه از را ام سایه

 :پرسم مي تو از

 شادی؟ یا است درد تیرگي

 آزادی؟ صحرای یا زندانست جسم

 چیست؟ شب ظلمت

 شب،

 کیست؟ سیاه روح سایه
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 گوید؟ مي چه او

 گوید؟ مي چه او

 حیران و سرگشته و خسته

 پایان بي های پرسش راه در دوم مي

 (فرخزاد فروغ)

 وستد بگم کي به باهاشون رفتم کلنجار بس از شدم خسته. اتاق تو بیاد تازه هوای کم یه تا کردم باز رو اتاقم پنجره

 . سرم رو ریخته که کار همه این با ،اونم مسافرت بیام ندارم

 . کنم پیدا ام نامه پایان برای مطلب سری یه خواستم مي. کردم روشن رو کامپیوترم و نشستم میزم پشت

.  دمبو نشسته میز پشت ساعت چند دونم نمي میزد جوری بد هام شقیقه.  کشیدم کار از دست موبایلم زنگ باصدای

  کنند مي چكم دارند نرفته هنوز شد شروع کرد مي خودنمایي ام گوشي روی بابا اسم دادم بدنم به قوسي و کش

  بابا بله -

 تو از شمارو ،شماره داده رخ تصادف یه چالوس جاده ،تو کرج کمالي بیمارستان بیارید تشریف میشه ببخشید ، سالم -

 .زدیم زنگ و کردیم پیدا گوشي

 . نشدند که طوری.  جاده تو ، تصادف -

 .  نیست معلوم چیزی هنوز -

. بود فتادها کار از مغزم ؟ بود کجا کمالي بیمارستان میرفتم؟ باید کجا. لرزش به کرد شروع بدنم و افتاد دستم از گوشي

 ينم لرزید مي دستام برداشتم رو ماشینم سوییچ.  سرم رو انداختم روسری یه و برداشتم جالباسي رو از رو ام مانتو

 تظرنشدممن حتي پایین ،رفتم بزنه زنگ اینكه از زودتر.  آژانس زدم زنگ.  بشینم فرمون پشت تونستم ،نمي تونستم

 . زمین بخورم سر با ها پله از بود نزدیک بار چند. باال بیاد آسانسور

 برید؟ مي تشریف زند خانم-

 به.  بود کرده پیدا تلخي مزه دهنم.  زد مي شور دلم قدر چه وای دادم تكون سری و کردم نگا البي تو نگهبان به

 . نمیاد چرا پس کردم نگاهي ساعتم

 . کمالي بیمارستان – کرج گفتم و توش پریدم داشت نگه ماشین اینكه محض به

 . بود شده طوالني راه اینقدر چرا ، رسیدم نمي چرا.  کردم مي چک بار یه ثانیه چند هر رو دستم تو گوشي

****** 
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 چشم ویالمون باغ به پنجره از. بود سرد امشب هوا دارم دوست رو اینجا سكوت. بودم نشسته مهرشهر تو ویالمون تو

 جمع مشكم تو رو پاهام و نشستم شومینه کنار ننویي صندلي روی. میكشید زوزه و پیچید مي درختا بین باد.  دوختم

 جکر بادهای باز ، خورد هم به شدت به آشپزخونه پنجره. کنم فراموش میشه. برسم آرامش به من میشه یعني.  کردم

 ایدش کردم باز رو کتابم ، صندلي رو جام سر برگشتم. بستم رو پنجره و رفتم آشپزخونه به و شدم بلند. شد شروع

 .برگرده بهم آرامش خواد نمي امشب.  آشپزخونه از ،بازم صدا دوباره ، بده آرامش بهم خوندن

 خیاالت باز.  گذشت شدت به درختان الی به ال از ای سایه کردم احساس ، افتاد باغ محوطه به پنجره قاب از نگاهم

 با انگار.  سراغم میان اوهام و خیاالت این گاهي گذاشتن تنهام بابا و مامان وقتي از.  شد افكارم مهمان ای دهنده آزار

 دیگه طرف از و داد مي آزارم ام گونه بیمار افكار و تنهایي طرف یک از. بردن خودشون با منم زندگي آرامش رفتشون

 راههم و بودم ماشین اون توی منم کاش ای نگم خودم با که نبود روزی. بود کرده جهنم برام رو زندگي بابا و مامان نبود

 عمه يحت کنه پر برام رو اونا خالي جای داشت سعي بابا بزرگتر برادر پرویز عمو بابا و مامان رفتن با.  بودم رفته اونا

 تنهاییمو خواست نمي دلم من ولي بمونم اونا ی خونه مدت یه و برم خواست مي ازم و زد مي سر بهم روز هر هم پوران

 دونم نمي و نداشت خوبي رفتار مامان و من با اول همون از که پوران عمه ی خونه توی اونم کنم قسمت کسي با

 . بود کرده تغییر همه این رفتارش که ای دیگه چیز یا بود وجدان عذاب احساس

 سالن از بار این ، پنجره خوردن هم به صدای ودوباره پیچیدم خودم به محكمتر شالمو و کردم آویزون صندلي از پاهامو

 روی و بستم رو کتابم. بودم شده فراموشكار اینقدر یعني.  ام انداخته رو ها پنجره ی همه چفت کردم مي فكر.  بود

 ور پنجره چفت. افتادم راه سالن طرف به و شدم بلند صندلي روی از سستي با و گذاشتمش کوتاه پایه عسلي میز

 . افتادم راه به خوابم اتاق طرف به کشیدم مي زمین روی پاهامو که همانطور و انداختم

 یدارسرا آقا کاظم صدای تا کنم درک موقعیتمو تونستم نمي لحظه چند تا ، پریدم خواب از مهیبي صدای با شب نیمه

 نوزه و بود افتاده که اتفاقاتي به بدم حواسمو کرد مجبورم و بیرون کشید حالت اون از منو زد مي صدام داشت که ویال

 ورمالک و کردم پام هامو دمپایي سریع برگشت، ناامید تختو کنار چراغ سمت رفت ناخودآگاه دستم. چیه دونستم نمي

 :میومد ها پله پایین از آقا کاظم صدای شدم خارج اتاق از کورمال

 .زنم مي رو اضطراری برق االن برق، کابل روی انداخته رو درخت یک طوفان ، نترسین خانوم نگار ـ

 به. نفهمیدم من که باریدن به کرد شروع کي آسمون.  پایین رم مي رو ها پله آروم و کشونم مي پاهام دنبال خودمو

 تنها مینا. کنم مي م معده وارد نبات و نقل مثل بابا و مامان فوت بعد که بخشیه آرام قرصای اثرات همش مینا قول

 باهاش بودن از کسي وقت هیچ و ست سرزنده و شوخ دختری من برعكس که شه مي محسوب غارم یار و دوست

 .  شه نمي خسته

 دتم این توی اون ولي زدم؛ مي خودکشي به دست هم من بابا و مامان فوت از بعد نبود مینا اگه بگم تونم مي جرئت به

 و وایستم خودم پاهای روی باید که کنم باور تونستم و شدم سرپا یكم تا ساخت بدقلقیام تمام با و نذاشت تنهام

 .  بگیرم هم رو قبولي ی نمره و بدم ارائه مو نامه پایان طرح که کرد وادارم حتي اون.  جریانه در زندگي
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 ور کتش حالیكه در بارون رگبار زیر دوان دوان که دیدم رو آقا کاظم و بیرون شدم پرت افكارم از سالن شدن روشن با

 . میاد ساختمون طرف به گرفته سر روی

 و کوچیک سوییت یه باغ ته براش بابا وقتا اون بوده سرایدار ما ویالی توی آقا کاظم ده مي قد من ی حافظه وقتي از

 آقا کاظم برای بابا.  ویال میریم وقتي باشیم، ما که خودش ی بچه و زن هم باشه راحت اون هم تا ساخت جور و جمع

 احترام بهش که بود داده یاد هم ما به و داشت باهاش نوکری ارباب از باالتر رفتاری همیشه و بود قائل زیادی احترام

 آقا مکاظ.  پیشخدمتي و سرایداری تا گرفته باغبوني از کرد مي کار همه بابا برای آقا کاظم نگذریم هم حق از و بذاریم

 . کرد مي مسئولیت احساس من قبال در بابا رفتن از بعد و داشت دوست خودش پسر مثل رو بابا و نداشت بچه و زن

 آقا؟ کاظم شد چي ـ

 . بیاد بند بارون هم بشه روشن هوا هم تا کنیم صبر صبح تا باید گن مي خانوم ـ

 .صبح تا اتاقت تو برو برنمیاد ما دست از کاری که حاال خب خیلي ـ

 دهز بارون باغ منظره به سالن بزرگ و قدی ی پنجره از دیگه مدتي ، گرفت پیش اتاقشو راه چشم گفتن با آقا کاظم

 آسمون هم روز اون ، دیدم رو بابا و مامان صورت بار آخرین برای که افتادم روزی یاد و شدم خیره شب سیاه دل توی

 ...شدیدتر اون از من دل و بارید مي شدت همین به

 : میكنم گوش اون به گوش این از رو موبایلم عصبانیت با

 ..نیام من نمیشه دارم برنامه ام هفته آخر برای کلي من.ندارم رو موقع بي سفر این حوصله اصال من مامان وای _

 رصح با و بكشم کنار گوشم از رو تلفن میشه بلندش،باعث نمیشه نخیر وگفتن مامان تند کشیدن نفس صدای

  ! منه با گوشت نگار صدای ،با بدم فشار هم روی دندونامو

 :میكنم نزدیک موبایلمو

 ... نمیام من کالمه یه حرفم من ولي شماست به حواسم خانم مامان بله_

 : میگه دلخوری با نرگس مامان

  بده خودت باباتم ؛جواب خانم نگار باشه_

  !میكنه قطع رو تلفن گوشي و

 خترد این به ماشاهلل دستشه هم آبمیوه و کیک ،دوتا میاد سمتم داره خندون لبي با همیشه مثل که میبینم رو مینا

 : میگه مینا چون! ! گفتم بلند رو آخر جمله این ؛انگار نداره سیرموني انگار

 ... میده تكون اطراف به سرشو ادا با ؛و هیكلم خوش چه نگاه قلیون؛ ني باشم تو مثل میخوای نه_
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 بعضي. خندیدن و زدن حرف مشغول یا خوردنه فكر یا مینا دست از امان میشه، لبام مهمون لبخند یه لحظه چند برای

 .میخورم غبطه شادیش همه این به وقتا

 ؟ خوردی مي حرص تلفن پای همه این داشتي که شده چي حاال_

 .میكنم نگاش پرسشي و میام خودم به مینا سوال با

 : میگه من پرتي حواس جواب تو مینا

 ؟...تلفن پای بود کي بودی عصباني چرا میگم_

 های هبرنام و کارا فكر به هیچ فصل این توی اونم شمال بریم بیای باید دادن گیر نذاشتن برام اعصاب نگو مینا وای_

 هم زنهب ویال به سر یه هم میخواد اومده پیش براش کاری چه نمیدونم بابا... بدوش میگن اونا نره میگم من نیستن منم

 دبای بال و اال زده زنگ نرگسم مامان... میشه عوض هواتون بیایید مامانم تو داده پیچ سه گیر. بریش چوب کارخونه

 نگرونم دل باهاشونم همیشه من اینكه نه خونه،بموني تو تنها و تک هفته آخر هم تو بریم، ما میده معني چه بیای

 ...میشن

 .میدادم ادامه زدنم غر به ریز یه همینجور نمیخندید اگه میبنم و میام خودم به نگار خنده با

 هم میفرستم خودم بجای هست،اونو مینا یه بگو جون مامان نرو،به شما باشي،اصال عصباني نبینم خانم نگار_

. کنن تحمل عنقشونو بد دختر اخمای نیست الزمم. میخنده و میگه سفرهم آخر تا اول از تره، شیرین ،هم قشنگتره

 .. بشه پذیرایي ازم هِي بدم دستور من هِي بگو رو ویال اون تازه...واال

.  کني مي پا و دست خودت برای شوهرم یه کنم ولت هپروت؛االن تو رفتي باز ، پاشو نداشتت،پاشو عمه جون آره -

 گذاشته سرکار رو ما امروز هم صبوری استاد این مونده، ام نامه پایان کارای همه دارم کار خیلي که بریم بدو

***** 

 ماشین.رمب شمال به باهاشون نمیتونم بگم بابا به امشب همین باید ، میكنم حرکت خونه سمت به مینا رسوندن از بعد

 ...کنه بخیر خدا اومده زود خیلي امشب معلومه بابا ماشین کنار دقیقاً میكنم پارک پارکینگ تو رو

 ادمی خوبي بوهای چه به نمیشه،به درست چیزی تخم و اخم با بشم وارد دوستي در از میشم؛باید خونه وارد لبخند با

 ...رفت ضعف دلم

 ...اومدم من زند آقای و خانم بر سالم_

 ؟؟؟ کجان بابا و مامان پس سالن تو میكشم سرک یه میرم آشپزخونه سمت به که همینطور

 .هوا میپرم متر یه مامان صدای با دهن تو نبرده هنوز برمیدارم کتلت یه غذا دیس سر میرم آروم
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 نشسته؟؟؟ دستای با مخصوصا نزن ناخونک غذا به گفتم بار چند_

 !!!! بود پارکینگ تو ماشینش کجان باباجون! گرسنمه چقدر بدوني ،اگه نباشي خسته جونم مامان سالم وای،_

 :میگه که میاد بابا ،صدای نداده جواب مامان هنوز

 ؟؟؟ اومدی دیر انقدر چرا نباشي خسته بابا دختر سالم_

 ...بیام زودتر نمیتونستم ترافیک و بارون این تو ،که میكنم تعریف براش و میرم بابا سمت به

 شمال؟؟ بیای ما با مخالفي ،درسته؟ میگفت چیزایي یه مامانت نگار_

 ...نخواه کمک من از میفهمونه بهم باال به هاش شونه انداختن با که اندازم مي مامان به نگاه یه

 عقب کارام از من نمیخوای که ،شما مونده نامه پایان کارای ،همه دارم کار کلي فردا پس و فردا من کن باور بابایي_

 ...بمونم

 ...نزن حرفشو اصال بموني خونه تو تنها و تک میخوای ،یعني میشه تموم کارات این کي تو نمیدونم من_

 :میگم بابا به مظلومتر لحني وبا میشم خیره بابا به مظلوم نگاهي با

 ادبی شب فردا از میگم مینا به نیستم تنها ثاني در باشم، خودم مواظب میتونم سالمه؛ 42 من ام بچه من مگه بابایي،_

 ...!!! شمال اومدم مي همراهتون میتونستم اگه کنید ،باور پیشم

 :گفت بابا چون کرد، خودشو کار مظلومم لحن و نگاه

 ...باشیم باهم همه رو هفته آخر این میخواست دلمون مامانت و من ولي راحتي خودت جور هر_

 :میكنم بارونش بوسه و میزنم شیرجه بابا سمت به

 ...!!!! بعد سفر انشاهلل ولي بود خدام از منم...من بشم مهربونم بابای فدای-

 ...جونه نرگس دست فقط و فقط بابا خواب رگ.کرده راضي اون معلومه رو بابا چون کنم، تشكر مامان از باشه یادم

 . کنم عوض رو لباسم تا میرم اتاقم سمت به خندون لبي با

 پا هی من مرغ ولي بودن، نگران اینقدر چرا اینبار دونم نمي اصرار به کردند شروع هم باز مامان و بابا رفتن، موقع صبح

 .  داشت

 :گفتم و بوسیدم رو روشون بار آخرین برای

 . کنم عوض هوایي و آب یه نمیومد بدم هم خودم وگرنه تونم نمي کنید باور ، نرسیدیم توافق به دیشب ما مگه -
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 ....شدن راهي روبوسي از بعد و کردند بهم رو سفارشاشون آخرین نداره، فایده دیدن وقتي باباهم و مامان

 . پذیرش به رسوندم رو خودم و کردم حساب رو کرایه طوری چه دونم نمي.  رسیدیم باالخره

 ؟ اینجا آوردند امروز رو تصادفي بیمار تا دو ببخشید -

 :  گفت و انداخت بهم نگایي یه پذیرش مسئول

  ؟ اسمي چه به -

 !انسانها مرگ و زندگي نبود، مهم براش اینكه مثل. بود خونسرد قدر چه

  زند -

 : گفت بعد کرد مكث کمي

 داشتند؟ شما با نسبتي چه -

 . هستند مادرم و پدر -

  دارید؟ همراه -

 .پرسید مي جواب و سوال قدر چه اَه،

 . تنها ، هستم خودم نه -

 . کنید صبر لحظه یه -

 . میكوبید سینه به قرار بي دلم ، صبر هم باز

 .کردند تموم راه ،تو بده صبر بهتون خدا خانم -

.  کردم خداحافظي باهاشون خودم امروز".  میشه مگه زد، زنگ گوشم تو بارها و بارها جمله این "کردند تموم راه تو "

 "باشه اینجوری مرگ میشه ؛یعني رفتند که بود، پیش ساعت چند همین

 . خوبه حالتون خانم ، خانم -

 . رفتم هوش از که نكشید چیزی و میشد محوتر و محو گوشم تو صداها

******* 

 روشن از نزنه رو چشمام چراغ نور اینكه بخاطر بخورم، آب کمي تا بیرون اومدم اتاق از بود، پریده سرم از خواب

 هشیش.  کردم پیدا رو یخچال در و کشیدم دست. رفتم آشپزخونه سمت به کورمال کورمال و کردم نظر صرف کردنش
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 شیشه و کشیدم هیني.  گذشت کنارم از سایه یه همراه خنک نسیم یه کردم حس که آوردم در یخچال تو از رو آب

 . افتاد زمین رو دستم از آب

 . شبحه از پر ام خونه یعني بود کابوسي چه دیگه این. لرزید مي شدت به تنم تمام

 رو شالم و نشستم هال توی های راحتي از یكي رو. بیرون اومدم آشپزخونه از آروم و شدم پشیمون آب خوردن از

 نداشتم، خوشي دل اشباحش و خونه این از که این با.  برگردم تاریكم اتاق به خواست نمي دلم.  کردم محكم دورم

 مي زنده برام لحظه هر رو بابا و مامان ی خاطره و یاد اونجا. تهران در آپارتمانمان به برگردم نداشتم دوست هم باز ولي

 هوای و رو روزهاش آرامش.  داشتم دوست رو اینجا.  کنم تصور بابا و مامان بدون رو خونه اون تونستم نمي.  کرد

 هم عمو و عمه ی خونه به تونستم نمي.میزد سرم به تهران هوس عمراً دیگه نبود هم شبهاش مشكل اگه رو، تمیزش

 . لحظه یه حتي کنم؛ فكر

. دبودن شد مي بدنم وارد مایعي اون از که ای لوله و سفید اتاقي خورد چشمم به که چیزایي اولین اومدم هوش به وقتي

 . بینم مي خواب دارم البد و خوابم کردم مي فكر.  بودم کرده گم رو مكان و زمان لحظه چند تا

 حتما نداشت امكان این نه ، پرم مي جا از برق مثل ناگهان که... بیاد یادم روز اون وقایع تا میارم فشار مغزم به یكم

 هآر... شمال رسیدن حتما...؟ کجان االن بابا و مامان... بابا و مامان... پس.. پس... بوده کابوس...حتما... بوده کابوس یک

 پذیرش مسئول صدای... کنم مي... کار... چه... اینجا من....  کنم مي چكار اینجا من پس اینطوره اگه.... همینطوره

 راه تو...کردند تموم راه ،تو بده صبر بهتون خدا... پیچه مي گوشم توی اتومبیلي الستیک جیغ صدای مثل بیمارستان

 دستم از رو آنژیوکت... زشت دروغ یه... دروغه...نداره امكان نداره امكان نه... چرخه مي سرم دور اتاق...کردند تموم

 و شه مي باز هم اتاق در من رسیدن با همزمان که دوم مي اتاق در سمت به برهنه پای با طور همون و بیرون کشم مي

 : گه مي مهربوني با و سمتم میاد پرستار. عقب رم مي قدم یک ناخودآگاه. شه مي اتاق وارد پرستار یک

 . بود پایین خیلي فشارت کني استراحت باید تو شدی بلند چرا عزیزم ـ

 :ده مي ادامه گیره مي دستش دو هر بین رو دستم حالیكه در بعد

 . کردی کار چي دستت با ببین ـ

 .بود جاری ازش خون و شده زخم که آنژیوکت شدن کشیده جای به کنه مي اشاره و

 :گم مي التماس با و گیرم مي محكمتر دستاشو

 همش اینا که ببینم خوام مي... سالمن که ببینم خوام مي ، بابام و مامان پیش ببرین منو خانوم خدا رو تو ـ

  کابوسه...دروغه

 :دم مي ادامه تر آروم ره مي تحلیل انرژیم همراه به صدام که همینطور و
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 ... دروغه همش بگین... خدا رو تو ـ

 و داره جریان پرستار نگاه توی ترحم ، زنه مي موج نگاهم توی التماس که مقدار همون. دوزم مي چشماش به نگاهمو

 ... متنفر...متنفرم نگاه این از من

 :ده مي جواب استیصال با پرستار

 .بشه تموم سرم این باید اول ولي.  ببینیشون دم مي قول. بیني مي هم رو اونا اش موقع به ـ

 و سرم محلول جریان تنظیم از بعد و کنه مي درست دستم روی رو سرم جای و کشه مي تخت سمت به دوباره منو و

 .  گذاره مي تنها وحشتناکم افكار با رو من و شه مي خارج اتاق از دستم زخم کردن ضدعفوني

 .خورد سر بالش روی به صورتم کنار از و جوشید اشكم ی چشمه پرستار رفتن با

 

 افتد مي اتفاق کني فكر آنكه از پیش همیشه»

 .«*بفرستیم تسلیتي روزنامه برای باید

*** 

 یيویال توی...تاریک شب اون توی کردن پرتاب منو و گذشتند مغزم از تراژدی فیلم یک مثل سریع اون از بعد وقایع

 داشت خانواده بوی و رنگ که خاطراتي...روز آن به تا کودکیم شیرین و تلخ خاطرات از بود پر جایش جای که

 ...نبود دیگر که ای خانواده... نبود دیگر که ای خانواده...

 کردنشان فراموش در سعي که خاطراتي... بودم ستیز در خاطراتم با ها ساعت باز انگار ، کرد مي طلوع داشت آفتاب

 ات افتادم راه اتاقم سمت به خاطرات بار زیر شده له افكاری با. شدم مي کشیده سمتشان به ناامیدتر بار هر و داشتم

 دو وارنگم و رنگ های قرص قوطي از.  شود کارم عالج خبری بي ،شاید بسپارم خواب دست به را خودم ساعتي چند

 . انداختم تختم روی خودمو و بلعیدم آب لیوان یک با همراه قرص تا سه

 

*** 

 رپ و کلفت صدای تشخیص دادم گوش صداها به لحظه چند و کردم باز چشمامو آمد مي باغ داخل از که صدایي و سر با

 ینپای تخت از سستي با نداشتم شو حوصله اصال ؟ کرده خبر اونو کي ولي ، بود راحتي کار صداها اون بین عمو ابهت

 به چه يتنهای ببین" که نده گیر باز عمو تا بدم سامان مو قیافه ی آشفته اوضاع یكم تا رفتم روشویي سمت به و اومدم

 ور تنهایي این من که فهمید نمي کس هیچ.  نموني تنها و ما ی خونه بیای باید که این به برسه آخرش و "آورده روزت
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 هم ترس انگار و بودم گرفته خو شبم هر هراس به حتي من ، بزنه برهم اونو عاملي هیچ خواد نمي دلم و دارم دوست

 ...  بود شده وجودم از جزئي

 .رفتم باغ سمت به و شدم سرازیر ها پله از کردم مي مرتب سرم روی رو شالم حالیكه در

 . جون عمو سالم ـ

 .ببر لذت بهاری هوای این از یكم کنار بذار رو تنبلي! خانوم؟ خوابي مي جون،چقدر عمو ماهت روی به سالم به به ـ

 ستهخ چقدر که... بودم درگیر ام بیمارگونه افكار با صبح خود تا که... آمده روحم سر بر چه صبح تا که نگفتم... من و

 ام خسته...ام

 : گفتم عوض در

. ردک خواب بي رو آقا کاظم هم منو هم زد بارون دیشب که خرابي کنم استقبال ازتون نتونستم جون عمو ببخشید ـ

 نیومدن؟ چطور ؟ چطورن جون سیما راستي ، کنین میل شربتي چایي یه تو بفرمایین حاال

 سبیل به دستي عقب کشید مي هاشو شونه و جلو داد مي شو گنده شكم حالیكه در اش همیشگي ژست با عمو

 : گفت و کشید اش نداشته

 . کنه کنسلش تونسته نمي و داشته آرایشگاه وقت امروز گویا رسوند سالم برات سیما ـ

 تپش و "بود دیدنت مشتاق خیلي که آوردم همراهم رو یكي ولي ": گفت که عمو صدای ولي "بهتر" گفتم دلم توی

 . کرد ضایع سیما نبود از خوشحالیمو پرهام "نگارجانِ سالم" صدایِ بندش

 :گفتم ممكن کلمات ترین کوتاه با و عقب برگشتم اکراه با

 .اومدین خوش پرهام آقا سالم ـ

 مي خدا فقط میومد بدم سوسول و ننه بچه پرهام این از چقدر که وای. کردم بیان خاصي تاکید با رو آقا ی کلمه و

 گفتن با و و رفتم باال رو ها پله زندگیشون و کار سر برگردند زودتر کردم مي دعا دلم توی حالیكه در. دونست

 .رفتم آشپزخونه سمت به و گذاشتم تنهاشون سالن توی "اومدین ،خوش بفرمایین"

 . برگشتم سالن به میوه ظرف با کردمو روشن رو کتری زیر

 :گفت دیدنم با عمو

 سر مه هنوز ؛ کوچكترینشون شاید و هستن انتظارتو در که مشكالتیه از نمونه یک فقط دیشب اتفاق جان نگار خب ـ

 ؟ هستي حرفت

 :گفتم عمو به رو جانبي به حق ی قیافه با. شد سرگرفته از کننده خسته و تكراری بحث این هم باز اَه
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 باید تاداف دیشب که اتفاقي این اتفاقابا بربیام خودم مشكالت پس از بتونم که شدم بزرگ اونقدر دیگه من جان عمو ـ

 .بدم انجام رو درست کار و نیارم کم مشكالت و سختي مواقع توی تونم مي که باشین فهمیده

 :گفت و اومد حرفم وسط پرهام

 ...جان نگار آخه ـ

 :گفتم و اومدم حرفش توی سریع منم

 . بزنیم حرف عادالنه و باشیم یک به یک بذارین عموئه و من بین بحث این پرهام آقا ـ

 : گفت و کرد ولو مبل روی خودشو آویزان لبهایي با پرهام

 .شمام فكر به فقط من ـ

 نداره لزومي پس گرفتیم هم نتیجه زدیمو حرفامونو قبال ما ولي ، پرهام آقا ممنون خیلي جان، عمو ممنون خیلي ـ

 .کنیم تكرارشون دوباره

 : گفت رفت مي سالن در سمت به که همینطور و شد بلند ناراحتي با عمو

 های خودسری و ها لجبازی ی همه ، مادری همون دختر که الحق.  دانند خسروان خویش مملكت صالح. بریم پرهام ـ

 ... زنه مي حرف بزرگش برادر با چطور دخترش ببینه که نیست بابات شكر رو خدا ، بردی ارث به اونو

 هم شیون و بار یک مرگ نظرم به ولي ، رفتم تند کمي که فهمیدم خودم. سرش پشت هم پرهام. شد خارج در از و

 .نكنن دخالت من کار توی که فهموندم مي بهشون جوری یه باید ، یكبار

 

 فرخزاد فروغ* 

 من و ،میجوشید داشت همینجور آب رفتم،کتری آشپزخونه سمت به و کشیدم عمیق نفس یه پرهام و عمو رفتن با

 وردننخ یا بود دیشب بیخوابي از نمیدونم کرد، غلبه بهم ضعف لحظه یه میشد، بلند ازش داشت که بودم بخاری محو

 یه با و اوردم در رو پنیر ظرف و رفتم یخچال سمت به حال این با ولي نداشتم صبحانه خوردن به میلي ،اصال صبحانه

 رو اول گاز هنوز کردم درست خودم برای ساندویچ یه بود خریده برام همیشه مثل زود صبح آقا کاظم که نوني از تیكه

 ...کرد متعجبم ورودی در شدن باز صدای که بودم نزده

 برگشته؟ عمو نكنه وای _

 : گفت و جلوم پرید پا جفت یكي که بودم نشده راهرو وارد هنوز رسوندم هال به رو خودم عجله با

 ــــ پخـــــــــــــــــــــــ _
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 عامل دیدن با و کردم تعجب جیغم دار زنگ صدای از ،خودم خوردن زنگ به کرد شروع گوشام که کشیدم جیغي یه

 : گفتم حرص با بشه پهن راهرو کف صبحونم لقمه بود شده باعث ،که کشیدنم جیغ

 !کردی گنده هیكل فقط که واقعا میكنم سنگكوپ نمیگي!نمیشي؟ آدم چرا تو مینــــــــــا _

 :گفت میمالید بهم دستاشو کف و میخندید ریز ،ریز داشت که همونجور مینا

 مهه این نگراني با بیچاره ،من بدی رو کوفتي موبایل اون جواب باشي تو تا... خانم ،بداخالق کردم خوب و کردم خوب _

 داره من برای خانما خانم اونوقت باشه نیافتاده اتفاقي هاویشام خانم برای نكرده خدای که اینجا ،اومدم کوبیدم راه

 ! میكنه میل صبحونه

 رتپ اُپن کنار رو کیفش و شال میرفت آشپزخونه سمت به میدادو تكون هوا تو دستاشو و میزد غر داشت که همینجور

 ...شد آشپزخونه داخل طلبكارانه همینجور و کرد

 حاال عزیزش، پسر با عمو اولش بدم، بخت این به میزدم غر و میكردم جمع زمین از رو پنیرم و نون لقمه حرص با منم

 ...نمیذارن تنها منو چرا ندارم رو کس هیچ حوصله ،اصال جادو وروره این هم

 توی نشستي بَست ،همش نشدی خسته خدایي... میزني غر خودت برای داری پیرزنا مثل چیه؟همینجور!!! هانِ_

 ...!!!! تمیزیه هوای چه ببین بیرون بیا خوب دختر بابا خونه،

 يب و کردم نثارش غره چشم باال،یه کشید رو بود دراورده یخچال از که پرتقالي آب از هورت یه سخنرانیش بند پشت

 ...شدم کردن دم چایي مشغول و برداشتم قوری ،یه رفتم کابینت سمت به مینا به توجه

 ... طلبكاری هم همه ،این افتادی من یاد صبحي اول باز شده چي_

 :گفت بود رنگش طالیي مانتوی های دکمه کردن باز مشغول که حالي در مینا

 خریدی،تلفن چي برای موبایل تو موندم من نمیدی جواب اصال زدم زنگ گوشیت به بار چند دیشب از ، من برم روتو _

! خریمب کادو مبینا تولد برای بزنیم چرخي یه بریم نداشتم قرار امروز جنابعالي با من مگه!! قعطه؟ انگار که هم خونه

 . میكنم ات خفه نازنینم مانتو همین با که کردی فراموش که نگو فقط نگار

 مینا با بود پریشب همین وای!!! میخورم تاسف خودم فراموشكاری همه این به بودم مینا صحبتای محو که جور همون

 وادار منو خودش ذاتي یكدندگي با مینا نذاشتم قرار که من البته خرید، خواهرش تولد برای بریم گذاشتیم قرار

 نوم که چیز همه و خیابونا از دوستام از میكنم فرار چیز همه از و شدم فراموشكار اینطور من وقته چند دقیقا االن.کرد

 ...!!!میكنه وصل بیرون دنیای به

 مثال همیكنم،ک نگاه بهش چپي یه ضربه جای مالیدن با و میام خودم به میزنه سرم به انگشتاش با مینا که ای باضربه

 .گرفت دردم
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 ؟ شده رویا غرق خانم که میزنم بتهوون سمفوني خودم برای دارم من!میكني؟ نگاه اونجوری چیه؟چرا _

 دست ندارم حوصله اصال من ،مینا گذاشت من راه سر خدا رو تو که کردم گناهي چه من میكردم فكر داشتم نخیرم_

 .بردار سرم از

 :میگه میریزه چایي من و خودش برای داره که همونطور

 گر به صبحونه یه اول پاشو کن گوش حرف دختر یه مثل پس! میشناسي منو که خودت میگیرم نشنیده حرفتو _

 !!!،نكردی کردی مخالفت...کاردارم کلي من که بریم و بكشیم، سروشكلت اون به دست یه بریم بزنیم،بعد

 کنم مخالفت اگه ندارم ایم چاره... میرم اشپزخونه وسط غذاخوری میز سمت به میل بي ولي بكنم مخالفتي اینكه بدون

 ...دنیا تارک شدی که بخوره مخمو میخواد مینا

 هي مامانا مثل و... بنداز کیفو ،این کن سر اونو بپوش، اینو: میگفت همش مینا،چون توسط زوری شدن آماده از بعد

 اآق کاظم به داشتم که حالي در خروجي در از شدن خارج از قبل رفتیم حیاط سمت شد،به ظهر باش زود میگفت،نگار

 :گفت با و وسط پرید آش هر نخود مثل میایم،مینا کي و میرم میگفتم،کجا

 هبیافت کار به دوباره تا بخوره مغزش به هوا ،یكم بیرون میبرم دارم، نشینمو خونه دوست این من جووون کاظم آقا_

 ... بـــــــــــای نباش نگران هم میرسونمش،اصال خودمم بیایم کي نیست ،معلومم

 ردخت این خودمختاری همه این به واج و هاج همینطور..افتم مي راه ماشین سمت به مینا توسط دستم شدن کشیده با

 دچن فقط لحظه چند شوم،برای اتفاق اون بعداز همراهمه مینا که هایي لحظه تمام تو نگذریم حق از میكنم،ولي فكر

 !!!شدم تنها چقدر میكنم فراموش لحظه

 خدا همش و بود کرده غلبه بهم ضعف و بود نمونده برام نایي دیگه رفتن مغازه اون به مغازه این از و گشتن کلي بعداز

 یالخ گلش طرح ها گوشواره با نقره دستبند یه خریدن با که من کنه، پیدا نظرشو مورد کادو مینا زودتر میكردم خدا

 نامی به رو حالي بي میكرد؟با انتخاب چیزی مینا مگه ولي بود؛ بدلیجات عاشق مبینا چون بودم، کرده راحت خودمو

 : گفتم

 ...شدم خسته دیگه بخر چیزی یه زودتر خدا ترو_

 بقیه چیه میدوني اصال...بخوابه باهاش شبا بگیرم، عروسكي خرس براش که تونم ؛نمي خواهرمه اینكه نگارمثل!!! ؟ وا _

 ....فود فست سوی به پیش نهار، بعد برای خرید

 این دارم نیاز تنهاییم اتاقم، به فقط االن من نمیكنه درک منو حال ،اصال میخوردم حرص مینا دست از داشتم یعني

 ... نه بگم میتونم مگه ولي...فود فست میبره منو داره

 ...میكنم حرکت مینا دنبال حرفي زدن بدون و میفرستم بیرون عصبانیت با و محكم نفسمو
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 ...پیداکرد نظرشو مورد کادوی پاساژا کردن پایین باال کلي بعد میناخانم باالخره نهار خوردن از بعد

 ابق تو مینا شیطون نگاه...میكنم خلوت خودم با و خونه میرم باالخره که میكشیدم راحت نفس داشتم که همینجور

 : میگه دادنش نشون مظلوم با که میشینه چشمام

 کردن وتعریفش خیلي ها بچه باحاله اِنقده آوردن فیلمي یه نرفتم سینما وقته خیلي ،من سینما بریم حاال جونم نگار_

... 

 : توپم مي بهش عصبانیت با

 حوصله اصال وگرنه افتادم، راه دنبالت عزیزه برام و مبیناست تولد اینكه بخاطر االنم تا ،من نزن حرفشو اصال _

 ؟؟؟ فهمیدی خونه میرم خودم نه خونه،یا میرسوني منو االنم همین ندارم رو چیز هیچ و هیچكس

 : میگه که میبنم رو مینا و میشم کشیده عقب از میرم خیابون سمت به و برمیدارم قدم حرص با که طور همون

 صهغ از بشین،هِي خودت تنهایي غار تو برو خونه میرسونمت بابا ؛باشه یابو گفتن شاه اسب به که انگار بابا خب _

 ...!!!بریز اشک من دوری

 با، میشم راحت خیابونا شلوغي و هیاهو دست از دارم اینكه از خوشحال منم.میره ماشینش سمت به ساختگي قهر با و

 .میشم ماسین سوار عجله

 صاباع میشیم تر نزدیک خونه به چقدر ،هر برمیگرده بهم داره آرامش اتوبان سمت به رفتن و ماشین به شدن سوار با

 لد نمیدونه ولي میچینه برام برنامه همه این دربیاره هوا حالو این از منو اینكه برای مینا ؛میدونم میشه تر آروم منم

 .... تنهایي و غم پراز آشیونه ،یه نیست دل دیگه من

 اب مینا ،و مهمونه امشب که دونستم مي چون نكردم، اصراری موندن برای بهش دیگه رسوند رو من مینا اینكه از بعد

 .رفت و کرد خداحافظي من از بوق یه زدن

 غیر رچقد روزا این میدونم ،خودم میكنم تشكر محبتش همه این برای دلم تو میكنم نگاه رفتنش به دارم که همینجور

 ...شدم تحمل قابل

 تهکاش آقا کاظم که گلهایي ،به میرم خونه سمت به که همینطور میده آرامش من به اینجا میشم؛چقدر ویال حیاط وارد

 ...بود گال این عاشق ،مامان میكنم نگاه

 تو ارهد ،که ببینم رو مامان و کنم پیدا نجات لعنتي کابوس این ،از میشم خونه وارد که االن میخواست دلم چقدر که آخ

 تیاقاش با رو در میبندم میده،چشمامو گوش مامانم صحبتای به تلویزیونه محو همیجور که بابا و میپزه غذا آشپزخونه

 ونمهم اشک...سكوته و سكوت و ،سكوت میبینم که چیزی تنها و میكنم باز چشمامو!!! میشم خونه وارد و میكنم باز

 :یگمم بغض با و میشینم زمین روی زانو دو همونجا میافته، زمین به دوشم از آروم میشه،کیفم طاقتم کم چشمای خونه
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 ...بیا اومده تنهات دختر جون مامان_

 ...میدم سَر دلتنگي سر از که گریه هم باز و

 ،بیرون اومدم که وقتي.  حموم تو چپیدم و برداشتم رو هام لباس.  داشتم احتیاج دوش یه به خستگي همه اون از بعد

 رو. نمک استراحت خورده یه االن که نمیومد بدم ، بخوابم بودم نتونسته خوب که دیشب.  داشتم بهتری خیلي احساس

 و میرفت تاریكي به رو ،هوا شدم بیدار که وقتي.  ربود رو چشمام خواب کشیدن دراز محض به و کشیدم دراز تختم

 دنبالش به حاال ولي ، داشتم دوست رو شب سكون و آرامش اوایل قدر چه. میكرد تابي بي سینه تو من قرار بي دل

 . کنم استفاده ازش اضطراری مواقع در گذاشتم،تا پاتختي میز رو کنارم، رو قوه چراغ. آورد مي ارمغان به رو دلهره برام

 . بدم نجات رو خودم سردرگمي این از باید من.  خیاله و فكر زاییده همش اینا که کنم ثابت خودم به باید

 ات کردم سعي و کردم روشن رو تلویزیون و رفتم هال به.  کردم جمع کش با رو ام مشكي موهای و ایستادم آینه جلوی

 . بشم اوهام دچار دوباره خواستم نمي.  کنم بلند رو صداش تونم مي جاییكه

 بش اون به بیمارستان، به اومد؛ در پرواز به ها گذشته بسمت دوباره افكارم ولي دوختم چشم تلویزیون ی صفحه به

 .  بودم داده دست از رو مادرم و پدر که کذایي

***** 

 خدا اون کاراتون این با کنید باور. بشید بلند تختتون رو از جوری همین شما که شه نمي باشید آروم زند خانم -

 . شن نمي زنده بیامرزا

  ؟ شد چي پس شد تموم که هم سرمم.  ببینمشون میزارید گفتید شما -

 . میكنم خواهش. کنید صبر دیگه کم یه -

. فرممتن ترحمه هرچي از.  نگاه همون هم باز.  دوختم چشم بود داشته نگه رو من که پرستاری به عصبانیت با برگشتم

 کشان من و بود شده رها هام شونه روی به شالم. افتادم راه به و کشیدم بیرون دستاش تو از رو دستم فكر این با

 اب و شدم، کشیده عقب به دستي با که میرفتم جلو و بودم برده یاد از رو مكان و زمان.  رسوندم در به رو خودم کشان

 . شدم چشم تو چشم پرستار

 برید؟ خواهید مي کجا االن آخه.  باشید آروم کنم مي خواهش.  رسن مي االن خانوادتون به زدیم زنگ خانم -

 .دوختم چشم صورتش به و کردم بلند رو سرم

 . ندارم رو کسي دیگه من خانواده؟ کدوم ؟ ام خانواده -

******** 
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 چیزی تاریكي جز.  دوختم چشم باغ به و زدم کنار رو پرده.  شدم پرت حال زمان به خورد، مي شیشه به که صدایي با

 . نبود

 و رفتم اتاقم به.  نبود درست ترس همه این. میدیدم رو چیز همه چشمم به و رفتم مي باید. میدادم وا اینبار نباید

 . درسته بشم مطمئن که کردم روشنش و خاموش بار یه.  برداشتم رو قوه چراغ

 و بود زالل و صاف استخر آب. نبود بارون و باد از خبری دیشب برعكس کردم روشن رو باغ چراغ و رفتم بیرون به

 .  هیچي نبود، هیچي ، رفتم جلوتر. کرد مي نمایي خود اون در ماه عكس

 ، اه پنجره سراغ رفتم بعد. کردم قفل چند پشت از رو در و شدم ویال داخل.  برگشتم و کشیدم آسودگي سر از نفسي

 . کردم مي پیدا اطمینان خودم از باید. کردم مي امتحانشون یكي یكي باید

 یه ای خورده شیشه به که بوده ای پرنده یا.  نبود هیچي ندیدم حیاط تو چیزی من ، بود برگشته بهم آرامش دیگه حاال

 . شده صدا باعث که دیگه خارجي عامل

 . چیه برای ترس همه این پس باغه ته هم کاظم آقا تازه

 اراینب و نشستم تلویزیون روبروی دوباره.  برگردونم روحم به رو آرامش خواستم مي خودم، به ها جمله این گفتن با

 . بخونم تا کردم باز رو کتابم

 . رفت بازم برق که بودم غرق کتاب تو حسابي

 . نیست طوفاني هوا دیگه که امروز ، درآوردن رو شورش دیگه ، اَه -

 به اریكيت تو اینكه بخاطر.  برق اداره خود از یا داخله از برق قطعي ببینم بزنم زنگ آقا کاظم به تا رفتم تلفن سمت به

 . کردم حرکت تلفن سمت به و کردم روشن رو بود دستم کنار که ای قوه چراغ نكنم برخورد چیزی

  زنه؟ نمي بوق چرا ، شده چش دیگه این -

 . خورد دردی یه به کوب گوشت این باالخره خوبه ، بیرون بیارم توش از رو موبایلم تا رفتم کیفم سمت به

 ؟ گذاشتمش کجا بار آخرین.  خرید رفتیم بودم مینا با.  بود همراهم که امروز ؟ کجاست کیفم لعنتي،پس

.  صدا رهدوبا.  بود فایده ،بي نه ، نگار کن ،فكر کن فكر.  کنم پیداش باید کجا از تاریكي این تو.  بود کرده هنگ مغزم

 . پریدم باال جام از متر یه که بود شدید قدری به بار این

 دمترسی من که برسونه عمو گوش به آقا کاظم اگه. بدم راه رو ترس خودم به نباید ، کردم خفه گلوم تو رو جیغم ولي

 ! جان عمو منزل ، خودمون ی خونه نه اونم تهران برم و کنم جمع رو پالسم و جل باید. است ساخته کارم
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 از صدا. میكردم پیداش باید ،اینبار صدا دوباره.  اومدم پایین دوباره قوه چراغ کمک با رو ها پله میومد؛ هال از صدا

 .میكشید زمین رو چیزی کسي اینكه مثل. بود ها پنجره از یكي طرف

 ه،بش ایجاد ازش صدا کردم مي حس که ای پنجره سمت به سریع زدم که تخمیني با رسید، بعدی پنجره به صدا حاال

 .بیرون انداختم رو قوه چراغ نور و کنار کشیدم رو پرده و رفتم

 !بود؟ چي دیگه این خدایا

 دزد نكنه " افتاد کار به مغزم...دیگر صدایي هم باز و صدا ناگهان... بودم، شده قفل ترس از که موقعیت اون توی

 دوباره نشنوه باغ ته از منو صدای سنگین های گوش اون با هم آقا کاظم و باشه اومده دزد اینكه تصور از... "اومده

 مدونست نمي دقیقه چند تا.  نذاره تنهام که خواستم مي خدا از فقط لحظه اون توی.  کرد لرزیدن به شروع پام و دست

 کردم هک کاری اولین و شدم کشیده آشپزخونه سمت به باشم داشته پاهایم روی اختیاری اینكه بدون ، کنم چكار باید

 دستم توی رو آشپزخونه چاقو که حال همون در.  فشردم مشتم توی شو دسته و برداشتم رو آشپزخونه بزرگ چاقوی

 بیرون اون که شدم مي مطمئن باید. رفتم سالن در سمت به آهسته و گرفتم دیگرم دست با رو قوه چراغ فشردم مي

 جرأت و دل همه این لحظه اون توی دونم نمي. میفته اتفاق داره چي درختان برگ و شاخ بین...  شب سیاه دل توی...

 ينم که اتفاقاتي ، داد مي سوق در این بیرون اتفاقاتِ سمت به منو داشت بود چي هر ولي ، بودم کرده پیدا کجا از رو

 ...داره واقعیت اینكه یا بیمارمه فكر ی زاییده همش دونستم

 توی مبود اومده تنها که کردم مي درستي کار یعني... افتاد جونم به لرزه دوباره برداشتم باغ سمت به که رو قدم اولین

 رو مزاحم افكار سرم دادن تكون با چي؟ باشه دزد جدا اگه نبودم؟ مطمئن وجودش از که گشتم مي چیزی دنبال و باغ

 توی نگاهمو رفتم مي پایین یكي یكي رو ها پله حالیكه در و فشردم محكمتر رو چاقو ی دسته و کردم دور خودم از

 !!بودند روشن هم باغ سطح دار پایه های چراغ حتي بود عادی چیز همه ظاهرا. چرخوندم باغ تاریكي

 قدم ، شد مي ختم سالن بلند های پنجره به جاییكه ، باغ چپ سمت به منتهي سنگفرش روی آهسته که همینطور

 ، سالن قدی و بلند ی پنجره از بعد درست جایي از انگار... من به تر نزدیک اینبار و صدا همان دوباره ، داشتم برمي

 چه ولي... شدم پشیمون بودم اومده اینكه از...بلندتر... تر نزدیک... باغ ته به شد مي متمایل ویال ساختمون که اونجا

 تيح تونستم نمي ترس از.  ایستاد پاهایم مقابل درست و زمین روی شد کشیده بلندی ی سایه که چرا پشیموني جای

 یاری طلب خدا از دل در و بودم شده خیره کفشام نوک به که همونطور.  ببینم رو سایه صاحب تا بگیرم باال رو سرم

 .هام ترس و خیاالت تمام روی بر شد نیشتری آقا کاظم صدای کردم مي

 ...نمونده روتون به رنگ ؟ شده چي خانوم ـ

 :گفتم دادم مي بیرون آسودگي با رو نفسم حالیكه در

 بود؟ چي برای صداها و سر این کني؟ مي چكار اینجا شب وقت این آقا کاظم ـ
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 چاقوی به نگاهي شرمندگي با بود شده هراسان ام پریده رنگ صورت و لرزان پای و دست دیدن با گویي که آقا کاظم

 :گفت عجله کمي با و کرد آشپزخانه بزرگ

 بترسونه رو شما من صدای و سر و باشین بیدار کردم نمي فكر ترسوندم؟ رو شما ، بده مرگ منو خدا خانوم نگار ـ

 همیدف شه مي راحت و شبه تا گفتم بود شكسته چراغا این از تا چند حباب بودیم دیشب خرابي مشغول صبح از امروز

 کارم این با کردم نمي فكر دخترم ام شرمنده. بودم زده همین برای هم رو باغ برقای کنم عوضشون کدومان

 .بترسونمت

 تواقعی رنگ خیاالتم که خوشحالم یا عصبانیم ترسونده منو حد این تا آقا کاظم اینكه از دونستم نمي حالیكه در

 :گفتم نگرفتن

 مزمهز به شبیه بیشتر صدام حالیكه در و. بخواب برو و کن تموم کارتو زودتر...نداره اشكال... آقا کاظم نداره اشكال ـ

 .اومده دزد کردم خیال: دادم ادامه بود

 :گفت ولي نه یا شنید دونم نمي

 . کردم روشن رو دزدگیر نباشین نگران بخوابین برین شما کنم مي تمومش االن خانوم چشم ـ

 رمس پشت شونه باالی از و برگشتم لحظه یک رسوندمو ورودی های پله به رو خودم لرزید مي هنوز که پایي و دست با

.  مرفت باال یكي تا دو را ها پله و کشیدم هیني ناخودآگاه.  کشید درخت پشت خودشو سریع ای سایه ، کردم نگاه رو

 ذهن ی ساخته اشباح این...  اوهامه همش... خیاالته همش اینا... کنم نمي اعتماد هم چشمام به دیگه من... نه...نه

 ...همینطوره... همینطوره آره...خودمه پرداز خیال

** 

 که ودب اوني از زارتر حالم. شدم سینه به سینه جون سیما زنش و پرویز عمو با گذاشتم بیرون بیمارستان در از که پامو

 سک بي که...شدم تنها که...شدم بیچاره که دونستن نمي هنوز خانومش و عمو گویا.  نده لو رو بود افتاده که اتفاقي

  تنها...کس بي...تنها...شدم

 دونستم مي...اومده سرم بالیي چه دونستم مي اومدم هوش به که اینبار.رفتم هوش از دوباره پله اولین روی همونجا

 مي ام سینه ی قفسه به خودشو داشت قلبم...  چرا؟... چرا؟ آخه... خدا آخ... دونستم مي... دونستم مي...شدم بیچاره

 هت از... بابام و مامان آخ...با..با...و...مان..ما مثل...مثل... بشه خالص...بشه خالص و بیرون بزنه خواست مي انگار کوبید

 ..دل ته از... زدم زجه... زدم زجه... زدم زجه دل

 رو اونا که من ولي بودن برم و دور همش پوران عمه و پرویز عمو سیاهي و سیاهي و سیاهي از بود پر اون از بعد روزای

 و زمین بین ، بودم جدا زمان و مكان از روزا اون...خودمو بابای و مامان ، خواستم مي بابارو و مامان ،من خواستم نمي

.  ونبیر بكشه منو و بگیره دستمو که نداشتم رو کسي و زدم مي پا و دست سیاه برزخ یک توی ، بودم معلق آسمون
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 و مامان ختم مجلس... برد مي راه رو مجلس هم پوران عمه و کاراشون دنبال بود افتاده پرویز عمو. تنها ، بودم تنها

 !!!...من با کردی چه جون خدا آخ... منو بابای

 ...میزد خنجر گلوم به نمیكردو ولم بود،بغض سیاه شب مثل بابابرام و مامان رفتن بعداز روزای تمام

 زدن زل اب میبردم،و پناه اتاق گوشه میكردم،به استفاده بابا و مامان اتاق به رفتن بودم،برای تنها که هایي لحظه تمام از

 زا میزدم، حرف صداست،باهاشون بي که هایي اشک با میكردم،و آرام ،خودمو بود نصب تختشون باالی که عكسي به

 اه فرسنگ تلفن،که خطوط پشت نیما دایي مردونه های گریه هق هق از گفتم،و مي فامیل انگیز ترحم های نگاه تمام

 پوران عمه های مهربوني از باید شاید بیاد،نمیدونم ایران به خواهرش تنها مراسم برای نتونسته و داره فاصله من از

 یا...بودن زنده مادرم و پدر که بود وقتي ها محبت این کرده،کاش رفتار مهربون نهایت بي روزا این چون!!  میگفتم

 ...!!  عمه دخترهای و سیما عمو ،زن گردوني عزا ازمجلس

 و حلوا بوی خوندن؛و دعا مشغول بزرگمون خونه تو یا و مسجد یا بودیم خاک سر یا بود شلوغ خونه روزا اون چقدر

 ...بود پرکرده رو خونه تمام که گالب عطر

 ....میافتم چهلّم مراسم یاد دارم،دوباره بابا و مامان با گفتن برای حرف ،چقدر هستم تنها که االن

 *** 

 ...ها خاطره تمام میان ،حتي بودم غریب همه میانِ شد،چقدر تمام هم چهلّم مراسم

 ماشین سوار بود،یادمه نذاشته تنها منو هم ای لحظه حتي ،که روزام این یاورِ یارو مینا همراه به مزار از برگشتن موقع

 بود،دوباره خشكیده خاک سر پیش لحظه چند همین که اشكي گذاشتم،و مینا های شونه رو آروم شدم،سرمو پدرش

 ... شد جاری

 ،نه میخوری غذا نمونده،نه برات تواني دیگه کن باور سخته،ولي خیلي نده،میدونم عذاب انقدر خودتو جان نگار_

 ...میكشن عذاب دارن بیامرزها،هم خدا اون!!!میزني حرفي

 ...میزنه ام سوخته دل به نیش بیشتر مینا دار خش صدای

 :نالیدم دلم ته از

 ...دلتنگشونم کني فكر که اوني از بیشتر شدم،خیلي تنها خیلي مینا_

 ...زد ام شكسته قلب به آتشي دادم،که سر رو تلخي هق هق ها درمانده مثل

***** 

 خسته میدونم،خیلي رفت هم عمه،مینا و عمو خانواده رفتن،بجز آشناها و اقوام ،همه خونه به ما رسوندن و شام از بعد

 ...میخرید دل و جون به منو های تلخي میریخت،و اشک من پای هم و بود من کنار لحظه به لحظه شب بود؛چهل
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 تو ممیكن نگاه نشسته،بهش کناریم مبل دقیقا که میام خودم به عمو سرفه صدای بودم،با خودم عالم تو که همینجور

 ... میگردم بابا نگاه دنبال رنگش،به میشي چشمهای

 :میده قرار مخاطب منو میدزده،و من از میكنه،نگاهشو مرتب قراری بي با رو سفیدش ریش ته داره که همینجور

 تو وایممیخ گرفتیم،که تصمیمایي یه ات عمه منو...عزیزم بیشتر تو برای و بود سخت برامون خیلي روزا این نگارجان_

 ...عزیزم خودته با نهایي تصمیم ؟البته...!!بذاریم جریان در هم رو

 برای آشوبه،تصمیم توذهنم که حالي در نشست،میچرخون،و من روبروی که عمو زن و عمه سمت به سرمو آرامي به

 تصمیمي؟؟؟ چه ؟؟!!من

 اب داره که صحبته،شیما مشغول عمه بزرگ شیمادختر همسر با که پرهام...میگردونم نظر از غمگینم نگاه با رو همه

 ...موبایلشه گوشي تو سرش معمول طبق هم ،شیوا میزنه سروکله سالش یک دختر نگین

 ؟؟؟ گرفتن تصمیم من برای اینا

 یا مشغله هرکدوم ما بشه،راستش تموم خدابیامرزا اون چهل مراسم نگفتیم،گذاشتیم چیزی االن تا اگه جان نگار_

 تنها خونه این تو نمیخوایم،تورو وجه هیچ به و اصال دیگه طرف از و اینجاباشیم، شب هر و هرروز نمیتونیم داریم،و

 به تو مشتاقه خیلي پوران هم و بیای ما خونه به و بذاری چشمامون رو قدم میشم،که خوشحال خیلي من بذاریم،هم

 ....بری اونا خونه

 .برمیدارم عمو از چشم پوران عمه دار بغض صدای با

 روح دارم،تا نگه خودم پیش رو خدابیامرزم برادر یادگار تنها خدامه از که خودته،من خونه هم ما خونه جون عمه اره_

 ...باشه آرامش تو اونا

 ...میاره خودم به منو ،که است عمه گریه هق هق و

 لحظه یه نمیتونم،حتي هم جوری همین من!!!پرویز عمو خونه تو زندگي...  میكنه حرفاشون تحلیل به شروع ذهنم

 یادم وقت هیچ که عمو زن سیما ،یا کنم زندگي پدرش خونه سقف یه زیر باهاش به برسه کنم،چه تحمل رو پرهام

 !!! اصال نـــــــــــــــــه...میزد سرش ،پشت عزیزم مامان بودن زنده زمان حرفایي چه نمیره

 انجام من راحتي برای هرکاری روزا این دختراش،درسته و خودش خودستایي و فخر همه اون با پوران عمه خونه یا

 جایي هب و کنم ول رو پدریم خونه که بكنم فكرشو نمیتونم حتي من گذاشتن،ولي تمام سنگ مراسما تمام برای و دادن

 ...برم دیگه

 بخودت نگار... نیست دادن نشون ضعف وقت االن...میشم بلند ازجام میگم،و بلندی نه درنگ ای لحظه حتي بدون

 !!! هستي تو رفتن،ولي مادرت و پدر درسته...!!!توست آینده و زندگي سر بیا،حرف
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 زندگي خودمون خونه تو میخوام، من هستین،ولي من فكر به اینقدر که این از ممنون خیلي جان عمو نـــــــــه_

 اگه باشین مطمئن...زندگیم برای بگیرم تصمیم خودم بذارین لطفا...کنم ایجاد مزاحمت هیچكس برای کنم،نمیخوام

 ...باشم تنها میخوام فعال ولي...میشم عمه و شما مزاحم بیام،حتما بر پسش از نتونم

 :میگه داره کنترلش در سعي که عصبانیتي با عمو

 این به خونه تو تنها و تک نمیذارم،تو من نگار بكني،نه خواست دلت هرکار میذارم،تو من کردی فكر تو! چي؟ یعني_

 ونهخ بریم کن جمع وسایلتو زود االنم...خشنوده و راضي تصمیمم این از هم برادرم بموني،فهمیدی؟؟؟مطمئنم بزرگي

 ....ما

 :داره،میگه بودنش آرام در سعي که صدایي با و میگیره میاد،دستمو من سمت به میشه،و بلند درنگ بي عمه

 تيهس من برای شیوا و شیما مثل هم بریم،تو بیا شو آماده و بگیری،برو تصمیم نمیتوني،درست االن تو جان نگار_

 ...عزیزم

 :میكنم تكرار آرام و شمرده میكشم،وخیلي بیرون عمه انگشتای بین از آرومي به دستمو

 جاهای تک تک میكنم،تو احساسشون هم ام،هنوز خانواده یادگاریهای از پر منه خونه ،اینجا نمیرم جا هیچ من نه_

 من به فعال که جایي تنها باشه، آرامش تو هم دخترش باشه،بذارین آرامش تو برادرتون میخواین شما خونه،اگه این

 صبح فردا دارم قصد من و!!! دارم نیاز اونجا سكوت و تنهایي به فقط و فقط االن من چون مهرشهره ویالی میده آرامش

 نتونستم اگه باشم، خودم حال تو چندروز بذارین..کنین تموم جا همین رو بحث این برم؛لطفا اونجا به مدتي برای

 ....پرویز عمو یا شما پیش کنم،میام تحمل

 :میگه بلند صدای با و برمیداره صندلي روی از اونو و میره، کتش سمت به حرص با عمو

 هب برادرزادمو من نكن فكر نگار ولي!!! باشي خودت حال تو روز میذارم،چند باشه میشي،ولي پشیمون که میدونم_

 ...میكنم رها خودش حال

 ...برسن زندگیشون به و برن هم اونا میخوام،که ازش عمه به کردن نگاه با و میكنم تشكر ازش سر دادن تكون با

 اجازه بغض تا منتظره و گرفته نشونه چشمامو ،اشک میرم مادرم و پدر اتاق سمت به ،آروم عمو و عمه خانواده بارفتن

 .بده بهش شدن جاری

 نشونت بار اخرین برای که لباسایي و میرم، لباساشون کمد سمت میكنم،به نگاه اطراف ،به میكنم باز رو اتاق در آروم

 ...میخرم دل جون به لباساشونه رو هنوز که رو تنشون عطر ، میكشم آغوش به و میارم، بیرون رو بوده

 ...میكنه تر تاب بي میشه،منو روانه چشمام از سیل مثل که اشكي و میشه بلند های های به تبدیل آرومم هق هق

***** 
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 جام از آرومي به و میكشم دست گذشته خاطرات از رسیده نیمه به شب میده نشون که ساعت های ضربه صدای با

 هک نگاری اون بشم ، ندم نشون ضعف خودم از میدم قول ایستم،بهشون مي مادر و پدر عكس قاب به رو و میشم بلند

 ....خودساخته و قوی دختر یک بشم ، میخواست من از همیشه پدر

 خواب به بهتر روزی امید میكشم،به دراز تختم روی و ، میكنم چک رو ها پنجره قفل و میرم خوابم اتاق سمت به

 ..........میرم

***** 

. ودمب گرفته خودم برای مهمي تصمیم دیشب. شدم بلند و دادم وقوسي کش بدنم به ، اتاقم تو بود افتاده خورشید نور

.  کردم مي شروع خودم از باید هم همه از اول.  بدم خودم زندگي به تكوني یه خواستم مي خیالي ترسای اون از بعد

 : افتادم دکتر حرفای یاد رفتم، آینه جلوی

 غصه اب کنید مي فكر جوونید، هم شما ولي. نمیشم ؛منكر سخته.  شه نمي تموم زندگي عزیزانمون مرگ با زند، خانم -

 میارید؟ بدست چي هاتون

 سال چند مگه بود؟ مونده چي ، سرزنده نگار اون از. شدم خیره آینه تو خودم به دوباره! آوردم؟ مي دست به چي

 . میشد دیده سفید توک و تک موهام تو نشده هیچي هنوز. داشتم

 شاد جاهای آزاد هوای تو روی پیاده ، ورزش. مدته یه تا هم دارو و قرص.  شه نمي عوض هیچي نخواین خودتون تا -

 . بگیرید تصمیم باید که خودتونید این دیگه حاال. دارم براتون من که هاییه توصیه اینا ، رفتن

 تونم مي.  باشم شاد و کنم زندگي تنها خونه یه تو تونم مي نگارم، من کردم مي ثابت همه به باید شدم، مي عوض باید

 . میكردم شروع باید.  بود دکتر با حق.  کنم غلبه اوهامم به

 چرخي یه آزاد هوای تو و بیرون برم گرفتم تصمیم هم بعد. خوردم حسابي صبحانه یه و گرفتم دوش یه شروع برای

 بودن کاظم آقا از خبری. نداشت سوز اصال و بود عالي هوا. بیرون رفتم و پوشیدم مانتوم رو ام ورزشي سوئیشرت.  بزنم

 کنار و اومد لبم ی گوشه لبخندی.  بود پارکینگ ی گوشه که ام دوچرخه به افتاد چشمم و زدم باغمون تو دوری یه

 بزنم باهاش دوری یه کردم هوس. بود خالي هم هاش الستیک باد و بود شده خاک از پر روش. ایستادم ام دوچرخه

 . نبود ولي گشتم پارکینگ تو تلمبه دنبال.  شد نمي اینجوری ولي

 :اومدم خودم به کاظم آقا صدای با

 میگردی؟ چیزی دنبالي بابایي -

 . نداره باد ولي کنم سواری دوچرخه کردم هوس ، آقا کاظم -

 . کنم مي درستش االن ، دخترم بگو خودم به خوب -
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 .  داشتم دوست رو مهربون پیرمرد این قدر چه. شد مشغول کاظم آقا و ایستادم گوشه یه

 : گفت و زد روم به لبخند یه شد تموم که کارش

 . نداره امنیت زیاد قدیم مثل اینجا دیگه نشید، دور زیاد باشید اطراف همین ، دوچرختون اینم خانم بیا -

 . مواظبم ، مرسي -

 .ترم راحت منم جوری این ، بهتر ".نبود کوچه تو کسي و بود خلوت کوچه.  کردم باز رو باغ در و شدم سوارش سریع

 .  کردم انتخاب رو آروم آهنگ ویه گوشم تو گذاشتم رو موبایلم هندزفری "

 "سواری دوچرخه و آهنگ و سكوت ، بود آرامشي چه"

 . شدم واژگون سر با هم وخودم شنیدم آخ صدای لحظه یه که بودم آهنگ حس تو

 . نیست دستت ماشین و است دوچرخه خوبه کني، نمي نگا جلوتو چرا کوری؟ مگه -

 .شدم جانب به حق خودش مثل و انداختم ادب بي آدم این به نگاه یه کردم بلند رو سرم

 ندیدی؟ رو گندگي این به ی دوچرخه چي؟ تو ، بودم کور من -

 . عذرخواهیته عوض -

 .تكوندم رو خودم و شدم بلند

 .  شدید سبز جلوم یهو اینكه ؟ چي بابت عذرخواهي -

 . شدیم بدهكار دستي هم چیزی یه بابا نه -

 . برم که کشیدم رو راهم و طرف اون کردم مو رو

 دارمن ای دیگه چیز دیگه. کردید پال و پخش رو وسایلم تمام و من به کوبوندید دوچرختون با اومدید که ببخشید -

 . کنید داغون که خدمتتون بدم

 :  گفتم و باشم جدی کردم سعي ولي گرفت خندم لحنش از لحظه یه

 . کنم مي خواهش -

 .شدم دور سریع و

 که دیدم رو آقا کاظم دور از. کرد مي درد خوردن زمین اثر در چپم پای. گرفتم پیش در رو ویال راه و شدم دور سریع

 مي خودم دنبال امو دوچرخه حالیكه در رفتم ویال سمت به و کردم تند پا.  بود من منتظر گویا و ایستاده در کنار

 :پرسیدم بود معمولم حد از بلندتر که صدایي با همونجا از شدم که تر نزدیک. کشوندم
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 دری؟ جلوی چرا ؟ آقا کاظم افتاده اتفاقي ـ

 .کجایین ببینم اومدم شدم شما دلنگران دفعه یک جان بابا نه ـ

 .  زد مي موج پیرمرد نگاه توی مهرباني

 شدنم زخمي و خوردن زمین نگران که نیستم سال و سن کم ی بچه دختر اون دیگه من آقا کاظم ممنونم خیلي ـ

 با برخورد اثر در چپم زانوی هم و بودم خورده زمین هم چون خندیدم مي خودم حرف به دلم توی حالیكه در. باشي

 رو ادب بي جوون مرد همون کردم مي هدایت داخل سمت به امو دوچرخه که طور همین. بود برداشته خراش زمین

 شنیده رو آقا کاظم و من های صحبت کنم رفت،فكر بغلي ویالی سمت به و شد رد من جلوی از پوزخندی با که دیدم

 .  بستم رو در سریع و ندونستم جایز رو موندن دیگه شد، داغ صورتم...  و خوردن زمین ی تیكه اون مخصوصا بود

 ی مرحله به رو تصمیمم ی ادامه باید.  افتادم راه به ورودی عریض پلكان سمت به و آقا کاظم دست دادم رو دوچرخه

 ستمخوا مي گرفتم رو مینا ی شماره و رفتم تلفن سمت به بشم پشیمون اینكه از قبل تا سریع پس. درمیاوردم اجرا

 میك موهامو و کشیدم مي صورتم به دستي یه باید بگیره وقت یه برام آرایشگره که اش خاله از که کنم خواهش ازش

 هب مثبت انرژی از هجومي مانند مینا شاد صدای اتصال شدن وصل با.  نبود بد اول قدم برای نظرم ،به کردم مي مرتب

 : شد جاری من سمت

 مینا جون... بگو راستشو باش زود افتادی ما یاد شده چي آشنا امسال دوست پارسال خانوم نگار سالم به به ـ

 ...نگو...کرد مي گیر گلوش تو زنگ هي بود کرده تعجب تلفنم چرا گم مي... مو؟ شماره نگرفتي اشتباهي

 :گفتم حرفشو وسط پریدم کشیدمش مي پریز از باید و زدن حرف دور رو بود افتاده باز

 .بگیری آرایشگاه وقت یه ت خاله از برام خوام مي دختر بده مهلت ذره یه جان مینا...مینا ـ

 :گفت داری خنده حالت با بود کرده شک خودش گوشای به حرفم شنیدن با انگار که مینا

 خواب شایدم ببینم بزار ؟ نخورده جایي به سرت دیشب تو... ؟ گي مي راست واقعا...نگار جون بگو! گي؟ مي راست ـ

 !!!هان؟ شدی نما

 ".شم متحول خوام مي ، شم خارج سكون این از یكم خوام مي فقط ، نیفتاده اتفاقي کن باور ": گفتم و خندیدم

 برمي محرف از من نرسه االن همین اگه کرد مي فكر که انگار ، بود عجله با آمیخته که خوشحالي البته و ناباوری با مینا

 :گفت گردم

 .. ریم مي طوری همین بگیری خواد نمي وقت دنبالت میام االن باش حاضر ـ

 :گفتم و کردم قطع حرفشو

 .خورده خاک مدت این تو چقدر هر دیگه بسه بیام خودم ماشین با خوام مي نیا جون مینا نه ـ
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 :گفت من در یهویي تغییر همه این از شكه مینا

 بیام خوای مي هم با نداریم تعارف که ما!! بیای؟ خودت ماشین با خوای مي واقعا!! ؟ دنبالت بیام خوای نمي مطمئني ـ

 ؟ دنبالت

 ایبر کنم فكر ؟ بیرون بیام الکم از خواستي نمي مگه خواستي؟ نمي همینو تو مگه.  خوب دختر نه ، جون مینا نه ـ

 نیست؟ طور این ، نباشه بد اول قدم

 .باش خودتم مواظب بیا زود منتظرتم پس. خدامه از که من.  باشه ـ

 .خدانگهدار فعال میفتم راه االن نیست؟ ای دیگه امر جان مینا چشم ـ

 هب و دادم فشار رو تماس قطع ی دکمه و کنه سست تصمیمم توی رو من مینا مورد بي های دلنگراني تا ندادم مهلت و

 .کنه باورم مینا تا بیام نظر به خوب خیلي باید. بشم حاضر تا رفتم اتاقم سمت

 خرید یه باید کنم فكر ، کنم مي اونورشون و اینور یكم و لباسام بین گردونم مي چشم و کنم مي باز لباسامو کمد در

 مي پیش ماه چند نگار همون شم مي امروز از ، همینطوره آره...  شیک و قشنگ لباس دست چند یه بكنم هم اساسي

 رامشآ تا نكشه پس پا و بربیاد کاراش پس از تونه مي که کردن تربیت رو دختری که کنم ثابت بابا و مامان به خوام

 وشنر کتون شلوار و مانتو یه باالخره.بگیرن تصمیم من برای نتونن دیگه هم پوران عمه و پرویز عمو و باشن داشته

 .سرسختیم و بودن محكم با بسازم، خودم سرنوشتمو تا رم مي و کنم مي ست همرنگش شال با و انتخاب

 این موتور کردن روشن زحمت مدت این توی شه مي روشن استارت اولین با و چرخونم مي ایمو نقره مگان سویچ

 ارک این پس از ولي دونست نمي رانندگي اینكه با و نخوابه موتورش زمان اثر در تا بود آقا کاظم گردن به هم ماشین

 :بیرون رم مي بگم تا کردم صداش و زدم ترمز آقا کاظم اتاق کنار.بود براومده خوب

 .دارم قرار مینا با من نداری کاری آقا کاظم ـ

 :گفت دستپاچگي با دید رفتن ی آماده ماشین سوار منو تا و بیرون آورد در از سرشو آقا کاظم

 ...نكرده خدا وقت یه خانوم؟ رین مي خودتون ماشین با دارین شما اِ ـ

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 . گردم برمي غروب تا! ؟ ماشین پشت نشستم اولمه بار مگه ، آقا کاظم نباش نگران ـ

 .شدم خارج ویال از و زدم رو در ریموت خداحافظي وبا

 اخیر این نمیكردم،مشكالت فكر که چیزی تنها به مسیر طول کردم،تو حرکت تهران سمت به مناسب سرعتي با

 شونن لرزونم دستای حال این با باشم،باز مسلط خودم به ذهنم از ای گوشه به اتفاقات تمام راندن میكردم،با سعي.بود

 ...داد مي داغونم اعصاب از
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 راخی این های اضطراب و ها خوابي بي از ناشي همه که میشم چشمانم زیر اندازه از بیش گودی متوجه آینه به نگاهي با

 رو میكنم،همه سعي.میكنم ندادم،نگاه بهشون ساموني سرو هیچ مدت این تو که نامرتبم و پُر ابروهای هست؛،به

 ...نشستمن ماشینم فرمون پشت لحظه یک برای حتي ماه ده این تو کنم،چون توجه بیشتر رانندگیم به و بگیرم نادیده

 نخونشو در جلوی من که دادم نشون سابق مثل موبایلش به زنگي زدن،تک با مینا خونه نزدیكي به رسیدن از بعد

 هاومد،ک ماشین سمت به عجله با انقدر انداخت بیرون خونه در از خودشو شتاب با مینا نشده قطع تماسم هنوز.هستم

 نگاه من به پایین به باال از باز دهني با و نشست کناریم صندلي روی حرفي هیچ بدون...!!! شد من تعجب موجب

 ...میكرد

 اومدی؟ عجله با انقدر شده؟چرا خوبي؟چي سالم جان مینا_

 ...کرد نگاهم واج و هاج باز

 ...دادم تكون صورتش جلوی راستمو دست

 هستم؟کجایي؟ تو خوبي؟با مینا_

 مانآس به و میشه خم جلو سمت میشه،به خیره من به باز باال ابرویي انداختن با و میده تكون سالم عالمت به سرشو

 ... میكنه نگاه

 ؟؟؟ کرده طلوع طرف کدوم از امروز خورشید میدوني تو نگار_

 :میگم و میشم خیره بیرون به گیجي با منم

 ... دیگه سمت اون از همیشه مثل خوب_

 ...!!!خورده جایي به سرش امروز دختر این نه!!! میكنه تر متعجب منو باز!!!  آهانــــــــــي گفتن با

 کردی؟ لبم به ؟جون نه یا شده چي میگي مینا_

 :میگه شیرین لحني با میگیره شیطنت رنگ که حالي در نگاهش

 خاله اهآرایشگ!!! بیروني؟؟ هر نه بیرون؟؟؟اونم بریم بیا گفتي!!!زدی زنگ بهم تو اینكه برام،نه بود خاصي روز یه امروز_

 این از بعد!!! خودش تنهایي غار از خانم نگار که اومده در طرف کدوم از آفتاب امروز برد،که فرو شُک تو منو!!! فریبا

 خواب بگیر،ببین من از نیشگون یه من جان!!!  بیرون اومده در بقیه و من اصرار با نه خودش خواست به مدت همه

 ...نیستم

 ...میارم در حرکت به رو ماشین حرفي زدن شده،بدون لبام مهمون مینا حرفي پر از که ای خنده با

 ؟؟؟ عجایبه از ملیح خنده و تو آخه....  نخورده جایي به سرت نكرده خودتي؟؟؟خدایي من جان!نگار؟_
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 خواست دلم امروز فقط...شده عوض آفتاب طلوع مسیر خورده،نه جایي به سرم نه! میزني؟ حرف چقدر مینا وای_

 رو اونا بخوام بَده تو نظر از...مرتب و شاد دختر یه میخواست؛ من از همیشه نرگس مامان که نگاری باشم،همون ،خودم

 بدم؟؟؟ تغییر خودمو و کنم شاد

 کارت تنها همیشگي،نه نگار خودم،همون مهربون و شاداب دوست همون بشي باز تو خدامه از که باشه،من بد چرا نه_

 ...کردی هم،خوشحال رو اونا کارت این با و آرامشه در همیشه از بیشتر مادرت و پدر روح االن درسته،بلكه

 ها رساست میكنم،تمام سعي و میدم فشار گاز پدال رو بیشتر رو میكنم،پام دارم که کاری از اطمینان و لبخندی زدن با

 ....کنم له ماشینم های الستیک زیر کردن حرام برام رو خوراک و خواب مدت این تو که هایي سایه و

 هی خرید برای مینا خواست رنگم،به مشكي موهای کردن مرتب و ابروها به دادن سامون سرو و آریشگاه به رفتن از بعد

 از بعد...کردیم میدادم،حرکت اونجا،انجام از رو هام لباس خرید همیشه که خریدی مرکز سمت به مانتو و لباس سری

 ...رفتیم ام عالقه مورد رستوران به من پیشنهاد بود،به مینا سلیقه طبق که شلواری و مانتو خرید

 ود،منوب دیده و شنیده مدت این تو که جالبي اتفاقات کردن تعریف کرد؛با شیطنت میتونست تا مینا غذا صرف هنگام

 از راضي خوشحاله،منم من جدید روحیه و تغییرات از بود،چقدر مشخص حرکاتش تمام میداشت،از وا خنده به

 ...بدم جوالن اجازه بَد افكار به اینكه ،بدون میدادم نشون شاد رو خودم خوبم،بیشتر دوست خوشحالي

 گذاشت مي سرم سربه مدام و بود شاد من شادی از هم مینا. بردم لذت پاساژها تو زدن پرسه و گشتن از مدتها از بعد

 :  گفتم و کردم مینا به نگاهي خانه به برگشت راه در.  خندید مي و

  ؟ نداری ای برنامه امشب برای -

  ؟ ای برنامه چه نه -

 ، داری کار هم کلي و است مبینا تولد فردا دونم مي ؟ بموني من پیش بیای و بگیری اجازه مامانت از امشب میشه -

 . تهران برگردیم هم با زود صبح میدم قول ولي خواهیه خود

 . نداد جوابي و رفت بهم ای غره چشم مینا

 !؟ کني مي نگام جوری این چرا نیا، خوب!... ؟ شده چي -

 ارکن بمون تو شبم یه ، نمیای تو چرا ، برگردیم هم با بعد و بیام رو راه همه این من! ؟ کشي نمي خجالت تو یعني -

 !میشه؟ طوری مگه.  اومدم من همه این.  دوستت

 ، مبینا و مامانت و بابا از غیر به شما ی خونه ولي خونمون نیست کسي و تنهام کنه مي فرق من وضعیت ببین -

 . ترم راحت بیای تو اگه.  هست هم برادرت
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 رنگارنگ دخترهای دوست اینقدر خودش اون!!!  راضي خود از چه!  بخوره رو تو داره قصد برادرم مگه ، باشه خوب -

 .سیره دلش و چشم که داره

 : داد ادامه و خندید هم ،مینا افتادم خنده به گفتنش از که گفت غلیظ و کشیده اینقدر رو سیره دلش و چشم

 بهت برادرم زارم نمي تازه.  میدم قول بهت... تولد از بعد... خونتون میام من شب فردا عوضش بمون، رو امشب همین -

 .کنه نگاه چپ

 :دادم جواب نرفتن و ماندن در تردید کمي با

 . نشه نگرانم که بزنم آقا کاظم به زنگ یه باید پس -

 :گفت و بوسید رو ام گونه و پرید خوشحالي از ،مینا ماشین پارک محض به کردم پارک جا یه رو ماشین و

 . خونمون میای که خوشحالم قدر چه وای -

 . بزنم زنگ اول بزار خبرته چه خوب خیلي -

 ...بده جواب که نبود کسي و میزد زنگ تلفن و بودم چسبونده گوشم به رو گوشي

 !داره نمي بر -

 .  بزن زنگ همراهش به ، باغ تو رفته حتما -

 .نمیده جواب اونم زدم -

 . بگیر دوباره کن صبر کم یه گذاشته جا رو اش گوشي ، جایي خریدی، رفته یا حمومه شاید کن صبر کم یه -

 افتاده شور دلم نشد، خبری هم باز ولي زدم زنگ دوباره ، کردیم گرم صحبت با را سرمون ساعتي نیم و کردم صبر

  ؟ چي یعني... بود

 :گفتم ناراحتي با

 رو شموبایل که نداشت امكان وقت هیچ میزنه شور دلم خیلي برگردم باید ، بیام باهات تونم نمي متأسفم جون مینا -

 . نده جواب هم

 :گفت دلخوری با جوابم در مینا

 اونجا خونمون بیای نخواستیم.  بری مي هاتم دلشوره خودت با ری مي جا هر که ، نگار نكنه کارت چه بگم خدا ای -

 . بیام همرات و بزنم زنگ من کن صبر بزنه، شور دلت بزني غر خوای مي همش هم
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 به گوشیم با یكسره خودم و بشینه فرمون پشت که کردم خواهش ازش گرفت اجازه و زد زنگ مادرش به مینا وقتي

 مشد خیره گوشي ی صفحه به خوشحالي با خورد زنگ ام گوشي حین همین تو.  نداشت فایده ولي زدم زنگ کاظم آقا

 . گشت ضایع ام خوشحالي تموم عمو اسم دیدن با و

 . جان عمو سالم -

 . بود مند گله معمول طبق عمو صدای

 و گذاشتم دلم رو دست خاطرت به نبودم راضي که این با کنم، زندگي خوام مي تنها گفتي نگیریا، ما از حالي یه -

 یادی یه ، بزنم زنگ یه بهش ام نداشته پدر جای به دارم پیر عمو یه گي نمي ، زني نمي زنگم یه حتي حاال کردم، قبول

 . نمیده جواب کس هیچ میزنم زنگ که خونتون بكنم، ازش

 با و کردم دور گوشم از کمي رو گوشي کالفگي با داد نمي منم به دادن جواب مهلت و داد مي ادامه وار مسلسل عمو

 . بدم آرامش در رو جوابش بتونم و بگیرم آرامش تا دادم بیرون رو نفسم صدا

 رو خودم کنم مي سعي دارم ولي نداشتم، رفتن مهموني برای خوبي روحي وضع کنید باور ولي عموجون، دارید حق -

 ماش منزل فرصت اولین تو چشم. خرید و آرایشگاه دوستم با تهران اومدم نبودم، خونه همین برای هم امروز بدم تغییر

 . میام هم جون عمه و

  شد؛ سكوت لحظه یه تلفن پشت

 ..... جون عمو -

 ینر ، هستم تماست منتظر پس بگم، هیچي نتونستم خوشحالي از شدی؟ بهتر که شكر رو خدا خوب دخترم، بله -

 . ها مكه حاجي ، حاجي

 .راحت خیالتون. میام حتماً دفعه این کنید باور ، عمو چشم -

 . انداختم نگاهي خندید مي که مینا به و.  کردم قطع رو گوشي و کردم خداحافظي عمو با

 ! چیه؟ برای ات خنده! ؟ سرخوشي شده چي -

 ! ؟ دیگه بود عموت. خندم مي تو عصبي قیافه به -

 . سرخوشانه خنده دوباره و

 .  آقام کاظم نگران االن من ، خدا رو تو کن ول مینا -

 ! خور غصه ننه ، داره تعجب جای نباشي، نگران -

 . نگفتم چیزی دیگه و زدم لبخندی تنها مینا حرف به
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 آقا کاظم شماره بار چندمین برای... بشه آشوب دلم بیشتر شد باعث هم ،ترافیک رفت راه هزار دلم ویال به رسیدن تا

 ...نمیداد جواب هنوز ولي گرفتم رو

 اج گوشیشو حتما بیرون بره داره حق هم خدا بنده اون بیرون رفته کن ،باور داری استرس انقدر چرا دیگه بسه نگار_

 ...خانم باش شام فكر به میام دارم من که حاال بد فكرای بجای... گذاشته

 . باشه مینا با حق شاید کنم دور خودم از رو بد افكار هم و بدم مینا به مثبت جواب هم خواستم سر دادن تكون با

 یفمک توی کلیدم دسته یافتن برای دستم همزمان و پریدم بیرون سریع ، ایستاد حرکت از ویال در جلوی که ماشین

 خون... خشكیده خون رد... شد خشک زمین روی چشمم ناخوداگاه بیرون کشیدم که رو کلید. خورد چرخ

 !!!خشكیده؟؟

 میترسیدم بودم کرده گم پامو و دست شدم ویال وارد کنه پارک رو ماشین بخواد مینا قبل،تا از نگرانتر و عجله با

 غار غار صدای نبود خبری هیچ ولي کردم صداش بلندی صدای با بودم اقا کاظم نگران بیشتر باشن واقعي اوهامم

 گذشتم باغ از عجله با... میزد دامن ترسم به دلچسب چندان نه غروب اون توی چنار بلند درختان روی ها کالغ دسته

 مطلق سكوت ، شدم داخل و دادم پایین رو دستگیره سریع حرکت یک با و رفتم باال تندی به رو عریض های وپله

 نبودم من اگه حتي...کرد مي روشن رو خونه های چلچراغ غروب دمای دم همیشه آقا کاظم کرد هراسون منو خونه

 هخف گلوم تو صدا...انگشت جای مثل دیدم خون ای لكه پریز کنار دیوار روی کنم روشن رو راهرو برق تونستم فقط.

 ینام صدای با... میزد صدا رو آقا کاظم بند یه که میومد حیاط از مینا صدای... بندازم کار به رو فكرم نمیتونستم...  شد

 خونهآشپز پنجره شدن بسته و باز صدای...کرد تحریک بیشتر منو نیستم تنها من که باور این و شدم مسلط بخودم

 درست رو پنجره چفت داره آقاست کاظم حتما نداشتم زدن حرف قدرت هنوز...  کشوند آشپزخونه سمت به منو

 تهدرس آره... نمیكنه عمل درست ولي میبندمش داره مشكل قفلپنجره چرا نمیدونم گفتم بهش دیروز همین میكنه

 ورم باعث بدی سرمای بودن نشده کشیده کنار هنوز ها پرده بود سیاهي تو خونه...  کردم تند پا...  آقاست کاظم جتما

 سالن سمت به پشت به من و پرید سمتم به سیاهي جسم گهان نا کردم رد رو راهرو پیچ وقتي بود شده بدنم مور

 هکشید با میزدم جیغ و بودم بسته چشمامو نبود سیاه موجود از خبری ولي میزدم پا و دست همینجور...  شدم پرتاب

 رو نامی کردم باز آخر تا چشمامو خورد ام گونه به که محكمي سیلي با که میرفتم بیهوشي به رو دستي توسط شدنم

 سیاه موجود پس... نمیشنیدم صداشو من ولي میده تكون لبهاشو و میكنه نگاه من به داره وحشت با که دیدم

 جا همه...اومدم خودم به صورتم به آب شدن پاشیده با که نكشید ثانیه به... رفت کنار چشمام جلوی از کو؟؟؟مینا

 ...بود گرفته بازی به رو اون باد و بود باز پنجره بود شده روشن

 کشیدی؟؟ جیغ شد؟؟؟چرا چي خوبه ؟؟نگار؟؟حالت نگار_

 ...بود ندیده رو سیاه جسم اون مینا یعني کردم نگاه بهش وحشت با
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 شویيظرف کابینت کنار رنگي سیاه گربه... اومدیم خودمون به بزرگ ای گربه صدای با که بودم نداده بهش جوابي هنوز

 ...بود شده خیره ما به و زده خیمه

 ...کنم درست قند آب برات بذار پریده رنگشم چه ببین الهي... نگار ترسیدی این از_

 ... ریدپ بیرون پنجره از و پرید کابینت روی به شتاب با گربه و ترسوندش بلندی صدای با و رفت گربه سمت به مینا

 ... سیاه شبح یه....بود شبح یه کرد پرت عقب به منو که چیزی نبود گربه این سیاه جسم اون بودم مطمئن

 : گرفت صورتم جلوی رو لیوان و شد ظاهر سرم باالی دست به قند آب مینا

 .شده میت مثل رنگت که بخور اینو بیا ـ

 ... بعدا شاید...  بخورم چیزی تونستم نمي اصال... دادم تكون نفي ی نشونه به سرمو

 :گفت و کرد نزدیک لبام به لیوانو زور به مینا

 . کنم تحمل رو برخاسته گور از ی مرده یه باید امشب من ،نكنه بخوری باید شه نمي ـ

 نمي دیگه کافیه، ": گفتم غریبه کامال صدایي با و زدم پس رو لیوان دست با.  شد م معده وارد زور به قلپ چند و

 ".تونم

 . کنم نمي باور که ترسیدی گربه از نگو ترسیدی؟ شد چي بگو حاال ـ

 مونه...  ندونه که بهتر همون... کنه؟ شک عقلم به اونم تا دیدم شبح گفتم مي... بگم که داشتم چي... گفتم مي چي

 ... که بهتر

 .ترسوندمت ببخشید. ترسیدم ، بود پریده هوا بي...  شد چطور نفهمیدم سمتم پرید هه گربه ـ

 ؟! افتادی روزی چه به گربه یه خاطر به ببین ، نیست خوب برات استرس قدر این خوب دختر آخه ـ

 ...ست گربه خاطر به کنه فكر که بهتر همون آره

 .شدم بلند جام از اضطراب با میومد باغ سمت از که صدایي با که بود نیومده جاش سر درست حالم هنوز

 شنیدی؟؟؟ هم تو شنیدم من که صدایي مینا_

 ...اومد حیاط سمت به من همراه به و.داد تكون سری تردید با مینا

 در یرهدستگ به دستم.برداشتم قدم مینا از بود،جلوتر افتاده برام قبل لحظه که اتفاقي از آمیخته ترسي و تردید با

 ...  بخورم سختي تكون شد باعث دیگه صدایي که بود نرسیده

 ... شنیده هم مینا نیست،واقعیه اوهام صداها این که بشه راحت خیالم تا دوختم چشم مینا به ترس با
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 : گفت آروم باصدایي مینا

 !باشه آقا کاظم میترسي؟شاید بیخودی چرا نگار_

 ! حیاط تو آقا کاظم دیدن امید به.  کردم باز رو در سریع مینا حرف با

 ....کشید کنار خودشو درختا پس از ای گذاشتم،سایه ایوان به قدم که همین

 ... درخت پشت رو سیاهي اون دیدی مینا_

 ... کرد میدادم،نگاه نشون راستم دست با من که مسیری به باتردید مینا

 ... میترسوني داری منم کم ،کم شدی خیاالتي بخدا نگار نه_

 هب هم ،مینا کردم حرکت باغ راست سمت به اختیار بود،بي کرده رشد وجودم تو مینا حضور از که کاذب شجاعتي با

 .دیدم درختا پشت رو ایي سایه بودم مطمئن.  دنبالم

 تادهاف راه من سر پشت بگه چیزی اینكه بدون هم مینا بود اینجا کردیم،جالب حرکت سمت اون به آهسته قدمهایي با

 ...برمیداشت قدم وآروم بود

 برداشتم،برای رو بود زمین که چوبي اولین و شدم خم آرام.  میكردم احساس رو سایه حضور سرمای وجود تمام با

 من .برگشتیم سر پشت به دو هر مینا و من صدایي؛ با بودیم،که نرسیده نظر مورد مقصد به هنوز. مینا و خودم از دفاع

 آقا کاظم نحیف قامت و کردم باز رو چشمام آروم. اومدم خودم به مینا خنده صدای با بود بسته چشمام که همینجور

 نبود،با تشخیص قابل هوا تاریكي بخاطر اش چهره.  بود ایستاده قد بلند و چهارشونه مردی کنارش در که دیدم رو

 . بودم بهت تو هنوز شدم خیره آقا کاظم به و برداشتم مرد قامت از چشم آقا کاظم صدای

 افتاده؟ اتفاقي هستین تاریكي تو و حیاط تو چرا خانم نگار_

 :گفتم خجالت با و آرام لرزون، صدایي با

 ... اومده دزد کردیم فكر اومد،ما صداهایي یه فقط نه_

 ...کرد متعجب آقا،منو کاظم همراه مرد خنده صدای

 :گفت گوشم در آروم و میخندید ریز ریز هنوز مینا

 ...نابكاری دزدای عحب_

 ...داد سر رو آرومش خنده وباز

 شا چهره و رفت کنار مرد چهره از شدن،تاریكي تر نزدیک با.کردم دعوتش سكوت به مینا پهلوی به ای سقلمه زدن با

 ...شد تر شناسایي قابل لحظه هر
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 سقلمه و اش سرفه صدای دیدم،با کجا رو مرد این که بودم ارزیابي مشغول که بود،همینجور آشنا برام چهره این چقدر

 ...اومدم خودم به پهلوم به مینا دست

 : گفت گوشم زیر آروم خیلي مینا

 ...مردم جوون به زدی زل کن،همینجور درویش چشماتو_

 !!!دزد؟؟؟ جنگ به میرید درخت نازک شاخه با همیشه شما_

 دوچرخه رفتن رژه چشمم جلوی صبح اتفاقات سریع برگشتم،خیلي سمتش به جوون مرد آشنای صدای با

 ...اومد یادم به همه.داشتم ادب بي پسر این با که سواری،تصادفي

 برگشتم آقا کاظم سمت باشم،به اعتنا بي کردم کردم،سعي نگاه بود کرده خوش جا لبش کنار که پوزخندی به

 "!کنه؟ مي کار چه جا این پسره این! ؟ بوده کجا حاال تا آقا کاظم اصالً "

 ...شدم نگرانتون دل و زدم زنگ بهتون چقدر دونید کجایید؟مي هست معلوم شما آقا کاظم_

 تو عصری راستش...ندارم درستي حواس که من بود مونده جا خونه تو موبایلم تونم شرمنده من دخترم داری حق_

 خیلي بریدم،زخم رو دستمم باغبوني قیچي با و شد پرت حواسم لحظه یه بودم،که درخت تا چند هرس مشغول حیاط

 اهيدرمانگ یه به تا خیابون سر میرفتم داشتم وقتي. خواست مي بخیه ببندمش، خودم بخوام که بود این از تر عمیق

 ...میایم درمانگاه از داریم االنم. برد درمانگاه به و کرد ماشینش سوار منو و کرد لطف جوون مرد برسونم،این رو خودم

 يصدای با و برگشتم سمتش به جوون مرد میكنم خواهش صدای با و.شدم آقا کاظم شده پیچي باند دست متوجه تازه

 : گفتم لبي زیر

 .... آقای ممنون -

 . هستم راد -

  راد آقای -

 : وگفتم برگشتم آقا کاظم سمت به و ندادم ادامه

 !آقا؟ کاظم هستید خوب که حاال_

 ...کنم مصرف تا داد مسكن سری یه دکتر ولي حسه بي دستم که ،فعال دخترم آره_

 : گفت صحبتمون شدن تموم محض به بود فرصت یه منتظر که راد آقای

 که میدونین داشتین باشین،کاریم خودتون مواظب بیشتر بعد به این میكنم،از کم رو زحمت دیگه من تون اجازه با_

 .میرسون خدمتتون الساعه خودمو هستم کناری ویال همین من
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 ...باشیم خدمتت در چایي یه بیار تشریف منه خونه باغ انتهای. لطفت از ممنون ،بازم پسرم ببیني خیر_

 ...دارم کار کلي برم منم جان پدر دیگه نه_

 :گفت گوشم زیر مینا بودن تعارف مشغول جوون مرد و آقا کاظم که همینجور

 نبهترو ما از با خانم نگو کردی لونه باشم،اینجا تنها میخوام بهانه به و میشي خارج ویال از کم میبینم کلک، ای_

 ...میپرن

 ...کشیدم نشون و خط براش ابرو چشم با و کردم نگاه مینا به چپي چپ

 : داد ادامه که بود راد دوباره

 برم؟ دیگه من آقا کاظم نیست امری شدم مزاحمتون ببخشید_

 ...کرد خوش جا لبش کنار پوزخندش باز و شد خیره من به و

 :گفتم آروم خیلي و. کردم نگاه باشه،بهش شنیده رو مینا صدای نكنه اینكه از حرص با

 ...کمكتون از ممنون بازم و اومدید خوش_

 ... اجازه با میكنم خواهش_

  و رفت باغ در کنار تا همراهش به اش بدرقه برای آقا کاظم

 ...برداشتیم قدم خونه سمت به هم مینا منو

 بود؟ کي جنتلمن آقای این نگفتي نگار_

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ؟؟؟ آقا این بود جنتلمن کي_

 ....کردم تعریف براش رو بود افتاده برام صبح امروز که اتفاقي خونه داخل به رسیدن تا و

 :گفت و کرد ولو مبل روی خودشو تقریبا مینا سالن، تو رسیدیم که همین

 مي زندگي انددشت در ی خونه این تو ، طور چه شجاعت همه این با تو موندم من ، شدم خسته قدر چه!  آخیش -

 !کار؟ چه جا این اومدی کردی ول رو شیكي اون به خونه تهران کني،

 هنوز مینا، زوده هنوز میده، دست بهم حالي چه خونه اون تو میزارم رو پام وقتي دوني مي که تو! مینا؟ چرا دیگه تو -

 . کنم تصور بابا و مامان بدون رو اونجا تونم نمي
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 : گفت میكرد باز رو مانتوش های دکمه که حالي در مینا

 ؟ چي که اینجا آوردی کشون کشون رو من ؟ کني پذیرایي مهمونت از خوای نمي ببینم -

 :  گفتم میرفتم آشپزخونه سمت به که حالي در ، کنه عوض حرفو خواد مي فهمیدم

 .  بیار بردار رو خریدیم راه تو که پیتزاهایي ، جون مینا آفرین ، برو -

 :گفت داد مي صورتش به بانمكي میمیک حالیكه در

 . ات پذیرایي همه این با رو من کردی شرمنده واقعاً وقت، یه نشي خسته -

 . بیرون رفت میزد غر که حالي ودر

****** 

 . تنهاست دست ، زده زنگ بار ده حاال تا مامانم دیگه باش زود خانم، تنبل هنوز نشدی حاضر -

 :گفتم ذاشتم مي دستیم ساک توی رو لباسم حالیكه در

 . اومدم کن روشن رو ماشین برو -

 .  بیرون رفتم کردم قفل رو درها همه شدم مي مطمئن که حالي در من و شد خارج اتاق از کنان غرغر مینا

 :  گفتم مینا به و ماشین تو انداختم رو وسایلم ساک

 .بیام و کنم صحبت کاظم آقا با من بیرون ببری رو ماشین تا -

 .  موني مي ما ی خونه شب که بگو خواهشا فقط باشه -

 حتماً -

 ****** 

 :شد ظاهر جلومون اخمو ای قیافه با که بود مبینا دیدیم که رو کسي اولین زدیم که رو زنگ

 ! نیایید هم االن خواستید مي -

 خیلي سفیدش پوست به این که بود ریخته دورش و بود کرده لخت رو موهاش. کردم نگاه مبینا خواستني چهره به

 . هخانومان و ،شیک سادگي عین در.  بود اش برازنده خیلي بود پوشیده که هم رنگي تیره نفتي آبي لباسي میومد

 : گفت ریخت مي هم به رو مبینا کشیده اتو موهای که حالي در مینا
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 ؟ کوچولو ناراحتي که کني تزیین رو خونه میخوای ؟مگه داره کار چه انگار. بیاد باد ذره یه بزار اونور برو جون بچه -

 خودت خوای نمي که یعني شده؛این حاضر حاال از داره هم ای عجله چه کن نگاه. کنم باد بادکنک برات خوای مي

 !!دیگه؟ بزني سفید و سیاه به دست

 . کرد اعالم هم بقیه به رو حضورش باالیي و بلند سالم با بعد و

 دستكش با مینا مامانِ.  داشتم دوست رو صمیمي و گرم محیط این قدر چه زد؛ مي موج مثبت انرژی خونشون کل توی

 : گفت و جلو اومد شویي ظرف های

  جان؟ نگار خوبي.  دخترا اومدید -

 .منیر خاله سالم -

  عزیزم سالم -

 به چشمم که بودم منیر خاله بوسیدن حال در. بوسید و گرفت آغوش تو رو من خیسش های دستكش همون با بعد

 .کردم سالم هم مبین به آروم و گرفتم فاصله خاله از میانداخت ابرو برام داشت که افتاد مبین شیطون چشمای

 .  سیاهت چشمون به ، ماهت روی به سالم -

 : گفت مینا که باشم جدی کردم سعي و کردم جمع رو لبخندم شوخي ی دنده رو بود افتاده باز

 خواهیم مي کنار برو هم حاال.  طرفي من با بگي بهش تر نازک گل از باشه حواست ، منه دوست نگار ، مبین آقا ، اوه -

 . بشیم رد

 . بقیه کمک به اومدم بودم پوشیده مانتوم زیر که لي شلوار و تیشترت با و آوردم در رو مانتوم

..... 

 متن رو داشتم دوستش خیلي که رو شیكي مشكي پیراهن ، بودیم مهمونا منتظر و بود شده تموم کارا همه غروب تا

 شاد رنگ با لباسم کردن عوض برای هم مینا واصرارهای بودم کرده جمع کلیپس با رو موهام ساده خیلي و بودم کرده

 .مثبت خیلي تغییر یه ؛ بود تغییر یه شاد، جمع این به بودم اومده که همین. نداشت فایده تری

 . داشتم دوست رو صمیمي و گرم خانواده واین و شاد محیط این ، رو خونه این قدر چه من و

 : گفت و نشست هال تو اومد گیتارش با مبین که بودم غرق خونشون گرم محیط توی

 . ببرید بهره صدام از که میدم افتخار بهتون برسن، مهمونا تا -

 مي من و میزد شاد های آهنگ مبین ، شاد های ترانه خوندن به کرد شروع بشه ما از جوابي منتظر اینكه بدون و

 . بدم نشون شاد رو خودم که کنم سعي خواستم
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 ...  فكرم و بود اونجا جسمم لحظه اون در

 از شناختم مي رو سپیده و سوده ، سینا.  رسیدند ها مهمون از گروه اولین که بود خوندن و زدن حال در هنوز مبین

 هم با آسمون تا زمین اخالقیاتشون که برادری و خواهر سه. هاشون مهموني ثابت پای و بودن مبین و مینا دوستان

 و شر پر دختر سپیده ، کرد مي تزریق آرامش مخاطبش به انگار که بود متیني و سنگین دختر سوده.  داشت فرق

 مي دستش و کرد مي سوءاستفاده حربه این از بدجنس مبین هم چقدر و اومد نمي بدش هم مبین از اتفاقا که شوری

 دقیقه و بود گو بذله و شاد ای دقیقه کنم تحلیل و تجزیه درست نتونستم وقت هیچ رو سینا اخالق ، سینا اما.  انداخت

 انتظار در هم حاال و. بودن خونده پزشكي دو هر و دوست هم با دانشكده زمان از.  نفوذ قابل غیر و مرموز بعد ای

 .کردند مي رقابت هم با تخصص امتحان

 رميگ همان به و گرفتم لطیفشو و نرم دست پرسید، حالمو گرفت مي سمتم به را دستش حالیكه در ، گرمي به سوده

 و شد آویزان مبین بازوی به شدن وارد محض به رفت مي انتظار ازش که همانطور سپیده. دادم جواب شو احوالپرسي

 التح به سپیده.  کرد اطرافیانش و موقعیت متوجه اونو ، بازوش به آرومي ی ضربه با سوده.  انگار رفت یادش رو بقیه

 :گفت و کرد جمع صورتیشو های لب لوس های بچه دختر

 !!چیه؟؟ مگه خب... اِ ـ

 .گرفت ندیده رو سینا ی غره چشم و

 :گفت مودبانه سینا

 !پیدایین؟ کم...  دیدار مشتاق...  شما حال ، خانوم نگار سالم ـ

 ... بوده سعادتي کم...  ممنون ، سینا آقا سالم ـ

 :گفت و ما احوالپرسي وسط پرید لودگي با مینا

 .کنن مي پاره تیكه تعارف اینجا وایستادن... خدا رو تو قلمارو لفظ این بیاین کم ـ

 ".باش ساکت! ؟ تو گي مي چي" یعني که زدم مینا پهلوی به آرومي ی ضربه

 !!!واال ؟ گم مي دروغ مگه خب ـ

 و دوخت خوش شلوار و کت سوده.  کنه آویزون تا گرفت هاشونو لباس هم مینا و شد وارد شربت سیني با منیر خاله

 يم باربي های عروسک یاد منو که صورتي جذب و جیغ پیراهن سپیده و میومد بهش خیلي که بود پوشیده شیكي

 دوم سری لحظه همون در و کرد اشغال منو کناری مبل سوده.پلكید مي سینا و مبین بر و دور فقط مبینا.  انداخت

 و دختر با همراه مینا که شد مي شلوغ داشت دیگه مهموني. مهمونا ؛باقي آنها بعد بالفاصله و.  رسیدن راه از ها مهمون

 : اومد سمتم به جووني پسر
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 .  شهرام آقا نامزدش و بودم کرده صحبت باهات موردش در که دوستم ؛هستي جون نگار ـ

 اسم بودم غرق هام تنهایي توی و باشه برم و دور کسي نداشتم دوست که روزایي همون... میومد یادم چیزایي یه آره

 لبخند با.  بودم شنیده چي و بود گفته چي موردش در که نمیومد یادم ولي ، بودم شنیده مینا زبون از رو هستي

 : گفتم و کردم دراز سمتش به دستمو

 . جان هستي خوشوقتم آشناییتون از ـ

 .زنه مي حرف زیاد شما مورد در مینا ، عزیز نگار همینطور هم من ـ

 و خوشگلي این به نامزد... شد چندشم اش خیره نگاه از ، کردم سالم هم بود شده معرفي شهرام که نامزدش به رو

 رغم علي که سوخت هستي برای دلم.مردا جور این از متنفرم.  چرخه مي بقیه رو چشماش بازم داره هیكلي خوش

 . افتاده مزخرفي آدم همچین گیر بودند نامزد هنوز اینكه و زیبا صورت

 ارچه سه از غیر به ولي بود مبینا تولد. شد مي بیشتر سالن وسط در حاضر جمعیت و بلندتر لحظه هر آهنگ صدای

 . بودند مبین و مینا دوستان از مدعوین ی همه دوستانش از نفر

 دستش یک و کمر پشت به دستش یک حالیكه در و سمتم اومد مینا دایي پسر کاوه که بودم مهمونا ارزیابي حال در

 :گفت و شد خم کمر تا بود کرده دراز من سمت رو

 .دین مي بنده به رو رقص دور یه افتخار ـ

 اب و شد سبز جلومون معلق اجل مثل مبین لحظه همین در گرفت م خنده درخواستش لحن و بود گرفته که ژستي از

 :گفت اخم

 !! تو؟؟ با چرا اینجام من وقتي تا باشن اگرم...  نیستن رقصیدن اهل خانوم نگار باش رفتارت مواظب!!!  کاوه هي ـ

 :گفت که بودم شده خیره مبین رفتار به شده گرد های چشم با.  زد پهني و پت لبخند و

 ...خانوما خانوم نكن فكر زیاد ـ

 که بودم مبین حرکت فكر تو هنوز. رفت سپیده سمت به آویزون لبهای با هم کاوه.  پیوست سالن وسط جمعیت به و

 : خورد زنگ گوشم تو مینا صدای و کشید دستمو یكي که کرد مي شوخي یا بود جدی

 . نیست پذیرفته عذری هیچ باشم گفته االنم از...  برقصي باید مهموني اومدی ، خانوم تنبل دیگه پاشو ـ

 . کشوند جمعیت سمت به منو و

 ...کن درک کنم مي خواهش...  تونم نمي اصال االن...  خدا رو تو مینا ـ
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 ای دقیقه چند و گرفتم قرار مینا روی روبه اکراه با.  کنه رها خودم حال به منو که بود اوني از تر سمج مینا ولي

 از خودمو بود رفته رقص قسمت به برگشته بخت ی سوده کشوندن برای مینا که زماني درست و کردم همراهیش

 .باشم دور مینا دید از تا رفتم آشپزخونه سمت به و کشیدم کنار دیدش جلوی

 به و نشستم میزشام کنار های صندلي از یكي رو من و نبود نشستن برای جا ولي داشتند بزرگي آپارتمان که این با

 . دوختم چشم بود سرو برای آماده و بود شده چیده آشپزخونه بزرگ میز روی سرویسي سلف شام

 ؟ نشستي جا این چرا جون نگار -

 .ندارید کاری ببینم اومدم -

 ...ندارم کاری عزیزم نه ـ

 : داد ادامه پیشخدمت به اشاره با و

 .میز روی بذاره ببره رو کیک بیاد بزن صدا رو مبین دستت قربون فقط ، داده شو همه ترتیب خانوم زینت ـ

 و مهموني هوای و حال هنوز برنگردم سالن به و کنم مشغول آشپزخونه توی خودمو نحوی به خواست مي دلم

 .افتادم راه سالن سمت به خاله خاطر به ولي میاورد درد رو جشن،سرم

 : گفت خاله لحظه همون که کشیدم عقب خودمو.  شدم سینه به سینه مبین با آشپزخونه اپن ورودی دم درست و

 . ببری رو کیک کنه صدات بیاد فرستادم مي رو جون نگار ؛داشتم اومدی جان مبین ـ

 سالگي 71 کیک روی شمع و بود آماده و حاضر میز روی که کیک سمت به و زد باری شیطنت لبخند صورتم به مبین

 داده رو شب قول مینا به اینكه از ولي بودم خوشحال برسه پایان به مهموني اینكه از.  رفت داد مي نشون رو مبینا

 . خواست مي خودمو اتاق تنهایي و سكوت دلم.  کردم مي سرزنش رو خودم بودم

 پر جوون همه این کنار در بودن هنوز.  بودم جشن پایان منتظر من و میومد کش برام فقط اون از بعد های لحظه تموم

 شعر خواندن.  دیدم مي تنها و غریبه ها اون بین در رو خودم هنوز و بود زود من ی شكسته قلب برای شاد و شور

 من و بود من های چشم جلوی همه و همه... ها هدیه کردن باز...  کیک بریدن...ها شمع کردن فوت...مبارک تولدت

 بقیه از.  گرفت مي کردنم سوپرایز برای مامان که بودم افتاده تولدهایي تمام یاد.  ساکتم و تاریک اتاق به بودم برگشته

 و مهمون از خالي رو خونه وقتي.  بودند رفته ها مهمون ی همه که آمدم خودم به موقعي و نفهمیدم چیزی جشن ی

 ایج که کثیفي ظرفهای تا رفتم میزها سمت به بودم شده دچارش شب سر از که سردردی وجود با دیدم آشفته آنقدر

 : گفت میداد هل مینا اتاقِ سمت به رو من که حالي در منیر خاله که کنم جمع رو خورد مي چشم به خونه جای

 . دیم مي شو همه ترتیب زینت با فردا.  بزني دست چیزی به خواد نمي.  کن استراحت جون نگار برو ـ
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 نشونه رو آلودم خواب چشمای آفتاب نور. شدم پرتاب بیداری سوی به خواب ازعالم دری شدن بسته و باز باصدای

 ...بود گرفته

 از قبل همیشه که رو اتاق پرده! بود عجائب از ؟ من خواب اتاق آفتاب؟؟؟تو نور.کردم چشمام حائل رو چپم دست

 !!!  نشه خوابم مزاحم صبح نور تا میكشم خواب

 .اتاق تو شده تیزتابیده و تند انقدر آفتاب نور که ظهره به نزدیک بود معلوم بود کرخت حسابي بدنم

 تابلو ینا...!!! شد باز آخر تا چشام ناآشنایي نقاشي تابلو دیدن کردم،با باز رو چشمام آرامي به و گذاشتم کنار رو تنبلي

 چیكار اینجا نبود؟من رنگ آبي که کردم،اتاقم نگاه اطراف به و شدم بلند جام از تندی میكنه؟به چیكار اینجا

 ...شده ضعیف ام حافظه میكنم؟چقدر

 تولد جشن آوری یاد با بست، نقش ذهنم تو چي همه کم کم بپره، سرم از خواب تا دادم تكون رو سرم گیجي با

 خواب عجب و بودم رفته خواب به نرسیده بالش به سرم که بودم خسته حدی به.آوردم خاطر به رو چیز همه دیشب،

 تاگشتم، موبایلم گوشي دنبال چشم با و دادم بدنم به قوسي و کش...کابوسي هیچ بدون داشتم؛ تنشي بي و آرام

 بدون دادم جواب رو گوشي سریع...کرد خوردن زنگ به شروع گوشي نرسیده تلفن به دستم...کنم نگاه رو ساعت

 :دادم جواب گرفته کامال صدایي با. کنم نگاه اش صفحه به اینكه

 بفرمایین؟ ، بـــــله_

 خوردی؟ سرما است؟نكنه گرفته انقدر صدات خوبي؟چرا جان نگار الو_

 .شدم بیدار خواب از تازه نخوردم سرما شما؟نه خوبین...بخیر صبحتون جون عمه سالم_

 :گفت میداد تعجبش از نشون که لحني با پوران عمه

 !!!تو به ماشاهلل...بخیر ظهر بگي باید بودی؟دیگه خواب ساعت این تا_

 امین ی خونه موندن و تولد ماجرای و دیشب خودم توجیه برای و شد گرفته حسابي حالم انداخت عمه که ای تیكه با

 . کردم تعریف رو

 . شد گرفته بیشتر حالم بود، کنایه و نیش کمي چاشنیش که عمه کشدار صدای شنیدن با

 میاری؟ بهانه همش بزني سر ما به بخوایم شما از ما اگه میری؟ولي تولدم دیگه؟جشن خوبه _

 این به دارم ،نیاز کردم احساس بودن منزوی ماه چند از کنید؟بعد باور...بودم شما مزاحم تازه که من جون عمه_

 !!!داره؟؟؟ ایراد شما نظر از...بیام مهموني

 تند حنل شنیدن با اومدی،ولي در تنهاییت الک از که خوب چه بگه بودم،تا جون عمه تایید منتظر صحبتم پایان از بعد

 !!!شدم؟ متعجب عمه
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 بهونه رو تنهابودن همیشه و...نمیدونید قابل رو ما شما اینكه داره؟نه ایراد گفتم من باشه؟مگه بد چرا خانم نه_

 میری؟؟؟؟ دوستت خواهر تولد نشده بابات سال هنوز ولي...کنم تعجب شد میكني،باعث

 عمه با که سردی خداحافظي از بعد...بشم مزاحمش فرصت اولین تو که دادم اینو قول بحث این به بردن پایان برای

 ...رفتم راهرو داخل بهداشتي سرویس به صورت و دست شستن برای و کردم عوض لباسامو سرعت به.  داشتم

 ...کردم بهونه رو ام مونده عقب کارای داشت، رو ناهارم حكم و بود کشیده رو زحمتش خاله که ای صبحانه صرف از بعد

 . شدم خونه راهي کردم خداحافظي داشت،ازشون موندنم به اصرار که مینا غرغرای به دادن گوش کلي از بعد

***** 

 ماشین کردن پارک مشغول...کنه باز برام رو در کردم،تا اعالم آقا کاظم به ویال در پشت رو حضورم بوق چند زدن با

 ... شدم حالش جویای پرسي، احوال و سالم از بعد منم و کنارم اومد آقا کاظم که.بودم

 شده؟؟؟ چطوره؟بهتر دستتون_

 ...بیافته دردش تا خورم مي مسكن درد،ولي از میكنه زق زق گاهي فقط دخترم،خوبه شكر خدارو_

 نبود؟ خبری اینجا نبودم دیشب من خبرا چه...باشین خودتون مواظب بیشتر_

 ...کردم درست هم رو آشپزخونه پنجره راحت؛راستي خیالتون اَمانه و اَمن چي همه خانم نه_

 ...افتادم راه عمارت سمت به باغ میاني سنگفرشای روی زدن قدم با آرامي به آقا کاظم از کردن تشكر با

 بالكن وارد بعد و بشه اتاقم وارد تمیز هوای تا کردم باز کامل رو پنجره و در و رفتم اتاقم سمت به راست یه

 یرز درختا برگای... بود کرده ایجاد رو زیبایي منظره باغ توی آفتاب نور..بردم لذت باغ آرامش از و بستم چشمامو.شدم

 ؛دلم اتاقم حموم تو چپیدم و برداشتم رو ام حوله...میخوردن تكون آروم نسیم نوازش با و درخشیدن مي خورشید نور

 از بود شده تزریق بهم که عجیبي آرامش وبا کندم م حمو از دل بازی آب کمي از بعد.. خواست مي حسابي حموم یه

 نبود،کل ازش اثری رفتم،ولي بود کارم میز روی که تاپم لپ سمت به خواست مالیم موزیک دلم...شدم خارج حمام

 نبود؟؟؟ نه..گذروندم چشم با رو اتاق

 !!!بود میز روی بودم مطمئن

 بود؟؟؟ جا همین دیروز ولي...میبردم خودم با و برم میخواستم جایي اینكه مگه بود جاش سر همیشه چون

 !!!کردم تعجب دیدم مي که چیزی از کرد باز درشو لباسام برداشتن برای و رفتم لباسم کمد سمت به متفكرانه

 یادم االن که گذاشتم اینجا رو این کي من آوردم فشار مغزم بود،به کمد توی وارونه صورت به تاپ لپ

 ...شد کشیده مینا سمت به ذهنم ای جرقه بازدن که بود درگیر ذهنم نیست؟؟؟همینجور
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 ...موارد این توی داشت زیاد منو کردن اذیت سابقه چون!!!بود مینا کار باز حتما

 در که بود مردمک بدون ولي درشت چشم دیدم،دو که چیزی اولین و کردم روشن رو تاپ لباس،لپ پوشیدن از بعد

 با ولي...نشست تنم تمام تو ترس ثانیه چند برای... انداخت وحشت به منو این. کرد مي خودنمائي مانیتور زمینه پیش

 . گرفتم آرام. بود خندیده تنهاییم از گرفته نشأت ترس به که مینا؛ آوری یاد

  ".شم مي ترک ؛زَهره تنهام من گه نمي! ؟ برداره کاراش از دست خواد مي کي ، لوس ی دختره خودشه کار "

 ...لبخند،شد با همراه دادني تكون سر به تبدیل ترس، تصور؛ این با

 ....شدم اینترنت مجازی دنیای در زدن چرخ مشغول الیت موزیكي گذاشتن با

 و کشیدم باال به رو دستام. بود افتاده وغور غار به شكمم و بود شده عصر که کردم بلند تاب لپ رو از وقتي رو سرم

 .  مالیدم رو ام خسته چشمای و برداشتم چشمام رو از رو عینكم. دادم مالش رو گردنم یكم بعد

 ". بشه یكي هم شامت و ناهار باید بخوری ظهر رو ات صبحونه که وقتي"

 تمگذاش گاز رو ، رو جوش قهوه و بستم رو یخچال در عصبي.  بود خالي خالیه.  کشیدم یخچال تو سرکي و پایین رفتم

 . نداشتم دوست دستگاه با رو قهوه بود طوری همین اخالقم همیشه. بخورم بیسكوییت با قهوه یه تا

  "باشه معلوم مالطش باید قهوه "

 بود داده بهم مینا که فیلمایي یاد میزدم هم رو قهوه که جوری همین. کردم مي خرید کم یه باید نمیشد جوری این

 . افتادم

  "بهتر این از چي فیلما، پای میشینم بعد و خرید میرم. میشه گرم سرم مدتي تا سریالي، اونم فیلم، جون آخ "

 هوا و دبو بهار نزدیک برم ماشین بدون گرفتم تصمیم.  بیرون رفتم و پوشیدم رو ام روسری و مانتو قهوه خوردن از بعد

 گاهن یه رفتم سمتش به دیدم کار مشغول رو آقا کاظم شدم که باغ وارد. نبود راهي هم سوپری تا روی پیاده برای عالي

 : گفتم و کردم مهربونش و خسته صورت به

 . خواین نمي چیزی بیرون میرم دارم من نباشید، خسته -

  باش خودت مواظب سالمت به برو، ، دخترم نه -

 .  بشه خوب دستت بزار نكن کار زیاد هم ؛شما باشه -

 . هست حواسم -

 داشت و بود ایستاده غریبه مرد یه با و ماشینش کنار راد. افتاد روبرویي ویالی به چشمم اومدم بیرون ویال در از

 کنارش که مردی ی چهره دیدن از ولي.  بشم دور سریع و بزنم ندیدن به رو خودم کردم سعي. کرد مي صحبت
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 و ارد هیكل. گیرند مي منفي نقش فیلما تو همیشه که همونا از داشت خالفي قیافه. کردم وحشت کمي بود ایستاده

 نداشتم دوست. دیدم صورتش رو هم زخمي جای تازه.  رفته در بناگوش از های سبیل و ریخته هم به موهای با درشت

 پراید یه که ماشینش.  کنه مي کار چه ای خونه همچین یه تو راد خود.کنه آمد و رفت آدما جور این از محل این تو

 از هریک سرم خوردن تكون هر با اینكه مثل. کنم دور ذهنم از رو خود بي افكار تا دادم تكان رو سرم. است ساده

 آهنگي کردن زمزمه با و کرد خوش جا لبم گوشه لبخندی خودم مالیخولیایي فكرای از. میشه پرت جهتي به افكارم

 . کردم مزخرفم افكار کردن بیرون در سعي

 ور اومده راه سنگین و بزرگ کیسه دو با و خریدم تنقالت کلي عالوه به رو داشتم الزم که هرچي و رسیدم سوپری به

 های کیسه سری یه که تفاوت این با بودند، ایستاده در کنار مرد اون و راد هنوز رسیدم در جلوی وقتي.  برگشتم

 هشد چشم تو چشم باهاش دیگه چون بزنم ندیدن به رو خودم شد نمي دیگه.  بود شده اضافه ماشین کنار هم کثیف

 یه روس تكون با هم من و داد تكون سری و کرد دستي پیش بیام خودم به تا.  باشم توجه بي بخوام بود ادبي بي و بودم

 . آوردم هم رو قضیه ته و سر لبي زیر سالم

....... 

 هک سیني یه با و گذاشتم دستگاه تو رو دی ،سي خوردنش و سریع شام یه کردن آماده و وسایل کردن جابجا از بعد

 فیلم دیدن به شروع آرامش با و نشستم تلویزیون روبروی های راحتي از یكي رو بود ماستم و چیپس ظرفای توش

 . شنیدم پا صدای سالن از کنم، دم چای یه تا رفتم آشپزخونه به و شدم بلند شد تموم که سریال اول قسمت. کردم

 . ....اوهام دوباره. نبود کس هیچ برگشتم هال به سرعت به کردم رها گاز روی رو کتری

 نهآشپزخو تو "!؟ چي یعني این خدایا".  بدوه باال ی طبقه تو کسي اینكه مثل دویدن صدای بود صدا دوباره ، نه ولي

 آشپزخونه تو از آروم. تنهام خونه این تو من فهمیده دزده حتماً گرفتم دستم تو رو بزرگ کارد یه و گردوندم چشم

 شتباها شاید.  بود شده قطع صدا ، کردم صبر. برداشتم بودم نشسته که مبلي کنار میز رو از رو موبایلم و بیرون اومدم

  مكث کمي. بودم کرده

 .  صدا دوباره و صدا. کردم

 هم عقلم. بود افتاده کار از بدنم های حس تموم.  بپیچه خونه تموم تو که بود مانند ناله ای زمزمه مثل صدا بار این

 تونستم ات رفتم پایین و باال رو موبایلم ذخیره لیست اسامي دفعه ده کردم نگاه دستم تو گوشي به.  کرد نمي کار دیگه

 . کنم پیدا رو آقا کاظم شماره

  "میشه بدن دیگه قوای بردن بین از باعث قدر این ترس یعني "

 . دخترم بله -

  هستید؟ آقا کاظم -
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  شده؟ چیزی -

 .... الو الو.  ویال اومده دزد میكنم حس -

  "شد قطع چرا لعنتي "

 از.  نداشت حرکت توان پاهایم و داد مي فرار به فرمون عقلم.  میومد باال های اتاق درهای شدن کوبیده صدای حاال

 فرار ناخودآگاه و کشیدم جیغي.  شدید خیلي تر شدید بار این صدا دوباره.  بودم بیزار ام سستي و ضعف همه این

 . رفتم هوش از مقابلم در بلند آدم یه دیدن با و کردم برخورد سیاهي و سخت جسم به فرار موقع.  کردم

..... 

 .  کردم باز رو چشمام کاظم آقا مهربون صدای با

 .  رفتي هوش از چرا ؟ شده چي دخترم خوبي -

  باالئه طبقه یكي -

 . نبوده کس هیچ.  گشت رو جا همه خدا بنده.  زدم زنگ هم راد آقای این به سریع اومدم و کردم قطع زدی زنگ تا -

 . ناله صدای ، دویدن ی صدا.  شنیدم رو صداش خودم.  بود خدا به ، بود ولي -

 باال ابروشو یه و بود ایستاده سرم باالی که راد آقای به افتاد چشمم و گرفتم باال رو سرم و کرد سكوت کاظم آقا

 . بود انداخته

 یهسف اندر عاقل نگاه به حتي نه و کذایي صداهای اون به نه...  کنم فكر گذروندم که شبي به خواست نمي دلم اصال

 کسي ولي... گوشام همین با خودم شنیدم، من ولي... شدم دیوونه که کنه حالیم نگاهش با خواست مي که انگار... راد

 ...نكرد باور... رو ناله و پا صدای کسي... نكرد باور حرفمو کسي... نكرد باور

 من ی شده سرپا تازه تقریبا روحیه برای این و قبل، شب وقایع به بود شده کشیده فكرم هم باز بخوام اینكه بدون

 هم ایدب و شم بلند بودم گرفته تصمیم من... سیاه روزهای اون به برگردم خواستم نمي عنوان هیچ به... نبود خوب اصال

 .کردم مي رو اینكار

 رو سرد آب شیر... رفتم حموم سمت به... کردم مي رو کار همین باید... آره... میاورد جا حالمو سرد آب دوش یه شاید

 يم رو از نباید ولي... زد یخ پام نوک تا سرم مغز از کردم احساس... دوش زیر رفتم لباس با همونطور... کردم باز آخر تا

 ... نباید... دادم مي وا نباید... رفتم

 ستش ای حوله های دمپایي با و کردم تنم رو م حوله نبودم مطمئن بودنش خوب از هم خودم که حالي با بعد دقیقه ده

 .بیرون اومدم حموم از
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... امپ کف ریخت دلم شد، بلند تلویزیون صدای پایین سالن از گرفتم، مي رو موهام نم کوچكي ی حوله با که همینطور

 به فكرم ثانیه از کسری در... داد تشخیص رو شد مي پخش که ای برنامه حتي شد مي راحت که بود بلند قدری به صدا

 تنرف فرمان هم مغزم و بود شده قفل پاهام انگار... "بكنه ها کار این از آقا کاظم نداشته سابقه ولي"... رسید آقا کاظم

 مغزم به فشار با خون یكباره به انگار... فهمیدم مي باید... فهمیدم مي باید من... بود بلند همچنان صدا... داد نمي

... شد قطع صداها ی همه رسید سالن به پام که همین... دویدند تقریبا ها پله سمت به محكمتر پاهام... آورد هجوم

 تر سست بدنم... مطلق سكوت... نبوده صدایي ابتدا از انگار... خاموش هم من مغز... خاموش صداها... خاموش تلوزیون

 رایيماو موجود یک با پایین رسید پام وقتي داشتم دوست شاید دونم نمي... شد رها تلوزیون جلوی کاناپه روی قبل از

 معقل به داشتم آره... کنم شک خودم عقل به اینكه تا داشتم دوست بیشتر رو اتفاق این هم واقعا و... بشم رو روبه

 بقیه چرا پس"... بگیرمشون ندیده و بگذرم کنارشون از بتونم راحتي به که نبود چیزایي اینا... کردم مي شک

 ..."شم مي دیوونه... شم مي دیوونه دارم خدایا... نشنیدن؟ بقیه چرا... ندیدن؟

 و فتمر تلفن سمت به سالنه سالنه. اومدم خودم به تلفن زنگ با که بودم ولو کاناپه روی حال همون به چقدر دونم نمي

 متمو برای شد سرپوشي و وجودم ی همه و گوشم توی پیچید نیما دایي گرم صدای کردم، نزدیک گوشم به رو گوشي

 :بودن کرده م احاطه که بدی های حس

 .دایي نگارِ سالم ـ

 .افتادین من یاد عجب چه خوبین؟ جون، دایي سالاااااام ـ

 ونه؟خ برگردی که نیومدی پایین شیطون خر از هنوز تنهایي؟ با کني مي چكار. صلواتي پدر یادتم به همیشه که من ـ

 :دادم جواب کردم مي مهار رو دایي اصطالحات از داده قورت ی خنده حالیكه در

 ... برگرده حرفش از که اونیه از لجبازتر نگار این... جون دایي نه ـ

 :گفت و کرد کوتاهي ی خنده نیما دایي

 . خودمي ی خواهرزاده که حقا ـ

 اینجا؟ بیاین سر یه تونین نمي هنوزم جون دایي ـ

 :دادم ادامه آورد مي هجوم گلوم به فروخورده بغضي حالیكه در و

 .بیاین سالگردشون برای حداقل نبودین که جنازشون تشییع برای ـ

 ...لرزید... شد غمگین صداش... داشت بغض انگار هم دایي
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... خواهرمي یادگار تنها تو... کنم بغلت دارم دوست... بیام دارم دوست چقدر دوني نمي عزیزم، بشه قربونت دایي ـ

 دلم و دلتنگتم چقدر بدوني خوام مي... نتونستم... نشد اگه ولي... بیام و بذارم خودم جای رو یكي کنم مي سعي

 ...اونجاست

 ...شد گم آرومم هق هق میون و شكست بغضم... شكست... دارم نگهش نتونستم دیگه

  برمیام پسش از من... نباشین من نگران دونم مي... جون دایي دونم مي ـ

 ...نه بودم کرده شک هم خودم عقل به حتي که االن حداقل... نه یا برمیام پسش از که نبودم مطمئن ولي

 رو باسمل تا رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند. داشتم بهتری احساس بود ترکیده باالخره که بغضي و مكالمه اون از بعد

 .بپوشم

 صدای ...باال طبقه تو نفر یه دویدن صدای. بود اخیر اتفاقات درگیر ذهنم ولي رفتم، باال یكي یكي رو ها پله آرامي به

 کار گها رفت، تاپ لپ ترسناک گراند بک سمت به فكرم لحظه یه برای حتي...پیش دقیقه چند همین تلویزیون بلند

 چي؟؟؟ نباشه مینا

 و رسوندم، توالت به رو خودم عجله با و آورد، هجوم دهانم سمت به تشویش پر افكار این از ام معده محتویات

 ...زدم عق همینجور

 از ای سایه کردم حس کوتاه ای لحظه برای ببینم، رو خودم پریده رنگ صورت آینه توی تا کردم بلند رو سرم وقتي

 ...شد رد توالت باز در کنار

 شده هماهنگ هم، روی دندونام خوردن بهم ریتم با عجیبي لرزش با لبهام و میزد سفیدی به وضوح به ام پریده رنگ

 ...بود

 من... اشهب ذهنم تصورات اینا اگه حتي نباشه؟؟؟ وهم اینا اگه...باشه بیرون اون کسي نكنه برگردم، عقب به میترسیدم

 ....ترسونه مي مرگ حد سر تا رو

 ...کردم نگاه آینه تو خودم تصویر به دوباره صورتم به سردی آب پاشیدن با

 افكار نذار بجنگ، باهاشون. میده جوالن ذهنت تو داره اوهام این تنهایي خونه تو چون ،تو نباز خودتو نگار"

 "ببره بین از رو جسمت و روح پریشونت،

 ...مطلق سكوت... نبود خبری هیچ گذاشتم، قدم راهرو به جزم عزمي با

 لبخندی زدن با و دادم سالم هردوشون به زیباشون عكس قاب به شدن خیره با رسوندم، بابا و مامان اتاق به رو خودم

 ...گفتم بهشون بخیری صبح آسوده چندان نه

 ...اومدم خودم به شكمم قور و قار صدای با عكسشون به شدن خیره لحظه چند از بعد
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 توپ صبحونه یه برم ناقصم معده دست نداده کار تا. میبره آبرومو داره شكم این که ام، گرسنه خیلي معلومه"

 ".بخورم

 سمت به بشم خارج خواب اتاق از میخواستم که آخر لحظه تو کردم، مي پیدا بهتری احساس خودم با زدن حرف با

 ...رفتم بود توش بابا و مامان گذشته به مربوط عكسای بیشتر که خانوادگیمون آلبوم که کمدی

 ...رفتم آشپزخونه سمت به و کندم اتاق از دل باالخره آلبوم برداشتن با

 رومآ آهنگ یه و کردم روشن رو صوتي سیستم رفتم، سالن به عكسا آلبوم دیدن برای کاملي صبحانه خوردن از بعد

 ...بشینم عكسا تماشای به راحت خیال با تا گذاشتم ذهنم آرامش برای

 و شور پراز دلم میدیدم، که عكسي هر. شدم مشغول آلبوم آروم زدن ورق به و نشستم نفره سه راحتي کاناپه روی

 ...میكرد همراهیم عكسا دیدن با نقیضي و ضد احساسات میشد، اشک و غم از پر چشمام

 نگاهم ولي شد، مي شور پر خندونشون و جووون های چهره و بابا و مامان متانت و زیبایي تماشای با همراه دلم

 به نمهربونشو نگاه عكسها این تو فقط و بزنه لبخند من به تا نداره وجود دیگه... ها نگاه و لبها این اینكه از... باروني

 ...شه مي خیره من

 خاطر به نمیدونم... میزدم حرف باهاشون و میگذروندم دقایقي عكس هر با و بودم عكسها زدن ورق مشغول همینجور

 جا همون و شد بسته آروم آروم چشمام که عكسها، به طوالني کردن نگاه از ناشي خستگي یا بود دیشب خوابي بد

 ...برد خوابم شكمم رو عكس آلبوم با و کشیدم دراز نفره سه مبل روی

 ...کردم باز هم از چشمامو شدت با بود متال گروه آهنگای شبیه بشتر که بلندی موسیقي صدای با

 کجي دهن بهم خونه دیوار و در... کردم نگاه اطراف به... دهنم تو اومد دلم... بود؟ صدایي چه دیگه این من خدای

 !خوابیدم؟ مبل روی اینجا من چرا اصال... میكردن

 از "ماما" کلمه هجای هنوز کردم باز هم از لبهامو که همین ولي بیاد، پیشم تا کنم صدا رو مامان میخواستم لحظه یه

 پنجره از و اومدم خودم به برق و رعد صدای با... دوختم بهم بغض با لبهامو و... افتادم بیچارگیم یاد نشده خارج دهنم

 ...شدم بیرون ابری هوای متوجه شده جمع کنار به هاش پرده که سالن

 ..."آرومه من پریشان ذهن کم برق، و رعد صدای... داشتم کم رو همین"

 ندید با ولي کردم، بازش و کشیدم آلبوم رو دستمو... بود گذاشته تاثیر روم خیلي قدیمي عكسهای دیدن معلومه

 ؟؟؟...شدم شوکه شدید آلبوم داخل عكسهای

 ؟؟!! زدن ورق به کردم شروع دوباره!! میكنه؟ چیكار اینجا آلبوم این من خدای
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 آلبوم که این ؟؟؟ولي ولي... میكردم نگاه رو بابا و مامان عكسای داشتم مطمئنم من... نداره امكان این نه... نه"

 !! میاد؟ سرم بالیي چه داره من خدای!!! شیرازه به مون دانشجویي اردوی عكسای

 ،کرد مي درد حسابي که هام شقیقه دادن مالش با کردم جمع شكمم توی پاهامو و پرتاب سمتي به شدت با رو آلبوم

 :گفتم خودم به شد، مي تر بلند لحظه هر که صدایي با و... داشتم خودم کردن آروم در سعي

 ....نـــــــــته نه نه... نداره امكان... نداره امكان این _

 غلب محكم خودمو که دستایي با... کردم جمع شكمم تو بیشتر رو پاهام... زدم جیغ وحشت با برق رعد مهیب صدای با

 ...بشه تموم ترسا تمام مثل هم ترس این ،تا دادم تاب خودمو بیشتر زانوهام روی داده تكیه سری و بودند کرده

 موسیقي سبک این از اصال من... بود توانم از خارج این دیگه... خورد مي مغزمو داشت متال گروه خشن موزیک صدای

 ... زد ای جرقه ای لحظه برای ذهنم... اومد نمي خوشم

 به وحشت با... شد مي پخش پلیر دستگاه تو داشت که بود چي این پس... نداشتم هایي آهنگي همچین من اصال

 ...کرد مي نگاه منو داشت و بود شده هیوالیي انگار... کردم نگاه صوتي سیستم

 ...نداشتم سیستمم تو موزیكي همچین که بودم مطمئن

 سمت به و دادم شتابي بدنم به کرد، مي داغون رو روحم داشت مزخرف آهنگ همراه به برق و رعد صدای هم باز

 ...رفت مي راه اعصابم رو داشت بدجور کردم، خاموش رو دستگاه شدت با و رفتم صدا پخش دستگاه

 ...آور دلهره و برانگیز وهم سكوتي... بود گرفته فرا رو خونه بارون ریزش صدای از شده دار خدشه عجیبي سكوت

 ...بود کرده قفل همچنان ذهنم و لرزید مي داشت هنوز دستام

 ...بود ریخته بهم روانمو و روح کال لعنتي موقعِ بد خواب همون

 چند... اومد نمي یادم چیزی االن و بودم کرده عوض رو آلبوم خواب از قبل شاید... شاید دادم دلداری خودم به هم باز

 ...بودم شده کار فراموش خیلي بود وقت

 گذاشته داشتنیم دوست آهنگهای بین و باشم کرده رایت اشتباهي هم خراش گوش آهنگ اون داشت امكان حتي

 ...باشم

 ...نبود بعید من از چیز هیچ روزا این

 گرفتم دستم رو آلبوم خودم به دلداری با. خودمه کار فراموش ذهن کار. نبود بعید من از چیز هیچ روزا این همینه، آره

 لب رژ با نوشته یه. توالت میز آینه به افتاد چشمم که سرجاش بزارم رو آلبوم خواستم مي. رفتم باال رو ها پله و

 . مدرک یه... بود مدرک یه... نبود خیال دیگه که این... این «بیرون برو خونه این از و کن گم رو گورت:»
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 رو ها پله دونم نمي. دویدم و انداختم سرم رو ام روسری یه و کردم تنم و زدم چنگ خورد چشمم که لباسي اولین به

 . نیستم دیوانه که کردم مي ثابت باید... دادم مي نشون رو مدرک این باید... دویدم مي فقط... دویدم پایین جوری چه

 های دمپایي کردم فراموش که داشتم عجله اونقدر... دویدم مي بارشش به اهمیت بي من و بارید مي آسا سیل بارون

 رد که دردی وجود با. زمین بیافتم و بخورم لیز بارون از خیس سنگفرش رو شد باعث همین و کنم عوض رو ام راحتي

 و مدوید کنم توجه ام گلي و خیس لباس به اینكه بدون... بدم دست از رو وقت خواستم نمي شدم؛ بلند پیچید کمرم

 . باعجله و محكم... زدم در. رسوندم آقا کاظم خونه به رو خودم

 . شد خیره رویم به زده وحشت آقا کاظم شد باز که در

  کني؟ مي کار چه اینجا بارون این تو شده؟ چي -

 . دارم مدرک اینبار... نشدم خیاالتي که ببینین خوام مي... باشین زود خدا رو تو... بیایین -

 . شدی خیس تو، بیا... میام االن دخترم باشه -

 . سریع خدا تورو نیست، وقت -

 اینجا این!!! راد بینم، مي چي من خدای کرد؛ دنبال رو نگاهش هم، من نگاه و... انداخت سرش پشت به نگاهي آقا کاظم

 ... داشتم کم رو همین! کنه؟ مي کار چه

 و بیرون اومد هم راد دنبالش به و بیرون اومد خونه از ریخت؛ مي هم به رو اعصابم حسابي که ای طمأنینه با آقا کاظم

 : گفت

  میاد؟ بر دستم از کمكي شنیدم، رو حرفاتون خواسته نا سالم، -

 : گفت من بجای آقا کاظم که بدم جواب اومدم

 . کنیم پیدا احتیاج کمكت به و باشه باال کسي شاید پسرم، بیا -

 که نهببی بزار نیست؛ بدم گفتم خودم با افتادم سفیهش اندر عاقل نگاه اون یاد که وقتي ولي باشه نداشتم دوست

 . کردم نمي اشتباه

 : گفتم و کردم باز رو اتاق در هیجان با کردم راهنماییشون اتاق به و اومدند دنبالم به

 ! ببینید رو آینه اینجاست، -

 . هیچي... نبود هیچي من خدای. کردم نگاه آینه به حرفم این با و

 رو سرما تازه... لرزیدم مي. خوردم سر زمین رو دیوار کنار همونجا رمق بي و سست!... بود؟ بازی چه دیگه این رفتم، وا

 . کردم مي حس بدنم های یاخته تو
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 آغوش یک به احتیاج که بود وقت خیلي آغوشش، بود مأمني چه. گرفت آغوشم در آروم و اومد سمتم به آقا کاظم

 . شد سرازیر اشكم. داشتم گرم

 هوا و حال این از کم یه بزار... کني؟ مي رو کارا این خودت با چرا. ات عمه یا عموت خونه برو روزی چند یه دخترم، -

 یرونب دویدی کم لباس و بارون این با! بیام؟ خودم تا نزدی زنگ بهم چرا اصالً... گذاشته اثر روت تنهایي... بیرون بیای

 !بشه؟ چي که

 رمس افتادم؛ راد یاد بودم آغوشش تو هنوز که حالي در. بود بسته رو گلوم راه اشک و بغض... بزنم حرف تونستم نمي

 . بود رفته اتاق از... نبود ولي ببینم رو بارش سرزنش نگاه دوباره تا کردم بلند رو

 : گفتم گریه با بعد و کردم صبر کمي

 گم ور گورت خونه این از بودن نوشته رژ با برام آینه رو. ببینید بیایید زودتر خواستم مي فقط کرد نمي کار فكرم -

 .کن

*** 

 ادهد بهش رو رفتنم خبر و بودم زده زنگ عمو به. بشم دور محیط این از روزی چند یه و برم... برم بودم گرفته تصمیم

 که رو این. بودیم که خون هم نبود چي هر... باشه طور این خواست مي دلم من حداقل یا... بود شده خوشحال... بودم

 . کرد انكار شد نمي

 . قیطریه تو بزرگ و شیک آپارتمان یه... خونشون رسیدم باالخره

 : گفت و کرد قلوه رو اش کرده بوتاکس لبای دیدنم محض به عمو زن

 . تو بیا اومدی خوش. هاني تویي وای -

 : گفت خدمتكارش به رو

 . بگیر رو ساکش جون نگار کمک بیا ملک -

 دم ی شده تتو ابروهای و دستش تو سنگین انگشترهای اون به... کردم نگاه عمو زن عملي ی چهره و باریک اندام به

 : گفتم و لبم رو اومد تلخي لبخند. روزش

 . برم مي خودم جون سیما نیست احتیاجي -

 : گفت و کرد باز رو ها اتاق از یكي در

 . مهمون اتاق تو بذار رو وسایلت باش، راحت -

 .زندگي جور این به نداشتم عادت من...  رو محیط این... رو شرایط این آوردم مي طاقت روز چند!.. روز؟ چند خدایا
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 پرهام و عمو از هنوز ولي بود، غروب. بیرون اومدم و بود داده نشونم جون سیما که اتاقي تو گذاشتم دستیمو ساک

  ".بودم تر راحت بود چشمم جلوی کمتر چي هر پرهام... بهتر چه". نبود خبری

 :گفت و بیرون کشید افكارم از منو جون سیما صدای

  تي؟ یا برات بیارم کافي خودته، خونه مثل اینجام عزیزم، باش راحت ـ

 . میریزم چایي خودم ممنون ـ

 . هاني باش راحت پس ـ

 جلوی زور به لحظه اون در ولي گرفت، مي م خنده میاورد زبون به جون سیما که اصطالحاتي و زدن حرف از همیشه

 .گرفتم خودمو

 . اومد پرهام و عمو صدای لحظه همین در

 . اینجاست هم عمو نگارِ که بینم مي! به به. اومدیم ما سالم، ـ

 . کردم سالم هم پرهام به و بوسیدم رو صورتش و شدم بلند احترامش به

 . کرد دراز طرفم به رو دستش و اومد جلو

 کار این بار هر ولي دم، نمي دست محرم نا با وقت هیچ من که دونست مي خوب هم خودش ندادم، نشون العملي عكس

 . کرد مي تكرار رو

 . ای پاستوریزه خیلي که بود رفته یادم اوکي، ـ

 . است خاموشي ابلهان جواب نداشتم، رو باهاش کردن کل کل ی حوصله اصال نگفتم، چیزی

 اتاقم به سریع شام از بعد. شد صرف پرهام دلچسب چندان نه های شوخي کنار در خوشایند چندان نه محیطي تو شام

 .بگیرم آرامش یكم اونجا شاید تا برگشتم

*** 

 ایهپ که کنارم پاتختي میز روی از و دادم بدنم به قوسي و کش کردم، باز چشمامو میومد پایین از که صدایي و سر با

 ینا پس!!! نشده؟ هفت هنوز!!! چي؟"... چنده ساعت ببینم تا برداشتم رو گوشیم بود بلندتر استاندارد اندازه از هاش

 خوردن با که بخوابم دوباره کردم سعي کنان غرغر و پیچیدم خودم دور تر محكم رو پتو "!!!چیه؟ برای صدا و سر همه

 :گفتم و نشستم کردم مي مرتب انگشتام ی شونه با رو موهام حالیكه در. اومد در نهادم از آه در به ای تقه

 .بفرمایین ـ

 :گفت و داخل آورد در الی از رو سرش بود، بعید سالش و سن از که اسپرت لباس با جون سیما
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 .بریم هم با پاشو بدوام، یكم برم خوام مي هواییه، چه ببین شو بلند!!! هاني؟ خوابي هنوز ـ

 کنم، رد هم رو جون سیما ی خواسته اینكه روی ولي نداشتم رو زودی این به صبح اونم دویدن، ی حوصله اصال

 :گفتم اکراه کمي با. نداشتم

 .شم مي آماده االن جون سیما چشم ـ

 .کنه آماده درینک برات ملک گم مي منتظرتم، پایین من پس ـ

 وفیقت این برای تا افتادم راه روشویي سمت به نشست، لبم ی گوشه لبخندی آگاه خود نا درینک ی کلمه شنیدن با

 خوشگل روز به روز که شادشه و سرزنده اخالق همین خاطر به جون سیما کردم مي فكر خودم با. بشم آماده اجباری

 که روزی چند این توی اگه شاید که کردم فكر خودم با. خوردم غبطه حالش به لحظه یک شه، مي تر اندام خوش و تر

 .باشه خوب منم ی روحیه برای کنم شرکت هاش برنامه تو و بشم هماهنگ باهاش اینجام

 ایلوس از بود پر عمو دوبلكس و شیک آپارتمان. پایین رفتم رو ها پله حاضر و پوشیده لباس بعد ی دقیقه بیست

 هعالق وسایلش به هم واقعا و بود کرده جمعشون فردش به منحصر ی سلیقه با جون سیما که قیمت گرون و آنتیک

 آپارتمان عمو موقع اون دوییدیم مي هم دنبال خونه توی داشتیم شیوا و پرهام با بودم بچه که بار یه یادمه. بود مند

 میز هب گرفت پام بودیم بازی مشغول که همینطور کردن، مي زندگي بزرگ ویالیي ی خونه یه توی و بود نشده نشین

 نجو سیما. همان گلدون شكستن و افتادن و همانا من خوردن زمین بود، روش بزرگي قدیمي گلدون که کوچیكي گرد

 هک چند هر نیاورد رومون به اصال انصافا ولي کشید، سرم به کارش طوریكه به بود افتاده فشارش ناراحتي شدت از

 .خرید جون سیما برای تر شیک و بزرگتر گلدون یه اتفاق اون از بعد مامان

 .کشیدم دست خاطرات مرور از پرهام صدای با

 .بخیر صبح جون نگار سالم ـ

 ".گفتنش جون نگار این از میومد بدم چقدر جون، نگار جون، نگار"

 .بخیر شمام صبح پرهام آقا سالم ـ

 :گفت و اومد سمتم به داشت دست در پرتغال آب لیواني حالیكه در خنده با عمو

 تنیس خبری ظهر ی لنگه تا خواب از باشي که اینجا شي، روشن بزن پرتغال آب بیا بخیر، صبح عمو، نگارِ سالم ـ

 .سحرخیز باشي سحرخیز باید اینجا

 ورزشي کفشای کردن پا به مشغول که رو جون سیما ابرو با که کرد مي ادا حالي در در رسفو سحرخیزش ی جمله

 :داد ادامه و داد، مي نشون بود گوچیش مارک

 .کنه مي سحرخیزا گروه قاطي هم رو تو سیما اینجایي که مدتي این توی کنم فكر ـ

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

54 

 :گفت که شد بلند نیومده بدش هم زیاد بحث این از بود معلوم که جون سیما صدای

 مهعال یه هیچ که نكردین ضرر سحرخیزیتون خاطر به که خوبه حاال باشي، کامروا تا باش سحرخیز گفتن قدیم از ـ

 .بردین هم سود

 :داد ادامه کرد مي اشاره من به حالیكه در و

 یه گها االن نبره، باد که بگیریم سفت خودمونو کاله باید ما. دارن دوست رو پروری تن فقط مردا این جون نگار بریم ـ

 .کرد مي بارم متلک تا هزار عموت همین میاوردم وزن اضافه و بودم تنبل ذره یه فقط ذره،

*** 

 و سبكي احساس صبحگاهي روی پیاده اون از بعد ولي بودم، شده همراه جون سیما با اجبار سر از و اکراه با اینكه با

 از سال پنجاه به نزدیک کرد نمي باور کس هیچ بود مونده جوون اینقدر جون سیما نبود خود بي. کردم مي نشاط

 .داره پرهام سن به پسری اینكه یا گذره مي عمرش

 : گفتم و کردم جون سیما به رو بذارم، مینا سر سربه یكم کردم هوس آزاد هوای استنشاق و روی پیاده اون از بعد

 . پیشم بیاد کنم دعوت رو دوستم دید مي اجازه جون سیما -

 . بدون خودت ی خونه رو اینجا که گفتم. نیست ای مسأله هاني، اوکي -

 :داد جواب بوق دومین از بعد گرفتم، رو مینا ی شماره موبایلم گوشي با و رفتم اتاقم سمت به

 !زدی زنگ من به که دراومده طرف کدوم از آفتاب امروز ببینم بزار خانوم، نگار سالم به به ـ

 :دادم جواب رمق بي صدایي با زدم مي حالي بي و مریضي به خودمو حالیكه در

 وعم که بود بد قدری به حالم روز چند این! گرفتي؟ مي ازم خبری نباید هم تو نزدم زنگ من حاال خانوم، مینا سالم ـ

 .خودشون ی خونه آوردم زور به

 دفعه این ذاشت مي سرم سربه اون همیشه خندیدم، مي بهش دلم توی و کردم مي حس وضوح به رو مینا دستپاچگي

 .بود من نوبت

 نكردی؟ خبرم چرا نیفتاده؟ برات که بدی اتفاق... دختر ترسوندی منو! نگار؟ شده چي ـ

 .اینجا بیا خواستي هستم عمو ی خونه من دیگه، کردم خبرت االن خب ـ

 .رسونم مي خودمو زود من بگو آدرسو باشه باشه، ـ

 دوش اومدنش از قبل تا رفتم حموم سمت به خوشحالي با. کردم قطع رو تماس و دادم آدرسو ساختگي حالي بي با

 . بگیرم
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 .بودم مینا منتظر مرتب و آماده بعد ساعت نیم

 نبود معلوم زد، مي حرف ملک با داشت گویا. خورد گوشم به مینا صدای متعاقبش و در زنگ صدای لحظه همون در

 .شد وارد در به ای ضربه زدن با مینا. بود رفته کجا دوباره جون سیما

 احوالتون؟ خانوم مینا سالااااام ـ

 خودش به انگار بعد زد خشكش در کنار جا همون من شاداب و سرحال ی قیافه دیدن با. زدم بزرگي لبخند روش به و

 :گفت زد مي دستم و بازو به که نمایشي ضربات با و من به رسوند خودشو خیز یه با و اومد

 اون اب شم مي رو روبه جنازه یه با االن کردم فكر. شم مي نگرانت من نگفتي. بدجنسي خیلي نگار، بدجنسي خیلي ـ

 ...کردنت صحبت طرز

 :گفتم و انداختم آویزونش لبای به نگاهي

 دوستت سالمتي از حاال... خب خیلي... باشه! بشي؟ رو روبه جنازه یه با من جای به داشتي دوست االن یعني پس ـ

 !ببینیش؟ مریض خواد مي دلت و شي مي ناراحت

 باالیي سرعت چه با اینجا تا دوني نمي شدم، نگرانت فقط من!! هاااا؟ ببینمت مریض دارم دوست من گفته کي ـ

 ...دیگه بگو ها؟ ها؟ دادی؟ مي بابامو مامان جواب تو میفتاد برام اتفاقي اگه!!! کردم رانندگي

 :گفتم و باال بردم رو دستام تسلیم حالت به کنه، اذیتم که بود اون نوبت حاال

 کني؟ بوسم کني، بغلم بیای خوای نمي... تو با حق اصال... باشه... باشه ـ

 :گفت و سمتم اومد خنده با

 ... که نیست رو... خدا رو تو برم روتو ـ

 روی گذاشت رو سیني "اومدین خوش" گفتن با و شد وارد شربت و شیریني و میوه حاوی سیني با ملک موقع همین

 .رفت بیرون و اتاق ی گوشه کوچک میز

 .رفت و نكرد قبول بمونه هم ناهار برای گفتم چقدر هر و موند پیشم ظهر نزدیک تا مینا

 ،باشم جمع تو روز چند اگه شاید. زدم پس رو افكار این ولي. کرد رو اتاقم و خونمون هوای دلم دوباره مینا رفتن از بعد

 ..بشه گور و گم هم خیاالت این

 .بود صحبت مشغول مامانش با که شنیدم رو پرهام صدای که بودم افكارم با رفتن کلنجار حال در

  " باشه؟؟؟ شرکت االن نباید مگه وا"
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 نگاه که درحالي و تو اومد بشه منتظرجواب اینكه بدون پرهام و خورد اتاقم در به ای ضربه که، بودم افكار همین تو

 خواد نمي وقت هیچ". شدم غافلگیر شدنش وارد دفعه یه از. کرد باالیي بلند سالم بود دوخته من به رو اش خیره

  ".بشه درست

 :گفتم و دادم رو سالمش جواب

 !داشتید؟ کاری -

 اینجا اومدی مثال کني، حبس اتاق تو رو خودت خوای مي کي تا. حاضره ناهارم نباشي، تنها که اومدم زودتر امروز -

  بشي؟ خارج خودت الک از که

 . میام منم بفرمایید شما -

 !باهام؟ باشي راحت خوای مي کي شما؟؟ -

 .بود ایستاده همچنان اون ولي بره رو از شاید کردم نگاش خیره و دادم بیرون حرص با رو نفسم

 :گفتم و کشیدم پوفي

 . بشه مراعات وسط این چیزایي یه باید باشم، راحت خونتون خوای مي اگه پرهام، آقا -

 از بعد و کردم نگاهي آینه تو روحم بي صورت به. رفت بیرون حرف بدون و آورد باال تسلیم عالمت به رو دستش

 با و بودند نشسته میز سر هم عمو زن و پرهام و بود آماده و چیده میز. رفتم بیرون اتاق از بودنم مرتب از شدن مطمئن

 . کردند قطع رو حرفشون من اومدن با ولي کردند، مي صحبت هم

 : گفت و زد لبخندی روم به افتاد من به که چشمش جون سیما

 !! بشه؟ پیداش خونه تو من پسر این که بیای تو مگه جون نگار -

 و کنار کشیدم رو صندلي. میزنه حرف تا صد آدم با که لبخندا اون از. نشست لبش ی گوشه کج لبخند یه بعد و

 . بودم داده دست از غذا خوردن برای رو اشتهام تمام. نشستم

 !کشي؟ نمي غذا چرا جون نگار_

 :گرفت سر از رو صحبت دوباره جون سیما که شدم کاهوها با کردن بازی مشغول کشیدم، خودم برای ساالد کمي

 ناماو اینجایي، تو گفته خواهرش به پرویز گویا...اینجا بیان دخترا با جون پوران قراره شام امشب جون نگار راستي_

 ...بیان میخوان دیدنت برای

 :گفتم دلم توی

 "...کردنم بارون متلک!!!  نه دیدنم"
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 :گفتم آروم وخیلي دادم قورت دلمو حرف

 . بینمشون مي! خوب چه_

 :گفت و داد باال رو ابروش یه سیما

 .کنه حبس خونه تو رو خودش که این نه دیدنشون، میره خودش ببینه بخواد رو کسي آدم -

 . نداشتم رو اش آمادگي روحي نظر از ولي. باشماست حق -

 االخرهب بزنم حرفي تونستم نمي و بود گرفته رو گلوم بغض.... زبون زخم و سرکوفت...  شون همیشگي کار... بود همین

 . شدم بلند میز پشت از شدن سیر بهانه به و کردم تموم بود که زحمتي هر با رو ساالدم خوردن

 اون با شیوا مخصوصا... نداشتم رو کس هیچ حوصله اصال کردم، گرم کتاب خوندن و تاپ لپ با سرمو غروب تا

 !!! کنم تحملش امشب خواستم مي جوری چه... اخالقش

 پوشیدم، ای سورمه بلند آستین شومیز یه با جین شلوار یه کردم، عوض رو لباسام که بود مهمونا اومدن نزدیک

 اسیم. رفتم سالن به و بیرون اومدم اتاق از اومد که زنگ صدای. کردم جمع سرم پشت کلیپس با همیشه مثل موهامم

 باالی تا شلوارش که بود پوشیده سدری سرهمي لباس یه و بود کرده لخت حسابي رو اش مشكي پرکالغي موهای

 با. ادمید نشون حسابي رو پاش زده الک و بلند های ناخن که بود پوشیده هم بلند پاشنه دار بند کفش یه بود زانوش

 : گفت من دیدن

 . بیان دوستامم از تا چند شاید!! پوشیدی؟ چیه این هاني، -

 . گذاشت هام شونه دور رو دستش و ایستاد کنارم و کرد ظاهرم به نگاهي یه پرهام

 ور دستش حلقه و شد کارم این متوجه اون ولي کنار، روبكشم خودم خواستم و شد چندشم بدنم به دستش برخورد از

 : وگفت ترکرد تنگ

 . سرتره همه از بازم بپوشه چي هر که طوریه تیپش. کنه کاری نداره احتیاج. وشیكه ساده نگار -

 بگیرم قرار مهمونا دید مورد کامال که این از قبل منم و سررسیدند مهمونا که بود دادن جواب برای آماده جون سیما

 . دادم نجات پرهام دست ی حلقه از رو خودم

 روشن رو موهاش. بود رسیده خودش به حسابي نیاره کم جون سیما از اینكه برای. شد وارد فخر با همیشه مثل عمه

 های بوسه اون از نشوند گونم به بوسه یه دور از و اومد جلو من دیدن با. بود کرده هم حسابي آرایش یه و بود کرده

 . بود برادرش دختر از تر مهم براش صورتش آرایش اینكه مثل... پوچ و خشک محبتي نه آغوشي نه... هوایي
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 شیدهپو خردلي مانتوی یه برنزه، و بود کرده الغر حسابي. افتاد شیوا به چشمم شدم دور ازش و کشیدم عمیق نفس یه

 هب اصال که شیوا. بود مشخص گردنش دور پارچه یه فقط روسری از و صورتش تو بود ریخته رو بورش موهای کل بود و

 . داد سرتكون برام دور از فقط و نیومد هم طرفم

 ...من مهربون خانواده از اینم

 عمه. برگشت شرکت از عمو هم، بعد دقیقه چند و رسیدند کوچولوشون دختر با هم شوهرش و شیما بعد ساعت نیم

 و پرهام به بود چسبیده معمول طبق هم شیوا. آورد نمي زبون به که بود، دلخور چي از دونم نمي. بود ژست تو هنوز

 : گفت و کرد اشاره دستش کنار به و کرد من به نگاهي یه پرویز عمو. کرد مي پچ پچ گوشش دم مرتب

 . جون عمو خودم کنار اینجا بیا بشیني، تنها نبینم -

 : گفت پرویز عمو کنار من دیدن با عمه. زد لبخند و گرفت آغوش تو رو من عمو و نشستم عمو کنار

 !اونجا؟ نیومدی بودیم غریبه ما دیگه حاال -

 . بیرون زده خونه از که اینه مهم جا اون یا اینجا من، خواهر کنه مي فرقي چه -

 : گفت و اومد حرف به شیوا اینبار که بودم نكرده باز دهن هنوز

 . دیگه مونده که میگذره خوش بیشتر بهش جا این حتماً خوب، -

 . بفهمونه رو منظورش که کرد نگاه پرهام به جوری یه و

 : گفتم و کردم نگاه جمع به کالفه

 . میشم هم شما مزاحم جون، عمه چشم -

 . نبود اومد و رفت اهل و بود جوش دیر داشت رو اخالق همین هم خدابیامرز نرگس کالً -

 مي نگه رو احترامتون که هم همیشه... نیست که اون... رفته که اون... دوید صورتم به گرم خون مامان اسم شنیدن از

 . دارید برنمي سرش از دست چرا داشت،

 ...بودن سربار. بود داده دست بهم بودن اضافي احساس کنم، ترک رو جمع میخواست دلم

 ...اومدم خودم به عمو زن صدای با که گذشت قدر چه دونم نمي

 . شام نمیای هاني، -

 غذا از پر بشقاب یه با پرهام شدم بلند که همین!!... ؟ میز دور بودن رفته همه موقع چه!!... بود؟ شده آماده میز کي

 : گفت و شد سبز جلوم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

59 

 . بخوری رو تهش تا باید. نخوردی چیزی هم ظهر دیدم. کشیدم برات -

 زیر و گرفتم دستش از رو بشقاب بشم راحت شرش از اینكه برای ولي نداشتم غذا به اشتهایي. کردم نگاه بشقاب به

 . کردم تشكر یه لبي

 حلقه پرهام بازوی دور رو دستش و رسوند کنارمون سریع رو خودش ایستادیم؛ هم کنار پرهام و من دید وقتي شیوا

 : کرد

 !سرکار؟ میری که فردا برگشتي، سرکار از زود امروز شنیدم جون سیما از -

 :گفت کرد مي منزجرم که لحني با و داد شیوا تحویل ای مسخره نگاه

 عوض وهواش آب یكم تا بیرون ببرم رو مامان هاني این و خونه بمونم رو فردا میخوام. شیوا است شنبه پنج فردا نه، -

 .بشه

 . پوشوند رو صورتش تمام گنده لبخند یه و

  "!!!عوضي این با اونم بیرون، برم من "

 : داد ادامه که کنم مخالفت و کنم باز دهن خواستم مي

 . بیار خودت با خواستي هم هرکي بیرون میریم. نداریم مخالفت... اُ..اُ..اُ _

 : گفت ناز با و کرد غنچه رو لباش شیوا

  هستند؟ کیا. برید میخوایید کجا. ندارم ای برنامه هیچ فردا میام منم -

 ... کوچولو خوابي هنوز موقع اون تو کوه، میریم زود صبح -

 . بریم هم با که میمونم جا همین اصالً میام، منم -

 دش وارد در از که وقتي تیپش یاد! میومد لباسا این با کوه اونوقت اینجا؛ رو شب بمونه خواست مي بود، گرفته خندم

 . کرد پر رو صورتم همه پهن و پت لبخندی و افتادم

 !اوکیه؟ چیز همه پس زدی لبخند که شدی راضي معلومه -

 . اومدم خودم به

 . نیست مناسب کوه برای کفشم و لباس من برید، جون شیوا و تو نه، -

  چنده؟ پات سایز شیوا. یكیه مامان و شیوا با که لباست سایز. بهونه بي بهونه میشه، شما بدون مگه

- 83  
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  خانومي؟ چنده شما مال خوب -

 : گفتم و شد چندشم گفتنش خانمي لحن از

 . اینجاست هم خودش االن شیوا حال هر به -

 . گردیم برمي هم با و داره برمي لباس میبرمش شب. نیاورده لباس هم شیوا -

 . دوخت چشم من به شد، باز هم از شیوا صورت

  چنده؟ کفشت سایز نگفتي -

 . ندارم رو حالش کن باور. بیام خوام نمي حال این با ولي. 83 منم -

 . میشیم آشنا هم اونا با اینجوری. بیان هم دوستات که کني هماهنگ بزني زنگ توني مي -

 . بود بهتر هک نشستن خونه این تو از نبود؛ هم بد میومد مینا اگه بیكار؛ احتماالً و بود شنبه پنج مینا، پیش رفت فكرم

 :گفتم ومن پوشوند رو صورتش رضایت سر از لبخندی دید رو من سكوت که پرهام

 . بشم مطمئن مینا از باید اول نمیدم، قول -

 . باشي نداشته ای دیگه ی بهونه که بزن زنگ نشده دیر تا پس -

 . میومد داد و جیغ و خنده صدای گوشي پشت از. زدم زنگ مینا به و برداشتم رو ام گوشي اکراه با

  خبره؟ چه اونجا مینا -

  کو؟ سالمت -

 .سالم ببخشید -

 .علیک -

 !خبره؟ چه اونجا گم مي شي؟ نمي آدم تو مینا -

 محال نگو دوباره؟ افتادی من یاد شده چي. میكنه اذیتش داره و مبینا این جون به افتاده گنده خرس مبین هیچي، -

 .عموجانت ی خونه بیام بخورم رو گولت محاله اینبار که بده

 . رم نمي من نیایي تو تا...  ولي برم همراهشون منم میخوان کوه برن دارند تصمیم شیوا و پرهام نه، -

 . اومدم مبین با شاید ندارم، کاری که فردا -

 . رم نمي منم نیایي اگه بده بهم رو جوابش نه، شاید -
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 . برو تو خوب! کاریه؟ چه وا؛ -

 . مینااااااااا -

 . میگم بهت االن. نكش بنفش جیغ خوب خیلي -

 : گفت مي که مبین شاد صدای و میومد مبین با صحبتش صدای

 .خدامه از من نه؟ که چرا -

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

 نگاه و ها شدن نزدیک هنوز که چند هر. شدم دور ها توجه محور از من و اومدند هم جون سیما دوستای شام از بعد

 که اتاقم تو رفتم ومن شد، همراه باهاشون هم پرهام رفتن مي که اینا عمه.میداد آزارم پرهام بیگاه و گاه های

 . نداشتم رو شلوغي و صدا حوصله دیگه بودم شده تنها که وقتي از. کنم استراحت

 د،بو تاریک نیمه هنوز هوا. شدم بیدار خورد مي در به پیاپي که هایي تقه صدای با که بودم خوابیده چقدر دونم نمي

 هدیگ ولي شدم پشیمون بودم داده رفتن قول دیشب اینكه از. داشتم استراحت به احتیاج هنوز و سوخت مي چشمام

 :گفتم تختخوابم توی جا همون از. زد مي صدام که میومد، در پشت از هنوز پرهام صدای. نبود ای چاره

 .شم مي حاضر االن بیدارم ـ

 .تو اومد و کرد باز رو در بدم اجازه اینكه بدون پرهام

 .آورده برات دیشب شیوا رو کفش و لباسا این خوابالو، خانوم سالم ـ

 . میام شم مي حاضر همونجا، بذارشون ممنون ـ

 :گفت و کرد پا اون و پا این یكم پرهام

 .منتظرتیم سالن تو ما بیا زود پس ـ

 . شد خارج اتاق از من ی باشه با همزمان

 اتاقم که بود بد چقدر. زد مي چشمک بهم بدجوری گرمم رختخواب حالیكه در. اومدم پایین تخت از سستي با

 .رفتم روشویي سمت به و برداشتم رو مسواکم و حوله... راهرو توی رفتم مي باید نداشت، روشویي

 باسن ویر زور به قدش که کوتاه خیلي مانتوی یه... انداختم بود آورده شیوا که لباسایي به نگاهي برگشتم که اتاقم به

 های کفش و!... کوتاه فاق و تنگ جین شلوار یک!... بود انفجار حال در هاش دکمه تنگي شدت از و رسید مي

 . کنم پام مینا جلوی شد نمي روم حتي که بود جلف قدری به رنگش بهتره، نگم اسپرتشم
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 برای که درسته حاال بودن، اسپرت اکثرا خودم های لباس. پوشیدم رو خودم لباسای و شدم ها لباس خیال بي

 .بود شیوا اسپرت ظاهر به لباسای از بهتر خیلي ولي، نبود کوهنوردی

 .بخیر صبح سالم ـ

 .چرخید من سمت به همزمان شیوا و پرهام سر

 !نپوشیدی؟ رو شیوا لباسای چرا پس جون نگار!!! اِ ـ

 .ترم راحت خودم لباسای با لطفتون از مرسي ـ

 :گفت و شیوا لب ی گوشه نشست پوزخندی

 .ندارن قبول منو لباسای خانوم نگار ـ

 .ترم راحت اینجوری. جون شیوا نیست این موضوع نه، ـ

 :گفت و داد خاتمه بحث این به پرهام

 .بریزم برات پرتغال آب لیوان یه بیا اومدی موقع به نگار بیاد، راحته جور هر کس هر کنین ولش اصال ـ

 :گفت و کرد نازک چشمي پشت شیوا. برداشت لیوان یه بود ای قهوه کوتاه پایه میز روی که پارچي از و

 !!!پرهام آقا داری خیلي رو عموت دختر هوای ـ

 :گفت و داد شیوا تحویل ای مسخره نیشخند پرهام

 .نداریم بیشتر که رو عمو دختر دونه یه همین ـ

 :گفتم و کردم رد رو دستش. گرفت سمتم به رو لیوان و

 .جون شیوا به بده ندارم اشتها زودی این به صبح من مرسي ـ

 که من ولي بود، بسته رو از رو شمشیر واضح خیلي. رفت خروجي در سمت به و کرد رو پشتش و گفت ایشي شیوا

 !!!نداشتم کاریش

 .نمونیم عقب بقیه از که بریم زودتر بهتره پس ـ

 !!!بیاد؟ باهامون خواست مي کي دیگه مگه!!!... بقیه؟

 ".بیاد خواد مي کي هر کن، ولش " گفتم خودم با و زدم پس رو افكارم
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 ام از قبل بودن پرهام و شیوا دوستان از گویا که جوون پسر و دختر چند رسیدیم که قرار محل به. بود درکه قرارمون

 توجه کرد مي روبوسي باهاشون و رفت مي دوستاش بغل توی جیغ جیغ با که شیوا به و کردم سالم. بودن رسیده

 ثلم ولي ببینم، اطراف اون رو مینا شاید تا گردوندم چشم. میومد بدم دخترونه بازیای لوس جور این از همیشه نكردم،

 ماشینش که بودم فكر همین توی. کرد مي خالص غریبه جمع این از رو من و میومد زودتر کاش ای. بود نیومده اینكه

  ".شه نمي بزرگ دختر این ". کرد پارک بعد و جلوم پیچید که دیدم رو

 پیدا یهو حاال و شده گم بازار شلوغي توی که ای بچه مثل خوشحالي با. شدند پیاده ماشین از مبینا و مبین همراه مینا

 . کردم پرواز تقریبا سمتشون به شده

 .جون مبینا سالم مبین، آقا سالم. اومدی که خوب چه جون مینا سالم ـ

 تكون کنارت از شي مي خوشحال من دیدن از اینقدر دونستم مي اگه! شدی؟ مهربون چه! شده چي... نگار سالم ـ

 .خوردم نمي

 ؟!کردی ناپرهیزیا این از شده چطور. خانوم نگار سالم ـ

 .منه اومدن گردش و کوه منظورش که داد نشون اطراف به کردن نگاه با که بود مبین صدای

 .خواست مي اکسیژن و آزاد هوای یكم دلم. مبین آقا الزمه برام خوری هوا این کردم فكر ـ

 .برات خوشحالم نشده، دیر هم حاال کردی، مي رو کار این اینا از زودتر باید ـ

 :گفت مي که برگشتم عقب به پرهام صدای با

 کني؟ معرفي بهمون رو دوستات خوای نمي جون نگار ـ

 .انداخت مبین به مشكوکي نگاه و

 . هستن جون مبینا خواهرش و مبین آقا بردارش و دوستم مینا ـ

 :دادم ادامه مینا به رو و

 .عموم پسر پرهام آقا ـ

 جواب اون از سردتر و فشرد رو دستش سردی به پرهام. کرد سالم و داد دست پرهام با و آورد جلو رو دستش مبین

 :گفتم کنم عوض رو سرد جو اون اینكه خاطر به. بود شده اینجوری چرا دونم نمي. داد رو سالمش

 .بقیه پیش بریم ـ

 و میاورد جا رو حالم داشت صبح خنک هوای. باال رفتیم مي باید و بودن اومده همه دیگه. افتادم راه ها بچه سمت به و

 چهار یا سه های گروه توی کدوم هر ها بچه. بودم راضي دل ته از بودم اومده و بودم کنده دل رختخواب از اینكه از
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 یواش باز که پرهام یكبار دقیقه چند هر. بودیم همه از آخر هم مبینا و مبین و مینا و من. افتادند راه باال سمت به نفره

. نمیومد خوشم هاش نگاه این از. نداخت مي سوال از پر نگاهي ما به و گشت برمي عقب به بود آویزون بازوش به

 رو و انداخت بهم دلسوزی نگاه مینا. نباشیم پرهام سر پشت تا کنیم حرکت سریعتر خواستم مینا از. شدم مي معذب

 االح. بذاریم سر پشت رو گروهش و پرهام و بگیره سرعت هامون قدم شد باعث ولي نشنیدم، که گفت چیزی مبین به

 هم باز ولي کردم، مي حس سر پشت از رو پرهام ی خیره نگاه که چند هر ببرم، لذت طبیعت و هوا اون از تونستم مي

 .بود شدن چشم تو چشم از بهتر

 فكر و تنهایي خاطر به فقط و فقط اوهام اون تمام میكردم احساس بود، آورده ذوقم سر حسابي کوه پاک و تمیز هوای

 .بود کرده مشغول رو ذهنم مدت این که بوده خیاالتي و

 مه کوه سكوت از برمیداشتم، قدم مینا کنار آروم که همینطور شدم، مي حال سر بیشتر میكشیدم که نفسي هر با

 ...بود کرده سكوت هم مینا که بود اینجا جالب. میكردم استفاده

 :فتگ میزد نفس نفس که همینطور. شد نزدیک ما به تندی قدمهای با مبین برگشتیم، عقب به دو هر مبین صدای با

 هی سرتونم پشت به! میرید؟ دارید همینجور انداختید رو سرتون بردارید، قدم آرومتر یكم... دوتا شما دست از امان _

 ...نمیاد خوش رو خدا! وقت؟ یه نكنید نگاه

 :گفت مبین به رو طلبكاری قیافه با مینا

 ...پاتونه زیر های مورچه به حواستون شما نیست ما تقصیر برمیداریم، قدم تند کجا ما _

 ...اومد لبم به لبخند مینا حرف این با

 :گفت فورا من لبخند دیدن با مبین

 ارمطلبك... کردین ول کنه مي فس فس همش که تنبل مبینای اون با رو من! بخندم؟ من نخندی شما بخند خانم بله _

 !هستید؟

 ...کرد نازک برامون چشمي پشت و

 ...شد پررنگتر لبام رو لبخند مبین حرکت این با

... ت؟کجاس مبینا پس ببینم اصال دویدی؟ مي ما دنبال که داشتي چیكار حاال... میشه پررو االن این جون نگار نخند _

 بشي؟ راحت شرش از تا پایین کردی پرتش کوه از نكنه

 :گفت و برداشت قدم آروم مینا سمت به و زد شیطوني لبخند مبین

 ...آوردم سرش رو میارم تو سر به االن که بالیي همون آره _
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 که وحشتناکي جیغ با مینا... نكرد ولش ولي داد؛ هلش عقب سمت به اونو و گرفت رو مینا بازوهای لحظه همون و

 .کوبید مبین بازوی به محكم جیغش از شرمنده مینا و... برگردند ما سمت به همه شد باعث کشید،

 که بودم شده خنده غرق مینا مزه با و وحشتزده قیافه از حدی به... بودیم خندیدن حال در بلند صدای با مبین و من

 ...اومد چشمام به اشک

 :گفت عصبانیت با مینا

 ...وایستاد قلبم... ها مزه بي بخندین یخ رو... کوفت _

 ..زد برادرش بازوی به دیگه محكم ضربه یه و. کشید عمیقي نفس و

 :گفتم لبخند همون با مبین به رو

 کجاست؟ مبینا... کجان؟ ها بچه بقیه حاال _

 دنبال اومدم منم... نشستن صبحانه خوردن برای کردیم رد که استراحتگاهي کنار و شدن خسته خانما از تا چند _

 ...شما

 .گفتي مي زودتر رو این خوب -

 ...کرد حرکت استراحتگاه سمت به بشه مبین و من منتظر اینكه بدون حرف این گفتن با مینا و

 ... خنده زیر زدیم هم باز مینا ساختگي قهر دیدن با مبین و من

 آورد ذوق سر رو من حسابي جالب، ماجراهای کردن تعریف با ها بچه به رسیدن تا بود، بقیه خندوندن خدای که مبین

 از يیك و شد پرت حواسم که بودم ها پله از رفتن باال مشغول... رسیدم ها بچه بقیه پیش لبخند از پر لبهای با من و

 کرده وصل بهم برق انگار شد، افتادنم از مانع دستم مچ گرفتن با مبین و خوردم بدی سكندری و ندیدم رو ها پله

... شد عوض حالم چرا نمیدونم کرد گز گز به شروع دستم مچ و کردم گم رو خودم مبین دست گرمای احساس با باشند

 ...برگشتم سمتش به و اومدم خودم به شیوا صدای با که بود مبین دستای تو دستم هنوز

 :گفت بلند صدای با پلیدانه پوزخند یه با شیوا

 برای دارین اونوقت کردین خودتون معطل اینجا رو ما! وقت؟ یه بهتون نگذره بد... اومدن که هم موسیو مادام به به _

 !میخندیدن؟ و میگین جک هم

 مبین و من دیدن با و برگشت ما سمت به شیوا صدای با بود، بش و خوش مشغول شیوا دوستان از یكي با که پرهام

 .کرد نگاه رو ما غلیظ اخم یه با و رفت کنار لباش از لبخند هم، کنار
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 احساس... کشیدم بیرون مبین قوی دستای بین از رو دستم سریع و شدم معذب خیلي جمع توی اونم شیوا حرف از

 و برگشتم مبین سمت به بدم رو شیوا جواب اینكه بدون هم همین برای شد ناراحت شیوا حرف از هم مبین که کردم

 ...کردم عذرخواهي ازش شیوا برخورد خاطر به لب زیر

 :گفت آرومي صدای با و زد من به چشمكي مبین

 بریم بیا... خانمه؟ شیوا این منظورشون گن مي که زره فوالد مادر کرد؟ بارمون دیگه یكي خوای مي معذرت چرا شما -

 .دنبالمون میافته گرزش با االن که

 رو من ستمد مچ کشیدن با پرهام که بودم ننشسته هنوز... رفتیم بودن نشسته مبینا و مینا که میزی سمت به لبخند با

 :گفت عصباني و آروم صدای با و. برگردوند خودش سمت به

 ...دارم کارت بیا _

 ...رفتم بدنبالش اخم با و کشیدم بیرون دستش از عصبانیت با رو دستم مچ

 :گفتم ای دوستانه نچندان لحن با و ایستادم شدیم، دور ها بچه از که مقدار یه

 امرتون؟؟؟ پرهام آقا بفرمایید _

 : گفت و کرد ها بچه سمت به نگاهي غیظ با پرهام

 کیه؟؟؟ پسره این _

 زدم راه اون به رو خودم ولي مبینه منظورش فهمیدم که وجودی با. نشست لبم روی پوزخندی پرهام مسخره سوال از

 :گفتم و

 است؟؟؟ پسره کدوم دقیقا منظورت _

 ...بودی وایساده کنارش پیش لحظه چند که جنابیه همون منظورم... نگـــــــــار نده حرص رو من _

 :گفتم حرص با

 ...مینا دوستم برادر کردم عرض خدمتتون اول لحظه همون _

 :گفت بدی لحن با پرهام

 تو دست که داره تو با سِری و سَر چه اینه منظورم... دوستته داداش میدونم... نمیدونستم گفتي، که خوب چه اِه _

 ...کنین مي عاشقونه های پچ پچ هم گوش زیر و! برمیدارین؟ قدم هم دست

 :گفتم بهش تندی لحن با و شدم عصباني حسابي بود، کرده مبین و من درمورد پرهام که فكری از
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 ...دوستمه برادر فقط اون. نیست مبین و من بین حرفي هیچ دوماً... پندارد خود کیش به را همه کافر اوالً _

 :گفتم بسوزونمش بیشتر اینكه برای

 ...پرهام آقا باشه مربوط شما به نكنم فكر باشه، بینمون چیزی فرض بر هم اگر _

 ...رفتم دوستانم سمت به عجله با باشم جوابي منتظر اینكه بدون و

 گاهمن کینه و غیظ با همینطور که انداختم نگاهي شیوا سمت به حرص با و نشستم مینا کنار ها، بچه پیش رسیدن با

 ...میكرد

 :گفت آروم گوشم کنار مینا

 هستي؟ عصباني اینقدر چرا نگار شد چي _

 :گفتم بشنوه مینا فقط که آهسته صدایي با

 میخواد دلشون غلطي هر خودشون... میكنن بازی من اعصاب با زیادی دارن پرهام و شیوا فقط نیست هیچي _

 .کشن مي آب جانماز من برای ولي میكنن،

 :گفت لب زیر و انداخت ام شونه دور رو دستش مینا

 ...عزیزم کن طي خیالي بي_

 .... وهم.....  ترس....  فكر از عاری....  شدم مي او مثل روز یه فقط داشتم دوست قدر چه کردم، نگاه خیال بي مینای به

 .میرن دارند ها بچه شو، بلند میكني، فكر قدر چه -

 و ودب شیوا دوستان گروه با پرهام. میكردیم حرکت هم با مینا و من قبل مثل دوباره شدم بلند و کردم نگاهي مینا به

 .آویزونش هم شیوا و چروني چشم مشغول

  "!!جذابه؟ براش پسر این چیه آخه "

 ولي کني؛ عوض هوایي و آب جا این اومدی مثالً رفت؟ کجا سرحال و شاد نگار اون! نگار؟ شدی ساکت قدر این چرا -

 . میبینم رو نگار همون هنوز من

 . کنم مي شک عقلم سالمت به دارم دیگه میاد، سرم بالهایي چه ویال تو دوني نمي! مینا؟ کنم کار چه -

 . میدم قول. کنم نمي بهت راجع قضاوتي هیچ کن باور. کن تعریف ؟ زني نمي حرف چرا -

 . گرفت اش چونه زیر و کرد حلقه هم تو خواهش حالت به رو دستاش حرف این با و

  چیه؟ اداها این!! کني نمي قضاوتي هیچ معلومه هم حاال همین از دیوونه، -
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 . ام جدی کن باور -

 تو میرم هروقت چرا! نمیاد؟ سراغم به اینجا چرا منه اوهام اگه ولي مشكله، هم خودم برای باورش چیه؟ دوني مي -

 !میده؟ دست بهم حالت این خونه اون

 شده؟ چي ببینم کني تعریف اول از میشه -

 . داد گوش فقط صامت و ساکت نزد، حرفي مینا مدت این تو. کردم بود یادم که هرچي تعریف به شروع

 . نداری باورم! مینا؟ نمیگي چیزی چرا -

 که یكي. میونه در یكي پای و نیست اوهام اینا میكنم حس من مشكوکه، خیلي چیزی یه اینجا ولي عزیزم، چرا -

 . میدونه خدا چرا؟ حاال. بموني خونه اون تو تو، نداره دوست

 !داره؟ دیگرون برای نفعي چه خونه اون تو من نموندن یا موندن. کردم فكر خیلي موضوع این به هم خودم -

 . تره امن نظرم به خیلي اونجا آپارتمانتون، تو برو میگم بازم ولي... نگار دونم نمي -

 . کردم مي فكر موضوع این به داشتم هم خودم سخته، برام خیلي که این با اتفاقاً -

 به شروع که وقتي بشه؟ چي که کردی ولي خدا امون به رو چیز همه زني، نمي پدرت شرکت به سر یه چرا هم بعد -

 . میشه کم هات غصه و ها ناراحتي از خیلي کني کار

 اعتماد بهش میكنه فكر برم اگه میریزه، حسابم به رو شرکت سهم هم ماه هر. میكنه اداره داره عمو فعالً رو شرکت -

 . میدونه خودش به نسبت احترامي بي یه و ندارم

 : گفت و کرد فكر کم یه مینا

 بیای در کاری بي همه این از اینكه برای ولي. نه کني، احترامي بي عموت به بخوای که این نه. بری باید که من نظر از -

 . کنه مي استقبال پیشنهادت از هم عموت حتماً بگي رو دلیلت اگه نخوری، غصه و

 .میكنم فكر بهش جون، مینا مرسي -

 

 

*** 

 چشمام و بودم داده تكیه صندلي پشتي به رو سرم و پشت منم و بود نشسته جلو شیوا بودیم، خونه به بازگشت راه تو

 ستدو رو سكوت این خوبه،". پرهام نه و شیوا نه. زد نمي حرفي کس هیچ. بشه رفع ام خستگي کمي تا بودم بسته رو

  "دارم
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 . شد بلند هم شیوا صدای همزمان و کردم باز رو چشمام ماشین ترمز صدای با

 . خونمون برم میخوام من گفت کي چیه؟ کار این از منظورت پرهام، -

 . میموني تنها ما خونه بیایي. دارم هم کار کلي و ام خسته خیلي. ندارم رو ات حوصله اصالً االن.  شیوا شو، پیاده -

 مي احترامي بي شیوا به قدر این کِي از پرهام! چي؟ یعني". اومد مي در گردش به پرهام و شیوا بین نگاهم تعجب با

 "!کنه؟ مي خرد رو خودش شخصیت چرا شیوا کنه؟

 !دیگه؟ نكن اذیت جونم، پرهام نیست، کس هیچ میره، سر ام حوصله خونه برم االن من -

 . شو پیاده ام خسته کن باور شیوا -

 . رفت و کوبید هم به رو ماشین در کنه خداحافظي بخواد یا ببینه رو من اصال اینكه بدون و شد پیاده عصبانیت با شیوا

 : آورد بخود رو من عصباني و بلند پرهام صدای که بودم دوتا این رفتارای شوک تو هنوز

 . نیستم ات راننده من بشین جلو بیا -

 .  نكردم شما به اهانتي همچین منم -

 نماشی و گاز رو روگذاشت پاش که بود نشده بسته ماشین در درست هنوز نشستم و کردم باز رو جلو در و شدم بلند

 : کرد شروع بلندی صدای با. برگردوندم پنجره طرف به رو سرم زیادش سرعت به اهمیت بي. شد کنده جا از

 گهدی یكي دست تو دست طور چه کني، مي پاکي ادعای خیلي که تویي. دی نمي نامحرم یه به دست حتي که تویي -

 و لت جا همون رو جفتتون نزنم داشتم نگه رو خودم خیلي. بود پرکرده رو جا همه هات خنده صدای و میومدی کوه تو

  دیگه؟ ماهاست جلوی فقط هات بازی ادا این. کنم پار

 ادامه ولي بردم فرو دستم گوشت تو رو هام ناخن و دادم بیرون حرص با رو نفسم نگم هیچي و باشم آروم کردم سعي

 : داد

 !.....داشتي؟ کردن زندگي تنها برای اصرار همه این که داری رو دیگه نفر چند هستن؟ کیا دیگه -

  "!کنه؟ احترامي بي من به میده اجازه خودش به طوری چه میزنه، که چیه حرفا این".کشید مي سوت داشت سرم

 . کنید مي روی زیاده دارید دیگه شما ولي کنم حفظ رو احترامتون کنم مي سعي خیلي دارم پرهام، آقا ببینید -

 !کني؟ مي صداش جوری چه رو پسره اون چي؟ دیگه شمام، پرهامم، آقا من بگو، نه، -

 . کنید احترامي بي من به بخواهید ندارید هم حقي و پدرم نه هستید من برادر نه شما. کنید بس -
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 سمتم به و ترمز رو زد محكم پارک یه جلوی مدت یه بعد. بستم رو چشمام که قدری به کرد بیشتر رو سرعتش

 :برگشت

 !نه؟ نداشتي خبر هیچي از بگي خوای مي یعني ، آره راه، اون به زني مي رو خودت -

 . نكنید طرح معما. بزنید حرف درست -

 هشیش به ممكن حد تا من و نداشت فاصله بیشتر وجب یه اندازه به صورتم با صورتش کرد کم من با رو اش فاصله

 .متورم کمي گردنش رگ و بود سرخ سرخِ چشمانش. بودم چسبیده

 . نزنم حرفي فعالً گفته بابا که حیف -

 مي صحبت اینطوری من با که باشه آخرتون ی دفعه ضمن در. دونید مي خوب هم خودتون بزنید، که ندارید حرفي -

 . کنید

 : گفت و گرفت رو دستم سریع که کنم بازش اومدم و گرفتم ماشین دستگیره به رو دستم

  کجا؟؟ -

 . بلدم رو راه بقیه خودم بیام باشما بینم نمي صالح -

 . میرسیم االن سرجات، بشین -

 . نداشت حد که بودم دلخور قدری به. گفت نمي هیچي و بود ساکت افتاد راه و بست رو در

 شدم پیاده ماشین از حرفي هیچ بدون داشت نگه که خونه جلوی. پرهام از نه دراومد، صدایي من از نه خونه، برسیم تا

 باال، رفتم سریع و زدم رو آسانسور ی دکمه. پارکینگ توی بزاره رو ماشین نشدم منتظر حتي. رفتم در طرف به و

 با که جون سیما به کوتاهي سالم. نداشتم رو آدما اون کنار و خونه اون توی موندن تحمل هم لحظه یک حتي دیگه

 رومآ نه اگر لحظه، همون ساعت، همون رفتم، مي باید رفتم، اتاقم سمت به و کردم کرد، مي نگاه عصباني منِ به تعجب

 که بود دیده من از رفتاری چه! بزنه؟ حرف اینطوری من با داد مي اجازه خودش به چطور. داشتم بدی حس. گرفتم نمي

 تقریبا چمدون توی لباسامو داشتم. شد اتاق وارد سرم پشت جون سیما! بود؟ داده خودش به رو کاری همچین جرأت

 ...چپوندم مي

 !کني؟ مي جمع لباساتو داری چرا! عزیزم؟ شده چي!!! جون نگار ـ

 ایپ رو پرهام گناه و بودم ندیده ازش محبت جز چیزی روز چند این توی اینكه با نداشتم، دیگه رو یكي این ی حوصله

 .نداشتم هم رو خودم ی حوصله حتي یعني نداشتم، شو حوصله واقعا لحظه اون توی ولي نوشتم نمي اون

 ...خودمون ی خونه برم خواستم مي... شدم مزاحمتون زیادی دیگه فقط... جون سیما نیست چیزی ـ
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 :شد داخل زدن در بدون همیشه مثل پرهام لحظه همون

 نه؟؟؟ تلخه، همیشه حق حرف درمیاری؟ چیه اداها این ـ

 :توپید تقریبا پرهام به جون سیما

 ...مهمونه اینجا نگار! پرهام؟ زدنه حرف طرز چه این ـ

 با اونجا دیدن مي میومدین باید کشه، مي آب جانماز ما برای فقط این نخورین، رو دختر این ظاهر گول جان مامان ـ

 .زد مي الس چطوری غریبه پسرای

 امتم با و باال رفت دستم ناخوداگاه بشم، یكي این خیال بي تونستم نمي دوید، صورتم به خون پرهام حرف این با

 :گفت سریع. رسید پرهام به من از نگاهش و کشید هیني جون سیما. پرهام صورت روی نشست قدرت

 ...بیرون برو اینجا از زود... بیرون برو گي؟ مي چي پرهام ـ

 . شد سرازیر اشكم و دوختم چشم بود مونده هوا تو هنوز که دستم به. بست رو در و داد هل در سمت به رو اون و

 مي مامانمو آغوش من... خواستم نمي رو آغوش اون من ولي گرفت، آغوشش تو منو و سمتم اومد جون سیما

 هداشت رفتاری همچین ش یكدونه یكي دختر با کرد نمي جرات کس هیچ... بود زنده االن اگه... بود اون اگه... خواستم

 ... باشه

 :گفت جون سیما. بیرون اومدم جون سیما بغل از آروم

 .داره دوستت که اینه خاطر به فقط گفته چیزی اگه پرهام هاني، نباش ناراحت ـ

  ".باشه نداشته دوستم سیاه سال صد خوام مي" گفتم دلم توی و لبم ی گوشه نشست پوزخندی

 .دادم زحمت پرویز عمو و شما به حسابي مدت این تو جون سیما ممنون ـ

 .مکنی مي صحبت هم با بعد بیاد، عموت کن صبر... بری اینجا از دلخوری با بذارم تونم نمي من بری؟ خوای مي هنوز ـ

 طور چه تونستم، نمي دیگه آخرش حرف این با بمونم میخواستم هم اگر نداشتم، موندن تحمل هم لحظه یه حتي

 .ببلعند منو خواستن مي هم خونه اون دیوار و در انگار. بیاره زبون به مادرش جلوی رو حرف این تونست

 .کنم مي خداحافظي عمو با تلفني من جون سیما نه ـ

 .کن تحمل هم رو ما عموت اومدن تا حداقل شه نمي که اینجوری ـ

 تونستم نمي اخالقي لحاظ از و بود تلخ زبونش گاهي درسته. نداشت گناهي که اون سوخت، جون سیما برای دلم

 . کرد نوازی مهمون مدت این تو که گذشت نباید هم حق از ولي. کنم تحملش
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 :گفتم و بوسیدمش

 .کنم مي صحبت عمو با تلفني خودم دادم، زحمت بهتون خیلي! چرا؟ تحمل جون، سیما ممنون خیلي ـ

 :گفت فقط شه نمي من ی اراده حریف دید که جون سیما

 .خوام مي رو تو راحتي منم. عزیزم دوني مي صالح جور هر ـ

 . رفت بیرون اتاق از و

 :زدم زنگ عمو به شدن آماده از بعد و ندادم اهمیت ولي میومد، پرهام با ش مشاجره صدای

 خوبین؟ جون عمو سالم ـ

 گذشت؟ خوش کوه. جون عمو ماهت روی به سالم ـ

 .خونه گردم برمي دارم. کنم مي کم زحمتو دارم دیگه من بگم که شدم مزاحمتون. خالي شما جای جون، عمو مرسي ـ

 .بموني مدتي یه باید. برگردی زودی این به بزارم محاله. اومدی تازه هنوز. جون عمو بری خوای مي کجا ـ

 .برگردم باید دیگه. عمو دادم زحمت خیلي االنم تا ـ

 !سخته؟ برات بودن ما کنار اینقدر یعني! بموني؟ تنها باز ویالیي بزرگ ی خونه اون به برگردی خوای مي ـ

 رو وجدان عذاب و بده قرار معذورات توی رو من تا کرد مي استفاده بار هر که بود ای حربه این. بود کرده شروع باز

 ای یكدفعه که شد چي دونم نمي. بودن کرده بارم چي هر بود بس. نمیومدم کوتاه دیگه دفعه این ولي. کنه دلم مهمون

 :گفتم

 ... خونمون برگردم خوام مي... ویال گردم برنمي جون، عمو نه ـ

 :کردم زمزمه آروم و

 .باشه رسیده وقتش دیگه شاید ـ

 ...شد تر آهسته... شد نرمتر... شد عوض عمو صدای رنگ کردم احساس

 نمیاد؟ پیش برات مشكلي مطمئني ـ

 . عادیم زندگي به برگردم باید زود یا دیر جون، عمو آره ـ

 .باش خودت مواظب. زنم مي سر بهت شب من پس ـ
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 بیارم در دلش از هم و کنم خداحافظي باهاش هم تا رفتم جون سیما دنبال دست، به چمدون عمو با خداحافظي از بعد

 تيح و پسرش گوش توی بودم زده چشمش جلوی. کردم بغلش و رفتم سمتش به. بود اتاقش توی. کنم تشكر ازش و

 :گفتم و بوسیدمش... چرا؟ بود نپرسیده ازم

 هم جون عمو به. دادم زحمت بهتون خیلي مدت این تو. بشه طوری این خواستم نمي.نباشین دلخور ازم جون، سیما ـ

 .زنم مي سر بهتون میام بازم خونمون، رم مي دارم ویال، گردم برنمي گفتم

 .کرد مي نگاهم نگراني با جون سیما

 .بیام باهات منم خوای مي ـ

 .برمیام پسش از خودم. لطفتون از ممنون جون، سیما نه ـ

 زني؟ مي زنگ داشتي مشكلي اگه ـ

 ...مگه دارم رو کي شما از غیر به جون، سیما حتما ـ

 

*** 

 

 در. شنیدم مي رو بابا و مامان های نفس صدای حتي در پشت همون از. چرخوندم قفل توی رو کلید لرزون دستایي با

 خشک پاهای بود زحمتي هر به. بودن کرده قفل زمین به پاهامو شیرین و تلخ خاطرات هجوم شد، باز تقي صدای با

 پوشای سیاه مرگشون، بعد حتي بابا، و مامان خاطرات تموم. شد بسته سرم پشت در. کشیدم زمین روی رو م شده

 از چمدون. رفتند مي رژه چشمام جلوی فیلم یک مثل بعدش؛ آور عذاب های تنهایي تمام و فریاد، و جیغ عزادار

. ودب کربن همش. نداشت اکسیژن نبود، هوا برام اونا بدون هوای بود، سخت برام کشیدن نفس. افتاد و خورد سر دستم

. ردمک مي زندگي دوباره باید. خونه به گردوندم برمي رو هوا باید. کردم بازشون آخر تا و رفتم ها پنجره سمت به سریع

 .کردم مي عادت باید

 التماس با خودم کنن، جمع چشام جلوی از رو بابا و مامان وسایل کل خواستن مي عمه و عمو وقتي اول روزای همون

 ت،داش رو خونه کلید اینكه با اومد، کوتاه هم عمو. کشم مي خودمو بكنن کارو این اگه که کردم تهدید حتي نذاشتم،

 .کنم چكار باهاشون باید دونستم نمي که خاطرات کلي و بودم من حاال و. نزد وسایال به دست مدت این توی

 طرع بوی هنوز. شدم وارد و پایین دادم رو دستگیره. نبود قفل ولي بود، بسته درش. رفتم بابا و مامان اتاق سمت به

 لباس. بود نشسته روشون خاک الیه یه هام پاتختي و دراور. بود گرفته خاک سفید روتختي. کردم مي حس رو مامان

 دریای داشت، تالطم دلم. بود نكرده عبور اتاق این از زمان انگار. بود آویزون در پشت جالباسي به هنوز مامان خواب

 هقم قه. ترکید بغضم. گرفتمش چنگم توی بردمو هجوم مامان خواب لباس سمت به. کرد مي تنگي نفسم. بود طوفاني
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 ونا در ولي. کردم مي عادت باید. کردم مي فراموش باید. بودم مي قوی باید فقط مدت این توی. بود ناآشنا گوشم به

 انومام بدن بوی و کردم نزدیک صورتم به رو لباس. داشت مادر و پدر نوازش و محبت به احتیاج که بودم کودکي لحظه

 باز سر تازه من ی عقده ولي کرد، مي خیس رو لباس هام اشک. کشیدم هام ریه به بود شده کمرنگ زمان اثر در که

 .برد خوابم بابا و مامان تختخواب روی همونجا که بودم حالت اون توی چقدر دونم نمي. بود کرده

 به لحظه هر که قدمهایي صدای...پیچیدم خودم به بیشتر بود کرده عوض رو اتاق هوای که شدیدی سرمای احساس با

 زانملر های پلک انگار نداشتم، رو چشمام کردن باز توان حتي. کرد حبس ام سینه تو رو نفس میشد، تر نزدیک تخت

 به دمیز دامن بزنه؛ بیرون ام سینه قفسه از االن اینكه حس. شنیدم مي رو قلبم تاپ تاپ صدای... بود شده دوخته بهم

 ...!!!میشد تر نزدیک من به لحظه هر که قدمهایي صدای از ناشي ترس

 کار از کالً دستانم و چشمها. میكرد کار بدنم اعضای از کدوم هر از بیشتر گوشهام...بود سنگین و آهسته خیلي قدمها

 ...شنید مي رو نزدیكیم در شخصي زدن نفس نفس صدای حتي گوشهام ولي بودند، افتاده

 به رو اهامپ و دستها سنگیني هایي وزنه با انگار...ایستاد حرکت از قلبم کردم، احساس تخت تشک رفتن پایین و باال با

 ...باشن کرده وصل

 ولي...نداشت رو صدایي هیچ آوردن در توان و بود شده دوخته بهم لبهام....نداشتم رو العملي عكس هیچ انجام قدرت

 .کشیدم مي فریاد درون از

 هُرم...شد حلقه گلوم دور به بود یخ های قطعه سردی به که دستهایي کردم، احساس خودم رو جسمي سنگیني

 غدری ولي خواستم مي کمک میشد وارد گلوم به که فشاری هر با وجودم تمام با...میزد جونم به ،آتش گرمش نفسهای

 در تواني دیگر. میشد بیشتر لحظه هر بود، افتاده من روی که جسمي سنگیني و انگشتها فشار...لبهام شدن باز از

 از االن تا که صدایي بلندترین با و بود وجودم در که تواني آخرین وبا دادم فشار تخت به رو دستهام...نمیدیدم خودم

 :زدم فریاد بود اومده بیرون ام حنجره

 !!!؟ خــــــــــــدا_

 ...کردم پیدا نجات وحشتناک کابوس این از و کردم باز رو چشمهام فریاد این بند پشت و

 پیشونیم روی که عرق درشت های قطره نشستم، جام سر. آورد بخودم منو میشد، خارج گلوم از که سختي های نفس

 ....بودم کشیده خواب در که بود عذابي دهنده نشان. بود نشسته

 و...بود برده خوابم بندازم، پتویي خودم روی اینكه بدون.دیدم بابا و مامان اتاق در رو خودم کردم، نگاه اطرافم به

 ...بلرزم خودم به سرما از بود، شده باعث گرمایشي وسایل خاموشي از ناشي سرمای

 فكرهای با وقت هر. بود شده خراب خیلي اعصابم بابا و مامان فوت از بعد بود، افتاده من روی سیاه بختک این باز

 ...میكرد حرام من به رو خواب که بود وحشتناک کابوسهای این ،تاوانش خوابیدم مي پریشان
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 کابوس دوباره بود شده باعث اینها همه.....صورتش به سیلي زدن آخر در و پرهام با ام لفظي گیری در...امروز مخصوصا

 ....ببینم

 ارکن پاتختي روی که ساعتي به رو نگاهم...کنم گم رو زمان بود شده باعث موقع بد خواب ،این بود شده تاریک اتاق

 ...بود رفته خواب به و بود شده تمام باطریش انگار ولي انداختم بود، تخت

 به يقوس و کش. شدم بلند تخت روی از بود، بدنم کوفتگي از ناشي که سستي با ندونستم جایز رو نشستن دیگه

 خارج اتاق از بودم؛ گذاشته خوری نهار میز روی ورود لحظه و بود کیفم داخل که موبایلم گوشي بدنبال و دادم خودم

 ...شدم

 بایدم داشتم، شدیدی ضعف احساس...نمونده شام زمان به چیزی دیگه شدم متوجه گوشي ساعت به کردن نگاه با

 !!! بودم نخورده چیزی صبح از چون باشم گرسنه

 ؟؟؟ بره پایین گلوم از چیزی گذاشت شیوا های کنایه تیكه و پرهام تخمای و اخم مگه

 رس رستوران شماره شدیدم گرسنگي خاطر به افكار این از رهایي برای شد، متشنج اعصابم دوباره صبح یادآوری با

 به يدست یه بیارن برام رو غذا تا...دادم سفارش مخلفات با جوجه پرس یه و گرفتم رو داشتیم رو اشتراکش که خیابون

 ... کردم عوض رو لباسهام و کشیدم اتاقم

 قبل و دادم جواب رو گوشي سریع مینا شماره دیدن با...خورد زنگ هم موبایلم گوشي خونه، آیفون صدای با همزمان

 :گفتم بزنه حرفي مینا اینكه از

 آیفون سمت به عجله با و کردم قطع رو گوشي سریع و...میگیرم تماس خودم دیگه دقیقه چند جان مینا سالم_

 ...رفتم

 منتظرم خواستم ازش و برداشتم رو ،گوشي بود تنش خیابون سر رستوران یونیفورم که جواني پسر چهره دیدن با

 ...برم در دم تا بمونه

 ...رفتم خونه ورودی در سمت به و برداشتم رو پولم کیف و سرم روی انداختم شال یه و کردم تنم مانتو سریع

 هین در تپش پرویز عمو ناگهاني دیدن با که برم بیرون به عجله با خواستم و کشیدم پایین به شدت با رو در دستگیره

 ...رفتم عقب به و کشیدم بلندی

 خودم به عمو نگران صدای با که میكردم نگاه عمو به واج و هاج...نداشتم خونه در پشت رو عمو دیدن انتظار اصال

 ...اومدم

 ترسیدی؟؟؟ اینقدر چرا شد؟ چي جان نگار_
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 عمو جواب در سریع...بود نذاشته من برای اعصاب ها ترس و اوهام این...شدم مسلط خودم به عمیقي نفس کشیدن با

 :گفتم پرویز

 داشتم...ببخشین شدم؛ هول دیدم در پشت رو شما کردم باز رو در دفعه یه اومدین خوش خیلي. سالم جان عمو_

 ...بگیرم پیک از رو غذا پایین میرفتم

 :گفت بود دستش که غذایي کیسه دادن نشان با عمو

 سرد غذات تا حاالم....گرفتم ازش و کردم حساب زد رو واحد این زنگ پیک که دیدم پایین، بری دیگه نمیخواد _

 ...نیستم خوردن شام اهل میدوني خودت که منم. بخور غذاتو نشده

 :گفتم بلند جا همون از...رفتم آشپزخونه به عمو از کردن تشكر با و گرفت سمتم به رو غذا نایلون

 بهم بیشتر غذا اینجوری منم نمیشه شب هزار که شب یه بخوریم هم با قاشق چند بیارین تشریف حاال عموجان _

 .میچسبه

 ...نشست صندلي روی و اومد آشپزخونه سمت به فكر در غرق عمو

 سفارش ماست و ساالد و مخلفات با رو غذا که کردم روشكر خدا و کردم، آماده رو آشپزخونه داخل غذاخوری میز

 ...نكردم باز سر از همیشه مثل و دادم

 توضیح براش و دادم مینا به اس ام اس یه سریع و...گذاشتم گاز روی چایي گذاشتن برای و کردم آب از پر رو کتری

 ...میزنم زنگ بهش بعدا خودم و پیشمه عمو دادم

 .نشستم عمو صندلي کنار و گذاشتم میز روی و کشیدم دیس یه توی رو غذا

 ....مونه مي غذا این نصف نكنین همراهي شما اگه غذام کم شما مثل منم... بفرمایین جان عمو _

 :کردم تكمیل جمله این گفتن با رو حرف ادامه میزدم لبخند که حالي در و

 رمب غذایي مواد خرید برای سری یه باید خالیه ،یخچال بودم نزده سر اینجا به وقته خیلي ببخشین، باید دیگه _

 ...بیرون

 .دخترم ممنون، _

 مکرد دم چایي عمو برای شام از بعد. کرد سرگرم ساالد با رو خودش بیشتر و فكر در و بود ساکت عمو شام طول تمام

 ...رفتم پذیرایي سالن به همراهش به و

 ...کردن صحبت به کرد شروع تاسف عالمت به سرش دادن تكان با کرد مي نگاه خونه اطراف به که حالي در عمو
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 مهم برات اصال که هم ما نظر...اومدی اینجا به و کردی فرار روز دو سر که گذشت بد بهت انقدر ما خونه یعني _

 ...نیست

 و دمکر نگاه عمو به نیمه نصفه لبخند یه با همراه و آرامي به همین بخاطر کنم، صحبت عمو با مالیمت با کردم سعي

 :گفتم

 سر از شما میدونم من...نمیشم هم کسي مزاحم و میرسم کارام به هستم، تر راحت اینجوری من کنین باور عموجان_

 ...بگیرم تصمیم خودم بذارین ولي میگین داشتن دوست

 :گفت بزنه موج عصبانیت توش کمتر میكرد سعي که لحني با عمو

 و ستدو نمیگي! نیستي؟ من آبروی فكر به اصال تو...پشیمونم چي مثل االن که خودت عهده به گذاشتم دیگه همون _

 ...مونده خونه تو تنها و تک دختر این اونوقت داره کلفت گردن عموی یه گن نمي...زنند مي حرف سرمون پشت آشنا

 و راحتي نه مهمه براشون مردم حرف هم فقط نمیذارن من جای رو خودشون اصال شد، شروع دوباره باز من خدای وای

 ...تكراری حرفهای دوباره باز...من آرامش

 رفتهگ انتقاد باد به منو هم سر پشت همینجور. میكرد تموم هاشو گالیه عمو مگه ولي بشه تموم عمو حرفهای گذاشتم

 ...بود

 ...دادم قرار مخاطب رو عمو آرامش با برگرده نظرم اینكه بدون

 پس...نمیشه عوض نظرم ابداً و اصالً من میدونین خوب شما نذارین، منگنه تو منو اینقدر میكنم خواهش عموجان _

 ...بذارین خودم حال به منو خواهشا

 .بشونم کرسي به رو خودم حرف تونستم باالخره تا انكار من از و اصرار عمو از

 . من نه و آورد میون به امروز ماجرای از حرفي عمو نه هامون صحبت تمام طول در ولي

 .کرده تعریف براش رو امروز اتفاقات جزء به جزء جون سیما صد در صد که دونستم مي

 ...بودن هم دور ساعتهایي برای حتي برم خونشون به بیشتر تا خواست من از عمو خداحافظي موقع

 ...بزنم سر بهشون بیشتر دادم قول منم و

 . برداشت بوق اولین با. بزنم زنگ مینا به که بود وقت هنوز کردم، نگاه ساعت به عمو رفتن از بعد

  بزني؟ زنگ یه افتاد یادت عجب چه -

 . بود اینجا االن همین تا عمو -

 .خونتون برگشتي و شدی کار به دست زود چه -
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 . داشتم سختي روز چه دوني نمي مینا وای -

 : گفت شد تموم من حرف وقتي و بود ساکت مینا کردم تعریف براش آخر لحظه همین تا رو ماجرا پیاز تا سیر از بعد

 . نموني تنها رو امشب پهلوت بیام میدادی خبر منم به کاش ولي اومدی کردی خوب -

 . کنم عادت زندگي این به باید جون؛ مینا چي آخرش -

 ! نیومده؟ پیش مشكلي برات که اینجا -

 .  نه که فعالً -

 .پیشت میام فردا -

 . خوش شبت دیگه باشه -

 . بخیر هم تو شب -

 ایدب فردا. نشستم تلویزیون جلوی راحتي روی و کردم غبار و گرد از پر و خالي ی خونه به نگاه یه تماس قطع از بعد

 . میافتادم خونه جون به حسابي

***** 

 نمي گذاشتم، خونه این تو رو پام که زماني از درست. میومد سراغم به کابوس شب هر برگشتم از بعد هفته یک تا

 هالبت کردم، مي غلبه بهش باید. کنم شیمیایي ماده مشت یه درگیر رو خودم و بیارم رو قرصهام به دوباره خواستم

 صحبت ترسهام و کابوسها مورد در خیلي مینا با. میزد دامن کابوسها این به هم شیوا و عمه سرزده های آمد و رفت

 . کنم پیدا رو ترس همه این دلیل شاید تا برگردیم ویال به هم با دوباره بود قرار بودم، کرده

 .پایین رفتم و برداشتم رو ماشین سوئیچ در زنگ صدای با

  اومدی؟ باالخره خانم، سالم -

 : کردم باز رو ماشین در و دادم رو سالمش جواب

 . بكنیم باید هم خرید راه تو بنداز یادم فقط. بریم باال بپر -

 :گفت و پشت انداخت رو ساکش و نشست ماشین تو مینا

 . نشیم معطل راه تو بكني خریداتو زودتر تونستي نمي -

 . ندارم دوست رو کردن خرید تنهایي دیگه نزن غر -

 .ویال ریم مي داریم دادی خبر آقا کاظم و عموت به -
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 . ماجراست این پشت کي ببینم خوام مي. برم سرزده خوام مي نه، -

 :گفت و کرد خندیدن به شروع بلند بلند مینا حرف این گفتن با

 . ترسونتت مي و میاد آقا کاظم نه، کس هیچ -

 .ویال برمیگردم دارم بشه متوجه کسي خوام نمي میگم مینا، نبود اون منظورم -

 سرمون پشت خونه نزدیک از کردم احساس که افتاد رنگ دودی پژو یه به چشمم کردم، مي رانندگي که طور همین

 به و کردم پارک فروشگاه یه جلوی. بدم ادامه ام رانندگي به و کنم دور خودم از رو خود بي فكرای کردم سعي. بود

 بي ینهس تو قلبم. بود کرده پارک ما از تر دور کمي کردم، نگاه سرم پشت به و برگشتم دوباره. شدیم پیاده مینا همراه

 شتیمگ برمي که خرید از. باشه اتفاقي اینا همه شاید. بگم چیزی مینا به نشدم مطمئن تا خواستم نمي کرد، مي قراری

 .شتمگذا ماشین تو رو وسایل و کشیدم آسودگي سر از نفسي.... نبود. انداختم نگاهي بود کرده پارک پژو که جایي به

...... 

 .شدیم وارد ما و کرد باز رو ویال در آقا کاظم ماشین بوق باصدای

 . نباشید خسته سالم -

 . اومدی خبر بي چه دخترم، سالم -

 نشد؟ خبری نبودم من که مدت این. گرفتیم تصمیم دفعه یه صبح -

 . بود امان و امن جا همه خبری، چه دخترم نه، -

 ور باغ این طروات و خاک بوی. تزییني گلهای و بنفشه کاشتن و باغ زدن بیل مشغول آقا کاظم و بود بهار نزدیک

 . داشتم دوست خیلي

 .افتاد راه و برداشت رو ساکش فقط مینا

 . ویال تو ببریم رو وسایل بقیه کني کمک خوای نمي! کجا؟ -

 .بكش رو زحمتش خودت مهمونم؛ من -

 سيک سالن تو افتادم راه ویال طرف به سالنه سالنه. کردم بلند ساکم همراه به رو نایلون کیسه تا چند و کردم پوفي

 به رو دخری های کیسه و گذاشتم زمین رو در جلوی رو ساکم. کنه جابجا رو وسایلش باال بود رفته مینا اینكه مثل. نبود

 . کشیدم جیغ من و جلوم پرید جن مثل برگشتم تا و کانتر رو گذاشتم رو وسایل. بردم آشپزخونه

 .دادی مي سكته رو من داشتي زودتر که خودت. نترسم من اینجا اومدی مثال بشي، آدم خوای مي کي احمق، مینای -

 . خندید مي بلند بلند و بود شده ولو زمین رو و بود گرفته رو دلش من قیافه از مینا
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 . کنم عوض رو لباسام تا باال رفتم و دادم تكون تأسف روی از رو سرم

******** 

 دلم ویت حالیكه در. رفتم کیفم سمت به موبایلم گوشي زنگ صدای با که گذشت نمي اومدنمون از بیشتر ساعتي یه

 "!باشه؟ تونه مي کي ": گفتم مي

 .بفرمایین بله ـ

 خوبي؟ خانوم، نگار سالم ـ

 چطورن؟ جون سیما خوبین؟ شما. ممنون عمو، سالم ـ

 .بهت رسونه مي سالم خوبه، هم سیما شما، های پرسي احوال از ـ

 !جون عمو هستم پرستون احوال که من. باشن سالمت ـ

 .قائلي احترام برامون چقدر دیگه معلومه رفتنت خبر بي همین از ـ

 :گفتم و انداختم بود زده زل من به که مینا به نگاهي. خوردم جا عمو کردن صحبت طرز این از

 . بزنم زنگ بهتون خواستم مي.... رسیدم تازه من! شدید؟ متوجه کجا از شما ـ

 ! حاال نه گرفتي؛ مي اجازه باید رفتنت از قبل هم بعد اومدی، گفت آقا کاظم حاله چه در ویال ببینم زدم، زنگ -

 .باشه مهمي چیزی کردم نمي فكر -

 !!!بزرگترتم من االن سالمتي نا کجایي؟ و کني مي چكار تو بدونم نباید من یعني! نیست؟ مهم چطور ـ

 واقعا. برم بار زیر نداشتم دوست بازم ولي بودم رسیده شه مي محسوب بزرگترم که عمو حرف این به دلم ته ن اینكه با

 خودم رایب داشتم حق و بودم رسیده قانوني سن به من. کنه تكلیف تعیین برام بابا از غیر به یكي که بود سخت برام

 این از رغی تونستم نمي و دارم نگه رو بزرگتر احترام همیشه که بود کرده تربیت جوری منو مامان ولي بگیرم، تصمیم

 :دادم جواب پس. کنم رفتار

 .ببخشید... دادم مي خبر باید... بود من از کوتاهي جون، عمو شماست با حق ـ

 الخرهبا. بود گزینه بهترین بشم راحت عمو ناتموم های نصیحت از اینكه برای موقعیت اون در ولي نبود، دلم حرف این

 :گفتم مینا به رو و کردم پوفي. برداشت سرم از دست و کرد خداحافظي عمو

 دادم مي ترجیح همین برای. کنن بزرگتری برام خوان مي همه دیگه االن! دارم؟ من زندگیه این آخه مینا، بیني مي ـ

 ...میفته اتفاق این خونه به برگشتنم با دونستم مي. نخورم تكون اینجا از
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 :گفت و کرد بغل منو و اومد سمتم به داشت، من دادن دلداری در سعي که مینا

 و بكنن خوان مي کار هر بذار. نده اهمیت کارا و حرفا این به دیگه بسه، برات خودت ی غصه جون، نگار نداره اشكال ـ

 .بگن خوان مي چي هر

 :گفتم و رفتم آشپزخونه سمت به پس باشم، خیال بي کردم سعي

 .کنیم آماده خوردن برای چیزی یه بریم بیا... دم نمي اهمیت آره ـ

*** 

 جلوی وزهن که مینا به کردم مي پام رو راحتیم های کفش حالیكه در. بزنیم قدم بیرون کمي گرفتیم تصمیم ظهر از بعد

 :گفتم رفت مي ور خودش به داشت آینه

 !!!رسیدی خودت به اینقدر که نكشیدن صف برات خواستگارا در پشت االن واال... خدا به خوبي! دیگه بیا بدو ـ

 .نزن غر اینقدر دیگه اومدم!!! کنم مي آرایش دارم بیني مي اولته بار مگه همینطورم، همیشه من!!! نگـــــار اااِ ـ

 :داد ادامه خنده با و

 از چرا فهمیدم دیدم رو اینجا تیپ خوش و جوون آقایون وقتي از... کردم پیدا خواستگارم شاید! معلوم؟ کجا از تازه ـ

 .کني نمي دل خونه این

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم. داد سر بلندی ی خنده و

 هم به پرت و چرت و ببند دخیل آینه اون جلوی شب تا هم خوای مي بیا، خوای مي داني، خود حاال. رفتم که من ـ

 .بباف

 ور خودم جبهه ولي شنیدم مي سرم پشت رو هاش قدم تند صدای. بیرون رفتم و نكردم توجهي مینا آویزون لبهای به

 :گفت و رسوند بهم خودشو. برنگشتم هم عقب به حتي و نكردم ترک

 !!!خواد مي شوهر دلش کنه قهر کي هر تازه!! کنه نمي قهر که بزرگ دختر! کني؟ مي قهر چرا حاال ـ

 . خندیدن مي هنوز چشماش ولي. خورد خندشو دیدم که کنم بارش چیزی یه تا سمتش برگشتم شدت با

 .شدم دیوونه تو کارای این دست از فقط نكردم، قهر من ـ

 :گفت خنده با مینا کنم، بازش تا بردم در دستگیره به دست

 ...خوا مي شوهر بگو کالم یک... نیست عیب که خواستن شوهر... بكشي خجالت خواد نمي حاال ـ
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 زنگ برای دستش حالیكه در ما روی به رو راد... نداشت امكان بدتر این از من خدای... با شد همزمان مینا ی جمله

 .بود ما به خیره داشت کنترلش در سعي که ای خنده با بود، شده خشک زدن

 دهشنی رو مینا پرتای و چرت حتما. فرستادم لعنت بدم شانس به و اومدم خودم به زد پهلوم به مینا که ای سقلمه با

 .بود کرده پیدا متلک و نیشخند برای ای تازه ی بهونه و بود

 ویت بهتری العمل عكس هیچ. داره کار کي با نپرسیدم ازش حتي. افتادم راه به خیابون سمت به کوتاهي ببخشید با

 . بود مینا فقط و فقط باعثش که آور خجالت جو اون از فرار برای و بود ارادی غیر کارم این. نداشتم ذهنم

 مي عذابم واقعا لودگیاش این که فهمید مي باید نمیومدم کوتاه دفعه این ولي شنیدم، مي سرم پشت قدمهاشو صدای

 :گفتم رفتم مي که جور همین. ده

 خودت مثل منم کردی فكر... بردی آبرومو... کني؟ رفتار آدم مثل تو دفعه یه شه مي... شد؟ راحت خیالت دیگه ـ

 کردنم مسخره برای جدید سوژه فردا از حاال... شنیده حرفامونو حتما... کردی؟ شوهر شوهر هي که شوهرم، دنبال

 ...زدی؟ گندی چه فهمیدی... زني؟ نمي حرف چرا حاال... شم مي دیوونه دارم مینا تو دست از... داره

 امروز، احتماال!!! من خدای وااااای... ده نمي جواب که شده مرگش چه ببینم تا برگشتم عقب به سریع لحظه همون و

 .خندید مي ریز ریز داشت تر عقب قدم چند مینا و بود سرم پشت قدم دو درست راد. بود من بدشانسي روزِ

 .کرد خطور مغزم به صحنه اون دیدن از بعد که بود فكری تنها این ".کن خالصم موقعیت این از و بكش منو خدایا"

 که راد. نباشه پیدا هم افتضاح این از ردی که سریع اونقدر کنم، فرار تونستم مي کاش. بود شده قفل زمین به پاهام

 :گفت داشت اش خنده خوردن فرو در سعي هنوز

 . زند خانوم رین مي راه تند چقدر شما ـ

 ارچك باید حاال. کردم هم سر رو اراجیف اون سرمه پشت مینا بشم مطمئن اینكه بدون که من به لعنت من، به لعنت

 هشد مسخ مثل همینجور من و گرفت رو بازوم و رسوند ما به خودشو مینا. بود شده قفل پاهام مثل هم زبونم. کردم مي

 :گفت مینا. بودم شده قفل زمین به ها

 داشتین؟ چكار نگار با نگفتین ـ

 .بودم اومده چي خاطر به رفت یادم اصال درسته، ـ

 :داد ادامه من به رو و

 هر .گیاه و گل نمایشگاه ببرمشون خوام مي. بگیرم قرض ازتون رو آقا کاظم ساعتي چند یه خواستم مي خانوم نگار ـ

 مباها بخواین ازشون که کنم خواهش خودتون از گفتم. کردن بهونه رو شما برگشتن بیان، باهام خواستم ازشون چي

 .دارم احتیاج زمینه این تو شون تجربه به من. بیان
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 :دادم جواب لكنت با گشت، برمي داشت کم کم اتفاق اون از م رفته تحلیل انرژی

 .بره تونه مي بخواد جا هر... هر آقا کاظم... دارین اِختیار... اِ ـ

 .گردونمشون برمي شب تا من ممنون، خیلي ـ

 .نیستم تنها که بینین مي نداره، ایرادی ـ

 داوم تر نزدیک راد شدیم مي جدا هم از داشتیم وقتي. کرد تایید منو حرف و داد تكون سر مینا. کردم اشاره مینا به و

 :گفت آهسته و

 !!!کردم مسخره رو شما کي من ولي باشین، داشته خوبي عصر

 نامی و خودم دست از قدری به. شدم قرمز دوباره. گرفتم گر دوباره. رفت ویال سمت به و برگشت عقب به بالفاصله و

 "!!!من خدای اوه ". نداشت حد که بودم عصباني

 . کنم جدا تنش از رو سرش خواست مي دلم. شد بلند مینا ی خنده صدای رفتنش محض به

 ! جلف ی دختره بخند -

 ! داره؟ کارت چه ببیني نكردی صبر چرا حاال بودی، شده بانمک خوب -

 .کردم مي نگاه صورتش تو رویي چه با شنید؛ رو حرفامون همه -

 . است بهونه... و ترس دیگه، ویال برگشتي همین برای حاال -

  تو؟ برای کنم صحبت باهاش بذارم پیش پا خوای مي.... میناااا -

 . کنه تموم رو اش دوره فقط منتظرم. داری خبر که خودت دارم رو یكي خودم من ممنون -

 : گفتم و برگشتم سمتش به بیارم در رو لجش اینكه برای

 شیاد مینایي دیگه ببینه که رو اونجا بلند قدر و بور دخترای آلمان تو ببینه دوره رفته برگرده، معلوم کجا از -

 . نمیمونه

 : گفت و کرد تند رو قدماش حرصش از

 . ره نمي خاطر از وقت هیچ مینا -

************* 

 نامی که. نبود خبری کاظم آقا از هنوز و بود شده غروب. دیدیم مي سریال داشتیم و بودیم نشسته تلویزیون جلوی

 : گفت
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 . کنارشه خدا وقت هر که داره آقاتون کاظم این با سری سرو چه راد این حاال ببینم -

 . نكردم کنجكاوی وقت هیچ دونم، نمي -

 . بودم درآورده هم رو اش نامه شجره حاال تا بودم من اگه خودتي، الک تو که بس از -

 . فضولم تو مثل من مگه مردم، زندگي داره ربطي چه من به -

 : گفت و شد بلند و دهنش تو کرد رو چیپس مشت یه مینا

 . رفت سر ام حوصله.....  ای سایه نه... روحي نه.... جني نه نشد، خبری -

 : داد ادامه و کرد نگاه باغ به و رفت پرده پشت

 . خواد مي هیجان دلم -

 : اومد سمتم به و چپ رو چشماش و کرد عوض رو صداش بعد

  اااهاااااااااااااا یوووووووووووووهاااااااااا ـ

 . کنه مي گل ات عوضي روی اون دونستم مي. کنم نمي تعریف برات هیچي دیگه..... دیوونه -

 . نداشتم خبر من و بودی هم دهن بد باریكال، -

 . کرد پرت طرفم به رو مبل کوسن و

 . شنیدیم رو بیرون در به هایي ضربه خوردن صدای که بودیم هم سرکول تو زدن و داد و جیغ مشغول

 . اومد روحه جون، آخ _

 .در سمت به رفتیم مینا با. شد روشن باغ تموم کردم روشن رو چراغ و رفتم بالكن رو

 . نیست بلد زدن زنگ هست کسي هر -

 ! شد قطع صدا -

  .برسیم در جلوی که کردیم دویدن به شروع مینا و من و شد بلند بیداد و داد صدای که بود نشده تموم حرفم هنوز

 ! خبره؟ چه -

 . کنه مي دزد دزد داره. گرفته دزد آقاست، کاظم صدای کنم فكر دونم، نمي -

 جداشون کرد مي سعي داشت هم راد و بودند شده یقه به دست که افتاد مبین و آقا کاظم به چشمم کردم باز که رو در

 . کنه
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 !خبره؟ چه جا این -

 . برگشت من طرف و شد آزاد مبین ی یقه از آقا کاظم دستای

 . تو بفرمایید شما خانم -

 : گفت مینا

  کني؟ مي کار چه جا این مبین -

 : گفت و سمتمون برگشت آقا کاظم

  میشناسید؟ رو آقا این شما -

 : گفت کرد مي صاف رو اش یقه حالیكه در مبین

 بامش اینا پهلوی بیام فرستاد رو من افتاد شور دلش مامانم مینام، برادر من. میگم چي دارم ساعته یه حسابي مرد -

 سرک باال در از اومدم شدم نگران ده نمي جواب کسي دیدم زدم در نداد، جواب کسي زدم زنگ چي هر. نباشند تنها

 . سررسیدید شما که کنم نگاه رو باغ تو کشیدم

 : گفتم و کردم نگاه مبین به شرمنده

 . تو بفرمایید نیومد زنگ صدای ببخشید -

 : گفت و پایین انداخت رو سرش شرمنده آقا کاظم

 . آقا شرمنده ببخشید، -

 : گفت و خندید هم راد

 : گفت و کرد دراز مبین طرف به رو دستش و گذشت خیر به شكر رو خدا -

 . راد حسام هستم، حسام من -

 : گفت و خودش سمت کشیدش بعد و کرد نگاهش فقط و شد خیره راد صورت به مبین

 . ندیدمت وقته چند دوني مي. کني مي کار چه جا این تو! پسر؟ طوری چه -

 : بود خیره مبین به شوکه راد

 . ام مبین. لقمان دبیرستان -

 : گفت و شد خندون راد صورت
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 . کردم پیدا اینجا رو کي ببین وای -

 . شد باز بناگوشش تا نیشش و پهلوم به کوبوند یكي ضربه با مینا

***** 

 :گفتم گوشش زیر آروم خیلي بود، مخم رو مینا باز نیش

 .داشتم کم رو یكي همین _

 :گفت شده قفل بهم دندونای بین از کج، لبخند با

 ...بخواد دلتم خیلي _

 احوال گرم هست حسام کوچیكش اسم میدونستم حاال که راد و مبین چون کرد، وجود ابراز مصلحتي ای سرفه با بعد

 .بودن پرسي

 .کرد دبیرستانش دوران دوست خاطرات تعریف و معرفي به شروع ما به رو و گرفت رو نكته سریع خیلي مبین

 شودست بزنه ای اضافه حرف اینكه وبدون داد، تكون ما برای سری بود کرده خوش جا لبش گوشه که لبخندی با حسام

 .خواست مرخصي اجازه و گذاشت مبین شونه رو

 . بشه قدیمیش دوست بیخیال خواست نمي کرده پیدا گرانبها گنج یه که این مثل مبین ولي

 ...ببینم بگو احواالتت از بیا بزنه؟ غیبت میخواد کجا باز کردم، پیدات قرني بعد جان حسام_

 مگه خوب پسر بگه نیست یكي حاال... میرسه آسمان به کنجكاویشون دوز میناست داداش مشخصه کامال یعني"

 "!داشتي نگه پا لنگه یه رو خدا بنده این که گرفتن ازت رو صبح

 :گفت سریع چون شنید منو دل حرف حسام انگار

 خوشحال خیلي بذاری منت اگه بغلیه، ویالی همین من خونه شدم، ها خانم مزاحم و وقته دیر که االن جان مبین _

 ...پیشم بیای میشم

 ...راد ویالی بره صحبتاشون ادامه برای که کرد قبول تمام خوشحالي با هم مبین

 . رفت ویالیش سمت به و گفت اجمالي اجازه با یه بندازه من به نگاهي اینكه بدون راد خداحافظي موقع

 مارو صداش سرو با که من از خواهي معذرت و خداحافظي از بعد و خوند مینا گوش زیر رو چیزایي یه هم مبین

 ...رفت راد سمت به و داد تكون برامون هوا تو دستي یه بود ترسونده

 .است خونه تو همش که است چیكاره راد خان حسام این ببینیم ما کنن اختالط جا همین شد نمي حاال _
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 ...افتاد راه میكردم حرکت خونه سمت به که من سر پشت میزد رو حرفا این غرغر با که حالي در مینا

 وت آقا این اصال... است خونه تو همیشه چرا که بود عجیب برام خیلي ولي بود نیومده خوشم راد حسام از زیاد درسته

 اه همسایه این از قبال... میكنه زندگي تنها راد که بودم شنیده آقا کاظم از بار یه چون میكنه، چیكار تنها ویال این

 ...نداشتیم

 "!زده؟ غیبش چرا کجاست پس". افتادم یادش دفعه یه ذهنم از آقا کاظم اسم شدن رد با

 :گفت تعجب با دید رو من حالت که مینا... کردم نگاه اطراف به تعجب با و ایستادم

  میگردی؟ کي دنبال شده چي نگار _

 !زد؟ غیبش کجا دفعه یه آقا کاظم دنبال _

 :گفت طوالني ای خمیازه کشیدن از بعد و کشوند خودش دنبال به رو من و گرفت رو دستم مینا

 راد محو اینقدر یعني. ویال داخل برگشت آقا کاظم بودی راد جناب زدن دید مشغول شما که موقع اون بخیر صبح _

 !نشدی؟ خداحافظیش متوجه که بودی

 ...شدم خونه وارد دنبالش به و گفتم مینا به گمشویي برو

 مي آرامش به رو من کنارمه دوست یه که همین انگار کابوس از نه و خبریه سایه از نه چون کنارمه مینا که خوبه چه"

 "...بیاد من پیش و کنه ول رو زندگیش تونه نمي روز هر که مینا ولي. رسونه

 آدم مینا دونستم مي چون... میكنه دست دست ولي بگه بهم میخواد رو چیزی مینا کردم احساس خواب از قبل

 بیشتری کنجكاوی میاره زبون به رو هست دلش تو که حرفي اون باالخره و بمونه دلش تو چیزی نمیذاره و راحتيِ

 ...میگذره دلش تو چي بگه بهم خودش که گذاشتم و نكردم

 عوض در ولي بودم کرده پیدا نجات سایه و کابوس دست از یعني. شدم بلند خواب از مینا جیغ جیغ صدای با صبح

 ...بكنم راحت خواب یه نمیذاشت که بودم شده جادو وروره این گرفتار

 از ور بالش و پتو انتحاری حرکت یک با مینا... بودم خواب مست واقعا چون بیاد صدا کمتر تا بردم بالش زیر رو سرم

 :گفت عصباني مثال صدای وبا بیرون کشید من دست

 ...داریم کار عالمه یه پاشو! خواب؟ کمبود از وقت یه نمیری...میخوابي همش ظهره لنگ پاشو _

 ! داری؟ تعطیل روز اونم صبح وقت این کاری چه تو اصال میاد، خوابم خیلي بخوابم بذار مینا وای _

 :گفت ای موذی لحن با مینا

 ...دارن کار ما با انگار نشستن ما منتظر پایین اون که مبین و راد جناب ولي ندارم کاری من _
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 ... زدم زل مینا به تعجب با و نشستم جام سر سریع راد اسم شنیدن با

 ...میكني نگاه من به متعجب انقدر که الیزابت ملكه نگفتم _

 :گفتم پرتي حواس با

 !میكنه؟ چیكار اینجا حسام _

 :گفت طلبكاری لحن با و من به زد زل شده گرد چشمایي با مینا

 تند زود... داری پسره این با سری و سر نكنه سفید چشم دختره شدی خاله پسر نخورده چایي چه!! حسام! جااااان؟ _

 !منتظرم ببینم بگو سریع

 اقات داخل بهداشتي سرویس سمت به و شدم بلند تخت روی از گفتن پرت و چرت به بود کرده شروع دختره این باز

 ...شدم توالت داخل و گفتم آپي شات یه بهش ایي تنه زدن با میشدم رد مینا کنار از که موقعي رفتم

 :گفت نباشه معلوم اش خنده میكرد سعي که صدایي با مینا

 یاب زودی پایین میرم من... هستن پرنسسشون منتظر پایین جونتون حسام چون نده طولش زیاد فقط بگذره خوش _

 ...واجبه باهات کارش انگار

 کم! داشت؟ چیكار من با صبحي اول راد حسام بود عجیب برام واقعا زدم مسواک و شستم رو صورتم و دست سریع

 ...بود شده نور علي نور دیگه رفتاراش، بود عجیب برام

 صدایي هیچ... رفتم پایین طبقه سمت به و پوشیدم جیني شلوار و کردم عوض تونیک یه با رو تاپم هولكي هول

 ...نبود خونه تو کسي انگار نمیومد

 "! کجان؟ اینا پس "

 داشونپی بازم ولي باشن اونجا شاید رفتم آشپزخونه سمت به نبود ازشون خبری ولي کردم پذیرایي به گذرا نگاه یه

 اب گرفت قرار ام شونه روی محكم دستي که بود ورودی به دقیقا پشتم و بودم نشده خارج آشپزخونه از هنوز نكردم

 مشت حرص با میخندید، صدا بي همچنان و بود شده قرمز خنده از که مینا صورت دیدن با و برگشتم عقب با وحشت

 ...کوبیدم اش شونه به محكمي

  اومدی؟ صدا و سر بي چرا دیووونه کردم سنگكوب مینا ای مسخره خیلي _

 :گفت میخندید هنوز که مینا

 ...نشستن اونجا ها بچه حیاط تو بریم بیا دیده دوسر غول انگار حاال؛ خب _

 :گفتم و کردم نازک براش چشمي پشت
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 !داره؟ چیكار من با آقا این نفهمیدی حاال... نداری دوسر غول از کم واال _

 :گفت پرتانه حواس و زد برق شیطنت از چشماش لحظه یه برای مینا

 سراغتو همش مهمه خیلي انگار ولي نگفت چیزی که من به داره چیكارت ببین بیا خودت! ؟ که نمیدونم هان؟ _

 ...میگیره

 م،شد ایوان وارد و کردم باز رو خروجي در وقتي... داره چیكار من با ببینم نبود دلم تو دل رفتم باغ سمت به عجله با

 بش و خوش مشغول آقا کاظم همراه به حسام و مبین و بود شده چیده تراس داخل میز روی که ای صبحانه بادیدن

 نمبی نگاه رس تیر در که همین... باشه طمأمینه با و آروم قدمهام کردم سعي برداشتم قدم سمتشون به بودن کردن

 اینجا ابفرم اینكه یعني کشید بیرون برام رو خودش کناری صندلي و کرد پرسي احوال و سالم و شد بلند گرفتم قرار

 .بشین

 کردم باهاشون که پرسي احوال و سالم از بعد و نشه بلند جاش سر از که کردم خواهش که شد خیز نیم هم حسام

 ...نشستم مبین کنار صندلي روی

 :پرسید ازم خیال بي و نشست حسام کنار هم مینا

 عدسي؟؟؟ یا میخوری حلیم نگارجان _

 خانم رو خودش حسام آقا این پیش چه ببین! مودب چه کردم، نگاهش تعجب با مینا دهان از جان نگار شنیدن با

 !عدسي؟ یا حلیم گفت افتاد یادم دفعه یه میده، نشون

 : گفت و کوبید پام ساق به پاشو میز زیر از دید منو تعجب که نگار

 ...نشده این از تر سرد تا بخور... خریدن حلیم و عدسي برامون صبحونه برای کردن لطف حسام آقا و مبین _

 باهات حسام بیا بدو که بود گذاشته کار سر منو ورپریده مینای این پس... کردم تشكر لطفشون برای حسام و مبین از

 :گفتم نشنوند بقیه که جوری آرومي به مینا گوش زیر... داره کار

 ...برات دارم! میذاری سرکار منو حاال _

 .باشه شنیده من از حرفي که انگار نه انگار برگردوند حسام سمت به رو صورتش لبخندی زدن با مینا ولي

 هاینك از. مینداخت خنده به اونو و ذاشت مي راد سر سربه مرتب مبین. شد صرف مبین و مینا های شوخي با صبحونه

 . بود تنها من قدر به هم اون. بودم خوشحال بود خورده ما با شو صبحونه و نشسته ما کنار هم آقا کاظم

 "کنه درست آقا کاظم بدم رو آیفون باشه یادم". شد بلند در صدای که بودیم کرده جمع رو میز

 .دادم تشخیص رو عمو صدای دور از. رفت در سمت به آقا کاظم
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 :گفتم و کشیدم پوفي

 .داشتیم کم همینو وای ـ

 نمي همون خوایم مي چیزی هر همیشه که اونجایي از ولي. باشه نیاورده خودش با رو پرهام که کردم مي دعا دلم توی

 آخرین از. کنم فكر بیفته بود ممكن که اتفاقي به خواست نمي دلم اصال. دادم تشخیص رو پرهام هیكل دور از شه،

 دردسرهای برام بود ممكن اینجا مبین حضور دوباره االن و نداشتم خوبي ی خاطره بودم دیده رو پرهام که باری

 .کنه درست جدیدی

 .بگیرم ندیده رو پرهام کردم سعي و رفتم سمتشون به و شدم بلند پس... باشم شجاع کردم سعي

 .اومدین خوش جون، عمو سالم ـ

 :دادم ادامه و زدم لبخندی بود زده زل صورتم به سوال عالمت یک مثل درست که عمو ی قیافه به

 چطورن؟ جون سیما ـ

 !!!نیستي تنها بوده، مورد بي نگرانیم کنم فكر. رسوند سالم هم سیما. ممنون جون، نگار سالم ـ

 :دادم جواب عمو چشم تو چشم همونطور و نكنم نگاه پرهام برزخي ی قیافه به کردم مي سعي

 اومدن مبین آقا برادرش هم االن و موند پیشم دیشب دوستم مینا. نیست نگراني برای جایي که جون عمو گفتم ـ

 .دنبالش اینجا

 .زدم مینا ی پریده رنگ صورت به بخشي اطمینان لبخند و

 هم بعد. پرسید احوالشو و داد دست مبین با بود خبر بي بود داده رخ پرهام و من بین که دعوایي علت از انگار که عمو

 :گفت و کرد نگاه بود ایستاده تر عقب قدم چند که حسام به

 .آشناست برام تون قیافه دیدم، قبال رو شما کنم فكر ولي ـ

 :گفت داد مي دست عمو با حالیكه در و کرد کم رو فاصله قدم چند حسام

 .شدن قدیمیم دوست کردن پیدا باعث قضا از که کنم مي زندگي برادرزادتون همسایگي در من بله، ـ

 . کرد اشاره مبین به و

 .کرد مي نگاه من به مبین از و مبین به من از خشم با و بود ساکت همچنان پرهام

 :مگفت بقیه به رو. داد نجات معرفي ی کننده خسته وضعیت اون از منو و شد وارد میوه ظرف با آقا کاظم موقع همین در

 .کنین میل میوه بفرمایین شده تموم هم معرفي مراسم که حاال ـ
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 رو رو روبه های صندلي هم مبین و حسام و طرفینم در عمو و مینا. نشستم و کشیدم عقب رو صندلي زودتر خودم و

 . نشست عمو کنار هم پرهام کردن، اشغال

 عمو؟ نیومدن جون سیما چرا ـ

 .میارمش بعد سری انشاهلل. بیایم گرفتیم تصمیم دفعه یه اینجا اومدیم دونه نمي ـ

 رو خدا ودب نیفتاده بدی اتفاق اینكه از دلم توی. گرفت رفتن به تصمیم عمو باالخره و گذشت صحبت به ساعتي نیم

 اش شده کلید دندونای الی از عصباني پرهام در جلوی آخر ی لحظه. رفتم در جلوی تا شون بدرقه برای و کردم، شكر

 :گفت بشنوم من فقط که طوری به

 .خانوم نگار برات دارم ـ

 يب. گرفتم خودمو جلوی ولي صورتش، توی بخوابونم دیگه ی کشیده یه خواست مي دلم. گرفتم گر عصبانیت از

 .بود بهتر بهش اعتنایي

 :گفت بمونه بیشتر خواستم مي ازش که من جواب در مینا و شدن رفتن ی آماده هم مینا و مبین عمو رفتن از بعد

 بموني؟ کي تا قراره. زنم مي سر بهت میام باز دارم کار یكم جان نگار برم ـ

 اماینج که بیني مي خودت. گردم برمي دیگه روز چند یه ولي بمونم اینجا دم مي ترجیح بیشتر چند هر دونم، نمي ـ

 .کنم زندگي گوششون بیخ برسه چه ندارم آرامش هستم که

 .نبز زنگ داشتي کار. پیشت میام باز. کني فكر ندارن ارزش که چیزایي به نباید. نگار نكن ناراحت خودتو زیاد ـ

 .زنم مي زنگ حتما باشه جون مینا مرسي ـ

 .ذاشتن مي بعدیشونو دیدارهای قرار و بودن، صحبت مشغول در جلوی مبین و راد. رفتم در جلوی تا مینا همراه دوباره

 :گفت پهلومو به زد آروم مینا

 .بینات چشم دو حضور برای ای بهونه اینم خانوم نگار بیا... بینا چشم دو خواد مي چي خدا از کور دیگه خوبه ـ

 :گفتم و سرش تو زدم.داد سر قهقهه دنبالش وبه

 .خدا به عیبه برداری؟ لودگي همه این از دست خوای مي کي تو دختر آخه ـ

 !هان؟ عیبه؟ رسوندن هم به رو عاشق ی پرنده دوتا نوشتن کجا عیبه، کجاش ـ

 .زنم نمي حرف باهات دیگه اصال. شي نمي آدم تو... کوفت ـ

 ...نكن قهر حاال ـ
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 :گفت و حرفش بین اومد مبین موقع همین

 .باش داشته هواشونو. داریم خاصي ارادت خانوم نگار این به نسبت ما جان، حسام ـ

 :گفت آروم و زد چشمكي روم به مینا

 .شد واقع هم داداشم آقا تایید مورد بیا ـ

 ...خفه یعني که پهلوش به کوبیدم آرنج با

 :گفت و انداخت پایین رو سرش راد

 .بدونن قابل منو خانوم نگار اگه... حتما ـ

 .دمب جوابشو تا نمیومد زبونم به ای کلمه هیچ. شدم سرخ دوباره و افتادم انداختیم راه جلوش مینا با که افتضاحي یاد

 : گفت من به رو مینا و کنه روشنش تا رفت ماشین سمت به مبین

 .ندیدیم چیزی که ما ویال، این و تو این رفتیم ما دیگه خوب -

 منیر خاله دونم مي خوب ولي بموني پیشم بازم داشتم دوست... خیاالته که رسم مي گمون این به دارم هم خودم -

 . نگرانته مدام و نداره تو دوری طاقت

 . پیشت میام بازم -

 :گفتم و بوسیدمش. گرفت آغوشم در مینا

 . کني مي خوشحالم -

 ودندب نرفته هنوز کرد مي صحبت مبین با داشت ماشین کنار هم راد. نشست مبین کنار ماشین تو رفت و شد دور ازم

 .بود گرفته بدجوری دلم ولي

 : گفتم و کردم آقا کاظم به رو رفتند وقتي

 .خرابه بندازه، آیفون این به نگاه یه بیارید رو نفر یه کردید وقت موقع هر -

 دخترم باشه -

 ".نموندن هم ناهار حتي"

 هب کردم شروع و دستگاه تو گذاشتم مالیم آهنگ یه نداشتم ناهار برای میلي زیاد بودیم، خورده دیر صبحونه چون

 . میومد در شكل این از هم خونه رفتم نمي فكر تو زیاد که این هم گذشت مي وقتم هم جوری این خونه کردن تمیز
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 ... در به زنه مي داره آقا کاظم دیدم که بخونم کتاب تا سالن تو اومدم و گرفتم دوش شد تموم که کارم

 . داشتید کاری آقا کاظم بله -

 . دخترم نبودی اومدم ام دیگه بار یه -

 . شده چیزی نشنیدم بودم، باال -

 . کنه مي درستش و بلده گفت فهمید گل حسام آقا بود بسته جا همه بیارم کار برق رفتم -

  :گفتم راد به رو و کردم باز رو در. طرفم گشت برمي دوباره کش مثل شد نمي شم دور پسره این از خواستم مي چي هر

 . ممنون کنید مي لطف -

 . بریزم چای براشون تا آشپزخونه تو رفتم من و برداشت رو آیفون تو اومد

 اومد لبخند یه بود مینا. کردم اش فرستنده اسم به نگاه یه و برداشتم رو گوشي اومد اس ام اس صدای موقع همون

 ".اینجاست االن این بفهمه اگه گیره، مي رو راد رد هم جا این " لبم، ی گوشه

 خوندن به کردم شروع و کردم باز رو اس ام اس بیاد جوش کتری تا

 گلي؟ نگار طوری چه"

 هر تهرانند اش خانواده داره گلخونه توش و کرده کرایه رو باغ اون خونده کشاورزی طرف آوردم؛ در رو قضیه ته سرو

 ".کنم مي تعریف برات مفصل بعدا زنه مي بهشون سری هم بار یه وقت چند

 و شدم هول و دیدم روبروم رو راد که برگردم اومدم. بودم ندیده عمرم تو فضول قدر این آخه اومد، لبم رو لبخند

 . زمین افتاد دستم از گوشي

  دارید؟ سو چهار گوشتي پیچ ببینم خواستم ببخشید ترسوندمتون، -

 اخد شدم سرخ بود، باز هنوز که اس ام اس ی صفحه به افتاد نگاش و برداشت زمین رو از رو موبایلم و شد دوال هم بعد

 :گفت و گرفت طرفم به رو گوشي. نخونه و نفهمه کنه

 .بفرمایید -

 : گفتم و گرفتم دستش از سرعت به

 .میارم براتون کنم مي پیدا رو ابزار ی جعبه االن من بفرمایید شما مرسي -

  "! اسش ام اس یا ببره پسره این جلوی رو آبروم باید خودش یا "

***** 
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  :گفت مِن مِن کمي از بعد و برداشت و کرد تشكر بردم چای برایش و بشینه کردم تعارف کارش شدن تموم از بعد

 .نیومد پیش براتون که مشكلي دیگه -

 مكث کمي بگم چي باید دونستم نمي. ترسامه منظورش فهمیدم لحظه چند از بعد ولي نشدم منظورش متوجه اول

 : گفتم و کردم

 . نیست خبری وقتیه چند خوشبختانه ولي شدم تخیل دچار یا واقعیه ترسام واقعاً دونم نمي -

 . کردم تشكر بود کشیده که زحمتي از من و شد بلند چای خوردن از بعد نگفت چیزی جوابم در

.......... 

 ور نو سال پیشاپیش و گذاشتم پاکت تو رو آقا کاظم عیدی تهران به برگشت موقع موندم ویال تو هم دیگه روز دو

 . شدم تهران راهي و گفتم تبریک

 حال چقدر شد مي که عید نزدیک افتادم، روزا اون یاد... کرد رو ام خانواده هوای بیشتر دلم شدم آپارتمان وارد وقتي

 چي االن ولي... میكرد همراه خودش با هم منو و بود تكاپو درحال هممون از بیشتر مامان میكرد تغییر خونه هوای و

 !!!کوره و سوت خونه ؟؟؟

 سر شد مي مگه بابا و مامان بدون نداشتم رو نو سال حال و حس اصال من و بود نمونده جدید سال تا بیشتر روز چند

 ...بگیرم جشن رو نو سال تنهایي و بشینم سین هفت سفره

 زنگ تمگرف تصمیم اول... کرد مي تغییر ام روحیه اینجوری شاید بكشم، خونه شكل و سر به دستي یه گرفتم تصمیم

 ارهشم دنبال تلفن دفترچه توی... خونه کارای برای بود مامان حال کمک سال موقع این همیشه که خانم مهری به بزنم

 نقربا با و کرد وزاری ناله کلي من صدای شنیدن با... زدم بهش زنگ یه تلفنش شماره پیداکردن از بعد گشتم اش

 همه این گذشت از بعد شد نمي باورش... کرد چشمام مهمون رو اشک بود قلبش پاکي از نشون که رفتناش صدقه

 کرد انتخاب رو فردا سریع اون و بده وقت بهم تكوني خونه برای رو روزی یه خواستم ازش باشم، زده زنگ بهش مدت

 هی اومدی، خبر بي چرا که نشه شاکي دستم از قبل سری مثل عمو اینكه برای... کردم خداحافظي صحبت کلي از بعد

 منشي بوق چند خوردن از بعد بزنم زنگ شرکت به گرفتم تصمیم بود، خاموش ولي زدم همراهش تلفن به زنگ

 دمکر شک لحظه یه... گفت "بفرماییني بله،" بود عشوه و ناز از پر که صدایي با و برداشت رو گوشي عمو مخصوص

 ...باشم گرفته اشتباه نكنه

 !نبود زدن حرف مدل این اهل اصال و داشت اعتماد بهش خیلي بابا که بود، سال میان تقریبا خانم یه قبلي منشي

 :گفتم میزد موج توش تردید که صدایي با

 زند؟ کار و ساز شرکت... ببخشید سالم _
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 :گفت بده جواب میخواد زور به انگار که کشداری صدای با

 ...امرتــــــــــــون... بلــــــــــه _

 !!!بود شده عوض شرکت منشي پس انداختم، باال تعجب با ابروهامو

 دارن؟ تشریف داشتم، کار زند جناب با خانم ببخشین _

 :گفت میزد موج توش تمسخر که صدایي با

 شرکت شماره به نگفتن بهتون... دارین کـــــــــــــــــــار پسر زند جناب با حتما... دارن تشریف که بله _

 !نشین؟ مزاحم جا این و بزنید زنگ خودشون

 هرکسي رو شماره این چون گرفته، اشتباه پرهام آویزون دخترای دوست از یكي با منو مدعا پر خانم این بود مشخص

 ...باشه داشته نمیتونه

 :گفتم رسایي صدای با کنه، قطع رو گوشي اینكه از قبل

 میكنید؟ صحبت کي با دارین نمیدونید اصال شما... کنین صحبت درست لطفا خانم نخیر _

 :گفت لودگي با

 ...خانــــــــــم هستین کي شما مثال _

 :گفتم جدی خیلي

 نشوني بازم... میكنید کار توش شما که شرکتي اون صاحب و زند پرویز آقای جناب زاده برادر هستم زند نگار من _

 خانم؟ کافیه یا بدم

 :گفت من حرفای صحت به داره تردید هم و شده شوکه هم بود مشخص که صدایي با

 ...برسونم اطالعشون به من بگین هست امری هستن جلسه تو عموتون... نیاوردم بجا رو شما من زند خانم شرمنده _

 :گفتم جدیدت همون با بیام کوتاه موضعم از اینكه بدون

 با عدب به این از لطفا هم شما... زدم زنگ شرکت به بود خاموش گوشیشون چون خونه برگشتم من بگین بهشون لطفا _

 ...کردم قطع رو تماس و کردم خداحافظي وسریع... کنید برخورد درست تلفني، چه حضوری چه مراجعین،

 چرا اصال... بود آورده در منو حرص منشي بد لحن و عشوه از پر صدای ولي کنم برخورد اینطوری نمیخواست دلم اصال

 آینه داخل نگار با و شدم خیره خودم به آینه روی به رو رفتم خوابم اتاق به... کرده عوض رو بابا مخصوص منشي عمو

 :کردم صحبت
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 !نگفته؟ موردچیزی این در من به چرا عمو اصال"

 :گفت آینه داخل نگار

 نه نگارا و شدی شرکت خیال بي کالً ساله یه نزدیک االن میكني دخالت شرکت مسائل تو خیلي جنابعالي اینكه نه"

 "...هست هم تو مال شرکت اون انگار

 :کردم زمزمه خودم با و گذشتم آینه کنار از

 وشحالخ حتما کنم صحبت عمو با مورد این در باید... نشیني خونه بسه میزنم شرکت به سر یه حتما فرصت اولین تو"

 "...تصمیمم این از میشه

... ودمب کرده هوس خیلي شدم کتلت کردن درست مشغول و رفتم آشپزخونه به کنم فكر ای دیگه چیز به اینكه بدون

 روی و کردم روشن رو تلویزیون... گذاشتم یخچال داخل بگیره رو خودش اینكه برای و کردم درست رو کتلت مایه

 از عدب... شد پخش خونه تو دلنوازی موسیقي صدای... کنم نگاه صفحه به اینكه بدون گذاشتم ای ماهواره شبكه اولین

 ام روزمره کارای مشغول راحت خیال با باشه موضوعي درگیر فكرم یا و بترسم چیزی از اینكه بدون تنها وقت چند

 ... کنم سرگرم خودمو فیلم یه دیدن با بعد و بگیرم دوش یه گرفتم تصمیم بود، مونده شب تا خیلي... شدم

 کردم خاموش رو تلویزیون فاصله همون از کنترل با... بود داده ای برنامه بین تبلیغات به رو جاش شبكه دلنواز موزیک

 ...رفتم حمام سمت به و

 ...رفتم آیفون سمت به در زنگ صدای با بشم حمام وارد اینكه از قبل

 ارهدوب و گذاشتم جاش سر رو آیفون... نداد جواب کسي باز ولي... گفتم کیه بار چند... نبود مشخص چیزی مانیتور از

 ...برگردم عقب به شد باعث در زنگ صدای دوباره نرسیده دوم به اول قدم هنوز برداشتم قدم حمام سمت به

 ...میكرد خودنمایي مانیتور تصویر پشت نبود مشخص کامال اش قیافه که ای پسربچه قبل برخالف بار این ولي

 کیه؟؟؟ _

 :گفت میرسید صفحه به قدش زور به که بچه پسر

 ...موندم در پشت کنید باز رو در میشه هستم پایین طبقه همسایه من _

 "نكرد؟؟؟ باز براش رو در ساختمان نگهبان چرا"

 :گفت بچه پسر حرفم بندم پشت چون گفتم بلند رو فكرم انگار

 ...میكني باز رو در جون خاله نیست پایین این کسي _

 ...کردم باز رو در و نشست لبم گوشه لبخندی جون خاله کلمه شنیدن با
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 الس و سن این با پسری همچین بخوره بهشون که نداشتیم ای خانواده پایین طبقه تو ما بود جالب خیلي برام ولي

 ...شده ساختمون وارد جدیدی فرد و کرده کشي اثاث کسي نبودم من که مدتي این تو شاید... باشن داشته

 میشستم رو سرم موهای که حالي در دوش زیر و کردم باز رو آب شیر و رفتم حمام سمت به و کشیدم افكارم از دست

 مبهم خیلي صدا... شنیدم رو آپارتمان در زنگ صدای کردم احساس آن یه... میخوندم آواز خودم برای بلند صدای با

 ...نمیومد صدایي هیچ ولي بشنوم رو صدا تا بستم، رو آب شیر... بود

 "در پشت اومده بزنه سر بهم اینكه برای اومدم من دیده هاست همسایه از یكي حتما"

 شدم بازی آب مشغول بشورم، رو خودم که این از بیشتر... خوندم آواز خودم برای دوش زیر دوباره و شدم خیال بي

 ...بودم شده پرت ها گذشته به انگار داشتم خوبي خیلي حس... قدیما مثل

 حس میومد، اشخاصي نامفهموم پچ پچ صدای حمام از بیرون انگار... رسید گوشم به دومرد زدن حرف مثل صدایي

 و شد بلند شخصي خندیدن قاه قاه صدای آن یه... لرزیدن به کرد شروع پام و دست... هوا تو رفت شد دود خوبم

 زا رو هام حس تمام ترس یعني نداشتم رو برم حمام در سمت به اینكه توان اصال... زني های گریه صدای بندش پشت

 :گفتم لرزوني صدای با... بود کرده میخكوب منو صداها از وحشت فقط و بود برده بین

 !!بیرونه؟ اون کسي _

 ...شد قطع صداها

 :گفتم قبل از بلندتر

 کیه؟؟؟ بیرون اون _

 هاش گریه و بود وحشتناک خیلي زن های جیغ... رسید گوشم به میخواست کمک که زني زدن جیغ صدای دفعه یک

 ...میكرد خورد رو اعصابم بیشتر

 گریه بین از بلند صدای با و زدم چنگ حمام گوشه به و خواستن کمک و زدن فریاد به کردم شروع بلندی صدای با

 دیگه رو بیرون صداهای که زدم جیغ حدی به... نداشتم خوبي روز حال اصال... میزدم فریاد هیستریكم های

 لحظه اون تو... میزدم پناهي بي سر از که هایي فریاد بود، کرده آب هم رو خودم دل سوزناکم های گریه... نمیشنیدم

 دنیای از... آروم خیلي و بودن مبهم بیرون صداهای... میخواستم کمک خدا از بلند صدای با فقط وحشتناک های

 توحش بیشتر حمام داخل بیاره هجوم نامعلومي شخص و بشه باز حمام در اینكه فكر از آن هر میترسیدم حمام بیرون

 ...داشتم

 این... خواستم کمک خدا از ای گرفته صدای با و نشستم دوش زیر حمام کف و خوردم سر حمام های کاشي روی

 چیه؟؟؟ لعنتي صداهای
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 ...شد بلند تلویزیون تبلیغات صدای کردم احساس بودم کردن گریه مشغول که همینطور

 تبلیغات صدای درسته... چسبوندم در به رو گوشم و رسوندم حمام در پشت به خودمو و شدم بلند جام از آرومي به

 ردنک صحبت صدای دوباره تبلیغات بند پشت و... بود روشن هال تلویزیون انگار موندم حال همون تو لحظه چند... بود

 محما به اینكه از قبل یعني... کردم پاک رو اشكم از خیس چشمهای... شدم مسلط خودم به... رسید گوش به نفر چند

 اشتباهي شاید... کردم خاموشش حمام از قبل من میومد یادم که اونجایي تا ولي! نكردم؟ خاموش رو وی تي بیام

 ...نداشتم حسابي و درست حواس روزا این که من... باشم زده رو کانال تعویض شماره

 به گوش و کردم باز رو حمام در آروم... کنم خاموش رو تلویزیون کردم فراموش حتما که میدادم دلداری خودم به

 لرزون قدمهای با و... پوشیدم رو ام حوله سریع اومدم بیرون حمام از آرومي به... بود تلویزون صدای بله سپردم صداها

 به هاینك بدون سریع... وحشتناکه فیلم یه دادن نشون مشغول دیدم و شدم تلویزون میز نزدیک... رفتم هال سمت به

 نشستم مبل اولین روی جا همون... رفت فرو مطلق سكوت تو خونه آن یک در و زدم رو خاموش دکمه کنم نگاه صفحه

 ...زدم زار حمام داخل خودم پیش دقیقه چند بد حال به و

... قبل های سال خوش خاطرات تموم و باشم خودم تحویل سال خواست مي دلم. بودم گم در سر بیشتر انگار روزا این

 دونم نمي. داشتم سردرد هم هنوز بودم ترسیده شدید اونقدر که دیروز از. ذاشتند مي مینا هم شاید و عمه و عمو اگه

 و فتمبی کاری یا سرگرمي یه فكر که بشه تنهاییم روزهای توی عطفي نقطه یه بود شده باعث اتفاق همون انگار ولي

 دبو اومده دیروز مینا. بودم نقیضم و ضد احساسات با رفتن کلنجار حال در هنوز ولي. بمونم تنها کمتر کنم سعي

. شد مي نو داشت سال. میومدم کنار خودم با باید اول. نگفتم چیزی چمه، بفهمه که کرد اصرار چقدر هر ولي دیدنم

 ینا توی. بود شده پسرفتم باعث مانعي دفعه هر ولي بودم کرده سعي بار چند حاال تا. شد مي نو باید هم من زندگي

 هک باشه راضي باید هم عمو که گفت مي احساسم. شد مي گرم سرم اونجا.  شرکت برم که بخوام عمو از که بودم فكر

 .تعطیالت پایان تا شاید بود، زود کردنش مطرح برای هنوز ولي. باشم چشمش جلوی

 روز دو. شد مي شلوغ حسابي سرم. بیاد خواست مي هم مینا. خونه کردن تمیز برای بیاد خانوم مهری بود قرار روز اون

 ولي بود، خریده برام روشن آبي شال و مانتو یه و بازار بود برده زور به رو من مینا قبل روز. بود نمونده عید تا بیشتر

 !!!تیره دل و روشن لباس داشت فایده چه

 وادخ مي که گفت پیش دقیقه چند همین چون باشه تونست نمي که مینا. شد بلند زنگ صدای کردم دم که رو چایي

 همیشه که خانوم مهری احساسات ابراز از و باشم مسلط خودم به کردم سعي. بود خانوم مهری حتما پس. بیفته راه

 مهمون امروز که بودم گفته سرایدار به قبال. رفتم در طرف به و کشیدم لباسم و سر به دستي. نبازم خودمو بود افراطي

 . دارم

 . واشد خنده به دیدنم به هم خانوم مهری مهربون و خسته صورت چرخید پاشنه روی به در که همین

 .اومدین خوش خانوم مهری سالم ـ
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 . ببینمت خواست مي دلم چقدر. دلم عزیز سالم ـ

 :داد ادامه بود، گرفته آغوش در محكم منو حالیكه در و

 .طفلكم کشیدی چي. بیامرزه باباتو و مامان خدا ـ

 .رسید مي هم خوني مرثیه به پایانش وگرنه کنم، عوض رو بحث کردم سعي و بیرون اومدم بغلش از

 .بیارم چایي براتون من تا بشینین بفرمایین. راه توی شدین خسته حتما ـ

 . نیستم خسته اصال من. آشپرخونه تو ریم مي هم با. دخترکم بیاری تو چرا ـ

 همین مثل کرد، مي اضافه هم «کم» یه کلمه هر آخر یعني زد، مي حرف «کم» کالم تكیه با هم هنوز خانوم مهری

 . دخترکم

 :گفت و نشست آشپزخونه صندلي روی خانوم مهری

 .بودن( بود مادرم منظورش)جون خانوم که وقتایي همون مثل چیز همه. نشده عوض هیچي اینجا ـ

 .نشستم و کشیدم عقب صندلي یک هم خودم و میز روی جلوش گذاشتم رو چایي

 .برگشتم که هست روزی چند. ویال بودم رفته مدت این توی. نبودم اینجا منم آره، ـ

 :گفت خانوم مهری. بیارم رو میوه ظرف یخچال توی از تا شدم بلند

 .برسم کارا به زودتر باید!!! که مهموني نیومدم بیا. عزیزکم بشین بیا ـ

 .کنیم مي تموم رو کارا هم با بعد. دیگه هست که خوردن میوه برای وقت ـ

 و. شد دوار شكالت بسته یه و شیریني جعبه دو با. بود مینا دیگه دفعه این. شد بلند زنگ صدای دوباره موقع همین در

 .زدن غر به کرد شروع ورود بدو همون از

 بهت همش که منه ی وظیفه کني مي فكر واقعا انگار!!! ها نگیری خبر من از تو نكرده خدای وقت یه... خانوم سالم ـ

 !بزنم؟ سر

. افتاد خانوم مهری به چشمش که میز روی بذاره خریداشو تا آشپزخونه سمت رفت زد، مي غر داشت که همینطور

 . گذاشت میز روی خریدهاشو کردو سالم لكنت با و کشید هیني

 .نكنم پرحرفي اینقدر تا داری مهمون گي نمي من به چرا خب ـ

 :گفتم و خندیدم

 شناسي؟ مي که رو خانوم مهری. کني زندگي توني نمي که نزني حرف اگه!!!  دختر دادی مهلت تو مگه آخه ـ
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 ...شناسم مي که بله ـ

 منو دوباره رفتن موقع. کردیم مي کمكش هم مینا و من البته. کرد تموم رو کارها و موند غروب تا خانوم مهری روز اون

 :گفت و کرد بغل

 .کمكت میام من عزیزکم، بگو داشتي کاری وقت هر ـ

 قبول. گذاشتم دستش توی رو بودم گذاشته پاکت توی قبل از که پول مقداری و شدم شرمنده مهربوني همه این از

 .کرد قبولش کردم که اصراری با ولي "داره حق من گردن به خیلي مامانت " گفت مي. کرد نمي

 :گفت شدیم، تنها مینا با وقتي

 خبر؟ چه جونت عمو از ـ

 فكر شبه تونم نمي اصال. شمال برم باهاشون رو عید تعطیالت باید حتما که داره اصرار اینكه از غیر به نیست خبری ـ

 ....سالشونه دیگه ماه یه.....  که بود جاده همین تو پارسال. کنم

 :گفت و کرد بغلم مهربوني با مینا. شد صحبتم ادامه مانع گلوم بغض

 هعموت نباشه چي هر کني؟ زندگي اینجوری خوای مي کي تا. خوبه بشه عوض هوات و حال هم یكم. بهتره بری اتفاقا ـ

 .خواد نمي رو تو بد هم اون. رگاشه تو تو، خون و

 مدل ولي. گفتم بهش هم رو همین و کنم فكر حرفاش به کردم سعي. بود خوشبین زیادی چیز همه برای همیشه مینا

 دلش عمو اگه. کردم مي تحویل اونا کنار رو سال سال، هر مثل باید. باشم بابا و مامان از دور تحویل سال خواست نمي

 .ذاشتن مي تنها رو من لحظه اون باید برم همراهشون منم خواست مي

 نگز صدای که گرفتم دستم تو رو تلویزیون کنترل و شدم ولو تلویزیون جلوی مبل رو هالک و خسته رفت که مینا

 .اومد موبایلم

 "عموئه بازم"

 .جان عمو سالم -

 هم پیش بیا خوب داری، نمي بر لجبازی از دست چرا. برنداریا عزلتت از دست هم سال آخرای این دختر خوبي -

 . هم رو روزه سه دو این باشیم

 روزه سه دو این تو باید که دارم کارهم سری یه کردم تمیز خانم مهری و مینا کمک با رو خونه کل امروز جون عمو -

 . میرسم خدمت تحویل سال از بعد بدم انجام

 .نرفته که یادت شمال بریم میخواییم تازه! باشي تنها هم تحویل سال خوای مي! چي؟ دیگه -
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 . شمام کنار اون؛ از بعد. باشم مامان و بابا کنار میخوام رو تحویل سال ولي نرفته یادم جون عمو نه -

 بود کرده درکم اینكه از کرد قطع و کرد صحبت کم یه. کرد عوض رو حرف بعد و کرد سكوت کمي گوشي پشت عمو

 .داشتم احتیاج بودن مامان و کناربابا و تنهایي این به شدم خوشحال

******* 

 يول بود زود صبح که این با. زهرا بهشت رفتم و خریدم سنبل گل و شمع با آماده سبزه یه بودم نكرده سبز سبزه

 البگ با رو قبرشون. بودن اومده عزیزاشون کنار رو تحویل سال و بودند کرده فكر من مثل ها خیلي. بود شلوغ خیلي

 ره و شد سرازیر چشمام از محابا بي اشک. زدم زانو مزارشون کنار و گذاشتم سرشون باالی رو سنبل و سبزه و شستم

 بلند برای نایي و گریه برای حسي دیگه و شدم سبک تا گفتم و گفتم قدر این گفتم براشون رو بود دلم تو که چي

 دهنش سال تحویل متوجه اصال من و بود شده تحویل سال که شد مي ساعتي یه کردم نگاه ساعتم به. نداشتم شدن

 یبرقرار محض به میومد کیفم تو از موبایلم زنگ صدای. سوخت مي چشمام و بود شده گلي مانتوم ؛ شدم بلند بودم

 : اومد عمو صدای تماس

 . دی نمي جواب رو ات گوشي چرا عمو؟ کجایي نگار -

 . مبارک هم تون نو سال. ببخشید نشنیدم؛ سرخاک، میام گفتم که بهتون جون عمو سالم -

 . کنیم مي حرکت هم ظهر از بعد و جا این ناهار میان هم اینا عمه که بیا زودتر. مبارک هم تو نو سال -

 . میفتم راه االن چشم -

 . بگذرونه بخیر رو روزه چند این خدا. کردم حرکت ماشین سمت به و کشیدم پوفي

***** 

 رو اش هوایي های بوسه اون از یكي عمه شد، شروع ها روبوسي و تبریک من دیدن با و بودن جمع عمو ی خونه همه

 : گفت و سمتم فرستاد

  بگي؟ تبریک رو عید بزني زنگ یه نباید..... دیگه بگن تبریک بزرگترا شده مد جدیدا مبارک، عیدتون -

 . شد یخ رو سنگ معمول طبق و کرد دراز سمتم به رو دستش پرهام و کرد روبوسي باهام کشدار لبخندی با شیوا

 ودب خنثي آدم یه شیما همیشه گفت، تبریک و کرد بوسي رو عادی خیلي هم شیما کرد برخورد تر گرم همه از عمو زن

 نم شاید بود، خودش تو کال بودم ندیده ازش هم محبتي البته.....خاموش و ساکت بودم ندیده ازش بدی ی نكته هیچ

 . بودم نكرده پیدا روش درستي شناخت هنوز

 آماده همه استراحت کمي از بعد و بود، نداده راه خودش به پختش برای زحمتي عمو زن خوردیم،که رو غذایي ناهار

 ..شدیم رفتن
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. دمکر قبول بشینم، پرهام ماشین تو میشم مجبور االن دونستم مي اینكه با و نیارم ماشین که کرد خواهش ازم عمو

 .سرکنم مخالف ساز هم بار این نخواستم

 : گفت و کرد دستي پیش عمو بشیم ماشین سوار خواستیم اینكه محض به بود من با حق

 . ماشینت تو بذار رو نگار ساک جان پرهام -

 قبع صندوق پشت و برداشت ماشینم از رو ساک نبود خبری پروني تیكه از و بود شده ساکت خیلي جدیدا که پرهام

 . کرد باز برام رو ماشین جلوی در و داد جا ماشینش

 از رو من شیوا که دادم نشون نگین با بازی سرگرم رو خودم اینا شیما ماشین جلوی. کردم دست دست کمي

 : گفت عمه به رو و داد نجات بالتكلیفي

 . نشست جلو و رفت خودش و میام پرهام با منم پس -

 "خوره مي درد به خیلي وجودش جاها بعضي ممنونم شیوا از واقعا بار این "

 تو از رو ام آینه میكرد، درد خیلي بودم کرده که ای گریه خاطر به سرم. افتاد راه حرف بدون پرهام و نشستم عقب

 و دادم تكیه صندلي پشتي به رو سرم و زدم چشمام به رو ام آفتابي عینک. بود سرخ هنوز چشمام، آوردم؛ در کیفم

 . بخوابم کردم سعي

 : گفت و برگشت عقب سمت به و کرد پارک رو ماشین پرهام کردم باز رو چشمام ماشین ترمز صدای با

 . کنیم استراحت کم یه و بخوریم چایي یه بریم پایین بیا شدی؟ بیدار باالخره -

 . شد پیاده و کرد تجدیدش ماشین جلوی آینه تو و آورد در کیفش تو از رو لبش رژ شیوا

 : گفتم دلم تو نبود خوبي ی نشونه سكوت همه این

 "طوفان از قبل آرامش "

 ویت خورد مستقیم غروب از قبل جون کم آفتاب. شدم پیاده دادم بدنم به که قوسي و کش با و بیرون گذاشتم پامو

 هب چشمام حتما نیمه و نصفه خواب و طوالني ی گریه اون از بعد که دونستم مي چشمم، روی گذاشتم عینكمو. چشمام

 و تتخ تا چند با جاده توی کافه یه. ببینم رو موقعیتم تا انداختم اطراف به نگاهي. شده ریخت بي و کرده پف شدت

 رودخونه و درختها میون جایي جاده، پایین سمت از خنكي هوای. سردرش به آویزون رنگي های پرت و خرت و توپ

 رمایگ با و بپیوندم بقیه به سریعتر که کرد وادارم و انداخت لرزه به منو بود شده آب پر روزها این بارون مدد به که ای

 و شد مي بهتر هوا آینده روز چند تا. بشم خالص بود انداخته لرزه به رو وجودم که سرمایي این از چای انگیز رخوت

 . بودم آفتابي و صاف هوای عاشق من
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 انداخته رو ش بهاره کت پرهام که دیدم و عقب برگشتم. کردم حس هام شونه روی رو خوبي گرمای موقع همین در

 باعث بود داده موقع بي ی لرزه اون به رو جاش که گرمایي ولي چشمام، تو نشست عصبانیت لحظه یه. هام شونه روی

 .گرفتم نادیده لبخندشو و کردم تشكری لبي زیر. باشم ممنونش شد

 دو .لرزیدم دوباره که کرد مي نگاه بهم خصمانه اونقدر. چشمم جلوی اومد شیوا برزخي ی قیافه کردم بلند که رو سرم

 داغ همونطور رو شد گذاشته روم روبه که چایي. نیفته بهش نگاهم کردم سعي و کردم تر نزدیک هم به رو کت طرف

 شون هکنند خسته بحث ی حوصله. ماشین توی رم مي که گفتم بقیه به رو شدم مي بلند حالیكه در و کشیدم سر داغ

 . نداشتم رو شمال ویالهای فروش و خرید قیمت ی درباره

 باز ناخوداگاه هم چشمام در شدن بسته و باز صدای با. گذاشتم هم روی رو چشمام و نشستم عقب صندلي روی دوباره

 :گفت ای دهنده آزار لحن با شیوا. شد

 !!!خوابي؟؟ مي اینقدر نترکیدی چطور ـ

 حكم من برای شیوا و ، "خاموشیست ابلهان جواب" گن مي که این نه مگه. بود بهتر براش پاسخي هر از سكوت

 راحت منو سفر این تو خواد مي واقعا دونستم نمي بود، کرده سكوت همچنان هم پرهام. بیشتر نه داشت رو ابله همون

 . کردم مي استفاده ازش باید بود من مراد وفق بر اوضاع تا حال هر به. شه کله تو ای دیگه ی نقشه یا بذاره

 که نمک درک تونستم نمي. بردم فیض پرهام های محلي بي و میومد پرهام برای شیوا که اطوارهایي از ویال به برسیم تا

 !!!کنه عالقه ابراز کنه نمي هم نگاش که کسي به و کنه سبک خودشو تونه مي حد چه تا دختر یه

 يخاص ابهت شب توی قرمز شیرووني سقف اون با ویال ساختمون رومي نمای. بود شده تاریک کامال هوا رسیدیم وقتي

. رسید مي گوش به راحتي به دریا امواج صدای و بود شده محصور جنگلي درختان با ساختمون دور دورتا. داشت

 اینكه از حاال و بردم، مي لذت بدم گوش ساحل با دریا امواج برخورد صدای به و بكشم دراز اتاق توی اینكه از همیشه

 قاتا به بود کرده آماده سرایدار که شامي خوردن از بعد و بودند خسته همه چون. بودم راضي خیلي بودیم رسیده شب

 کرده انتخاب که اتاقي خوبي. داخلش بردم رو کوچیكم چمدون و کردم انتخاب رو اتاقي هم من. رفتن مي هاشون

 وسواسي آدم. بگیرم دوش راحت خیال با خواد مي دلم وقت هر تونستم مي و داشت کوچكي حمام که بود این بودم

 ی پنجره که بود این دومش وخوبي. نمیومد خوشم کنن استفاده مشترک حموم یک از نفر چند اینكه از ولي نبودم

 .بدم گوش امواج صدای به پنجره اون از بخواد دلم وقت هر تا تونستم مي من و داشت دریا به رو بزرگي

 هک دوطبقه. داشت بخش آرامش و ساده ظاهری و بود مونده امون در جون سیما آنتیک تزئینات از عمو دوبلكس ویالی

 فیدس ناهارخوری و مبلمان ست حتي. بود کرده پیدا جالبي نمای رفت مي باال ی طبقه به سالن وسط از که هایي پله با

 هم خوبي و بزرگ ی شومینه باال، دیگه تای سه و بود پایین تاش سه که خواب اتاق شش.بود راحت و فانتزی هم

 مي خودنمایي اش سنگي ی دیواره روی دوده سیاهي آثار تنها فصل اون در و سوخت مي چوب و هیزم با که داشت

 . کرد
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 بهتر رو امواج صدای تا کردم باز رو بزرگ ی پنجره برگشتمو اتاقم به گذشت من سكوت در که شامي خوردن از بعد

 :شد وارد جون سیما و خورد در به ای تقه که شدم لباسهام کردن آویزون مشغول و بشنوم

 .هاني باشي نداشته الزم چیزی ببینم اومدم ـ

 احساس و بودم کرده پیدا بهتری احساس جون سیما به نسبت بودم عمو ی خونه مهمون روزی چند که وقتي اون از

. کنه مي نزدیكي احساس من به جورایي یه و کنه مي صحبت قبل از تر راحت من با هم جون سیما که کردم مي

 :گفتم و زدم روش به لبخندی

 .بخوابین برین این خسته هم شما. هست چیز همه جون سیما مرسي ـ

 صدام داشتي کاری خوابیم مي ست آشپزخونه کنار که همون پایین، اتاق توی عموت و من. رم مي دارم عزیزم باشه ـ

 .کن

 .زنم مي صداتون داشتم کاری اگه چشم. جون سیما قربونتون ـ

 .ساحل بریم صبحونه برای همگي صبح که بخواب زود. هاني نایت گود پس ـ

 .جون سیما بخیر هم شما شب. چشم ـ

 دوش یه خواب از قبل تا حموم داخل رفتم و برداشتم رو م حوله و کردم قفل داخل از رو اتاق در رفت، که جون سیما

 .بگیرم

*** 

 و دادم قورت رو دهنم آب سختي به. بود سنگین کوه یک ی اندازه هم سرم. شدم بیدار گلوم سوزش احساس با صبح

 و باز ی پنجره گویا ولي. بودم متنفر بخورم سرما اینكه از. ببندم رو اتاقم ی پنجره رفته یادم دیشب که کردم فكر

  .بودن دردناک هام استخون تموم. نداشتم شدن بلند نای ولي بودم، تشنه. بودن کرده رو خودشون کار خیسم موهای

 سمت به و شدم بلند بود زحمتي هر به پس. ببینن رو ضعفم عمه یا عمو ی خانواده از هیچكدوم خواست نمي دلم

 نشد که بهتر حالم. افتادم لرزه به صورتم با خنک آب تماس از. میاورد جا حالمو آب مشت چند شاید رفتم روشویي

 .لحاف زیر خزیدم و تخت سمت رفتم دوباره. خورد مي هم به دندونهام. شد هم بدتر هیچ

 . شدم بیدار جون سیما صدای با که بود شده گرم چشمام دوباره

 !خوابي؟ مي قدر چه دیگه پاشو هاني، جون، نگار -

 : گفتم ای گرفته صدای با نداشتم نشستن برای حسي و بود شده سنگین خیلي سرم

 . خورم مي بعدا من کنید میل رو تون صبحانه شما خوردم، سرما کنم فكر -
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 : گفت بعد و من پیشوني رو گذاشت رو دستش و شد گرفته اش چهره عمو زن

 ادافت هم رو دوباره چشمام که بود نرفته بیرون هنوز. بیرون رفت و شي بهتر تا کن استراحت اوکي داری، هم تب آره -

 . خوابیدم و

 کردم حس یواش یواش سوزم مي دارم و افتادم داغ ی کوره یه تو کردم مي حس زدم، مي پا و دست عجیبي گرمای تو

 وحشت از. رسید مي گوش به برم و دور از غریبي و عجیب صداهای و اومد نمي باال نفسم... شده بسته هم تنفسم راه

 سمنف. داد مي فشار رو گلوم داشت دستاش با که نفر یه... ندیدم چیزی سیاه هیكل یه جز به ولي کردم باز رو چشمام

 تمام. شد نمي کیه؛ که بدم تشخیص هیكلش رو از کردم کاری هر بیرون بود زده حدقه از چشمام و اومد نمي در

 ودمخ تا آوردم فشار دستش به دستام با. نبود تشخیص قابل چیزی مشكي چشم دو جز به و بود پوشونده رو صورتش

 . شد تبدیل خرخر به نفسم و شد بیشتر گلوم رو فشارش ولي کنم رها بندش از رو

 مي رو مامان و بابا زودی به و میمردم..... کردم تسلیم رو خودم....  بود تموم کارم..... نكردم فكر چیز هیچي به دیگه

 بلند برای هم حسي نداشتم رو چشمام کردن باز جرأت شد باز نفسم راه لحظه یه در و افتاد هم رو چشمام..... دیدم

 مه اول از که انگار... نبود کسي کردم نگاه رو اطرافم و دور و شد باز هم از چشمام گذشت که کمي. نبود بدنم در شدن

 .....نداشته وجود کسي

 در جلوی تا کشون کشون....  کردم مي حس گلوم رو انگشتاشو اثر هنوز چون... نه! بود؟ وهم....  نشستم تخت روی

 کسي هم پایین ی طبقه سالن تو...  رفتم پایین آرومي به و یكي یكي رو ها پله...  نبود کس هیچ و کردم بازش و رفتم

 .... کس هیچ... نداشته وجود کسي هم اول از انگار....  نبود

 ..... بودند کجا پس....  نبود هم بیرون کسي گذاشتم تراس به قدم

 بود هگفت که افتادم جون سیما حرف یاد لحظه یه تو.....گرفتم دستام با رو سرم و نشستم تراس های صندلي از یكي رو

 ... ساحل میرند صبحانه برای

 هم باال برام رو صبحونه حتي..... رفت نمي و کرد نمي رها حال این تو رو من بود مادرم اگه.....  ام تنهایي از گرفت دلم

.. . کشوند تبدارم بدن به رو لرز بهاری خنک باد.... میداد فشار رو گلوم بدی بغض....  قرص یه از دریغ.....  نفرستادند

 خوام مي کي تا بیام؛ خودم به باید.... من برای بود تلنگر یه این....  رسوندم ویال داخل به رو خودم کشون کشون

 آشپزخونه به...  حاال از...  کردم مي شروع باید جا همین از...  بشم مستقل خواستم مي اینكه نه مگه.. باشم ضعیف

 تو خرهباال. کنم پیدا رو خشک چایي بتونم تا کردم مي باز رو کابینتا یكي یكي....  کردم روشن رو کتری زیر و رفتم

 ماتاق به دوباره بیاد جوش آب تا. ریختم داخلش رو خشک چای کمي و شستم رو قوری. کردم پیداش کابینتا از یكي

 وردرا روی از رو برسم...  انداختم نگاهي آینه به نامرتبم موهای به پوشیدم و درآوردم ساکم تو از ژاکت یه و برگشتم

 چیزی از ترسي دیگه نه ولي بود خراب حالم خیلي که این با. بستمشون کش با و کشیدم موهام میان و برداشتم

 . باشم قوی باید که بودم فهمیده اتفاق این با انگار...  ای دلهره نه داشتم
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 ره....  بود اومده پیش براش موقعیت بارها وگرنه نداشت رو من بردن بین از قصد بود که هرکسي پوش سیاه آدم اون

....  بودم مشكوک اطرافیانم و دور ی همه به....  ذاشتم مي نباید....  ببینه رو من بودن ضعیف خواست مي بود که کسي

 آرایش لوازم با و کردم باز رو کیفم.... برد مي سود من ضعف از یكیشون کدوم.... شمالیم ما دونست مي که بود کي

 ....  کردم مالیم آرایش یه بود همراهم که مختصری

  ....جون سیما... پرهام... عمو....  عمه...  شیوا...  اطرافیانم به رفت فكرم دوباره

 موهام کشیدن شدت از چشمام ی گوشه بستمشون محكم خیلي و بردم سرم باالی کش با رو موهام... یكیشون کدوم

 ....  نبود مهم برام ولي... گرفت درد سرم و شد کشیده

 نای تا دادم تكون شدت به رو سرم و کشیدم خجالت لحظه یه برای حتي فكرم از.... بود هم مبین دونست مي هم مینا

 .رفتم پایین صبحانه خوردن برای رو ها پله دوباره و کنم خارج ذهنم از رو مسخره فكر

 مک یه شد باز سرایدار ی خونه در که زدم قدم کمي حیاط تو رفتم بیرون و کردم تنم رو مانتوم صبحونه خوردن از بعد

 : گفت خودش خاص ی لهجه با اومد سمتم به و دید رو من اومد جلو که

... . بودید خواب خواب سرزدم بهتون هم بار یه. خوابیدید و نیست خوب حالتون گفتن من به شدید؟ بیدار شما خانم -

 .میارم صبحونه براتون االن

 . میشم ممنون بدید بهم دارید مسكن و خوردگي سرما قرص اگر فقط. ممنون. خوردم نیست الزم -

 حیاط سمت به و گفت چشمي روی به اش بامزه و گرد هیكل اون با دونستم نمي هم رو اسمش که سرایدار خانم

 .گذاشت تنها فكر جور هزار با رو من و رفت بود شده جدا سمت این از پرچین با که خودشون

****** 

 یه بهم آبي دریای دیدن و امواج صدای.  کردم حرکت دریا سمت به و اومدم بیرون ویال در از قرصا خوردن از بعد

 پرهام صدای با که گذشت ساعت چند دونم نمي شدم خیره امواج به و نشستم سنگ تخته یه رو میداد خاصي آرامش

 .پریدم جا از

 دنبالت قدر چه دوني مي...  کني مي کار چه اینجا خنک هوای این تو پس! ... نبود؟ خوب حالت مگه اینجایي؟ -

 ..میشدیم نگرانت داشتیم دیگه....  گشتیم

 ... بود سكوت فقط بهش جوابم....  مشكوک و خیره کردم نگاه صورتش به

 : گفت بود کرده تعجب من نگاه دیدن از که پرهام

 ....نگار.... خوبه حالت نگار -

 : گفت و برسه من به تا کرد تند رو هاش قدم...  کردم حرکت ویال سمت به جواب بدون و شدم خیره بهش هم باز
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 ....  نخورده ضربه سرت به مطمئني -

 : گفتم بودم شده متعجب بودنش بلند از خودم که صدایي با و برگشتم سمتش به عصباني

 .ترم سرحال هم همیشه از... باشم بد که ندارم هم قصد و خوبم....  بگو همه به رو این....  خوبم خیلي.... خوبم آره -

 و کرد خوش جا لبش ی گوشه کجي لبخند ثانیه چند گذشت از بعد و شد معمول حد از تر درشت پرهام چشمای

 : گفت شد گذشته مثل لحنش

 .... خوبه خیلي این خوبي؟ که شكر رو خدا خوب -

 ....گذاشت تنها گوناگونم افكار با رو من و رفت ویال داخل و کرد تند رو قدمهاش کنه نگاه من به اینكه بدون بعد و

 اسم دندی با و کشیدم بیرون جینم شلوار جیب توی از موبایلمو گوشي.کشید بیرون افكارم از منو موبایل زنگ صدای

 ".بگیره تماس باید کي دونه مي همیشه دختر این ". زدم لبخند ناخواگاه مینا

 .سالم ـ

 منو اصال که زدم نمي زنگ من اگه حاال! بدی؟ خبر یه باید اونجا رسیدی گي نمي. خودم معرفت بي دوست سالم ـ

 .نمیومد یادت

 !!نگرفتم خبر ازش و بوده خبر بي ازم ماهه یه انگار گه مي همچین حاال ـ

 .نداری توجیه جای هم اصال بودی، مقصر حال هر به چي هر حاال ـ

 بپرسي؟ حالمو خوای نمي! دیگه؟ دعوا زدی زنگ االن یعني خب ـ

 .رفت نمي یادت منو نه اگر... خوبي که دونم مي ـ

 گلوم روی رو دستم. افتادم بود گرفته آروم کمي بودم خورده که قرصي مدد به که گلوم سوزش یاد حرفش این با

 :گفتم و گذاشتم

 .ردهک خورد اعصابمو گلوم سوزش و کوفتست بدنم تمام االنم خوردم سرما بدجوری دیشب. نیستم خوب اصال اتفاقا ـ

 !خوابیدی؟ خیس موهای با باز البد کردی؟ احتیاطي بي تو باز ـ

 : دادم ادامه و تكوندم ماسه از رو شلوارم. شناخت مي بهتر خودم از منو مینا. گرفت م خنده

 .بودم گذاشته باز رو پنجره هم صبح تا که دوني نمي تازه ـ

 .بگیری ایراد من کارای از بلدی فقط دختر بشي عاقل خوای مي کي دونم نمي. بدتر دیگه ـ

 .بودم گرسنه. افتادم راه ویال سمت به
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 . کن تموم رو موعظه دیگه حاال... بابا خب خیلي ـ

 .شمال میایم داریم هم ما که بگم بهت بودم زده زنگ ـ

 احساس شدت به ولي گذاشت، روشون رو خانواده اسم شد مي اگه بودم، م خانواده جمع توی. شد عریضتر لبخندم

 ی عمه و عمو از تر راحت ش خانواده و مینا با قطعا. داشتم خوبي احساس مینا حرف این با. کردم مي غربت و تنهایي

 :گفتم. بودم خودم

 شمال؟ بیاین و نرین کیش شدن راضي مبینا و خاله چطور! کیش؟ برین خواستین نمي مگه. خوب چه ـ

 .شمال میایم هم ش شده پیدا تازه عزیز دوست و مبین و من کیش، رن مي مبینا و بابا و مامان. نشدن راضي که اونا ـ

 :گفتم ناباوری با. اومد چشمام جلوی راد صورت "!!ش شده پیدا تازه عزیز دوست " رفت باال ابروهام

 !راده؟ حسام همون ش شده پیدا تازه عزیز دوست نكنه ـ

 .دقیقا ـ

 ...مینا: کوبیدم زمین پامو

 .باشن هم عموت ویالی حوالي کنم مي فكر. شمالن ش خانواده ـ

 :داد ادامه خنده با و

 ...واال!! هستن شما دیدن به مایل هم خیلي ـ

 ...مینا کشمت مي ـ

 !ام؟ چكاره من اصال چه، من به ـ

 . بندازه دست منو اینجا خواد نمي دلم... گرفته ازمون هایي سوتي چه دوني مي که تو اون؟ با چرا ـ

 .ریلكسم چه ببین منو. بخورتت خواد مي مگه. خودته مشكل دیگه این ـ

 نداشتن کار من به اونا اصال گه مي راست کردم فكر. گرفت م خنده هم من مینا ی خنده از. کرد دل ته از ای خنده و

 . شدم عصباني که

 میفتین؟ راه کي حاال ـ

 .بزنیم دوری یه بریم دنبالت میاییم ظهر از بعد فردا. زود صبح فردا بخواد خدا اگه ـ
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 های جوجه خوش بوی. رفتم باال رو ها پله و گذاشتم جیبم توی رو گوشي. ویال به رسیدن با شد همزمان ام خداحافظي

 يگرسنگ خاطر به دونم نمي. بود گرفته درد دوباره سرم. شد یادآور بهم رو گرسنگي ویال بزرگ تراس روی از کبابي

 . بخورم دیگه قرص یه هم و کنم عوض رو لباسم هم تا رفتم اتاقم سمت به و شدم وارد. سرماخوردگي یا بود

 به کلمه هامو حرف پرهام حتما کردم فكر. کردم مي احساس خودم روی رو بقیه گاه بي و گاه های نگاه ناهار میز سر

 چشمم .کردم بازی غذا با فقط ام گرسنگي وجود با. کرد مي م کالفه این و بود سنگیني جو. کرده بازگو براشون کلمه

 سیما. خورد هم به حالم آویزونیش همه این از. بذاره پرهام دهن به جوجه ای تكه زور به داشت سعي که افتاد شیوا به

 :پرسید و شد قدم پیش من با زدن حرف برای که بود کسي اولین جون

 نداری؟ دوست خوری؟ نمي چیزی چرا عزیزم جون نگار ـ

 .ندارم اشتها من فقط ست خوشمزه خیلي جون سیما ممنون ـ

 یكي حداقل تا رفتم اتاقم سمت به و کردم خواهي عذر همه از. نداشتم اشتها ولي بودم گرسنه. نداشتم اشتها واقعا

 مي وشخ بهم بیشتر مینا با مطمئنا. میاوردم دست به مو رفته دست از نیروی فردا برای باید. کنم استراحت دوساعتي

 .کنم تجربه رو راحت ظهر از بعد خواب یک تا خزیدم پتو زیر امید این با. گذشت

 دلیل کردم مي فكر جوری هر بود، مشغول خیلي فكرم. برد نمي خوابم نداشت، ای فایده زدم غلت جام تو قدر چه هر

 ....عمو یا پرهام. دیدم مي عمو خانواده در رو ترسهایم

 تونستن مي راحت خیلي پس طور همین هم رو آپارتمان داشت، عمو رو ویال کلید....  بودم مشكوک پرهام به بیشتر

 مترک کردم مي فكر هرچي... نداشتن کمبودی که اونا...  پول!! ... ؟ داشتند کار این برای دلیلي چه بشن، آپارتمان وارد

 يول ، بوده همین منظورش نكنه "...  افتادم پرهام رسم مي خدمت به بعدا حرف یاد لحظه یک....  رسیدم مي نتیجه به

 دست در مشكي دستكش که این با... نبود هم عمو دست نبود، پرهام دستای دستا، اون ضمن در چي قبل ترسای

 باشند کرده اجیر رو یكي شاید خوب....  اصال هم عمو.... بود حرفا این از تر ظریف خیلي پرهام مطمئنم ولي... داشت

 مسر از مزاحم فكرای این شاید بخورم آب کمي تا شدم بلند تخت رو از بود گرفته درد سرم کردم که فكرایي از "....

 موع اتاق در کنار از. کنند مي استراحت دارند همه بود معلوم نبود سالن تو کسي پایین اومدم ها پله از.... بره بیرون

 ...کرد جلب رو توجهم صداشون شدم رد که اینا

 دونه نمي نداره سیاست هم پرهام این شه نمي راضي دونم مي خودسره دختره سیما؛ کنم کار چه گي مي تو خوب -

 ..کنه جا نگار دل تو رو خودش باید طوری چه

 دخترش از نه خودش از نه....  نمیاد خوشم اصال منم پرهام به چسبونه مي رو دخترش پوران این بجنبیم، دیر پرویز -

 .... 

 .... کنیا مي صحبت من خواهر به راجع داری -
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 ...ها داره اخالقي چه نداره خبر خودش انگار خواهرم میگه همچین..... اوه -

 آروم. کرد مي فكر چي دید مي اتاق در پشت رو من کسي اگه اومدم خودم به آن یه بودم شده میخكوب اتاق در پشت

 میزد حرف عمو با اتاق تو وقتي بود ساده قدر چه جون سیما زدن حرف لحن بود عجیب گذاشتم آشپزخونه به قدم

 ... سیما واقعي خود همون

 انطوف....  پرهام با من... شد بد حالم کنم ازدواج پرهام با بخوام من که این فكر از برگشتم، اتاقم به آب خوردن از بعد

 ...  دادم مي رد جواب بهش اگه بود راه در بزرگي

 بود تمسخر مورد....  بود مهجور همیشه اعتقاداتش خاطر به که هستم مادری دختر من اینكه نه مگه! من؟ چرا حاال "

 مي ریشخند نامحرم به ندادن دست بخاطر که دختری...  انتخابي عروس شدم مادر همون دختر من حاال....  بود امل... 

  "..... شد

 حجاب هم مادرم مثل ولي کردم مي رعایت رو چیزا خیلي..  رو میانه شدم من...  گذاشت آزاد راه انتخاب در مرا مادرم

 ...شد سرازیر چشمام از اشک و فشرد رو گلوم بدی بغض مامان یادآوری با...  نداشتم

 **** 

 یباز مشغول شیما و شیوا شیما، شوهر سهیل و پرهام. بود کاری به مشغول کسي هر بودیم نشسته ویال تراس توی

 خودم کردن گرم مشغول سرد نسبتا هوای توی رویا در من و صحبت مشغول هم جون سیما و عمه و عمو بودند حكم

 . بودم چایم لیوان بخار با

  ؟ دمغي جوری بد حاال تا صبح از جون عمو شده چي -

 .... جون عمو نیست خاصي چیز -

 : گفت و گرفت رو خاصش ژستای اون از یكي عمه

 ...  دونست مي بافته جدا تافته رو توخودش مثل اونم.....  بیامرزتش خدا....  دوني نمي الیق رو ما مادرت مثل هم تو -

.....  شدم بلند.... سوخت مي چشمام...  کرد مي ام خفه داشت بغض....  نداشت فایده....  بدم رو جوابش خواستم نمي

 : گفت و رفت ای غره چشم عمه به عمو

 ... بزنیم هم با قدمي یه داری دوست -

 : گفتم و زدم زورکي لبخندی بود جمع این تو نشستن از بهتر

 ....جون عمو بریم بپوشم رو لباسم برم -

**** 
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 : تگف و کرد باز رو صحبت سر عمو...  شد لرزم باعث اومد مي دریا طرف از که بادی ولي بود تنم گرمي لباس که این با

  شده؟ چي بگه خواد نمي عمو عزیزِ خوب -

 ...  گرفته دلم خیلي وقتیه چند فقط...  نیست خاصي چیز -

 ... شدی گیر گوشه قدر این چرا کني نمي گرم رو خودت سر چرا -

 ....  دارم قصدم همین -

 ....  بكشم پیش رو شرکت به رفتن حرف که بود فرصت بهترین...  کردم مكث کمي

 از. .. بگذرونم بطالت به رو وقتم خوام نمي...  باشم مشغول خوام مي....  شرکت بیام عید از بعد دارم دوست بشه اگه -

 ...میشه پر هم وقتم. ... خستم هدفي بي

 قصد قوم این واقعا...  فكرهایم اثبات بر بود مهری سكوتش...  نگفت هیچي...  فكر تو رفت و شد سخت عمو چهره

 داشتند؟؟ رو من نابودی

 رو هدفم باید من ولي میشد، خونده نارضایتي بیشتر اش چهره از و داشت ادامه ساحل های نزدیكي تا عمو سكوت

 ...بود مخالف عمو اگه حتي کردم؛ مي دنبال

 ام بیني زیر که دریا عطر بود، خوشایند سرما این ولي. میشد بیشتر هوا سوز میشدیم، نزدیكتر ساحل به قدر هرچه

 ...میكرد تزریق ام خسته جسم به شیریني حس میپیچید

 خودم به عمو خشک سرفه صدای با بودم، خیره بود، شناور ساحل به دریا سمت از که ریزی های موج به که همینجور

 ...اومدم

 هک سنگیني جو اینكه برای...بود شده خیره دریا به و بود نشسته ساحل کنار نیمكت روی چرخیدم عمو سمت به

 .نشستم نیمكت روی کنارش و رفتم عمو سمت به آرام لبخندی با کنم آروم رو بود بینمون

 خیره میكرد خودنمایي همیشه از بیشتر هاش شقیقه روی که سفیدی موهای به و چرخوندم عمو سمت به رو نگاهم

 چشمهای به کردن نگاه با حاال ،و بودم عاشقش همیشه من که میشي نگاه همون. میداد رو بابا بوی عمو چقدر...شدم

 املع پرویز عمو میشه کردم،مگه شرمندگي احساس خودم گذشته شب افكار از...میشد زنده برام بابا یاد بیشتر عمو

 دوباره..... ٰ  آدم خون هم میشه مگه... نیست ممكن این نه! بندازه؟ وحشت به منو حد این تا بخواد و باشه ترسا این

 .... بزنم پس رو همه کردم سعي اومد، مي سراغم به منفي افكار داشت

 ...کردم وارد بهشون خفیفي فشار و گرفتم خودم نحیف دستای بین ،رو بود فرورفته هم در که عمو انگشتهای

 راخی ماه چند این منزوی نگار همون نشسته کنارش که نگاری این نمیشد باورش انگار شد خیره من به متعجب عمو

 ...باشه
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 :گفتم عمو به لبخندی زدن با

 !بیام؟ در تنهاییم الک از من نمیخواین شما مگه شدین ناراحت کنم کار بخوام من اینكه از انقدر چرا عموجان _

 : گفت گرفته صدایي با و شد سخت اش چهره دوباره عمو

 دیگران با و مسافرت و رفتن کالس با میتوني ولي بیای در کشیدی خودت دور که ای پیله این از تو خدامه از من _

 تأمین تورو دارم جوره همه من سرکار بری نباید که حتما گذشته، شاد نگار همون بشي دوباره کردن برقرار ارتباط

 شرکت مشكالت و کاراها درگیر تو بدم اجازه خودم به چطور حاال. باشي داشته ای مرفه و راحت زندگي تا میكنم

 ...نخواه من از اینو جان نگار بشي؛نه

 "نیست مستقیم صراطي هیچ به انگار خاکي جاده زد عمو باز وای"

 که توانمه از خارج دیگه. بزنم عمو سخت و سفت چهره روی به اجباری خنده تا کشیدم اطراف به رو لبهام دوباره

 ...شخصیه کامال مسأله این... بگیرن تصمیم برام دیگران

 :تمگف عمو به رو بیام کوتاه موضعم از اینكه بدون.کنم راضي رو عمو بتونم تا کردم متمرکز صحبتام روی رو افكارم

 روحیه با من بشینم، خونه کنج حاال که نخوندم درس سال چند من کنید قبول ولي درست، شما حرف عموجان _

 انپای از بعد که بود همین هم بابا آرزوی...میشم تر افسرده روز به روز بمونم خونه تو این از بیشتر اگه آشنام خودم

 مونبین دیگه که برادرتون تنها آرزوی نذارید خواهشا. باشم کمكش اونجا کارهای تو و شرکت توی پیشش برم درسم

 ...میشه شاد بیشتر اینطوری اونا روح مطمئنم من...بره بین از نیست

 و زدم پس رو اشک سریع ولي زد ام قلب به نیشتری دوباره یادشون شد اشک از پر چشمام باز جمالت این گفتن با

 ...کردم جایگزین رو بود صورتم رو پیش لحظه چند که خونسردی نقاب

. میرفت کلنجار خودش با داشت هنوز انگار ولي نبود سخت دیگه نگاهش چون بود شده نرم کمي عمو اینكه مثل

 :گفتم و گرفتم رو پیش دست سریعا و کنه تموم رو حرفش ندادم اجازه من که کرد شروع اما گفتن با رو صحبتش

 کنید کمكم راه این تو شما دارم انتظار و هستم جدی تصمیمم تو من چون نیارید کارم تو نه دیگه میكنم خواهش_

 ...بیام شرکت به تعطیالت بعد دارم قصد من چون بكنید رو فكراتون خواهشا پس

 به بیشتر مخالفت اجازه حتي که زدم رو حرفهام جدی و سریع اونقدر من چون بود شده خیره من به باز دهني با عمو

 ...ندادم عمو

 و دش بلند کنارم از باال به هاش شونه انداختن با و نكرد صحبتي دیگه هستم جدی چقدر تصمیمم تو من دید که عمو

 :گفت جدیت با میرفت ویال سمت به که درحالي
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 مخالفت دلیل این به من بدون ولي نیست مشكلي من نظر از ،باشه کردی هم فكراتو و جدیه تصمیمت معلومه _

 هدیگ منم باشه ولي. میكشه کار ازش داره و بده رو دختره این خرجي نتونست بگن فامیل تو نمیخوام چون میكنم

 ؟؟؟نگار فهمیدی بگم بهت من که میكني رو کارایي ولي بیای شرکت به تعطیالت از بعد میتوني تو ندارم حرفي

 :وگفتم دادم تكون فهمیدن نشونه به رو سرم

 ... زنه نمي رو حرفي همچین کسي باشید مطمئن و... نمیشین پشیمون باشین ،مطمئن عموجان مرسي _

 نهخو لبام کنج ای پیروزمندانه لبخند...افتاد راه به ویال سمت به ،و گذاشت تنها منو بگه چیزی اینكه بدون عمو

 فكرای درموردم تا بدم نشون دیگران به بیشتر خودمو تواناییهای باید. بود عمو موافقت که اول خونه از اینم...کرد

 میكنه ندگيز داره میشه بیشتر روز به روز بانكیش حساب تو که باپولي که افاده و فیس پر دختر یه بگن و نكنند نابجا

 ...میفروشه ،فخر کنه کاری اینكه بدون و

 ... ببرم لذت بیشتر بود الالیي مثل برام که امواج صدای از تا گذاشتم هم رو لحظه چند برای رو چشمام

 "میشد تموم داشت خوشي به ولي بود شده شروع بد که این با امروز شكر خدارو"

 و مگذاشت بالش زیر رو گوشي.داد بهم رو حرکتشون خبر که بود ،مینا پریدم خواب از گوشیم اس ام اس صدای با صبح

 دوباره از خبری ولي شدم راست و چپ هي و زدم غلط جام تو بار چند. میبرد خوابم مگه ولي بستم، چشمامو دوباره

 ...نبود رفتن خواب

 ونچ پوشیدم مناسبي لباس صورت و دست شستن از بعد. بزنم ساحل کنار و ویال محوطه تو قدمي گرفتم، تصمیم

 سویشرت یه و انداختم سرم روی ضخیمي تقریبا شال...بود روز اول که مخصوصا بود شده بیشتر دیروز از هوا سوز

 یدهنرس در دستگیره به دستم ،هنوز نشم کسي خواب مزاحم تا رفتم پایین ها پله از آرومي به...کردم تنم بلوزم روی

 ...شدم میخكوب سرجام پرهام صدای با که بود

 کردین؟؟؟ وکاله شال کجا صبحي اول حاال شدین، سحرخیز خانم نگار به به _

 " نداره؟؟؟ خواب این مگه ؟؟؟اصال بیافته راه دنبالم میخواد حتما االن مزاحم پرهام این باز وای "

 :گفتم معمولي خیلي لحن با و برگشتم سمتش به بدم ام چهره حالت تو تغییری اینكه بدون

 !!!بگیرم اجازه کسي از باید ساحل کنار زدن قدم تنـــــــــــها برای نكنم فكر...بخیر صبحتون و سالم اوال _

 از رو من با همراهي خیال تا کردم بیشتری مكث تنها کلمه رو انداختم؛عمدا باال بودن طلبكار نشانه به رو ابروم یک و

 ...بندازه سرش
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 اون و میگرفتم خودم به تهاجمي حالت مزاحمش رفتارای برابر در همیشه چون خورد؛ جا من خونسرد لحن از پرهام

 دهش خودش به نسبت سردیم متوجه رفتارم از کامال حاال ولي.میشد آویزونم بیشتر بیاره در منو حرص اینكه برای هم

 ...بود

 پرت خونه از بیرون به تقریبا رو خودم و کردم باز رو در سریع بدم، پرهام به ای دیگه صحبت اجازه اینكه از قبل

 چشمِ به دخترها به و میذاشت کنار رو زشت رفتارهای این پرهام اگه شاید... کشیدم عمیقي نفس در پشت...کردم

 این ليو باشم؛ داشته باهاش مناسبتری رفتار تا میكردم رو خودم سعي بیشتر نمیكرد نگاه خوشگذروني برای ابزاری

 ...بود متفاوت من معیارهای با کامال پرهام

 نهات اونا چون کنم، بهتر عمو و عمه خانواده با رو رفتارم گرفتم، تصمیم رفتن کلنجار خودم با و زدن قدم کلي از بعد

 رو پرهام های مزاحمت و شیوا ابروهای و چشم و عمه تند رفتارهای تونستم مي اگه فقط...بودن من نزدیک اقوام

 ...داشتم بهتری رابطه سیماجون و عمو با خداروشكر باز...کنم تحمل

 هب لبخندی زدن ،با بودن نشسته صبحانه میز دور و بودن شده بیدار خانواده همه تقریبا برگشتم ویال به وقتي

 ...شد همه تعجب باعث که دادم سالم بلندی صدای با و پیوستم جمعشون

 و شد ندبل جاش از بیاره رو عسل ظرف بره اینكه بهانه به شیوا ولي نشستم، شیوا کنار بیارم خودم روی به اینكه بدون

 ندليص و ننشست بود من کنار که قبلیش سرجای دیگه و برگشت خالي دست لحظه چند از بعد و رفت آشپزخونه به

 ... کرد اشغال رو پرهام کناری

 ...گرفت دلم شیوا محلي بي و ای توجه بي این از

 "ینهبش پیشت لحظه چند برای نیست حاضر که کسي کني بهتر شیوا با رو ات رابطه میخوای تو اونوقت نگار بیا"

 ...شدم صبحانه خوردن مشغول و انداختم باال رو هام شونه و زدم پس رو افكارم

 جون اسیم ولي کنم گرم رو خودم سر بیشتر تا کنم کمک کمي نهار پختن برای گرفتم تصمیم صبحانه صرف بعداز

 ...کنن کباب میخوان ماهي و گرفتن دوش به رو امروز نهار زحمت آقایون انگار گفت

 ای خوشمزه نهار خوردن از بعد...بود تلوزیون به چشمم هم گاهي و کردم خوندن کتاب مشغول نهار موقع تا را خودم

 بهم یگهد اینكه برای گرفتم، تصمیم بود؛ شیما همسر دست هنر بیشتر البته که بودن کشیده رو زحمتش آقایون که

 درباره صحبت مشغول عمو زن و عمه بشم، ملحق ها خانم جمع میای،به افاده ما برای و میكني جدا ما از خودتو نگن

 همچین و بودن اینا شاگرد زماني یه که انگار میكردن صحبت آرایشگرشون قابلیت هنرو از و بودن آرایشگراشون

 ...بود خارج من حوصله از که بود جدی بحثشون

 اس يک با نبود معلوم که موبایلش گوشي تو حواسش بقیه و بود عمه مادرو حرفای به گوشش یه معمول طبق هم شیوا

 ...میزد باری شیطنت لبخند گاهي از هر چون میكرد بازی اس ام
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 میشهه ،مامان نبود دلش تو هیچي و داشت رئوفي قلب کامال خواهرش برخالف چون بشینم شیما پیش گرفتم تصمیم

 رابطه شیما با من نداشت دوست هیچوقت عمه... زبون بي هم و مهربونه هم رفته خدابیامرزش پدر به شیما میگفت

 دور زیاد نشنوه عمه از تندی حرف شیما اینكه برای منم...میكردم حس کامال برخورداش از اینو باشم داشته خوبي

 ...نمیچرخیدم وبرش

 به الیميم لبخند و کرد بلند رو سرش...نشستم کنارش و گفتم ای اجازه ،با بود نگین بلند موهای بافتن مشغول شیما

 ...شد دخترش موهای بافت مشغول و زد من

 :گفتم کنم باز باهاش رو صحبت سر اینكه برای

 ...ابریشمه مثل موهاش خوشگله هم خیلي نگین، داره بلندی موهای چه ماشاهلل_

 : گفت آرومش و ظریف صدای با همیشه مثل شیما

 ناال کردم نمي کوتاه خودم اوایل نكردم کوتاه موهاشو امروز به تا اصال اومده بدنیا وقتي از...جان نگار لطفته نظر _

 ...بشم کمند گیسو میخوام میگه همش بزنم موهاش به دست نمیذاره خودش دیگه

 ثلم و بود رفته شیما به زیبایش خداروشكر. گرفتم خوشگلش لپای از ماچ یه و کردم نوازش رو نگین سر آرومي به

 ...بود شیرین مادرش

 :گفت خودش خاص لحن تلخي با عمه که بود انداخته گل شیما با صحبتمون

 جمعمون؟؟؟ تو اومدن و دادن قرار لطفشون مورد مارو خانم نگار عجب چه _

 طفلک شیمای و! برات؟ دارم که میرسوند رو این منظورش ،که اومد شیما برای ابرو و چشم یه صحبتش بند پشت و

 ...انداخت پایین رو ،سرش بود عمه مطیع که همیشه مثل و کرد جمع رو خندونش لبهای

 ...بود خواهرش شیوا مقابل نقطه کامال میسوخت، مظلومیتش برای دلم

 من به اخم با که شیوا و عمه روی به درآر حرص لبخندی زدن با بدم، نشون بدی برخورد عمه رفتار از اینكه بدون

 و برداشتم پرتغالي بود مبلي جلو روی که میوه ظرف از و انداختم پام یكي اون روی رو پام آرومي به بود شده خیره

 رفتن برای رو عمو رضایت که همین انگار بودم، شده متعجب خودم خونسردی از واقعا...شدم گرفتنش پوست مشغول

 ...داشت مثبتي تاثیر ام روحیه تو ،خیلي بودم کرده جلب شرکت به

 ...نمیشم عصبي ها راحتي این به دیگه من بود فهمیده هم عمه انگار نگرفت، شكل بینمون صحبتي دیگه

 صحبت جواهر و لباس و مهموني درمورد همش چون شدم خسته جمع حرفای از واقعا ساعت نیم گذشت بعداز

 ...نبودند نصیب بي عمو زن و عمه غیبت از فامیل خانمای و میكردن

 :گفتم آرومي به شیما به رو
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 خوشحال پیشم بیا رفت سر ات حوصله یا داشتي کاری اگه کنم، استراحت اتاقم تو مقدار یه برم من ببخشید _

 ...میشم

 :گفت میشد بلند داشت که حالي در هم شیما

 ...میگیره بهونه داره همش بخوابونم رو نگین برم ،منم کن استراحت عزیزم برو _

 ستهخ اینا واقعا کشیدم، راحتي نفس شدم؛ اتاقم وارد وقتي رفتم، باال طبقه سمت به و گفتم جمع به رو ببخشیدی

 ...کردن غیبت و گذاشتن کالس همه این از نمیشدن

 و کشیدم کوتاهي خمیازه...بشم آماده رسیدنشون از قبل تا! پرسیدم؟ رو اومدنش دقیق ساعت و دادم مینا به پیام یه

 ...شد راد حسام درگیر ذهنم ناخوداگاه میرفتم پتو زیر که درحالي

 ...رفتم خواب به آرومي به و کردم متوقف بشه جزییات وارد بیشتر اینكه از قبل رو افكارم

 دیوار و در به کردن نگاه با کردم گم رو مكان و زمان لحظه چند برای پریدم، خواب از تندی به موبایل زنگ صدای با

 و برداشتم رو میكشت رو خودش داشت که رو تلفن گوشي سریع...هستم کجا اومد یادم دریا کننده مست بوی و اتاق

 ... پریدم جام از تندی به مینا اسم دیدن با

 " نیستم آماده هنوز من رسیدن که اینا وای "

 :دادم جواب رو گوشي سریع

 ...موندم خواب من وای رسیدین مینا الو -

 :گفت بود متشخص اش خنده مثل که صدایي با و رسید گوشم به باشه خانمانه میكنه سعي بود مشخص که مینا خنده

 ... ویالتون میرسیم دیگه ربع یه تقریبا ما عزیزم نه _

 :گفت میشنیدم رو صداش سختي به من که طوری آهسته و آروم خیلي بعد

 قیافه با نبردی آبرومونو تا شو آماده سریع تند زود زدم زنگ االن همین بخاطر میخوابي خرس مثل میدونستم _

 ...هاست هپلي شبیه که آلودت خواب

 :گفت بلندتری صدای با بعد

 ....عزیزم بای قربونت...میزنم تک ویالتون در دم رسیدم جون نگار باشه _

 ...کردن بازی نقش تو بود ای خبره بازیگر بشر این ،یعني بود مونده باز مینا رفتار دوگانگي این از دهنم

 کردم، تنم آبي جین یه همراه به رو بودم خریده مینا با عید قبل که رنگ شیری مانتوی یه و ندادم دست از رو وقت

 بي دستم داشت، پف کمي چشمام زیر جاخوردم خودم پریده رنگ دیدن از رفتم آینه سمت به شال کردن سر برای
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 رژگونه یه همراه به کالباسي رژ زدن وبا کردم يآرایش مختصر یه سریع و رفت آرایشم لوازم کیف سمت به اختیار

 ...کندم دل آینه از همرنگش

 ...نبود مینا جز کسي که تلفنم صدای با شد همزمان من شدن آماده

 نمي و بشم ظاهر خوب جلوشون میخواست دلم و داشتم اضطراب چرا نمیدونم کردم نگاه آینه به آخر لحظه برای

 ...راد حسام...نفره یک خاطر به همش که کنم قبول خواستم

 ردمک پاک سریع رو بود لبم به که رژی مقدار اون و بردم لبام سمت به رو دستم اختیار بي و زدم پس رو افكارم سریع

.... 

 خواهر جای که دوستي مینا؛ دیدن. بود دویده پوستم زیر خوبي حس رسوندم، پایین طبقه به رو خودم عجله با

 وت چون بودم مینا مدیون رو خوشي این...بود شده لبام مهمون ناخوادگاه لبخند،...بود کرده سراپانشاطم بود نداشتم

 ...نذاشت تنها منو هم لحظات این

 نیتعصبا با میشد، خارج آشپزخانه از عجله با داشت که شیوا با برخوردم با شد مصادف آشپزخونه کنار از عبور لحظه

 :گفت تندی لحن با و کرد نگاه بهم

 ...کردی داغون دستمو زدی! کجاس؟ حواست میبری؟ سر مگه_

 يحرف خواستم. بود افتاده جلو وحاال بود، کرده برخورد من به محكم اون انگار نه انگار کردم نگاه شیوا به تعجب با

 :گفتم ای طلبكارانه لحن با عوض در..کنه خراب رو خوشم حال رفتارش با شیوا نخواستم. شدم پشیمان ولي بزنم،

 ...ندیدم رو گندگي این به شما ببخشین جان؛ شیوا شرمنده _

 ...میكرد خودنمایي اش کرده آرایش چشمای تو خشم های رگه چون بودم درآورده رو حرصش بود معلوم

 مشغول پرویز عمو همراه به جون سیما و عمه...شدم تراس وارد و رفتم خروجي درب سمت به شیوا به توجه بدون

 :گفت سریع شد، من متوجه جون سیما همه از اول...بودن عصرانه خوردن

 ...بخوریم عصرونه هم با کنه بیدارت بیاد پرهام بگم میخواستم...هاني شدی بیدار_

 :گفت معطلي بي بدم رو تعارفش جواب تا نكرده باز دهن من هنوز و شد لباسام متوجه تازه که انگار بعد

 ؟؟ بری میخوای جایي کردی؟ کاله و شال عزیزم کجا _

 باید که کردم فراموش کل به بود گیر در ذهنم انقدر بیاد مهمون برام قراره بگم اینا عمو به نبود حواسم اصال وای

 ...بدم خبر بهشون
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 نم به تعجب با و برگشتن من سمت به سیماجون حرف با بودن صحبت حال در آروم پیش لحظه چند تا که عمه و عمو

 ...کردن نگاه

 :گفتم تندی به کنند، جوابم سوال هم اونا بدم اجازه اینكه از قبل

 ریمب باهم تا هستن ویال در جلوی االنم و شمال اومدن برادرش و مینا امروز بگم بهتون کردم فراموش ببخشین باید _

 ... بگم بهتون نبود حواسم اصال شرمنده واقعا من...بزنیم دوری یه

 :گفت طلبكاری لحن با عمه

 وتجل تا نبوده باالسرت مادرم و کردی خواسته دلت هرکاری و بودی تنها اینكه نه مدت این تو کني؛ فراموش بایدم _

 ...ندیدیم میزد دم ازش که صحیحشون تربیت از چیزی ما بود که هم موقع اون البته... شدی سرخود که اینه بگیره رو

 ... شكست بار هزارمین برای دلم و شد خراب سرم روی دنیا عمه حرف شنیدن با

 کاش... مهربوني اون به مامانم بزنه؛ سرکوفت بهم میخواست تاکي برنمیداشت، من مرحوم مادر سر از دست چرا "

 و منزوی و خور سری تو یكي!! شده؟ دختراتون نصیب چي شما صحیح تربیت از بگم جوابش تو تا داشتم رو اونقدر

 " ادب بي و بار و بند بي یكیم اون

 :گفت سریع اوضاع دیدن با عمو که بدم بهش جوابي تا کنم باز رو دهنم خواستم شد اشک از پر چشمام

 ...میكني خون رو دختر این دل و میزني حرف خدابیامرز اون سر پشت انقد چرا پوران _

 ...کردم پاک رو چشمام انگشتام نوک با و شد قرص دلم عمه دار نیش حرفهای برابر در بار اولین برای عمو حمایت از

 يول ببوسم رو عمو صورت و برم میخواست دلم خیلي...رفت ویال داخل سمت به و شد بلند جاش از عصبانیت با عمه

 به برمیگرده همه میشه من به عمو زن و عمو سمت از تازگیها که توجهاتي این میكردم فكر دلم ته چرا نمیدونم

 ...شنیدم صحبتاشون الی ازالبه در پشت که پرهام موضوع

 :گفت من به رو مهربوني با جون سیما

 بشن؟؟؟ پذیرایي تا نمیكني دعوت خونه داخل به رو دوستات چرا حاال نگیر، جدی رو پوران حرفای جون نگار _

 ؟؟؟ کجام بپرسه میخواست حتما بود خورد،مینا زنگ گوشیم موقع همون

 :گفتم ای گرفته صدای با و زدم رو جواب دکمه سریع

 ... میام دارم _

 :گفتم عمو زن و عمو به رو و
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 جازتونا با من نداره موردی اگه بزنیم منطقه تو دوری یه بریم میخوایم امروز ویال بیان میكنم دعوتشون فردا انشاهلل _

 ...برم

 ... کرد همراهي منو میام باهات حیاط در تا من گفتن با عمو

 ...کرد عوض غم با رو جاش عمه؛ نیشدار متلكهای با داشتم مینا دیدن برای که خوبي احساس

 دویدم، سمتش به سریع و شد باز ام گرفته صورت بود، هم تو اخماش و میرفت ور مانتوش دکمه با که مینا دیدن با

 شده تنگ برام دلش اونم انگار بزرگ، خواهر یه مثل داد جا خودش بغل تو منو و کرد باز رو آغوشش من دیدن با مینا

 " باشه کنارت خوب دوست یه تنهایي اوج تو خوبه چقدر "...دارم بهش نسبت خوبي احساس چه میدونست و بود

 داشت چشمام تو که اشكي و کشیدم بیرون مینا آغوش از خودم و اومدم خودم به عمو و مبین پرسي احوال صدای با

 به اخم با که بود راد حسام درهم صورت دیدم، که چیزی اولین سرم کردن بلند با...کردم پاک سریع رو میزد جوونه

 ...بود زده زل من

 ...داد دست او با و رفت عمو سمت به لبخندی زدن با و شد عوض اش چهره حالت سریع شد نگاهم متوجه وقتي

 سال و کردم پرسي احوال مبین با رویي خوش با و رفتم بقیه و عمو سمت به بود انگشتام بین مینا دست که همینطور

 الخوشح هم بودم کرده پیدا رفتار دوگانگي احساس حسام با برخورد تو چرا نمیدونم ولي گفتم تبریک بهش رو نو

 ...نه هم و کنارمونه اینكه از بودم

 با که مینا سمت به رو سرم سریع و کردم آرزو براش خوبي سال و کردم پرسي احوال هم حسام با معمولي لحن با

 ...گرفتم دستش کف از نیشگوني و برگردوندم بود زده زل من به مسخره حالتي

 :گفت و کرد مبین به رو مبین؛ و راد با عمو احوالپرسي شدن تمام از بعد

 ... تنهاییم هم ما گذروندید مي بد رو امشبه یه کردید مي خوشحالمون خالصه -

 :گفت عمو جواب در مبین

 ....هستند منتظرمون حسام خانواده االن... رسیم مي خدمت شب فردا حتما -

 ....  دادید قول رو شب فردا پس -

 :کرد اضافه حسام به رو و

 ... خانواده با البته و -

 ... شن نمي مزاحم خانواده دیگه -
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 سال و سن هم با صحبتي هم از هم ما و راحتند هم با جوونا... شیم مي آشنا خانواده با هم ما حرفیه چه این نه -

 .میاییم در تنهایي از هامون

 .گم مي بهشون حتما ولي ندارم خبر برنامشون از چون دم نمي قول...  چشم -

 ...کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار ما و داد رضایت عمو باالخره

 : گفت و انداخت نگاهي من به آینه تو از مبین

 ..آشنا امسال دوست پارسال!! خبرا؟ چه... خانم نگار خوبید -

 .... افتادم سرفه به بزنم، حرف اومدم تا و زدم لبخندی جوابش در

 ...خوردید سرما حسابي که بینم مي -

 ....  بدجوری بله -

 :گفت که بود راد اینبار

 .... بودید خورده سرما پس... بود سرخ قدر این چشماتون نبود بیخود پس -

 .کرد پر رو صورتش تمام پهني و پت لبخند و زد پایم به ی ضربه پاش با مینا

 :گفتم راد جواب در

 .... باشه همین بخاطر کنم مي فكر بله -

 :گفت و کشید بیرون جیبش تو از رو اش گوشي حسام

 ... . بذاره هم سوپ یه برسیم ما تا میگم و مامانم به زنم مي زنگ االن -

 خانواده از...  اینجا...  حسام حاال... نكردند برایم کاری همچین ام خانواده مریضم روزه دو.... من برای....  بذاره سوپ "

 "...کنند درست سوپ من برای کرد مي خواهش بودم ندیده حاال تا که ای

 بودم فكر تو... داد نمي آزارم نیز گلو سوزش دیگه که حدی تا...  شد جاری بدنم تو خوب های حس تمام لحظه اون در

 .... خوند گوشم تو آروم و زد پایم به ضربه یه دوباره مینا که

  کجایي؟؟؟.... اوی -

 :گفت حسام به من جای به و

 از رسیدن از قبل. بشید خانوادتون مزاحم نیست درست اصال ولي دارید لطف خیلي شما...  حسام آقا ممنون وای -

 ....گیریم مي براش آماده های سوپ این از سوپری
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 کلي ببینه... نداره قبول و ده نمي راه اش آشپزخونه تو غذاهارو جور این اصال مادرم... آماده سوپ!... چیه؟ مزاحمت -

 ...میشه ناراحت

 :گفتم و کردم دستي پیش بودم اومده خودم به تازه که من

 ... بهترم خیلي هم االن.... خورم مي سوپ دارم روزه دو من.... بیفتند زحمت به... نداره لزومي اصال -

  ".میرم مي خوشي از دارم که کردند پذیرایي من از قدر این روزه دو....  نیست حناق که دروغ "

 ... کرد گیری شماره به شروع بده رو ما جواب که این بدون حسام

 .مامان سالم الو -

-...... 

 ...رسیم مي داریم نزدیكیم دیگه ما -

- ..... 

 !!!؟ نداری احتیاج چیزی شام برای مامان -

 ......ـ

 ... کنید درست هم سوپ کم یه کنم خواهش میشه.. چشم باشه -

- .... 

 ..ممنون... خورده سرما کم یه ها بچه از یكي...  خوبم من نه -

-.... 

 ...خداحافظ...  باشه -

 :گفتم کرد قطع که وقتي

 ..کنم تشكر باید جوری چه دونم نمي... ممنون خیلي خیلي...  حسام آقا -

***** 

 رفت ویال به جلوتر و کرد خواهي عذر حسام...  داشت نگه دریا نزدیک ویالیي در جلوی مبین داد؛ حسام که آدرسي با

 :گفتم و کردم مینا به رو اومد پیش فرصت تا بده رو ما اومدن خبر تا
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 شما چرا.... کیه مال ویال... اومد شما ماشین با و... نیومد اش خانواده با چرا این..  دارم سوال عالمه یه.... مینا وای -

 .اومدیم؟ خالي دست ما نیست بد بعد،... شدید خیال بي رو کیش

 :گفت بود لباش رو لبخند که طور همین مینا

 همه این که تو... آوردم داشتم خونه شده بندی بسته شكالت من هم بعد...  گاماس... گاماس!!!.... خبرته؟ چه اوه -

 نخریدی؟؟ چیزی چرا داشتي وقت

 : داد ادامه و خندید بلند بلند من رفته وا قیافه به و

 ...دیگه میدیم هم با... نیست خودشون برای که ویال نخور غصه -

 :گفت و بغلش تو انداخت رو مینا ساک مبین

 ...کنید مي پچ پچ قدر چه بسه -

 حس نتونستم هم باز من و در جلوی اومد باشه مادرش زدم مي حدس که میانسال خانمي همراه حسام لحظه همون

 ...کنم ارضا رو کنجكاویم

 : گفت رویمون به لبخند با و اومد جلو رو سبزه و قامت بلند زني

 ...ببینم نزدیک از رو حسام دوستای داشتم دوست خیلي...  اومدید خوش -

 حسام مادر تعارف با.. شهره کدوم مال نشدم متوجه که داشت لهجه کمي. بود رو خوش بسیار و داشت گرمي برخورد

 تو حسام ساختمان جلوی همیشه که پرایدی و بود سنگریزه حیاط داخل و بود کوچیک ویال حیاط.. شدیم داخل

 .. .شدیم داشت قرمزی شیرواني که ساختمان وارد و رفتیم باال کوچیک پله چند از... بود شده پارک دیدم مي مهرشهر

 پدر زدم مي حدس که میانسال اقایي با و رفت جلو مبین شدند بلند حسام خانواده اعضای ما شدن داخل با همزمان

 : گفت ما به رو و کرد احوالپرسي باشه حسام

 ... حسام پدر.. هستند راد آقای -

 . بود برده ارث به او از رو اش خاکستری چشمهای رنگ حسام که... ساله شصت حدودا جاافتاده بود مردی بزرگ راد

 زا ولي.. بودند حسام برادر و خواهر که مبینا سال و سن هم دبیرستاني دختر یه و ساله دوازده ده، حدودا بچه پسر یه

 يخیل بود بسته سرش به که سربندی هم و کرد مي صحبت شیرین خیلي هم که بود حسام بزرگ مادر تر جالب همه

 ..داشت تازگي برایم

 ....شد صمیمي و گرم جمعمون که بود نگذشته کمي هنوز و بودند خوبي و خونگرم خانواده
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 دیدهخن قدر این کردیم بازی کثیف هفت و آوردند ورق دست دو شد گرفته جمعي دسته بازی یه به تصمیم ازشام قبل

 كينم با کارای و میزد حرف شیرین قدر این و بود هم حسام بزرگ مادر حتي بازی این تو بود گرفته درد فكم که بودم

 . خنده از بودند گرفته درد دل همه که میكرد

 ات زیادی راه که بزنیم قدم ساحل کنار گرفتیم تصمیم شام از بعد ، شد خورده صمیمي و گرم محیط یک در هم شام

 .نداشت ویال

  " بگیرم مینا از هامو سؤال از خیلي جواب میتونم حاال ، خوبه "

 کنار .میكردم سرما احساس بازم بودم انداخته سرم رو کلفتي شال و بود تنم کاپیشن اینكه با داشت سردی سوز هوا

 :گفت مینا که میزدم قدم مینا

 ؟ گذشت خوش بود؟ طور چه روز چند این خوب -

 مي ام خفه داشت که مردی مورد در چیزی مینا هنوز خواستم نمي.... بدم جواب خواستم مي چي.... گذشت خوش "

 "...خیاله و فكر اینا همه کردم مي فكر گاهي... نداشتم باورش هنوز خودم...بدونه کرد

 از بعد کردم راضي رو عمو که بود این داشت که خوبي حسن یه... بهتره که خونه تو نشستن تنها از بود خوب -

 ... شرکت برم تعطیالت

 ..بود زده زنگ بهم علیرضا آخه... کردی خوشحالم حرفت این با قدر چه دوني نمي میگي راست وای -

 ...نیست ای تازه چیز...  زنه مي زنگ همیشه که اون... نامزدت علیرضا -

 : گفت بعد و کرد مكث کم یه مینا

 با هم رو من.. گرفتیم که رو مراسممون خواد مي ولي...  دیگه ماه چند میگرده بر داره...  نگار خرابه فكرم خیلي -

 ...نبود این قرارمون... ببره خودش

 ردس هوای ولع با و کردم باز رو دهنم... نمیاد باال نفسم کردم حس... داشتم رو مینا فقط من...  گرفت دلم مینا رفتن از

 کنه وارد تصمیمش تو خللي من ناراحتي نذارم و باشم عادی کردم سعي... کردم هام ریه وارد رو

 ...مینا خوبه خیلي که این وای -

 ...شد خیره صورتم تو دقت با و برگشت سمتم به مینا

 این قرارمون اول از... نگار کنم مي دق دارم من!!! خوبه؟ خیلي من رفتن باشي معرفت بي قدر این کردم نمي فكر -

 ... افتاده یادش نامزدی سال چند بعد حاال..  نبود

 ...بشه منصرف شاید... کن اش راضي و بزن حرف باهاش هم بعد...  میای در بالتكلیفي این از چون خوبه -
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 تهداش ایران تو تونه نمي رو موقعیت این میگه... شده بهش خوب کاری پیشنهاد یه میگه..  زدم حرف خیلي شه نمي -

 ...باشه

 ..خانوادت به سربزني و بیای سال هر توني مي نیستي که الورود ممنوع...  برو باهاش... داره اشكالي چه خوب -

 نداشتم بهتری حال منم نگفت چیزی دیگه و کشید عمیقي نفس مینا

 : گفتم بیارم در هوا و حال اون از رو مینا که این برای

 !!!شدی؟ منصرف کیش به رفتن از چرا نگفتي -

 : گفت و پوشوند رو صورتش پهني و پت لبخند

 و ما شدادا آقا به زد زنگ حسام آقا این که بگیریم بلیط خواستیم مي...  خیال و فكر تو رفتي جوری بد که بینم مي -

 امممر تو کال که منم. ببیني هم رو جونت دوست و شمال بیای کیش بجای حاضری مینا گفت هم مبین..  زد حرف کمي

 ...دادم ترجیح کیش به رو شمال و باشه گفتم نیست دوست گذاشتن تنها

 ..بود کرده جمع هم رو اش خنده و میزد مشكوک جوری بد کردم نگاه صورتش به دقت با

 ...  خودتي!!!.... کردی نظر صرف کیش به رفتن از من بخاطر تو -

 .... بشي مرگ جوون فضولي از نگم بهت نكن کاری...  باز شدی تربیت بي -

 ... باعثشي خودت آخه...دِ -

 ویالی شمال برن بوده قرار هم اونا خونشون اومده کرمانشاه از حسام بزرگ مادر گفت مبین...  راستش دونم نمي -

 ... باغش تو مونه مي خودش و باباش ده مي پرایدشو سوویچ شند نمي جا میبینه که هم حسام... آشناهاشون از یكي

 و بشر این به نسبت کال که منم...  نه یا ببریم هم رو حسام که شمال بریم خوام مي که خواست نظر من از هم مبین

 ...زدم رو سفرم قید کنجكاو اش خانواده

 با تهنمیتونس نباشه شخصي ماشین حاال.. بوده خانم فضولي سر قضیه...  حرفه همش اینا و دوستم بخاطر.... بگو پس -

 بره؟ اتوبوس

  برگشت نظرش داد پیشنهاد بهش مبین وقتي ولي بوده شده مسافرت خیال بي کال که این مثل ولي نمیدونم -

 بموني؟ اینجا رو شب نیست سختت تو -

 ! داشت گرمي خون خانواده چه ندیدی مگه تازه ، توأم مثل من مگه ، نه -

 .اینا عمو ویالی بیا من با رو شب -

 !؟کنم تحمل رو بقیه و هانیتو عمو زن و عموت پسر اون و تو گرفته قیافه بیام کنم ول رو خوبي این به آدمای عمرا -
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 به زدند مي قدم ما از جلوتر که مبین و حسام شد باعث همین که خندید بلند بلند من گرفته چهره دیدن از بعد و

 ....برگردند سمتمون

 

 ور من و برد پیش رو خودش حرف بازی مسخره و شوخي با. من پیش بیاد شب که کنم مجاب رو مینا نتونستم هم آخر

 شتم،گ برمي م خانواده جمع به که این از. بود گرفته دلم داشت، نگه عمو ویالی جلوی مبین ماشین وقتي. کرد مغلوب

 :گفت گوشم دم آروم و کرد بغل منو مینا. بود گرفته دلم

 . ساحل بریم هم با اینجام الطلوع علي فردا... نگاری ها نخوری غصه ـ

 . بود لبانم آمدن کش فقط نشست لبام روی که لبخندی

 .منتظرم االن همین از من ـ

 ابخو ویال اهالي قطعا و بود وقت دیر. کردم باز داشتم که کلیدی با رو در و کردم کوتاهي خداحافظي حسام و مبین با

 از لناغاف یكي ها پله پاگرد تاریكي در رفتم، اتاقم سمت به کورمال کورمال کنم روشن رو چراغي اینكه بدون. بودند

 و بود شده سلب ازم العملي عكس هر انجام قدرت که افتاد اتفاق این سریع اینقدر. گرفت رو دهانم جلوی سر پشت

 و بیني جلوی همچنان بزرگش و زبر دست. بود گرفته ازم هم رو انرژی ذره یه همون نتیجه بي های زدن پا و دست

 همون در. داشت رو جایي به من کشیدن در سعي بود شده حلقه کمرم دور که دیگرش دست با و بود گرفته رو دهانم

 ولي بود؛ چي ندادم تشخیص تاریكي توی که چیزی به خورد پام زدم مي پا و دست قدرتمندش دستان زیر که حال

 به هوا عظیم حجم آن یک در و شد کمتر هم بزرگ دستان فشار شد بلند ای شیشه شي یک شكستن صدای وقتي

 بود دیوار به م تكیه که طور همون. شد باز شیوا و پرهام اتاق در همزمان. افتادم سرفه به و آورد هجوم هام ریه سمت

 همه از زودتر پرهام. کردم بیدار رو همه داد مي نشون هم میومد پایین از که جون سیما صدای. زمین روی خوردم سر

 : سرم باالی رسید

 !!! شده؟ چي نگار... نگار ـ

 ..... ـ

 ؟؟!!اومده سرت بالیي چه ببینم بزن حرف ـ

 خواب لباس با شیوا. بود شده خیره من به نگراني با که بدم رو پرهام جواب تونستم نمي حتي زدم، مي نفس نفس

 .کرد مي نگاهم حرص با و بود ایستاده پرهام سر باالی سینه به دست نازکش

 نشناختي؟ رو مارمولک نگار این هنوز! کردی؟ باور هم تو بابا، فیلمه همش ـ

 :گفت تشر با و عقب برگشت پرهام
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 ...شي خفه شه مي ـ

 من دیدن با جون سیما. رسیدند هم جون سیما و عمو. کشیدم مي نفس سختي به همچنان که من به زد زل دوباره و

 :کنه بلند منو کرد سعي و سمتم اومد سریع وضع اون در

 پریده؟ اینقدر رنگت چرا جون؟ نگار شدی چي ـ

 :زدم لب سختي به

 .خوبم من ـ

 : گفت و کرد کم رو بینمون ی فاصله پله دو عمو

 نینمیتو اونجام. اتاقش توی ببریمش کنین کمک... نیست؟ خوب حالش بینین نمي مگه... کردین؟ ش دوره چرا حاال ـ

 ...شده چي بپرسین

 کم. مداشت بهتری احساس کشیدم دراز تختم روی وقتي. بردند اتاقم سمت به و گرفتن رو بغلم زیر جون سیما و پرهام

 واستمخ نمي... باشم ضعیف خواستم نمي... ببینن منو وضع اون توی خواست نمي دلم اصال. بود افتاده کار به مغزم کم

 ...خواستم نمي... بدونن رو ترسم و ضعف

 من فتمگ مي... نداره؟ تازگي اتفاق این گفتم مي... کرده؟ جونمو قصد یكي گفتم مي... گفتم؟ مي چي بهشون باید حاال

 از کدوم هر اونا بعدشم... نبود کدومشون هیچ مال خشن و بزرگ دستای اون... دارم؟؟؟ شک... دارم؟ شک همتون به

 که کرد فرار کي اصال... کرد؟ فرار... کرد فرار اونا اومدن احساس با بود کي هر مرد اون... بیرون اومدن خودشون اتاق

 خدا وای... گفت مي ای دیگه چیز... گفت مي ای دیگه چیز پرهام نگران چشمای... کرد؟ فرار کجا از... نفهمیدم؟ من

 ...شم مي دیوونه دارم

 ...اومدم خودم به عمو صدای با. آورد هجوم مغزم به ثانیه چند ظرف افكار این ی همه

 شده؟ چي بگي توني مي جون؟ عمو خوبي ـ

 :گفتم و نرسم نظر به ضعیف تا کردم تالشمو تمام

 .کرد فرار من دیدن با که بود اومده دزد کنم مي فكر... جون عمو خوبم ـ

 .کنن قبول حرفمو اونا بودم امیدوار و بگم که نرسید ذهنم به بهتری چیز

 :گفت من به رو ترسیده عمو

 دیدیش؟ خودت تو ها؟ نشد که چیزیت ـ

 .کرد فرار دید که منو... دیدم لباسشو سیاهي. خوبم من جون عمو نه ـ
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 :گفت پرهام به رو عمو

 .باشه اطراف همین هنوز شاید بگردین هم رو اطراف.گردین مي رو ویال کل صابر با االن همین زود ـ

 :بده من خورد به اونو کرد سعي و برگشت قند آب بزرگ لیوان یک با جون سیما

 . شده سفید گچ مثل رنگت افتاده فشارت بخور عزیزم ـ

 . اومد جا حالم و شدم گرم قند آب خوردن از بعد چون بود افتاده خونم قند واقعا انگار کشیدم سر ته تا رو قند آب

 :گفت و کشید روم رو پتو کرد مي دراز منو حالیكه در جون سیما

 . کنن مي پیداش صابر و پرهام باشه برا و دور همین هنوز اگه هاني کن استراحت یكم ـ

 . شدند خارج اتاق از عمو همراه و

 هیچ بودم کرده پیش دقیقه چند که خفگي احساس آوردم، کم کشیدن نفس برای هوا دوباره در شدن بسته با

...  ردک خونه گلوم توی بدی بغض میكردم، احساس گلوم روی هنوز رو دستش زبری. نداشت کابوس و توهم به شباهتي

 اب رفتم خواب اتاق بالكن سمت به...میشد بزرگتر هرلحظه بغض انگار. بود فایده بي اما کشیدم، عمیق نفس چند

 ...بلعیدم وجود تمام با رو نمناک و سرد هوای و کردم باز رو پنجره سرعت

 ...شد آمیخته اشک با چشمام و کرد دادن فرمان به شروع ،مغزم داشتم نیاز هوا این به انگار

 که من ؟؟؟ چیه اینكارا از بود؟؟؟هدفش کي شخص اون یعني... بود گرفته بدست رو مغزم کنترل دهنده آزار فكرای

 داده؟؟؟ اتفاقات این به رو خودشون جای توهماتم چرا نرسیده؟؟؟اصال کس هیچ به آزارم

 معج این تو اونم بدونم متهم میتونستم رو کسي چه. نمیكرد کار مغزم واقعا کنم، متهم رو کس هیچ نمیخواست دلم

 ؟؟؟

 در چارچوب تو پرهام و عمو دیدن با و برگشتم عقب به ترس با شدنش باز بندش پشت و در به ای ضربه صدای با

 ...کشیدم آسودگي سر از نفسي

 ویال اطراف و باغ تو کس هیچ گفتن با و...خوند رو نگاهم حالت زودتر پرهام...بودم عمو از جواب جویای نگاهم با

 زبری خودم من نبود که زد؟؟؟روح غیبش روح یه مثل که بود کي یعني انداخت زدم وحشت دل به آشوبي...نبود

 ...شدم خیره عمو به هراس با فكر این با و شده قایم خونه همین تو جایي یه شاید...کردم احساس رو دستش

 :زدی،گفت توهم بگه میخواست بیشتر انگار که حالتي با و بود نگرفته جدی خیلي رو من ترس که عمو

 من...است خونه تو شخصي اومده خیالت به و دیدی ای پرده سایه یا ای گربه دیدی؟؟؟شاید چیزی مطمئني نگار _

 ...بخوابي بتوني راحت تو تا میریم ماهم میشه تموم هم خیاال فكرو این راحت خواب یه با مطمئنم
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 مفیل یه مثل رو پیش دقیقه چند اتفاقات کشیدم، دراز تخت روی و کردم عوض رو لباسهام پرهام و عمو رفتن از بعد

 رو هنمد که شخصي نتونستم حتي من.... سرنخي کوچكترین از دریغ ولي کنم، پیدا سرنخي تا میكردم عقب جلو مدام

 من یخدا...شد سیخ تنم موهای تموم شبح اسم بردن با...بود زده غیبش شبح یه مثل که اونم...  ببینم رو بود گرفته

 این...نمیذاره خودش از ردی هیچ و میاد من سراغ فقط چرا ؟؟؟ کجاس االن یعني کردم، نگاه اطراف به هراس ؟؟با!!

 رو خودم باید شدم توهم دچار که فكر این با بازم انگار...نمیاد بهم خوابیدن اجازه و میكرد مشوش رو ذهنم بدتر افكار

 کوچكترین با...بودم نكرده خاموش رو اتاق المپ حتي ترس از میومد، سراغم به خواب مگه ولي...بخوابم و بزنم گول

 ...میزد دامن پریشانم افكار به بیشتر اضطراب این و میپریدم جام از صدایي

 ...شد بسته چشام آرام آرام و کرد غلبه بهم خستگي کم کم ولي نیومد چشمم به خواب صبح نزدیكیای تا

 حصب کي...میكرد خودنمایي پنجره از آفتاب نور کردم نگاه اطراف به...پریدم خواب از موبایلم گوشي زنگ صدای با

 برد؟؟؟ خوابم کي اصال شد؟؟؟من

 ...زدم رو پاسخ دکمه و برداشتم رو موبایلم پاتختي روی از و کشیدم ام خسته چشمای به دستي

 رو گوشم الله و کشیدم عقب گوشم از رو گوشي ؟؟!! بشه آدم نمیخواد دختر این...پریدم جام از مینا جیغ صدای با

 ...دادم مالش

 :گفتم ای خسته صدای با

 میزني؟؟؟ داد چرا مینا الوووو _

 : گفت معترضي صدای با مینا

 ...نمیدی اسمو ام اس جواب چرا کجایي؟و هست معلوم هیچ _

 :گفتم مینا به حالت همون با و کشیدم ای ارده بي خمیازه

 اس؟ ام اس کدوم _

 :گفت بكشم کنار گوشم از رو گوشي دوباره شد باعث که دادی با مینا

 ما دبو رفته یادت ؟؟واقعا!! کردم بیدار رو تو من اینكه یعني خمیازه این و شدی بیدار خواب از تازه که نگو نگار وای _

 داریم؟؟؟ قرار باهم صبح

 و استراحت برای که روزا این نمیذاشتم هم من و نداشت خبر من داری زنده شب از که اون بدم بهش جوابي چه موندم

 درگیر خودشم ذهن که مخصوصا...بشه ناخوش خوشیش افتاده من برای که اتفاقاتي به کردن فكر با اومده گردش

 ...بود نامزدش با نرفتن یا رفتن

 : گفت آمیزی تهدید لحن با سریع مینا...بردارم کردن فكر از دست اومدم تا
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 ویال در کنار ما منتطر تاخیر ای لحظه بدون و میشي آماده و حاضر دنبالت میایم ما که دیگه ساعت یه تا_

 ... بشیم معطلت ویال در جلوی دوساعتم وامیستي؟؟؟نیایم

 ...کردم خداحافظي و گفتم ای چشم کن گوش حرف های بچه مثل

 ما کرده پف چشمای هم میشد رفع بود گرفته رو تنم تموم که رخوتي هم بود، الزم ولي نداشتم گرفتن دوش حوصله

 افكار از رو ذهنم کردم سعي گرفتم ای دقیقه 71 دوش یه و انداختم حمام تو رو خودم سریع پس. دادم مي تسكین رو

 آرایش و پوشیدم مناسبي لباس سریع خیلي...بود آرامش داشتم نیاز که چیزی تنها به چون نگهدارم دور مزاحم

 سمت از صداشون چون رفتم آشپزخونه سمت به عمو از گرفتن اجازه و صبحانه خوردن برای و کردم مالیمي

 ...میومد آشپزخونه

 نه گاران و محلي بازار بودن رفته گردش و خرید برای بقیه نبود، آشپزخونه تو کسي شیما همسر و عمو بجز خداروشكر

 اواقع چون بهتر، ".بگیرند من از سراغي یه تونستند مي که دیشب اتفاق از بعد حداقل دارم، وجود اینجا منم انگار

 "...نداشتم رو بقیه با زدن کله سرو حوصله

 انزدیكی همین تو که جنگلي و ساحل به گردش برای دوستام همراه به که گرفتم اجازه عمو از صبحانه خوردن از بعد

 اب زدم عمو صورت به که ای بوسه با. کرد تاکید رو راد خانواده با عصر قرار فقط و نكرد مخالفتي هم عمو...بریم بود

 االن تا نیست هم معلوم...حسام جلوی اونم کنم جلوه بدقول نمیخواستم واقعا...رسوندم ویال درب به رو خودم عجله

 ویال از دورتر که رنگ دودی پژوی یه که بودم ها بچه منتظر ویال در جلوی... کرده گرم رو سرشون چطوری مینا

 میكردم احساس چرا نمیدونم...نبود مشخص آفتاب نور خاطر به ماشین داخل. کرد جلب بخودش رو نظرم بود وایساده

 ..رمب پژو سمت به آرومي باقدمهای شد باعث و بازگشت بدم حسهای تمام دیدنش با...آشناست برام انقدر ماشین این

 و...گرفتم رنگ دودی پژو از چشم ناخواسته و اومدم خودم به مبین ماشین بوق باصدای که بودم نرفته قدم چند هنوز

 ...شدم ماشین سوار پرسي احوال از بعد

 که اونجایي از و رفتیم بود مسیرمون تو که زیبایي جنگل به راست یه و نرفتیم ساحل کنار دیگه بود شده دیر چون

 ...بخوریم جنگل داخل هم نهار گرفتیم تصمیم بود آفتابي هوا

 رو انداز زیر و رفتیم بود رودخونه کنار که مسطح جای یه بردیم میگفت حسام که سمتي به رو وسایل مینا با

 شروع و درآوردن ماشین از رو وسایل بقیه حسام و مبین...گرم زیاد نه بود سرد زیاد نه هوا خداروشكر... انداختیم

 ...آتش برپایي برای خشک های چوب کردن جمع به کردن

 از آرامي به من...رفتیم اطراف به خشک چوب دنبال به پسرها به کمک برای وسایل کردن مرتب از بعد هم مینا و من

 گزن گوشیش که بودم مینا منتظر...رفتم خانه رود سمت اون به و شدم رد بود رودخانه داخل که سنگهایي تخته روی

 ...بزنن حرف هم با میخواستن ساعت یه تا و بود زده زنگ بهش که بود علیرضا جناب معمول طبق و خورد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

130 

 تمام خیال بي و بود آورده وجد به منو اطرافم بكر و زیبا محیط شد، دور رودخانه از میام منم برو تو گفتن با مینا

 به وقتي و رفت در دستم از زمان که بودم غرق خودم عالم تو انقدر...میخوندم آواز و میزدم قدم خودم برای مشكالتم

 مونده دور بقیه از حسابي هم جا همین تا چون برگردم گرفتم تصمیم شدم، دور ها بچه از خیلي دیدم اومدم خودم

 ...دیدم بود من از فاصله با که تنومدی درخت پشت ای سایه کردم احساس که بودم برنگشته قدم چند هنوز..بودم

 ...کردم صدا رو مینا و رفتم درخت سمت به بترسونه منو بخواد و باشه مینا شاید اینكه فكر با

 چیزی بودن گواه میومد درخت پشت از که خشي و خش صدای چون هست کسي بودم مطمئن نیومد صدایي هیچ ولي

 وجودم تمام تو ترس...نشنیدم جوابي بازهم ولي...کردم صدا رو مینا دوباره و ایستادم سرجام لحظه یه.....  بود

 !!!!بود اومده سراغم دیشبم که همون...  روح اون از بدتر یا.....باشه درخت پشت وحشي حیوون گرازی، نكنه...نشست

 نكهای جرات حتي و دویدم مي فقط. دویدن به کردم شروع باشه درست کردم مي فكر که سمتي به آني تصمیم یک در

 یک اون که بود این ی دهنده نشون سر پشت از ها برگ خش خش صدای ولي نداشتم، هم رو کنم نگاه سرم پشت به

 از ولي بودم رسیده رودخونه به. داد مي دویدن فرمان که بود پاهام به ناخوداگاه فقط کرد نمي یاری مغزم. دنبالمه نفر

 مي رودخونه عرض در فقط همینطور. بشم رد آب همه اون از چجوری باید دونستم نمي نبود خبری ها سنگ تخته

 گاهي استیصال با دویدم مي که همینطور. بود دنبالم هنوز که بود نفر یک اون مهم نبود مهم چپش یا راست دویدم

 ولي بودم افتاده نفس از. زمین زیر بودن رفته و شده آب انگار ولي زدم مي صدا حسامو هم گاهي و مبین گاهي مینا

 ...کردم نمي مقاومت اگه

 مرد یک. برگشتم عقب به دویدن حین در و دادم جرات خودم به لحظه یک.میومد سرم پشت از هنوز دویدن صدای

 ندهز میفتادم گیرش اگه که هیكل قوی مرد یک. بود کشیده صورتش روی که کالهي و سیاه های لباس با مرد یک. بود

 :زدم فریاد استیصال با. موندم نمي

 ...خـــــــــــــــــــدا ـ

 يیك... بودم شنیده درست... زد مي صدام داشت نفر یه...دید استیصالمو انگار... شنید صدامو انگار... شد نمي باورم

 ..."نگـــــــــــار... خانـــــــــــوم نگار" زد مي فریاد داشت

 :زدم فریاد کردمو جمع نیرومو ی مانده ته امیدواری با

 ...اینجـــــــــــــــــام من ـ

 اب باشم داشته اعمالم روی کنترلي اینكه بدون. شد نمایان ها درخت الی البه از چپم سمت که بود راد حسام لهیك

 و برگشتم. بود شده قطع سرم پشت خش خش صدای. دوید مي من سمت به هم حسام. دویدم سمتش به قدرت تمام

 ...انگار. نداشت وجود اول از انگار. بود شده غیب انگار. نبود خبری سیاهپوش مرد از. کردم نگاه سرمو پشت
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 رو تهبیف بود قرار که اتفاقي ترس تازه. گرفتم محكم را دستانش ای اراده هیچ بدون. رسید من به که بود راد حسام اول

 . بود یخ تكه دو مثل حسام دستان برابر در دستام. لرزید مي بدنم تمام. کردم مي حس

 ... لرزین؟ مي دارین چرا... خانوم؟ نگار شده چي ـ

 .خورد مي هم به هم دندونام حتي بدم جوابشو تونستم نمي

 دیدین؟ چیزی وحشي حیوون نكنه ـ

 ....... ـ

 ... بزن حرف نگار شده چي ـ

 که ودب موقع اون تازه انگار. شد محكمتر دستام روی فشارش. بدم جوابشو چي باید که دونستم مي نه و تونستم مي نه

 داده آرامش بهم دستاني... شد مي کمتر داشت بدنم لرزش... بودم زده چنگ حسام دستای به محكم چطور فهمیدم

 :گفتم و بیرون کشیدم دستاش بین از دستامو خجالت با. بود غریبه برام قبل ساعتي تا که بود

 ...ببخشید ـ

 لرزیدی؟ مي جوری این که شده چي بگي خوای نمي ـ

 :آوردم زبون به رو رسید ذهنم به که چیزی اولین ناخوداگاه

 ...کرد دنبالم... گراز یه... یه ـ

 توني نمي تو " گفت مي همیشه مامانم. کنه پیدا نمود چشمام توی دروغم ترسیدم مي. کردم نمي نگاه چشماش به

 . دن مي لوت بالفاصله چشمات چون باشي، خوبي گوی دروغ

 :گفت دلجویانه و گرفت دستامو دوباره

 ...شد تموم... نترس دیگه... شد تموم ـ

 :داد ادامه و

 ...شدن نگرانت خیلي مینا و مبین... رفتي؟ خبر بي چرا ـ

 :گفت که کرد مي صحبت مبین با کنم مي فكر و درآورد گوشیشو

 .باشین منتظرمون ماشین جلوی. کردم پیداش ـ

 این هب خواستم نمي. بودم مدیونش و خوشحال بود رسیده موقع به اینكه از ولي. بودم شده تو که بود کي از دونم نمي

 .کردم مي شكر رو خدا و بودم ممنونش فقط. میومد سرم بالیي چه رسید نمي اگه که کنم فكر
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 به .کشیدم خجالت بودن ایستاده ماشین کنار نگران که مبین و مینا دیدن با. لرزید مي پاهام هنوز ماشین کنار تا

 كهاین نه و میفتاد برام اتفاق این نه شدم نمي دور ازشون اگر. بودن شده نگران همشون که بود من هوایي به سر خاطر

 . کردم مي نگران حد این تا رو اونا

 :گفت و کرد بغلم محكم مینا

 ...دادیم؟ مي چي عموتو جواب. کردم مي چكار باید میومد سرت بالیي اگه. ترسیدم خیلي!! نگار؟ رفتي کجا ـ

 :گفت حسام بگم چیزی اینكه از قبل

 .ترسیدن خیلي کرده، دنبالشون گراز. نیست خوب حالشون خانوم نگار ماشین، تو بریم بهتره االن ـ

 .کردم فكر اینطور گوییم دروغ خاطر به من یا کرد تاکید گراز ی کلمه روی دونم نمي

 با بود داده دست بهم ها بچه گردش زدن بهم از که بود وجداني عذاب اون از بدتر و بود نشده آروم هنوز قلبم ضربان

 :گفتم ها بچه به رو بود غریبه هم خودم برای که صدایي

 .بشینیم...  خوبه جا همین. زدم بهم رو گردشتون که ببخشید بهترم، خیلي االن -

 :گفت و گرفت دستاش تو رو بود نیاورده بدست رو خودش گرمای هنوز که دستایي مینا

 ...وحشیه حیوون یه حمله احتمال آن هر که بمونم جایي جوری چه... مونم نمي من بخوای هم تو اگه -

 تكیه صندلي پشتي به رو سرم. گرفت قرار فرمون پشت هم مبین و کرد جمع رو زمین روی شده پهن زیلوی حسام

 ... بود مشغول ذهنم بدجور..  داشتم کردن فكر به احتیاج. دادم

 زا منظورش... کرد مي تعقیب رو من که بود کسي...  نبود مزاحم پس. بودم دیده هم دیگه دوبار که بود همون هیكلش

  بود؟ چي گریز و تعقیب همه این

 قصدش پش....  برسه دادم به که نبود هم کسي و کرد مي خفه رو من ویال تو روز همون بكشه رو من خواست مي اگه

 .... نبود من کشتن

 هم ویال و خونه تو ترسای...  دیدش نمي هم کسي و شد مي ناپدید سرعت این به طوری چه خواست؟؟؟ مي من از چي

 ... سازه مي رو اینا همه که منه بیمارِ فكر این یا ؟؟؟ بود آدم همین کار

 ... گذاشت اش شونه روی رو سرم و کرد رد من پشت از رو دستش آروم مینا که بودم خیالم و فكر دنیای تو غرق

 "...گیره مي ازم بندم مي دل بهش که رو هرکسي خدا چرا... کنارمه دیگه وقت چند تا....  ره مي داره هم مینا "
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 وچهک انتهای. کرد پارک میشد دریا به منتهي که کوچه یه تو مبین. کردم باز رو ام بسته چشمای ماشین ترمز صدای با

 تیمرف باال سنگا از مینا و من و آوردند در عقب صندوق تو از رو وسائل مبین و حسام. بودن بسته بزرگ سنگهای با رو

 : گفت و گرفت رو دستم دوباره مینا. سمت اون پریدیم و

  االن؟ خوبي -

 . میشدم دور قدر این نباید شد خودم تقصیر عزیزم، آره -

 قدر این تونستم طوری چه نداشتم، رو کنم نگاه حسام به اینكه جرات. نشستیم بود کرده پهن مبین که زیلوی روی

  بگیرم دستم تو رو دستاش راحت

 :آورد خودم به رو من زد پهلوم به که ای ضربه با و کرد باز رو چیپس بسته مینا

  نمیخوری؟ چرا!!  هپروتي تو که باز -

 ...میخورم مرسي -

 و حسام تالش به و گذاشتم دهنم تو دونه یه نشه دلخور مینا اینكه برای ولي بود شده بسته شدت به گلوم راه اینكه با

 .دوختم چشم ها جوجه کردن کباب و آتیش کردن روشن برای مبین

 :  گفت و جلومون گذاشت رو آماده جوجه بسته مبین

 !!  میشید خسته وقت یه نكنید کمک -

 :داد رو مبین جواب که بود حسام و

 .کن معاف رو خانما امروز یه ماست، با امروز ناهار -

 .... مینا باز نیش دوباره و

******* 

 با عمو میكردند صحبت صابر آقا با داشتند و بودن ایستاده ویال در جلوی پرهام و عمو شدم پیاده در جلوی وقتي

 .شدند پیاده عمو احترام به ها بچه و اومد جلو مبین ماشین دیدن

  کنید؟ عوض ذره یه رو ما نگار این هوای و حال تونستید گذشت؟ خوش جوونا طوریید چه -

 : کرد اضافه حسام به رو و

 نرفته؟ که یادتون خانوادتونیم منتظر شام -

 . شام از بعد ولي میشیم مزاحم حتما چشم -
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 . بود فایده بي هم عمو اصرار و

 به مه اعتنایي و اتاقم تو رفتم راست یه که بودم خسته قدر این گذروندم که روزی اضطراب و دیشب خوابي بي بخاطر

 . نكردم عمه کردنای نازک چشم پشت و پرهام های غره چشم

 . برد خوابم ثانیه از کسری در و کردم خالي چیز همه از رو فكرم و کشیدم دراز تختم تو

 رگی شاخه به پایم میشد تر نزدیک و تر نزدیک سایه...  میزدم نفس نفس و میدویدم. بود گرمم من یا داشت دم هوا

....  بلند بلند میخندید....  داشت کریهیي صورت.....  میدیدمش.... بود شده عیان کامال صورتش سایه. .... افتادم و کرد

 : گفت اش دورگه صدای با....  شدم کنده زمین از کاه پر مثل حرکتش یه با

 . رسید روز این باآلخرة....  خوبه -

 . پریدم خواب از خودم جیغ صدای وبا زدم جیغ

 مختصری آرایش با و....  کنم مدفون ذهنم تو رو کابوس این کردم سعي و کردم نگاهي گچم مثل صورت به آینه تو

 .رفتم پایین

 :گفت من به رو همي تو قیافه با عمه که نشستم مبل رو عمو کنار سالن تو

 ای خانواده ازچه معلومه دوستات این...  خانوادگیه مسافرت یه این مثال...  بیرون میری خودت واسه خوب روزه دو -

  کیه؟ مادرشون پدرو و هستند

 .آسمان تا بود زمین از فرقشون... آوردم ذهنم تو رو شیوا دوستای و افتادم حسام مادر و مهربون منیر خاله یاد

 ... شناستشون مي هم عمو و بودن بابا و مامان ییدٰ  تا مورد من دوستای جون عمه بله -

 : گفت لبخندی با عمو

 ....بشیم آشنا خانوادشون با که میان شام از بعد و امشب و میان نظر به خوبي های بچه بردار، دست پوران -

 ... نگفت هیچي دیگه و هم تو رفت اش قیافه عمه

 من بر و دور زیاد پرهام که بوده موفق خیلي روزه چند این تو کارش تو شیوا بود معلوم نبود خبری شیوا و پرهام از

 ..شد نمي آفتابي

**** 

. ودب هضم قابل غیر برام خیلي بود، افتاده برام امروز که اتفاقي نداشتم، غذا خوردن به چنداني میل شام صرف هنگام

 ...کنم فكر امروز اتفاق مورد تادر بود تنهایي میخواستم االن که چیزی تنها
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 قرار خودش مخاطب منو که سیماجون صدای با. نبودم صحبتاشون و بقیه متوجه اصال که بودم، غرق خودم تو انقدر

 ...اومدم خودم به بود، داده

 نمیخوری؟ چیزی چرا عزیزم _

 :گفتم آرامي به و زدم کجي لبخند

 ...خوردم زیاد نهار ندارم، چنداني میل _

 ".خوردم مینا اصرار به اونم جوجه تیكه تا چند فقط ببینند تا نبودن نهار موقع اونا خداروشكر "

 کنار معمول طبق که هم شیوا. شد پرهام برای ساالد ریختن سرگرم و نشد من خوردن غذا پاپي دیگه جون سیما

 رهامپ با صحبت سر ای بهانه به گاهي چند از هر و بود، افتاده نوا بي کتلت جون به چنگال با و بود کرده جاخوش پرهام

 ...میكرد باز رو

 رو لباسم و کنم استراحت کمي حسام خانواده و مینا اومدن تا که برم اتاقم به گرفتم بودم،تصمیم شده خسته واقعا

 .کنم عوض

 وجودم تو زده جوونه تازه احساسات این به نمیخواست دلم اصال میگرفتم، گر حسام فكر با ناخودآگاه چرا نمیدونم

 ...بدم بیشتر جوالن اجازه

 خدا...گرفت رو وجودم سراپای شرم بودم گرفته رو حسام دستهای پناهي بي روی از و ناخودآگاه که امروز یادآوری با

 ...باشه نكرده من مورد در بدی فكر کنه

 بلند با بود غذاخوردن مشغول و بود ساکت لحظه اون تا که عمو شدم، بلند خوری غذا میز سر از و گفتم ای اجازه با

 :گفت تعجب با من شدن

 میخوردی؟ ساالد حداقل نخوردی چیزی که تو نگار _

 :گفتم عمو به رو و زدم استیصال سر از لبخندی باز

 ...کنم عوض رو لباسم برم میان شام از بعد ها بچه جان، عمو ندارم میل واقعا _

 :گفت تمسخر با و قرار خودش مخاطب منو لب به پوزخندی با شیوا

 خوش پسره یكي اون و مینا داداش با همش که دیروز از خوشحالي؟؟؟ خیلي حتما ؟؟ میان دوستات آخي _

 نه؟؟؟...باشي داشته ذوق بایدم میگذروني،

 گریه به رو اش مسخره پوزخند اون و بیارم در حدقه از رو شیوا چشمهای هام ناخن با خواست دلم ای لحظه برای

 ...میزد تندتند هام شقیقه نبض...  میخورد رو خونم خون...کنم تبدیل

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

136 

 : گفتم بشنوند هم بقیه که جوری و زدم پوزخندی شیوا خود مثل و گذاشتم کنار رو جمع احترام ناگهان

 خوشگذروني حال در هم همیشه و دیدم وارنگ و رنگ پسرای با رو تو هرروز اینكه نه آخه جون؛ شیوا دیگه آره _

 تخوش حال هم و باشم برده فیض عمه صحیح تربیت از هم تا بدم قرار خودم الگو تورو بار یه منم بذار گفتم!! هستي

 !!  استاد؟؟؟ بودم خوبي شاگرد حاال... باشم کرده درک رو

 نگاه من به خشم با و میكرد ریز ریز رو بود دستش تو که کاغذی دستمال عصبي باحالتي. پرید شیوا رخ از رنگ

 ...میكرد

 ... میكرد نگاه اومده بوجود جو به عصبانیت با بود جاخورده حسابي جوابي حاضر این از که هم عمه

 نمیدادم جوابي بقیه و شیوا های متلک جواب در همیشه. بود بعید دادن جواب جور این من از بودن، کرده تعجب همه

 داده شیوا گستاخي به شكني دندان جواب که بودم راضي وجودم عمق از و واقعا اینار ولي میشدم رد محلي بي با و

 هعم و شیوا برای تاسف روی از دادني تكان سر به تبدیل پوزخندم و شد ریخته وجودم آتش رو یخي آب انگار...بودم

 ...شد

 تا. زدمی تند انقدر قلبم چرا نمیدونم. کشیدم عمیقي نفس و بستم، سرم پشت محكم رو در و رفتم اتاقم به باعجله

 نداده رو دیگران زشت رفتار جواب وقت هیچ بودن داده یاد من به بابا و مامان که وادبي جمع به احترام سر از حاال

 عمه های نیش تمام به پاسخ حلم راه بهترین موقعیت این تو و االن ولي بودم، شده رد کنارشون از محلي بي با و بودم

 و نیش دست از هم خدابیامرزم مامان روح بلكه نیستند قائل من برای احترامي تنها نه اونا. دادم که بود جوابي شیوا و

 ...نیست راحت عمه های کنایه

 پیام یه و درآوردم جینم شلوار جیب از رو موبایلم...کردم طي خیالي بي مینا قول به و کردم پرت تخت روی رو خودم

 میرسن؟؟؟ کي دقیقا بدونم تا دادم مینا به

 فتادما صبح یاد باز. شدم خیره اتاق سقف به و گذاشتم سرم زیر دستهامو و گذاشتم شكمم روی رو گوشي پیام از بعد

 گرفته بر در رو وجودم بند بند ترس فقط و فقط لحظه اون. گرفتم ناخودآگاه رو حسام دستهای که زماني مخصوصا

 ...بود

 ...بود شده صورتم گرفتن گر باعث ای دیگه حسهای بودم ای دیگه موقعیت تو که االن ولي

 بازش سریع مینا اس ام اس دیدن با و اومدم خودم به شكمم روی گوشي لرزش با که بودم خودم هوای و حال تو

 ... کردم

 ساعت نیم دومادی؟ما منتظر در پشت نشستي چیه!! ؟ دیگه میاییم.  من خواهرِ زشته ؟ هول انقدر عروسم واه واه"

 "بیار برامون کن دم رو چایي خونتونیم دیگه
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 بل زیر ای دیوانه و اومد لبم به لبخند پیامش متن خوندن با برداره کردن شوخي از دست نمیخواد دختره این خدایي

 ...کردم بارش

 لوارش و بلوز همش ولي کردم جدا رو بهترینش بودم آورده مسافرت برای که لباسایي بین از کمد از و شدم بلند سریع

 عوض رو لباسم باعجله و کردم انتخاب رو داشتم دوسش هم خیلي که بودم آورده خودم با قهوای کرم تونیک یه بود،

 ...کردم

 سرووضع بادیدن. کردم جمع سرم باالی کلیپس با موهامو. نشوندم صورتم روی ملیح آرایش یه و شستم رو صورتم

 ....تمرف پایین طبقه به و کردم باز رو اتاق در عمیقي نفس کشیدن با و زدم چشمكي خودم برای آینه توی خودم مرتب

 و میرفت ور دخترش موهای با داشت معمول طبق شیما رفتم، داشت قرار سالن گوشه که ای نفره تک مبل سمت به

 رو سرش آرومي به هم شیما و نشنوه صداشو کسي که جوری میكرد صحبت شیما گوش کنار آرومي به همسرش

 ...کنن عوض رو لباسشون رفتن هم اونا حتما نبود، شیوا و عمه از خبری...میداد تكون

 کنترل اونها به توجه بي میكردن، بحث باهم داشتن موضوعي مورد در که میومد آشپزخونه از عمو و سیماجون صدای

 ...کنم سرگرم رو خودم بقیه و مینا اومدن تا زدم موزیک شبكه یه روی و برداشتم رو تلویزیون

 از رخب که زدم لبخندی مینا پیام دیدن با و کشیدم بیرون جیبم از رو گوشیم و پریدم جام از موبایلم زنگ صدای با

 ...هستن خیابون سر که میداد این

 هب پرهام باصدای که بودم نشده دور مبل از چندقدم هنوز رفتم آشپزخونه سمت به عمو دنبال به و شدم بلند جام از

 ... برگشتم عقب

 : گفت تمسخر با میشد رد کنارم از که هنگامي و میومد من سمت به اخم با پرهام

 پریدی؟؟؟ جات از انقدرباعجله که ببیني رو غربتي پسرای اون هولي خیلي معلومه _

 :گفتم بشنوه صدامو پرهام که طوری منم

  مهندس یكي اون و دکتره شون یكي!!  هستن من بر و دور آشنای از بهتر خیلي ها غربتي پسر این خداروشكر آره _

 اومدن از خبر و کردم صدا رو عمو آشپزخونه نزدیک. دادم ادامه آشپزخونه سمت به راهم به و کردم نثارش ولبخندی

 ...رفتم ویال در سمت به مهمونهام از استقبال برای و شد بند ویال زنگ صدای حین همین تو...دادم مهمونها

 "بودند بسته رو از شمشیر همه االن همین از برسه داد به خدا"

 صورتم بجای و گرفت آغوش تو رو من حسام مادربزرگ. تو بیان که کردم دعوتشون و گفتم آمد خوش همشون به

 :گفت و بوسید رو سرم

 ...نیامدی ما پیش دیگه چرا. خاصه حالت جان روله -
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 .... کرد دعوت داخل به رو همه و اومد عمو که بودم حسام مادربزرگ خاص کارای و زدن حرف محو هنوز

 و عمه بین این تو ولي کردند مي صحبت دری هر از عمو با و شد گرم مجلس زود خیلي و بودند خونگرمي خانواده

 ابرو و چشم قدر این خالصه. کردند شرمنده رو من که کردند نمي باز لب از لب و بودند گرفته ای قیافه چنان شیوا

 و کرد پسرش به رو و فهمید کردند مي خطابش بي بي که هم حسام بزرگ مادر که کردند اشاره عمو زن به و اومدند

 :گفت

 .... من زبون سر بكوب میخشو اون حكایت شده برم قربانت پاشو جانم علي امیر -

 : گفت تعجب با و برگشت بي بي طرف به عمو

 ...نشدم متوجه رو من زبون سر بكوب میخشو این.. بریم مي فیض شما وجود از داریم! زودی؟ این به چرا -

 :گفت و زد لبخندی بي بي

 و میشنه درختي زیر و میشه خسته راه سر میرفته روستا به داشته شهر از یكي میگن حكایتیه خودش واسه این -

 یه عادت طبق میشده رد هم سواری قضا از ؛ بخوره که میداره بر بود گذاشته راهیش تو برای زنش که رو ای لقمه

 مي چي هر ولي میشه پیاده اسب از و کنه مي قبول و گیره مي خودش به زود سوار که کنه مي طرف به هم تعارفي

 بزن رو میخش میگه اونم و ببندمش کجا گه مي مرد به و ببنده رو اسبش افسار که کنه نمي پیدا رو جایي گرده

 .... من سرزبون

 بعد کمي و بیاد خودش به که کشید طول کم یه عمو... رفتم وا خجالت از من و شدن ساکت بي بي حرف این با همه

 ...کرد تعریف بي بي زبوني شیرین از و کشوند شوخي به رو بحث

 سینه و بودم آورده کم نفس... باشه افتاده بیرون تنگش از که بودم شده ماهي مثل بشینم تونستم نمي دیگه من ولي

 بریم خوای مي کرد زمزمه گوشم کنار و فهمید هم مینا که بود شده خراب حالم قدر این... بود افتاده خس خس به ام

 . حیاط

 :گفت مبین به رو که بود مینا این باز و بدم جواب مینا به نتونم که بود خراب حالم قدر این

 ... بزنیم حیاط تو دوری یه بریم حسام آقا و جون شیوا و پرهام آقا با مبین -

 خنک هوای... شدم کنده مبل رو از دستم شدن کشیده حس با فقط کرد موافقت کي و شد بلند اول کي نفهمیدم

 ... بخوره هم به دندونام و بشینه لرز ام کرده عرق تن به شد باعث بهاری

 تو.... شده خیره صورتم تو که دیدم خاکستری چشم دو مقابلم در درست و کردم و بلند رو سرم که بود جا اون تازه

 .... نگراني و سوال...  شرمندگي بود چیز همه نگاهش

 ...کنیم کار چه سرما این تو حاال بیرون از اینم خانم، مینا خوب -
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 ... بگم من رو چي همه که نمیشه...  تو با کنیمش کار چه دیگه دادم رو بیرون پیشنهاد من مبین... اِ -

 :گفت پرهام به رو و رفت پایین رو ها پله کالفه و بود عصبي کردم نگاه مبین به.. خنده زیر زد و

 ... کرد روشن آتیش حیاط تو میشه خنكه خیلي هوا پرهام آقا -

 "بود بیرون هم پرهام پس"

 روشن رو حیاط چراغ.... بودن شده عجیب امشب همه... رسید مي نظر به خوشحال. رفت او سمت به نگاهم بار این

 : گفت کرد مبین به رو بود باغ تو درخت کنده تا چند کرد راهنمایي ویال پشت به رو ها بچه و کرد

 ...داریم سوزوندن برای خشک چوب هم کنار این و بشینند خانما کنیم صاف رو اینا بیا -

****** 

 هایي کنده رو مینا و من و بودن آتیش کردن درست مشغول پسرا. ... بود نشده قطع ام چونه لرزش. بود سردم هنوز

 ....بود داده ترجیح رو خونه تو موندن اینكه مثل نبود خبری شیوا از بودیم نشسته بود کرده آماده برامون پرهام که

 :گفت نیست ما به حواسش کسي و مشغولند همه دید مینا که وقتي

 هب بودم خونشون مهمون من که مدتي این تو... بود تو به مگه...  گفت چیزی یه بي بي باختي؟ رو خودت چرا چیه؟ -

 ... بود اومده خوششون ات خانمي و تو از هم خیلي تازه شدم شرمندشون من که کردند محبت قدری

 وارس اون هم اونا من عموی یعني بوده زده تعارف که مرد اون!!! نفهمیدی؟ که نگو نشدی؟ بي بي منظور متوجه یعني -

  ؟؟؟ فهمي مي...  زدیم عبدالعظیمي شاه تعارف بگه خواست مي... 

 سیما و عمه ابروهای و چشم به منظورش اون...  خوب دختر داره، دخلي چه تو به این ولي... فهمم مي عزیزم آره -

 ... تو نه بود جون

 ...من فامیل.... مینا هستن من فامیل -

 دیده رو حسام ماشین بار اولین برای مهرشهر تو ویالمون در جلوی که روزی اون یاد... شد جمع چشمام تو اشک و

 چنداني فرق پس... زدم محک ماشینش مدل و پول با رو حسام روز اون منم...  بودم آدما همین مثل منم... افتادم بودم

 ..بودم شده عوض من... بود آدم همون حسام....  بود؟؟؟ شده چي...  نداشتم

**** 

 ونازصحبتش نه...  بودن آتیش همون تو زغالي زمیني سیب کردن درست مشغول پسرا بودم فكر تو من که مدتي تمام

 ....فهمیدم مي چیزی خندشون دلیل از نه و شدم مي متوجه چیزی

 :گفت گوشم زیر و بوسید رو سرم دوباره بي بي رسید که خداحافظي موقع
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 ... بود دیگری کس با من حرف...  نشي دلخور... عزیزکم -

 .. کردم خداحافظي لبي زیر و زدم تلخي لبخند

 اصال لحظه اون تو من و سرزنشم به کنه مي شروع عمه االن دونستم مي چون رفتم اتاقم تو مهمونا رفتن محض به

 ...نداشتم حوصله

**** 

 اه پله آروم و پیچیدم دورم و برداشتم رو ام بافتني شال...  نبرد خوابم کردم کاری هر ولي بود چند ساعت دونم نمي

 مي رو مامانم دلم...  آزاد هوای و خواست مي آرامش دلم...  حیاط تو رفتم و کردم باز رو ویال در.. اومدم پایین رو

 بابای برای دلم.. روش بذارم رو سرم تونستم مي شدم مي ناراحت وقت هر که رو مهربونش های شونه و خواست

 ... بودم آورده پناه گوشه این به سرد هوای این تو غریبانه خواست مي رو اینا ی همه دلم...  بود شده تنگ مهربونم

 موع با فردا باید... اتاقم تو...  ویالمون برم داشتم دوست...  باشم جا این خواستم نمي دیگه...  برگردم خواست مي دلم

 ..باید...  برگردم خوام مي که کنم صحبت

 مردونه هیكل یه....  بود پا صدای... کردم اطرافم جمع رو حواسم تمام و بیرون اومدم فكر از... میومد خش خش صدای

 ودمخ آروم خیلي.... کردم مي کار چه حیاط تو تاریكي این تو من... افتاد تپش به قلبم دوباره و اومد بند نفسم...  بود

 دقیقه چند از کمتر در اینها همه و... باشه ندیده رو من که دادم امیدواری خودم به دلم تو و کشیدم دیوار گوشه رو

 ....بود

 ...شد بلند صابر وصدای شد روشن حیاط چراغ

 ... کنید استراحت برید... کنید مي کار چه جا این شب وقت این.... خانم شمایید -

 .... اومدم بیرون دیوار پناه از و دادم بیرون رو نفسم

 خودم به کمي کردم سعي. برگشتم و رفتم سكته مرز تا ناشناس سیاهپوش مرد اون فكر از. بود شده راحت خیالم

 :گفتم و بشم مسلط

 .بزنم قدم یكم اومدم برد نمي خوابم. صابر آقا بخواب برو شما ـ

 .کنین استراحت و تو برین شمام بهتره گذاشتم، باز سگو دیشب دزد بخاطر من خانوم؛ باشین مواظب خیلي ـ

 دیدین؟؟ رو دزد شما دزد؟؟ ـ

 ... دیدینش هم شما گفتن آقا. بگیرمش نتونستم. کرد فرار خانم؛ بله -

 "نگفت؟ هیچي عمو چرا...  بودم نشده خیاالتي من بوده؛ پس "
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 ...نشده پیدا چیزی و گشتن رو جا همه گفت عمو ولي..... دیدیدمش آره -

 پرهمی دیوار از داره یكي دیدم که بود روشن و تاریک هوا بود صبح نزدیک نبود گشتیم دیشب...  خانم... ببخشید -

 ....کرد فرار و رسیدم دیر متآسفانه ولي

 "کنه فرار افتاد آسیاب از که آبا گذاشته و بوده پنهون ویال تو رو دیشب پس "

 هک اتفاقایي وجود با که بود هم همین برای نمیومد خوشم سگ از کال. تو برم دادم ترجیح افتادم که شده باز سگ یاد

 .بیارم سگ یه نبودم حاضر میفتاد مهرشهر ویالی توی

  "بزنم رو محوطه قید و بمونم بیدار خودم اتاق توی بهتره "

 .برگشتم داخل به کوتاهي بخیر شب با و

. دمش بیدار تخت روی آفتاب شدن پهن با. برد خوابم کي نفهمیدم که شدم پهلو اون به پهلو این از تخت روی اونقدر

 هب. بود نكرده بیدارم کسي و بودم خواب موقع این تا من چطور.داد مي نشون رو صبح یازده. انداختم ساعت به نگاهي

. نداشت شارژ انگار. انداختم خاموشش صفحه به نگاهي. کوتاه پایه پاتختي روی کشیدم رو دستم موبایلم گوشي دنبال

 کسل گذشته شب خوابي بیدار از هنوز. گذشتم گوشیم کردن روشن خیر از پس نداشتم، رو شدن بلند ی حوصله

 داشتن از دوباره و بست، نقش ذهنم توی دیشب نشیني شب دوباره. کنم ترک تختخوابمو خواست نمي دلم و بودم

 و مهم برام اینقدر مهمونام با رفتارشون چرا فهمیدم نمي. کشید سر پشتم ی تیره از شرم عرق ای خانواده همچین

 نمي دلم ولي! بینن مي برتر همه از رو خودشون و همینجورن ذاتا اونا دونستم مي اینكه با. بود شده آور خجالت

 ؟؟!!تونستن نمي اینم که کنن تظاهر تونستن مي. بدن نشون رو خودشون روی این اونا جلوی حداقل خواست

 باز شدت با در بفرمایید بگم اینكه از قبل و اومدم خودم به خورد در به که ای ضربه با بودم، خیاالت و فكر همین غرق

 .شد ظاهر در چوب چهار در مینا برزخي ی چهره و شد

 .باشه شده چیزی که ترسیدم آن یک مینا عصباني ی قیافه دیدن با که بودم دیشب اتفاقات درگیر اینقدر

 ...شده؟ چیزی... جون مینا سالم ـ

 :گفت عصباني و رسوند من به خودشو بلند قدم دو با مینا

 !!دادی؟؟ لم تختخوابت تو اینجا تو شدیم عمر نصفه نگراني از ما ـ

 شدین؟ نگران چرا مگه؟ شده چي ـ

 کني؟ نمي باز زنیم مي رو در زنگ چي هر چرا خاموشه؟ گوشیت چرا ـ

 نیست؟ کسي مگه کجان؟ بقیه ـ
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 .خوردیم نمي حرص اینقدر ما بود اگه که نیست نخیر ـ

 رفتن؟ کجا خبر بي نیست؟ کسي ـ

 که آخره روز چون گفته اینكه مثل. بهش بزنه زنگ مبین بدم عموتو ی شماره شدم مجبور ندادی جواب چون ـ

 .تنهایي خونه توی که گفته و. خرید رفتن اینجایین،

 نكرده حساب آدم رو من بازم اونا. بردم مي پي بودم خواب ساعت این تا چطور اینكه و خونه سكوت به کم کم داشتم

 :گفتم و کردم نگاه مینا به زده خجالت. بیرون بودن رفته خبر بي و بودن

 صابر اآق راستي... نشنیدم رو زنگ صدای کن باور ولي. نیست خونه کسي دونستم نمي و بود شده تموم گوشیم شارژ ـ

 نیست؟

 بدو. ظرنمنت بیرون حسام و مبین بیرون بریم پاشو حاال. نكرده باز رو در که دیگه نیستش البد. دونم نمي دیگه اونو ـ

 .برات دارم اول دست خبر یه که

 کني؟ مي کار چه اینجا تو بگي میشه پس -

 ... بود شده نگرانت حسابي آخه. کرد باز رو در اونور از پایین پرید حسام قدره چه دیوار ارتفاع انگار میگه همیچین -

  زد موذیانه لبخند یه و

 بگي؟ جا همین خبرتو شه نمي حاال...  نمیشي آدم تو مینا که واقعا ـ

 ...ندیا طولش رفتم من بیرون بیا بدو شه نمي ـ

 ينم عوض شرایطي هیچ در دختر این " انداختم مینا سر پشت بسته در به نگاهي و اومدم پایین تخت از سستي با

 . "شد

*** 

 ودب دیشب جریان خاطر به دونم نمي. کشیدم خجالت یكدفعه چرا دونم نمي ویال محوطه داخل حسام و مبین دیدن با

 مینا .خواستم معذرت بودم کرده نگرانشون اینكه از و کردم سالم طلبانه پوزش لحني با. امروزشون نگراني خاطر به یا

 :گفت شادماني با بود نمونده وجودش تو پیش دقیقه چند عصبانیت از آثاری انگار که

 .شد دیر حسابي که بریم بفرمایید حاال. ما ی گمشده خانوم نگار اینم ـ

 :گفتم و انداختم بهش نگاهي تعجب با

  بریم؟ جایي قراره مگه ـ

 ... گرفتیم اجازتم بیا، فقط نباشه کاریت تو ـ
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 .کرد پسرها حواله چشمكي و

 مبین ماشین سوار و خارج ویال از. گفت نمي منم به حتي که بود سرش توی ای نقشه چه دختر این نبود معلوم باز

 ی شیشه از اطراف مناظر تماشای مشغول کنجكاوی بدون و آروم پس گه، نمي چیزی نخواد تا دونستم مي. شدیم

 اختماند مینا شاد چهره به نگاهي. شد متوقف شیک رستوران یه مقابل ماشین کردیم طي که رو مسافتي. شدم ماشین

  "!!!بیرون ریم مي ناهار که بود این مهمت خبر " یعني که

 ! ندیدی؟ آدم! کني؟ مي نگام اینجوری چرا! ؟ چیه ـ

 !رستوران؟! بود؟ همین مهمت خبر!!! خوشش سر نوع از از ولي دیدم آدم ـ

 !!!کردم بد بشه، خوش ی خاطره برات سفرت آخر روز خواستم ـ

 :دادم جواب و گرفت م خنده بود گرفته خودش به که جانبي به حق ی قیافه از

 !!!نه دیگه خوره مي رقم خوش ی خاطره یه االن تو وجود با یعني! راضي خود از چه ـ

 :گفت و خندید موذیانه مینا

 ...خوره مي رقم خوش خاطرات خدایي بنده یه وجود با ولي دونم نمي که خودمو وجود ـ

 هی یا بخندم دونستم نمي حرکتش این از. کرد پایین باال ابروهاشو میومد ابرو و چشم حسام سمت به که حالي در و

 .بودم روزش منتظر فقط. داشت الزم حتما که رو گوشمالي. بدم بهش حسابي گوشمالي

 ...ها زنمت مي کن باور مینا ـ

 :گفت و کرد داری صدا ی خنده

 .کنن نظاره رو کشیمون گیس و گیس بشن جمع مردم ندارم حوصله بعد تو بریم بذار نزن اینجا حاال خدا رو تو ـ

 ...مینــــــــــا ـ

 ...تو بیا ـ

 با گرم محیط یه تو اینكه مثبت؛ انرژی یه. کرد زنده روحم تو رو خوبي خیلي حس رستوران آروم فضای و شیک محیط

 میزی متس به مینا از تبعیت به و بشه لبام مهمون اختیار بي لبخند شد باعث نزدیكترند من به خانواده از که دوستاني

 یقيموس همراه به بود میزمون نزدیک رستوران گوشه که مصنوعي آبشار... بریم بودن کرده اشغالش حسام و مبین که

 ...بود آورده وجد سر منو شمالي محلي

 امج سر میگذروندم نظر از رو رستوران شیک دکور که طور همین و کشیدم بیرون رو مینا کنار صندلي سرخوشي با

 : اومدم خودم به مبین باصدای که بودم محیط محو...نشستم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

144 

 شدی؟؟؟ اینجا محیط محو انگار خیلي!!! بیا راه ما با کجایي؟؟؟یكم خانمي نگار الو؟ _

 :گفتم سرم دادن تكان با کنن پنهان رو خودشون خوشحالي و ذوق نمیتونن که هایي بچه دختر مثل

 يجورای یه میشه پخش داره که موزیكي این...کردم پیدا اینجا به خوبي حس یه باحاله خیلي اینجا مبین آره!!! وای _

 ...میاره ذوق سر روحمو داره

 :گفت و کرد اشاره بود نشسته کنارش که حسام به مبین

 ...آورده رو ما خوبي جای هم واقعا و داده پیشنهاد حسام رو اینجا _

 ...آورد لبام به لبخند محجوبانه لبخندی زدن با و آورد بیرون منو از رو سرش بود، نشسته من روبروی که حسام

 ...بگیره گر وجودم تمام شد باعث و داد قلقلک رو دلم ته جورایي یه لبخندش و نگاهش

 "نزنه؟؟؟ لبخندم خدا نگار؟؟؟بنده آوردی در بازی جنبه بي باز "

 نگاهش محو انقدر ؟؟؟ نمیشنیدم چیزی چرا من ولي میگفت بهم داشت رو چیزی انگار میخورد تكون حسام لبهای

 ...چشماش به باشن دوخته رو چشمام انگار...بیرون بیام حال این از نمیتونستم که بودم شده

 شیطونش چشمای با که مینا به و شد جدا بود، شده دوخته بهش که ای نقطه از چشام پهلوم به ای سقلمه خوردن با

 ...کردم نگاه شده خیره بهم

 شماست؟؟؟ با حسام آقا خدا خواهر؟بنده میكني سیر کجاها نگارجون_

 :میشد این معنیش فقط که کرد نگاهي بعد و

 ". بكش خجالت مردمو بچه خوردی "

 گاران...بشم محوش و پسر یه چشم تو بزنم زل که نبودم مالحظه بي اینقدر که من".انداختم پایین رو سرم خجالت از

 "...کرده خود بي خود از منو حسابي اینجا جو

 "!!!میكنه؟؟؟ فكری چه من مورد در حسام حاال شد بد خیلي". بودم آورده کم نفس میسوخت شرم از هام گونه

 ...چرخوندم سمتش به نگاهمو آرومي به و اومدم خودم به میكرد صدا منو که حسام صدای با

 ثباع ولي بود چي نگاهش نمیدونم. میزد موج محبت چشماش ني ني تو ولي شیطنت نه بود تمسخر نه نگاهش توی

 ...هستم پیش لحظه چند شرمنده چقدر کنم فراموش شد

 خانم؟؟؟ نگار دارین میل چي شما خوب_
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 فسارا دوباره نبود بعید نگار این از. کنم نگاه غذا منو به فقط کردم سعي گرفتم مي حسام دست از رو منو که همینطور

 ...بره در دستش از چشماش

 ...بودم شده غریبه خودم برای

 ... بدم سفارش چي نمیدونستم واقعا...کردم نگاه غذا مختلف انواع به سردرگمي با و غذاها لیست به شدم خیره

 ...داد نجات سردرگمي از منو بدم بهتون پیشنهاد یه بذارین گفتن با و دید رو سردرگمیم حسام انگار

 غذای با اگه است؟؟؟ دیگه چیز یه محلیش غذاهای ولي هست خوشمزه اکثرا و خوردم رو اینجا غذاهای قبال من _

 پرورده؟؟؟ زیتون با بدین سفارش ترش کباب من پیشنهاد به دارین خوبي میونه محلي

 ...دادم دستش به دوباره رو منو و زدم لبخندی قبوله معني به سر دادن تكان با

 ...کنه حل رو مجهولي چند معادله میخواد که انگار بود درگیر خودش مقابل منوی با هنوز مینا

 :گفت غر غر با مبین

 ...خورد رو بزرگه روده کوچیكه روده دیگه باش زود مینا_

 ...درآورد رو ارشمیدس ادای!!! یافتم!!! یافتم گفتن با و آورد باال سرشو متفكرانه مینا

 !!!باشم؟ گفته میخورم داده سفارش هم مبین که باقاالقاتقي از و قاسمي میرزا با میخوام سفید ماهي من _

 : گفت و شد خیره مینا به تعجب با مبین

 کردی؟؟؟ فرار قحطي از مگه!! دختر خبره چه ؟؟؟ داره راه گاراژ به شكمت احیاناً تو، به ماشاهلل _

 : گفت ای طلبكارانه لحن با و کرد نازک برادرش برای چشمي پشت مینا

 چیكار من درمیاری؟خب من مثل محترمي دختر برای حرف چرا بخوری، من غذای از نمیخوام بگو من برادر خوب _

 ... میخورم نگارم ترش کباب از تازشم...شمالیم غذاهای عاشق کنم

 ...نباشه حرف یعني که...من متعجب چشمای به دوخت رو شیطونش چشمای و

 و مبین و حسام های شوخي میان و شد چیده میز سر غذا ربع یه از بعد...داد غذا سفارش و زد صدا رو گارسون حسام

 ...شد صرف من دل ته از های خنده و مینا شیرین های تیكه

 مهربان نگاهای... شدند سرازیر وجودم به خوب های حس تمام میكردم احساس خوردم، که ای خوشمزه نهار از بعد

 ...بود خوب های حس این های سرچشمه از یكي حسام

 : گفت گوشم زیر مینا ماشین به شدن سوار موقع
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 ؟؟؟ میگذره خوش نگارخانم_

 : داد لب زیر رو خودش جواب خودش بدم، جواب بخوام من اینكه از قبل و

 بتهال که...بودم آسمون عرش تو االن میبردم فیض روبرویم عاشقانه نگاهای از دوساعت منم...بگذره خوش بایدم بله _

 ...کنم قایم خودمو فرش زیر برم عرش بجای باید و بود ننشسته روبروم مبین جزء کسي بیچاره من

 ...کردم نثارش آپ شات یه و کوبیدم نگار پهلوی به آرنجم با محكم

 رو پهلوش دودستش با داشت که مینا سمت به بیارم در رو مینا لج بیشتر که طوری...شدم ماشین سوار خانمانه و

 دليصن روی که همینطور مینا...نیاره در حرف برام باشه اون تا انداختم باال براش خوردی معني به رو ابروم یه میمالید،

 ...میكرد نگاه من به بود بدتر فحش تا صد از که نگاهي با و میزد غر خودش با لب ،زیر نشست مي کناریم

 "...برات دارم یعني که"

 مدهنیو روز چند این تو. بود شده پر ام بیني تو ترشیجات و تازه های سبزی و ماهي بوی بازار، رفتیم رستوران از بعد

 وقت هیچ نداشت امكان و بود جاها جور این عاشق مامان. انداخت مي مامانم یاد رو من محلي های بازار بازار، بودم

 ....نزنیم محلي های بازار این به سری و شمال بیاد

 .. کردم سیر خاطراتم تو من و دادن انجام رو بود لیستشون تو که رو هایي خرید حسام و مبین

 :گفت حسام نشستیم ماشین تو دوباره وقتي

 ...ویال ببریم خودمون با هم رو شما حتما خرید از بعد که گفته مامان -

 لبخندی...  نداشتم رو راد خانواده با شدن برو رو روی ولي...  دغدغه بي ساعت چهار... بود چهار کردم نگاه ساعت به

 :گفتم و کردم صورتم مهمون رو مصنوعي

 ... ویال بگردم دیگه باید ولي...  ممنون -

 ... ولي -

 كلیفمت هنوز که مني... بشه تشدید احساساتم نداشتم دوست...  بودم رفته پیش خیلي حاالشم تا...  بده ادامه نذاشتم

 ....نبود مشخص خودم با

 باید اینجاییم که هست آخری روز امروز بودم بیرون زیاد هم حاال تا...  برگردم باید ولي دارن لطف خانواده ممنون -

 ...کنند حرکت زودتر بخوان شاید برگردم زودتر

 ... کرد حرکت ما ویالی طرف به مبین و نگفت چیزی دیگه

***** 
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 .... تو رفتم و کردم خداحافظي هم من پس نداشت ای فایده داخل بیان کردم اصرار که قدر چه هر در دم

 ... نیستند که خیال،بهتر بي...  بودند برنگشته هنوز یعني.... بود سكوت ویال داخل هنوز

.. . برگشتم عقب به ترس با... شد بسته بدی صدای با در که تخت رو انداختم و آوردم در رو مانتوم و اتاقم داخل رفتم

 ... بود پرهام

 ....  بزني در توني نمي -

 واردی به پشتم اینكه تا رفتم مي عقب به قدم یه من اومد مي جلو که قدمي هر بده رو جوابم که این بدون جلوتر اومد

 ... کرد خورد بر

 ... خوای مي چي میگم بهت شدی دیونه چته؟؟ -

 هاینك امید به تری بلند صدای با...  شدم زندوني دستاش حصار تو من و گذاشت دیوار رو بدنم طرف دو رو دستش دو

 ...زدم فریاد بشنوه رو صدایم کسي

 خوای؟؟؟ مي من جون از چي...  عوضي کنار شو گم میگم بهت -

 :گفت و چسبید رو ام چونه گلوم زیر از دستش یه با و زد زشتي نیشخند

...  میگردی بر خوای مي وقت هر..  میری داری دوست کي هر با...  شدی ول نبوده سرت باالی تر بزرگ وقتیه چند -

 ..؟!اینجوریاست ؟!آره

 كمشش به لگدی پام با که بود این برمیومد ازم موقعیت اون توی که العملي عكس تنها کرد بیشتر رو دستش فشار

 که بود اون من از زودتر ولي دویدم اتاق در طرف به و کردم استفاده اومده بدست فرصت از من و شد بلند آخش... زدم

 ...داد تكیه در به و رسید

 ...  کردی پاره افسار حسابي نداشتم بهت کاری وقتیه چند... بزنم بهت رو حرفا سری یه باید...  بری ذارم نمي -

 :گفت و گرفت رو دستم مچ که کردم بلند رو دستم

 ....کنند نمي تكرار دوبار رو غلط یه -

 ...بفهم رو دهنت حرف -

 اتمامه شرف در که اون...  ؟؟؟ پدری منال و مال...  هان؟؟ نازی مي چیت به... بده گوش فقط... نگو هیچي.......... هیس -

 ... بدون دونستي نمي... 

 ...  ؟؟ داری...  نجابتت؟؟؟ به

 ..شم رد خوام مي کنار برو عوضي شو خفه -
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 :گفتم و کردم نگاش کالفه...  عصبي و بلند خندید

 ...کن گم رو گورت و بگو ؟ ناراحتي قدر این چي از خوای مي چي -

 ...  تر محكم بار این گرفت رو ام چونه دستش دوباره

 ....  کنم مي حجت اتمام باهات بار آخرین برای دارم... کن باز گوشاتو خوب و میگم -

 ؟نه دوني نمي... کنه روپا رو شرکت دوباره تا میكنه جون داره عموت و میشده ورشكسته داشته بابات دونستي مي

 گسم تا چند همین نباشه پولي وقتي پس... هستن بهتراش تو از خیلي...  معمولیه که هم چهرت... مونه نمي پولي پس

... همنفعت بگیری جا هر از رو ضرر جلوی بدوني تا گفتم رو اینا... بهتره نگم هیچي که اخالقتم...  پر هم شیریني دور

  فهمیدی؟ بپلكي اینا بر و دور نمیاد خوشم زیاد

 خواستم نمي ولي. داد فشار رو گلوم بدی بغض... کرد مي درد هنوز دستش جای برداشت صورتم از شدت با رو دستش

 :برگشت من صدای با که کنه باز رو در خواست رفت کنار در جلوی از... ببینه ضعیف رو من

 المع اگرهای تموم اگه... باشم زمین روی دختر ترین زشت اگه... باشه نمونده برام پولي هیچ اگه.... کن گوش تو حاال -

 ... کنم تحمل رو تو ساعت یه سهله که روز یه فهمي مي...  روز یه نیستم حاضر...  باشم داشته هم

 به منم و زد زل صورتم تو... ترسیدم ازش آن یه... بود سرخ سرخ چشماش...  برگشت سمتم به و بست رو در دوباره

 ...کردم نگاه اش نشسته خون به چشمای

  تو؟؟؟ و منم ویال این تو االن دوني مي -

 ...  جلوتر اومد و زد نیشخند

 ...  کنم فكر کردم سعي ندادم بروز ولي ترسیدم

  نه؟؟؟ کني نمي تحمل رو من ساعتم یه باشي نداشته که هم چیز هیچ اگه...  آره حرفتي سر هنوز -

 ...  جلوتر اومد

 ...میشد هنوز... کرد فرار میشد هنوز دوختم چشم در روی کلید به

 ...رسید گوش به بود روحم سوهان همیشه که شیوایي صدای که و لرزیدم خودم به من و جلو اومد دیگه قدم یه

 !!موندی؟ کجا...  برگردی زود رفتي پس کجایي...  پرهام -

 سمتم به لحظه آخرین تو و گرفت فاصله ازم پرهام...  کنه خوشحالم قدر این شیوا صدای کردم نمي فكر وقت هیچ

 :گفت و برگشت

 ...  کوچولو خانم بیني مي بد وگرنه...  نمیگي کسي به گذشت بینمون که هایي اتفاق از هیچي -
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 رو خودش راه دوباره که بود اشک و... شدم ولو زمین رو و دادم بیرون رو ام شده حبس نفس در شدن بسته صدای با

 ...بود کرده پیدا

******* 

 دایص...  رفتم پایین یكي یكي رو ها پله. برگشتند که زد حدس میشد میومد پایین از که صدایي سرو از و بود غروب

 :گفت مي که اومد پرهام

 ...  خوابیده کنم فكر...  اومده وقته خیلي -

 :بود شیوا دار کش صدای

 ...ماست با خواباش و بازیاش لوس...  دیگرونه با کرش و هر و ها خنده -

 :گفت لبخند با و افتاد من به عمو چشم که بودم ها پله پایین

 ... ندیدیم حسابي درست رو تو که ما باشیم هم کنار الاقل رو آخری شب این که بیا عجب چه شدی؟ بیدار -

 ... گذشت مي خوش بهتون بیشتر رفتن گردش من بدون بودید تر راحت هم شما جوری این -

 عمو ارکن پرهام اشاره به توجه بي. بشینم که کرد اشاره خودش کنار به دست با پرهام و رفت آشپزخونه به ناز با شیوا

 :پرسیدم عمو از عادی خیلي و نشستم

 چیه؟؟؟ بابا شرکت شدن ورشكست جریان -

 "...  هست چیزایي یه پس "... دوخت چشم پرهام به سوالي عمو

 : گفت شدن بلند حین در و شد بلند و زد پوزخندی پرهام

 ...بیاد خودش به کم یه شاید...  بدونه بزارید... فهمید مي باید که باالخره -

 .... نباش نگران میشه حل دخترم -

 ... گفتید مي بهم باید -

 ...میشه درست نمردم که من نداره نگراني هم االن بشي اذیت این از بیشتر نخواستم بود خراب ات روحیه -

 ...داشتید لطف بهم زیادی شما هم جا همین تا...  ممنون -

 ....باشیم هم دور رو آخر شب قراره...  میرسن دوستات االن که برس خودت به کم یه برو...  نزن حرفا این از دیگه -

  "!...نگفتن؟ چیزی من به چرا پس! ... جا؟ این میان ها بچه و مینا "
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 :گفت خنده با عمو که داد مي نشون رو تعجبم ام قیافه انگار

 .بزن تیپ حسابي برو کني مي نگاه منو بر و بر چرا خوب دختر دیگه بدو ـ

 خيبرز صورت به چشمم رفتم مي اتاقم سمت به که همینطور. نگفتم چیزی ولي شد بیشتر تعجبم عمو حرف این از

 خوشگل امشب باید شده که حرصشم آوردن در خاطر به اصال... پرو ی پسره... باشه عصباني بذار اصال ". افتاد پرهام

 شه،ب تكرار ظهر اتفاق خواست نمي دلم اصال. چرخوندم قفل توی هم رو کلید و بستم رو اتاقم در تصمیم این با. "بشم

 . کرد نمي عیب کاری محكم از کار هم باز ولي کرد نمي ها غلط این از جمع توی که چند هر

 اب بهتری های لباس چرا که بودم عصباني خودم دست از و گشتم مي بهترینش دنبال بود همراهم که هایي لباس توی

 تدرس رنگش که تونیكي با داشت ای فیروزه آبي های حاشیه که بلندی سفید دامن هام لباس بین از. نیاوردم خودم

 دم،بر صورتم به هم دستي یه و پوشیدمش. اومد بهتر نظرم به سفید ی حاشیه با ای فیروزه آبي بود، دامن برعكس

 ردهک درازتر گلیمش از پاشو که پرو پسر این تا بكنم کاری هر بودم حاضر. بیاد چشم به م پریده رنگ خواستم نمي

 . بنشونم جاش سر رو بود

 از منو خیال هم عمو اینكه و کرد مي نگران منو همین و درسته چقدر شرکت اوضاع مورد در حرفش دونستم نمي فقط

 شرکت به تعطیالت از بعد که بود خوش این از دلم فقط. زد مي دامن نگراني این به بود نكرده راحت مشكالت وجود

 . ببینم کارشونو روند تونم مي نزدیک از خودم و رم مي

 اهنگ یه تو برسن تا. شد بلند در زنگ صدای حین همین در. اینجا میاد من از خبر بي مینا چرا که افتادم این یاد باز

 استقبالشون به خودم خواستم مي.شدم خارج اتاق از و کشیدم موهام روی دستي و انداختم خودم به آینه توی دیگه

 ی خانواده دیگه که چند هر. کردند مي غریبگي احساس کمتر اینكه و اومد مي در بیشتر پرهام حرص طوری این برم؛

 بازم ولي بودن دراومده خجالتشون از حسابي بودنشون دیده که ای جلسه چند توی و نبودند غریبه عمه و عمو

 . برم در جلوی تا خودم دادم ترجیح

 با امین. شد داخل گرما و شادی از موجي انگار در شدن باز با. رفتم در جلوی تا و گرفتم ندیده رو پرهام نگاه سنگیني

. رسید يم نظر به بعید همیشگي طلبكار همیشه مینای از که کرد گرمي احوالپرسي و گرفت بغلش توی منو سرزندگي

 هب که بود حسام دست بزرگ نسبتا ی بسته کرد جلب رو توجهم که چیزی. شدند وارد هم حسام و مبین سرش پشت

 . داد سرایدار خانم

 .شد فراموشم حسام ی بسته و رفتیم سالن به کرد مي دعوت نشیمن به رو همه که عمو صدای با

 :گفت زد مي سر ازش کمتر که خوشرویي با عمو

 .نیستم نگران زیاد نگار برای شما وجود با. اومدین خوش خیلي خیلي ـ
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 نمي هم این از غیر بودن کشیده برام که هایي نقشه با البته صد و عموست صحبت طرف بود کرده احساس که مینا

 :گفت باشه، تونست

 .که نكردیم کاری. مونه مي خواهرم مثل نگار. زند آقای ممنون ـ

 :گفتم کردن مي پاره تكه هم به که هایي تعارف از متعجب

 !کنین؟ مي تعارف اینقدر هم با چرا! شده؟ چي ـ

. ..شد قفل مینا خندون صورت روی نگاهم. شد سالن وارد کاکائویي بزرگ کیک با جون سیما که بودم جواب منتظر

 !!!... کیک این

 ."هاني مبارک تولدت " گفت مي داشت که شنیدم مي رو جون سیما صدای

 تولدت... مامان نگاری مبارک تولدت... مامان نگاری مبارک تولدت " خورد مي زنگ گوشم توی مامان صدای انگار ولي

 "...مامان نگاری مبارک

 همب همیشه از بیشتر بابا و مامان خالي جای لحظه اون. کنم تحمل تونستم نمي دیگه. بود شده خراب بدجوری حالم

 ما ی خونه مینا هم پیش سال. باشه شده گم شناس نا جمع یه توی که داشتم رو غریبي احساس. کرد مي کجي دهن

 غیر برام اشكام کنترل دیگه. بودم شده سورپرایز واقعا هم امشب و. کنن سورپرایز منو خواستن مي مامان با. بود

 .دویدم اتاقم سمت به کوتاهي ببخشید با بود شده ممكن

 : گفت و گرفت بغلش توی کنم بیرونش کردم مي سعي که منو و اتاق تو انداخت خودشو سرم پشت مینا

 .کنم کاری همچین کردم مي غلط خدا به وگرنه شي مي ناراحت دونستم نمي خدا به... نگار کن صبر ـ

 ....... ـ

 ...کن باور... شي مي خوشحال کردم مي فكر من... بگو چیزی یه خدا رو تو نگار ـ

 :گفتم گرفتم مي رو اشكام جلوی زور به حالیكه در

 ...میام دیگه یكم منم بیرون برو تو... نكن ناراحت خودتو. کنم مي باور ـ

 .بمونم پیشت بذار نگار نه ـ

 .باشم تنها دقیقه چند خوام مي... مینا کنم مي خواهش ـ

 .میام دوباره بدی طولش اگه. بیا زود پس ـ

 .میام زود باشه ـ
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 دیمهتول آخرین قبل سال دونستم مي اگه. بشن جاری صورتم روی بیشتری آزادی با دادم اجازه اشكام به رفت که مینا

 نای به رو من که بودم عصباني مینا دست از هم. کردم مي استفاده ازش بیشتر خیلي شاید گذرونم مي باهاشون که

 . کنه خوشحال منو خواست مي هم بیچاره اون. سوخت مي براش دلم اینكه و بود انداخته حال

 آینه توی صورت به نگاهي. برگردم جمع به قوی خیلي کردم سعي و ندونستم جایز رو موندن اون از بیشتر دیگه

 .اومدم بیرون اتاق از و زدم صورتم به آبي. زد نمي ذوق تو زیاد ولي بود شده قرمز چشمام اینكه با. انداختم

 رو نگرانش نگاه مینا...پیوستم جمع به لب به لبخندی زدن با و کشیدم عمیق نفس چند برسم بقیه پیش اینكه از قبل

 : گفت زدن لب با و دوخت چشام به

 خوبي؟ _

 ...بشه راحت تاخیالش زدم، بهش محبت سر از لبخندی و دادم تكون باال و پایین به آرومي به سرمو

 احساس نذارم ها بچه از پذیرایي با میكردم سعي و بگذره خوش مهمونام به تا داشتم این در سعي مهموني طول تمام

 ...بده دست بهشون غریبي

 های تیكه به جوابي اینكه بدون و بزنم جمع به اجباری لبخند بودم مجبور بود، سخت برام کردن جلوه عادی واقعا

 ...نشم دوستام شرمنده این از بیشتر تا نیاد در دهنشون از نامربوطي حرف که باشم هم این ،مواظب بدم عمه و شیوا

 خونسرد رو خودم بود سخت واقعا من برای شیوا، دار منظور های کردن نازک چشم پشت و پرهام خشم پر نگاهای زیر

 ...دارم نگه

 ایه شوخي بین. میزدم سمتشون به داری معني های لبخند بیارم، در بیشتر رو پرهام و شیوا حرص اینكه برای گاهي

 هک کردم فوت رو کیكي شمعهای جون سیما و عمو تعارفات و عمه تخم و اخم البته و مبین شیرین های صحبت و مینا

 توش که بودم فهمیده من بعد و بودن داده سرایدار خانم به ورود موقع که ای جعبه همان بودند خریده برایم ها بچه

 م،ببر رو کیک بود سخت خیلي عزیزانم نبود تو کرد، خونه چشمم گوشه اشكي قبل سالهای یادآوری.... بوده کیک

 ...بریدم رو کیک و کردم مینا به نگاهي قدرداني با بودن کشیده دوستانم که زحمتي بخاطر ولي

 عمه نگاهای ذربین زیر اینكه به توجه با چون نشه کشیده حسام سمت به زیاد نگاهم کردم سعي مهموني طول تمام تو

 ...بیاد در برامون حدیثي و حرف برخوردم هر از نبود بعید بودم، پرهام و

 هخست بود، سردرگمیم و کالفگي باعث که احساس ازاین ولي بود؟ چي داشتم حسام به که احساسي معني نمیدونم

 بي طوراین پسری دیدن با قلبم و نمیبستم کسي به دل سریع انقدر وقت هیچ بودم، متعجب خودم رفتار از...بودم شده

 ...نمیكرد قراری

 بود ینا برای بیشتر سردرگمیش... داشت تازگي برام شد مي رنگ به رنگ حسام نگاهای با اینطور االن که نگاری این و

 ...معمولي خیلي یا و بود ترحم سر از بیشتر حسام گاه بي و گاه نگاهای و بود من جانب از فقط محبت این که
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 دهش دوخته من به تردید با که رو نگاهش و برگشتم حسام سمت به ناراحتي با باشه طرفه یک احساس این که این از

 ... تدوخ بود من سر پشت که تابلویي به چشماشو سریعا و شد هول من غافلگیرانه نگاه از انگار...کردم شكار رو بود

 ". کرد عوض رو نگاهش جهت ناشیانه چقدر "

 ...رفتم ویال خروجي در تا بدرقه برای و شدم بلند جام از همراهشون به هم من رفتن، قصد به ها بچه شدن بلند با

 چرا نمیدونم. چرخوند خودش سمت به منو و داد قرار ام شونه روی رو دستش آرومي به مینا ماشین به رسیدن از قبل

 خوردهن رو اجباریم لبخندهای فریب انگار ولي بدم فریبش لبخند زدن با کردم سعي...میزد موج نگراني دل نگاهش تو

 ...بود

 هب دوباره هستن، صحبت مشغول دید وقتي و برگشت بودن صحبت مشغول ماشین کاپوت کنار که پسرها سمت به

 : گفت جدی خیلي و برگشت من سمت

 ...مبمیر برم باید نشناسم رو تو دیگه من...نشده باورم که نشده چیزی پریشونه؟؟؟نگو نگاهت شده؟چرا چي نگار _

 : گفتم سریع خیلي

 رو برخورداشون امروز که خودت...نمیره جوب یه توی شیوا و عمه با من آب که میدوني خودت...مینا نگو اینجوری _

 دیدی؟؟؟

 : گفت و دوخت چشمام به رو نگاهش و کرد باور رو حرفم انگار

 بود؟؟؟ تو کردن شاد فقط ما قصد کن شدی؟باور ناراحت دستم از تولد بخاطر کردم احساس نگار _

 : گفتن با و گرفتم آغوش در محكم رو نگار و شد باز خنده به لبام وجود تمام با بار این

 تهگذش یادآوری با ولي...شدم خوشحال هم خیلي هستید فكرم به انقدر شماها اینكه از کن باور...نشدم ناراحت اصال _

 ...برام عزیزی عزیزترین تو که بدون اینو...بگیرم رو اشكام جلوی نتونستم

 ...شدیم جدا همدیگه از مبین صدای با که بودیم خودمون هوای و حال تو

 :گفت شیطنت با بشه ماشین سوار تا میومد سمتون به که درحالي مبین

 ...چیزی یه بگي منو باز کردی؟؟؟ بغلش محكم اینطور! داره؟ چي جادو وروره این نگار آخه _

 ماشین وت خودشو و کرد باز رو ماشین در سریع بیاد خودش به مبین اینكه از قبل و کوبید مبین بازوی به مشت با مینا

 ...گفتم بهش پرو بچه یه و کردم نازک مبین برای چشم پشت یه منم...کرد پرت

 : گفت آروم خیلي و برگشت من سمت به بشه ماشین سوار اینكه از قبل مبین
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 مثل هم تو... بده خبر بهم حتما اومد پیش برات که مشكلي هر...داری منو حمایت شرایطي هر تحت بدون اینو نگار _

 ...عزیزی برام مبینا و مینا

 برادرانه های حمایت به واقعا چون...کردم پیدا خوبي احساس داره، دوست خواهراش مثل منو مبین میدیدم اینكه از

 ...داشتم نیاز اش

 :گفتم آرومي همون به منم

 ...داری قبول خواهریت به منو که مرسي...کردم باز حساب روت بزرگتر برادر یه مثل همیشه _

 ازب رو شاگرد سمت در اینكه از قبل هم حسام...شد ماشین سوار و کرد خداحافظي بخشي اطمینان لبخند زدن با مبین

 :گفت بشنوم صداشو خودم فقط که طوری و دوخت چشمام به نگاهشو ، بشه ماشین سوار و کنه

 باغ یفهح واقعا فصل این تو چون...ببینمتون مهرشهر ویالی تو بیشتر تهران، اومدید اینكه از بعد امیدوارم خانم نگار_

 ...بمونه سكنه بدون زیبایي اون به

 نشدني وصف لحظه اون تو احساسم...شد ماشین سوار و گفت ای اجازه با بشه من سمت از جوابي منتظر اینكه بدون

 منو میخواد اون...حسام زبون از جمالت این شنیدن برای فقط بودم شده زده ذوق دبیرستاني دخترای این ،مثل بود

 نباشه؟؟؟ طرفه یک تونه مي احساس این ببینه؟؟؟؟؟یعني بیشتر

 که داشت کمي سرمای سوز رفتم،هوا تراس پله راه سمت به آرومي به و شدم ویال حیاط وارد ها بچه رفتن از بعد

 ...بود گرفته بازی به رو من گرفته گر صورت

 امحس به جدیدم احساس فقط و بودن کرده فرار ذهنم دسترس قابل غیر ای گوشه به انگار بد افكار و ها اضطراب تمام

 ...میكرد خودنمایي

 ...شدم خیره ابری آسمون وبه گرفتم درآغوش محكم رو خودم

 ...اومدم خودم به میكرد، صدا منو پنجره از که عمو بلند صدای با که بودم، خودم هوای و حال تو

 ...شده دیر خیلي خوابیدن برای االنشم...کنیم حرکت میخوایم صبح شش چون داخل بیای بهتره جان نگار _

 ...شدم ویال داخل و گفتم چشمي سریع

 . پریدم جا از گوشي آالرم صدای با صبح

 "...بود خوابیده تازه که من شد شش ساعت زود چه"

 یه به منو هرکدوم...بودن آورده هجوم ذهنم به ها فكروخیال همه خواب موقع انگار...میبرد خوابم قبل شب مگه

 ...کشید مي سمتي
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 با سفر این مخصوصا مدت این تمام تو که برخوردهایي تمام ذهنم توی بود، تر قوی همه از حسام به کردن فكر که

 ...میكردم عقب و جلو هي فیلم یه مثل داشتم حسام

 خیام رباعیات نفیس کتاب به چشمم وسایل کردن جمع موقع...کردم جمع رو لباسام ساک و شدم بلند جام از سریع

 ...بودن خریده برام ها بچه دیشب که افتاد

 ...دارم دوست رو خیام اشعار چقدر من میدونست اون تنها چون میشدم مینا ممنون باید

 :گفتم بلندی صدای با شم، بیدار تا میكرد صدام در پشت که جون سیما صدای با

 ...پایین میام االن بیدارم من _

 ات کردم اتاق تو اجمالي نگاه آماده و حاضر و پوشیدم شلوارمو مانتو سریع...گرفتن دوش برای نداشتم وقتي دیگه

 ...باشم نذاشته جا چیزی

 حرفها يخیل سفر این تو...داشتم نیاز تنهایي این به واقعا چون برمیگشتم، ام خونه به باالخره که بودم خوشحال خیلي

 تنداش رو اقوامم با نزدیكي کشش مغزم دیگه واقعا ولي. دادم بهشون شكني دندان جواب توک و تک البته و شنیدم

 ...کنم فرار دستشون از میخواستم انگار...بود شده گستاخانه و زننده رفتارش واقعا جدیدا که پرهام مخصوصا

 نم میبردن ماشین سمت به رو وسایل که شیما همسر و عمو دیدن با و رسوندم پایین طبقه به رو خودم سریع خیلي

 ...شدم همراهشون هم

 ...باشم ماشین یه تو اونا با تا خواستم عمو از خاطر همین به بشینم پرهام ماشین تو نمیخواست دلم اصال

 ...بشه لبام مهمون خوشحالي سر از لبخندی شد باعث عمو موافقت که

 :گفت بود گرفته خودش به رو لبخند این که عمو

 ...باشه کننده خوشحال برات پیرمرد من با بودن همسفر انقد نمیكردم فكر _

 : گفتم خوشحالي با و زدم تری دوستانه لبخند عمو، دل برای بار این

 ...نكنید شک صدالبته _

 میترسیدم انگار...کردم پرت عمو ماشین عقب صندلي رو خودمو سریع و دادم همگي به که سالمي و بقیه اومدن با

 ...بشینم پرهام ماشین داخل کنه مجبور منو کسي

 :گفت حالت همون با و کرد تعجب ماشینشون داخل من دیدن با جون سیما

 نمیشیني؟؟؟ پرهام ماشین تو نشستي؟؟؟مگه اینجا چرا هاني _

 : گفت عمو کنم، باز دادن جواب به دهن من اینكه از قبل
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 ...ببره لذت تو و من صحبتي هم از و... بشینه تو و من پیش میخواد دلش ؟؟ وبرادرزادم داری چیكار سیما _

 ...رفت هوا به عمو قهقه آخرش جمله بندش پشت

... گرفت نشونه منو بودم نشده ماشینش سوار اینكه از پرهام خشم پر نگاه و شد جلب ما سمت به ها نظر عمو خنده با

 تا خر سر بدون حق خوب...میداد نشون رو حدش از بیش خوشحالي که براقش چشمان و شیوا لب روی لبخند ولي

 ...شد مي تنها جونش پرهام با تهران

 ...افتادیم راه تهران سمت به و اومدن در حرکت به ها ماشین معطلي بدون

 ...کردم باخبرش حرکتمون از و دادم مینا به پیام یک کردم که کاری اولین

 ....داشتم نیاز خواب به واقعا بستم آرومي به چشمامو و گذاشتم سایلنت روی رو گوشي

 و ترسیدم خونه این تو خیلي که این با برگشته هم آرامشمم ویال رسیدم وقتي از.  دارم دوست رو ویال این قدر چه

 ... کنم نمي عوض کجا هیچ با رو آرامشش ولي کشیدم تنهایي

 ....  شد خوشحال خیلي من دیدن از هم آقا کاظم

 ما افتاده عقب کارای به مضاعف انرژی با کردم پیدا که آرامشي با مدت این تو و برگشتم شمال از که میشه روز چند

 موندهن چیزی دیگه باشم داشته آمادگي شرکت تو کار برای تا انداختم کتابام و جزوه به هم نگاهي یه...کردم رسیدگي

 .... دیگه روز چند فقط

 نداد فشار برای دستم رسم مي که آقا کاظم خونه و باغ انتهای به...  دوزم مي ها شكوفه به چشم و زنم مي قدم باغ تو

  :میكنه نگاه من به تعجب با اقا کاظم و میشه باز در که هواست رو دستم هنوز... کنه مي پیدا تردید اش خونه زنگ

 !...دخترم؟؟ شده چیزی -

 ...  دیدني عید اومدم خواین نمي مهمان -

 .. اومدی خوش...  تو بیا -

 ... میذارم خونه این به قدم مهمون عنوان به که باره اولین این و خندند مي چشماش

 نم نبود در که اتفاقایي از اون هم گاهي و میده گوش اقا کاظم و خونه برای دلتنگیام از و کنم مي تعریف مسافرتم از

 ...  کنه مي تعریف افتاده

***** 

 .... دوزم مي چشم گوشیم ی صفحه به آلود خواب و کنم مي باز رو چشمام ام گوشي اس ام و اس صدای با

 ... ناشناس یه از اس ام اس یه
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 ... اندازه مي چنگ دلم به نكردنش و کردن باز برای تردید

 ...گذشت خوش مسافرت

 بغل دراور رو کنم مي پرت رو ام گوشي... ندارم پیام این از خوبي احساس... شینم مي تختم رو و پره مي سرم از خواب

 ...گیرم مي آغوش تو رو پاهام تختمو

 .....داره خبر من سفر از که مزاحم یک

 ...بلرزم خودم به میشه باعث ام گوشي پیام آالرم

 ... است شماره همون

 فهمیده که آزاره مردم روانیه مزاحم یه". دیره خیلي مینا به زدن زنگ برای..... شبه دو کنم مي نگاه ساعت به

 ".... بودیم مسافرت

 .... افته مي جونم به وسوسه دوباره که کنم خاموش رو ام گوشي گیرم مي تصمیم

 .... بازیمون کشیده طول زیادی...  کوچولو خانم بینمت مي امشب

 "...  مدرک هم این...  جا همین تا بسه"

 "....میاد بر دستش از کارا خیلي... باشه مرد همون اگه "... میده دست بهم تهوع احساس و میفته جونم تو بدی دلهره

 و شم مي بلند جام از پریده سرم از خواب...  لرزم مي خودم به بیشتر و افتم مي بودم ترسیده که دفعاتي تعداد یاد

 ...  کنم مي روشنش و میرم برق پریز سمت به کورمال کورمال

  "شد بهتر حاال "

 ... دادم مي خبر اقا کاظم به باید...  گردم مي تلفن گوشي دنبال

 مي رو آقا کاظم شماره موبایلم با و شم مي منصرف تصمیمم از... رفته فرو تاریكي تو هال..  رم مي پایین رو ها پله

 ... گیرم

 .... میشه آروم کمي قلبم...  داره برمي بوق دومین صدای با

 دخترم؟ شده چیزی...  بله -

 ... باشه حواستون و کنید چک رو جا همه میشه...  داشتم تلفني مزاحم یه ترسم مي من...  اقا کاظم -

 ..میشن پیدا زیاد آزارا مردم این از...  بخواب بگیر....  دخترم باشه -

 ... بخوابم تونستم نمي بازم بود شده راحت خیالم کمي که این با کردم قطع
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 ...شدم مشغول و برداشتم ام کتابخونه تو از رو کتابي

***** 

 روی مینا تصویر دیدن با... آوردم در بالشتم زیر از رو ام گوشي و کشیدم تختم روی رو دستم میومد زنگ صدای

 ...دادم جواب و زدم لبخندی ام گوشي ی صفحه

 ...  نداری خواب بخیر صبحت... سالم -

 ...  خوابیدی هنوز...  ظهره لنگ دختر بكش خجالت -

 رسات این باید کي تا...  کردم مي صحبت مینا با باید... شدم خیره زمین رو افتاده کتاب به و افتادم دیشب یاد تازه

 ...کرد مي پیدا ادامه

 ...بودم کرده تعریف برات... ترسامه منظورم.. بود افتاده اتفاق برام که چیزایي مورد در یادته... مینا -

 ... شد حسام و مبین آشنایي به منجر و نیفتاد هم اتفاقي و ویالتون اومدم که روزی همون...  آره خوب -

 ... نیست خیاالت مطمئنم دیگه... هست قضیه این پشت کسي شدم مطمئن حاال... آره -

 ؟؟ طور چه -

 ... ویال بیای توني مي -

 :گفت بعد و کرد مكث کمي مینا

 ...  میشه چي ببینم... بازدید و دید میان دارن همه و برگشتند کیش از هم اینا مامان...  داریم مهمون امروز ما -

 تا ... رسونه مي بهم فردا تا رو خودش حتما نتونه امروز اگه دونستم مي... کردم تشكر مینا از و اومد لبم روی لبخندی

 ....کنم مي صبر فردا

 اول بودم فهمیده تازه اینكه مثل.. خوردم مفصلي صبحونه و کردم خشک موهامو...  اومدم سرحال کمي دوش یه با

... دبو شده یكي ناهارم و صبحانه... بود دوازده نزدیكه ساعت... بربیام مشكلم پس از بتونم تا برسم خودم به باید

... ردمک بلند رو صداش بده اجازه گوشم که جایي تا و گذاشتم شو کانالهای این از یكي روی و کردم روشن رو تلویزیون

 گردگیری به کردم شروع و برداشتم رو گردگیری دستمال... بده آرامش بهم تونه مي آهنگ بلند صدای اینكه مثل

 ...بود خوبي حس...  دادم مي تكون رو خودم و خوندم مي هم آهنگ با و خونه

 بستم رو چشمم شدم گیری گرد خیال بي...  شدم مي لذت غرق کارم این از و کشیدم مي رو کلمات ناموزونم صدای با

 ...کردم حس رو تلخي عطر بوی که...  دادم مي تكون رو خودم خوندم مي که آهنگي ریتم با و

 .... داشت لب به ای مسخره پوزخند و بود ایستاده برویم رو پرهام..  کردم باز رو چشمانم ترس با
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 ...خونم تو بذاری پاتو اجازه بي گفت کي -

 !نه؟ دوني نمي... آورده باال قرض عمو قدر چه دوني مي.... خونم -

 ... بیرون برو -

 تو به سرهم یه گفت بابا گردش برای طرفا این بودیم اومده دوستام با فقط ببینم رو قیافت نیستم مایل زیاد منم -

 ... بزنم

 ... بری توني مي..  سرزدی ممنون، -

 ... شد تر رنگ پر نیشخندش

 ... گذاشته اثر روت حسابي تنهایي که بینم مي -

 ....شدم خیره بهش عصبي

 ... بیرون رفته مراقبتم آقا کاظم که ببینم مي... کنیم تموم رو روزمون اون تموم نیمه بحث خوای مي -

 . .. شد بلند ای دیگه مردونه صدای در بیرون... فشردم هم به رو هایم دندون عصبي

 . ؟. بیای خوای نمي -

 ... میزنم سر بهت دوباره -

 ... کشیدم کنار رو خودم انزجار با من و صورتم جلوی آورد را دستش و گفت رو این

 ...کوچولو خانم..  کنیم مي حساب تصفیه هم با بزودی -

 در...  رفت پیش ویال در سمت به کرد گرد عقب... پاشیدم صورتش به رو ممكن نگاه سردترین و شدم خیره صورتش تو

 ... باشم رفتنش شاهد تا زدم کنار رو پرده شد بسته که

 که ویال در... رسید مي نظر به ضعیف کنارش پرهام...  هیكل درشت و بلند قد مردی...  ایستاد دوستش کنار پرهام

 انآپارتم...  کنم ساختمان تا دو هر های کلید حال به فكری باید زودی به " کشیدم اسودگي سر از نفسي شد بسته

 ... نیست امن دیگه پرهام وجود با هم تهران

 ... رفت بین از کنم تزریق خودم به بودم کرده سعي صبح از که خوبي حسهای تمام

***** 

 بي دگيزن این برای فكری یه باید... ... کنم صحبت تونستم مي مینا با زودتر طوری این تهران برگردم گرفتم تصمیم

 دارگ بي بخواد که نبود آدمي پدرم دونستم مي... نیست کار در ورشكستگي که بودم مطمئن... کردم مي سامون سرو
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 به هم زمینه این تو... بودم کارهاش جریان تو حدودی تا و کرد مي صحبت من با موارد خیلي تو همیشه... بزنه آب به

 ...  داشتم احتیاج مینا کمک

 اشک قطره چند و شد فشرده قلبم مینا رفتن یاد با...  دادم مي دست از زودی به هم مهربونم حامي این که چند هر

 ... شد چشمام مهمان

 به که سرقت ضد درهای این...  بودم کرده قفل را در بودم مطمئن... شد باز در چرخش اولین با و چرخوندم رو کلید

 فلق تعویض و افتادم بودم گذاشته عمو پیش که زاپاسي کلید یاد...  کلیدی هر با همچنین شدو نمي باز ها زودی این

 ...ها

 مهه.. کنم فرار بتونم باشه داخل کسي اگر تا نبستم هم رو در اطمینان برای... شدم داخل و کردم باز رو در احتیاط با

 وسط هم شكسته ظروف و ظرف تا چند و خونه اطراف بود شده پرت ها مبل های کوسن تمام...  بود ریخته هم به جا

 دیگه و شدم منتظر و بیرون رفتم خودم و... زدم زنگ نگهباني به و برداشتم رو آیفون...  خورد مي چشم به سالن

 ....نشدم داخل

 خانم؟ شده چیزی -

 ... دوختم چشم بود ای بازنشسته پیرمرد که ساختمان نگهبان به

 ...ساختمان تو بیاد هرکسي دید مي اجازه طور چه شما..  ممكنه چیزی همچین طور چه اومده دزد من واحد تو -

 ... شدم وارد دنبالش منم و شد خونه داخل

 هگرفت تماس نظر مورد واحد با باشه هم مشكوکي مورد اگه کنیم مي سوال بیاد هرکسي ما که دونید مي شما خانم -

 ...  بود نیومده کسي بودید مسافرت شما که مدت این تو...  میشه

 ..کارکیه؟ این پس -

 و مامان اتاق...  بود شده پخش خوابم تخت و زمین رو دراور لباسای همه... بود تر افتضاح ها اتاق وضع شد ها اتاق وارد

 ... نداشت من از بهتری وضع هم بابا

 ... نمیشه باز صدا سرو بدون و راحتي این به درها این...  بوده آشنا بوده کسي هر خانم -

 ناهااش حتي رو کسي هیچ من واحد مورد در و کنید دقت بیشتر بعد به این از ولي برید تونید مي احتشام اقای ممنون

 ... ندید راه هماهنگي بدون رو

 ...دوختم بازارچشم آشفته این به و مبلها از یكي رو نشستم وارفته و خسته....  رفت بیرون و کرد خداحافظي

**** 
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 شرکت از من ی خونه کلیدهای گویا... بود دوخته چشم من به نگران و بود اومده هم عمو..  کرد نگاری انگشت پلیس

 ...  رو پرهام نه رو عمو نه...  نداشتم باور رو کسي هیچ دیگه... بود رفته سرقت به

 :گفت و زد تلخي لبخند دید رو من سرد نگاه که وقتي و...  برم منزلشون به کرد اصرار عمو رفتند که ها پلیس

 !!!نگار؟ گذره مي فكرت تو چي -

 ... همین خواد مي تنهایي دلم... بشنوم نه بدونم نه خوام نمي هیچي...  باشم تنها دارم دوست فعال عمو

 ....  بموني جا این تو تنها بذارم تونم نمي من...  تعطیله جا همه...  کنه مي درست رو ها قفل این که شرکتي به زدم زنگ

 ...ویال گردم مي بر -

***** 

 مسافرت من که مدتي ،تو گفت مي سرایدار. خورد مي چرخ سرم توی که بود خیال و فكر جور هزار برگشت راه در

 رایدارس توغفلت ممكنه یعني نداشتم اطمینان هم عمو به ولي عمو تا بود پرهام حول بیشتر شكم نیومده، کسي بودم

 عجم من دور رو کیا خدایا "گفتم وار زمزمه و کشیدم صورتم به دستي افكار پریشاني همه این از کالفه باشن اومده

  "!!!کردی؟

 واستهخ پلیس. بترسم بیشتر یا باشم خوشحال باید شده کشیده جریان این به هم پلیس پای اینكه از دونستم نمي

 یزیچ داشتم پرهام و عمو به که شكي از باید دونستم نمي من و بدم جواب سواالتشون به مناسب فرصت یه توی بود

 ....نه یا بگم

 هگرفت ازم رو آرامشم روزه چند این که هایي پیام با مخصوصا داشتم وحشت بگذرونم ویال توی تنها رو شب اینكه از

 هر ات بذارم دست روی دست و بشینم تونستم نمي دیگه. زدم مي حرف پلیس با هم ها پیام این ی درباره باید. بودند

 مسافرت از تازه باباش و مامان. برم خواست نمي دلم هم مینا ی خونه. بكنن من روان و روح با خواد مي دلشون کاری

 به هم اونها و نداشتم رو هاشون مهمون ی حوصله من و بود شده شروع عیدشون بازدید و دید تازه و بودند برگشته

 . شدن مي معذب هاشون رفتن بازدید خاطر

 ها لهپ کنار تا رو ماشین و زدم تشكر ی نشونه به بوقي. کرد باز برام رو در آقا کاظم. بود شده شب رسیدم که ویال به

 خونه توی بیرون لباس با همونطور خواست مي دلم چرا دونم نمي. نبرد زیادی وقت هام لباس تعویض. بردم جلو

 نداشتم تامنی خودم اتاق و خونه توی حتي اینكه فكر. کنم فرار تونم مي زودتر بیفته اتفاقي اگه کردم مي فكر. بگردم

 وجود با هم ظهر. بود بریده رو امونم م معده صدای ولي نداشتم کردن درست شام ی حوصله. کرد مي م دیوونه داشت

 که نمک درست نیمرو یه اقال که بودم فكر این توی. بودم نكرده پیدا خوردن ناهار برای وقتي بود افتاده که اتفاقاتي

 نتری عادی و کوچكترین که بود وقتي چند.  نداشتم رو کسي اومدن انتظار ساعت اون توی. شد بلند در زنگ صدای
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 دیدن با و رفتم آیفون سمت به تردید با. بود شده ضعیف و تحریک شدت به اعصابم. ترسوند مي رو من هم صداها

 . کردم باز رو در و کشیدم آسودگي سر از نفسي بیرون تاریكي توی مینا ی قیافه

 که داشتم رو این فرصت نه. باهاشن هم حسام و مبین و نیست تنها شدم متوجه که بودم رسیدنش منتظر در کنار

 . رفتم تراس به آمدگویي خوش برای و کشیدم موهام به دستي. حالشو و حس نه و بندازم آینه به نگاهي

 ...اومدین خوش... حسام آقا مبین، آقا... جون مینا سالم ـ

 .کردم لبهام مهمون رو زورکي لبخندی و

 ...گیری نمي تحویل رو ما دیگه برگشتي وقتي از. آشنا امسال دوست پارسال. گل خانوم نگار سالم ـ

 :گفت خنده با مبین

 جواب میای تو شد سرخورده که بعد. خدا به داره گناه نذار دختر این سر به سر اینقدر مینا. خانوم نگار سالم ـ

 !!!دی؟ مي شو خانواده

 و سالم محجوبانه خیلي و اومد جلو زد مي لبخند مبین و مینا های حرف به و ایستاده ساکت موقع اون تا که حسام

 . کرد احوالپرسي

 :گفت بود شده وارد خوشمزگي در از شب اون باز که مینا

 !دارین؟ نگه در جلوی باید رو ها مهمون که شده گفته شما تربیت قانون تو ـ

 :گفتم آقایون به رو و زدم پهلوش به ای سقلمه

 .اومدین خوش خیلي. داخل بفرمایین ـ

 :پروند مزه دوباره مینا

 . میفتي راه داری بابا نه ـ

 :گفتم رفتم مي داخل به بقیه سر پشت حالیكه در

 .ندارم حوصله دیگه تو برو ـ

 خوبي به رو من هاش شیطنت تمام وجود با که هم مینا از و بودم خوشحال بود شده شلوغ دورم و نبودم تنها اینكه از

 . بودم متشكر کرد مي درک

 جمع توی کردم مي سعي. داد نجات معده ضعف و خوردن نیمرو از رو من بودن آورده همراهشون که پیتزاهایي

 تنها نامی با خواست مي دلم. نكنم فكر انداختند مي پا از رو من داشتند که مشكالتي تمام به و باشم شاد کوچیكمون

 مي داره هک ای روحیه با که دونستم مي. کنم تعریف براش رو بود افتاده اتفاق برام االن تا که رو جریاناتي بتونم و بشم
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 يم نگراني رنگ نگاهم و شد مي فایده بي پریشانم افكار پراکندن در ام سعي گاهي. بده روحیه هم من به حداقل تونه

 . کنه منحرف اخیر اتفاقات از رو فكرم تونست نمي هم حسام گاه بي و گاه های نگاه حتي. گرفت

 رصتيف توی رفتن قبل. گذاشتند تنها رو مینا و من و رفتند حسام ویالی به حسام و مبین که بود گذشته شب نیمه از

 :گفت حسام اومد پیش که

 .کنین خبر منو حتما بود ساعتي هر اومد، پیش براتون مشكلي وقتي یک اگه ـ

 "دونست؟ مي چي من زندگي از اون چرا؟ کنه؟ حمایت ازم خواست مي بود؟ فهمیده رو نگاهم نگراني"

 . برسم نظر به ضعیف نداشتم دوست. خواست نمي و باشه نگرانم خواست مي دلم

 حرف نامی با تنهایي بتونم که بودم لحظه این منتظر اینقدر. کردم گرم میز روی کثیف های لیوان کردن جمع با رو سرم

 مدپیا چه قضیه این شدن پخش و شدن باز دونستم نمي. بود شده چم دونم نمي داشتم رو فرصت این که حاال و بزنم

 خودم تونستم مي اگه برداره، هام شونه روی از رو سنگیني بار تونست مي بود که چي هر ولي داره، دنبالش رو هایي

 .کنم راضي رو

 :گفت گرفت مي دستم از رو ها لیوان حالیكه در و داخل برگشت که مینا نفهمیدم

 ام؟ غریبه آره ام؟ غریبه نیستیم؟ دوست هم با ما مگه نیستي؟ همیشه نگار چته؟ وقته چند تو نگار ـ

 بودن فهمیده همه. بود فهمیده اونم.بخونم توشون از تونستم مي رو رنجش. افتاد چشماش مردمک توی درست نگاهم

 نمي و بودم کرده برف توی رو سرم کبک مثل من و بودن خونده رو چشمام وحشت و نگراني همه. شده چیزیم یه من

 .بدم راه خصوصیم حریم توی رو کسي خواستم

 .نشست کنارم. نشوند سرم پشت کاناپه روی رو من دست فشار با و گذاشت میز روی دوباره رو ها لیوان

 فهمي؟ مي اینو. نگرانتیم ما فهمي؟ مي نگار بفهمم رو چیز همه باید امشب من شده؟ چي بگو حاال خب ـ

 هک روزی همون از. گفتم اولش از. گفتم کشید، طول چقدر دونم نمي که مكثي از بعد و گرفتم بازی به رو انگشتانم

 .شنیدم خونه توی رو پاش صدای بار اولین برای

 خیلي. شد مي جدی داشت حاال ولي. بود نگرفته جدی شایدم. بود نكرده باور ولي بودم گفته بهش هم قبال رو اینا

 هم رو پلیس اومدن و صبح ی ریخته هم به ی خونه ی قضیه و دادم نشونش رو میومد برام که رو هایي پیام. جدی

 و موع اینكه و داشت رو من کردن اذیت قصد بودیم شمال وقتي پرهام اینكه. داشتم شک عمو و پرهام به اینكه. گفتم

 . بود شده خیره من به باز دهان با فقط مدت این تموم در. داشتند هایي نقشه چه پرهام و من مورد در عمو زن

 . بودم کرده شریک ام دهنده آزار افكار تمام با رو یكي باالخره. کردم مي سبكي احساس

 :گفت میومد بیرون چاه ته از انگار که صدایي با مینا
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 چرا؟ بیارن؟ سرت خوان مي که بالیي هر تا بودی ساکت االن تا چرا بودی؟ نگفته زودتر چرا رو چیزا این ـ

 مي باور رو نداشتم اعتماد هام شنیده و ها دیده به هم خودم که رو من حرف کي نكردی؟ باور ولي گفتم بهت من ـ

 یه همش. خیال نه و توهمه نه دیدم بعدش ولي خورم، مي که اعصابیه قرصای توهم همش کردم مي فكر اوال کرد؟

 ... چرا و کشیده کي دونم نمي که کثیف ی نقشه یه. ست نقشه

 هم ما .کنن کمكت تونن مي که اونان فقط. بگي هم پلیس به رو کردی تعریف برام که رو چیزایي این ی همه باید تو ـ

 . بذارم تنهات اینجا تونم نمي. ما ی خونه بیای و ببندی رو چمدونت فردا همین باید اصال. ذاریم نمي تنهات

 :گفتم و دادم تكون سری. سوخت مي خستگي از چشمام. دونستم نمي رو کاری هیچ غلطي و درست دیگه

 .کشم نمي دیگه که بخوابیم بریم... فردا تا حاال ـ

*** 

 گوشي و پاتختي روی کشیدم دست. نبود جاش سر مینا. کردم باز رو چشمام میومد بیرون از که صحبتي صدای با

 و فكر هیچ بدون دیشب ها مدت بعد! بودم خوابیده ساعت این تا چطور. بود نیم و یازده ساعت. برداشتم رو موبایلم

 هک هام ناگفته بار یا بود مینا حضور خاطر به دونم نمي. بودم شده بیدار روز از ساعت این و بود برده خوابم ای دغدغه

 . کردم مي رضایت احساس بودم کرده صحبت یكي با اینكه از. بود همین خاطر به قطعا. بود شده کم

 .بزنم صورتم به آبي تا رفتم روشویي سمت به و اومدم پایین تخت روی از و دادم خودم به تكوني

 پس شدم بیدار خواب از صحبتي صدای با بودم مطمئن. نبود ازش خبری ولي رفتم هم آشپزخونه تا مینا دنبال به

 و مینا. گذاشتم تراس به پا و انداختم هام شونه روی رو شالم. بود سرد کمي هنوز فروردین هوای. بود نرفته جایي

 ونصحبتش من دیدن با. بودند صحبت مشغول و بودند نشسته تراس روی تابستوني های صندلي روی حسام و مبین

 این از اونا خواست نمي دلم اصال. بود کرده خبردار هم رو اونا مینا پس. بود نگران نفرشون سه هر ی قیافه. شد قطع

 خیر به صبح و سالم. کنن جلوه عادی و نیارن روشون به چیزی خوان مي کردم مي احساس. بدونن چیزی جریانات

 .کنم رفتار عادی کردم سعي هم من. کشیدم عقب نشستن برای رو مینا کنار صندلي و گفتم کوتاهي

 .نمونده ناهار تا چیزی که چند هر خوردین؟ صبحونه شماها ـ

 :گفت که بود حسام جوابم در

 معاف کردن درست ناهار از رو خانوما دختر شما امروز یه خوایم مي... مبین و من یعني... مایین مهمون ناهار امروز ـ

 .شیم مي دلخور که نیارین نه. میان هم آقا کاظم. کنیم

 صحبت خاطر به همه ها این کردم مي احساس. زد مي حرف پیش روزهای از تر راحت چقدر امروز بود؟ شده چي

 :گفتم و زدم لبخندی. شد قطع من اومدن با که هاییه
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 ...ولي حسام آقا ممنونم خیلي ـ

 :گفت و پرید حرفم بین سریع و بشه تموم حرفم نذاشت مبین دفعه این

 . مونذوق تو بزنین که نباید بكنیم شما به لطفي یه خواستیم امروز یک ما حاال خوب، دختر که نداره اگر و اما و ولي ـ

 :گفت حسام

 .شید نمي بیمارستان راهي. بلدیم باشید مطمئن ـ

 .نداشتم گفتن برای حرفي

 :گفت خنده با من جای به مینا

 .کنین امتحان پختینو که رو غذایي خودتون اول باید فقط میاییم، و کنیم مي قبول میل کمال با البته ـ

*** 

 منتظر بیرون همه شدم خارج اتاقم از وقتي. بشم آماده رفتن برای تا رفتم اتاقم به و بشم حریفشون نتونستم باالخره

 :گفتم مینا به نشنوند بقیه که طوری آهسته. بودند من

 !!...نه کردین خودتونو کار آخر ـ

 :گفت و انداخت من به شوخي نگاه

 .شد بد مگه حاال افتادی، ناهارم یه. باشي جمع تو برات الزمه ـ

 .رسوند مبین به خودشو و زد چشمكي و

 بدین؟ بهمون خواین مي چي نگفتي ـ

 .کنم خرابش که شه نمي سورپرایزه، یک این ـ

 .بدجنسي خیلي ـ

 .تو بدجنسي به نه ـ

 اگه که داشتم، برادر یه منم کاش که کردم مي آرزو و شد مي حسودیم برادر و خواهر این بین ی رابطه به وقتا گاهي

 ...نداشتم رو مشكالت این از کدوم هیچ داشتم

 رو چیز همه داشت اعتقاد مینا...بودیم صحبت گرم مینا و ،من بودن کردن درست نهار مشغول آقایون که مدتي تمام

 ...پرهام و عمو به شكم از و توهماتم از بگم پلیس به
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 این ینماب ولي میناست با حق میگفتم دلم تو. بود عجیبي آشوب دلم تو کنه، قانع منو تا داشت سعي مینا که وقتي

 و میزدم تهمت پرهام و عمو به جهت بي و بود شک فقط و فقط اینا اگه...  بود هم تردیدهایي یه ها دادن حق

 ...میكردم نگاه روشون تو رویي چه با ها بعد میكردم، پلیس به رو شكایتشون

 کنایه و ها متلک باتمام...بدم دستشون هم آتو اینكه حال به وای ندارن رو من دیدن چشم بقیه و عمه طوری همین

 ...هستن ام ریشه و رگ و خون از نفر چند گرمه این به پشتم باز هاشون

 دیدهن چیزی عمو از من...بزنم تهمت پرهام و عمو به نمیتونم که بود این افكارم کنكاش و ها سردرگمي این تمام نتیجه

 ...نبود جدیدی چیز که رفتارها این و میكرد ذله منو ادبش از دور رفتار و آزارش با همیشه که پرهامم...بودم

 ...اومدم خودم به دستي تكان با که بودم غرق خودم افكار تو

 چرا؟؟؟ نیستي باغ تو! میزنم؟ واکس کالغ دارم دوساعته میكني سیر کجا خانم _

 : وگفتم شدم خیره مینا به پرتي حواس با

 باغ؟؟؟ کدوم_

 : گفت شده باریک چشمهای با و داد تكون تاسف نشاه به سری

 ...نگار بودی حیف..رفت شد زایل داشتي که عقلي ذره یه همون! نه؟ _

 :گفتم طلبكاری لحن با و کوبیدم بازوش به مشت با و شدم نگار منظور متوجه تازه

 میكردی؟؟؟ چیكار بودی من جای تو درگیره خیلي ذهنم کنم چیكار خو...حیفي خودت _

 از بگو پلیس به رو چي همه برو...میكردم چیكار من میگي تازه میدم نشونت چاه و راه دارم دوساعته!!!نگار که واقعا _

 ...رو ماجرا پیاز تا سیر

 :گفتم تلخي با و فرستادم بیرون حرص با رو نفسم

 لیسپ به رو باشه نداشته هم واقعیت شاید که شک یه خاطر به رو خویشاوندات تنها میرفتي بودی من جای تو واقعا _

 ونمنمیت باز مقصره کنم فكر درصدم یه اگه حتي...منه بزرگتر...منه قیم واقع در االن عمو کن درک مینا میدادی؟؟؟ لو

 چي؟؟؟ باشن گناه بي اگه...بكنم کارو این

 ... کنم نگاه روشون تو بتونم فكرمیكني واقعا

 تیاراخ سكوت نداشتن گفتن برای حرفي نشانه به داخل به دهنش کردن جمع و هاش شونه باالانداختن با همزمان مینا

 ...کرد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

167 

 بشه هدوبار کرد سعي و شد بلند جاش از سكوت لحظه چند از بعد...گرفتم قرار تنگنایي چه تو من فهمید هم انگارمینا

 ...بود ناموفق انگار ولي سرحال و شاد مینای همون

 دم یادب آمبوالنس بزنیم زنگ یه من نظر به ولي...برامون کردن درست چي پسرا این ببینم بریم پاشو خانومي خوب _

 ...در

 ...افتادم راه آشپزخونه سمت به مینا بند پشت و بخندم مینا شوخي به کردم سعي

 که کسایي ادای لحظه هر که مینا های شوخي با بودن کشیده رو زحمتش مبین و حسام که ای خوشمزه ماکاروني

 بیرون به رو آنها استراحت برای پسرها کردن تعارف با غذا از بعد...شد صرف میاورد در رو بوده غذاش تو چیزی

 ...شستیم رو نهار ظرفای مینا با همراه و کردم هدایت ازآشپزخونه

 يول بگه میخواست چیزی انگار کردم؛ تعجب آشپزخونه درگاه جلوی حسام دیدن با که بودم چایي کردن دم مشغول

 ...بود کرده معذبش مینا بودن

 ...رفت بیرون آشپزخونه از مبین پیش برم من گفتن با و انداخت باال بدجنسي با ابرویي مینا

 ...کردم راحت رو خودم داشتین امری پرسیدن با و کردم صاف رو ام سینه. بودم شده دستپاچه حسابي

 یزم سمت به میكشید خرمایش کوتاه موهای تو دست تند تند کالفگي با و میشد آشپزخانه وارد که همینطور حسام

 :گفت کردن مِن مِن کلي از بعد و رفت غذاخوری

 بدید؟؟؟ آب لیوان یه میكنید لطف...خانم...نگار_

 بودم ای دیگه جمله شنیدن منتظر نگاهش نوع و کرد خانمش و اسمم بین که مكثي با... کردم نگاهش دوباره تعجب با

 :گفتم پرتي حواس با جمله بقیه باشنیدن ،که

 میخواین؟؟؟ آب همین فقط _

 داری دسته لیوان چكان آب روی از. رفتم داشت قرار گاز اجاق کنار که سینک سمت به و اومدم خودم به سریع ولي

 ...تمگرف سمتش به رو لیوان بفرماییدی گفتن با رفتم حسام سمت به...کردم پرش یخچال کن سرد آب از و برداشتم

 ...کرد لبي زیر تشكر و کشید بیرون انگشتام بین از رو لیوان بود، کالفه واقعا انگار که حسام

 ...کنم سرگرم چایي ریختن با رو خودم تا رفتم اجاق سمت به سریع

 و شدم دستپاچه خودم به حسام شدن نزدیک با که بودم مامان محبوب بلند پایه فنجون تو چایي ریختن مشغول

 ...ریختم سیني توی رو چای از مقداری

 ...برگشتم سمتش به خانمش پسوند بدون حسام زبون از اسمم شنیدم با
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 ....نگار _

 ...شدم صحبتش ادامه شنیدن منتظر کوتاهي بله گفتن با...بود گرفته گر زیاد حرارت از صورتم

 :گفت سریع خیلي که فرارکنه زبونشه نوک که ای جمله گفتن از داره قصد هم بار این کردم احساس

 حساب جوره همه من کمک رو و باشي داشته قبول دوست یه عنوان به منو میتوني که بگم بهت میخواستم _

 و نيک اعتماد بهم میخوام...حرفاست این از باالتر خیلي دارم بهت که حسي چون برادر یه مثل نمیگم مبین مثل...کني

 ...باشي داشته قبولم اگه...پشتتم کوه مثل بدوني

 ... رفت بیرون آشپزخونه از سریع باشه تاثیرگذار و آروم میكرد سعي که جمالتش گفتن از بعد

 بهم سامح که اعترافي از کنم گریه یا بخندم باید نمیدونستم...گرفتم رو کابینت گوشه....  بودم آورده کم نفس انگار

 "...بزنه حرفاشو ادامه میذاشتم و ایستادم مي اینجا ماست همینجورمثل نباید وای"..بود کرده

 یه و میكردن آب قند کیلو کیلو وجودم تو انگار بود حرفا این از باالتر بود اومده وجود به دلم تو که حسي تمام ولي

 ...میداد قلقلک وجودمو اعماق شیرین حس

 ریعس انقدر که بود فهمیده منو نگاه رنگ اونم انگار "...کنم نگاه روش تو و بیرون برم رویي چه با االن من خدای وای"

 یه میداد نشون حرفاش ولي!!!کنه بازی برام رو حامي یه نقش میخواست بیشتر درسته...کرد صحبت احساسش از

 ...میگیره شكل داره بینمون ای عالقه

 ...برداشتم قدم پذیرایي سالن سمت به چایي سیني برداشتن با و بزنم صورت به تفاوتي بي نقاب کردم سعي

 رفتگ ام خنده.... بود دوخته چشم خونه آشپز در به هم مینا میكردند، پچ پچ داشتن و بودند نشسته هم کنار ها پسر

 ژستو لبخند با گرفتم مینا سمت به که رو سیني. میبرم خواستگار برای چایي دارم انگار که بود طوری اضطرابم.... 

 :  گفت آروم خیلي و کرد نگاهي یه رو پام سرتا و برداشت رو چایي خاصي

 .... وقتشه اینكه مثل ماشاهلل -

 : گفت مبین که برم پسرا سمت به خواستم

 .  برمیداریم خودمون میز رو بذار مرسي -

 .خورد زنگ خونه تلفن نشستم مینا کنار اینكه محض به

  خوبي؟ جون نگار سالم -

  عمو سالم -

 . برگشتند سمتم به همه من دهان از عمو کلمه شنیدن محض به
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 پلیس بودم شرکت و ات خونه کارای گیر در رو دیروز تمام...  مرد پیر من به نزني زنگ وقت یه...  دختر خوبي -

 سرقت چیزی ویال و خونه کلید جز به ولي شده، کاری دست منم کمد در قفل. کردند نگاری انگشت و اومد هم شرکت

 . نرفته

 ...  داشته ای منظوردیگه بوده کي هر...  عمو بود نشده سرقت چیزی هم خونه از -

 ... نرسیدم جا هیچ به ولي میكنم فكر دارم دیروز از -

 . شدم پشیمون آخر لحظه در ولي کنم تعریف عمو برای رو چیز همه اومدم لحظه یه

 . جون عمو طور همین منم -

 .بهتره هم خودت برای نباشي تنها اگه ولي باشه کار در اجباری نمیخوام ، نموني تنها خونه کاش -

 . کنارمه هم مینا نیستم تنها -

  تره راحت خیالم شرکت میای هم تعطیالت بعد از باش خودم کنار رو روز دو این بیا دره به سیزده دیگه روز دو -

 .... ویال بیان قراره مینا خانواده...  عمو ممنون -

 :داد ادامه مكث کمي از بعد ولي بود من تصمیم از بودن ناراضي از نشان عمو سكوت

  خداحافظ و باش خودت مواظب -

 :  گفتم و زدم لبخندی ها بچه نگران های چهره به عمو سرد خداحافظي از بعد

 .نگرانمه اونم کنه، احوالپرسي بود زده زنگ -

***** 

 : گفت من به رو مبین ها بچه کنار نشستن از بعد

 کلیدای و بدی قرار پلیس اختیار در رو شده مزاحمت که رو ای شماره باید اول....  نگار کني کار چه خوای مي حاال -

 ....  بموني تنها نكردن پیدا رو میده آزارت که رو کسي هنوز که وقتي تا شه نمي...  کني عوض هم روی خونه دو هر

 فكر که هست اعتباری های شماره این از هم شماره....  بشه عوض شرکت شدن باز از بعد باید که آپارتمان کلیدای -

 ...کنه عوض گفتم کاظم آقا به که اینجا مونه مي فقط.... بزنه زنگ باهاش دیگه نكنم

 : گفت من به رو حسام

 .... گرفت نظر در هم رو چیزا کوچكترین باید.. گرفت ازش ردی یه شه مي باشه که هم اعتباری -
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 بي که نبود آدمي بابام دونم مي. ... باشم بابا ورشكستگي پیگیر خودم خوام مي...  شرکت برم تعطیالت از بعد قراره -

 شرکت اوضاع خرابي از خبری هم آخر لحظه تا... کرد مي صحبت موارد خیلي در من با هم همیشه...  بزنه آب به گدار

 ....نداره صحت موضوع این که مطمئنم و دونم مي... نبود

 ...بشم مزاحمت کردن پیدا و تهدید کارای پیگیر تونم مي منم ها اداره شدن باز از بعد...  ایه عاقالنه کار این خوب -

 بهش بتوني که یكي حامي، یه داشتن خوبه "... شد سرازیر قلبم به خوب های حس همه حسام حرف این باشنیدن

  "کني تكیه

****** 

 روز همون فردای از چون. رفت بین از مینا خانواده و ها بچه وجود با بدم های حس تمام ویال تو مونده باقي روز دو این

 مادرانش محبت با منیر خاله. باشیم هم کنار رو در به سیزده هم نباشم تنها من هم تا اومدن من ویالی به مینا خانواده

 حسین عمو البته...  کردند آروم رو من نابسامان قلب اش برادرانه محبت با مبین و شون ها شوخي با مبینا و مینا و

 ... نذاشت نصیب بي رو من اش پدرانه محبت از هم مینا بابای

 ... عمه از تماس یه از دریغ ولي... بود حالم جویای و زد مي زنگ بهم عصر و صبح روز هر عمو

 ... میزد سر بهمون و میومد ما ویالی به مدام و... بود نرفته خونشون به و بود کرج روز دو این تو هم حسام

 ... اومد مي حساب به ام زندگي روزای بهترین از مامان و بابا فوت از بعد روز دو این

 دبودن برگشته مینا خانواده قبل شب کردم حرکت تهران سمت به مینا با زود صبح من رسید فرا موعود روز باالخره

 خوبي حس خیلي... گشت مي بر خونشون به داشت من همراه هم حاال و بود مونده کنارم من خاطر به مینا و تهران

 مكمک که هستند نفر چند دونستم مي...  نیست خیالم و فكر زاییده اتفاقا این تمام دونستم مي دیگه حاال... داشتم

 ....کردم مي شكر رو خدا ها همین بابت و... کنم تكیه بهشون تونم مي من و کنند مي

 ...کرد تكرار رو هاش سفارش بازم بار آخرین برای و کردم پیاده خونشون جلوی رو مینا

 نری... بعد بشي مطمئن بذار...  نده لو زود شد دستگیرت چیزی اگه...  رسیدی بزن زنگ بهم... باش خودت مواظب -

 ... داری نگه نگراني تو رو من و بره یادت رو من کل به

 .... دارم کار دیگه شو پیاده دم مي خبر بهت خوب خیلي... شد دیرم بزرگ مامان نشد تموم -

 ....زد مي داد رو این اش چهره و بود نگران هنوز ولي شد پیاده

 كردممی حس کشیدم مي نفس زور به شدم که آسانسور سوار شد، فشرده قلبم رسیدم که بابا شرکت در به افتادم راه

 با کرده آرایش دختر یه به چشمم کردم باز که رو هفده واحد در. مشاممه توی گرمش عطر بوی حتي و کنارمه بابام
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 گوشي پشت از جدید منشئ عشوه و ناز پر صدای یاد بود، اومده محسني خانم سر بالیي چه افتاد، آنچناني تیپ

 : رفت هم تو هام اخم و افتادم

 امرتون؟ بفرمایید -

 ؟ هستن دفتر تو زند آقای.... هستم مجد -

 پوشوند رو صورتش پهني و پت لبخند شد عوض من به نگاهش

 . هستن تون منتظر بفرمایید بله -

...  دبو نكرده تغییری اتاق دکوراسیون....  گرفت دلم. بودم دیده اونجا رو بابا بارها که بود نشسته میزی پشت عمو

 به عمو صدای با...  و شمال های جنگل از تابلوی ، بامبو طرح آکاردوني های پرده ، ای قهوه چرم های مبل همون

 :  گشتم بر سمتش

 !! ؟ نگارم نمیشیني -

 . کردم نگاه عمو درهم صورت به و نشستم میز کنار های مبل از یكي روی

 فقط. بذارم تنهات و کنم درکت کردم سعي خوب ولي کشیدم، چي و داشتم حالي چه روز چند این نمیدوني -

 ....  باشه بوده مفید که امیدوارم

  کنم شروع حاال همین از میخوام... کردید درکم که این از ممنون -

 سعي و کشیدم عمیقي نفس اتاق از شدن خارج با کرد باز رو اتاق در بیا دنبالم گفتن با و شد بلند میزش پشت از عمو

 . کنم دور خودم از رو منفي أفكار همه کردم

 کرد جلب رو توجهم متری ٢١ اتاق یه تو جداگانه میز دو کرد باز رو ها اتاق از یكي در عمو

  کرد اشاره بود شده بلند میزها از یكي پشت از که هیكلي درشت مرد به عمو

  میدن انجام رو شرکت حسابداری کارهای که فالحي آرش...  فالحي آقای -

 بود آشنا برام اش چهره کم یه کردم نگاه فالحي صورت به

  ؟ دیدم هم قبال رو شما من -

 . دیدید رو من زیاد احتمال به و بودید اومده شرکت بارها شما میكردم کار هم تون پدر مرحوم برای من -

  شدم خوشحال میكرده کار بابا زمان در که همكارم یكي با اینكه از

 ....فالحي آقای عهده به توضیحات باقي میرم من دیگه خوب
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  شرکت وضعیت دونستن برای عطش عالمه یه با موندم من و رفت عمو

***** 

 بفرماییدی هنوز خورد در به ضربه چند که بودم کارها باقي و دفاتر و شرکت وضعیت با شدن آشنا مشغول ظهر تا

  اتاق داخل اومد پرهام سر نشده گفته

 . کردیم رویت رو خانم ما باالخره به به -

 جدی خیلي رفت هم تو اخمهام.  داشت نگه حرمت باید هایي جا یه الاقل نیومد خوشم کار محیط تو صحبتش لحن از

  پرسیدم

  ؟؟ هستن شون دفتر تو عمو -

 . هستم اینجا من أکثرا بود اومده شما روی گل خاطر به هم صبح. خودمون شرکت رفت بابا -

 : گفتم پرهام به رو و شدم کالفه میكردم تحمل رو پرهام باید عمو جای به که ازاین

 . کنم صحبت خصوصي باهاتون میخوام دفتر تو بریم پس خوبه -

****** 

 هاش مزاحمت و خودش شر از چجوری باید دونستم نمي. کرد عصبانیم بیشتر افتاد چشمش توی دفعه یک که رقي

 و بیرون کردم فوت شدت با رو نفسم. بود چشمم جلو روز هر دق آینه مثل بعد به این از که مخصوصا بشم، خالص

 همین و امروز همین از باید. کرد مي کجي دهن بهم بیشتر پرهام وجود با بابا خالي جای. شدم دفتر وارد اون از جلوتر

 . کندم مي وا باهاش هامو سنگ و کردم مي باهاش هامو حجت اتمام تمام لحظه

 .برمیومد کاری هر ازش. باشم تنها باهاش بسته در اتاق یه توی خواست نمي دلم. بست سرش پشت رو در شد که وارد

 زا حرفامون و صدا نداشتم هم دوست باشم تنها باهاش خواست نمي دلم که اندازه همون به... کردم غلبه ترسم بر ولي

 .باشه داشته بیشتری تاثیر حرفام تا... محكم خیلي... برسم نظر به محكم کردم سعي. بشه خارج در این

 :گفتم بود غریبه هم خودم برای که لحني با و زدم زل چشماش توی

 ... درسته شرکت وضعیت مورد در ادعاهات از چقدر بفهمم تا اینجام من باالخره... پرهام آقا خب خیلي ـ

 :دادم ادامه پس. نبود معلوم چیزی ولي... ببینم صورتش توی حرفمو تاثیر تا کردم مكثي

 قول بهت جا همین و االن همین... کنم مي درستش خودم من... باشه داشته حقیقت هم گفتي که چیزایي اگه حتي ـ

 ...کنم مي ثابتش و دم مي

 :داد تحویلم زشتي پوزخند و رفت باال لبش ی گوشه
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 !! ام اینكاره خودم که مني به!! کني ثابت من به خوای مي!! تو ـ

 .برگشت و رفت رو اتاق عرض و داد سر بلندی ی خنده

 ...مونه نمي سرپا زیادی مدت شرکت این... نكن خوای مي کن باور خوای مي... مایلي جور هر ـ

 :گفتم و دادم تحویلش پوزخندی خودش روش به هم من

 ...بینیم مي حاال ـ

 :دادم ادامه و کشیدم پایین ش خورده واکس مشكي های کفش تا صورتش از رو نگاهم

 عمو دم مي ترجیح بیشتر. کني درست مزاحمت برام و بپلكي من بر و دور زیاد اینجا ندارم دوست اصال... ضمن در ـ

 ...بشي ظاهر من جلوی همش نكن سعي پس... رو تو تا ببینم اینجا رو

 :گفت کرد مي مشهود صداش توی رو غیظش که لحني با و داد تحویلم غیظ سر از ای خنده دفعه این

 ... نیست خوب برات اصال این و...خانوم نگار مطمئني خودت به خیلي ـ

 :گفت و رسوند من به رو خودش بزرگ قدم دو با که اومد یادش چیزی انگار ولي رفت، اتاق در جلوی تا و کرد عقبگرد

 ...باشه یادت اینو... بیفتي پام و دست به که کنم مي کاری ـ

 .کوبید هم به رو در و شد خارج اتاق از سریع و

 آب لیواني میز روی پارچ از. بودم شده شكه گستاخیش از هم باز ولي داشتم انتظار ازش رو العملي عكس همچین

 یتو اگه حتي میاوردم دست به شرکت توی رو اون اقتدار باید من نبود بابا که االن. کشیدم سر جرعه یک و ریختم

... کنم تحمل اینها از بیشتر رو پرهام کارهای شدم مي مجبور اگه حتي... داشت وجود زیادی های سختي راه این

 ...بودم من موند مي باید که کسي و بود اون رفت مي شرکت این از باید که کسي باالخره

*** 

 اون با و کنم عوض رو آپارتمان قفل بودم نكرده وقت هنوز. گذشت اتفاقاتش و گي کننده خسته تمام با روز اون

 هاینك هم و خونه بود برگشته مینا اینكه هم ولي داشتم دوست رو ویال. بگذرونم اونجا به رو شب شد نمي وضعیت

 گرفتم تصمیم. اونجا برگردم که شد این مانع شد مي دور خیلي شرکت در شدن حاضر زود صبح برای راهم دیگه

 . بكنم آپارتمان قفل برای فكری فردا تا بمونم مینا ی خونه رو امشب

 :گفت و شد خوشحال خیلي گذرونم مي اونا ی خونه رو شب که دادم خبر مینا به وقتي

 .کرد قطع رو تماس و...منتظرتیم...  بیا زودتر... کني مي کاری خوب... بودم نگرانت خیلي ـ
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 که بودن کسایي تنها اونا واقعا ولي کشیدم مي خجالت بودم کرده سهیم مشكالتم توی رو ش خانواده و مینا اینكه از

 یاد دوباره... م خانواده. بودن اعتمادتر قابل م خانواده اصطالح به از بودن چي هر. داشتم اعتماد بهشون قلبم ته از

 ...بود؟ من دلسوز م خانواده بین در کسي واقعا یعني... افتادم اخیر اتفاقات

 نارک رو بودنم معذب ذره یک همین و بكنم بیشتری راحتي احساس که کردند مي رفتار من با طوری همه مینا، ی خونه

 و کردن گرم رو هممون سر کردن مي هم با که کلي کل و مزه بي های جک با مبین و مینا شب های نیمه تا. بذارم

 یدبر و بوده بخیری شب آهنگ این که گفت و زد گیتارش با مبین که بود آهنگي هم مون نشیني شب ی اختتامیه

 . بخوابید

 دبع. نخوردم هم تكون رختخواب توی حتي صبح تا و برد خوابم گذاشتم هم روی رو چشمام تا که بودم خسته اونقدر

 .بود کرده تخلیه حسابي انرژیمو کار این و دادم مي انجام مفیدی کار داشتم که بود ها مدت از

 دمش خارج که مینا اتاق از. بشم آماده شرکت به رفتن برای بشم بقیه خواب مزاحم اینكه بدون کردم سعي زود صبح

 . دیدم صبحانه میز چیدن حال در رو منیر خاله

 شدین؟ بیدار زود صبح چرا شما. جون خاله خیر به صبح سالم، ـ

 !کار؟ سر بری نخورده صبحونه بذارم شه مي مگه. بخیر هم تو صبح عزیزم سالم ـ

 :گفتم شرمندگي با

 . نبودم شما زحمت به راضي خدا به. کردین شرمنده منو آخه... خاله ـ

 :گفت مهربوني با گذاشت مي میز روی رو پرتغال آب لیوان حالیكه در خاله

 .بزني حرفا این از نبینم دیگه. موني مي مینا مثل هم تو. عزیزم زحمتي چه آخه ـ

 ی خاله اینكه با. کشیدم آغوش در رو منیر خاله اختیار بي و زد حلقه چشمام توی اشک مهربوني و محبت همه این از

 و کرد دور خودش از منو و گرفت هامو شونه مهربوني با منیر خاله. ده مي مامانو بوی کردم مي احساس اما نبود واقعیم

 .نشوند صندلي روی منو فشار با

 . نشه دیرت که عزیزم بخور ـ

 یدمبلع پرتغال آب با رو بغضم و گرفتم انگشت با رو کنه باز شدن جاری برای راهي خواست مي که سمجي اشک قطره

 .زدم لبخندی خاله روی به و

 . کنین استراحت برین شما ـ

 :گفت و زد لبخندی منیر خاله
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 .برو و بخور کامل رو ت صبحونه نباش نگران رم مي من ـ

 .دارین محبت من به اینقدر که مرسي بازم خاله چشم ـ

 .رفت اتاقشان سمت به و زد لبخندی

 ویت که بود اینجا جالب و بیاد شرکت به من از سواالتش پرسیدن و تحقیقاتش ی ادامه برای پلیس بود قرار روز اون

 که دبو فهمیده قطعا. بدم ربط چي به باید رو اتفاق این دونستم نمي. نبود خبری هم ناشناس های پیام از روز چند این

 مي نشونه رو پرهام فكرم باز و نزنه، آب به گدار بي خواست مي و کرده شروع اون ی درباره رو تحقیقاتش پلیس

 فكر .ریخت مي هم به رو افكارم بیشتر موضوع همین... نه یا بگم چیزی پلیس به موردش در باید دونستم نمي. گرفت

 رو خودم که شد مي این مانع فكرها این و دارم، شک بهش نسبت نمیاد خوشم پرهام از اینكه خاطر به شاید کردم مي

 .کنم ش درباره گفتن به راضي

. هباش شناسي وظیفه کارمند باید که زدم حدس و اومده من از زودتر که دیدمش شدم، که فالحي با مشترکم اتاق وارد

 .گرفتم قرار میزم پشت و کردم کوتاهي سالم

 :گرفت سمتم به رو پرونده و کاغذ سری یک و شد بلند جاش از فالحي

 ...هاش گفته برای مدارکیه و سند اینها که بگم بهتون خواست و شما به بدم که داد پرهام رو ها پرونده این زند خانم ـ

 .گرفتم ازش رو ها پرونده و بردم شدش دراز دست سمت به رو دستم تردید با

 .ممنون ـ

 .کنه مي عمل شما خواست به بنا رو امروز که بگم بهتون گفت ضمن، در ـ

 از. آوردم درمي پرهام این کار از سر زودتر چه هر باید. نیاوردم هم خودم روی به ولي نفهمیدم چیزی حرفش این از

 یقطر از تونستم مي شاید. بودند مي نزدیک هم به باید بود کرده فالحي طریق از که رساني پیام این با معلوم قرار

 .بفهمم رو بدونم پرهام مورد در خواستم مي که رو چیزهایي فالحي

 .شدم جدید های پرونده مطالعه مشغول تصمیم این با

 خودم به منشي ی عشوه پر صدای با تا. کردم نمي حس اصال رو زمان گذشت که بودم شده مطالعه سرگرم قدری به

 .گرفتم باال رو سرم اومدمو

 .ببینن رو شما خوان مي. اومدن آگاهي ی اداره از بهمنش سرگرد زند، خانوم ـ

 آوردن؟ تشریف هم زند آقای ـ

 .خانوم آوردن تشریف بزرگ زند آقای ـ
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 . داشتم بیشتری راحتي احساس دیدم مي رو عمو پرهام جای به امروز اینكه از

 .داخل بیان بگو باشه ـ

 .ایشون دفتر ببرین تشریف گفتن بزرگ زند آقای ولي ببخشید ـ

 .میام االن باشه ـ

 .کردم ترک رو اتاق فالحي نگاه سنگیني زیر در ها پرونده کردن مرتب از بعد هم من بست رو در که منشي

 جا لبهام روی اومد لبخند تا. نشسته میز پشت بابا عمو جای به که کردم احساس آن یک شدم که عمو دفتر وارد

 .شد بلند عمو ی کالفه صدای کنه خوش

 رو تو حال مراعات که خواستم ازشون من. بپرسن سوال تا چند ازت خوان مي سرگرد جناب خوبي؟ جون عمو سالم ـ

 . بكنن هم

 . کردم سالم دوشون هر به بهمنش سرگرد به رو و زدم عمو به خوبم من اینكه از حاکي بخشي اطمینان لبخند

 حفظ رو خودم خونسردی کردم سعي دلم، توی ریخت تردیدها و شک و مزاحم فكرهای همه دوباره سرگرد دیدن با

 ... وندمرس بود نشسته روش سرگرد که مبلي نزدیكي به خودمو بلند ولي آروم قدمهای با و کشیدم عمیقي نفس و کنم

 چپمو ایپ و کردم قفل هم تو محكم دستامو بشه کم استرسم اینكه برای...نشستم روش روبه دقیقا و گفتم ایي بااجازه

 ...انداختم راست پای روی

 اب...بود شده خیره من به جدیت با طبیش عینک قاب پشت از نموند، دور سرگرد بین تیز چشم از من حرکات تمام

 :گفت عمو به رو و برداشت من ارزیابي از دست من نشستن

 وارد میتونسته راحت خیلي بشه برادرزادتون منزل وارد تونسته که شخصي ما های بررسي طبق زند جناب خب _

 ور داشته قصدی چه و باشه میتونه کسي چه شخص اون اینكه ولي...برداره رو یدک کلیدهای و بشه هم شما کار دفتر

 نیستین؟؟؟ مظنون خاصي شخص به شما...کنین روشن ما برای برادرزادتون و شما باید

 ...داد پایان رو صحبتش شما همچنین و گفتن با و چرخوند من سمت به رو سرش سریع و

 بود این هم اون و ماجرا اصل سر رفت اهلل بسم اول همون چون بود، مشخص کامالً رفتارش از شناسي وظیفه و جدیدت

 مظنونیم؟؟؟ کسي چه به که

 ولي...داشتم پرهام به که شكي از یا...ناشناس اون تلفني مزاحمتهای از یا و بگم ترسها از بگم؟ چي نمیدونستم واقعاً

 ...ببرم پرهام از اسمي نمیدونستم صالح اصالً عمو حضور تو

 بشه؟؟؟ عمو اتاق وارد پرهام بجز میتونست هم ای دیگه کس مگه ولي
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 بود سرگرد جناب با صحبت حال در که عمو های گفته به رو حواسم کردم سعي و اومدم خودم به ای سرفه صدای با

 ...کنم گوش

 ینكها و عید تعطیلي به توجه با و میكنه زندگي آپارتمان اون تو تنها ام برادرزاده اینكه به توجه با بهمنش، جناب_

 . اومده اش خونه به دزدی برای شخصي که کردم فكر اول بود اومده مسافرت به ما همراه رو تعطیالت اون

 : داد ادامه و کرد مكث کمي

 اقعاًو شاید.... بگم چي باید که موندم واقعاً دیگه نرفته سرقت ام برادرزاده منزل از هیچي شدیم متوجه که بعد ولي -

 ...کرده فرار و نتونسته و داشته دزدی قصد

 مزاحمتها از چیزی که ،اون نبود عمو از تقصیر ولي!!!من عموی کاری کجای... زدم پوزخندی عمو جمله این شنیدن از

 به اد،افت برام شمال تو که اتفاقاتي از یا و بگم میكنه دنبالم گهگاه که ماشیني از عمو پیش االن اگه...دونست نمي

 نگفتي؟؟؟ هیچي چرا حاال تا نمیگه بعد ؟؟؟ کنه مي فكر اینطوری بازم عمو بگم سرگرد

 اگه حضوری؟؟؟لطفا یا نشده؟؟؟یاتلفني مزاحمتون کسي عموتون گفته طبق مدت این چي؟؟؟تو شما زند خانم _

 ...بگین من به کوچیک حتي هست چیزی

 دور ذهنم از رو مزاحم افكار. میكرد نگاه من به دقت با که انداختم عمو به نگاهي و دادم قورت آرومي به رو دهنم آب

 :گفتم سرگرد به رو باشه قوی و آروم میكردم سعي که صدایي با و کردم

 من به برگشتم مسافرت از که روزی از ناشناس یه نشدم، خارج منزل از زیاد عموجان قول به مدت این تو راستش _

 داخل رو کسي برمیگشتم مهماني از تنها که شب یه بودیم که شمال تو حتي و...شده ترسم باعث و میده اس ام اس

 ...نكرد پیداش همه کسي ولي کرد فرار من فریاد با که دیدم، ویال

 اش اشاره انگشت با که درحالي کرد، جابجا مبل روی رو خودش کمي و انداخت عمو منو بین دقیقي نگاه سرگرد

 : گفت پرسشي حالت با و کشید جلو سمت به کمي خودشو. میكرد جابجا چشماش روی رو عینكش

 دادین؟؟؟ تشخیص رو شخص اون چهره شما _

 ولي...خشنش دستای و شد تداعي ذهنم تو میكرد خفه منو داشت که فرد اون حضور از که تلخي عطر یاد لحظه یه

 ... شناسایي برای نبود پلیس برای خوبي نشانه شخص یه زمخت دستای و بودم ندیده رو اش چهره که من

 نم چقدر که وای...کنه خفه منو میخواست شخص اون که میگفتم حاال...بود دزد نگفتم عمو به لحظه اون من مگه تازه

 ...نمیكرد شک من عقل به خودش پیش عمو میگفتم ای دیگه چیز االن اگه...بود احمق

 :گفتم نه عالمت به راست و چپ به سر دادن تكون با
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 یتونمم هیكلش به توجه با ولي بود پوشیده ای تیره لباس شخصم اون و بود تاریک خونه متاسفانه...سرگرد جناب نه _

 ...بود بلند قد مرد یه که بگم

 :پرسید سوالي و چرخوند عمو سمت به رو نگاهش بهمنش من حرفهای شنیدن از بعد

 ندیدن؟؟؟ رو مزاحم شخص چطور؟؟؟اون شما _

 : گفت و کرد مكثي عمو

 ...نكردیم پیدا رو کسي ولي گشتیم رو ویال تمام پسرم منو راستش _

 : گفت بالفاصله و انداخت باال ابرویي سرگرد

 كنهس پراز که ویالیي چون بشه، بررسي موضوع این بیشتر باید...کرده فرار برادرزادتون فریاد از بعد مسلماَ خب _

 که موضوعي و هست ویال داخل افراد بیداری احتمال که شب از ساعتي تو اونم! ؟ میخوره دزدی درد چه به است

 رسوندنت برای یا هستن چیزی بدنبال یا...بردن هجوم هم خانم این آپارتمان به که اینه میكنه درگیر منو فكر بیشتر

 !میكنن؟ تالش دارن شخصي

 احتماالتش از مقدار چه بفهمه صورتم از میخواست انگار شد خیره من به دقیق نگاهي با آخرش جمله گفتن بعداز

 ...درسته

 رو زیچی دارم من که کنه کمكش بیشتر تونست مي رفت، مي سفیدی به رو که من شده گره بهم دستان و پریده رنگ

 ...نداشت حضور عمو جلسه این تو میكنم،کاش پنهان

 و برداشت من چهره آنالیز از دست بهمنش میكرد، دعوت بیسكوییت و چایي خوردن به رو سرگرد که عمو باصدای

 : گفت و شد بلند جاش از بالفاصله

 وعموض این به مرتبط که اتفاقي هر بعد به این از لطفا زند خانم!ولي؟...شد تموم اینجا کارمون فعال برم، دیگه من _

 ...بگین حتما ما به رو بشه

 ننگفت و گفتن بین...میزدم پا و دست خودم افكار تو همینطور من ،ولي شد بلند جاش از سرگرد همراهي برای هم عمو

 ...بودم دودل بدجور اخیر اتفاقات

 ...رفتم بودن شده خارج اتاق از که مهمانش و عمو سمت به و پریدم جام از فنر مثل آخر لحظه تو

 در ليو میرفت خروجي در سمت به بیرون بكشه ماست از رو مو میخواست انگار که شرکت به دقیقتر بانگاهي سرگرد

 : گفتن با و کرد من به نگاهي خروج لحظه

 !؟ بگیرم رو وقتتون لحظه چند میتونم زند خانم _
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 :گفت میكرد نگاه بهمنش و من به دقت با که عمو به رو و کرد همراه خودش با منو

 ...همكاریتون از ممنون برسید کاراتون به برید میتونید شما _

 : گفتم و کردم دستي پیش من بگه چیزی اومد تا عمو

 ...میكنم بدرقه رو سرگرد جناب من عموجان _

 ".بگم رو حقایق بعضي بتونم تا باشه خوبي فرصت این شاید "

 ...رفت اتاقش سمت به و داد دست سرگرد با خداحافظي نشانه به نداشت، رفتن جز ای چاره انگار که عمو

 بهانه به که افتاد فالح به چشمم بشم خارج شرکت خروجي درب از بهمنش همراه به میخواستم که آخری لحظه تو

 ...میكرد نگاه من به زیرکي زیر و بود شده خارج اتاقش از منشي با صحبت

 ".نگاهش اون با میشه خیره من به چقدر هیز مردک ایشش "

 زا نمایي که بلندی پنجره کنار راهرو تو سرگرد آسانسور، به نرسیده و شدم خارج در از سرگرد سر پشت بالفاصله

 ...وایساد میداد نشون بخوبي رو شهر

 : گفت تیزبینش نگاه همون با من به رو

 باشین؟؟؟ داشته اضطراب انقدر شده باعث چیزی چه بدین توضیح من برای میشه زند خانم خب _

 ردسرگ با پرده بدون و باشم تنها بهمنش با که بودم لحظه همین منتظر فقط بودیم، عمو اتاق تو که مدتي تمام تو

 ...بود شده قفل زبونم انگار ولي. کنم صحبت

 جون به دندونام با و کردم خیس لبامو زبونم با کردن، فكر برای بدم مجالي خودم به و بشه کم استرسم اینكه برای

 میداد خبر که سرش پشت که موهای و بود سرگرد شقیقه سفید موهای به چشمم...افتادم لبم شده نازک پوست

 ...سالشه 21 نزدیک

 ...اومدم خودم به سرگرد صدای با که بودم خودم عالم تو

 والمس بهتره یا بگین؟؟؟ رو پرسیدم ازتون که رو سوالي جواب و کنید لطف میشه شد، تموم من چهره آنالیز اگه خب _

 سواالتم به پاسختون از مانع عموتون حضور که میكنید پنهان ما از دارید رو چیزی چه که بپرسم و کنم عوض رو

 شد؟؟؟

 این ولي کردم صحبت به شروع باشم، خورده سرما انگار که گرفته صدایي با و بذارم کنار رو دودلي و دلهره کردم سعي

 ...شدم خیره مشكیم استار ال های کفش به سرگرد به شدن خیره بجای بار

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

180 

 نمیدونم واقعا که اومده پیش موضوعاتي مادر و پدر فوت بعد راستش!بگم؟ چطوری نمیدونم راستش...ام...ام _

 غلط؟؟؟ یكي کدوم و درسته کدومشون

 ستيه مشكوک خاصي شخص به تو بگي؟؟؟ رو ماجرا تمام کن سعي پس کنم، کمک تو به تا اینجام من دخترم ببین _

 وسط؟؟؟ این

 بیرون آسانسور در از سریعا باشن زده آتیش رو موش بگم،انگار رو پرهام مزاحمتهای ماجرای و کنم باز دهن اومدم تا

 ...کرد سرگرد و من سمت به مشكوک نگاهي به و اومد

 ...شدم پرهام شدن نزدیک منتظر و بستم رو زدن حرف برای بود شده باز که دهني

 :گفتم سرگرد به آهسته صدایي با سریع که بود من قدمي چند تو پرهام

 ...باشه صحبت برای مناسبي جایي اینجا و امروز نكنم فكر _

 :گفت بشنوم خودم فقط که آروم صدایي با و آورد در جیبش از کارتي... بود گرفته رو موضوع که سرگرد

 ...فرصت اولین تو هستم تماستون منتظر من _

 به ميسال سوالیش نگاه با و ایستاد سرگرد روبروی و من کنار دقیقا و رسید ما به پرهام سرگرد جمله شدن تمام از بعد

 :گفت و کرد سرگرد

 نمیكني؟؟؟ معرفي جان نگار _

 : گفت و کردم سرگرد به رو

 ...شدیم مزاحمشون سرقت موضوع برای که هستن بهمنش سرگرد جناب ایشون _

 :گفتم هم پرهام به رو

 ...میكنن کمک عموجان به وقتها بعضي شرکت همین تو که هستن من عموی پسر پرهام هم ایشون و _

 ...دادن دست باهم و کرد دراز پرهام سمت به دستشو و انداخت باال ابرویي سرگرد

 :گفت و داد تكون ،سری میكرد بررسي بینش ریز چشمهای با رو پرهام پایین تا باال از همینطور که بهمنش

 دارین؟؟؟ آمد و رفت شرکت این به خیلي...آشناییتون از خوشوقتم زندکوچک جناب _

 گيرسید هم اونجا امور به و بزنه سر خودش شخصي شرکت به باید پدر مواقع بیشتر چون بله...همینطور منم ممنون_

 ...کنم رسیدگي شرکت این امور به مجبورم هم من و کنه
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 سمت به و داد دست پرهام با دوباره خداحافظي نشانه به و گفت ای اجازه با و داد تكان سری و گفت ای بله سرگرد

 ...رفت آسانسور

 : گفتن با و چرخوند من سمت به نگاهشو رفتن موقع

 ...  بعد تا بااجازه زند خانم _

 دلم اصال افتادم راه به شرکت سمت به و کردم گرد عقب سریع بیاد خودش به پرهام تا...شد آسانسور داخل

 ...باشم تنها باهاش نمیخواست

 با را بابا زمینهای عمو که بودم فهمیده.  کردم مي چک رو شرکت حسابهای و بودم نشسته کامپیوترم میز پشت

 .فروخته بودم داده بهش شرکت کارهای برای من که وکالتي

 امروز هم باز و بود فهمیدن روز امروز.... باشه کرده کاری همچین به دست من به گفتن بدون عمو که شد نمي باورم

 قابل رغی شناختم مي خوبي به را بابا که من برای این و خریده را اعتبار بي شرکت یک از زیادی سهام بابا بودم فهمیده

 . میشم کالفه افتم مي که حرفهاش و بابا یاد.... بود باور

 عدب و مهمه خیلي خری مي که شرکتي مطالعه اول نزني سهام خرید تو ریسک به دست وقت هیچ باشه یادت نگارم، -

 . سهامه خرید راههای بهترین از یكي سبدی خرید

. بشم مسلط اعصابم به کم یه شاید تا دم مي مالش رو ام خسته چشمهای و گذارم مي سرم روی به رو ام مطالعه عینک

 و مرفت مي شده انجام خرید محل کارگزاری به باید نمیشه جوری این کنم مي نگاه رو دستم تو بورس خرید های برگه

 قتيو و کنم مي نگاه کارم اتاق ساعت به....  کنم صحبت بهمنش سرگرد با بودم نرسیده هنوز. کردم مي تحقیق خودم

 چشم ام کناری میز به....  بودم نخورده هم ناهار حتي من...  میشه مگه... کنم مي تعجب است شش نزدیک بینم مي

 ..بودم نشده متوجه من که رفته کي...  خالیست...  دوزم مي

 لهتعطی چون بزنم سر بورس به تونم نمي هم فردا...  رن مي سیاهي چشمام شم مي بلند و کنم مي خاموش رو سیستم

 .... شم مي وارد و زنم مي ای ضربه عمو دفتر در به. آم مي بیرون اتاق از... شم مي عصبي... 

 کرده خیانت من به ممكنه یعني.... گیره مي دلم ده مي مالش و گرفته زنه مي خاکستری به که رو هاش شقیقه عمو

 ... باشه

 ....  خونه رم مي دارم جان عمو -

 ... پیشم نمیای امشبم -

 .... خیلي جون عمو خستم خیلي دیگه روز یه باشه -
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 ایشه سرشونه به قدم ایسته مي کنارم و میشه بلند میزش پشت از کنه مي نگاه صورتم به و کنه مي بلند رو سرش

 ... رسه مي

 ... گفتي من به حاال تا رو چیز همه مطمئني...  کني نمي پنهان من از که رو چیزی عزیزم -

 گیرم مي باال را سرم افتم مي عمو خود های کاری پنهان یاد وقتي ولي... گیرم مي ام کاری پنهان از وجدان عذاب کمي

 ... شوم مي خیره صورتش به و

 ... بودم گفته شما به که گفتم رو چیزهایي همین هم بهمنش سرگرد به که دیدید -

 ... شم مي داغ گفتم بهش که دروغي از من و کنه مي نگاه صورتم به

 .... شدی خسته خیلي امروز کني استراحت تا خونه برو زودتر پس

 رو همكف طبقه که زني صدای با که فكرم تو شم مي آسانسور سوار...  یام مي بیرون دفتر از و کنم مي خداحافظي

 ... یام مي خودم به کنه مي اعالم

 ینا از قدر چه من و بود رسونده دستم به شرکت تو امروز رو ساختمون کلید مبین... کنم مي رانندگي خونه سمت به

 ... خوشحالم کنم استراحت تونم مي راحت رو امشب که

 ...  نیستم راحت محبتهاشون تمام وجود با اینا مینا خونه تو... کنم فكر باید... دارم احتیاج تنهایي این به

 ... شم مي متوجه شكمم غور غارو صدای از رو این و نخوردم هیچي صبح از من و خالیه خونه یخچال که افته مي یادم

 دنده و کردم پوفي کالفه شد نمي پیدا اصالً پارک جای و بود شلوغ خیلي خیابون... رسیدم بزرگي مارکت سوپر جلوی

 هی تاریک و بود خاموش کوچه چراغای بود شده تاریک هوا... کنم پارک سوپرمارکت پشت ی کوچه تو تا گرفتم عقب

 ... گذاشتم کنار رو ترس افتادم که خالي یخچال یاد ولي شدم پشیمون خرید از لحظه

  "برسه دادم به که هست آدم تا دو اینجا نیست بدتر که بودن ویال تو تنها از "

 ...زدم رو ماشین گیر دزد و برداشتم رو کیفم کردم پارک پاترول یه پشت و پیچیدم کوچه تو

 به زودتر تا کردم تند رو قدمهام بودم کرده پارک بست بن کوچه انتهای تقریبا نبود پارک جا چون و بود خلوت کوچه

 . خندیدم قبلم ثانیه چند های ترس به و کردم آزاد را نفسم رسیدم که وقتي و برسم سرکوچه

 ام ضروری نداشته اجناس دنبال هاش قفسه تو و شدم سوپرمارکت وارد... رنگ پراز بود روشن کوچه برعكس خیابان

 .... گشتم

 ریدخ کردم حساب که وقتي. بود شده اضافه ضعفم به هم سرگیجه دیگه ایستادم صندوق صف تو هایم خرید زنبیل با

 ازکنمب رو ماشین در تا گذاشتم زمین رو کیسه رسیدم که ماشین به شدم کوچه وارد سریع و ریختم نایلون تو رو هایم
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 زیر چاقوی تیزی که بود گرفته ازمن رو العملي عكس هرگونه قدرت ترس و ضعف گرفت رو دهنم پشت از یكي که

 ...کرد تر خراب رو وضع گلوم

 رو من بود دهنم روی دستش که جوری همین... میشد مور مور تنم تمام و میخورد گوشم پشت به گرمش های نفس

 شماره به نفسم و دادم تشخیص رو رنگ دودی پژو ام زده وحشت چشمای با... برد ماشینش سمت به کشون کشون

 های ناخن با و کردم جمع رو قوام تمام میدزدید رو من داشت میكردم حرکتي یه باید... شد حبس ای لحظه ام افتاده

 با دستش شدن شل محض به همزمان و انداخته چنگ رو نداشت دست به دستكشي بار این که رو دستاني دستم

 من و کنه رهایم شد باعث پیچید کوچه تو که ماشیني نور و شد بلند آخش گرفتم دستش از محكمي گاز دندانهایم

 ....نفهمیدم هیچي دیگه

 چرت و بود نشسته صندلي رو تختم کنار عمو. بود دستم به سرمي... بودم درمونگاه توی کردم باز که رو هام چشم

 . میزد

 " بودم کرده پیدا نجات طوری چه من "

 خودت مجبوری آخه کردی؟ عمر نصف رو ما که تو ؟ اومدی هوش به کرد، باز رو هایش پلک عمو خوردم که تكوني با

 هچ نبود معلوم رسیدم نمي دادت به موقع به اگه... کني غش خیابون تو و بیفته فشارت که کني خسته قدر این رو

 . بود اومده سرت بالیي

 " کرد فرار بازم پس "

 رو دستاش منم. کرد تهدید چاقو با رو من و دهنم رو پشت از گذاشت رو دستش بدزده، رو من میخواست یكي عمو -

 .شد چي نمیاد یادم دیگه و کوچه تو پیچید ماشین یه که کنم فرار اومدم و زدم چنگ

 رد رو موبایلش و کرد جیبش تو رو لرزونش دستای دوختم چشم میكرد نگاه من به شده گرد های چشم با که عمو به

 .آورد

  کنید؟ کار چه میخواین -

 : لرزید مي صداش و بود عصباني

 . کنه ات زخمي نزده چاقو با که آوردی شانس ، بوده سرگرد با حق میفهمم حاال بدم خبر و آگاهي بزنم زنگ باید -

 .نیفتم گیرش ولي بمیرم بودم حاضر نبود مهم برام -

 چند فكرهای از و آوردم ایمان اش بیگناهي به دیدم رو اش نگراني وقتي رفت بیرون اتاق در از و گرفت رو شماره عمو

 . شدم شرمنده قبلم روز

****** 
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 مه االن بود کرده عصبي رو من این و کنم زندگي تنها نمیشد راضي عمو دیگه. بودم رفته خونشون به عمو اصرار به

 ودمب کالفه. کنم زندگي باهاشون مدتي تا و کنم جمع رو ام ضروری وسائل تا خونه بفرسته پرهام با رو من میخواست

 : شد بلند عمو صدای که میكردم دست دست اتاق تو.  بمونم تنها پرهام با ای ثانیه برای حتي خواستم نمي

 . منتظرته وقته خیلي پرهام نگار؟ نمیای چرا پس -

 عمو و جون سیما از و دادم بیرون حرص با رو نفسم. پوشوند رو پرهام صورت ای خبیثانه لبخند بیرون اومدم در از

 :  گفت و کرد روشن رو ضبط پرهام نشستم که ماشین تو.  بیرون رفتم در از و کردم خداحافظي

  کني؟ باز اخماتو خوای نمي -

 : گفتم و گرفتم مقابلش تهدید نشونه به مو اشاره انگشت

 . بگم سرگرد جناب به رو چي همه تا ام تو از احمقانه حرکت یه منتظر فقط -

 :  گفت و انداخت باال نفهمیدن ی نشونه به رو ابروش یه پرهام

 !!! بگید؟ سرگردتون جناب به قراره رو چي اونوقت -

 .  تهدیدات و شمال تو من اتاق تو اومدنت -

 : گفت و زد نیشخندی پرهام

 .نداری هم مدرکي و نكردم کاری من -

 . بود کالفه و شد ساکت چون بوده کارساز تهدیدم کردم حس ولي ندادم رو جوابش و کردم سكوت

 اون ماشین توی وقتي از کردم مي احساس. شد وارد سرم پشت هم پرهام رفتم، داخل و چرخوندم قفل توی رو کلید

 تنشس در به مبل ترین نزدیک روی همونجا. نذاشت هم سرم سربه دیگه حتي. رفته فكر توی بودم زده بهش رو حرف

 :گفت و

 .شینم مي همینجا من. کن جمع وسایلتو زود ـ

 تخت روی رو کوچكم چمدون. رفتم اتاقم سمت به و انداختم باال ای شانه. بود معلوم وضوح به صداش توی سردی

 اصال اونجا ولي کردم مي درک رو خودم برای عمو نگراني. ریختم توش حوصله بي رو لباس دست چند و گذاشتم

 اطراف به نگاهي. کشیدم زیپشو و دادم جا چمدون توی رو لباسم ی تكه آخرین اکراه با. کردم نمي آرامش احساس

 و بیام تونستم مي هم باز شد مي فراموش هم چیزی اگه که چند هر. باشم نكرده فراموش رو چیزی تا انداختم

 :گفتم بود سرگرم موبایلش گوشي با که پرهام به رو و رفتم سالن به. بردارمش

 .بریم ام آماده من ـ
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 ... نه یا خوام مي کمک که نپرسید حتي رفت، در سمت به حرفي هیچ بدون و انداخت دستم توی چمدون به نگاهي

 کردم نمي پشیموني احساس تنها نه بودم زده بهش رو حرف اون اینكه از من و نزد حرفي هیچ هم برگشت راه توی

 زا عمو حرف معني ولي طور همین هم فردا. تعطیل وشرکت بود شنبه پنج که روز اون. داشتم خوبي احساس هم خیلي

 از. رسیدم مي چیزهایي یه به داشتم تازه. کردم نمي درک رو برم شرکت به دیگه بود نداده بهم رو اجازه این که این

 خوشحال بود نگرانم م خونواده افراد از یكي باالخره اینكه از دیگه طرف از و داشتم رو زنداني یک احساس طرف یک

 . بودم

 رفك همین در. بزنم تلفن یه بهش وحداقل خونه برسم زودتر چه هر میخواست دلم. میناخبرنداشتم از بودکه روز دو

 :گفت آمیز استفهام نگاهي با پرهام. بودیم عمو ی خونه جلوی.  اومدم خودم به پرهام ترمز بانیش که بودم

 دیگه؟ بری میتوني خودت _

 وشدم پیاده ماشین از حرفي هیچ بدون و سریع خیلي. بود روبسته از رو شمشیر انگار نبود کردن صبر برای جایي

 دیدم جلوی از باسرعت و شد کنده جا از ماشینش انگار بستم رو در تا. برداشتم عقب صندلي روی از رو چمدونم

 . کردم روباز در بود داده بهم قبل شب عمو که کلیدی با و انداختم باال ای شونه. شد ناپدید

*** 

 اعصاب هم حد از زیاده مهربوني گاهي. بردم پناه اتاقم به و. شدم خالص جون سیما جای بي توجهات دست از باالخره

 . داشتم جون سیما به رونسبت حس همین االن من و.نیست دل ته از بدوني که مخصوصا کنه مي خورد رو آدم

 :داد جواب بوق اولین با. گرفتم رو مینا ی شماره و آوردم بیرون جیبم از گوشیمو و انداختم تخت روی خودمو

 . هابگیری فقیربیچاره ازما خبری کردی وقت عجب چه. رییس خانوم سالم به به _

. داشتن بهم مینا ی خانواده که محبتي همه اون با هم اون بودم شده معرفت بي که کردم مي اقرار گفت مي راست

 :گفتم و خندیدم

 چطوری؟. معرفت با و خوب دختر سالم_

 ....شدم معرفت با دختر.... شدم خوب دختر ؟!شدی مهربون اینقدر که کرده طلوع طرف ازکدوم آفتاب! باز چیه _

 :گفتم و گرفت م خنده ش بامزه لحن از

 !ازاینه؟ غیر مگه.  بودی معرفت وبا خوب همیشه که تو_

 نداری؟ که تب نخورده؟ جایي به سرت!!! انگار شه مي چیزیت یه تو واقعا نه _

 :گرفت شدت م خنده
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 ؟؟؟!میگم هذیون دارم کردی فكر خوب حرف کلمه تا بادو حاال که بودم بد اینقدر من واقعا یعني _

 ...نه کم ـ

 !!!اینه؟؟ جوابم وقت اون خرم مي نازتو اینقدر دارم و برگشتم مرگ قدمي یک از االن من...  مینا بدجنسي خیلي ـ

 ...نداره راه اصال!! ... بسوزه برات دلم که کني نمایي مظلوم خوای مي بازم ـ

 .بشین راحت دستم از بشین نگار بي بود مونده کم دیشب دختر چیه نمایي مظلوم ـ

 :گفت سریع چون گرفت تردید رنگ صداش کردم حس

 دیگه؟ ذاری مي سرم به سر داری! نگار؟ شده چي ـ

 ...نگفتي نگي بعد فقط نكن، باور تو حاال ـ

 ریختن؟ بهم تو خونه بازم کني؟ مي نگرانم داری شده چي بگو آدم مثل خب ـ

 .دزدیدن مي منو خیابون تو داشتن دیشب ریختن مي بهم رو خونه کاش بابا نه ـ

 :گفت و کشید هیني ناخودآگاه مینا

 .پیشت میام کجایي؟ االن... نگار من خدای وای! گي؟ مي جدی ـ

 :گفتم خنده با کنم راحت رو خیالش اینكه خاطر به

 ی هخون من دوستت دیدن بیای خوای مي اگه ولي گردنتونم، وبال همچنان منم و گذشته خیر به که االن بابا نترس ـ

 .هستم عمو

 ونهخ پرهام که هم االن و. برسم نظر به تر سرحال اومد وقتي که بگیرم دوش گرفتم تصمیم مینا با خداحافظي از بعد

 . نداشتم خوبي احساس و بودم معذب حضورش در همیشه داشت که اخالقي با. بود فرصت بهترین نبود

 ندچ و گرفت آغوش در منو نده بروز نگرانیشو کرد مي سعي حالیكه در. شد اتاقم وارد مثبت انرژی انگار مینا ورود با

 . داشت نگه همانطور ای لحظه

 دادین؟ خبر پلیس به ـ

 هک ترسیده قدری به عمو... تر جدی قبل مثل نه... کردن شروع رو تحقیقاتشون اینكه مثل گفته بهشون عمو ـآره

 .بدم انجام باید که دارم کار عالم یه تونم نمي من ولي... دیگه نرم هم شرکت حتي گفته

 .خودته نفع به نیای بیرون خونه از. موافقم عموت با مورد این تو منم ـ
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 اتاقم توی تا مگه دنبالمه هست که کي هر بشم خارج چه نشم، خارج خونه از چه من! مینا؟ زني مي حرفو این چرا تو ـ

 بودم؟ تنها ویال توی وقتي بود؟ نیومده

 نرفته پیش حد این تا هم اونا و نبودی مطمئن چیزی از موقع اون. بدی گوش عموت حرف به بهتره صورت هر در ـ

 . بزنن آب به گدار بي خوان نمي هستن کسایي یا کس هر اینا. بودن

 شبم ات صبح از تونم نمي برگردم و نمیرم تنها دیگه که من تازه. رسیدم مي جاهایي یه یه شرکت تو داشتم من مینا -

 ...میشم دیونه....  بگذرونم اینجا رو

 هب کار کدوم و بهتره کار کدوم دونستم نمي واقعا. داشتم شک تصمیمي هر نادرستي یا درستي تو هم خودم دیگه

 ثلم. رسید مي دادم به و بود کنارم مامان کرد، مي سردرگم منو که کردم مي گیر موقعیتي توی وقتي همیشه. ضررمه

 ودب موقع همون. نیست چي و صالحمه به چي دونستم نمي و بودم مونده دانشگاهم ی رشته انتخاب توی که وقتي اون

 ونا توی اینكه بدون کرد دلخواهم ی رشته انتخاب به تشویق منو کرد که هایي راهنمایي با و رسید دادم به مامان که

 .بود خالي خیلي کنارم جاش نصیحتاش، و هاش دلداری به. داشتم نیاز بهش که االن و. کنه دخالتي انتخاب

 :بیرون کشید گذشته فكر از منو مینا صدای

 اصال؟ گفتم چي شنیدی ـ

 .نبودم اینجا جون مینا ببخشید ـ

 :گفت شیطنت با مینا

 .زد مي برق خوشحالي از چشات االن وگرنه نبودی اینجا دونم مي که اینو ـ

 مگه؟ شده چي باز ـ

 چیز حسام آقا نگراني و بودن کنارم هم حسام و مبین گفتي رو جریان و بهم زدی زنگ وقتي فقط نشده هیچي ـ

 ...بود عجیبي

 :داد ادامه نداخت مي باال داری خنده طرز به هاشو ابرو که حالي در و

 .شن مي ماجرا پیگیر خودشون که فرمودند حسام آقا همچنین و ـ

 چرا هک کردم نمي درک اصال ولي داشتم خوبي احساس دلم ته بشه اخیر اتفاقات پیگیر خواست مي راد حسام اینكه از

 .کردم بسنده لبخندی به تنها مینا جواب در. کنه درست دردسر خودش برای خواد مي

 .شد خشک گلومون بیارم چیزی شربتي ای میوه یه برم من ـ

 :داد جواب زرنگي با مینا

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

188 

 جااین بشین بیا. نداره راه اصال که کني منحرف قضیه این از منو فكر نكن سعي. بیاری خواد نمي رو چیزا این نه ـ

 .خوام نمي هم چیزی ببینم رو تو اومدم

 .شده خشک گلوم زدم حرف اینقدر. خوام مي که من خوای نمي تو خب ـ

 .بیا زود برو... بیای راه ما با خوای نمي امروز اینكه مثل نه ـ

 شربت یک دلم واقعا و بود شده گرمم. شدم داغ کردم مي احساس. بستم سرم پشت رو در و خندیدم جوابش در

 . خواست مي خنک

**** 

 .رفت و دارن مهمون ظهر از بعد گفت ناهار از بعد ولي موند ما پیش رو ناهار جون سیما و من اصرار به مینا روز اون

 دراز تخت روی و کردم قفل سرم پشت رو اتاق در. کنم استراحت کمي تا رفتم اتاقم به هم من مینا رفتن از بعد

 ودکمب احساس شدت به. بود گرفته ازم نیرومو کلي به هم دیشب اتفاق و بودم شده خسته خیلي مدت این. کشیدم

 .برد خوابم نرفته هم روی چشمام. کردم مي خواب

 بودم تهبرگش انگار. میخوندم آواز بلند بلند و میكردم لي لي باغ درختای بین اضطرابي هیچ بدون من و بود آفتابي هوا

 ليو میكنن صدا منو انگار و میزنن حرف بلند باصدای باغ گوشه اون دارن که میومد بابا و مامان صدای سالگي، ده به

 سک یا بابا اینكه خیال به ولي میكنم احساس خودم سر پشت رو قدمهایي صدای بودم، ام کودکانه بازی سرگرم من

 هاقدم صدای و میخوندم رو پوشیده قرمز من عروسک بلند صدای با همینطور. برنگشتم سر پشت به باشه ای دیگه

 ...میشد سردتر هوا و تر تاریک هم آسمون میشد تر نزدیک هرچقدر

 بابا و مامان صدای دیگه. نداشتم برگشتن قدرت انگار میخوندم، آواز هنوز برگردم عقب به اینكه بدون من ولي

 یگهد کردم بازشون وقتي ولي بستم چشمامو لحظه یه برای میرفت فرو مغزم تو پتک مثل قدمها صدای ولي نمیومد،

 پشت از پا صدای هنوز ولي چیه روبروم دقیقا بفهمم نمیذاشت هوا تاریكي که بودم کوه یه بلندی تو نبود باغ از اثری

 خوبي به سرم پشت از رو شخص نفسهای صدای که نزدیک انقدر میشد تر نزدیک همچنان و میرسید گوش به سر

 به و شد پیچیده کمرم دور دستهایي...میكردم احساس راحتي گردنم پوست روی نفسهاشو داغ گرمای و میشنیدم

 ...کرد نزدیک خودش به منو آرامي

 لذت به خودشو هوا تاریكي از ترس و بودم کرده گم خودمو نفسها داغ حرارت تو و بودم رفته فرو عجیبي خلسه تو

 ... میتپید سینه تو تند تند قلبم...بود داده عجیبي

 عقب به رو سرم خواستم که همین ببینم، رو میداد آرامش بهم که فردی چهره و برگردم عقب به میداد فرمان مغزم

 کردنم خفه در سعي میاورد گلوم به که زیادی فشار با و اومد گردنم سمت به سرعت به دستها برگردونم
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 پا و دست...داد وحشتناکي ترس به جاشو آرامش احساس و عجیبي سرمای سوز به شد تبدیل گرم نفسهای...داشت

 ...بود بیشتر قدرتش اون ولي بندازم مجهول فرد دستای به چنگ هام ناخن با داشتم سعي فرار برای و میزدم

 به حسام صدای...میومد آشنا گوشم به نگارش نگار فریادهاش بین که میرسید گوش به کوه پایین از آشنایي صدای

 ...میشد منعكس گوشم تو وضوح

 از ویق دستهای لحظه همون که...حسام بگم تونستم فقط خفیفي صدای با لحظه یه تو و بود سخت برام کشیدن نفس

 به ببینم رو مسیر تونستم تازه شدم، پرتاب جلو سمت به. کرد وارد پشتم به ای ضربه شدت با و شد ول گردنم دور

 محكم و زدم چنگ دستها به تا اومد سمتم به دستي تاریكي بین از که...بودم سقوط حال در وحشتناک ای دره سمت

 یعا،سر میكرد خودنمایي روش ناخنهام چنگ جای بودن آشنا دستها این چقدر ولي گرفتمشون جونم بي دستهای بین

 ای ظهلح برای گرفت، نشانه رو گلوم بیشتر شدت با روبرو شخص ولي کشیدم بیرون خشن دستهای بین از دستهامو

 یزدمم پا و دست گلو فشردگي از ناشي خفگي تو...میكرد صدا منو که رودیدم حسام بلندی رو ولي کردم نگاه عقب به

 فرو مطلق تاریكي تو اتاق میزدم، نفس نفس بدجور...پریدم جا از شدت با میخورد، در به انگار که ای ضربه باصدای که

 نفس نامنظم که همینجور...نبود ناشناس دستي از خبری ولي پیچوندم گلوم دور سریع هامو دست...بود رفته

 در به هایي ضربه و میرفت پایین و باال دستگیره...پریدم جا از ترس از دوباره در به ای ضربه صدای با میكشیدم

 ...کنم درک خودمو موقعیت نمیتونستم و بودم اون از ناشي ترس و خواب عالم تو هنوز... میخورد

 دمش بلند جام از عجله با و کشیدم صورتم به دستي و اومدم خودم به تازه جون سیما نگران صدای و اسمم شنیدن با

 ...کردم باز رو اتاق در و کردم مرتب آشفتمو موهای حین همون تو...برداشتم قدم اتاق در سمت به و

 ...شدم رخش به رخ... کردم باز و در که همین بود در پشت نگران ای چهره با سیماجون

 جواب کردم صدات هرچقدر بودی؟چون خواب ؟ اوکیه چیز اس؟؟؟همه پریده رنگت انقدر چرا جون نگار _

 نمیدادی؟؟؟

 ...گفت دوباره که کردم نگاه بهش منگ همنجور

 شده؟؟؟ ؟چي پریده رنگت انقدر چرا هاني _

 :گفتم کنم صافش میكردم سعي که داری خش صدای با و اومدم خودم به ایندفعه

 ...میدیم بد خواب داشتم کردم نگرانتون ببخشید...بودم خواب سیماجون هیچي _

 :گفت و کرد هدایتم اتاق از بیرون سمت به و گرفت دستمو راحتي سر از نفسي کشیدن با سیما

 ... هاومد پوران عمه پذیرایي سالن بریم بیا...عزیزم پریشونیه باعث بشه معمول بیشتراز بعداظهر خواب دیگه آره _

 : گفتن با و کشیدم بیرون عمو زن دستای بین از آرومي به دستمو
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 ... پیشتون میام بعد بزنم صورتم به آبي یه برم منم بربد شما مرسي_

 ...کرد حرکت پذیرایي سالن سمت به و داد تكون سری سیماجون

 حس آب سرمای. پاشیدم صورتم به یخ آب مشت چند و کردم باز رو آب ،شیر کردم پرت توالت تو خودمو عجله با

 ...آورد بیرون منگي حالت اون از و کرد تزریق بهم خوبي

 اون اینكه آوری یاد با...گرفت وجودمو بند بند ترس و شد راست تنم به مو بودم دیده که وحشتناکي خواب آوری یاد با

 ...داشتم خودم کردن آروم در سعي بود کابوس یه فقط

 رنگ کم کم... کردم آیینه تو ام پریده رنگ صورت به ای دوباره نگاه و کردم خشک رو صورتم کاغذی دستمال با

 خیسم دستهای با و کشیدم بیرون سر کش بین از موهامو و بستم رو آب شیر...برمیگشت عادی حالت به صورتم

 ...بره بین از نامرتبیش تا کردم جمعشون سرم باالی اسبي دم حالت به و کردم مرتبشون

 پذیرایي سالن سمت به عمیقي نفس کشیدن با و اومدم بیرون توالت از شدم مطمئن وضعم و سر از اینكه از بعد

 ...کردم حرکت

 :گفتم خودم با لب زیر

 ... بذارم دلم کجای رو اینا حاال _

 ...مهرشهر ویالی شده حتي بودم خودم خونه کاش..نداشتم رو کسي حوصله اصال

 خرف با که عمه...بودن مهم خودشون قول به صحبتهای مشغول و بودن نشسته پذیرایي تو همگي همیشه معمول طبق

 ارانگ که بحثشون وسط رسیدم وقتي دقیقا من میداد، اطالعات شیوا جدید خواستگار ویژگیهای درمورد داشت تمام

 به هک شیوایي...گرفته رو دکتراش مدرک کشور کدوم از نمیدونم که بود خواستگار جناب عالیه تحصیالت از صحبت

 و چشم و میذاشت کالس جمع برای داشت افتخار با چه حاال بگیره رو دیپلمش فوق مدرک تونست پارتي و پول زور

 مهع سمت به و دادم بلندی چندان نه سالم و انداختم باال تعجب سر از ابرویي...پرهام برای مخصوصا. میكرد نازک ابرو

 ...رفتم

 سرگرم خودمو و نشستم نفره تک مبل اولین روی دادم تكون شیوا برای سری و کردم عمه با که روبوسي از بعد

 ...کردم بقیه صحبتهای

 . بود درگیر فكرم حسابي بودم دیده که پریشوني خواب از بعد

  "ماجراهاست؟؟؟ این تمام پشت کسي چه...بود چي خوابم تعبیر"

 ...گرفت گر آوریش یاد از صورتم و افتادم داشت نجاتمو قصد خواب تو که حسام یاد به

 ...کردم نگاه عمه سمت به پرت حواس با اسمم شنیدن با که بودم خودم عالم تو
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 : گفت بود گرفتن پوست سیب مشغول که همینطور پوران عمه

 بردن؟؟؟ هم چیزی زده؟؟؟حاال دستبرد مرحومم برادر آپارتمان به دزد شنیدم ؟؟؟ خبر چه تو از نگار خب _

 ...دارن هم ای برادرزاده افتاد یادشون باالخره عجب چه

 :مگفت میكردم نگاه بود روم روبه که چایي بخار به داشتم که همینطور و دادم تكون بالتكلیفي نشانه به سری

 حاال!!نبوده؟ خونه وسایل سرقت قصدش انگار...نشده دزدیده چیزی ولي اومده دزد بله...نیست خبری واال _

 ...علم اهلل بوده چي مقصودشون

 : گفت میبرد دهان به رو شده تكه سیب که درحالي و انداخت راستش پای روی چپشو پای و انداخت باال ابرویي عمه

 هان؟؟؟...نبوده دزد اصال شایدم!!!  داشته کلید طرف انگار شنیدم...ندزدیدن چیزی پس اووووم _

 ...بگیره نشونه منو عمه سمت از میخواست متلكي باز انگار کردم، نگاه عمه به سوالي و کردم باریک چشمامو

 :گفت جون سیما کنم باز دهن من اینكه از قبل

 جون؟؟؟ پوران بوده چي پس نبوده دزد اگه _

 : گفت بود کاغذی دستمال با دستش کردن پاک مشغول که همینطور و زد نیشخندی عمه

 اشتهد که کلیدم معلوم قرار از و میكنه زندگي تنها دختر یه خونه اون تو میدونسته که بوده خدایي بنده یه شاید _

 اون وت بزرگتر بي نمیكني؟؟؟چون رو االن و دادی نمیشناسیمش ما که دوستات از یكي به رو کلید نگار خودت شاید!!!

 ...میافته خونه اون تو اتفاقاتي چه نیست معلومم و میكني زندگي خونه

 ....داد سر زشتي قهقهه بلند بلند بعد و

 رکتشح این با میخواست بلكه نبود نگرانیش از ناشي من از گرفتن خبر و پرسي احوال از قصدش عمه میفهمیدم باید

 ...کنه یخ رو سنگ منو و بده رو بود زده بهش شمال تو که حرفي جواب

 :گفت بود داده سر که بلندی خنده بین شیوا

 ... شایدم_

 که همیگذر عمه ذهن تو چي میدونست اونم انگار کرد، نگاه منو تمام بدجنسي با پرهامم...خنده زیر زد بلند بلند باز و

 متس به و شد بلند جاش از پوران میزني حرفایي گفتن با جون سیما...بود گرفته نظر زیر منو مرموز و ساکت اینجور

 ...رفت بود شده خونه وارد تازه که عمو
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 هر دهن دستام همین با میخواست دلم شدم، بلند جام از شده مشت دستایي با و میلرزید خشم از وجودم بند بند

 ایبج خانواده؛ از اینم...بود بسته رو گلوم راه بدی بغض...نشنوم دیگه رو هاشون خنده زشت صدای و ببندم رو دوشون

 ...میزنن تهمت بهم بدتر باشن پشتیبانم اینكه

 ..بود این بگم لرزون صدای با حال اون تو تونستم که ای جمله تنها

 ...خانم شیوا پندارد خود کیش به را همه کافر _

 افراد این بین و خونه اون تو نمیخواستم هم لحظه یه برای حتي دیگه شدم خارج پذیرایي سالن از سرعت با و

 تاقما داخل رو خودم بدو و ندادم گوش صداکردنش به و گذشتم کنارش از بسرعت کنم نگاه عمو به اینكه بدون...بمونم

 نفس برای هوا... برداشتم اتاق گوشه از رو چمدونم و ریختم ساکم داخل وسایلمو تمام فكری هیچ بدون و انداختم

 و میومد فرود مغزم تو پتک مثل شیوا و عمه خنده صدای...میكرد ام خفه داشت بدجور بغض...نبود کشیدن

 ...میخورد وجودمو مته مثل سیما نكردن دفاع و پرهام ابلهانه پوزخندهای

 اقوامم که شبایي هست هم باز چون نمیمونم اینجا وجه هیچ به داره نگه زور به بخواد منو بارم این عمو اگه حتي

 ...کنن داغونم هاشون کنایه و نیش با بخوان

 طوا که مشكیمو شال و کردم تنم بلندمو مشكي مانتو...دارن مهمون شب افتاد یادم ولي بزنم زنگ مینا به خواستم

 ...رفتم بیرن اتاق از باعجله و کردم سرم نداشت چندانیم

 خارج آپارتمان ورودی در از کنم توجه جلب اینكه بدون...میرسید گوش به پذیرایي سالن از صحبتشون صدای هنوز

 سریع و بود باال آسانسور من شانس از...زدم رو آسانسور دکمه شدم خارج خونه از بفهمه کسي اینكه از قبل و شدم

 ...کردم پرت کابین داخل وسایلم سنگیني به توجه با خودمو باعجله من و شد باز درش

 رسید، گوشم به میگفت رو همكف که آسانسور گوینده و دینگ صدای وقتي...نداشت کردن فكر توان انگار مغزم

 هب توجه بدون و گذشتم آپارتمان البي از سرعت به و کردم پاک رو بیاد پایین چشمم گوشه از میخواست که اشكي

 و تمگف دربستي و کردم بلند دست میومد سمت به که خالي تاکسي اولین برای و رسوندم کوچه سر تا خودمو چیزی

 ...شدم سوارش

 خونه زا من بشه متوجه عمو اینكه محض به دونستم مي. بردارم رو ماشینم بتونم تا دادم تاکسي به رو آپارتمانم آدرس

 ... دنبالم خونه همین تو میاد بیرون زدم

 پارکینگ رفتم یكراست و کردم حساب رو کرایه. رسیدم خونه به دقیقه بیست از بعد و بود ترافیک معمول طبق

 گوشي ی صفحه به قرمز چراغ پشت. بود کرده ام کالفه ام گوشي زنگ صدای.... شدم کرج راهي و برداشتم رو ماشین

 .رسیدم ویال به که بود تاریک هوا. انداختم کنارم صندلي رو و کردم خاموش رو ام گوشي عمو نام دیدن با و زدم زل ام

 اب شدم، پیاده و گذاشتم در پشت رو ماشین. منه رسیدن منتظر االن و شده دار خبر هم آقا کاظم حاال تا دونستم مي
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 آقا کاظم شدو روشن باغ های چراغ که داخل برم خواستم که ،همین شدم سوار دوباره و کردم باز رو ویال در کلیدم

 ...اومد در جلوی هراسان

 زنگ بار چند خدا بنده عموت، اون دوني خاموشه؟؟؟مي ات گوشي چرا کردی، عمر نصف رو همه که شما جان، بابا -

 !!!زده

 : گفتم و دادم بیرون صدا با را نفسم

 . کنید بازخواستم بعد بشم پیاده و کنم پارک رو ماشین بذارید -

  "عمو به بزنه زنگ رفته حتماً "..نبود آقا کاظم از خبری شدم پیاده که ماشین از

 عدب بتونم که حسابي دوش یه و خواست مي داغ نسكافه لیوان یه فقط ،دلم ترکید مي خستگي شدت از داشت سرم

 ...بكنم پریشونم زندگي حال به فكری یه

 مه حاال. بود بد مامان با عمه یادمه که وقتي از. کنم مي فكر عمه رفتار به دستمه، تو داغ نسكافه لیوان که حالي در

 چشم از رو دایي رفتن و شده طوری این ،عمه دایي رفتن بعد گفت مي مامان یادمه.... کردم پر رو مامان جای من

 رو نسكافه لیوان تلفن، زنگ صدای با... داره خنده و سخته یكم برام باورش!!!  عاشق عمه.... دیده اش خانواده و مامان

 ....میدم جواب رو تلفن و میز رو ذارم مي

 ...میشه پخش گوشي پشت عمو نگران و عصباني صدای

 ذاری مي حالت اون با خداحافظي بدون... کردن مي ات خفه داشتن که بود دیروز همین کني؟ مي چیه کارا این نگار -

 ... ناراحتم خیلي کارت از االن ولي ندارم تو و ات عمه بین زنكي خاله حرفای به کاری من!!! میری؟

 ... .میده ادامه نمیگم چیزی بینه مي که هم عمو... گرفته ازم رو زدن حرف اجازه گلوم تو نشسته بغض

 ...تره راحت خیالم باشي که اینجا... دنبالت فرستم مي رو پرهام فردا. کن استراحت رو امشب -

 : گفتم لرزوني صدای با و کردم کنترل رو گلویم تو نشسته بغض

 تو شنبه...  نمیام تهران باهاش من چون ندید زحمت هم پرهام آقا به....  ترم راحت خودمون ی خونه....  جون عمو -

 ... بینمتون مي شرکت

 :گفت و کرد مكث کمي عمو

 ... بپرسه خودت از سوال تا چند خواد مي سرگرد...  کالنتری بریم قراره شنبه -

 .. کالنتری میرم شرکت به اومدن قبل خودم باشه -
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 تو ولي زده بدی حرف پروین درسته.. کني مي شلوغش خیلي داری...  نگار نكن، لجبازی... میریم هم با...  شرکت بیا -

 ...بشي روبرو پروین با نذارم دیگه اونجایي وقتي تا میدم قول بهت.. کني مي قهر که نیستي بچه دیگه که

 ... بگذره مدت یه بذارید... بیام جا اون نخواهید االن ولي...  چشم...  باشم خودم حال تو کم یه بذارید جون عمو -

 خداحافظ... باش خودت مواظب فقط عمو باشه -

 ...تكمیلم دیگه امروز برای... کنم استراحت که میرم و کشم مي راحتي نفس عمو با خداحافظي از بعد

***** 

. دستپاچه هم میشم، خوشحال هم در پشت حسام دیدن از میاد، زنگ صدای که ناهارم کردن درست مشغول

 که ور شكالتي جعبه. داخل بیاد تا میكنم دعوتش و میرم کنار در جلوی از و میپوشونه رو صورتم لبخندی ناخودآگاه

 . میدوزه چشم بهم دقت با و میگیره طرفم به دستشه

 . ممنون کشیدید، زحمت چرا -

 . بودم نگرانتون خیلي نداره، رو شما قابل -

 . دوید صورتم به گرما از حجمي میكنم حس

 :میگم و میكنم اشاره مبل به

 . میام االن منم بنشینید، بفرمایید -

 . میكنم آزاد رو ام شده حبس نفس و میرم آشپزخونه داخل به چای آوردن بهانه به

**** 

 مشغولم میچینم، ظرف داخل رو ها میوه بیاد جوش آبش تا و کنم مي روشن رو کتری زیر و میكشم عمیق نفس چند

 :  میرسه گوشم به آشپزخونه دم از صداش که

 .کنم صحبت شما با هم و ببینمتون هم میخواستم نكشید، زحمت -

 ... میكنه قراری بي به شروع قلبم دوباره

 . میام االن بفرمایید نیست، زحمتي -

 و میكنه خارج دستام بین از آرومي به رو میوه ،ظرف میاره باال دستاشو میكنه توقف من به نزدیک کامال و میاد جلو

 متوقف دستاش حرکت بازوم کنار دقیقا و میاره سمتم به دستاشو دوباره...میذاره کنارمونه که میزآشپزخونه روی

 دلش راز از خبر چشماش ني ني میزنه، موج قراری بي نگاهش تو میشه، خیره شرمم و تردید از پر چشمای به. میشه

 انگار میگیره، گرمش دستای بین بازوهامو و میده ادامه دستاش حرکت به... داره همخوني من احساس با که میده
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 گرفته من از رو هرکاری قدرت مغزم افتاده سوزش به زیاد گرمای از صورتم.. میكنن سرازیر وجودم تو رو داغي سرب

 وهاش نفس گرمای کامال میكنه کمتر رو اندکمون فاصله...شدنه غرق درحال چشماش بازی نظر تو همچنان چشمام ولي

 ستد کف یه فاصله تا سرشو و میكنه ترش گستاخ من پروای بي نگاه انگار میاره تر نزدیک سرشو و میكنم احساس

 کنده جاش از که االنه همین قلبم و افتاده کار از مغزم...ندارم رو العملي عكس هیچ قدرت هنوز میاره نزدیک

 و چشمها شدن بسته فرمان قلب...تر نزدیک لبهام سمت به لبهاش و میشه بیشتر بازوهام به دستاش فشار...بشه

 که همین. شدن دور ذهنم از اعتقاداتم تمام و شدم غرق لحظه تو انگار...خاموشه همچنان مغز و میده رو لبها همراهي

 و میاره خود به رو دومون هر میده آب اومدن جوش از نشان که کتری سوت صدای میره شدن بسته سمت به چشمام

 ببخشید با و میگیره شرم رنگ نگاهش. میاد خودش به بالفاصله و میشه کنده بازوانم میان از حسام گرم دستهای

 ...میكنه ترک رو آشپزخونه سریع ضعیفي

 استارت خاموشم مغز تازه انگار...میافتاد اتفاقي چه داشت من خدای وای...سرما از نه و ترس از نه میلرزه وجودم تمام

 ...داره بیداری در سعي و میزنه

 هی روی که بینم مي و میرم بیرون.... بیام خودم به که میكشه طول کمي. هست هنوز و نرفته پس نمیاد، هال در صدای

. یادم طرفم به دیدن محض به میاره باال رو سرش چون میشه اومدنم متوجه اینكه مثل... پایینه سرش...نشسته راحتي

 . ..گیرم مي صورتم جلوی توقف نشونه به رو دستم

 ... نمک کنترل رو خودم نتونستم لحظه یه واقعا ولي... کردم مي رو کار این نباید دونم مي... کنیم صحبت باهم باید -

 :داد ادامه. کردم مي همراهیش داشتم هم خودم وقتي گفتم مي باید چه کنم مي سكوت

. دکردی خودتون مشغول رو فكرم تمام وقته خیلي االن...  کنم فكر جدی موردتون در خوام مي بودم گفته که بهتون -

 رو خودش ی شیوه کاری هر... نبود رسمش این...  دونم مي... هستید روم جلوی شما میرم جا هر.. کنم مي هرکاری

 ... بدم تسلي بهتون نتونم حتي من و فكرید تو و خورید مي غصه دارید جلوم ببینم تونستم نمي ولي... داره

 .کنید مي فكر اوضاع این تو هم من به که باشم داشته امید تونم مي بدونم خوام مي فقط

 درسته کاری چه دونم نمي... دوزم مي چشماش به رو نگاهم و میارم باال رو گرفتم پایین مدت این همه تو که رو سرم

 كرف منطقي موردش در خواد مي دلم ولي ناراحتم کارش از که بااین کنه نمي اشتباه قلبم که دونم مي فقط غلطه یا

 ... کنم

 ... بدم جواب بهتون بعدا تونم مي -

 .... میشه خیره چشمام به و میشه بلند

 هست؟؟ امیدی -

 ...  زنم مي لبخند
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 ... میگه بیرون میره در از که حالي در...  بینم مي رو چشمانش برق

 ... رویه زیاده امروز برای دونم مي... دیگه خواهش یه فقط -

 ..میده ادامه نمیگم چیزی من بینه مي وقتي و کنه مي مكث کمي

 مبین از رو شما شماره من... کنه مي بیتابي چه نگرانتونه که وقتي من دل این دونید نمي... بزنم زنگ بهتون تونم مي -

 ...بزنم زنگ بهتون ندادید اجازه خودتون تا خواستم نمي ولي... هست شما به من عالقه جریان تو تاحدودی گرفتم

 بمل به لبخندی که شد باعث فكر این "گیری مي اجازه من به زدن زنگ برای حاال و نخواستي اجازه من بوسیدن تو "

 ... بره بیرون در از و کنه تشكر و مثبته جوابم کنه فكر که میشه باعث همین و بنشینه

 رو اجازه این طوری چه کردم؟؟ چكار من "... شینم مي مبل اولین روی و میشه تموم نیروم تمام میره بیرون که همین

  "بشه نزدیک بهم قدر این که دادم

****** 

 ...  دش اضافه اونا همه به اینم داشتم فكری مشغله کم.... میكنم سیر هپروت عالم تو من و رفته حسام که ساعته چند

 يم بلند....  کرده یخ حسابي و خاموشه وقته خیلي که مونده گازی رو که افتم مي ناهاری یاد شكمم غور غارو صدای با

 ... کنم مكث میشه باعث گوشیم اس ام اس صدای که برسم ناهارم به که شم

  ".... کنم صحبت باهاش خوام نمي... نه االن "....میشم منصرف هست مینا که این فكر با

 گره نای بتونم شاید...  دارم احتیاج روی پیاده این به من...  بزنم قدم یكم گیرم مي تصمیم استراحت کمي و ناهار بعد

 رتنف من از همه این که کیه... میرسم نتیجه به کمتر کنم مي فكر مزاحم آدم اون به بیشتر هرچي.... کنم باز رو کور

  داره؟؟؟

 باغ تو آقا کاظم... است شده خشک های شكوفه از پر ویال حیاط و شدن خشک دیگه ها شكوفه دلپذیره، و بهاری هوا

 .... زنم مي در به ای ضربه و میرم خونش در جلوی.... نیست

 ...میشه نمایان مهربونش چهره میشه باز در

 ... دخترم بله -

 ...  گردم برمي و میرم پیاده سرکوچه تا من آقا کاظم -

 ... سپرده من به رو شما عموتون آخه.... میام همرات منم کني صبر کم یه اگه -

 ... گردم برمي زود... سرخیابون همین تا... نمیرم دوری راه -
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 درختان به خوشحالي با کنم مي باز رو در... نمیگه هیچي دیگه و میده تكون سری نیست راضي دونم مي که این با

 و خلوته همیشه مثل کوچه... دوزم مي چشم رفته فرو هم تو هایشان شاخه و هستند کوچه طرف دو که کهنسالي

 وجودم تمام...  رنگ دودی پژوی یه...  پیچه مي سرخیابون از ماشیني میرسم که کوچه های وسط به...  بخش آرامش

 ادهپی و گیره مي ترمز پام جلوی که... کنم مي ویال سمت به دویدن به شروع و جمع پاهام تو نیروم و میشه دلهره از پر

 مي دویدن به شروع مخالف سمت...  نمیشه خارج گلوم از صدایي ولي بزنم جیغ خوام مي...  میاد سمتم به.... میشه

 حال در شبه که دستم. بگیرم تماس لیستمه تو که نفری اولین به بتونم تا گردم مي موبایلم دنبال جیبم تو و کنم

 داده اس ام اس بهم که ناشناسي ی شماره به و کنم مي خارج جیبم از دادن بهم رو دنیا تمام انگار میرسه دویدن

 ..میشم اسیر نیرومندش دستای در که میزنم رو تماس دکمه نیست فرصتي دوزم مي چشم

 .... زنه مي حرف بار این ولي پوشونده رو صورتش هم باز...  طور همین هم من...  زنه مي نفس نفس

 ....کوچولو خانم بری در دستم از توني نمي دیگه -

 .بود گرفته رو وجودم تمام وحشت

 ".....صدا این من خدای"

 چشمام...بكشم نفس نمیتونستم حتي. گرفت محكم رو دهنم دور قدرتمندش دستای بزنم، فریادی بتونم اینكه از قبل

 تمام ليو. کنم فرار بود گرفته دربر منو که محكم دژ بین از بتونم تا میكردم تقال وجود تمام با بود زده بیرون حدقه از

 کمرم دور که آزادش دست با ناگهاني حرکت یه تو ولي زدم ضربه صورتش به و آوردم باال دستامو...بود فایده بي تالشم

 قرچ صدای که داد انجام رو حرکت این خشن و محكم انقدر..برد کمرم پشت و گرفت رو دستم دو هر بود، شده حلقه

 ...شنیدم رو دستم استخونهای قرچ

 حرکت لبهامو نمیتونسم حتي که میداد فشار دهانم به رو دستش محكم حدی به بودم، آورده کم نفس واقعا

 تاندس محكم فشار اش نتیجه چون بود فایده بي اندامم تقالی و بود سرازیر چشمام از سیل مثل محابا بي اشک...بدم

 ...ضعیف دختر یه من و بود مرد یه اون باشه چي هر...من کردن پیدا نجات کمتر و بود قدرتمندش

 "...بمونم اسیر چیز همه بي آدم این دست تو نذار...بذار پام جلوی راهي یه...بدم نجاتم خودت خدایا"

 ...نمیزد پر هم پرنده حتي...نمیشد رد قسمت این از هم کس هیچ و بود سكوت غرق کوچه

 دست از رو تعادلم...پیچیدم بخودم مار مثل درد شدت از بود، ماشین در به شدنم کوبیده دراثر که ای ضربه شدت با

 ارهدوب و بیام بخودم تا... بشم غرق ام رباینده محكم آغوش در بیشتر اینكه بكنم،جز نمیتونستم کاری وهیچ دادم

 و اليح بي به رو بدنم و گرفت قرار بینیم جلوی میداد عجیبي بوی که دستمالي بكنم؛ فایده بي تقالی به شروع

 ودب این آوردم یاد به لحظه اون تو که چیزهایي تنها.بودم شدن سبک حال در و نداشت وزني پاهام انگار..رفت کرختي

 شد وارد سرم به که ای ضربه شدت از...ماشین عقب صندق تو کرد پرت شدت با منو و کرد باز رو عقب صندوق در که

 ام دهرباین پوشیده صورت از تار ای چهره ،و میشد تر سنگین و سنگین چشمام و شدم حال بي بیشتر و بیشتر انگار
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 سنگیني و شدم غرق مطلق تاریكي تو ماشین کاپوت محكم شدن بسته با و...میشد محو بیشتر لحظه هر که بود

 ...رفتم هوش از و کرد غلبه بهم چشمام

*** 

 رشك گذشت ذهنم از که چیزی ،اولین شم بیدار خواب از کردم سعي و دادم بدنم به قوسي و کش نامفهموم صدایي با

 یداپ نجات لعنتي کابوس این از چشمام کردن باز با دیگه ثانیه تاچند من و بود خواب اتفاقات تمام انگار بود، خدا

 بیدار بازخوا بود شده باعث که صدایي... نداشتم کردنش باز به تمایلي اصال و بود سنگین خیلي چشمام ولي...میكردم

 آروم و بشم دور بود گرفته فرا رو بدنم که کرختي این از که از میشد باعث و میشد تر نزدیک و نزدیک لحظه هر بشم

 ...تختم روی و ببینم اتاقم تو خودمو اینكه امید به...کنم باز هم از چشمامو آروم

 شیدهک اتاقم های پرده تمام انگار...بود مطلق تاریكي و تاریكي دیدم که چیزی تنها ولي کردم باز چشمامو کردم سعي

 نداشت سابقه حاال تا بودم زمین رو من چرا...بود زمین سفتي و اتاق سرمای شد تعجبم باعث که چیزی و بود شده

 از...میكردم پیدا نجات حالي بي و کرختي اون از و برمیگشم عادی حال به بیشتر لحظه هر انگار...بخوابم زمین روی

 نزمی به شدت با شد وباعث شد کشیده بود شده بسته ستوني به که پام بشم سرپا اومدم تا ولي شدم بلند جام

 ترس م،کن درک خودمو موقعیت تونستم تازه و...بودن شده بسته بهم پشت از محكم طنابي وسیله به دستام بیافتم،

 باشه کرده درازی دست بهم فردمجهول اینكه ترس از...نبود خواب بود افتاده که اتفاقاتي پس گرفت وجودمو تمام

 ونهم و مانتو همون کردم خودم به تاپین باال از نگاهي سریع...کشید تیر فقراتم ستون و شد عرق خیس بدنم تمام

 ...بود شده پیچیده سرم دور شالم حتي بود تنم شلوار

 ختت یه بجز که اتاقي تو رو خودم تونستم و کرد عادت تاریكي به کم کم چشمام کرد نگاه اطراف به وحشت با دوباره

 نم،ببی رو نمیخورد چشم به ای دیگه وچیزی بود افتاده زمین روی معكوس صورت به که صندلي یه و نفره تک چوبي

 !!!! نبود هم ای پنجره حتي

 افتادنم سرفه به و صدام گرفتگي بجز هام دادزدن تمام ولي...خواستن کمک و زدن جیغ به کردم شروع وجود تمام با

 سعي داشتم که زوری تمام با...خواستن کمک ازخدا و کردن گریه به کردم شروع ناتواني زور از... نداشت ای نتیجه

 د،ش وارد دستم مچ به که هایي خراشیدگي جز ولي بدم نجات دستم دور بود پیچیده که طنابي بین از دستامو کردم

 تهانداخ پا از منو بیشتر میرفت خاموشي به رو که فریادهام و بود سرازیر چشمام از محابا بي اشک...نشد عایدم چیزی

 ...بود

 به رو خودم وحشت با...اومدم خودم به میرسید گوش به بیرون از که پایي صدای با که گذشت دقیقه چند نمیدونم

 ...کردم جمع شكمم داخل پاهامو و کشیدم بودم شده بسته اون به که ستوني

 و شد قطع بودم زنداني توش که اتاقي در پشت پا صدای...بیشتر من ترس و میشد تر نزدیک لحظه به لحظه صدا

 ....کنم نزدیک خودم به بیشتر زانوهامو شد باعث و کرد زده وحشت بیشتر منو در قفل داخل کلیدی چرخش صدای
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 گرفته من از رو خوراک و خواب مدت این تو که مردی سایه شد، اتاق وارد کمي تقریبا نور و شد باز زیادی شدت با در

 در جاش از که االنه همین انگار... زد وتندتر تند وقلبم نشست کمرم تا ازگردنم سردی عرق...افتاد اتاق توی بود

 ...ببینم واضح رو مقابلم شخص تصویر تونستم نمي و بود تار چشمام...بیاد

 با و ردمک پاک رو اشكیم چشمای کردم سعي مانتوم آستین با...ببینم تار بیشتر رو فضا بود شده باعث یكریزم گریه

 ...کشیدم باال رو بینیم وحشت

 ...نداشت امكان ولي بگیرم رو نبود خودم دست اختیارش که اشكهایي ریزش جلوی کردم سعي

 ...میكرد غرق خودش تو منو بیشتر ترس و میشد نزدیک من به بیشتر و بیشتر لحظه هر سایه

 : گفتم بود دارشده خش و گرفته بودم زده که فریادهایي از ناشي که صدایي با

 میخوای؟؟ جونم از چي _

 .بود آشنا نا هم خودم برای صدام لحظه اون در

 قفل مغزم. تر فایده بي هام دست کردن آزاد برای من تقالی و شد مي تر نزدیک فقط حرفي هیچ بدون مرد هیكل

 :بود زدن جیغ بگیرم ازش شد مي که دستوری تنها مرد شدن نزدیكتر با و بود کرده

 ... خوای مي چي من جون از... نشو نزدیک من به ـ

 :دادم ادامه داد مي نشون رو استیصالم اوج که دردناک ای گریه با و

 ...من... دی؟ مي عذابم اینقدر که کردم حقت در بدی چه مگه ـ

 :گفت و اومد حرفم بین پوزخنده با همراه کردم احساس که مرد صدای

 ...کوچولو خانوووم بفهمي رو عذاب معني تا مونده هنوز ـ

 .گرفت جریان پشتم ی تیره از سرد عرق که کرد ادا لحني با رو کوچولو خانوم ی کلمه

 :گفتم بود ناله شبیه بیشتر که صدایي با

 ... خوای؟ مي جونم از چي ـ

 ...گذره؟ نمي خوش بهت اینجا... مهموني آوردمت روزی چند فقط... خوام نمي چیزی که من ـ

 .داد نمي دستوری کردن فكر برای مغزم لحظه اون توی ولي اومد، آشنا گوشم به صداش دوم بار برای

 :خورد گوشم به نزدیكتری ی فاصله از اینبار مرد صدای

 .بیني مي بد نكني قبول گم مي چي هر اگه ـ
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 :داد ادامه شد مي تر دور دورتر من از ش فاصله حالیكه در و

 ...کوچولو خانوم... ببری لذت دادم ترتیب برات که مهموني این از کن سعي ـ

 کوتاه ای لحظه برای که نوری اندک همان و شد بسته و باز در ای لحظه برای اش خنده کریه صدای با همزمان و

 .نبود خبری مرد از کردم باز چشم وقتي و ببندمشون که شد باعث خورد چشمام به مستقیم

 این زا خوشحالي با و افتادم موبایلم گوشي یاد ای لحظه برای... برنمیومد دستم از کاری... بكنم؟ تونستم مي کار چه

. نبود خبری نه کردم، لمسش مانتو روی از و کشیدم مانتوم چپ سمت جیب سمت به سختي به دستامو امیدواری

. کشیدم آهي ام شده امید نا امید برای افسوس سر از... نبود انگار نه... و کشیدم راستم سمت جیب سمت به دستامو

 به رو زانوهام دوباره. بود افتاده بودم کرده مرد دست از شدن آزاد برای که تقالیي و ها زدن پا و دست موقع احتماال

 اشک. کرد مي درد و برداشته خراش شدن آزاد برای م بیهوده تالش خاطر به پام و دست مچ. کشیدم شكمم سمت

 . شدند جاری دوباره اختیاری هیچ بدون هام

 های پلک در صدای شنیدن با. برد خوابم حالت همون توی تا خواستم کمک خدا از و کردم گریه چقدر دونم نمي

 و روم به رو گذاشت رو سیني. شدم مچاله خودم تو بیشتر دست به سیني مرد دیدن با. کردم باز رو م گریه از متورم

 :گفت

 .خوابي مي اینقدر که کني مي راحتي احساس و گذره مي خوش بهت داره واقعا اینجا اینكه مثل ـ

 ی هتیغ برق زد رو ضامنش ی دکمه و کشید بیرون جیبش از رو بزرگي تقریبا دار ضامن چاقوی. داد سر زشتي ی خنده

 در دبو مشكي کاله اون زیر از صورتش رویت قابل قسمت تنها که چشماش بین ام ترسیده نگاه. زد چشمامو چاقو تیز

 . بود آمد و رفت

 درست دردسر بخوای اگه ولي بخوری غذاتو تا کنم مي باز دستاتو نشي هار و باشي خوبي دختر بدی قول اگه حاال ـ

 .خودته با حسابت دیگه کني

 دستام روی رو چاقو آور چندش سردی و تیزی لحظه یک توی گرفت قرار سرم پشت درست و زد دور رو ستون

 با کردم سعي و آوردم جلو دستامو سریع. شد آزاد بندها دردناک فشار از دستام حرکت یک با بعد و کردم احساس

 .گرفتم بغل زانوهامو. کرد راست تنم به مو گوشم کنار مرد صدای. کنم کم دردشون از هام مچ گرفتن

 ...بگذره بد بزرگ زند آقای کوچولوی خانوم به ذارم مي من مگه... نگفتم... گذره نمي بد بهت اینجا گفتم ـ

.. .باشه تونست مي کي اون. آورد هجوم مغزم به خیال و فكر کلي آن یک در. شدم مبهوت ای لحظه بابا اسم شنیدن با

 ...نداشت دشمن که بابا... داشت دشمني بابا با یعني

 :گفتم تردید با. داشت شدن خارج قصد و بود کرده باز رو در که اومدم خودم به ای لحظه
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 هستي؟ کي تو... تو ـ

 .گذاشت تنها افكارم با منو و کوبید هم به محكم رو در فقط داد، جواب نه و برگشت نه

 ... کرد مي قراری بي سینه تو گنجشک یه مثل قلبم

 چند هر "مکن قانعش بتونم حرف با شاید بدونم رو تنفرش علت اگه... بكنم کاری بتونم تا بیاد یادم باید... صدا... صدا"

 .نداشتم چنداني امید فكرم این به هم خودم که

 فكر حتي. بود کنسروی لوبیای توش که بشقاب یه و آب از پر کثیف لیوان یه نون ای تكه. شدم خیره غذا سیني به

... بود بسته محكم خیلي کنم آزاد پامو آزادم دستای با کردم سعي... کرد بد رو حالم هم کثیف غذای اون خوردن

 شل طناب باالخره... گشتم مي صدا از ردی دنبال به هم فكرم ،تو رفتم مي ور پام دور بسته طناب به که طور همین

 قطف شدم خیره غذا سیني به... بشه طناب شدن شل متوجه که گذاشتم مي نباید... کردم خارج صدا پر رو نفسم و شد

 ای استفاده یه ازش تونستم مي شاید بود هم چنگال یه اگه بود کرده رو جا همه فكر... لک از پر کثیف قاشق یه

 .... کنم فرار غفلت ای لحظه محض به که بودم آماده شنیدم در پشت رو پایش صدای که نگذشت کمي... بكنم

 ... شد وارد تاریک ی دخمه داخل به اومدنش با نور کمي و شد باز بدی صدای با همیشه مثل در

 ... زند مادمازل نبوده میلتون باب غذا که بینم مي -

 "... بابا شرکت حسابدار فالحي آرش...  فالحي "... زد جرقه مغزم ناگهان

 فالحي؟ آقای خوای مي جونم از چي -

 : وقفه بي و بلند خندید

 ... شدم مي ناامید ازت داشتم شناختي باالخره خوبه، -

 رو سرش... کرد نمي هم زیادی فرق و بود نور به پشت که هرچند... کشید سرش از رو اش مشكي کاله همزمان و

 :گرفت زمختش دستان در رو ام چونه و آورد صورتم نزدیک

 !!!زنـــــــــــد خانم میخوام جونت از چیزا خیلي -

 آزادم پای با بود کثیفش دستای در ام چونه که طور همون میكردم، پیدا فرار برای راهي باید کردم مي معطل نباید

 از نمیتونه حاال حاال و بوده کاری ام ضربه داد مي نشون که بلندش فریاد زدم،صدای پاهایش میان محكمي ی ضربه

 پشت به اینكه بدون درنگ، ای لحظه بدوم،بدون در سمت به سرعت با که داد بهم رو فرصت این کنه راست کمر درد

 ...کردم پرت بیرون اتاق از خودمو کنم، نگاه هم سر

 مي رو ها پله چنان " خروج راه خودشه" خورد، مي پله راه به راهرو ته بشه جمع چشمانم که شد باعث راهرو نور

 کردم مي خدا خدا که دری....  در یه به شد مي ختم ها پله انتهای. بخورم زمین به کله با بود نزدیک دوبار که دویدم
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 در. دندا بهم رو دنیا انگار شد باز راحت خیلي که وقتي کشیدم پایین به رو دستگیره... کنم فرار بتونم و باشه باز

 شتپ از موهایم ناگهاني ،خیلي زندانم این بیرون دیگه لحظه چند تا و میكنم پیدا نجات دارم میكردم فكر که حالي

 .شد کشیده آرش توسط

 بشي آشنا وظیفت با زودتر خوای مي مهموني؟ اینجا حاالها حاال بری؟هــــــــــــان؟؟؟ در خوای مي کجا -

 ....بیا.... باشه

 و گذشتیم درخت و دار پر قدیمي حیاط تو از... کشید خود همراه رو من داشت دست تو رو من موهای که طور همین و

 خونه ورودی در. داشت ریزش به میل چشمام تو اشک و کشید مي تیر موهام کشش اثر در سرم..رفتیم باال هارو پله

 مانتومم های دگمه و بود افتاده کجا اصال دونم نمي و نبود شالم... کرد پرت تقریباً خونه داخل به رو من و کرد باز رو

 ... بود مشخص سفیدم تیشرت بود شده پاره

 جووني و بچگي تمام ات خانواده و تو... کثیف موش دارم واست ها حاال حاال...  شدی این کشیدی سختي روز یه فقط -

 !!!دوني؟ مي هم طلبكار رو خودت تازه و کشیدید ه*گ به رو من

 ... شد تر عمیق و عمیق نیشخندش... لرزیدم مي بید مثل...  رفتم عقب عقب من و اومد طرفم به

 بردم مي لذت ترسیدی مي که این از من و. داد جواب خوب اولش...  ترسوندمت همه این کردم اشتباه هم اول از -

 اتدوست با و رفتي مي بیرون...  نترسیدی دیگه شد چي دونم نمي ولي...  بكشه تیمارستان به کارت داشتم دوست

 ... بود بد خیلي این گرفتي مي مهموني

 نمي من و خورد مي وول مغزم تو سوال کلي بودم کرده فراموش رو هجاها تمام که این مثل بزنم حرف تونستم نمي

 ...بیارم زبون به تونستم

 دمرسی دیوار به که جایي تا رفتم مي عقب به قدم یه من و شد مي تر نزدیک من به قدم یه میزد که حرفي کلمه هر با

 ... نبود نشیني عقب برای جایي و

 یک و گرفت دستاش تو رو موهایم دوباره... کردم مي حس رو سیگارش بوی بود وجب یک از کمتر من با اش فاصله

 و کرد باز رو در... برد هال ی گوشه اتاقي سمت به کشون کشون رو من و کرد بلند رو آخم و پیچاند دستش دورِ دور

 ... بشم پرت زمین روی شد باعث کارش همین و... کرد پرتاب اتاق تو دوباره رو من

 ...اینجایي چي برای بدوني خواستي نمي مگه...  ببین رو زند آقای خواهي زیاده ثمره و کند بلند سرتو -

 یه هم باز... بود کشیده دراز رویش نحیف و الغر پیرمردی که دیدم رو ای نفره یک تختخواب اشک پرده پشت از

 ... بگم بتونم که کلمه یک از دریغ هم باز و گرفت شكل ذهنم تو سوال عالمه

 درست... شناسید نمي رو دیگه کس خودتون جز که سالیانیه شماها..  بشناسي هم نباید نه؟؟ اش شناسي نمي -

 ... نمیاد یادت...  کردی مي شیطنت و شستي مي پاهاش رو که همون...  حسن عمو.. نمیاد یادت چیزی کن نگاش
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  "حسن عمو"

 ...  آرش...  آرش و حسن عمو باغ، خونه کشید پر پیش سالیان به ذهنم

 ..ام کودکي های شیطنت همبازی آرش...  آرشه همون این یعني بود مشكل برام باورش

 :آوردم زبون به بریده بریده و مقطع رو کلمات و افتادم هق هق به باشه شده باز گلویم به بسته قفل اینكه مثل

 ...اومده... عمو سر یي...بال ه...چ.... خودتي؟؟....  آرش -

**** 

 مال اجرام این...بودم شده شوکه بدجور بزنم، حرف پته تته بدون نمیتونستم که بود سخت برام واقعیت این باور انقدر

 بودم کرده پرتاب ذهنم از دور ای گوشه به رو حسن عمو به مربوط خاطرات امروز همین تا من و بود پیش سال خیلي

 ...اومد بیرون ذهنم اعماق از دوباره آرش یادآوری با که

 چیكارش ما مگه بیزاره و متنفر ما از قدر این آرش چرا مهمتر همه از و شده ناتوان و بیمار انقدر عمو چرا ولي

 کردیم؟؟؟

 به شد وارد پهلوم به که ای ضربه با که بودم زده زل روم روبه به که میشد ای ثانیه چند و بودم خودم هوای و حال تو

 ... دادم مالش رو بود گرفته درد شدید ضربه اثر در که رو پهلوم راستم دست با و اومدم خودم

 هان؟؟؟ اومده حسنت عمو سر بالیي چه نمیدوني تو من؟؟؟یعني به زدی زل بر و بر چیه!! هان_

 از خودم به مار مثل...پیچید بدنم تمام تو بدی درد شد جاری چشمام از اشک...زد دردناکم پهلوی به دیگه ای ضربه و

 سوالي؟؟؟ و بیزاری و تعجب از پر نگاهي کردم، نگاه آرش به اشكم پر چشمای بین از... پیچیدم درد

 ...بود چي از اش منشاء سر نمیدونم که ای کینه و بود نفرتش پر نگاه شد نصیبم که چیزی تنها و

 به ومن وحشیانه و کرد حلقه دستش دور موهامو و افتاد جونم به کفتار مثل دوباره بگم چیزی و کنم باز دهن بخوام تا

 ...کرد پرتاب تخت سمت

 ...میداد اش بدحالي از نشان صداش پر های نفس و بود افتاده دراز به دراز روش جوني کم موجود که تختي

 میگیره؟؟؟ انتقام من از داره آرش چــــــــــــرا بود سوال همین فقط بود درگیرش ذهنم که چیزی تنها

 بر خنجر مثل صداش نفرت...بشه سیخ اندام بر مو شد باعث داد قرار مخاطب منو نفرت با که گوشم زیر آرش صدای

 "بودم گناه بي که من ".رفت فرو قلبم

 اینجایي؟؟؟ چرا بدوني که سواله برات خیلي حتما... بزرگ زند دونه یه یكي دختر... زند نگار.. نگار _
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 کنده ریشه از موهام لحظه هر انگار کردم احساس سرم مغز توی وحشتناکي درد پیچید موهام دور دوباره دستشو

 به نهک نگاه من به اینكه بدون...گرفتم قرار آرش رخ نیم مقابل و رفت عقب به سرم ناخوداگاه موهام کشیدن با...میشه

 ثلم لعنتي کینه این و نبود شوخي کاراش از کدوم هیچ که بود این از حاکي منقبضش فک و بود زده زل پدرش صورت

 ....بودم نكرده پیدا براش جوابي هنوز که بود سوالي باشه میتونه چي کینه این. افتاده بجونش بختک

 هر اثر در چون...ندم تكون اطراف به سرمو میكردم سعي و زدم زل بهش چشمام گوشه با دوباره هام گریه هق هق بین

 ...میشد کنده جا از مغزم انگار تكوني

 و زدم زل بهش اشكي چشمای همون با و بودم جواب دنبال آتشینش چشمای تو چرخوند من سمت به سرشو آرامي به

 ...کردم زمزمه آرومي به

 چرا؟؟؟ بگو فقط _

 هب شاید و انداخت نگاهي سرتاپام به میبارید ازش آتش که شده ریز چشمان با و کرد نگاه بهم بیشتری نفرت با

 ... بیچارگیم

 نداری؟؟؟ خبر هیچي از تو کنم باور خانم؟؟؟یعني نگار چرا نمیدوني واقعا _

 شده تازه دلش داغ من پرسیدن سوال انگاربا...کردم برخورد زمین به صورت با و کرد ول جلو سمت به منو محكم و

 ...شد تر بخش لذت براش من دادن شكنجه و بود

 توی وپام و دست و بردم پناه تخت ی گوشه به و کردم بلند زمین از خودمو سریع بیافته جونم به دوباره اینكه از قبل

 تو و زد زانو پام کنار و رسوند من به خودشو بلند قدم چند تو و اومد خودش به من حرکت این با...کردم جمع شكمم

 دادن شكنجه برای فقط بشم خفه که حدی در نه دادن فشار به کرد شروع و برد گلوم زیر رو دستش حرکت یک

 ...من بیشتر

 دوبرابر هم آرش خشم شدت من سوال هر با چون. پرسیدن سوال به میلي نه و داشتم زدن حرف نای نه دیگه

 ....بیشتر هم دستاش فشار میشد تر عصباني هرچقدر بودم، آورده کم نفس....میشد

 :گفت میداد فشارشون بهم که هایي دندون بین از بود دورگه خشم زور از که صدایي با

 هاحاال حاال. نكن عجله بهت میگم!!!گرفته رو خانوادت و تو دامن الهي عذاب این چرا که بگم بهت بذار نمیدوني اگه _

 ...کوچولو خانم مني مهمون

 ...نشست پدرش کنار تخت لبه روی و کرد راست قد و کرد ول منو عصبانیت با

 مثل رو هوا...دادن مالش رو گلوم جونم بي دستان با و کردن سرفه به کردم شروع دستش از شدنم خالص از بعد

 ...میبلعیدم دهانم با ها گرسنه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

  نودهشتیا انجمن کاربران jamileh a و fera ،#samaneH| # وهم های سایه سایت نگاه دانلود
 

205 

 ...زدن حرف خشم با به کرد شروع بكنه من به نگاهي حتي اینكه بدون

 ای تكه مثل االن نبین...میشدن راست دوال براش همه. بود کسي خودش برای روزی یه میبیني که رو پیرمرد این_

 ودب آدمي زموني یه...شناوره خودش عالم تو و میكشه نفس اکسیژن کپسول زور به و افتاده تخت روی اینجا گوشت

 ...خودش برای

 :زد فریاد و

 میاد؟ یادت دیگه که رو این

 ...بودم کرده جمع خودم تو بیشتر خودمو خشمگینش نگاه از وحشت با که مني به زد زل بعد و

 چیزته؟؟؟ همه بي پدر اون باعثش شده؟؟؟ اینجوری حاال چرا میدوني_

 درد...زد پام به محكمي لگد و ورشد حمله من سمت به سرعت با و شد تازه دلش داغ دوباره آخر، کلمات گفتن با و

 ...زد ضربه بهم داشت محكمي لژ و بود پاش که کفشي همون با لعنتي...پیچید پام استخون تو وحشتناکي

 ....داد ادامه دوباره و گرفت آروم کمي ضربه این زدن با انگار

 . بود موفق کارش توی و داشت شرکت یه بابا. بود خوب وضعمون. سالم و آروم زندگي یه. داشتیم خوبي زندگي ـ

 :داد ادامه ش شده کلید دندونای الی از غیظ با و

 به. کرد بیچارمون. ما خوشبختي دور پیچید مار یک مثل. شد پیدا زندگیمون توی تو بابای ی کله و سر اینكه تا ـ

 . رسوندمون اینجا

 :گفت عصبانیت با و کرد بیمارش پدر و خودش به ای اشاره نگاه با و

 ... هان؟... بدوني؟ خوای مي بازم یا بسه ـ

 سمت به و کرد بلندم و گرفت رو بازوم شدت با. شدم مچاله خودم تو ترس از. آورد هجوم من سمت به پرش یک با و

 اون دیگه که آرشي دست فشار با. بود کرده حس بي حرکتیمو های اندام تمام وحشت. داد هل اتاق از بیرون جایي

 کشیده بود شده پر رفته رو و رنگ و کهنه مبل دست یک با که کوچكي سالن سمت به نبود کودکي روزهای آرش

 روی دستش فشار که همونطور. کرد مي خودنمایي قدیم دوران از خانوادگي عكسي قاب رو به رو دیوار روی. شدم

 :زد فریاد شد مي بیشتر و بیشتر بازوم

 خاطر به مامانم... داره؟ دوران اون با شباهتي چه زندگیمون االن... بیني؟ مي داشتیمو که خوبي روزای... بیني؟ مي ـ

 ...مرد... کرد دق... رفت شما
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 مي سرم توی سوال دنیا یک فقط و کرد نمي کار مغزم. بودم شوک توی هنوز. داد هل دیوار سمت به منو شدت با و

 مي همه به خیرش که من بابای اونم!... بابا " "بود؟ کرده چكار بابا مگه " "بوده؟ چي ما تقصیر وسط این " که چرخید

 حتما ولي. کنم ترش جری خواست نمي دلم. بپرسم خودش از رو سواالت این نداشتم جرات!!!... نه شرش و رسید

 . دنبو بد ولي بود گیر سخت یكم شاید. باشه بدی آدم تونست نمي بابا. درنمیاوردم سر اصال. بود شده اشتباهي

 :کشید بیرون افكارم از رو من ش گونه فریاد و بلند صدای

 ... نداری؟ گفتن برای حرفي... کردین؟ چكار آروممون زندگي با دیدی... بردی؟ پي پلیدتون ذات به... چیه؟!!... هان ـ

 :گفت. زد مي حرف خودش با داشت که انگار... شد تر آروم صداش کوتاهي مكث از بعد

 ما ی خونه اومدین بار اولین برای بابات با وقتي. بلند موهای و سفید چین چین پیرهن اون با دیدمت که روزی اولین ـ

 تو. یمش مي هم برای خوبي دوستای که کردم فكر خودم با کنه، امضا رو ما بیچارگي سند نه نه... شراکت سند بابات تا

 ... ولي موني مي ها فرشته مثل که کردم مي فكر بچگي عالم

 :شد تر عصبي و تر بلند صداش

 . کنین مي نابود زندگیمونو شیطون یک مثل دونستم نمي ولي ـ

 :گفت و دوخت بهم نفرتشو پر نگاه

 دکر ما با بابات که کاری... کنن؟ حمله نشست که سیاه خاک به شون طعمه تا شینن مي که کرکسارو این دیدی ـ

 . کنه مي ش برگشته بخت ی طعمه با کرکس یه که کاریه دقیقا

 طول قرن درازای به برام که مدتي از بعد. گرفت دستاش بین رو سرش و نشست روم روبه ی دررفته زهوار مبل روی

 :گفت و چشمام توی زد زل و آورد باال رو سرش کشید

  .شه مي تر محكم و تر قوی داره زندگیمون کردیم مي فكر مون همه داد شراکت پیشنهاد بابام به بابات که روزی ـ

 :داد ادامه فریاد با و شد خشن ش نشسته خون به چشمای

 هشب که ارثي با تا بیرون کشیده شو سرمایه محترمتون بابای که گفت و اومد... حسنت عمو... بابام که روزی حتي ـ

 . برسه اینجا به روزگارمون کردم نمي فكر هم کنه طي رو موفقیت های پله تنهایي به خودش رسیده

 به شدت با و برداشت رو بود دستش کنار میز روی که کوچكي گلدون بودم دیده ازش مدت این توی که عصبانیتي با

 و دمب جاخالي موقع به تونستم بودم داشته نگه سرپا رو خودم دیوار به تكیه با موقع اون تا که من. کرد پرت سمتم

 شد باعث من ی شده تحریک اعصاب روی دوشون هر شكستن صدای و کرد برخورد عكس قاب با شدت با گلدون

 . بشم جمع خودم تو زمین روی و بخورم سر دیوار کنار همونجا

 .اومدم خودم به که بود آرش صدای با
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 رهب که بود این فقط مامانم کار. زندان انداختنش و سرش ریختن طلبكارا. آورد کم بابام که بود بعد به روز همون از ـ

 تيوق. افتادیم فالکت به. کردن مي م مسخره مدرسه تو ها بچه ی همه. بدن رضایت تا بگیره مهلت و کنه التماسشون

 از که سیاهي روزای همون بودن، درآورده خونمونو ی پاشنه طلبكارام و نبود بند جایي به دستمون دیگه که

 ذاشتگ تنها منو و کنه تحمل رو آبرویي بي این نتونست دیگه. کرد دق مامان که بود بمیرم خواد مي دلم یادآوریشون

 . رفت و

 دآور هجوم سمتم به غیظ سر از دوباره. داد مي فشار بهم دندوناشو و پیچید مي خودش به خورده تیر پلنگ یک مثل

 .رفت هوا به آخم که زد دردناکم پهلوی به محكمي لگد و

 پر خواب رخت توی شما احتماال که هایي موقع همون... شم مي خوشحال کشیدنت زجر از من...  بكش...  آره... آره ـ

 زا بیچاره من وقتا همون... کردین مي جان نوش رو غذاها بهترین و پوشیدین مي رو لباسا بهترین و خوابیدین مي قو

 ... کشیدم زجر پدرم حبس و مادر مرگ

 .کردم نمي هم رو روزهایي همچین فكر اصال. شد مي گم آرش های حرف بین در هقم هق

 : گفت و کرد خشمگیني نگاه بهم

 و روش نشست و کشید رو خوری ناهار میز صندلي. دارم کار ها حاال حاال باهات بزني، زار که مونده حاال ببر، صداتو -

 : داد ادامه و کشید عمیقي نفس. بود شده تر آروم کمي اش زندگي حقایق گفتن با... شد خیره من به

 کمک عنوان به نه ولي بیرون، آورد رو پدر و داد رو طلبكارا پول کرد؟ کار چه فهمید گرامیتون پدر وقتي دوني مي -

 اجبمو و جیره بي پادوی بود ،شده بود کسي خودش برای زماني که پدری... کرد مي کار براش باید بابا قرض، عنوان به

 خرج بتوني تا کني کار هم و بخوني درس هم که بود سخت خیلي بودم، بلوغ سن تو من ها موقع اون... شما پدر

 رو کار انگیزه که بود انتقام... انتقام... کرد مي فعالیت به وادار رو من چیزی یه زمانا همون از ولي بیاری، در رو شكمت

 ... داد مي بهم

 نمي محو لبانش از لبخند که پدری. ام شبانه رویای بود شده هم انتقام... ام جووني زمان تفریح بود شده درس و کار

 رو خودش که این و باشه داشته پدرت از شكایتي و گله ندارم یاد اینكه بدتر همه از... بود شده ساکت و رنجور شد،

 افتاد و کرد سكته...  این شد که خودش تو ریخت و خورد غصه قدر این... کرد مي داغونم دونست مي تو بابای مدیون

 کار هچ باید دونستم نمي... شد گیر زمین بابام که بودم شده قبول دانشگاه تازه من...  خونه تو گوشت تیكه یه مثل

 ینكها برای... بودم گرفته شرکت تو رو بابا جای من حاال... شد ظاهر ها فرشته لباس در صفتت پدرشیطان باز که کنم

 ...کنه پرستاری بابام از روزا که بود کرده استخدام هم رو یكي کنم کار براش خوب روزا بتونم

 هک حاال تا... بود بدهكارشون بابام قضیه این کجای...کردم پیدا کردن فكر برای فرصت کمي من و بود شده ساکت

 ... کنم سوالي که نداشتم هم جرأت و فهمیدم نمي... بود گرفته رو دستشون

 : گفت و آورد باال رو سرش زنم نمي حرفي و ساکتم دید که وقتي
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 شدی؟؟ الل منه با حق که بیني مي ساکتي چرا شدی، خفه -

 تو ترس از... بشه ور حمله سمتم به دوباره شد باعث و نماند دور چشمانش از که اومد لبام رو نیشخندی جواب بجای

 ...کردم صورتم حائل رو دستانم و شدم مچاله خودم

 : گفت و... بود خوابیده پدرش که اتاقي تو کرد پرتم دوباره و کشید و کرد بلند رو دستم

 داستان خوب خوب جاهای به بعد تا کشیدم چي من ساله چند این بفهمي که بمون اتاق همین تو تو الحساب علي -

 . برسیم هم

 ... شد خارج اتاق از خودش و

 ... کشیدم راحتي نفسم من و

 مي راحت حاال... کشید مي تیر خیلي که پهلوم مخصوصاً... کنه مي درد قدر چه بدنم شدم متوجه تازه رفت وقتي

... کردم مي جمع رو حواسم باید.. کنم فرار وضع این از زودتر خواست مي دلم...  نبود فرصتي ولي کنم گریه تونستم

 سمت ای، قهوه کمد یه و بود اش گوشه تخت یه که متری نه اتاق یه. فراری راه امید به کردم نگاه رو اتاق دور دورتا

 ارهد حفاظ شدم متوجه و رفتم ها پنجره سمت به. بود شده پوشیده سفید های پرده با که بود ای پنجره اتاق ی دیگه

.. .شد نمي دیده درخت جز به چیزی پنجره نمای از چون بود شهر خارج اینكه مثل خونه... کنم فرار ازشون تونم نمي و

 ... بود کرده رو جاش همه فكر...  گرفت دلم

**** 

 چشمانم به ورود محض به بود خودش...  کردم بلند رو سرم قفل تو کلید چرخیدن صدای با که بود پایم روی سرم

 : گرفت رو من حرکت یه با که کنم فرار خواستم اومد سمتم به و شد خیره

 اینجا...  بری خوای مي کجا ؟ شدی خارج اتاق این از فوقش...  اندازی مي جفتک و نشدی رام هنوز که بینم مي -

 :گفت و کشید عمیقي نفس و کرد نزدیک صورتم به رو صورتش... است متروکه وقته خیلي

 ...من هم و باشي بابام پرستار هم خوبه خیلي....... هوم -

 ... کنم فرار چنگالش از دستام با کردم سعي و افتاد لرزش به بدنم تمام پلیدش فكر از

 : گفت و کرد پرتاب زمین طرف به رو من و داد سر بلندی قهقهه من بیهوده تالش از

 قصدش کردم مي رو کار این ویال تو روز همون کنم خفت خواستم مي اگه کوچولو، خانم دارم کار باهات ها حاال حاال -

 این که رو خفتي ذره ذره موندی مي باید. مردن جور این برات بود زود خیلي. شدم پشیمون آن یه تو ولي داشتم هم

 رفك کم یه که بعد ولي نشدی، واصل درک به بابات ننه همراه که شدم حرصي خیلي اول. چشیدی مي کشیدم سالها

 !!!میبردم لذت بیشتر کردنت کش زجر با.نشد هم بد دیدم کردم
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 الًکام شد متوجه ام چهره از. دوختم چشم دهانش به و گرفتم باال رو سرم شكل، این به اونم مامانم و بابا نام شنیدن از

 : داد ادامه کردم، تعجب

 يم فكر. بود من کار هم پدرت ماشین دستكاری بدوني، که بگم بذار آره،. افته مي کار داره هات شاخک که بینم مي -

 توجهم شرکت تو رو سازیم حساب بابات. کنم دست دست این از بیشتر تونستم نمي. میرید مسافرت به همگي کردم

 دفهمی که گردوندم مي بر رو بود آورده در مون خانواده چنگ از پدرت که رو پوالیي تمام داشتم نم نم خیلي. بود شده

 .کندم رو کلكش منم و

 کشتن هب اعترافش شنیدن با.... داشتم سرکار رواني قاتل یه با من. بزنم حرف تونستم نمي بود گرفته رو گلوم بغض

 کردم سعي بلندم ناخونای با و کردم پرتاب روش رو خودم شدت با و دادم دست از رو رفتارم کنترل آن یه خانوادم،

 رو وزانوش و کوبید زمین به منو سریع حرکت یه تو و بود من از بیشتر خیلي اون قدرت ولي بیارم در جاش از چشماشو

 : گفت شده کلید بهم دندونای بین از حرص با میداد فشار که جور همون و گذاشت کتفم

 ... نكشتمت زودتر اینكه از ناراحتي ؟؟؟ شدی هار _

 : گفتم بود نشسته گلوم تو که وحشتناکي بغض با

 نای. بود زده هم به رو شراکتش فقط بود؟؟؟اون کرده کارتون چه بابام مگه...هستي رواني دیونه یه تو عوضي، قاتل-

 همه نای تو بابام تازه. بكشن آدم همه نمیشه باعث که این. زنن مي هم به رو شراکتشون ها خیلي. نیست ای مسأله که

 . نكرده خوبي بهتون کم مدت

 خبر شنیدن از که دردی مقابل در درد این. افتاد دردناکم بدن جون به لگد و مشت و شد جری دوباره من حرفای از

 ....زد مي فریاد من زدن حین در. بود هیچ بودم کشیده مامانم و بابا قتل

 باج بهم اواخر این... کاره خیانت بابات مثل هم ات عوضي پسرعموی اون... خانوادتون همه. هستید عوضي همتون -

 پرهام اون کار همش غیره و سهام خرید جعلي های برگه...  شرکت کردن ورشكست برای کنم سازی سند که داد مي

 هنقش شدم مجبور پلیس کردن پیدا راه و شرکت به ورودت با ولي بشه رو دستم زودی این به خواستم نمي من... بود

 .... کنم عملي زودتر رو هام

 ...دونده مي موش داشته وسط این هم پرهام...  بودم زده حدس درست پس

 با...شد خط پشت شخص با زدن حرف مشغول و رفت بیرون اتاق از و برداشت من سر از دست موبایلش زنگ صدای با

 :گفت عجله با و کرد باز رو اتاق در صحبتش پایان

 ...تاشب پس. میام در خجالتت از حتما شب اومد پیش برام واجبي کار فعال _

 ...رفت و کرد خندیدن به شروع بلندی صدای با و
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 رمس بالیي چه میخواد نیست معلوم رواني این ".بود فرار میكردم فكر که چیزی تنها به آرش حرفای شنیدن از بعد

 تو.يکن دفاع خودت از نتوني حتي و بیافتي ای عقده پریش روان آدم یه گیر که باشه بدتر این از میتونه چي...بیاره

 "...افتاده کار از هوشش و عقل که بوده انتقام دنبال انقدر سال چند این

 و کنه بدبختم میخواست بابا دادن نشون ورشكست با و کرد استفاده سوء عموش مرگ از که افتادم نامرد پرهام یاد

 ...بندازه خودش دام به منو

 از باید شده طور هر شه نمي طوری این". کنم پیدا فرار برای راهي و کنم تمرکز که داد نمي اجازه و بود پریشون فكرم

 "....برسم آشغال پرهام اون خدمت هم و شم راحت دیونه این شر از هم تا بشم خالص اینجا

 ...گذشت ذهنم از باد مثل فكری ماساژمیدادم رو پهلوم که همینطور بود بریده رو امونم پهلوم درد

 ...کنم پیدا فراری راه بتونم من تا میدادم نشون همراهش خودمو جورایي یه بود نفعش به که حرفایي زدن با باید

 چطوری؟؟؟ ولي... بیاره سرم بالیي بود ممكن و میكرد جریش بیشتر برابرش در گرفتن جبهه

 زندان این از من و بگیره قرار پام جلوی راهي یه میكردم خدا خدا نبودم، مطمئن زیاد چرخید مي سرم تو که فكری از

 ...دنبالم بیافته بخواد که برسه چه نشده هم نبودم متوجه کسي حتي االن تا بودم مطمئن...بشم آزاد

 يهیچ ولي گشتم رو اتاق تمام چیزی چاقویي کردن پیدا امید به...میكردم پیدا خودم از کردن دفاع برای چیزی باید

 یدناام ولي نمیكنم پیدا چیزی هم تو اون میدونستم چند هر کردم باز ای وسیله کردن پیدا امید به رو کمد در...نبود

 چیزی تنها نكردم پیدا چیزی هم کمد داخل از...میكردم پیدا راهي آرش اومدن از قبل باید گشتم رو جا همه و نشدم

 جان بي و نحیف پیرمرد اون به شدن نزدیک از بدی حس چرا نمیدونم... بود حسن عمو اطراف و تخت بود، مونده که

 ولي. کردم بررسي خوب رو تخت زیر اول و رفتم تخت سمت به درنگ بدون...میگشتم اطرافم اون باید ولي...داشتم

 موع که اکسیژني کپسول شدم مجبور تخت پشت دیدن برای...نكردم پیدا بخوری بدرد چیز پرت و خرت چندتا بجز

 تپش کوچكي شي دیدن با که بودم نداده کپسول به چنداني تكون. بدم حرکت کمي رو میكرد استفاده ازش حسن

 تادهاف گوشه اون کوچیک گوشتي پیچ یه نمیشد باورم. بردم هجوم سمتش به و کشیدم کار از دست سریع کپسول

 ..میشد باز سمتم به داشت امید روزنه انگار. بكنم چیكار نمیدونستم خوشي از. بود

 "....بخوره بدرد کامال ولي کوچیكه درسته دفاع برای ای وسیله اینم"

 .شدم آرش اومدن منتظر بره پیش بخوام که جور اون چي همه اینكه امید به و بودم ام نقشه بررسي مشغول

 در فلق تو که کلیدی صدای با که بودم غرق خودم افكار تو. میشد بیشتر و بیشتر ترسم و میرفت تاریكي به رو هوا

 .بردم پناه اتاق گوشه به سریع و اومدم خودم به چرخید
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 به بزنه حرفي اینكه بدون...دوختم چشماش به چشمامو و شدم بلند جام از لرز و ترس با اتاق به آرش شدن وارد با

 زده زل بهش ترس حتي یا فرار برای تالشي هیچ بدون که من پروای بي نگاه از شد مشكوک انگار اومد، سمتم

 ...کردم شكر رو خدا دلم تو و کردم نگاه ببنده رفت یادش آرش که دری به چشم گوشه از...بودم

 :گفت شده ریز چشمهایي با و ایستاد رسید که نزدیكم

 بندازی؟ جفتک خوای نمي و نمیترسي من از بهم؟؟؟دیگه زدی زل اونجوری چیه_

 :گفتم نادمي صدای با باشه صدام تو لرزی اینكه بدون

 قح دیدم و کردم فكر خودم با خیلي کردی تعریف که ماجراهایي و زدی بهم که حرفهایي از بعد!! کنم؟ فرار باید چرا_

 زا بیشتر که حسن عمو شد باعث بابات دادن فریب با پدرمن...میكردم رو کار همین بودم تو جای منم اگه...باتوست

 ...شد کشته تصادف اون تو و کرد مجازاتش خدا و بیافته حال این به داشتم دوسش واقعیم عموی

 ...دادممی نشون مقصر رو بابا بیشتر باید آرش بودن ای عقده به توجه با ولي بود سخت خیلي برام حرفها این گفتن

 ..بود زده زل بهم متعجب چشماني با چون بود سخت براش حرفام باور انگار

 "...بشم وارد بهش دوستي در از بود وقتش االن"

 روشروب آرومي به و رفتم سمتش به بباره ازش عالقه نفرت از بیشتر میكردم سعي که چشمهایي و مهربون لحني با

 :گفتم و ایستادم

 هک االنم...بودم متنفر ازش داشت که الكي های سختگیری بخاطر همیشه ولي بودم دخترش من درسته آرش ببین_

 ...شده هم بیشتر تنفرم آورده خانوادت و تو سر بالیي چه فهمیدم

 منو میخوای تو میكردم فكر و بودم ترسیده خیلي من امروزم...میدم تو به رو حق و هستم منطقي دختر من ولي

 ...کنم بیشتر رو عذاب این نباید من و کشیدی عذاب خیلي تو فهمیدم رفتي وقتي ولي بكشي

 جایم از بار اولین برای کنم عملي رو ام نقشه که این برای. شد تر نزدیک و انداخت رویم به ناباوری روی از نگاهي

 :گفت و کرد ریز رو چشماش. نخوردم تكون

 ..نادمي قدر چه ببینم کنم امتحان بذار خوبه، -

 . گرفت دستاش تو رو صورتم و شد تر نزدیک هم به قدم یه و

  و باشم آروم کردم سعي ولي شد جمع کارش این تنفر از بدنم عضالت تمام

 تو گاران... کرد صورتم نوازش به شروع آرومي به...کردم قایم پشتم رو بود توش کوچیک گوشتي پیچ که راستم دست

 که وقتي آورد صورتم سمت به آرومي به رو سرش... ندم نشون العملي عكس و کنم همراهي باهاش من نمیدید خوابم
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 پیچ و زدم پهلوش سمت به رو راستم دست قدرت تمام با کنم وارد شكي دلم به که این بدون شد نزدیک حسابي

 مبدن تمام...شد تموم خوبي به هم مرحله این فهمیدم زد آرش که دلخراشي فریاد با...شد پهلوش وارد دقیقا گوشتي

 ...میكردم فرار سریع باید نبود آوردن کم و ترس جای ولي. میلرزید

 ...بود گرفته فحش باد به منو میكرد ناله و میكشید فریاد که حالي در و بود افتاده زمین روی دوزانو آرش

 حیاط سمت به عجله با رسوندمو اتاق بیرون به خودمو و کردم فرار در سمت به بیاد خودش به که این از قبل

 ...بودم خروجي در دنبال کنم نگاه سر پشت به اینكه بدون و میشنیدم سرم پشت رو آرش فریاد صدای...دویدم

 مي .نداشتم رو کنم نگاه و برگردم اینكه جرات ولي شد مي کشیده زمین روی که شنیدم مي سرم پشت پاشو صدای

. گبزر و قدیمي حیاط با بود قدیمي بودم توش که ای خونه. بگیره ازم رو دررو راه و امید این غفلتم لحظه هر ترسیدم

 از بتونم تا زدم مي دور رو حیاط آب بي و بزرگ حوض باید من و بود کرده سد رو دویدم مي که سمتي آرش ماشین

 زمین روی پاهاش کشیدن صدای هنوز. کرد مي کندتر منو حرکت کار این و برسونم خروجي در به خودمو دیگه سمت

 ایبر فقط ولي شده زخمي بدجور حتما که کردم فكر این به لحظه یک. زد مي نفس نفس. شد مي شنیده سرم پشت

 ناغافل زدم دور رو حوض که لحظه همون. میومد سرش ها این از بدتر باید مادرم و پدر قاتل. بود لحظه یک همون

 . شد منجمد رگهام توی خون ترس از. کرد غافلگیرم مانتوم دامن به شد چنگ که آرش دست

 :گفت زد مي نفس نفس که همینطور چسبیدو دستمو مچ کنم خارج چنگش از رو مانتوم کردم مي سعي حالیكه در

 هااان؟ بری؟ در دستم از توني مي کردی فكر ـ

 مچمو که دستي یک همون به من زور حال این با. بود گرفته رد خون انگشتاش الی از و بود پهلوش روی دستش یک

 یک با و شد بلند پهلوش از دستش لحظه یک توی. بود لباش روی زشتي لبخند. رسید نمي هم بود بود چسبیده

 هاش خنده بین و خندید مي ها دیوونه مثل. شد بلندتر کریهش ی خنده. شد پاره که کشید چنان مانتومو حرکت

 . دادم تشخیص رو بخت بد و درک و بابات و مامان کلمات بینشون از فقط من که گفت مي نامفهومي جمالت

 رد داشت، ادامه هنوز ش خنده بشم، خالص شرش از بگیره ازم رو کردن فكر قدرت استیصال اینكه از قبل کردم سعي

 ندبل فریادش که زدم ش دیده آسیب پهلوی به ای ضربه چنان زانوم با بود عجیب هم خودم برای که قدرتي با آن یک

 دستش دو هر با کرد مي بارم رو ها فحش ترین رکیک حالیكه در و کرد ول رو دستم مچ. شد خم زانوهاش روی و شد

 . گرفت رو پهلوش

 هم رو موقعیتم حتي من. شدم مي دور اونجا از شده جور هر باید. دویدم حیاط در سمت به م باقیمونده نیروی تموم با

 خودشونو داشتند روم جلوی مشكالت تموم تازه. بود شده گم که هم موبایلم گوشي و داشتم پول نه. دونستم نمي

 زده بهش که ای ضربه از احتماال. داشت خوشحالي جای هم همین نمیومد، سرم پشت پاش صدای. دادن مي نشون

 دیری خوشحالي این اما. بود خوفناک زندان اون از من آزادی حكم در شدن باز صدای. بود نكرده راست کمر بودم

 مکک برانگیز شک وضع و سر این با و شناسمش نمي که روستاییه اونجا که داد مي نشون اطرافم محیط چون. نپایید
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 بیشتر هیبت این با و بود پاره که هم مانتوم. کنم پیدا رو شالم تونستم مي اقل حد کاش. مشكله برام کسي از خواستن

 و رفت باریک ی کوچه اون توی کسي که بود عجیب خیلي روز از ساعت اون توی. بودم شده فراری های دیوونه شبیه

 بود این مهم نبود مهم هم بودم ها دیوونه مثل اگه حاال. کنم دور اونجا از خودمو تر سریع چه هر کردم سعي. نكنه آمد

 يآسودگ سر از رو م شده حبس نفس پیچیدم که رو کوچه. کنم فرار واقعي ی دیوونه قاتل یه شر از بودم تونسته که

 ارک این و نداره زیادی ی سكنه روستا این که بودم فهمیده لحظه اون تا. گرفتم سر از رو دویدن و کردم فوت بیرون به

 . کرد مي تر سخت رو من

 ور دری شدن بسته صدای کردم احساس گذروندم مي نظر از نفر یک کردن پیدا برای رو اطرافم ناامیدانه که همینطور

 رو فرتوتي پیرزن شانسي خوش نهایت در و برگشتم عقب به عجله با. شنیدم سرم پشت قدیمي های خونه از یكي از

 :زدم صدا و دویدم سمتش به عجله با. رفت مي داشت من جهت خالف وار پشت الک و خمیده پشت با که دیدم

 خانوم... کنین صبر!!... خانوم... خانوم ـ

 اشگوش گویا.برسونم بهش رو خودم تا کردم سریعتر رو هام قدم. نیفتاد اتفاق پیرزن جانب از العملي عكس هیچ اما

 عصای که رو دستش و رسوندم بهش خودمو که وقتي تا شنید نمي رو من صدای هم کم ی فاصله از که بود سنگین

 . گرفتم بود داشته نگه رو ای کهنه چوبي

 ...کنین کمک من به خدا رو تو... خانوم... خانوم ـ

 هب و لبي زیر دعاهای خوندن به کرد شروع باشه دیده جن که انگار. کرد برانداز رو من پای تا سر و کرد ریز رو چشماش

 نمي. گرفت پیش در رو رفت مي که راهي حرفي هیچ بدون کار این از پس و کردن فوت اطرافش و خودش و من سمت

 . بزنم زار خودم شانسي بد و بیچارگي به یا بخندم العملش عكس این به دونستم

 :گفتم و رسوندم بهش رو خودم دوباره

 ... دارم احتیاج شما کمک به من... کنین صبر خدا رو تو... خانوم ـ

 آرش ی کله و سر لحظه هر که بود این از ترسم. داد مي ادامه خودش راه به باشه نشنیده منو صدای که انگار پیرزن اما

 ينم کاریش من های ضربه این با و داشت جون تا هفت شناختم من که آرشي اون. نبود هم بعید البته که بشه پیدا

 . بود گوشم بیخ خطر هم هنوز صورت هر در. شد

 :نالیدم بود جاری رگام توی که استیصالي تموم با بار این

 ...کشه مي منو اون... خدا رو تو خانوم ـ

 چشمام از بیچارگیمو کردم مي سعي حالیكه در و گرفتم شو چروکیده دست دو هر و کردم سد جلوشو ناامیدی با و

 :کردم تكرار بخونه
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 ...بكشه منو خواد مي!... فهمین؟ مي... کشه مي منو اون ـ

 :گفت شد مي شنیده سختي به که صدایي با بود شده خیره رو به رو به حالیكه در پیرزن

 ...کنن مي پیدات اونا... دادن نشونم عكستو... بودن دنبالت پلیسا ـ

 :گفتم و اومدم پیرزن حرف بین. کشید زبونه دلم توی امید نور

 ... کجان؟ االن... کجان؟ ـ

 ...گردن برمي گفتن ولي... رفتن... دونم نمي ـ

 .رفتم وا کنن خالي بادشو که بادکنكي مثل

 ...کشه مي منو اون... بشه دیر شاید... گردن؟ برمي کي... کي؟ ـ

 : گفت و شد خیره ام زده وحشت صورت به

... نباش نگران شدی، گم گفتن مي پلیسا... کنه نمي زندگي کسي دار سن آدم چند جز به که جا این جون؟ مادر کي -

 .دخترم گردن برمي دوباره

  "...دید نمي وضع و سر این با رو من انگار... بود حرفا این از تر خیال بي نه، "

 با هک بود برگشته...  بود خودش برگشتم، عقب به ترس با و شدم پیرزن خیال بي شنیدم که رو ماشین موتور صدای

 بدم شانس از ولي کردم دویدن به شروع ماشین مخالف جهت در... داشت سختي جون عجب. بیاد دنبالم به ماشین

 ...نفهمیدم هیچي دیگه و رسید بهم

 و دبو تاریک...  باشم ماشین تو باید کردم حس خوردم مي که هایي تكون از کرد مي درد بدنم تمام کردم باز که چشم

 اشمب ماشین عقب صندوق تو دوباره باید... بپیچم خودم به درد از بیشتر شد مي باعث خورد مي که تكوني هر ماشین

 ...  گرفت شكل ذهنم تو ای جرقه لحظه یه که و کردم صدا رو خدا دلم تو...  تنگه و تاریک قدر این که

... ودب موقعیت همین تو داستان دختر و بود آورده برام مینا که افتادم ترسناکي فیلم یاد تنگ جای و موقعیت اون تو

 بود ستهنب رو من بار این...  بشكونم رو ماشین عقب چراغ بتونم تا باشم ای وسیله دنبال باید...  همینه فرار راه بهترین

 هب احتیاجي و شدم بیهوش زده بهم ماشین با که ای ضربه با خودش خیال به یا کنه فرار زودتر که داشته عجله گویا

 مي دلم اليخوشح از خورد فلزی ی وسیله یه به دستم که گشتم وسیله یه دنبال به تاریكي تو دستم با... ندیده بستنم

 موقعیت منتظر باید فقط حاال...بود چرخ آچار یه آوردم، چشمام جلوی و کشیدمش خودم سمت بكشم، جیغ خواست

 چارآ با هم من و خورد سختي تكون ماشین لحظه همین تو درست.. انداز دست یا صدا یه. بزنم ضربه بتونم تا شدم مي

 داخل نور کمي دادم تكون رو چراغ کمي دست با و کردم ول رو آچار نه یا شدم موفق دونم نمي... زدم محكمي ضربه

 اومد
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  "... شكرت خدایا "

 دستم بودم کرده درست که کوچیكي ی محوطه از کردم سعي و روندم بیرون به رو چراغ های تیكه آروم آروم دست با

 ..کنم خارج رو

 .. .بده خبر پلیس به و کنه شک و ببینه کسي که شاید دادم تكون و بردم بیرون رو دستم کوچیک فضای تو از

  "برس بدادم کني، کمكم توني مي تو فقط خدایا "

 سرمون پشت داشت ماشین یه و بودیم جاده تو گرفتم شده ایجاد سوراخ جلوی رو صورتم و برگشتم سختي به

 فتادما فیلم تو بخت نگون دختر سرنوشت یاد وقتي...  دادم تكون و بردم بیرون رو دستم دوباره... دیده یعني.... میومد

 ...  نشم موفق منم نكنه ایستاد حرکت از قلبم

 ... دادم تكون و کردم هدایت بیرون به بیشتر رو دستم

 ... نشد خبری ولي گذشت کمي

 که دمش مي بیهوش داشتم دوباره... بود نذاشته برایم نایي بود پیچیده بدنم تمام تو که دردی و بود رفته خواب دستم

 ....نشدم متوجه هیچي دیگه و خورد ماشین که سختي های تكون بعد و شنیدم رو پلیس ماشین آژیر صدای

**** 

 ای هنال. بدم تكون رو دستم تونستم نمي و کرد مي درد خیلي سرم بودم سفید اتاق یه تو کردم باز که رو چشمهایم

  "کردم پیدا نجات جهنم اون از یعني "... کردم نگاه گرفتم گچ دست به کردم

 : گفت من باز چشمای دیدن با و شد وارد در از مینا و اومد اتاق در صدای

  بینمت مي دارم دوباره که شكر رو خدا -

 ...زد سرم به ای بوسه و اومد سمتم به حرف این با و

 !!!کردند؟ پیدا رو من طوری چه...  کنم مي کار چه جا این من -

  آوردی؟ روزمون به چه که کنم، مي تعریف برات بعد کردی باز رو چشمات تو که بدم خبر بقیه به اول بذار

 و اومد طرفم به بود شده جمع چشماش تو اشک عمو... بودن همراهش هم مبین و حسام و عمو برگشت، که اتاق به

 : گفت

 درق این اگه کنه تموم رو کارش پلیس تا کني صبر کم یه شد نمي...  آوردی هممون روز به چه هات لجبازی با ببین -

 ..افتادی نمي سر درد به همه این هم تو و بودن گرفته رو آرش کردی، نمي عجله

 ... کرد شک آرش به کجا از پلیس کردند؟ پیدام که شد چي
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 اعتراف آرش با همكاری به هم منشي و میشه مشكوک شرکت منشي به که بود کرده شروع رو تحقیقاتش پلیس -

 ... بودن شده مشكوک جورایي یه تحقیقات شروع با شرکت به آرش نیومدن از پلیسام خود البته..  کنه مي

  کردند؟ پیدا طوری چه رو من -

 رو موبایلت چون و شه مي شدنت دزدیده متوجه و زنه مي زنگ بهت حسام آقا لحظه اون تو آوردی که شانسي -

 حلم تونه نمي دیگه میشه تموم موبایلت شارژ وقتي ولي گیره مي رو ردت جاهایي یه تا پلیس بودی نكرده خاموش

 مي هک نفری چند از ولي نداشته زیادی سكنه...  زنه مي تحقیقات به دست آبادی همون تو که اینه کنه پیدا رو دقیقت

 مي وقتي... کنه مي زندگي باغا از یكي تو و اومده حوالي اون تو جدیدا آرش مشخصات با ماشین یه فهمن مي پرسن

 تو ماشین یه به که میگه و زنه مي زنگ نفر یه بعد و بوده نمونده نحیف پیرمرد یه جز به باغ اون تو کسي که رسن

 تو درخت یه به و کنه مي هول پلیسا دیدن با و بوده شده زخمي حسابي که آرش رسند مي پلیسا و مشكوکه جاده

 ...شي مي پیدا عقب صندوق از بیهوش هم تو و میره مي جابجا و کوبونه مي جاده

 نمي رو جوابم درست و بود گیج هم موقع همون که چند هر...  پلیس به نزد زنگ اون زدم حرف پیرزن یه با من -

 .... داد

 ... دهب خبر پلیس به یا کنه ات راهنمایي نتونسته درست و داشته آلزایمر بوده پیر چون احتماال جون عمو دونم نمي -

 ...کردم پیدا نجات مخمصه این از که کنم مي شكر رو خدا و کنم مي نگاه حسام و مبین و مینا به

****** 

 : بعد ماه چند

 زمزمه گوشم در و گیره مي آغوش در رو من ایستاده کنارم هم عمو. زنم مي تلخي لبخند و دوزم مي چشم حسام به

 .کنه مي

 ..نگارم باشم؛ خوبي دار امانت نتونستم که ببخش رو من -

...  کردم نظر صرف پرهام علیه شكایتم از اینكه از میشم خوشحال و دوزم مي چشم چشمانش در نشسته اشک به

 مي بر حسام سمت به و کنم مي روبوسي عمو با دیگه بار کنه مي اعالم گو بلند از رو نظر مورد مقصد گو بلند که وقتي

 ...گردم

 : میگه آرومي به حسام و گیره مي فاصله ما از کمي عمو

 يم اذیتت نبودش و مینا رفتن دونم مي.  سخته خیلي بود افتاده برات که اتفاقاتي وجود با موندن اینجا دونم مي -

 ایران تو که بدون رو این ولي... بگیری آرامش داییتون کنار خوای مي و کرده رو مادرت بوی هوای دلت دونم مي.  کنه
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 عوض در بترسي ازش که نیست ای سایه دیگه...  برگرد و بگیر آرامش برو...  منتظرته که داری انتظار چشم یه هم

 ... میشه پناهگاه برات که داری رو یكي بدون

 ...  دارم امني جایگاه..  برگردم ایران به که دیگه بار مطمئنم میرم پیش مسافران خروجي سمت به زنم مي لبخند

 

 

  پایان
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