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بار پس از قطرات پر مهر باران، این

جاان هاا کویر خکاااک و بیساااا 
! کاناادقاباار طاروات را لاماس مای

هااای  ی لاطایافای روی زخا  پارد  
بار، شاود و اینقدیمی ککاید  می
گایارد، ساب ااا  زناادگای جااان مای

ای، آشااناسرین شاادفد و یریبهمی
شاااودر در یاک ل داه، در قبار می

یفبات، بمار یاک نااا  و یاک 
کنادر حقاای  هماه زیر را ناابود می

شاود، لبنند اشاک باران، سارگ می
شاود، شکا  به جنون ککاید  می
های سار باز کرد ، زخ  شاود و می

 !ککندپای انتقام را به میان می

ش بدشهدی، خاک تِر در میان آس
حاقایاقاات و سانایاا  آمایاناتااه 

ای برپا وار شاااوند و شاااوممی
خواهاد شاااد  باه رااار  مرگ، 
جنون و کورهاایی بیناا! گنادمی 
ی کااه بارای اناتاقااام، بارگاریااد  

اناار در شاود و خود  خفتاان می
ی این کاالباد دخترگ گمکاااد 

خانواد ، خفته اساتر آوارهایی 
گیر آمیر گریباانشاااوم و جنون

شاود و سنهایی، طیان میسماِم خا
 .نوازدنوای مرگ را می

جااادوفاش الجاردی از دخاتاری  
هاسات بر زمین  گوید که ساا می

فرسااتاد  شااد  سا ماهیتش حف  
سات آنده بداند زه ک ایشاودر بی
کناد، رسی دارد زنادگی میو زاه قاد

اماا هماانداه باا الدس اساااتااد 
شااود،  دانکااااهش رو به رو می
ال اش برمگاششاااتاه و خود حقیقی

شاااد  و این آیاازی برای زنادگی 
شاودر  جاودان او در سارزمینش می

شاادند، اما با بازد و د  مید  می
یاک دیاداِر ییرمنتدر  بین دوراهی  

اش گاایاارد و زناادگاایقاارار ماای
 .گیردقرار می دستنوش سغییر 
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 ینشته بود، نشسته بودم و اون سع یمبل راحت  یسهند که رو یپا جلوی
من رو بکنه و عوضش کنه. به  ینیداشت با دقت و ظرافت تمام، چسب ب

 دونستینم یکیشدم. اگه  یرهکه گرفته بود، خ  یت حالت پوکرمانند به ژس
 !شکافهیداره اتم م کردیر مفک کنه،یم یکار داره چ

که چون نوک چسب تو   یممامان، تند به سمتش برگشت یغج یبا صدا یکهو
 یغمشد که باعث شد ج یدهسر من با شدت کش یدندست سهند بود؛ با چرخ

 .یاددرب

 !مارک دار بزنم، سهند یدود ینکدماغم! سر قبرت ع ییوا -

 زدمیم یغ ج طور ینو هم زدمیرو باد م ینیمگرد شده، با دستم ب  یهاچشم با
رو گرفته  هاشهم فشرده بود و گوش یرورو محکم  هاشو سهند هم چشم

 .بود

زدن برداشتم که آروم اول پلک سمت چپ و بعد سمت راستش   یغ از ج  دست
 .ال بهم نگاه کردو از با باز کرد ی،ترس ساختگ  یرو با اندک 

 !موم شد؟ت :سهند

داد  یغ . با جیدمامان زحمتش رو کش یکنم که صدا  جیغ یغ باز هم ج خواستم
 :زد

 !عم دختر . با تویدساکتون رو ببند یدپاش -
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داد  یهوییشده بود، کرد و  یرهمن خ ینیهم رو به صورت سهند که به ب بعد 
 :زد

 .با توعم -

 :رفته گفتقه در از حد یهابا چشم سهند

 !به خدا پسرم -

لبخند بزنم که نکنه مامان   یجرأت نداشتم حت   یخنده رو به انفجار بودم، ول  از 
 خوامیسرم م  یر مرگم کنه! من آرزوها دارم هنوز، خ  بشه و جوون  تر یخانم َجر 
 .ننه بشم

 .یمارستانه. آقاجون حالش بده، بیدساکتون رو ببند یدبر  یدپاش -

 !نهوا، خدانک -

 :غره گفتبا چشم مامان

 رو؟ یچ  -

 .یگهد یرهبم کهینا -

 :شد و گفت یرهبهم خ یدرموندگ  با

 .برو ساکت رو جمع کن یاب یره؟مگه من گفتم بم -

خانواده پدرم   یادآوریبا    یهو...یتر که ساک نمطرفاون  یابونتا چندتا خ  آخه
 :که کرمانشاه بودن، با داد و تعجب گفتم
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 !یم؟ر یکرمانشاه م  - 

 :برگشت سمتم و گفت ی،لبخند حرص یهبا  مامان

 !زنده چالت کنمبهشت زهرا، زنده ریمینه دخترم م -

نگاه   ینیمطور منگ، به چسب ببه سمت سهند که همون  ی،ساختگ   یناراحت   با
 .نگاه کردم کرد؛یم

به تخته  یدر یدشا یم؟بر  یمدنبال ننه_بابا واقع یایم ی؛داداش : سهند،من
 !کردم  یداشونپ خورد و

خدا، خودت کمک  یو به پشت سرم اشاره کرد. وا یدگز   یینشولب پا سهند
 یه،مهربون یلیبزنتم! البته مادر خ خوادیمهربونم م یلیکن. حتمًا باز مادر خ

خودم بشم!  یتمظلوم یفدا. آخه یشهناراحت م کنم،یم یتشاذ یوقت  یول
 یکی  یتش برگشتم. آروم الهم فشردم و آروم به سم  یرو رو  هاممحکم چشم

هوا به سمتم  یکه تو یدممامان رو د ییهام رو باز کردم که دمپااز پلک 
 .اومدیم

 !اسُتُقدوس یا -

که خوشبختانه برخورد   ییدمهدف به سمت پشت مبل دو یر از ز یع سر  خیلی
 :ه سمتم اومد و گفتنکرد. با دو ب

 !و رو چشمیدختره ب  ینم،بب یساوا -

لنگ از کفش پاشنه بلندش  یه کهینو به خاطِر ا دوییدیم یاهحالت بامز  به
 !بار باال یه یینپا اومدیبار بدنش م یهرو در آورده بود و با هر قدم، 
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 ... .گفتم مام  یمگه چ  - 

دماغم، حرفم نصفه  یرو یقاً صورتم و دق یفرود اومدن کفش مامان رو با
 .موند

 :حرص داد زدم با

 ینکه ا  ایینیتو ب  یبزن   یدبا  یقاً پرت کردنه؟! دق  یز چطرز  چه    ینِد آخه ننه، ا  -
تا چلغوز اون سه یرو ی،کن  یریگهدف خواییم یدم؟همه براش زحمت کش

 !د کنمفردا رو دستت بابکن، نه من که پس

شده بود؛ چشم دوختم.  یرهکه با افتخار بهم خ  یلکسشحرص به صورت ر با
رو شکست. با حرص  لنج انگشتاشماهرانه، ق یریگخوشحال از هدف یلیخ

فراوان از کنار سهند که از َفرط خنده رو به موت بود، گذشتم و به سمت اتاقم 
که بزرگ بود   ایهینآ  یشهکه ش  یطور  یدم،رفتم. با حرص درش رو به هم کوب

نداشت با  یادیز یکه سمت چپ در بود و فاصله  یدمسف یشآرا یز م یو رو
 یقو کناراش رو دق یر شدم و ز یرهخ ینیمو به ب مادیسوا ینه! جلو آ یددر، لرز

 .نشده بود یزیکردم. خدا رو شکر چ  یبررس

 یشیآرا یز م ید،سف یواریو چشمم رو سراسر اتاقم گردوندم. کاغذ د برگشتم
 یهاکه با پرده  هایییقدبود؛ پنجره یدرنگبا در داشت و سف یکه فاصله کم

که سمت چپ در بود؛   یطرح دار  یاریوکمد د  شد،یم  یدهپوش  ید_سفییآلبالو
با  ییآلبالوبود، تخت خواب  یدسف یهاپارکت یکه رو  ییفرش آلبالو یمگل

روش بود و در آخر،  یوترمکه کامپ  یدسف یر تحر  یز م یی؛_آلبالویدسف یروتخت 
 .سمت چپ متصل بود یوار،که به د  ییآلبالو یخونهکتاب
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و دوش و آماده   ینین چسب بتو اتاق خودم رو با عوض کرد  یدو ساعت   حدود 
 و یو شلوار مشک  یشرتو ت یدار مشک مانتو بلند و مچ یهشدن سرگرم کردم. 

. بردم  یگریمرو به سمت رژ ج  شال و کفش بنفش رو تنم کردم و با ذوق دستم
سپهر خشک   وسطدر ت  یکهوییدستم با باز شدن    مهابایدرش رو باز کردم که ب 

 :گفتم  شد. به ستمش برگشتم و با ذوق

 !ریختیبه! سپهر ب به -

 :یدگفتهم رفت. با تهد یهاش تودستم چشم دوخت و اخم به

 .کشمتیم ی،رو بزن  اون -

 :َپت و پهن زدم و گفتم لبخند

 !نه داداش، من غلط بکنم -

 :باز شد و گفت اخماش

 .سالم یک حاال عل -

 :ها داد زدپله یرو برداشت و رفت. رو یمچمدون مشک و

 .شد یر د یگه،اش دزود ب -

 .یرتیهخورده غ یه یول یه،بچه خوب خیلی

 مانندی؛یحو َپت و پهن مل  یتم و با لبخند حرصپام انداخ  یکیاون    یرو رو  پام
 یتا آفتابه خلقت نگاه کردم! اول سروش که سمت چپم ولو شده بود روبه سه
ود. ه بشد یشگوش  ی! کاًل غرق توزنه؟یرو م یو معلوم نبود باز مخ ک  یصندل
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 یهاش توو اخم  بودفکر رفته    یسمت راستم که سهند خان نشسته بود و تو 
ترم که ! و در آخر داداش بزرگشهیعسل خورده نم یلود، با پنج کهم رفته بو

رو  ییجا گذاشتیگندش نم یکلبود و ه یستادهسپهر خان باشه، جلوم ا
دوتا کفتر   ینهم ع  منه بابابود. ن  یوار . کال ِاسِتتارم کرده بودن. پشتم که دینمبب

 .تنها گذاشتن تا غول،سه ینا ینرو ب و من زدنیتر حرف معاشق، اون طرف

ترم و سرپا تون بزرگسرم از همه یر ! خها؟ینوقت خجالت نکش یه: سپهر 
 .یستادما

 :برامون نازک کرد. با ذوق گفتم یپشت چشم بعد

 .ستماییمن سرپا وا م ین،بش یاداداش گلم. ب یاب -

و  یدنرو از دو طرف کش اومدم بلند شم که سهند و سروش با هم، دستام و
 :نشستم. با حرص گفتم یمجبور

. ِد یدتا حال کن زنمیمشهور سرتون م یغو ِاال چندتا ج یم؛تو فرودگاه یفح -
رو حمل   یکاجمهور آمر   یسرئ  کهینا  یا  ید؟بگه مگه دزد گرفت  یستن  یکیآخه  

 !گرفتتون؟  یرت اسکُ  از ف ینکه همچ  کنیدیم

 :ادامه دادم یو شوخ  یهم با لودگ  بعد

 یزیچ  یدشا  ین،رو بب  . چهار نفر منینممن چهار نفر رو بب  طرف،ینا  یایدبابا ب  -
 یانشا یفردا مردم نگن تک دختر علتو سرشون خورد و اومدن گرفتنم! پس

 !رو دستش باد کرد، باس براش دبه که چه عرض کنم، خمره بخرن
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خونسرد  یلیمواجه شدم و خ یشونعصبان ییافهه باال گرفتم و با قرو ک سرم 
 :از پام گرفت و گفت یمحکم یشگونکارم سپهر ن  ینزدم. با ا یلبخند

 !ست؟یگهد یزِ چ یهآها! پس خانم دردش  -

ت ! جون ننهیها؟ آ حرف  ینخوردم! اصاًل من رو چه به ا  یز ! چی: نه بابا! آ من
و شما رو تر و  پزمیتا آخر عمر غذا م شینمی باش، مول کن خواهشًا! اصالً 

 .کنمیخشک م

حرفم سر سروش  یندرصد! با ا یک ! فکر کن ی. اَ خوردیحالم به هم م خودم
 :شدت سمتم برگشت و ناباور گفتبود؛ به یلشکه تو موبا

ما  یمرغ سوخته بدتخم خواییعمر م یه! تو برو شوهر کن اصاًل! یلعنت  -
 !  من جونم رو دوست دارماهللو یم؟بخور

 :رو به سپهر گفت بعد

روس  یلیاردم یهاعجوبه!  یمخواهر دار یهچاپ کن،  یهتو رو خدا اطالع -
 !ینشفقط ببر  یاینب ذاریم،یم

 :بگم، سهند گفت یزیبخوام چ کهیناز ا قبل

 ید؟بزرگ ش خوایدیم یاه! کِ  یگه،بسه د -

 :یممزمان گفته و یمسروش با لبخند به سمتش برگشتو  من

 !فردا بابابزرگ -
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 یم ! از صمیاور دوخت. خدارو به اون  به هردومون رفت و نگاهش  ایغرهچشم 
نسبت به بحث  خیالی! ب یابندگانشفا  یستاول ل یشقلب آرزو دارم، بذار

تم و آهنگ گوشم گذاش  یچند لحظه قبل، هدفون رو از دور گردنم درآوردم، رو
لب  یر ز بودمش،داده  یهتک یوار که به د  یسته و سر کردم. با چشم ب  یرو پل

 :باهاش خوندم

 ینزم یو با پام رو خوندمیلب م یر . با ناز ز«یبود، »ناباور اییمیقد آهنگ
مخ  یکارم رو ینا دونمیپام ضرب گرفته بودم. م یو با دست راستم رو

 .حرصشون بدم خوامیهم خوشحالم که م یلیو خ رهیتاشون مسه

 وتر دلطفل کب"

 یرتشد اس بدجوری

 شکسته اما پرش

 .یبتفر  خورهیم باز 

 دل ینکنم که ا  چیکار 

 غافل شهیتو نم از 

 ... ." مکرده  یونهد منو

که  یدمکش یینهدفون رو پا یعرو با سرعت باز کردم و سر  هام! چشمای
تو  خوندم،یآهنگ م یمحکم وقت  همراهش شالم افتاد. سهند انگشتش رو

سروش و سپهر، مثل  ینرو بغل کردم و از بم کوله  یع ه بود. سر پهلوم فرو کرد
. زدنن یمن حرف  یدننشستم! با د یک ش یلیبرق گذشتم و وسط ننه_بابام خ
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

رد نگاهم رو به مامان و بعد از چندلحظه، به بابا  بار یک منم هر چند لحظه  
 .دوختمیم

 .ینادامه بد -

 .بهشون نگاه کردم یحلبخند مل با

 :د گفتلبخنبا  مامان

 .یوسط حرفشون نپر   زنن،یتر حرف مدوتا بزرگ  یوقت   یر بگ  یاددخترم؛    ینبب  -

 :گفتم  یطنتش با

 !کجاست؟  یقاً وسط حرفتون دق -

 :ش گرفته بود، نگاه کرد و گفتبه بابا که خنده یدرموندگ  با

 یم؟کرد  یترو ما ترب ینا -

 :ها گرد کردم و گفتمرو مثل بچه هامچشم

 !کرده  یتلک تربلک  یگه،نه د -

*** 

دارن!  یچه خونه جذاب  ی؛لعنت  یشدم. وا یرهروم خبه روبه باز یمهدهن ن با
بزرگ.   یدبزرگ، با در سف  لییخونه باغ خ  یهشون رو عوض کردن.  خونه  بار ینا

فرو رفته بود و اصاًل   یلشبابا به سروش که تا گردن تو موبا  یقه،بعد از چند دق
 :حواسش نبود؛ گفت
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یگهبابا، زنگ رو بزن د وشسر  - 

با  یاشده بود، بعد از اتمام حرف بابا به حالت بامزه یرهکه به بابا خ  سروش
 :دستش کلش رو خاروند و گفت

 .یستسخت ن ینمفکر کنم بب اوم! بذار  -

به خودش گرفت. سهند با دست تو کتفش زد که  یمتفکر  یافههم ق بعد
 :گفتفکر کردم بچه سقط شد! بعد هم   لحظهیه

هم  سانت یآخه زنگ که س ی؟تنبل قدر ینا ی،رفت  یتو به ک  دونمیمن نم -
 باهات فاصله نداره. واقعًا سختته؟

 .هم خودش زنگ رو فشرد بعد

 یستم،شماها؟! منم آدمم، ربات که ن  کنیدی: ِد آخه چرا آدم رو درک نمسروش
 .کشیدیصبح تا شب از من کار م

بهش  یبود، کل اییگه. هر زمان دیمرفتهاش، تو به غر زدن توجهبی
 .یماالن نگران حال آقاجون یول خندیدیمیم

العاده بلند و خوفناک بود، هاش فوقدرخت  مونه؛ی! مثل پارک مالعجایبَجلل
بزرگ و  یلیخ یاطگفتم. ح یهراس ندارم کل یزیالبته من که کاًل از چ

ده بود و سمت فرش شسنگ   یتا در ورود  یاط،داشت. از در ح  شکلییلمستط
 ابت  یهها هم  بود. پشت درخت  یبزرگ   یهافرش، درختچپ و راست سنگ 

بود.  یباز یلیساختمون هم سنگ بود که خ یبود. نما یدقشنگ و سف
 .بود یاساختمون، بزرگ و سه طبقه
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

داخل که همه سر پا منتظر ورود ما بودن.  یمو رفت یمرو باز کرد یورود در  
من، انگار  یقدر بچه دوست دارن! مثل ننه_باباههلل! چ! ماشایادنقدر زچه

تا دختر و دو تا سه یم،انواده پدر! خیارنانداختن دنبالشون؛ تندتند بچه م
 .مادرم تک فرزنده یپسر بودن ول

ساله  یلیعمو رضاست. خ کهینگردوندم که چشمم به عمو خورد. ِا! ا  چشم
اوقات با بابا  ی. بعضیالشعرفته بود خارج با عهد و  یدمش؛رو در رو ند

 .دیدمشیمنم م گرفتن،یم یدیوکالو

! طرفینلشکر ا یهطرف لشکر اون یه. یمبود یستادها طور ینهم یقهدق چند
همه  یخَپت و پهن زد و بلند سالم کرد که  یلیلبخند خ یهانگار جنگه! مامان 

ا ها. خدحرف ینو ا یروبوس ِی شکست. همه به سمت هم حمله کردن برا
 !وسط تلف نشم ین. فقط من ادوَونیم یلف ینعرحم کنه، 

 ی،چ  ینتو بغلش و ع یدمکش  یهوشد و  یرههم خب یبا لبخند فوق پهن عموزن
که   ییهابلند، با چشم  ارادهی! مگه آدامسم؟ به خدا آدمم! ب یفشارم داد! لعنت 

 :شده بود، گفتم یگ اندازه کف د

 !لـه شدم -

 :شد و گفت یرهآورد. ابرو باال انداخت و بهم خ یرونمتعجب از بغلش ب با

 سفت بود؟ -

نگاه به   یهالک خورده و کاشته شدم،    یهابه انگشتنگاه    یه  ی،لبخند زورک   با
 :زن عمو انداختم و گفتم
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !وار بودنوازش یلینه! خ - 

 کشیدیهاش خط و نشون مبه صورت مامان که با چشم  یهم لبخند پهن  بعد
 :بازوم زد و گفتزدم که زن عمو تو 

 !یاچقدر با مزه یزم؛عز  -

مادرشوهرش   ینه هرکس رحم کنه، ازد. خدا ب  یروناز درد از حدقه ب  هامچشم
 !زنهیعروسش رو با مشت م یچهار ِسر  یبشه! حتمًا روز

قدر من َتر و خشکت کردم. چه  یر؛خبه  یادشبچه!    ی،قدر بزرگ شد: چهعموزن
 !یقدر ناز بودبود. چه ز یرود ینانگار هم یادمه،هنوز 

زهر مار! آدم با  یزد. ا یکه به حالت تمسخر، لبخند  یدمآرمان رو د پسرش
حرف بزنن.  یشجلو جمع از بچگ کهینچنگال سوپ بخوره، شرافت داره تا ا

 :لب گفتم یر ز یباً با لبخند َپت و پهن و مسخره، تقر 

 کهینا  یا  چه بودم )!(من قباًل ب  یبگ   خواستیی! االن مهایجار  گنیراست م  -
 !ی؟خودت خوب 

 :گفت

هم مثل مادرتم، نه  ! منیطنتتش یپا ذارمیم یول یطون،ش یدمنش -
 .عموتزن

از بغل کردن متنفر بودم!  ی،زدم و ازش فاصله گرفتم. از بچگ  یخجول لبخند
 ییهاسمت اتاقحالم رو به هم زدن، به  یعالمه ماچ و موچ که حساب   یهبعد از  

ها رو بهمون داد و رفت. دونه اتاق. خدمتکار، دونهیمن، رفتداده بود  که به ما
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یهام رو توزدم و اخم رمچمدونم رو وسط اتاق پرت کردم و دستم رو به کم 
به در  یلکسبرگشتم سمت سروش که ر یغ! با حرص و جیش! ایدمهم کش

 ، باحرص یادیز یلیمن بود. با داد و اندک خ یانداده بود و منتظر طغ یهتک
 :گفتم  م،جیغویغ ج یصدا

اتاق باشم؟! آدم رو  یکتو  یدمثل تو، با یاکه من با آفتابه  یچ  یعنی! یوا -
 یدااتاق مناسب پ یکرو بگن. آخه تو سه طبقه خونه،  یندار بزنن، نه ا

 !که من بچپم توش؟  شهینم

 :و گفت یدشد و خند یرهبهم خ یلکس،ر خیلی

جات بچه سر    یره،مامان دوتا چشم غره بهت  جلز و ولز نکن؛ فوقش م  یلیخ  -
 .شینییم

 !خوابی؟یم ینرو زم -

 .ینرم ین: عمرًا! آخه خواهرم، تخت دونفره به اسروش

 .هم خودشو رو تخت پرت کرد بعد

 !یکرد  یلِد نره قول، تخت رو فس -

 :زد و گفت یبا خنده، چشمک  سروش

 !خیالیکنارم بخواب بابا؛ ب   یاب -

 !بشم یمن حرص گهیمن ازش متنفرم، از عمد م دونهیم شعور یب  این

 !شمیگند خفه م  یکه از بو  یامعوق زدم« ب یشی: اوق! »به صورت نمامن
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

وسواس  قدر ینا یره؛دوبار حموم م ی. روزینه! ها! ها! نقطه ضعفش همها 
 ینا یر بدبختش گناه نکردن که گ یداره. به قول خودش، دوست دخترها

 .ن باشهتلمجن یدافتادن! مرد با

 :نشست و با اخم گفت سریع

 !دم؟یمن بو م -

شعور داشته باش، حموم   یکم.  کننیبه زور تحملت م  یچاره،ب  یبابا دخترها  -
 !برو

 !کنییبه زور تحملشون م ینه،ا یملت شدن، به معن یزانتا حاال آو یاز کِ  -

 :جلوم گرفت و گفت «ایست»وا یبگم که دستش رو به معن یزیچ خواستم

ش صلح باش، همه یکم! بابا ی؟با داداشت مثل آدم حرف بزن  تونییتو نم -
 !کنییم یلیتمخ من رو ت

... ها باهات حرف بزنم. گرچهمثل فرشته یدحتمًا با تونمینه نم کهیناول ا -
. 

 :ادامه دادم یلحن شوخ  با

ش حرف درباره دمیم یحهستش که ترج ینداشتنت فسلفه بزرگ  یاقتل -
 ... .کنمیکه م  کنمیم یلیتمخت رو ت کهیندوم ا ! یمنزن

 :ادامه دادم یهم با اخم ساختگ  بعد

 !دستم درد نکنه -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :رو به سمت باال برد و گفت خنده دستاش با 

 .بخواب یر بگ یم؛باشه! من تسل -

خط  یهانداختم! با  یرونبالش بود، ب یرفتم و هرچ  یواریسمت کمد د به
هم گذاشتن چهارتا  یحاصل از رو یواریو د کردم  یمتخت رو دو ن ی،فرض

 !هم ساختم یرو ین،بالش فوق سنگ

 !پرونمیرو م  تک دوس دخترهاتتک   ی؛خط عبور کن  ینبه حالت، اگه از ا  یوا  -

 :خنده گفت با

 !شمیجا نم جا،ینمن که ا -

 .بکن کنییم ینداره، هرکار یبه من ربط  -

 .یدمها خوابلباس خت ولو کردم و با همونت یرو رو خودم و

*** 

 ینکه ع  یهچ ینا دونمیو در حال خفه شدن بودم! نم یداریخواب و ب بین
هام رو باز کردم و از فرط چشم  یهوهمه تنم رو گرفته.    یتانک، وزن داره. لعنت 

 .فشار، اندازه توپ بسکتبال شد

 !کمک کنه! کمک! کمک   یکیخدا له شدم!  ی،آ  -

و به من که  یداز خواب پر   یع سر   یلیا ترس خداد سروش اومد و ب  یداص  یهو
 !بالش روم ولو شده بودن، نگاه کرد یشکم افتاده بودم و کل یرو

 !رو بردار ینا! خفه شدم. بز اکنی؟یگوسفند نگاه م  ینِد چرا ع -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

و  یدهم کش یهاش رو تونگاه کرد و بعد اخم یتمهنگ به وضع یکم  سروش 
 :گفت

کنار گوشم داد  هایروان  ینخوابم ع یوقت  یشعور ندار شعور؛یب  یدختره -
 !زنی؟یم

 .کنیینم یغلط  یچه شم،ی! من دارم خفه مینه، تو شعور دار -

 !ی؟خودت بردار یچهارتا بالش رو از رو تونییواقعًا نم -

از   شهیم  یت! دومًا، تنبلینسنگ  یلیتا، اونم خچهارتا نه و هشت  کهیناول ا  -
 !ی؟روم برشون دار

 !کردنت  یدار طرز ب ینم خودم خفت کنم، با ابزن حقته -

 .بالش رو از روم بردار ینا یات بسروش، جون ننه -

 .یدسرم کوب یرو با حرص تو یکیشداشت و  برشون

 .سرم شکست ی! روان ی: آ من

 .کردنت  یدار طرز ب یتالف  ینما -

 :از حدقه در رفته، گفت یها. با چشمیدملپش کوب یتو یکیشدم و  بلند

 !زنی؟ی! چرا میوونه! دیآ  -

 .کنییخواهرت دست بلند م یرو ی،شعور ندار کهینا یبرا -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

بعد هم من   کنی؟یتر از خودت، دست بلند مبرادر بزرگ  یرو  یتو شعور دار  - 
 !نکردمبالش بلند کردم، دست بلند 

که داخل اتاق بود   ییشوبهش رفتم و بلند شدم سمت دست  یتوپ  یغرهچشم
سمت چمدون که مثانه؛ به یسازمربوط به راحت یانجام کارها رفتم. بعد از 

هاش گذاشته بود و فکر چشم یوسط اتاق بود رفتم. سروش آرنجش رو رو
داده.  یهمکار یشنهادپ یبود. فداش بشم؛ به خرس قطب یدهکنم خواب

بود، فقط  یلنتسا یبود زنگ خورد و چون رو یپاتخت  یکه رو وشیشگ
رو برداشتم و جواب دادم و  یگوش  سروصدایب  ی، ولندت «یر _بیر : »بگفتیم

 :رو دم گوشم گذاشتم و گفتم یبه سمت تراس رفتم. گوش

 !بله؟ -

 :با تعجب گفتهول کرده و  یدختره کم یه

 !یان؟شا یهمراه آقا ید،اوم...ببخش -

 یید؟بله، بفرما -

 !یگه؟آقا سروش د -

 .یگهسروشه د ی! گوشیه؟سوال یست! خانم بیوا -

 :گفت  یتعصبان یهول کرده، با ترس و اندک  دختره

موقع   ینا  ی؟هست   ی! اصاًل تو ک کنه؟یکار م  یسروش من دست تو چ   یگوش  -
 !کنی؟یم یکار سروش چ یشصبح، پ
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :و گفتم یدمحرفش پر  بین 

! اول زنی؟یحرف م یهدر ثان یلومتر ! چته تخته گاز با سرعت پونصد کیوا -
 یشما ک   کهینرو برداشتم. دوم ا  ینشه گوش  ار یدسروش خوابه، گفتم ب  کهینا

 !ین؟باش

 :گفت  یبه حرف من، با بغض آشکار توجهیب  دختره

 سروش تو اتاق تو بود؟ -

. ستیوونهدختره د  ینانداختم. ا  ینگاه به گوش  یه  یر . متحیهگر   یر هم زد ز  بعد
شفا بده! دلم  یضه،! خدا هرچه مر کنهیم یهسروش آفتابه، گر  ینخاطر ابه
داره، بذار من  یکه کاًل مشکل روح  ینکنم. ا یتشاذ یناز ا تر یشب یومدن

 :رو دم گوشم گرفتم و گفتم یگوش!  ینکنم گناه داره طفل یتشاذ

 !اون روز رو یاره. من نه زنشم، نه دوستش! خدا نیوانهنکن د یهگر   -

. یدمدرگاه در د یگنده و آفتابه سروش رو تو یکلدر برگشتم که ه سمت
 :گفت  ی،و حالت لوس یهط با گر ور خاوندختره 

حتمًا   یطونه؛قدر شچه  شناسمی! دروغ نگو! من سروش رو می؟هست   یپس ک   -
 .یگهمخ تو رو هم زده د

! آخه گفتم؟یاگه دوستش بودم، بهت دروغ م کنییبابا! واقعا فکر م یا -
 !نه تو کردم،یم جیغ یغ ج یدطور بود که من باخنگ، اگه اون

 :ه گفتکالف  سروش
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 رو، باز کرمت گرفت؟ یبده من گوش - 

 !کردمیآخه بز، اگه کرمم گرفته بود که آرومش نم -

 :گفت  یهبا حالت گر  دختره

 !ی؟دار یکار جا چموقع صبح، اون ین! ای؟ش یپس ک  -

 !من خواهرشم متأسفانه -

تر شده باشه؛ با لحن آروم آروم  کهینسکوت کرد، بعد مثل ا  یقهچند دق  دختره
 :تگف

 !گی؟یراست م -

من  قدر ینسروش رو ادبش کن، ا ینا یکمباهات دارم. بابا  ینه پس، شوخ  -
 !خدا گناه دارمنکنه؛ به یترو اذ

 :و گفت یدباال کش ینیشو ب یدخند دختره

روش تسلط  تر یشب یشه؛تر منسبتم باهاش محکم یندهشاهلل در آ باشه، ان -
 .شهنداشته با یتکار  گمیم یاری،درن یدارم! اگه خواهرشوهرباز

زن گرفت، من خبر نداشتم؟! وا!  یسروش ک  گه؟یم یچ  یناستقدوس! ا یا
 ینخون خودش رو به ما بندازه. ما از ا خوادیم یدهخدا شفا بده! ترش

 !خوایمیسبک و جلف نم یهاعروس

 :گفتم  یهکردم و با کنا  ایخندهتک 

 !زن گرفت، من خبر ندارم؟ یداداشم کِ  -
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 :چشم و ابرو اومد و آروم گفت یهحرف،  ینبا ا سروش 

 ... .تو بگو یزونن،آو گمیبفرما! م -

 :منو درآورد و با ناز و ادا، ادامه داد یهم ادا بعد

 !کنندیبه زور تحملت م -

رو با دستم گرفتم و آروم   یگوش  یبه ساق پاش زدم و دهن یانوک پا ضربه  با
 :گفتم

 یادا کهین! دوم ایستنن طور ینا یهبق ،ستیدهترش یلیخ ینا کهیناول ا -
 !یارت رو دربعمه

. دختره دادیو فحش م  پریدیم  ییندستش ساق پاش رو گرفته بود و باال پا  با
 :گفتیم یداشت پشت گوش

 !نه چندان دور اییندهگفتم که در آ   -

 :گفتم  حوصلهیب  ی،لبخند پهن با

نداره.  یربط البته، به من  !یاد؟م یتسروش خواستگار یواقعًا فکر کرد -
 .یرتتشاهلل بگان

 .کنه  یهگر   یاعوق زدم! سروش مونده بود بخنده  یشیهم به صورت نما بعد

 !زنگ بزنه. فعاًل خداحافظ گمیشد م یدار برم؛ ب یدبا یگهمن د یزم؛عز  -

رو قطع کردم و با حالت  یبهش اجازه حرف زدن بدم، گوش کهینا بدون
 :دم و گفتمه کر نگا یلبه موبا یچندش
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تو  یسروش خواستگار ذارمیمن م یچندش! اگه فکر کرد ی! دخترهیشا - 
 .ساحل زلزله گنی! به من میکور خوند  یاد،ب

 یزیت؟رتموم شد کرم -

 یکی! حداقل سمت ی؟آدم بود باهاش دوست شد ینخدا بهت عقل بده؛ ا -
 .برو که آدم باشه، نه جن باشه

 :خنده گفت با

موافقم. خودش سمتم اومد و ِاال  یول یستیم؛ن یدهبا هم، هم عق کهینبا ا -
 .یرمنم ییهاکس  ینمن که سمت همچ

 .بغلش پرت کردم و به سمت چمدونم رفتم یرو تو گوشی

رنگش و شال هم  یاشلوار جذب سورمه  یهخوشگل برداشتم و    یدسف  یک تون  یه
 یدمم کشچش  خط  میآب  یهاو پشت چشم  یستادما  ینه. جلو آ یدمرو هم پوش
 ی،عمل ینیب ی،آب  یهازدم و به صورتم نگاه کردم. چشم اییو رژ صورت 

کرده بود.  یجادرو ا یخاص یباییز یدم،با پوست سف یماقلوه یهالب
چشم کندم و   ینهاز آ   خیالیبود. ب   یهاشون آب هم مثل من، چشم  هامداداش

سه  یاومدم که رو «یینکا  یها با سرعت »فور ج رفتم. از پله یرونبه سمت ب
که به زور خودم رو کنترل کردم و   یفتمبود ب یکو نزد یدپله، آخر پاهام لغز 

 !شدمیم ضایع لشکر  ینا ی. خدا رحم کرد ها؛ و ِاال جلویستادمصاف ا
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 یرهم خرو آرمان، پسر عمو رضا شدم. با پوزخند به  در   رو که بلند کردم رو  سرم 
به  یکممنصرف شد.  یها باال بره؛ ولشد و از کنارم گذشت. خواست از پله

 :عقب برگشت و درست کنار گوشم پچ زد

! موندم ی؟بر  ییندوتا پله رو پا تونیی! نمیدست و پا چلفت  یدختره -
سن  ینهات، از همداداش یچاره! بکنن؟یم یطور باهات زندگ خانوادت چه

 !کننیم یداربچه

اال دروغ نگم، بت زشت! ح! پسره نکیشداشت. ا یدکلمه »بچه« تٔاک ویر 
لخت که حالتش داده   ییخرما  یهم بود. موها  یکلهزشت نبود؛ اتفاقًا خوش

بود،   یباهم داشت. در کل ز  یرنگ موهاش، پوست گندمهم  ییهابود و چشم
 ریع،س یلیزدم و خ یزشته! پوزخند یلیمبه نظرم خ یطشرا یناالن تو ا یول

ازم فاصله گرفته بود   یبهش که کمنشون بدم حرص خوردم. رو    کهینبدون ا
حتمًا حکم   شنید،یکه اگه مامان م  یبا لحن الت   رفت؛یها باال مو داشت از پله

 :گفتم  کرد،یقتلم رو صادر م

 ! مستر؟یهو -

شد که  یرهکنار لبش، بهم خ  یزیباال رفته و پوزخند ر یهاو با ابرو برگشت
 :کردم و گفتم  یز ر یهام رو کمچشم

تحمل  کسیچتو رو که کال ه کنن،یهام تحمل مداداش رو ه منحاال خوب -
 !تونست اخالق سگت رو تحمل کنه یکس  یدشو، شا آدم ی. کمکنهینم



  

 
26 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یدخترها  یناز ا  کردیشد. حتمًا فکر م  یرهتعجب، بهم خ  یو اندک   یتعصبان  با 
 !بگم یزیجلفم که نتونم چ

عمو رفتم. مامان و زنها به سمت آشپزخونه پله یینبهش، از پا توجهبی
و من و  سازنیبا هم نم هایجار یم! ما فکر کردی. ِزک زدنیتن حرف مداش

 یششانسه آخه؟! به طرفشون رفتم و با ن  ینم! پوف! اخندیمیم  یسروشم کم
 :باز گفتم

 !زننیدارن حرف م هایجار بینمیبه! به! به! م -

 :گفتمدم و  خم ش یز م یرو یشده، کم یز ر یهاهم با چشم عدب

 !کنید؟یمادرشوهر و خواهرشوهرهاتون رو م یبتنکنه غ -

 :رفت و گفت یغره توپچشم مامان

 طور از گردن بازت کنم و از دستت خالصچه  گیرمینه دخترم؛ دارم مشورت م  -
 !شم

شانس، من کجا بودم؟   یمموقع تقس  یست! معلوم نیمخدا! شانس هم ندار  ای
. یرهجا نباشم که آبروم ماون  میرمیم  یاکنه فقط وقت احتمااًل مستراح بودم! خد

 :گفت  یطنتکرد و با ش  یاعمو خندهزن

آرام رو شوهرش  خوامیشوهرش بده. منم م شنوییفرشته جون! از من م -
 .بدم

آرام،   یکه صدا  کردمیم العاده باز، داشتم نگاهشبا دهن فوق  طوریینا  هم
 :دخترش از پشت سرم اومد که گفت
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 !کشید؟یمن بدبخت رو وسط م یچرا پا ید؛وا! مامان با ساحل مشکل دار - 

 یمتناسب با صورتش، موها ینیپروتز شده، ب یهالب ی،گندم پوست
 .چشم بود یتو ییشخرما یهاو چشم ییخرما

 .یبمون  یفه! حدیی: نه که تو کم من رو حرص معموزن

رو  یزوناو یهاود؟! با لبکارا بلد ب  یناز ا ینمنازک کرد. وا! ا یپشت چشم و
 :به آرام گفتم

 .ما رو از سر راه آوردن فکر کنم -

 :پشت آرام جبهه گرفتم و گفتم  یعاورد که سر لنگه کفشش رو از پاش در   مامان

 .به خدا غلط کردم -

 !دلقک ملت یمشد یگه؛د یچیَخدمه! ه یحت  خندیدنیم همه

 :مسن گفتم یهااز خدمه یکیبه  رو

 .کنمی! االن ضعف مدید؟یقهوه م یهحاج خانم،  -

شد.  یز م یرو یز چندتا چ یدن»َچشم« گفت و مشغول چ ییروبا خوش زنه
 یقهعمو هم چند دقخونه خارج شد. مامان و زناز آشپز   یش،آرام با زنگ گوش

جلوم گذاشت. تا اومدم  یشکالت  یک برش ک یهقهوه و  یهرفتن.  یرونبعد، ب
بلند  م؛عرعر بچه فرهاد، پسر عمه بزرگ یصدا قاشق رو به سمت دهنم ببرم،

طفل معصوم  ینقصد ندارن ا یر،نه خ یدمرو خوردم که د یک ک  توجهیشد! ب 
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لب   یر ظرف پرت کردم و ز  یو قاشق رو تو  یدمکش  یاکنن. پوف کالفه  رو آروم 
 :گفتم

 .بره یینلقمه کوفت از گلوم پا یهبذارن، من  خوانینم کهینمثل ا -

رفتم و  کشتیکه سوگل روش بود و داشت خودش رو م یسمت مبل به
 :گفتم  کردمیسوگل رو بغل م کهیدرحال

 !بچه ننه بابا نداره؟ ینا -

پشت سرم، تند از جا  یبیَمه یکردم. تندتند تکونش دادم که با صدا  بلندش
 .و به سمت عقب برگشتم یدمپر 

و مات به  حرکتیاز حدقه در رفته، به فرهاد نگاه کردم. من ب  یهاچشم با
اومده بود و حاال با درد،  ینزم یها فرود روپله یشدم که از رو یرهفرهاد خ

 یهاش رو بسته بود و صورتش رو از درد جمع کرده بود. دستش رو روچشم
 یافش! قیدماز خنده پوک یکهو. دادیاستخوان پهلو گذاشته بود و ماساژش م

من، بچه  یقهقهه یکه با صدا  مزدی! قهقهه میباحال شده بود لعنت  یلیخ
 یر گ  یرم. از خنده خم شده بودم. سوگل هم ززد یهگر   یر فرهاد بلندتر از قبل ز

مونده خنده، صاف شه که نجاتش دادم و با تهبود خفه یک کرده بود. نزد
 :و گفت  یرونخونه زد بدو از آشپز   بالحظه سارا )زن فرهاد(    که همون  یسادموا

 !؟ی! فرهاد خوب یاله -

ه پاش ک  رفتیبلندش سمت فرهاد مپاشنه یهابا حالت دو با کفش داشت
نبود من رو  یکیخدا!  ی. واینزم یکرد و با مخ رفت تو  یر فرش گ یبه لبه
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 یدمصحنه بدتر ترک  ینبودم، اشکم در اومده بود؛ با ا  یدهخند  قدر ینجمع کنه! ا 
! خدا یارو ماساژ داد. و یشونیشاز خنده! رو زانوهاش نشست و پ

شد بهم و  یرهخ ،یدار بود. فرهاد با اخم وحشتناک خنده یلیخ هاشونیافهق
 :گفت

 !که من هول نشم؟! حاال خوبت شد؟  زدییکمتر داد م  مردییم -

 :ته مونده خنده، گفتم با

دوتا پله رو  تونیی. بعد هم تو نمینجانباز شد یشد فرهاد، خانواده یعال -
 !به من چه؟ یای؛ب یینپا

 :گفت  یزونشآو یاز جاش بلند شد و با لبا سارا

 .ساحل، بچم خودش رو کشت -

قرمز شده بود. اومد و ازم گرفت و به سمت  یهسوگل افتادم که از گر  یاد تازه
 :ها رفت و گفتپله

 .یگهفرهاد، بلندشو د -

هم از کنارش گذشت و باال رفت سوگل رو آروم کنه. به سمت آشپزخونه  بعد
که  ییهااخمانه رو خوردم که بابا دخل آشپزخونه اومد و با رفتم و صبح

دستش رو به کمر  یکهم بود؛  یتو یبتشقول خودش هخاطر بهبه یشههم
 :هاش ضرب گرفت و گفتاپن گذاشت و با انگشت  یرو رو  شیگهو دست د

 .ینآب بد یوانل یه -
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 ید. توو بهش دا یختآب ر یوانل یهبراش  یع جوون، سر  یهااز خدمه یکی 
 !یهذاشت، سرعتش ستودناپن گ یرو رو یوانو ل یدحرکت، سر کش یک 

 :گفت  یشده بودم که جلو اومد و به شوخ  یرهچنار بهش خ عین

 !یدی؟پسند -

 !یه؟چ ینا یدم! اصاًل هم نپسندیشا -

بود و چهار شونه، منتها من االن  یکلیاشاره کردم. ه یکلشهم به ه بعد
 ینروم رو جمع کردم. در ع یحالت چندش. بعد هم با کردمیم یتشاذ

. عاشق کردیم یفقط شوخ  رسید،یبه خانوادش که م یه،بق یبرا یبداخالق 
 :و گفت یستادخصلتشم. صاف ا ینا

 !یمکرد  یتترب ی. چه دختر کنییدرم مبهبذار به مامانت بگم از راه -

 :گرد گفتم  یهاچشم با

 !وا! بابا -

 :زد و گفت یخنده چشمک  با

 .یریمآقاجون م یدند یمارستانب یگهساعت د ک یشو، تا ضر حا -

 .رفته بود یادمهم رفت! اوا! خدا مرگم بده کاًل آقاجون رو  بعد

از آشپزخونه خارج شدم و به سمت باال  ی،بلند شدم و با تشکر کوتاه  یز م از 
 .رفتم
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و دوتا بند  خوردیم یککوچ  یندار که از کمر چندتا چمانتو جلو بسته مچ یه 
و  رسیدیتا مچ پام م یشو بلند خوردیداشت که از پشت گره ماز دو طرف 

رو هم  ییو شال آلبالو یمشک  یبود، رو تنم کردم و جوراب شلوار یمشک 
فردرشتم رو که تا کمرم  یرو مرتب کردم و موها یممشک هایی. چتر یدمپوش

رو  بافتم و دوطرف و جلوم اناختمشون. دوطرف شالم یرو خرگوش رسید،یم
چشم نازک و خط  یهو    ییرژ مات و آلبالو  یرو با کم  یپمانداختم و ت  هم عقب

 یمارستانو به سمت ب  یمشد  ینکردم. سوار ماش  یلتکم  یی؛کفش اسپرت آلبالو
 .یمهم بود، رفت یککه نزد

و با هم به سمت  یدیمکه عمه جون، مادر فرهاد رو د  یمرفت یرشپذ سمتبه
بش کردن و نوبت من وسالم و خوشا آقاجون تک ب. تک یماتاق آقاجون رفت
قدر هم که من آرومم! بودم. چه  یستادهشه اگو  یهمظلوم،    یلیشد که تا االن خ
 !بر منکرش لعنت

کارها   ین. درسته ایدمرو بوس  یشونیشآقاجون رفتم و سالم کردم و پ  سمتبه
 شه،یم  تاهکو  یاکه دستش داره از دن  یشونا  یول  یده،ن بعها از مو مؤدب بودن

 .سوزنیم هاممیجهنت کشه،یآه م یهبد رفتار کنم؛  یستدرست ن

 :لبخند گفت با

 !یبه! چه دختر خوب به -

 یندختر خوب! مامان همچ گهیقدر جالبه! به من مبابا؟! جون من؟! چه نه
ذوق  قدر ینا دونستمی. مبا افتخار و ذوق بهم نگاه کرد که متعجب شدم

. ها! ها! ها! ها! حتمًا فکر کردمیم  یتاذ  تر یشب  شن،یو خوشحال م  کننیم
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چون   ید؛! سخت در اشتباه هستشدم؟یم  یزودتر دختر خوب   یگماالن م  یدکرد 
 !شهینکنم، روزم شب نم یطنتمن ش

 :زدم که ادامه داد لبخندی

 !یدهدختر مهربون بع ینا مهرم،یو ب  معرفتیاز پسر ب  -

 میری؛یم  یدار  یریبگه، پ  یستن  یکیه  . آخکرد  یکسانرو با خاک    بابا  قشنگ 
 !رو بچسبه؟ بدم بابا خرت یاچه طرز حرف زدنه؟! اون دن ینا

 :به بابا چشم دوخت و گفت غمگین

هات خودت و بچه ییافهق گیینم زنی،یسر م دیر یربهد قدر ینا معرفت،یب  -
 !کنم؟یش مرو فرامو

 یادشاون رو    یافهق  شه؟یم  یمان چ وسط ما  ینداره! بعد ا  یمرمآلزا  ین! اِزکی
 !مونه؟یم

 :بمش گفت یانداخت با صدا ییندرهم، سرش رو پا یهابا اخم بابا

خاطر شما اون هم به زور شرکت رو ول کردم، به خدا! االنم فقط به یرمدرگ -
هاتون رو از چشم هاینخودم همه ا ؛یدکن  یگلگ   یستکردستان اومدم. الزم ن

 !خونمیم

 .یطونش کنی،یهم م یخوان ذهن یبابا نگفته بوداوه! اوه!  -

 .یدهم بگ ی. از اون زن پنهان گفتیرو نم یخوان کاش فقط ذهن  ی: اسروش

 !ی: وا! علمامان
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 :کرد که بابا هول گفت  از حدقه در رفته، به بابا نگاه یهاچشم با 

 .فرشته؛ من غلط بکنم گهیخدا دروغ مبه -

 :که بابا گفت  یدیمخند هاشونیافهزمان به قو سروش هم من

 .برمیم یادتونرو از  یدندارم براتون، خند -

! یو عمه با حسرت به آقاجون چشم دوخته بود. آخ   خندیدیآروم م  آقاجون
هم به کمک سهند، عوض  یچه عاشقانه! جو رو به کمک سروش و البته، کم

و نازدار  یاکه افاده  ییهاپرستار از اون یکساعت،  یم. بعد از حدودًا نیمکرد
 :گفت  جیغویییغ اتاق اومد و با حالت ج یو حال بهم زنن، تو

 !چه خبره؟ جاینا -

 .یهعروس -

 :غره رفت و با ناز دستاش رو حرکت داد و گفتچشم یه پرستار 

 !دارم؟ یمن با شما شوخ  -

 :درار، گفتملبخند حرص یه با

 !دارم؟ یمگه من با شما شوخ  -

استراحت کنه.  یدبا یمار تاالره؟! ساعت مالقات تمومه؛ ب جاین! مگه ایشا -
 .یدبر  یرونب تر یع سر 

دخترها خوشم  یناز ا دونستیجمع کنه، چون مرو  یهخواست قض سروش
 :رو به پرستاره گفت اندازم؛یو حتمًا باهاشون کل م یادنم
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 .ریمیما هم االن م یید،شما بفرما - 

 :آروم گفتلبخند دلبرانه زد و  یه پرستاره

 !به من یدنم یر چشم فقط زودتر که گ -

 .رفت یرونآروم و با ناز از اتاق ب و

 یر امرخ یشماره بابامه، برا ینفقط مونده بود بگه ا یزون،او یاوا! دختره -
 .یاریدب یفتشر 

از حدقه در اومده؛ به   یهادهنم گرفتم و با چشم  یمشت شدم رو جلو  دست
 .شدم یرهدر خ

 :یدمکرد که بهش با اخم توپ  یاخنده سروش

 .تو رو ادب کنم یدمن با یرون،زهرمار! برو ب -

 :و رو به آقاجون گفتم یدموش رو کشهم باز  بعد

 .شیمیآقاجون خدافظ؛ بعدًا بازم مراحم م -

 .یمرفت یروناز اتاق ب کشیدم؛یطور که سروش رو مهمون و

 !ی؟مثل آدم با دخترها رفتار کن تونییتو نم -

 !یگهدتم دخو مثل -

 بهشون محل  وقتیچرفتار کردم؟! خوبه ه  طور ینبا پسرها ا  یسروش، من کِ   -
 .ندادم
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 !بهش نگفتم یزیمداشتم؟! خوبه چ یستیرفتار ناشا یآخه خواهرم، من کِ  - 

 .زدیبا دختره حرف م یداصاًل نبا یول گفت؛یم راستم

 !اصاًل من تک پرم -

 .زد یهم چشمک  بعد

 !ی؟نشد یعاشق ک  یگهتو د ی،مامان بشکم مونده عاشق   -

 :و گفت خندید

 .نکن ی! مادر ناموس آدمه، باهاش شوخ شعوریب  -

 :گفتم  ی،لودگ  یرو درآوردم و با حرص و اندک  اداش

! یکبیریا  یاره،هم در م  یچه جنتلمن باز  «ریمیما هم االن م  یید،شما بفرما»  -
 !کشی؟یتو خجالت نم

 آوردم،یو اداش رو درم دادمیتکون م یاهصورتم رو با حالت بامز  اعضای
 .زدیاونم قهقهه م

 !بچه پررو خنده،یقدر هم ممرگ موش! چه یزغنبوت! ا یا -

. ساعدش رفتیم یسههام از خنده راز حرکات صورت و دست و حرف دیگه
ساعدش گذاشته بود و قهقهه  یرو رو یشانیشو پ یوار داده بود به د یهرو تک

 .ینهبب یکس  خواستیممثاًل ن زد،یم

اومدن. بابا با  یرونز اتاق آقاجون با یزجونبه همراه عمه و عز  ینا،ا مامان
 :خنده گفت
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 !ی؟انجام شد؟! ادبش کرد یتبا موفق یاتخب دخترم! عمل - 

 .خندهیم گمیم یخرس، من هرچ  ینباباجون؛ ا -

 :با خنده گفت سروش

 یار،. ساحل جون من ادا دربیستم. من مقصر نکنهیخوب بابا بامزه ادب م -
 .یمبخند یکم

 !مگه من دلقکم شعور،یب  -

 :اداش رو درآوردم ی؛پرت هم ناخواسته با حواس بعد

 !«یمبخند یکم یار ادا درب» -

 .گرفتم  یمرمها! آلزا یارم! قرار بود ادا درنداد یخنده! ا یر زدن ز همه

رفتم  و به سمت اتاقم . از در رفتم تویمسمت خونه برگشتبه  ی،خداحافظ  با
 یهرفتم.  یینو به سمت پا یدما ستش پوشرو ب یقبل یدسف یز و همون شوم

سرم زدم و  یتو یکی ی،نسبتًا بلند یانداختم. با صدا یمنگاه به ساعت مچ
 :گفتم

 .! عموپورنگ شروع شددادیداد ب  یا -

 .سرم زدم یتو یکیدستمم دوباره  یکیاون  با

و دنبال کنترل  چرخیدمیرفتم و هول دور خودم م یزیوندو به سمت تلو با
 یزیونو سهند هم به تلو  زدنی. سپهر و آرمان داشتن با هم حرف مگشتمیم
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 یشدن. سهند با صدا  یرهحرکات من، با تعجب بهم خ  ینشده بود که با ا  یرهخ 
 :گفت  یهول

 !شده؟ یچ  -

 !کنترل، کنترل  -

 :هول و ذوق گفت با

 !یختن؟ررو حساب  هایارانه -

 :شده، داد زدم یز ر یهاو با چشم ایستادم

 .که شلغم  دنیبه ما نم یارانه -

 :خنده گفت با

 !ها گییراست م -

 :زدم یغ حرص ج با

 .عمو پورنگه -

جا رو فرا گرفته بود. با تعجب به همه چشم دوختم. وا! چرا همه سکوت
 !کنن؟ینگاه م ینهمچ

 !د؟کنیینگاه م طوریینچرا ا یه؟چ -

با آرنج  کرد،یطور که به من با تعجب نگاه ماز ُبهت دراومد و همون آرمان
 :به پهلو سپهر زد و گفت
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 !ین؟خواهرت رو آورد شیر یشهش - 

عمو پورنگ؛   یادآوریبا    یبهش رفتم و خواستم جوابش رو بدم ول  ایغرهچشم
 .یدمدست سهند د یباز هول به اطراف نگاه کردم که کنترل رو تو

 !توعه؟ یشکنترل پ  یبگ  یشهنم ور؛شعیند ب هس -

 یزیون و با هول زدم شبکه مورد نظرم و با ذوق به تلو یدمشدستش قاپ از 
 یشهکه نم  طوریینبابا! ا  یشده بودن. ا  یرهطور بهم خشدم. همه همون  یرهخ

 .بپرم یینبزنم و باال پا یغ راحت ج

 :به سپهر گفتم رو

 یستم،ن زل نزنن. بابا من راحت نبه م در قینا یگه؛جا د یهرو ببر  هاینا -
 !بپرم یینراحت باال پا تونمینم

 :خنده گفت با

 !ای؟یگهچشم امر د -

 .یمرس یار،بالش و پتو هم برام ب یه -

 .بچه پررو -

*** 

هام رو نتونستم از چشم یشدم، ول یدار ب اومد؛یکه از اطرافم م  ییهاصدا با
خدا عالمه! با دقت به  یاد؛از کجا م یتگ همه خس ینباز کنم. ا یفرط خستگ 

و ناله   یهو گر   یونش  یخبره. مثل صداصداها گوش کردم که بفهمم اطراف چه



  

 
39 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

رو  یخستگ  کالً  کرد؛یعمه که آقاجون رو صدا م یغ ج یبا صدا یهوبود.  
آدم  ینستم. لعنت بهتون! خب عها صاف نشجن زده ینفراموش کردم و ع

سوزونده که  یشیآقاجون چه آت یستنلوم . معیدرو صدا بزن یگهدهم
از حدقه در رفته، به اطرافم نگاه کردم   یها! با چشمزننیصداش م  طوریینا

 .سمتم اومد یاشک  یهاکه آرام با چشم

 :نشست و گفت یهگر   با

 ... .ساحل، آقاجون -

 :خند گفتمو با لب یدمکش  یقیعم نفس

 .نداره یهگر   یگه؛خب برگشته د -

 :گفتم  نتطیهم با ش بعد

 .گیریمیباالخره م یول ید،شا یر رو د یهنترس ارث -

 :گفت  یهگر   با

به نظرت؟! ارث سر من رو بخوره؛ آقاجون  کنمیم یهمن به خاطر ارث گر  -
 .ُمرد

 :گفتم  یرو تا حدممکن باز کردم و در اوج ناباور دهنم

 !واقعًا؟ -

 .مثبت تکون داد یرو به معن سرش
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 یدمسف یز شوم یاد یهوبودن.  یدهپوش یهمه مشک  نگاه به اطراف کردم. یه 
 هاشیگلگ   یاد! بغض کرده،  بارهیافتادم که تنم بود. قشنگ عزادار بودن ازم م

بزن. بلند شدم باال  یهو کنا یشتر نکم  میری،یم افتییافتادم! بفرما؛ گفتم م
ده افتا یز راه چشمم به عز  ینهام رو عوض کنم تا ابروم نرفته که ببرم لباس

چرا  ینشده بود! ا یرهنقطه نامعلوم خ یک د که محکم نشسته بود و به بو
که بره شوهر کنه. به   یرهم! نچ! نچ! نچ! فکر کنم منتظر بود بکنه؟ینم یهگر 

 :انداختم و گفتم یینطرفش رفتم و مؤدب سرم رو پا

 .غم آخرتون باشه یگمم یتتسل -

شدم. لبخند  یاز نوار ! شلهاشمیقمربن یاشد.  یرههام خبه چشم سرد
 :زدم و گفتم اییاسترس

 .هام رو عوض کنم...من برم لباسیزهاوم! چ -

که فکر کردم   کردیبهم نگاه م یکردم. طور  نگاهش فرار  یر هول کرده، از ز و
 ! من آقاجون رو کشتم

 .به عزاردارها باشم یهشب یکمرو پاک کردم. حداقل  آرایشم

 یدمشون،عمرم ند  یکه من تو  هایییلاز فام  یادیز  یرفتم. عده  یینها پاپله  از 
سالن چشم  یتو یها اومده بودن. هرچ حرف ینو ا یتعرض تسل یبرا

 :عمو نشستم و آروم گفتمزن یشنکردم. رفتم پ یداچرخوندم، آرام رو پ

 !عمو آرام کجاست؟زن -
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خنده  یر خودم رو کنترل کردم که ز یلی. خیدمگفت که نفهم یزیچ یهگر  با 
 :گفتم  زدیباحال حرف م یلیم، چون خنزن

 !گریهیدرست حرف بزن ب  گی،یم یچ  فهممیعمو، نمزن -

. وا! فکر کنم لج افتاده باهام. دستش رو به یهگر   یر که گفتم، بدتر زد زرو   این
به اون سمت رفتم.  ی،و با تشکر  یدمفهم یعسمت آشپزخونه دراز کرد که سر 

البته  ذاشت،یکه گردو داخل خرما م  مدیوارد آشپزخونه شدم که آرام رو د
 !یز و تم یبهداشت 

 :سمتش رفتم و گفتمبه ی،ذوق باور نکردن  با

 !به! بهجونمیا -

با دست   کرد،یم  یهطور که گردستم رو به سمتشون دراز کردم که آرام همون  و
 .یددستم کوب یمحکم رو

 هاتیهخدا گر   نه؟! کرد  یهچه طرز گر   ینا  کردی،ینم  یهمگه تو گر   ی؛! بترک یآ   -
 !ها کنهیرو قبول نم

دارم؟ بعد هم از  یکار به خدا چ کنم؛یم یه: من واسه دل تنگ خودم گر آرام
 .ناخنک زدن متنفرم

 :نشستم و گفتم یصندل یکردنش ادامه داد. کالفه رو  یههم به گر  بعد

ج همه خار ینانگار عشقت ُمرده. خوبه حاال ا ریزییاشک م یبابا! طور یا -
 یهگر   هاییکه ها  دیدیشینم بار یک  یو سال ینو از آقاجون دور بود ینبود

 .کنم، نه تو  یهگر  ید! من باکنییم
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 یستن  یادتداره؟!    یبه من چه ربط   ی،داره بز؟! تو احساس ندار یچه ربط   - 
 ...! یادتهباهامون مهربون بود؟!  یقدر بچگ چه

زمان بندازتم! با هم، هم یهساعت تمام حرف زد، تا باالخره تونست گر  یک 
 .کردیمیم فینینف

 !ی؟ودت رو کردآرام! آخر کار خ ینی،نب یر خ یاله -

 .از بازوش گرفتم یمحکم یشگونهم ن بعد

 :زد یغ ج یهگر   با

 !شعورینفهم ب  -

 یاد،ب ینیمسر ب یی. بالیکن  یهگر   یتازه عمل شده، بخوا ینیسخته با ب خیلی
 .ترکونمیآرام رو م

. آرمان بچه رو که یدمکش یاز سر آسودگ  یروم، نفسه روبهحنص یدند با
گرفته بود و جلو پاهام زانو زده بود. جلوش زانو زدم و نفس   یفته؛بود ب  یکنزد
 !! خوبه نمرد هایشزدم. آخ یو لبخند یدمکش  یقیعم

 !خورهیبعد بهت برم ی؛هست  یدست و پا چلفت  گمی: مآرمان

همه به ما  یخوب بود، جوابش رو بدم، ول اطراف نگاه کردم که اگه وضع به
گفت که بخوام جوابش   یرفت آرمان چ   یادم! اصاًل  یقار  یشده بودن حت   یرهخ

 ینمو دلنش  یباز  ینگاه به بابا انداختم تا سوت   یهرو بدم. پر استرس بلند شدم و  
کاًل فکر کنم آقاجون از شده بود.   یرهبه ما خ یظغل یلیرو جمع کنه. با اخم خ
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با اخم،  هامیبا لبخند و خنده و بعض هامیرفته بود؛ همه با تعجب بعض یاد 
 :گفت  یشجد یشهبا همون لحن هم ی. بابا رو به قارکردنینگاه م

 .یدادامه بد -

بغلش بود، با اخم به قبر   یطور که سوگل توبود و همون  یستادهصاف ا  آرمان
 .شده بود یرهخ

مامان حکم قتلم  یم،ر برسه. خونه بر انداختم که مظلوم به نظ یینرو پا سرم
 یریدلپذ هاییحداقل بابا دلش برام بسوزه خوبه. چه سوت  کنه؛یرو صادر م

سروش  یهوا! صدا یمجلس ختم رفت رو ی،و مجلس یکش یلی! خدمیم
 :گفت  طنتیکنار گوشم اومد که با ش

 رتتصو یدوارم. امیداد یسوت  یشهباز هم مثل هم بینمیگلم. م  یبه! آج به -
 .در امان باشه جون،یمام هایییاز گزند دمپا

سرم  یر ! خیفته؟اتفاقات ن ینتا االن که ا یبود یگمشو سروش. کدوم گور  -
 .بردنرو    داداش آرام عرضه ندارن. آبروم  دونهیک   یتا داداش دارم، اندازهسه

 .نبودم جاینمن ا یگه؛نکن د ینامرد -

 .یکردینم یغلط  یچه بودی،یتوام م -

 .یبچه رو نگه دار یه تونییتنبل نم ی،نه تو خوب  -

 !شده ینسبک بود؛ امروز از شانس گند من سنگ یروز بابا تا د -

 :گفت  یبا خنده و شوخ  سروش
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 .محاسباتت ینلعنت بهت، با ا - 

 یزیخواست چ یدنمشدم و به سمت آرام رفتم. با د یوانهسروش د خیالبی
 :گفتم  دیکردم و با تهد  دستییشبگه که پ

 .زنمیدهنت م یتو ی؛که دادم حرف بزن   یدرباره سوت  یاگه بخوا -

نزد. چند لحظه بعد  یداد و حرف  «یصورتش »اوک  یاز خنده تو یهارده با
 :آروم گفت

 !یم؟کن  یراییپذ یمبر  -

 جاینهم بار ینا یدم،م یسوت  یههم  یرما، سر جّدت ول کن؛ باز اونجا مباب -
 .ذارهیمن رو جاش م کنه،یقبر ممامانم آقاجون رو نبش 

 .ش گرفتهمعلوم بود خنده ینزد؛ ول حرفی

قبرستون   یفضا  یتو  یخوندن قار  یبودم. صدا  یستادهکنار آرام ا  یک،ش  خیلی
نبود و تازه  یادکه سنش ز میکهوچبودن. عمه ک یستادههمه ا پیچید؛یم

در آروم  یهم سع. مامان زدیازدواج کرده بود، کنار قبر نشسته بود و زار م
زد.  دامآروم ص یکیآقاجون هستش.  یکردنش داشت. امروز روز خاکسپار

فنر، باال  ینبغلش بود و ع یکه سوگل تو  یدمبرگشتم سمتش که سارا رو د
 :که من حواسم بهش جمع شه. به طرفش رفتم و با خنده گفتم  پریدیم  یینپا

 .یستمکور که ن  ی،خودت رو کشت  -

من خرماها رو پخش کنم؟! فرهاد  دارییمسوگل رو نگه : ساحل جون، سارا
 !کجاست  یستهم که معلوم ن یگورگوربه
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 ان رم کی

آقاجون  یسوگل رو نگه ندارم، من رو به جا ترسمیها! م اعصابت خورده - 
 .ینخاک ک

 :غره گفتکرد و با چشم  یظاخم غل یه

 .یز بچه نمک نر  -

 یدبا  یچه نخوا  ی،واچه بخ  یعنی  ینهم سوگل رو به سمتم گرفت. خب ا  بعد
 .یریشبگ

 .مامان اخموت نجاتت بدم یناز دست ا یاجون، بخاله یاب -

 .گیرمیم یحالت رو اساس یم،: بذار خونه بر سارا

وجب   یمن  ینحضرت قدس! ا  یابغلم گذاشت، نفسم بند اومد.    یرو که تو  بچه
 !ینهقدر سنگبچه چه

ر شد. به زبان هام دوشماز جلو چ یعسر  یلی. سارا خزدیم یبه قرمز  صورتم
ش داشتم. به زور و تند شد! بچه رو باالتر انداختم و به زور نگه یمج یگری،د

 یستادهآرمان و سپهر اخودم رو به سهند رسوندم که کنار  یتاز پشت جمع
 .بود

 !سهند ناشنوا، با توام یسهند! هو -

د رو صدا گرد شده، سهن  یهاحالتم با چشم یدنبه طرفم برگشت، با د سپهر 
. سهند یرشبگه خودت ازم بگ یستن یکیقدر کم عقله! خب چه ینازد. 

 .یدبرگشت که من رو خم شده د
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 یانوچل بود، نمدختر خل گنیفردا مپس ی؛آبرومون رو برد یساصاف وا - 
 .کنییرو دستمون باد م یرنتبگ

 ینع  یر،بازوم نصف شد! سوگل رو بگ  هاییچهخدا! ماه  یشو. واسهند، خفه  -
 .خدا جون، افتاد ی. واکنییگاو نگاهم م

بچه از دستم ول شد و هفت پشتش جلو چشمش  یاد،سهند به خودش ب تا
هام هام گذاشتم و چشمگوش  یهام رو روو دست یدمبلند کش یغ ج  یهاومد.  

 .هم فشردم یرو محکم رو

از  یحت  اومدیدر نم کسیچسکوت فرو رفته بود. صدا از ه یتو قبرستون
بچه  ینا یختم برا یدالحاجات! فکر کنم تموم کرد! از فردا با یقاض یاگل. سو 
 .یریمبگ

صحنه  یدنم و با دهام رو بازکردها چشمزدهجن ینفکر به مردنش، ع با
 ... .رومروبه

*** 

و  یمشکل یدامن شلوار یهو  یینتا پا یمشک  یر حر  یز شوم یه یع،سر  خیلی
عده از  یهرفتم.  یینشتم و پابردارو  یمسرم انداختم. گوش ی،شال مشک 

 جاینا یگه،د هاییلفام یابرادر  یاآقاجون، مثل خواهر  یکنزد هاییلفام
 مادر  یل،طرف عمه راحشلوغ شده بود. به یلیخونه خ ینهم یموندن. برا

 یامرزتتجون حلوا! خدا برفتم. آخ کردیفرهاد که با غم حلوا درست م
. دستم رو پشت عمه گذاشتم یمراره حلوا بخورآقاجون! ما بعد از چند سال ق



  

 
47 
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 ان رم کی

 یاکم قهوهبزرگ حلوا خم شدم و با دقت به آرد که داشت کم  یتابهماه  یو رو 
 .شدم یرهخ شد،یم

 :با تشر گفت عمه

فاتحه،  یملت به جا یه. بعد ندازییساحل سرت رو کنار بکش، مو توش م -
 .کننیفحش حواله آقام م

 !ینجان؟ا یقوم تا کِ  ینجون؛ اعمه -

 .شهیشر به پا م شنوهیم یکیها!  ینگ  یگهاوا! خدا مرگم نده. ساحل د -

. معلوم کردنیرو م یزجونو عز شما  یبتداشتن غ یدمجون، خودم شنعمه -
 !شبونه؟ یمهمون  یااومدن ختم  یستن

 .یمتا سه روز تحملشون کن یدبا یول دونم،یدخترم م -

 :گفتم  یاتهباالرف یکم  یبا صدا اختیار بی

 !مگه هتله؟ -

 :از بازوم گرفت و گفت یشگونن یه عمه

 شی؟ینم خیالیب  ی،بچه تا جدل به پا نکن -

 :درد، صورتم رو جمع کردم و بازوم رو خاروندم و گفتم با

 !یست؟ن یادها! خوب آخه سه روز ز یاعصاب ندار -
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تا  یدبا هرکس بخواد خونه صاحب عزا بمونه، میره،یم یکس  یرسمه وقت  - 
برا مراسم   تونهیسه شب بمونه. تازه هرکس هم دوست داشت، از اون عده م

 .یادسحر با صاحب عزا ب

. فهممیحرف بزن، من نم  یپلمد  یر ! بابا زگه؟یم  یچ   ین. اکردمیاش منگ  هنگ
 :مثل عالمت تعجب بهش نگاه کردم و گفتم

 یر ، چرا طبحرف بزن یجون فارسعمه یه؟مراسم سحر چ یه؟صاحب عزا ک -
 زنی؟یحرف م

 :رفت و گفت یاغره چشم

 داده؟ یادت یمامانت چ  -

 .پهن شد ی! بساط خواهرشوهر بازبهبه

 :گفتم  یلودگ  با

 .جذاب رو تور کنم یطور پسراچه ینکهمثاًل ا یزها؛چ یلیخب، خ -

 :و گفت خندید

 یسررسم و رسومه. تو خودت به فرشته تد  ینکن. منظورم ا  یازهرمار بچه، ح  -
 !داده؟ یادبعد فرشته به تو  کنی؛یم

 .نگفته یزیرسوم، چ ینا یدرباره یرو خوب اومد؛ ول یستدر -

به هفت  برم،یخانواده شوهرش م یآبروش رو جلو یطوربفهمه چه مامان
 .یرونب کنهیپرتم م یاز زندگ  یی،روش سامورا
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. گیرهیتم مصاحب عزا براش تا سه روز مراسم خ  میره،یم  یکس  یوقت   ینبب  - 
بعد هم تا چهلم، هر هفته شب  ؛گیرهیهفتمش ختم م یبعد از سوم، برا

 میره،یکه م ی. روزیرنهمون عصر پنجشنبه، سر خاک مرحوم م یاجمعه 
بعد هم هرکس دوست داشت  یرن،خونه صاحب عزا م یتتسل یآشناها برا

 یم،تا نیا ی. تویتبمونه تا سوم م یدردهم یتونه خونه صاحب عزا برایم
روشن  یش. آتیرنمرحوم م سحر سر قبر  یعنیها قبل از اذان صبح، شب

 !یدی؟. حاال فهمموننیجا مو خالصه بگم اون کننیم

 :گفتم  متفکر 

ها از ترس همه آدم نصفه شب برن قبرستون که مرده ینجون، اآخه عمه -
 !و الفرار شنیاز قبر بلند م شن،یم یاز شلوار ن

 :تبا خنده گف عمه

و  شنیم یراییپذ یهفقط  مونن،یهمه آدم که نم ینخدا نکشتت دختر! ا -
 .مونهیم یتر کسکم

 !برید؟یها رو هم مما نوه -

 .یایدب تونیدیهرکدوم دلتون خواست، م -

 .فکر فرو رفتم یتکون دادم و تو یسر یم،تفه یمعن به

دستم شروع  یتو یبازار شام بود. گوش ینرفتم. خونه ع یرونآشپزخونه ب از 
خور زنگ  یرو برا یسیاز آهنگ رپ تند انگل یکهت یهدن کرد. به زنگ خور 

 یع ضا  یلیآهنگ خ  ینعزادار، ا  یتجمع  ینا  ینکرده بودم؛ حاال ب  یمتنظ  یگوش
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آبروم  لعنتیهنگ کرده بود.  یرو فشار دادم ول یبود. هول کرده، کنار گوش 
ش صفحه روشن و همه یول دادمیرفت! همش تندتند کنارش رو فشار م

که   یجوابش رو بدم، نه قطعش کنم. چند نفر   تونستمی. نه مشدیم  خاموش
نگاه  یضبا اخم و غ هامیبعض کردن؛یاطراف بودن، با تعجب بهم نگاه م

 ذارهیمجلس ختم پدربزرگش، آهنگ رپ م  یتو  ی. حق دارن واهلل! ک کردنیم
گذاشتم و تند از   یکرشاسپ یم رو روباشم؟! انگشت اشاره یشکه من دوم

م گرفته بود، بدون نگاه اتاق پرت کردم. خنده یها باال رفتم و خودم رو توپله
 :جواب دادم و تند گفتم یاروبه اسم 

 یحتمًا الزم بود آبروم رو جلو ی؟االن زنگ نزن  تونستییخبر مرگت نم -
 !ی؟ببر  هامونیلفام

 :گفت  دار یاز پشت خط، معن یبم صدای

 !آبروت رفت؟ یالتون،فام یکه جلو  یکرد  میوس یچ  مگه -

 یک   یناصاًل ا یابگم  یچ  دونستمی! هول کرده بودم و نمیه؟ک  ینخدا! ا یا
فکر  یهرچ  یآشنا بود، ول یلی! صداش خزنه؟یحرف م طور ینهست که ا

رو قطع کردم و با تعجب بهش  ی. هول کرده گوشاومدینم یادم کردمیم
 نه،من رو کنترل ک یکی من چرا قطع کردم؟! اصالً  د؟!بو یک   ینشدم! ا یرهخ

 بار یندستم، دوباره زنگ خورد. ا یتو ی. گوشدمیرو به فنا م یچ االن همه
 یدمکش  یقنفس عم  یهکردم آروم باشم و اول صداش رو بستم و بعد هم    یسع

 .و جواب دادم

 !بله؟ -
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 .یرو با لباس بخور من یحداقل قصد ندار بار ینخوبه ا - 

 !شما؟ -

 :گفت  یطونیبا لحن ش پسره

 .که آبروت رفت  یکرد  یومس یچ  ینگفت  -

کنم. اون هم که گفتم،   یوس  یزیمن اصاًل شماره شما رو نداشتم که بخوام چ  -
 .شناسمیاز دوستامه؛ و ِاال من اصاًل شما رو نم یکیفکر کردم 

 شناسی؟یعشقت رو نم -

باال رفته از تعجب  یافتاد. با صدا  ها، جلو پامکارتون  ینا یمثل تو  هامچشم
 :گفتم

 !ی؟مصرف کرد یزیابله! چ یکهخدا شفا بده مرت -

 .مصرف کردم یآره؛ درد دور -

به جاش دعا   دم،ی. من پا نمیدهم  اییگهد  یرو جا  یتآقا برو خدا حتما روز  -
 .خدا شفات بده کنمیم

 .زدیخنده، قهقهه م یر بلند زد ز پسره

 !یبری؟ن زحمتکش سامت برادرانخند! بد یکهمرت -

 یقه. به زور بعد از چند دقیزدرو گاز م  ینشد، انگار داشت زم  یدتر شد  شخنده
 :گفت  بریدهیدهبر 
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 !من...منظورت...فتاست؟ - 

 ینش به ا! من رو حتمًا منهدم کن. من همهیاخدا یهم قهقهه زد. وا بعد
 .شهیباورش نم دم؛یم یادز یسوت  شمیم یجد من گم،یسپهر م

 یخبر مرگت بگ  خوایینه. نم یا شهیم یتحال ینمبچه، خواستم بب ینآفر  -
 !ی؟هست  یک 

 :ته مونده خنده گفت با

به  یکم. بابا یداد یاصاًل متوجه نشدم سوت  ی،هام مخملمنم که گوش -
 !یست؟! صدام آشنا نیارجلبکت فشار ب

 .یارمبذار به جلبکم فشار ب یول دونم،یهات رو نمگوش  -

 :گفتم  یغ گفت، با ج  یچ  یدمفهم زهات

 !مغز یبه جا یجلبک رو هم دارم؛ تو که کاه دار ینباز خوبه من ا -

فشار آوردم بعد هم   یکمها و لحن برام آشناست!  حرف  ینقدر ا. چهیدخند  باز 
 :گفتم

 !تا قطع کنم؟ یهست  یک   گییبرم، اگه نم یدبابا من با -

 .یانمپو -

 :یدمنال حوصلهبی

 !یه؟خر ک یانپو -
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 !نژادیک ن یان. پویانمرفت. بابا پو یساحل! خل شد یوا - 

 !پیچونی؟یچرا م یگه؛د یشگیمآهان. خب از اول بگو مزاحم هم -

 !نبودن بهتره یچباز خوبه مزاحمم هستم، از ه ی،: لطف دارپویان

 .رقصیدمیم یکیمکز  یااالن اون ور دن داشتم،یتو رو م ی! اندازهیانپو یوا -

 کنییم یجاب یلیشما خ کهیندوم ا تره،یشاز من ب یلیمروت خ کهیناول ا -
 .یبرقص

 !یگهد یار دم در ن دم،یبهت رو م ینبب -

 !کنی؟یتموم م یکِ   -

 .بگذرهکه تو سالت   کنمیتموم م ی! وقت یکپیریدرد و بالم تو سرت، ا -

 !کنی؟یم ت رو تمومرفتار آزاردهنده ینا یبود کِ  ینمنظورم ا یوانه،د -

 .ینیاز رفتار من، آزار نب یگهصدات رو نشنوم که توعم د شمیخوشحال م -

 ذاریینم یری،م یهدر ثان یلومتر پوف! بابا چته تخته گاز با سرعت پنجاه ک -
 .کلمه حرف بزنم  یهمن 

 .یبنال یفرصت دار یهثان یس -

 :خنده گفت با

 .یهمه به من لطف نکن، لعنت  ینبه خدا! ا یادهز -

 !قطع کنم؟ ی،ندار ی. کاریهثان یستشد ب -



  

 
54 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .رو وقت بده یقهدق یستخب حداقل همون ب - 

 !یقهدق یستنه ب یه،ثان یستناشنوا! ب -

 :و گفت خندید

چند روزه نه دانشگاه  ی! کجا رفت ی؟طورها، خودت چهحرف ینا خیالیب  -
 !یرینه باشگاه م یای،م

روز از  یهز پشت بسته. کره ماه هست، رو ا یپررو رو یدست هرچ  این
 یضمر   بار یهمون رو بلد شد.  دنبالم اومد و باشگاه و خونه  یع ضا  یلیدانشگاه خ

شانس آوردم فقط سهند  شتر در خونه اومده بود. ینبودم، دانشگاه نرفتم؛ ع
درشت  اچهارت یک،ش یلیبود. سهند خ یو سروش بودن و اال کشتنش حتم

هم   یانپو  «شهیم  یداتدور و بر پ  ینا  آخرت باشه  یبارش کرد. گفت: »دفعه
.« با سروش رسیمیپررو گفت: »چشم، دفعه بعد با خانواده خدمت م یلیخ

 یزیچ  یه  یانپو  ینها  یادهباهاش بحث کردن؛ قشنگ معلوم بود سهند آم  یکم
سر و تهش رو  وخی،با خنده و ش یانپو یرو بچسبه ول شیقهبره  ینمبگه، ا

 . در خونه رفتههم آورد. االن باز حتماً 

 !ی؟ما رفت  یتو باز در خونه -

. استادهام که به ییهات هم خبر نداشتن کجاخب نگرانت بودم، دوست -
و حاضر  گفتنیلب م یر ز یزیچ یه یا خوندنینم یا رسیدنیاسم تو م

 .زدنیم

 خوای؟یم یخب االن چ  -
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 یست؟ن یتون چرا کس! خونهیای؟چرا دانشگاه نم یی،کجا  - 

 .یمونم فوت کرده، کرمانشاه اومداجآق -

 !مطمئن باشم؟ ین،فقط هم -

 !دمیپوف نه دارم تو عربستان قر م -

 ی،بهشت  هاییبا حور یااهلل اون دنشغم آخرتون باشه. ان گم؛یم یتتسل -
 ... .شاهللشه، ان یر شاهلل نور به قبرش سرازهم سفره بشه. ان

 .یارادت دار یدمفهم یگه! باشه دیدی؟ترمز بر  ی،چته تو هو -

 !یستین یاصاًل تو زن زندگ  -

 :گفتم  یذوق باور نکردن  با

 .یامرزهت رو ب. خدا مادر یامرزهخدا پدرت رو ب ی! ای؟باالخره باور کرد -

رو هنوز هم  یقبل یدکردم، و اال عقا  ی. شوخ یدیبار تو ترمز بر  ینفکر کنم ا -
 .دارم

 ی؟ندار یتف! کار یا -

 .سالم برسون هاتبه داداش -

 .. خدافظیادبدم کتک بزننت حالت سر جاش ب ید! باییپررو یلیخ -

 .بهش، تلفن رو قطع کردم توجهبی

*** 
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رو به غروب اکثرًا رفتن. خدا رو شکر، داشتم   یم،ناهار که به ملت داد  یهاز    بعد 
موندن از جمع خواهر و برادر آقاجون. ساعت   یها! چند نفر   شدمیدق مرگ م

 :ها گفتممبل نشستم و رو به بچه یرو حوصلهیشب بود که ب دوازده 

 !مگه مجلسه؟ زنید،یقدر حرف مبابا چه -

 :گفت  یطنتش)داداش فرهاد( با  فریاد

 !شنیهمه با چادر ظاهر م یممجلس زنونه هم بر  یم،ما که شانس ندار -

 !و پاکدامن یباروز یلیخ یپر از خواهران  جا،یهببرمت  یاب -

 .خندیدنیم یزریز تن راشد اکثراً 

فوت شد ها!  یروز د ینسرمون آقاجون هم یر . خیدها خواهشًا بس کنبچه -
 !مثالً  یمعزادار

 .یدبس کن یگهواهش کرد، د: آقا خفرهاد

 :گفتم  یطنتش با

 !یم؟شب قبرستون بر  ستیهپا یک   -

 .قبرستون بزرگ شدم یتو ی: من که از بچگ سروش

 :که سروش گفت  یدنخند همه

 !ید؟خواهشًا، شما شعور ندار تمگف  -

 :هم رو به من گفت بعد
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 !توام یز نمک نر  - 

به سمتش برگشت و همه خفه شدن. با  یجون، سر همگ  یز عز  یعصا صدای
 :گفت  یدرهم یهاو اخم یبلند یصدا

هر و کرتون تا  ی! صدایدنگرفت یادچه طرز رفتاره، شعور  ین. ایمما عزادار -
 !یمما آبرو دار .یرهتر مطرفهفت کوچه اون

 :گفت  یزجونسمت ما اومدن و عمو رضا رو به عز  رضا با بابا به عمو

 .کنن  یترعا یدنهام قول مبچه آروم باش. یز،عز  -

و  یسمت اتاقش رفت. با کالفگ  بهمون انداخت و به یبا اخم نگاه  عزیز 
 :رو به بابا گفتم یدراززبون

ما هم که کار  یامرزتش؛خدا ب ! خب آقاجون ُمرد،یم؟ما حق حرف زدن ندار -
 !تند حرف زد یلیخ یز . عز یمنکرد یبد

 :با اخم گفت بابا

. یمما هم آبرو دار اومد،یم یاطخندتون تا ح ی! صدانکن ساحل یحتوج -
 !هنوز چهل و هشت ساعت از مرگ آقاجون نگذشته

 :تر بود. رو بهمون گفتآروم  یرفت. عمو رضا کم  یسمت در ورودبعد هم به    و

 .یدلطفًا مراعات کن یسخته، ول دونمیم -

 .بعد هم دنبال بابا رفت و

 .: بفرماسپهر 
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 بار ینشدم و به سمت اتاقمون رفتم که سروش هم دنبالم اومد. پوف! ا بلند 
 !نوبت سر و کله زدن با سروش خانه

 :کمر، رو بهش گفتمبهاتاق شدم و دست داخل

دهنت  یتو یادبابا ب زنمیم غ یرو اعصابم، ج یبر  یسروش، به خدا بخوا -
 .بزنه

 .کنمینم یتت: باشه بابا، خودت رو نکش. اذسروش

 :گفت  یدیتخت نشست و با ناام یهم رو دبع

 !جونمه ی. من خواهر دارم، بالشنیدردشون م یمردم خواهر دارن، دوا -

باز از  یول یارهدر نم هایبازلوس ینباز کارش لنگه، و اال از ا ینا دونممی
چه   یشپ  یقهرفت چند دق  یادمدلم براش سوخت و کاًل    یشه،همالتش مثل  ح

 :ش نشستم و گفتمافتاد. کنار  یاتفاق 

 شده؟ یچ  -

 !ی؟گل  یآج  -

 !عرضت رو بنال -

 ی؟بود یمهربون ک  -

 . تا برم یگیغضنفر! نم -

 .یشبپرون خوامیشده؛ م یزانآو یلیدختره هست. خ یهساحل،  -
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 یاد؟من م یر گ  یچ  - 

 !ادرتش بر آرام -

 !به من چه؟ ی،زرشک! تو آرامش داشته باش -

 خوای؟یم یخب چ  -

 .. حاال پاشو من بخوابمگمیبهت م کنم،یفکر م -

 !یم؟سر قبر آقاجون بر  یاییرو بخوابم؟! نم یچ  یچ  -

 .شمیم یدار تا اون موقع، ب -

 .کارش بره  یرو َپرش بده، پ ینا یاها! فعاًل ب کنمینم یدارتب -

 :و گفتم یدمشک  پوفی

 .رو بهم بده یگوش  -

 :رو گرفت و بهم دادش. بعد هم آروم گفت شماره

 ی؟بگ  یکه چ   دونییم -

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

 !ها کنمیقطع م -

که حالم   یادبوق برداشت و با عشوه ز  یهرو بعد از    ی»چشم« گفت. گوش  سریع 
 :گفت  زدیرو به هم م

 !یاز ما کرد یادیچه عجب  ی؟جانم زندگ  -
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 جیغویییغ عوق زدم که خنده سروش بلند شد. با حالت ج یشیحالت نما به 
 :گفتم

تازه   شی؟یو مزاحم م  زنییکه زارت و زارت به زن من زنگ م  یباش  یشما ک   -
 !یری؟قربون صدقش هم م

 !زنت؟ -

 !یخب...همون شوهرم، حاال هرچ  -

 !ی؟چ  یعنی -

 !ی؟دار ییمشکل شنوا -

 .ازدواج حساب کرده بودم یمن روش برا -

 .هدر نده یت رو ندارم. توام وقتت رو الک خانم، حوصله ینبب -

 .یهست  یعوض یلیبهش بگو خ -

 .بگم، قطع کرد یزیبذاره من چ کهینهم بدون ا بعد

رفتم. جلوش  ینهسروش انداختم و به سمت آ  یپا یرو خیالیرو ب  گوشی
 .نشستم و مشغول شانه کردن موهام شدم

 !گفت؟  یشد؟! چ  یچ  -

 .یهست  یعوض یلیگفت خ  -

 :تعحب گفت با
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 !صراحت؟ ینبه هم - 

 .آره -

 !گی؟یصراحت م ینتو چرا با ا -

 :گفتم  تخس

 !یچون دوست دارم ببع -

 یز که تند بلند شدم و پام ُسر خورد. دستم رو به م  یارهشد سمتم هجوم ب  بلند
 هایشهش  یبود رو  یکشد. نزد  یهکه عطر روش افتاد و هزار تک  یدمکش  یشآرا

آخر کف دستم  یلحظه یکردم ول  یتهدا اییگهخودم رو سمت د یول یفتمب
م گرفتم و گهیزدم و دستم رو با دست د یفرو رفت. بلند داد هایشهش یتو

گرفت و   هام رو با درد بستم. سروش با هول سمتم اومد و دستم روچشم
چشمه ازش  ینبود و ع توش فرو رفته یسانت  یک یشهش یهبهش نگاه کرد. 

 .اومدیخون م

بازوم رو فشار   ی،درد داشت   یاد. اگه زیارمشب  یروندرد داره، تحمل کن ب  یکم  -
 .بده

 یعاد  یاد،به سرم م  یادبالها ز  ینرو با درد بستم و منتظر شدم. از ا  هامچشم
. چکیدیلباسام م  ی. خونش رویاددرد داره و خون م  یلیخ  یکی  ینا  یشده ول

 یغج یهدرد داشت.  یلیخ یآورد ول یرونشو ب یدرو کش یشهد شتن یلیخ
 .سیدکه صداش فکر کنم به آسمون پونزدهم هم ر   یدمننه_بابادار کش

 :بهم زل زد و گفت پوکرفیس
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 !ینزد یغ که ج  یمرس - 

 .یچیدتم پو دور دس یدکش  یرونهام رو باز شال یکی سریع

 !دوستش داشتم شعور یاون شال رو سرم کنم. ب  یگهعمرًا اگه د -

 !یه؟هم باق یمتبعد دو قورت و ن یدی،خونه مردم رو به گند کش -

 .بالها از وجود نحسته ینا -

 .پانسمانش کنم یمبر  یینپاشو پا -

 یبود ول یراییپذ یتو یتر کسرفتم. کم یینشدم و همراه سروش به پا بلند
مونده  ینممکردم. ه  یمبازوم قا یر متوجه نشه، دستم رو ز یکس  کهینا یبرا

 یست،من ن یر واقعًا تقص یهوا ولبهو سر  یهفردا بگن دختره دست و پا چلفت
 .خواست خداست

 .کنم  یضدعفون  ییشودست یاول دستت رو تو یاب -

. بعد که آورد، اول من بعد هم یارهب  یتا بره ضدعفون   یستادما  ییشودست  در 
کنه؛ من   ی. خم شده بود دستم رو ضدعفون یمشد ییشوخودش وارد دست

مردونه   یراهنهم سرتاپاش رو کنکاش کردم. موهاش رو همه باال داده بود و پ
و  دکرده بو  یغ ت یشبود. صورتش رو ش یدهپوش یو شلوار جذب مشک  یمشک 

 ... .شمش. چهاش رو تا آرنج باال داده بوددست

 !ی؟شد یرهبهش خ ینهمچ یدیموهام د یتو یزیچ -
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تا عبرت   یمتبذار  یآزاد  یدونوسط م  یم،کن  یلتبه بت تبد  کنمیدارم فکر م  - 
 !تر از خر هم هستزشت هاییدهو مردم بفهمن آفر  یبش یرینسا

 :تکون داد و گفت یناچار یاز رو سری

 .یباش، هرطور راحت  -

 .بلعهیشوک دستمه و اال من رو م یتو چه قانع شده! آخه هنوز  این

 :و گفت یستادتموم شد و صاف ا کارش

 .برات ببندمش یمبر  یاب تموم شد. -

زده آرمان ُبهت یافهکه سرم رو که باال گرفتم؛ با ق ینهم یول یم،رفت بیرون
رو کم داشتم آرمان خان بفهمه. حتمًا قراره  ینهم دادیب  دادیمواجه شدم. ا

 !«ی؟هست  یو پا چلفت  دست یگمم یدیبگه: »د

بود؟ من ن هم بلد تعجب کرد ین. اکردیتعجب و دهان باز، به ما نگاه م با
 .فقط بلده عبوس باشه کردمیفکر م

 :اومده گفت یروناز حدقه ب یهادهن باز و چشم با

 !ین؟بود ییشودست -

 یگهد ین. ایایمب یرونب ییشوکه از دست  یممنتها تونل زد یم،بود نه حموم -
 !دادن؟ یادبه شما  یاون فرنگ، چ  ینوشته. تو ینجاداره؟! ا یدنسوال پرس

 :گفتجب  تع با

 !با هم؟ -
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حد نداشت! آخه  یم،بود یدهخند قدر ینخنده! ا یر ز یمو سروش هردو زد من 
 .بده حتماً  وشوچه طرز فکره، مخت رو شست ینا یکه،مرت

 :اخم گفت با

 !کشید؟یخجالت نم کنن،ینگاه چه ذوقم م -

رفت و خواست به سمت  یاغره»نه« تکون دادم که چشم یبه معن سری
 :خنده گفت ه که سروش نذاشت و با ته موندهها بر پله

 .کردمیم یداشتم ضد عفون  ید،بابا دستش بر  -

شانس! تا خواستم مانع بشم، همه رو براش با حرکات دست   یا  یبه خشک   ای
شعور نداره بگه  کهینقدر بدبختم! اداد. آخ! من چه یحو صورت و بدن؛ توض

زخم  خوادی. االن باز مافتهیخدا خواست و تا خدا نخواد برگ از درخت نم
 :گفتم  صبا حر  یع بزنه که سر  یزبون بزنه. سمتم برگشت و خواست حرف 

 .یغاز بد  یدهنت که صدا  یتو  زنمیم  یطور  ی،دست و پا چلفت   یبگ   یابخو  -

 :بود گفت یابکه کم  ییهاخنده با

 !. خودت هم باورت شده هایرو حفظ  هامیالوگد بینمیم -

 :به سروش گفتم یحرصفتم و بهش ر  ایغرهچشم

 .برم بکپم؟! فقدان خون گرفتم از بس ازم خون رفت طور ینهم یای،اگه نم -

نشستم و سروش هم مشغول شد. آرمان  یصندل یرو «یمخنده گفت: »بر  با
 .کردیداده بود و کنجکاو به زخمم نگاه م یهتک ینتروم به کابروبه
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 .ننگاه ک یکاز نزد یاخب ب ی،خودت رو کشت  - 

شد.   یقزخمم دق  ینگاهم کنه، جلو اومد و خم شد، رو  کهینو بدون ا  حرفبی
که زخمم   گشتیم یلداشت دنبال وسا یه،اول یهاجعبه کمک  یسروش تو

 .رو پانسمان کنه

 یچانگار ه یلکس،ر یلینشست و خ یصندل یزخم کنار رفت و رو یرو از 
 :گفت  یفتادهن یاتفاق 

 .زخمش افتاده یور  یز ر یشهش یهسروش، چند تک -

گرد دست از گشتن برداشت و به آرمان، بعد هم به  یهاا چشمب سروش
 .شد یرهزخمم خ

 !شده؟ یخاک بر سرم! چ  -

. همه یدیمعمو رو پشت سرم دکه زن  یمصدا همه به سمت عقب برگشت با
 :که جواب داد و با ترس گفت  یمکرد  «ی»سالم

 !شده؟ یدستت چ  ی؟کرد  یکار بچه باز چ -

 :گفت  یلکسر انآرم

 .شده طور ینکرده سروش نذاشته ا  یخودکش -

 :زد و گفت یغیعمو جتعجب بهش نگاه کردم که زن با

 !خدا مرگم بده! چرا؟ -
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گفتم. با حرص   یرفتم. »آخ« بلند یز م یکلم زد که با سر توپس یکیهم  بعد 
 :و حالت زار گفتم

جلوش   یاو ماساژ بدم  دست سالم پشت سرم ر   یه! من با  زنی؟یعمو چرا مزن  -
عطر خورد افتاد، خودمم پام ُسر  یشهبه خدا! دستم به ش گهیرو؟! دروغ م

 !یندستم رفت هم یتو شیکهت یهخورد روشون افتادم؛ 

 !گه؟یآرمان راست م -

 یستمعلوم ن یضمر ین»آره« ا یتکون داد به معن یبا خنده سر آرمان
 !.خنک شد که خوردم، دلش  یسر معلوم بود از پس یچندچنده با خودش ول

 .یارمرو درب هایشه. من که دلش رو ندارم اون شیم: بلندشو دکتر بر سروش

 !ید؟: مگه آرمان ُمرده، شما دکتر بر عموزن

 .کنهیناکارم م زنهیم ی؛عمو مرسنه زن -

 .کنمی: من هم وقت با ارزشم رو صرف تو نمآرمان

 :عمو با اخم گفتبره، زن یرونشد که ب بلند

که اگه   یدکن  یخواه از هم معذرت  یع ! سر هافرهنگ یبرخورده؟ ب   چه طرز   ینا  -
 .شمیم یعصبان  ید،نکن

 یخواه شکر داره نگفت معذرت  یکرد. باز جا  مونیاقهوه  یهی! به طرز فجبهبه
 :. آرمان با ُبهت گفتیدهم لبخند بزن یو رو یدکن

 کنم؟  یخواه معذرت ین! من از ای؟چ  یعنیمامان!  -
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دستش  یا کنیدیم یخواه هر دو معذرت یاجون، بعد هم نه و ساحل ینا - 
 .کنییرو پانسمان م

 .یجون! ساحل فدات که حالش رو گرفت  ای

 !انجام بدم ینا یبرا یکار  یه ید: درهر صورت، من باآرمان

 :گفتم  یو نشست که با لحن الت  یدکش  یاهم پوف کالفه بعد

 !یی؟عمو ی،خوند ییدادا. تا چندم ابتدا گنیبه درخت م ینمستر! ا یهو -

به دونه محکم پس کلم زد. ناباور نگاهم رو به افق دوختم. امشب از  عموزن
 .ریزهیداره م یوار در و د

 .ریزهی. داره مریزهیو زمون م ینبه قول شاعر، از زم -

 :بزنه که خوب گفتم یگهد یکیباال رفت که  دستش

 یگهنکن د یسر ما خال یا عمو مشکل دار، بحاال زنییچرا مغلط خوردم.  -
 .عموزن

 ی؟حرف بزن  یالت  یاد: زهر مار، حناق! فرشته نگفت بدم معموزن

 !ی؟جبران کن یدشما با یاد،جون بدش م خب فرشته -

 .: حرف نباشهعموزن

 یتحما یش،از جار ینهمچ یجار یادن یشانس ما! آخه کجا ینم! ابفرما
 !سشان ینتف به ا کنه؟یم
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 .یدزخمم کش یکرد و ماهرانه رو  یسخ یبه پنبه رو با ضدعفون  یع سر  آرمان 

 :شدم و آروم گفتم یلبه سمتش ما کمی

 !یگوگول  یمامان  تیشیبه! چه پسر حرف گوش کن و ت به -

 .هست یچ  دونییکه تو اصاًل نم  یزیدارم، چ یت: شخصآرمان

 .شعور دارم من ندارمش. در عوض منخدا رو شکر که  ی،اگه تو دار -

 :و گفت یدحالت تمسخر خند به

 !.یآره، حتمًا دار -

 .که مسخره کرد  کنمیفکر نم ینخدا رو شکر کم آورد. اصاًل هم به ا خب

 ینو مرتب، پانسمانش کرد. ا یز تم یلیدستم رو با ظرافت انجام داد و خ کار 
 یارن؛بهولن، تندتند بچه  در قین. مردم اشدیهمه ظرافت، زن م ینبا ا یدبا

 .کنهیم یر کرده، اشتباه تکث  یبهشت قاط  یمسئول بچه تو

هاش رو بشوره. حاال من تشکر کنم؟! کارش خوب بود، شد و رفت دست  بلند
زخمم   یرو  یز ر  یشهش  یکهچون چند ت  یه؛خب، دردش عاد  یدرد داشت ول  یول

وقتش رو پاش گذاشت. حاال تشکر  تر یشساعت و ب یممونده بود. بدبخت ن
 .شعور دارم یول یاد،درسته ازش بدم مکنم؟ 

 .من برم باال رو جمع کنم ی،: خب توعم که خوب سروش

که   یتکون دادم که رفت. بلند شدم با دست راستم که سالم بود، گند سری
مشغول بودم که آرمان  طور ینآشپزخونه پاک کردم. هم یرو از تو یمزده بود
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باال  یک و ش یرسم یلیرو خچشم بهش نگاه کردم. موهاش  یر د. از زوارد ش 
نامحسوس نگاه   یلیتنش بود. خ  یو شلوار جذب مشک   یشرتداده بود و به ت

 .که اصاًل متوجه نشد  یکردم، طور

 .ممنون -

! لبم به خنده اومدیهاش داشت از حدقه درمتعجب سمتم برگشت. چشم  با
. گاز گرفتم و به ادامه کارم مشغول شدمرو   یینملب پا یع کش اومد که سر 

 :که سمتش برگشتم و با حرص گفتم  کردینگاه م طور ینهم

 !ها؟ -

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 .دادن یادکل ننه بابات فقط بهت دعوا کردن و کل کردمیمن فکر م -

نکن! االن هم  یسه. من رو با خودت مقادادن یادم یادیز یزهایچ ی،نه دک  -
 .یرسبه هرحال م یبود، ول تیفهپررو نشو، وظ

 یز و  یز . کم وذارییبخورم نم  ییچا  یه  خوامیدو ساعته م  ی؟حرف نزن   شهیم  -
 !کن، به کارت برس کلفت

 :بهش نگاه کردم و گفتم یدهورقلمب یهاچشم با

کوفت کن برو خواب به خواب برو، از وقت   ییبچه پررو! چا ی،کلفت خودت   -
 .خوابت گذشته

 !کنم؟یوقتم رو صرف تو م یک ال زنم،یمن باهات حرف م یآخه تو آدم -
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 یخال یبود رو براش پرت کردم که جا یسدستم بود و خ یکه تو  دستمالی 
ند حالت مو  ینصورتش خورد. چند لحظه هم  یتو  یقاً حال دق  ینبا ا  یداد ول

 یع رفت و با ما ینک طرف س پرت کرد و به یدستمال رو طرف  یض،و بعد با غ
 .صورتش رو شست یعسر  یلیخ

بودم،  یدهخنده که با حرص آشکار که تا حاال ازش ند یر زلند زدم حالتش ب از 
 پاشید،ی! تندتند میدصورتم پاش  یآب گرفت و آب توش رو تو  یز دستش رو ر
 یسمخ  ی،رفتم. عوض  یرونتند از آشپزخونه ب  خم شدم و  یز م  یر ز  یعمن هم سر 

 .کردم  تاتاق پر  یها باال رفتم و خودم رو توکرد. با حرص از پله

 !یستکه ن  یله: طووشسر 

 .یچرا هست، چون تو توش -

 .بهش به سمت کمد رفتم و مشغول درآوردن لباس شدم توجهیب  و

 !ی؟بود یی! دستشویسی؟چرا خ -

 !بود؟ یاچه سوال مسخره ینصورت. ا یآره، از تو -

 یسی؟ها! خوب چرا خ یگیراس م -

 .کرد  یسمچون آرمان خ -

 :تعجب و خنده گفت با

 !ی؟جد -

 .آره -
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 یهو تا    شدیگشاد م  یکه از سرشانه اندازه بود، بعد از اون کم  ینخ   یکتون  یه 
 یآوردم و رفتم تو یروناز کمد ب یبود رو با شلوار جذب مشک  یینوجب پا

 یتخت ولو شدم. سروش نبود. با گوش  یاومدم و رو  یرون. بیدمشحمام پوش
سر خاک آقاجون   دار بوکه قر   یگه_دو ساعت دیکی  یور رفتم تا خوابم نبره، برا

 .که گذشت، سروش هم اومد و کنارم ولو شد  یکم. یمبر 

 .یر فاصله بگ یهو -

 طور ین. همگذاشتش  ینمونسرم زد و بعد هم ب یتو یکیسرش  یر بالش ز با
 .! ادبش کنیاخدا شعور،یقدر ب شده بودم. چه یرهبه سقف خ

ند ساعت م. چرفت یگوش  یمحکم از بازوش گرفتم و دوباره تو یشگونن یه
به  ی. بلند شدم و آب اومدیهام مآب از چشم یگهمشغول بودم. د طور ینهم

خل آورد دست و صورتم زدم که در اتاق آروم زده شد و بابا سرش رو از در دا
 :گفت  یاو ابروهاش رو باال انداخت و به حالت بامزه

 !یداریدعه، ب -

 .یدشما توهم زد یم،نه خواب -

 .رسیدیبه نظر م تر ینه بابا! واقع -

 .باباجون ی،زد یادز -

 اون چرا خوابه؟ -

 .بود  یدهتخت ولو شده بود و خواب  یسمت سروش برگشتم. با دهن باز رو  به
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 !کنمیم یدارشاالن ب - 

 .افتیمیراه م یگهساعت د یمتا ن یدحاضر ش یعسر  یاید،اگه م -

 ینو ا رفت. خب حاال من موندم یرونتکون دادم که از اتاق ب سری
وصلش کردم. آروم  یلمخان! آروم هدفونم رو در آوردم و به موباسروش

و هاش گذاشتم و اول صداش رو تا حد ممکن باال زدم گوش  یهدفون رو رو
و  یدها از خواب پر زدهجن ینع ینکردم. همچ  یآهنگ رپ تند، رو پل یهبعد 

افتادم. قهقهه   یینتخت پا  یزد که من هول شدم و عقب رفتم که از رو  بدهعر 
درشت  یهابا دهن باز و چشم طور ین. همدادمیو پشتم رو ماساژ م زدمیم

به  یهو. بردیر مبه س یمنگ  یشده بود و تو یرهرو خشده از ترس، به روبه
 :زد ادآورد و د یینهاش پاگوش  یهدفون رو از رو یع خودش اومد و سر 

 !ساحل کشمتیم -

اسب  ینکردم و از اتاق ع  یدنن شروع به دولنگوبلند شدم و لنگون هول با
از  یکی ی. خودم رو توشهیم یکفر   بینهیم یز برم، عز  یینزدم. اگه پا یرونب

هام رو با حالت آرامش بستم و دستم رو ها بدون فکر پرت کردم و چشماتاق
باز نشده بود که  ملهام رو آروم باز کردم. هنوز کاقلبم گذاشتم. چشم یرو

گرفتم و   یوار با هول برگشتم و روم رو به سمت د یع گرد شد. سر ناخودآگاه  
 :گفتم

 !جون ننمبه یدم،ند -
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فشار آوردم عه!   یکمبود.    یادرحسب اتفاق؛ اتاق فر نبود، فقط ب یخاص  صحنه 
تا خورد. سه یاسمتشون برگشتم که چشمم به دن فکر یکه زن نداره. ب   یادفر 

سالش   یشو درسا که ش  یاو دن  یموله اعم  یو فرهاد، پسرها  یادعمه دارم که فر 
 .که تازه ازدواج کرده  یممتغارو عمه ته یهبود، بچه عمه وسط

 یع سر   کنمیدارم بهش نگاه م  یدد  ینگاه بهم انداخت و وقت   یهپر استرس    دنیا
 .انداخت یینسرش رو پا

 :زد و گفت یلبخند فریاد

 .. خودش اهل دلهیستن یبهخب ساحل که غر -

! من کنی؟یجرم م یک چرا من رو شر  ی؛گندهات رو جمع کن  یخوایوا! م -
 .کارها بکنم  ینبخورم از ا یز چ

 !شی؟یوارد م یباسب نج ینتو چرا ع ،یهاتاق شخص جاین: افریاد

 رمیم یبخر نج یناالن هم ع کهیناتاق توِا! دوم ا دونستمینم کهیناول ا -
 !و عمه مهناز یلکف دست عمه راح  ذارمیم

 :به حرف اومد یاگشتم که برم که دنبر  هم بعد

 .کشهیبکن. به مامانم بگه، من رو م یکار  یه یاد،فر  یوا -

 !. مگه نه ساحل؟کنهینم یراخالقیغ یکارها  یناز ا یه؛ساحل بچه خوب -

 :لبخند گفتم با

 .کنمیچرا م -
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 !جون، خواهشاً : ساحلدنیا 

 :گفتم  یاخم و لودگ  با

خان! خجالت  یادفر ی! آهای؟تو صاحب ندارتو اتاقت برو، بچه!  یاب -
 !شی؟یس مردم ممزاحم نامو کشیینم

 یست. بعدش هم ناموس مردم نیادخودش هم بدش نم یه،: مزاحم چفریاد
 .و ناموس خودمه

خوب بلده خرش کنه. به  یگه،کرد. خوبه د  یانگاه عاشقانه به دن یههم  بعد
 :گفت  یادعوق زدم که فر  یشیحالت نما

 .اهل دله گمیم! یاب -

 :زد و گفت یهم به شکمم اشاره کرد و چشمک  بعد

 !یه؟خبر  -

شکمش پرتش کردم و از اتاق   یدست بردم و تو  یشآرا  یز م  یشونه رو  سمت
 .زدم یرونب

 :با تعجب گفت سپهر 

 !کردی؟یم یکار اون تو چ -

 :گفتم  یجبرگشتم و گ سمتش

 !ها؟ -
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 !کردی؟یم یکار چ یاداتاق فر  یتو - 

 ... .یزه. چاوم.. -

 :اخم گفت با

 خب؟ -

 .کردم، دنبالم افتاد  یتسروش رو اذ -

 !به سوالم داشت؟ یچه ربط  -

 .تو رفتم ینخب منم فرار کردم، ا -

 جا قحط بود؟ -

 !یادهاتاق فر  دونستمیبابا نم -

 .رفتم یینسمت پا بهش، به توجهیهم ب  بعد

*** 

 یکم  ها،یلمف  یوداختم. مثل تبه اطراف ان  یشدم و نگاه   یادهآروم پ  ینماش  از 
فرو رفته بود. به سمت  یقیسکوت عم ی. قبرستون توومدایم یدود از طرف 

 :سهند رفتم و گفتم

 !چه باحاله -
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 ینو بعد هم تو ب یادب یبعج یکه صداها  یزمان  شه،یتر هم مآره باحال - 
 یزشت  یهاناخن  یاد،که ازش خون م  ییهابا چشم  یکیو    یبزن   یغها جدرخت

 ...! و کشتتیرو داخل گوشت پات فرو کنه و م

 !دار بودهم خنده یلیبسه، بسه! اصاًل ترسناک نبود، خ -

 گمیش به آرمان گاو م! من همهجاینساحل! چه ترسناکه ا ی: واآرام
 .یاب یا،ب گهیش مهمه ترسم،یم

 :خنده گفتم با

 .یگاو رو خوب اومد  -

. هر یمسمت داخل قبرستون حرکت کرد  به  یل،شوهرعمه راح  یهاصدا زدن  با
. واقعًا خوفناک بود! فکر یفتهب گفتیکه سهند م  یلحظه منتظر بودم اتفاقات 

 ییصدا یهو. کننیها از قبر بلند شدن، دارن به ما نگاه مهمه مرده کردمیم
شدم و بلندتر از اون  ولآرام، ه یغج یدنزد؛ منم با د یغ اومد که آرام بلند ج

. یدمکه به خودم اومدم و صدام رو بر   زدیمیم یغ ج یمبند داشت هیزدم.  یغ ج
 .کردنیزدم؟ همه داشتن به ما نگاه م یغ خاک عالم! من چرا اصاًل ج

 !! دختر رو چه به قبرستون آخهیاید؟چرا م ترسیدی: شما مفریاد

 .زدم یغ هول شدم؛ منم ج ینا یغ از ج یدم،من که نترس -

رو در  یادحرف فر  یتالف  کهینا یافتادن! منم برا ترها جلوتر راهو بزرگ عزیز 
به حالت ترس، آب دهنم رو  ینگاه به پشت سرش انداختم و الک  یه یارم،ب

 :قورت دادم و با لکنت گفتم
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 !...پ...پشتتیادف...ف...فر  - 

شده بود.   یدنید  یلیخ  شیافهزدم. ق یغیهم به پشتش اشاره کردم و ج  بعد
و هاش رو بست و آب دهنش ر ز کرد و چشمهاش رو تا حد ممکن باچشم

 .قورت داد

بهش   یارواح عالقه افراط   یعشقت خالصانه خواست بمونه، ول  یدبگ  یابه دن  -
رو هم به دنبال   یزهاچ  یننکنه عشق جذاب داشتن، ا  یهگر   یدداشتن. بهش بگ

 !داره

 یهو. همه متعجب بودن!  یدیمهمه شن  یول  گفت،یرو م  هاینحال زمزمه ا  به
هاش رو باز کرد و اول متعجب شد و بعد چشم  یادشدم از خنده که فر   فجر من

شده، خواست به سمتم  یسگاها یدد یبرگشت پشتش رو نگاه کرد. وقت 
 گی. با لود خندیدنیشدم. همه م یمور بشه که با خنده پشت سهند قاحمله
 :گفتم

ها رفتن تر و بزرگ  یهجمع خودمون  یمستر! شانس آورد  ی،دادرو لو    یچ همه  -
 !تو؟ یاتو بود. بعدم االن من ترسوعم  یناال االن مراسم تدفو 

 !دارم برات -

*** 

مادر جون و پدر جون  یاز دور متوجه گردوندم؛یکه خرماها رو م  طور همین
دن؟! چه اوم یتعرض تسل یبرا جاینتا ا هاینمامان( شدم. ا ی)ننه_بابا

 .کنهیا ساطور نابودم محرفم رو بشنوه، ب یناسکل! حاال مامان ا
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که خرما برداره. دستش رو که دراز کرد، به  هایلاز فام یکیشدم جلو  خم 
لب گفتم.   یر ز  «یو دستم رو به کمرم زدم و »آخ   یستادمصاف ا  یشیحالت نما
. نگرانشم لمبونهیش ماومده، همه  یاز وقت   زنهیر پ  ینگرفته بود! ا  یدکرمم شد

 .بمونم یشونا مراسم یمانشاه برادارم باز کر من حوصله ن یره،قندش باال م

بدون   بار ینخرما برداره که ا  یزی،جلوش خم شدم که خواست با اخم ر  دوباره
که  هاینبهش اجازه برداشتن بدم، حواسم رو به سمت مادرجون ا کهینا

دم و خواستم به طرفشون برم که بازوم رو گرفت. شده بودن، جمع کر  یکنزد
 :برگشتم سمتش که گفت یبا لبخند استرس

 .برو یرو بده به من، هر کجا دوست دار ین! ایزمعز  -

 :و گفتم  یدمسمت کش  ین. منم از ایدخرما رو گرفت و کش  ینیس  یهم لبه  بعد

نشستن،  شونیل...برم به اون خانواده تعارف کنم که رو قبر فامیزهاوم...چ -
 .گردمیبرم

 :گفتم  یهگرد، به نشونه توص  یهاهم با چشم بعد

 !ثواب داره ها -

 .چرخونمیخودم م ی؛تو خسته شد خوادیبه من بده، نم -

 .پاتون لب گوره یهازتون گذشته،  یعه! حاج خانم، نفرمایید. شما سن -

که با اشاره   سمتش برگشتم  بابا، به  یهاکه با صدا زدن  کشیدیمیم  طور همین
 :فتولش کن، گ کهینا یخرما، به معن ینینامحسوس به س
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 .یقهدق یه یاجان، مادر جونت از تهران اومده؛ بساحل  - 

 .یامم یا یای،م یا یعنی این

 ینیس یبعد به زنه، بعد به بابا انداختم و با آه  ینی،به س ینگاه  یدیناام با
 .رو ولش کردم

آمد« سمت مادر جون و پدر جون رفتم و مادر جون رو بغل کردم و »خوش  به
 .گفتم

مهربون و باادب  قدر ینا ینی،خانواده بابات رو بب یشههم اشک  یجون: ا مادر 
 .گیرهیسگ گازت م یای،ما م یش. انگار پیبش

 .آرومم یشهعه مادر جون! من هم -

 :چشم غره گفت با

 .آره، درست مثل بابابزرگت -

 .رفت یفلط یاغرهبه بابا جون هم چشم و

 !دهاعصاب مادر جون نابو ی،کرد  یکار بابا جون، باز چ -

 !جون: نابوده و زهرمار مادر 

 :جون با خنده و چشمک گفت بابا

 .یگمنوه برات م -

 :دادم که رو به مادر جون گفت «اییخنده »اوک  با
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 !خانم؟ ی،نکرد یزیهوس چ - 

گرد شده، بهش   یها! با چشمیارهدرم یباز یگفت؟ چه هند  یچ  ین! اجانم؟
ش که مشت شدهدست با  ینهنب یکه کس ینگاه کردم که مادر جون طور

 .بابا جون زد یبود، محکم به پا یزانکنارش آو

 .هست یزیشونچ یه هایندرصد ا سگ 

 !گور شدت کجاست؟جون: مامان گوربه مادر 

 :خنده گفتم با

 .یلعمه راح یشپ -

 .نگفت یزیرفت و چ یز سمت عز  به

*** 

شگاه اند  یدلم برا  یاد،کاش زودتر چهلمش ب  یروز از ختم آقا جونه. ا  سومین
ها، چهل روز حرف ینو ا ی. بابا برام با پارت یمتنگ شده. دانشجو پرستار

 .یمبر  یمارستانب یکارآموز  یعد هم قراره براگرفته. از ترم ب  یمرخص

 یک،ش یلیبه سمت آقا جون اومد و سالم و عرض ادب کرد. منم خ سروش
 .یمکرد  یهعالمه گر  یهآرام رفتم و  یشصحنه رو ترک کردم و پ

*** 
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هام کاسه خون شده بود. کرده بودم، چشم  یهمبل ولو شدم. از بس گر  روی 
دوباره از اول  گفتیم یزیچ یه شد،یکم م  میهخدا لعنتت کنه آرام! تا گر 

 .بشه مداح یدکردن. آرام با  یهگر   کردمیشروع م

 نشستیمبل م یداشت رو کهیآرمان از پشت مبل اومد که درحال صدای
 :گفت

. نماز وحشت یتر هم شدوحشتناک  یلیخ  یههمه گر   یناالن با ا  ی،دزشت بو  -
 !یارمجا ببه یدبا

. منم نماز شکر یادبابا! به درک که خوشت نم ی،برگ کدوم درخت  یگهتو د -
 .یادکه تو خوشت نم  یارمجا مبه

 !اه، اه، اه! صداش رو -

و به عالمت هام ر آرمان، با دست  یسمت بابا رفتم و از پشت برابه  اعصاببی
 .رت« تکون دادم»خاک بر س

 .سرگرم کرد  یلبا موبا  بهم انداخت و خودش رو  نگاهییمبابا لم دادم که ن  کنار 

 !مونیم؟یم جاینا یتا کِ  -

 !ی؟خسته شد -

 شهیهمه عزادارن، نم جاینهمه آروم بودن! ا ینآره بابا! من رو چه به ا -
 .کرد  یطنتش

 .مونییخونه م یتو هایرزنپ ینش عهمهن؛ بز  یچرخ  یه یرون،خب برو ب -
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 .یستمرو بلد ن ییخب من که جا - 

 .بردتیمبه فرهاد بگو،  -

 :گفتم  یکورد  به

 !(خورتمونی! )باباجان، سارا میمانسارا مر  یان،بابا گ -

 :و گفت خندید

 .برو یادخب با فر  -

 .کنمیحال نم یادبا فر  -

 :ده گفتمبه حالت پوکر نگاهم کرد که با خن بابا

 !ها؟ -

 :رفت و گفت یاغرهچشم بابا

 !بچه یاد،از دستم بر نم اییگهکار د  -

 .راه افتادم یادگفتم و به سمت اتاق فر   «ایشی»

 یهاکردم که با چشم  «یشل، »سالم  یشتو. با ن  یدمگاو پر   یندر زدن، ع  بدون
 :گرد شده گفت

 یفتهب  یاد،ب  یادن  بگم  ها!  یمندار  یتمناسب نبود؟! امن  یتموضع  یدشا  گیینم  -
 !به جونت؟

 .یستیهم ن یمال ینحاال همچ -
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 :نازک کرد و گفت یها پشت چشمزن ینا عین 

 !یخوشگل و طناز ینواه! خواهر نفرما. من به ا -

 .زدیحرف م یاافاده یهازن ینخنده غش کرده بودم. مثل ا از 

 .کارت رو بگو و زحمت رو کم کن  -

 .یمبزن یچرخ  یه یرونب یمبر بهت بگم،  یابابا گفت ب -

 :گفت  یطنتبا ش فریاد

خدا من به  یست،ن  ینچ نچ نچ! کار خوب   قالبت کنه به من ها!  خوادیبابات م  -
 .خودم زن دارم؛ خجالت بکش

 :بهم انداخت و گفت ینگاه  یه ی،بازهم با مسخره بعد

 یم؛بکن شهینم یش. رسمیمفقط دوست باش ینهاوم...خب، حداکثر کمکم ا -
 .واقعًا متاسفم

 :گرد بهش نگاه کردم و گفتم  یهاچشم با

! بعد هم خجالت یالخخوش شمی! من بترشم، زن تو نمییچقدر پررو -
 !سرت نذاره؟ یمو رو یاد،ب یابگم دن ی؛عوض زنییها محرف یناز ا کشیینم

 :گفت  یم،با خنده و حالت تسل فریاد

 .در ننداز یاکردم؛ من رو با دن  یخدا شوخ غلط کردم، به -

 :شم که گفتغره، خواستم از اتاق خارج بچشم با
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 یم؟ببر  یفتشر  یرونب دییکجا( افتخار نمکو؟ )  - 

 یان؟هام ببگم بچه -

 چمونه؟ یسرخر برا یم،عاشقونه قدم بزن یمبر  خوایمینه بابا م -

سمتش پرتاب کردم به یز،م یعطر رو یشهکه باز رفتم تو و ش  یدهم خند بعد
 .شکمش خوردکه به 

 .رفتم یروننگفتم و از اتاق ب یزیچ ینهم یبرا کنه،یم یشوخ  دونستممی

داده باشن، ذوق کردم و دستام   یسبز که بهش قرمه  یشتر   ینرو بستم و ع  در 
 .یدمرو به هم کوب

. سپهر که سردرد داشت، سهند هم یانبه آرام و سروش خبر دادم که ب سریع 
فرو برد.  یگوش یگردنش، تو یا زانوکه گفت: »کار دارم« و سرش رو ت

 .ترکمیبکنم؛ و اال م یفضول یهفرصت،  ین! در اولزنهیمشکوک م

و  ینشلوار ج یهو  یپک  یر تاپ حر  یهو لش،  یمانتو جلوباز مشک  یه سریع
 .کردم  یلتکم ی،مشک رو با زدن خط چشم  یپمو ت یدمپوش یشال مشک 

اتاق،  یروروبه یهامبل یروو سروش حاضر و آماده؛  یادرفتم که فر  بیرون
 .نشسته بودن و منتظر بودن

 :فرستاد و گفت یصلوات  یدنمبا د سروش

 !ها کردییمعطل م تر یشب یکمراه داشت  -

 .کردن  یر د یقهپنج د یمن رو بخور، برا یا! حاال بیدخب طول کش -
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 !یقه؟پنج دق گیی. بعد میمنشست جاینا ستیقهوحت! چهل دق: تو ر فریاد 

 !قر بدم؟ یاکشم ب کل  -

 !مثالً  یم: عه! ما عزادارسروش

 .یادآرام خانم ب یسم،وا یدبا یگهد یقهخدا! حاال چهل دق ی: افریاد

 یهم رو یفشدستش بود و ک یکوچک  یینهآ  کهیلحظه آرام درحال همون
 یآرنجش افتاده بود و شالش هم در مرز سقوط بود و داشت رژ لبش رو تو

 .اومد یروناقش باز ات کرد؛یچک م یینهآ 

 .ینر یابه! صلوات دوم رو بلندتر ختم کن، الل از دن: بهسروش

 .یمو سوار شد یمرفت یینشد. به سمت پا یرهگرد، بهمون خ  یهابا چشم آرام

 :گفتکرد و    یمرو تنظ یینهآ  فریاد

 یم؟خب کجا بر  -

 کنی؟یم یشنهاد: خودت کجا رو پسروش

کنن،   یسرسره باز  یهشاره کرد(  د هم به ما اهام )بعبچه  ینا  یم،: پارک بر فریاد
 .روحشون شاد شه

 !یقدر بامزه شدهر هر هر! بابابزرگ، چه -

خم شد.   یگذاشت و کم  ینهسقفسه  یدستش رو رو  ،«یمبه نشانه »چاکر   فریاد
 !ستیوانهد
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کنارمون به   یقاً پر از دختر، دق ینکه به ماش یسادیمچراغ قرمز وا یه پشت 
آورد و رو به دوتا  یروندختره سرش رو از پنجره ب یه. ادیستسمت راننده ا

 :)!( گفت یوزارسیف

 !خدابه یفینجون بابا ح -

 :گفت  یهم با چشمک و لوند بعد

 نفس شماره بدم؟ -

 یاد! فر یپاکن، لعنت  هاینقدر هم انگاه کردم. چه هایوزارسیف به یکفر   خیلی
رو جر واجر  یینش، لب پاشندهاز خ یریجلوگ یو برا کردیرو نگاه مبه روبه

 .خندیدیخودش نگاه کرده بود و م یشهسمت ش کرده بود و سروش هم به

 .یر بچه دستش شکست؛ خب ازش بگ یاد،: عه! فر آرام

 :گفتم  یادگفت. رو به فر   «یهلوش که »آخ پ یمحکم زدم تو یکی

 !ی؟دوتا درشت بارش کن خوایینم -

 :گفت  یطنتبا ش فریاد

 !قدر مظلومهن، چهره. نگاهش کآخه گناه دا -

 !یادن یچارهب -

 :دارم و رو به دختره گفتم یینسمت خودم رو پا شیشه

 .یگهد برنیدختره م یهرچ  یامثال تو هستند که آبرو -
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راه  یبا سرعت تند ینرو ازش گرفتم که همون لحظه، ماش یض،هم با غ بعد 
 .افتاد

 !خاک تو سر دوتاتون یعنی -

 !، خاک بر سر دارهگه جذاب بودن: چرا خب؟! مسروش

 .! آب از سرت گذشتهیبدتر  یادتو که از فر  -

 .کردیدر مبه: آرام داشت من رو از راهفریاد

 :گرد شدم رو جلو دهنم گذاشتم و با خنده گفتم  دست

 ی؟تو خودت عقل ندار -

 :سرش رو خاروند و گفت ی،احالت با مزه به

 .نچ -

که با تعجب به اطراف   یستادا ین. ماشیمادادامه ند یگهو د یدیمخند همه
 !که نه پارکه نه رستوران! وا  جایننگاه کردم. ا

 .آوردمتون یجنگ شاد ید،شیادهکوچولوها؛ پ  نیی: خب ن فریاد

 !یروان  یمارستانخودت رو هم ببر ت -

. با حرص زدی. سروش قهقهه مبود یدهپر  یرونآرام از حدقه ب هایچشم
 .در اومد یغشگرفتم که ج  دایاز پشت فر یشگونن

 !! خب بده به فکرتم؟ی: وحشفریاد
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 .من رو خونه ببر  - 

 روته؟ یادی! فشار زی: آخ فریاد

 .یگههم قدم شدن، فشار هم داره د یروان  یهبا  -

 یچرخ زد؛ بعد هم جلو هایابانخ یتو یرو روشن کرد و کم ینخنده ماش با
 یزیچ یه. یمو داخل رفت یمشد یادهنگه داشت. پ یکش یلیرستوران خ یه

ها اومد پسره با گارسون یهها رو آوردن. . سفارشیمو نشست یمسفارش داد
 :و گفت

 .یآورد یفاتتشر  یدباز با همراهان جد بینمیم یادخان،به! فر به -

 !برات آوردم؟ یهمه مشتر  ینبده ا -

)بعد  ی( تو گفت یآدم حساب  یبه معن ها،یکالم کرمانشاه   یهآخه ُدُرس، )تک -
 !یشهآخر  یگهد ینهم ادا رو درآورد و با ناز اشاره کرد( به خدا ا

 :گفت  یادکه فر   یدیمخند همه

 .یمخواهر برادر ی. همه جایلنفام هاینخب آخرش بود، ا -

 :هاشو رو به آسمون کرد و گفتبه حالت دعا کردن، دست پسره

 .خدا کنه راست باشه -

*** 
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دوتا   ینو اال ا  یم؛شتخدا رو شکر زودتر برگاتاق پرت کردم. پوف    یرو تو  خودم 
 یک زود، انگار نه شبه! ساعت  گمیم ین. حاال همچکردنیم یلیتمخم رو ت

 .شب، به وقت کرمانشاهه

 یندار که از کمر چمچ دار ینآست یراهنپ یه یاد،سروش ب کهینقبل از ا سریع 
 .یدمپوش یو شال مشک  یبود رو با جوراب شلوار یرهت یاو سورمه خوردیم

 یادباز برق گرفتش،  ین. اداشتم یانتا تماس از پورو چک کردم. پنج گوشیم
رفتم که بهش زنگ بزنم. داخل اتاق،   یاطسمت حصبر بده. به  یامن افتاد. خدا

 .راحت فحش بدم شهینم یادسروش م

 :بوق نخورده جواب داد یه

 !ها یمنتظر بود -

 !الن؟تا ا یوقته منتظرم. کجا بود یلیخ -

 .یرونب -

 .یریم یرونموقع شب تنها ب ینتا ا کنی،یم یجاب یلی: شما خپویان

رو دادم پررو  ینها! باز من به ا خوادیفرودگاه م ی،به بچه رو بد گنی! موا
 .شد

 :گفتم  یدهور قلمب یهاچشم با

گفت تنها بودم؟ مشکل  یتو! اصاًل به تو چه؟! بعد هم ک  یچه پررو شد -
 !ی؟تو هم زد یا یدار ییشنوا
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به من مربوط   یزهاییچ  یهباالخره قراره داماد خانوادتون بشم و شوهر تو ها!    - 
 !ی؟رفت  یبا ک  شه،یم

فرش، راهش ها بود و با سنگ درخت یننشستم که ب یاطح یتاب تو روی
 .مشخص شده بود

جوابت   زنی،ی! چهاربار زنگ مشییپررو م  یلیخ  یدار  خانیانپو  کهیناول ا  -
 !بودم؟ یداره، با ک  یبه تو چه ربط  کهین. دوم ایهفکر نکن خبر  دمیو مر 

گردشده برگشتم که   یهاشد. با چشم  ینلحظه تاب تکون خورد و سنگ  همون
 یکمتاب شکست!  ینه،آرمان مواجه شدم. از بس سنگ ریختیب  ییافهبا ق
 !یفتهن یختاز ر یکلتکه ه  یگاو بخور  ینع یستخب. الزم ن یر بگ یمرژ

 .زد یرونهام از حدقه بکه زد، چشم  یحرف  با

 .منم بشنوم یکر،اسپ یبزن رو -

من  یر بچه پررو هست، گ یقربونت برم؛ هرچ  یم،شد؟! اوس کر  ی! چ جانم؟
 !پرروتر یکیاز  یکی. یانداخت 

 دونییتو نم  یست؟که به من مربوط ن  یچ   یعنی.  یمباز که سر خونه اول رفت  -
 !من دوستت دارم؟

 !گهیم یچ  ینمبب یکر اسپ ین، بزن رونک نگاهبز  ینع -

 !گه؟یم یچ  یه؟ک  یصدا -

 :باال رفته گفتم یصدا با
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 !! مخم رفتیکی یکی،آروم بابا!  یوا - 

 کدومیچدو با هم ساکت شدن. چند لحظه منتظر موندم که صدا از ه هر 
 .شفا بذارشون یستاول ل یا،. پوف! خدایومدن

 !ید؟االن چرا با هم ساکت شد -

 .ور وره شروع کردن ینع هردو

 !ی؟بزن  یکر اسپ یرو یستیبلد ن -

 !ترهتره، مقدم. باالخره اون پسره مهمیگهشو دخفه یخب خودت گفت  -

 یکروفنهست، روش عکس م یکونآ  یهرو روشن کن.  یصفحه گوش ینبب -
 .یرهم یکر اسپ یاون، رو یهست؛ بزن رو

چه  ینمببه اون پسره بده مرده رو بصاحب یگوش  یننکن، ا یمساحل کفر  -
 !خورهیم یگوه 

 !ید؟حرف بزن یکی یکی، گمی. مگه نمید! باز که شروع کردیوا -

 :که پشت خط بود گفتم  یانبه پو رو

 .یفعاًل با زنم،یبهت زنگ م -

قطع کردم. به سمت آرمان برگشتم   یع بگه، سر   یزیاجازه بدم چ  کهینا  بدون
 .و منتظر شدم

 ی؟چرا قطع کرد -
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 .باشه یهامون شخصحرف یدشا بخ - 

 :ابروش رو باال انداخت و گفت یه یاحالت بامزه به

دلش بخواد  یدداشته باشم، شا ینشست با عمو عل یهعه! خب بذار برم  -
 !زنهیحرف م یخلوت با ک  یبدونه دخترش تو

 کنی؟یم یددته یاالن دار -

 .کنمیبرادر دارم از عواقب با خبرت م یهنه، فقط به عنوان  -

 .من قصدم ازدواج باشه یداصاًل شا -

کم اخم هاش، جاش رو کم. برق چشمیدکه زدم، حس خوبش پر  یحرف  با
 .ابروهاش داد

انداخت بعد هم باال آورد و به  یینشد؟! سرش رو پا یشکل ینچرا ا این
 .دش یرهروش خروبه

و  شیهوییحالت  ییر تغ یشده بودم و متعجب برا یرهخ رخشیمبه ن من
 .بود یدههم کش یهاش رو توو اخم یرهرو خاون به روبه

رو گرفته بود. بلند شد خواست بره که منصرف شد. سمتم  ینمونب سکوت
 :گفت  یبم یبرگشت و باصدا

 .شهیهم نم یچون اگه بخوا یفکر نکن یبهتره به کس -

 .تعجب بهش نگاه کردم که برگشت و آروم به سمت ساختمون راه افتاد با
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وسط  یننه! اصاًل ا یافکر کنم  یبه کس تونمیکه م کنیینم یینتع وت - 
 !ای؟یکارهچ

 .سمت ساختمون رفت و داخل شدبه یسه،وا یحت  کهینا بدون

به حرفش، داخل رفتم   توجهی. ب یست! حاالتش دست خودش نیروان   یپسره
 .و به سمت اتاق هجوم بردم

*** 

و البته  یجز عزادار ی. کارافتادینم ی. اتفاق خاصگذشتیبرق روزها م عین
. مادر جون و پدر جون تهران برگشتن چون یمتدارکات و مراسم گرفتن، نداشت

. طبق گردنیهفتم آقا جون که فردا باشه، برم یبرا یآقا جون کار داشت؛ ول
رو  یعاد ایهو حرص خودن هایطنتو ش هایت چند روز، سو ینمعمول ا

 داشتم.ض

 یوانیح ینکه آرام ع  کردمیم یگرداتاق داشتم نت یونه شب بود. ت ساعت
 :گرد گفتم  یهانشستم و با چشم یختو! س یدپر  یبنج

 !یری؟اجازه بگ یدبا یی،ندادن قبل از ورود به جا یادتبچه، ننه_بابات  -

 .کردن  ینه مامان و بابا منم، مثل مامان و بابا تو کوتاه  -

افتاده باشه،  یادش یزیانگار چ یهوو  یدحالت پوکر بهش نگاه کردم. خند به
 :موهاش رو پشت گوشش داد و تند گفت

 .کنهیکبودمون م  یادپاشو بدبخت، االن عمه مهناز م -
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 :تعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد با 

)بعد هم اداش رو در آورد( شما دخترها  گهیآورده، بهم م یر من رو تنها گ -
ننه باباشون  ذاشتنی! نمیمقد یترها! دختر هم دخمصرفید؟یب  قدر ینچرا ا

 !االن برعکس شده یبزنن ول یدو سف یاهدست به س

 :هم با حالت زار گفت بعد

 ینو حلوا رو هم تزئ ذاریدیفردا رو گردو کنارش م یاساحل گفت خرماه -
 !. فقط هم من و توذاریدینان مخصوص م یو تو کنیدیم

 !یم؟همه کار بکن ینا یدکه با  یچ  یعنیشد.  یزانآو هاملب

 یو مسخره باز یگارد گرفتم و با خشم ساختگ   یه ی،شدم و مثل بروسل بلند
 :گفتم

 !باشه؟! وودا یشر کنه که مهناز دوممجبو یتونسته من رو به کار یک   -

 یبرگشتم که چشمم خورد به مهناز جون که تو  ی،حرکت رزم  یک   یهم ط   بعد
 یهو  چرخوندیوا مو توش هدستش ر  یکش توبود و پشه یستادهدرگاه در ا

 .دستش رو به کمرش زده بود

هام رو کنارم شل انداختم که رو براش شل کردم و دست یشمآروم ن خیلی
 :گفت

 .ادامه بده گفتی؟یم یجان. دخترم، چ ساحل -

 .الل بودم  ی. از نوزادیستماوم...من؟ من غلط بکنم. من اصاًل حرف زدن بلد ن  -
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 :توم گفو آر  یسادکنارم وا  آرام 

 ید؟شد مادر فوالدزره؟ بادت خواب یچ  -

که سالح سرد داره، و اال  یفپشتمه؟ ح یبگ  شهینم آرام زر نزن. احمق -
 .کردمیم یشفنضربه

 .ذاشتیدر اون صورت، مامانت زندت نم -

 .ینمبب ید: پاشمهناز

 :و گفتم یدمحرفش پر  وسط

 !جون عمه ییمسر پا -

 ید؟شام رو هم بشور یهاظرف ! بدمبچه؟ کنییمن رو مسخره م -

 .یمرس یه،نه! نه! کاف -

 .ینمهاتون ببسر پست یدبر  یع؛د و سر زود، تن -

که   یمسمت آشپزخونه راه افتاد و به یمافتاده، از کنارش گذشت یینسر پا با
 :صداش بلند شد

 !جا نه، اون سمتاون -

 یتص جمعمخصو  بزرگ  یخورنهار   یز م یهکه داخلش    یهم به اتاق بزرگ   بعد
 یمبود. نشست  یدهچ  یز م  یرو رو  یل. وسایمخودمون بود، اشاره کرد. داخل شد

 .و من خرماها رو و آرام حلواها رو درست کرد



  

 
96 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .خوردمیتا مسه کردم،یدرست م یکی 

. کم مونده بود از خنده غش کنه! با حرف بهش کردیبا خنده بهم نگاه م آرام
 :شدم و با دهن پر گفتم یرهخ

 !ها؟ -

 .راحت باش یچ،ه -

 .دادم و به خوردنم ادامه دادم «اوکی»

 :سپهر از پشت سرم اومد که گفت صدای

فاتحه  یدبا خوره؛یکه م یاهر دونه یبرا خوره،یهرکس خرما م یدمشن -
 .شهیبفرسته، و اال کوفتش م

تا خوردم. چهل، پنجاه یکشدم، بدون حرکت! االن من نزد یرهرو خروبه به
بود  یکسرفه کردم که نزد قدر ینو به سرفه افتادم. ا یدتو گلوم پر  یهو

 :برقصه! سپهر با خنده به پشتم زد و گفت  یبپره، عرب   یرونهام از حدقه بچشم

 !یوونه؟د یگرفت   یکردم بابا! جد  یشوخ  -

 :قرمز شده، گفتم یهاتر شد و با چشمه کردنم کمسرف یکم  باالخره

دستم   یه  کهینخاطر اقعًا حقمه. بهد! بعد هم من واواقعًا کوفتم ش  شعور،یب   -
دست کار کنم. واقعًا حاللمه! سپهر  یهمجبورم با  کنه،یکه باند داره و درد م

 !کشی؟یازت گذشته، خجالت نم یسن خان

 :حالت مظلوم گفت با
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 .سالمه یکو  یش سدل ندارم؟! بعد هم، همه مگه من - 

 .آورده بود یارو هم به دن کمه؟! بابا اندازه تو بود، من  -

. کنمیم  یفکر   یه  یبه من چه! بعد هم نگران نباش، به زود  یوخوب بابا آکت  -
 .یدهوقتش رس یگهد

 ی. اول سپهر بچه بزرگه که سیهواقعا سرعت مادر و پدرم ستودن  گه،یم  راست
و  یستو هفت سالشه، بعد سروش که ب یستسالشه، بعد سهند که ب یکو 

 !و سه سالمه یستبعد من که بچهار سالشه و 

شرکت   یخونده و تو  یو سهند درسشون تموم شده و سهند که حسابدار  سپهر 
 یستدر یازدهمهستش و االن سال  یزیکف یر بابا مشغوله و سپهر هم که دب

 .کنهیم

 یترم ششم پرستار  ی. من هم که آخرهاخونهیم  یوتر هم که داره کامپ  سروش
 .یکارآموز  یمبر  یمارستانره بهستم. از ترم بعد هم که قرا

 .یههامون به بابا برده که آبچشم همه

. فکر کن ما یدشب بود که کارها رو به اتمام رس یکساعت حدودًا  باالخره
 .یمحدود سه ساعته پاش

 .از بس خسته شده بودم زدمینگذره. نشسته چرت م یشاز باعث و بان خدا

نگاه به حلوا و خرماها   یهبا وسواس  آرام، داخل اومد و    یهابا صدا زدن  مهناز 
ش با وسواس به جا که عمه»دورتو« افتادم. اون بازرگانییامپ یادانداخت. 

 :دختره رو گفتم یالوگد یطنت! با شکردیها نگاه مظرف
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مهمون داشتن، من دورتو رو بهشون  هاییباال یهخانم، همساببخشد عمه - 
 .قرض دادم

باال  یشت و با آبروهاکم به سمتم برگسرش کمتا بناگوش باز کردم.  نیشم
 :رفته گفت

 !توله بز؟ کنی،یمن رو مسخره م -

 !یشما که سرور یلم؛نه بابا! با عمه راح -

اش رو کنترل کرد. آرام کاًل الل شده بود. با دهن زور خندهو به یدکش  پوف
 .کردیبه ما نگاه م باز یمهن

 .یدخسته نباش یگه،د ید: بر عمه

کنان به سمت   یتیکوپ  یتیکوپ  یب،نج  یوانیمثل ح  یه؛به بق  توجهیب   ت،ج  عین
 !قدر به خودم فحش دادمجمله گفتم، چه یهاتاقم پرواز کردم. 

 ینه،تخت پهن شدم که اصاًل نتونه بش یرو یرو شکر سروش نبود. طور خدا
 .شدم یهوشب یدنکش یهبخوابه! به ثان ینکهچه برسه به ا

*** 

بود. خاندان   یادز  یتجمع  یلی. خکردمیبودم و به اطراف نگاه م  یستادهپا ا  سر 
شون رو همه ینک ع یر من خبر نداشتم! از ز قدر پسر جذاب داشتن،چه یپدر

 یدمشونکه قباًل د  یبارٔاس ز  ینج  یهخودمون.    یهابه رٔاس  یدمزدم که رس  یدد
، هاماش: »دادیبنج  یانپاوقت رو هدر بدم. منظورم چهار   یالک   یستو الزم ن

 .بود «یادفرهاد، آرمان و فر 
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. بعد هم که نخودنخود، هرکه رود خانه خود! شدیکم داشت تموم مکم  مراسم 
 یک که نزد  یدادم به درخت  یهو تک یدمکش  یرونخودم رو ب یتجمع یلاز س

 :از کنارم بلند شد یزن  یشدم که صدا یرهخ یتبود. به جمع

 یادروز م یهباشه. باالخره هرکس خودت رو ناراحت نکن؛ غم آخرت  یزم،عز  -
 .یرهروز م یهو 

 .دا برگشتمتعجب به سمت ص با

 !یارمبه جا نم -

 .یزمپدرت هستم، عز  یدخترعمه -

 .گیرمیم یتنگ قدر تپل بود! من جاش نفسجالب! چه جلل

 .یگهناراحت نباش د -

ردم. رو ک هامیناراحتم! من ناراحت  یلیچقدر اسکله که فکر کرده من خ واقعاً 
 !اومد یر تموم شد رفت. عمه د

 :بهش گفتم ی،ساختگ  یناراحت  با

 .کنمیم یسع -

حرکت کردم. پوف! مردم چه پرروَان! بگو  یندور شدم و به سمت ماش ازش
کم مراسم تموم شد و اکثرًا رفتن. فقط بعد، کم یداره؟! کم یبه تو چه ربط 

 .یگهد یخانواده خودمون بودن با چند نفر 

 .یمخونه به راه افتادسمت ه بعد، ب کمی
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 *** 

 ی. آقا جون با لبخندکردیقا جون نگاه مجون مثل مادرفوالدزره به آ  مادر 
غار  یو اما من! دهنم اندازه ورود چرخیدیمن و مادرجون م یننگاهش ب

صورتم، جدا  ییباز مونده بود و فکم داشت از قسمت باال صدر یعل
و  اور تر شده بود و با نابهم بزرگ یدشاهام اندازه توپ بسکتبال .چشمشدیم

 !گفت؟  یاالن چ  ینشدم. ا یرهتعجب، به دهن آقا جون خ

بالشت پشتش رو به  یغش،بند جمادر جون بلند شد و پشت یغج صدای
 :زد یغسمت آقا جون پرت کرد و ج

 !زنهیچه با افتخار از افتخاراتش حرف م ینبب -

 :و گفت یدجون وسط حرفش پر  آقا

 .یممک کرد. اصاًل به رونق کشور کیمنکرد یره کاما ک -

 .بالشت به سمتش پرت کرد یهادامه بده که مادرجون باز  خواستمی

 :و همون حال، به آقا جون نگاهم و آروم گفتم یرتح با

 !بچه؟ -

 :زانوهاش نشست وگفت یرو ی،ذوق باورنکردن  با

 .شمیآره نوه بچه! دارم بابا م -

 :دراومدم و با ذوق گفتم یرتبود. از ح حالتش خندم گرفته از 

 !خاله؟ یا شمیم دار ییدارم دا -
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م زد که هفت جد و آبادم رو پس کله یننکرد و همچ یکم لطف  مادرجون 
 .یدمهام دچشم یجلو

 :م گذاشتم و ماساژ دادم و با اعتراض گفتمکلهسالمم رو پس دست

 .یخوب  ینه به اخب؟ بچ زنییمادر جون، چرا م -

 !مثل تو؟ یکیآره، حتما  -

خب در کل خوبه. فکر کن؛ بچه من با بچه شما  یول رسه،یمن نم یبه پا -
 .کننیم یبازعروسک 

 .. مادر جون از حرص در حال انفجار بودرفتمیم یسهخنده ر از 

 :و گفت یدتخت خواب یحرص رو با

 یگهاالن که ددم.  آور   یازور به دن. من مادرتم بهیدذوق نکن  یالک   ،یادنم  یابه دن  -
 .یادنم یااصاًل به دن یگهسن رفتم، د یتو یکم

 :و گفت یدکش  یجون پوف  آقا

 .شهیم یچ  ینیمهم خدا خواسته. فعاًل بذار بب یادنداره، اگه ن یبع -

 .دییجون: با تو نبودم که جوابم رو م مادر 

 :ند شدم و گفتم. بلیمنگفت یزی. چیدیمآقا جون خند با

 .برم، رفع رحمت کنم اقمات یگهخب من د -

 .جون: به سالمت آقا
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جون نذاشت مادر جون و پدر  یز رفتم و به سمت اتاقم راه افتادم. عز  بیرون 
زور جون هم همه کارهاشو به یز آوردشون. عز  جاینزور اجون هتل برن و به

 .دهیانجام م

خل برداشتم و دا یمشک  یشلوار دامن با یپ،ک  یر حر  یز اتاق شدم و شوم وارد
هام رو تنم کردم و بدون بستن ساعته؛ لباس  یمدوش ن  یهبعد از    حموم شدم و

تخت رفتم و  یو رو یدمکش  یمهسشوار ن یهاومدم.  یرونموهام، از حموم ب
 .یدممثل خرس خواب یک،ش یلیخ

*** 

دندون  یر رو ز یینمسمت چپ لب پا کهیتخت نشسته بودم و درحال روی
با چشم دنبال  یه صورت کارآگاه داده بودم و ب راستم رو باال یگرفتم و ابرو

کش رو . پشهگشتمیمخم بود، م یسخت رو یزویزشو یکه صدا یاپشه
! ودب  ی. سرعتش باور نکردن ینهجا بش  یهو منتظر بودم    دادمیهوا تکون م  یتو

از دستت  یریهلل بمشاپروازت باشه ان ینداره. آخر  یانرژ یادز ینکهمثل ا
 !مفهن یوانراحت شم. ح

 یبآروم به سمتش قدم برداشتم، مثل حب یلیجا نشست که خ یه باالخره
و اون هم   داشتمیبه سمتش قدم برم  یکآروم و رمانت  یلیخ  هایسانسهل  یتو
کش رو شدمو پشه یکش. نزدخاروندیبه من، داشت خودش رو م توجهیب 

 .ش کنمباال بردم که له

داخل  زد،یبلند بلند حرف م کهیدر اتاق با شدت باز شد و سهند درحال یهو
 .شد
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 یدهند یر خ ینمنتظرم ا هایوانه! سه ساعته مثل دیخشکم زد. لعنت  جاهمون 
بود بزنمش،  یکبشم! حاال که نزد ش کنم، از شرش راحتکه بزنم له  ینهبش

 .اومد و پرش داد یپوریشش یبا صدا یسهند وحش

سمت برگشتم که د، به  که از خشم قرمز شده بو  یهاحرص و خشم و چشم  با
 .رفش رو خوردح

 :من و من گفت با

... صدات کنم کارت یاگفت ب  یز ! عز ی؟ها شدآشامخون یهچرا شب یاوم...آج  -
. 

 :داد گفتم با

 .کشمتیم -

. بعد هم با سرعت یداول باال پر   میگ،یگ م  ینکش دنبالش افتادم که عپشه  با
 یراییکه داخل پذ  دویدمیم دنبالشرفت.  یینها پااز اتاق خارج شد و از پله

 .یسادنشسته بود، وا یز که عز   یشد و پشت مبل

نشسته بودن. خب به درک! االن مهم انتقام سخت منه. از همون فاصله   همه
مالجش  یتو یقاً کش رو به سمتش پرت کردم که دقپشه ی،اهبه طرز حرف

 .خورد

صورت  هام رو بهو سر شانه یدمهام رو به هم کوبدست یروزیحالت پ با
 .تکاندم یشینما

 .دادیمالجش گذاشته بود و ماساژ م یرو رو دستش
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 !خبره؟جون: چه عزیز  

 .شیمیخوشحال م یارید،ب یف. تشر زنیینهمراسم س -

 .یز نمک نر  ینبچه؛ بش بسته -

با موهام شدم که از  یها ولو شدم و مشغول بازاز مبل یکی یرو خیالبی
 .بود زده یرونشالم ب یینپا

جون مشغول   یز برگه درآورد و با عز   یسر   یهبودمش،    یدهمرده که تا حاال ند  یه
 .حرف زدن شدن

به حرف زدن  ینیمبش یدهم دارم. با یترمهم یچه وضعشه؟! من کارها این
 !یم؟دوتا بنگر  ینا

 ینتر، انگار برجامم عقب مونده! نگاهم رو بمهم یکارها  گمیم یطور حاال
! دوتا آرنجش رو اعصابه؟یچرا باز ب  ین. ایدمبه آرمان رسهمه چرخوندم که 

 یظیغل یلیانداخته بود. اخم خ ییندوتا زانو گذاشته بود و سرش رو پا یرو
 .صورتش بود یرو

گرون   یز م  یمشغول بودن. رو  یقیاسش به اطراف نبود و همه به طر حو  کسی
ن. چشمم به گذاشته بود  یراییپذ یبرا یاز موادخوراک  یوسط، انواع  یکو ش

کردم و محکم پرتش   یریگنشستم. هدف  یع دونه برداشتم و سر   یهقند افتاد و  
 گیریم،هدف   ینافتاد. به افتخار ا ینسرش بعد هم زم یکردم که خورد تو

 !کف مرتب
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 یش رو روشد. انگشت اشاره  یرهبهم خ  ترییظرو بلند کرد و با اخم غل  سرش 
 .خنده یر ز تکون داد که زدم ید،هوا به نشانه تهد

و...به سمتم برگشتن که خودم  یز بابا، عمو، عز  یل،نفر از جمله عمه راح چند
 .رو کنترل کردم و صاف نشستم

حرف بزنه که با  خواستی. میمسمتش برگشتجون، به یز اهم، اهم عز  با
 :تند گفتم یزیچ یادآوری

 عه! مامان، مادر جون و پدر جون کجان؟ -

 :گفت  ی،تگ با حرص و لبخند ساخ مامان

 .حرف بزنه حرف نزن خوادیم یز رفتن. عز  یزمعز  -

شروع به حرف   یز . عزیدمرو جو  یینکنترل خندم لب پا  یگفتم و برا  «چشمی»
 .زدن کرد

( گه ی)آقاجون خودمون رو م یامرزه،خدا ب یونس یلوک یشون: خب! اعزیز 
هست و االن آوردن که به ما نشونش بدن.  یشونا یشپ یونس نامهیتوص

تبر بود و مع نامهیتکردم. وص یترو همراه با امضا رو نامهیتمن وص
 .یدبد یحها توضبچه یبرا یدلطف کن ی،مراد یخوندمش. خب آقا

معتبره و در صورت لزوم،  نامهیتخانم گفتن، وص یز طور که عز نخب؛ همو -
االرث و اموال برگه، چند نکته درباره سهم ین. طبق ایدمشاهده کن دمیم

 یحتبه نص  یهشب  تر یشحوم و چند نکته درباره پسران مرحوم هستش که بمر 
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 یدانجامش تٔاک یقبل از فوتش، رو یلیمهم. مرحوم که خ یتهست و وص 
 .شهیداشت، اون هم مربوط به پسران مرحوم م

و  رسهیقدر سهم مکردن که به هرکس چه یفشب شعر تعر  نشست
برداشتم و شروع کردم  یبیس لخیای. ب شهیم یریهقدرش سهم وقف و خچه

م سر رفت خب! به شکل مکعب درشون . حوصلهیبه پوست کندن و طراح 
هم حواسم رو به سخنان  یگاه آوردم و با چنگال مشغول خوردن شدم. گه

قدر بهمون چه کردمیو حساب م دادمی( گوش مادیگوهربار خپل، )مر 
 یم. هرچ ختر خونهم دسر   یر حساب دستم باشه، خ  ید! خب باالخره بارسهیم

وضع رو تحمل   ینا  کشم،یزحمت م  یلینصفش به اسم من بشه. خ  یدبود با
 .. واقعًا حقمهکنمیم

همه. پاهاش  یهاش توش اخمها! همه شهیم یزیشچ یهآرمان هم  این
 .یگهده ددخترش دعواش ش. حتمًا با دوستدهیتکون م یرو عصب

 یدخترها رو یوقت  یه؛ ولت نشد ین. البته به اطورهینهم هم سروش
 .زنهیمن رو م یاد. بعد مشهیم یعصب رن،یاعصابش م

 !کردم. جرٔات نداره به من بگه تو  یناگفته نماند که شوخ  البته

 :رو به بابا و عمو کرد و گفت یتموم شد که مراد یباً االرث تقر سهم تقسیم

تا در شما بدم، نکته به  ینبعد از آخر  دمیم یحرو ترج یشخص نامهیتوص -
 یهانکته هم که مربوط به بچه ین. آخر یدبخون یدخلوت اگه دوست داشت

 !خانم . آقا آرمان و ساحلشهیشما م
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 یاچه نکته  یقاً نگاه کردم. االن من با آرمان دق  یخنده به مراد  یتعجب و کم  با 
 !یم؟داشته باش تونیمیم

 :گفت  یخنده افکارم رو به زبون آوردم که مراد با

شما و پسر   یل،دال یسر   یهعلت  کردن به  یتپدربزرگ شما وص  یان،خانم شا  -
 .یدعموتون ازدواج کن

از تعجبم نگذشته بود که شروع کردم به  یهکم گرد شد! چند ثانکم  هامچشم
 :گفتم  یرو به مراد یدن،خند یه. بعد از چند ثانیدنخند

 .یستنکردن   یاالن وقت شوخ  یم،ما عزادار ی؛مراد یعه! آقا -

 .ها خبر داشتندخانواده  ید؟. شما خبر نداشتیستدر کار ن  یشوخ   یچخانم، ه  -

 یسشد! لبم رو با زبون خ یجد یهقض کهینخندم رو خوردم. مثل ا کمکم
 .انداخت یینکردم و به بابا نگاه کردم که سرش رو پا

 !کنم؟یبه حرفتون عمل م یدواقعا فکر کرد -

 .ی! پس بهتره بخوایعمل کن یدبا ی،چه نخوا یجون: چه بخوا عزیز 

 :بهش زل زدم و گفتم یگستاخ   با

 عمل کنم؟ یدچرا با -

 .یلخاطر هزاران دل: بهعزیزجون

 .دتاش رو بگوچن -
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 .مرده، واجبه یت: عمل به وصعزیزجون 

 :و گفتم یستادمو ا یدمحرفش پر  بین

 .شوهر من واجبه یتعمل به وص یبگ  تونیینه م -

 .بهش نگاه هم نکردم یحت  یول ینم،شخواست که ب با تشر ازم مامان

 !یت؟بعد یلخب، دل -

به گفته  بابات و عموت، یهسر قض ی: بچه تو و آرمان از بچگ عزیزجون
 !یدهست یگهپدربزرگت نشون کرده همد

 :کردم و گفتم  یعصب یخنده

 !بشم ینمن زن ا یانوسه،مگه عهد دق -

 .آرمان رو نشون دادم یبا دست سرتاپا و

 .یایکنار ب  یکه بتون   یدوارم: خب دخترم، امیز ز ع

 ی؟بگ  یزیچ خواییبابا نم -

نگاه کرد. به سمت آرمان  ینبه زم ترییظنگفت و فقط با اخم غل چیزی
 :برگشتم و گفتم

 .یومدهبدت هم ن ینهمچ کهین! مثل ای؟بگ  یزیچ خواییتو نم -

 .کنم  یدارعمرم رو بچه هیکه قراره بق  کنمی: آره، دارم رو ابرها پرواز مآرمان

 !شییمحسوب نم یزادم، تو که کاًل جز آدمخوبه من بچه -
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 کهین. من قبل از ارسهینم ییات به جاوق نکن؛ صدوق ی! الک نیین  ینبب - 
 ییزور زدم دستم به جا یخبر داشتم. هرچ  یهاز قض ینم،نحست رو بب یختر

 .یخودت رو خسته نکن یکه الک   گمی. میدنرس

 .از کمک بزرگت یمرس -

 :غره، ازش رو گرفتم که سروش گفتهم با چشم بعد

 .خب من به عنوان برادر عروس، با ازدواجش مخالفم -

 :خونسرد گفت یلیخ یز کردن که عز   ییدو سپهر هم تأ  سهند

! خرج یدخود دار یجا یگهشما د یست،ما نظر خود عروس برامون مهم ن -
 ینشون از طرف خانواده داماد برا  یه.  به عهده منه  یو عقد و همه چ   یعروس

 ... .یدبر  تونیسر خونه زندگ  یدتونیو م شهیعروس گرفته م

 :و گفتم یدمحرفش پر  بین

 خونه شوهر برم؟ طور ین! همکنید؟یعقد هم نم ید،هول قدر ینا -

تهران  تونیدیو تا اون موقع، م گیرهی: عقد شما بعد از چهلم صورت معزیز 
و مراسم  شهیبرگزار م جاین. مراسم عقد ایدبر  تونیندگ دنبال درس و ز 

 .محل دلخواه شما ی،عروس

و به سمت اتاقم به راه افتادم.  یدمکوب  ینزم یبلند شدم و پام رو رو عصبی
 کردمیم یطول و عرض اتاق رو ط  ی. عصبیدمداخل شدم و در رو به هم کوب

 .شد یدهکه در اتاق کوب
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 :گفتم  اعصاببی 

 .تنها باشم خوامیم -

داد.  یهن اومد تو و در رو بست و بهش تکبه حرفم در باز شد و آرما توجهبی
 یبشج یرو تو شیگهشانه راست گذاشت و دست د یدست راستش رو رو

عاشقونه بهش  یلیو خ گردهیمن نظرم برم یرهکرد. االن فکر کرده ژست بگ
قالب کردن به من؟! ! چه خوب شد که تو رو یاوه زندگ  گمیو م کنمینگاه م

 .عًا سخت در اشتباههواق

 ی،اعصابم بر   یکه باز رو  یتنها باشم. اگه اومد  خوامیوب شد بهت گفتم مخ  -
 ی رو دارم که مثل سگ بزنمت. طور  ینا  یت. االن قابلیاومد  یبگم بد وقت   یدبا

 .یبر  ییشودست یکه نتون 

 :و جلو اومد و گفت خندید

 .برم ییشوتبزن نتونم دس یبزن. طور یاب -

 !ها زنمیم -

 .بزن گمیخب م -

 یعرفتم و دستم و مشت کردم و محکم خواستم به شکمش بزنم که سر  جلو
طور که پشتم گذاشت. همون  یچوندش،داد و مچ دستم رو گرفت و پ  یجاخال

 :دستم رو به پشتم نگه داشته بود، کنار گوشم گفت

 !گفتییم یخب، داشت  -
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بلندم کرد که هوا   یگرفت و توه بزنم که مچ پام رو  پا خوستم به پاش ضرب  با 
تخت پرتم   یم داره، روهاش نگهدست  یرو  یالحظه  کهینزدم! بدون ا  یغیج

 !کرد

 یع سر  یلیتخت افتادم. خ یپرتم نکرد. به شکم رو ینزم یرو یخوبه روان  باز 
 :زدم یغ با حرص بلند شدم و ج

 .یرونگمشو ب  -

 :و گفت خندید

 .باهات دعوا کنم یانگار خودت دوست دار یبحث کنم ول دمیوم! نیگوگول  -

 .یگیم یچ  ینمزر بزن بب یا یرونبرو ب یا ترکه؛یآرمان مخم داره م -

 .زنمیمن حرفم رو م ی،شخفه یقهساحل دو دق -

 :نشست که گفتم یشآرا یز م ینگفتم چون واقعًا اعصاب نداشتم. رو چیزی

 یینپا یاب ی؟نشست  یز م یرو یسبک  یلیخ یفرض کرد یل؛! گوریهو -
 !یششکست

 قدر ینا یست،سرم. مال بابات که ن ینباش. شکست هم فدا ینتو نگران ا -
 !کنییجلز ولز م

 !منه یز االن م -

 .گردهیبه صاحبش برم یگه،تا دو روز د -

 !ی؟حرفت رو بزن  شهیم -
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 از ب یهو کاًل قض یتالش کردم که خبردار نش یلیمدت خ ینا یمن تو ینبب - 
و از خدا خواسته، بله رو  شییم یزونآو ی،نشه. چون معتقد بودم اگه بفهم

 ... .گییم

 :عوق زدن درآوردم و گفتم ادای

 !مخم بگنجه یبگو، تو یزیچ یهتو بشم؟! تو رو خدا  یزانمن آو -

 :هوا تکون داد و گفت یرو تو پاهاش

 ... .گنجهینم یچیاون تو که کاًل ه -

 :ه گفتجواب بدم ک خواستم

. پس بهتره گیرهیصورت م  یمچه نخوا  یم،بخوا  ازدواج چه  ینساحل، ا  ینبب  -
 .یایمکنار ب

 .یستممن اصاًل آدم ازدواج ن شه،ینم -

مدت  یهاون روز رو!(  یارهلب گفت: خدا ن یر خب منم نگفتم زنم شو! )ز -
 ... .کنمیازدواج م

 :ادامه داد یطنتش با

ها اون  گی؛یتوعم به ننه بابات م  کنم،یم  بودتو ک یاهبعد هم من هر روز س  -
 .گیرنیهم که دلسوزن، طالقت رو م

 !یبالعجابلد بود؟! جلل یطنتمش یندهن باز نگاهش کردم! ا با

 .یرهطالقت رو بگ یادمامانت ب زنم،یچرا برعکس نشه؟! من تو رو م -
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 !گفتن  یگفتن، زن   یمرد ی؟چ  یگهد - 

 .یمعمرًا بذارم تو بزن -

شو، بعد طالقت مدت زنم  یه. در کل  یااونم چون بچه  زنمتیمن  نی،یشه ن اب  -
تالش  کهینخاطر ا. درضمن بگم ها! دعواهامون سر جاشه. فقط بهدمیم
 یادب یشپ یتو اال اگه موقع گیره؛یتوافق صورت م ینا یم،نکن یهودهب
 .کشمتیم

 .نخون یبرو بچه کر  -

 :شد و گفت جدی

. بهت بگم کنیینم  یکارهام فضول  یعنوان تو  یچهمهم! به  یلیخ  ینکته  یک  -
! در یامم یبا ک  رم،یم یبا ک  یندار یکار به شدت متنفرم. کار  یناز االن از ا

 .یمطلق دار یبه تو ندارم. به صورت کامل، آزاد یمقابل من هم کار

 !بود؟ یقبول. فقط شغلت چ  ی،اوک  -

 :حالت پوکر بهم نگاه کرد و گفت به

 !. پزشکمیرهو اال کالهمون تو هم م پرسی،یباشه که م یسوال ینر آخ -

 .یبر  یرونب تونییهات تموم شد؛ مپزشک، حرف یآقا -

 :گفت  یلکسو ر یدپر یینپا یز م یرو از 

 !کنمیتو رو تحمل م یافهق شینمینه پس، م -
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اسبه شوهرم بشه. موقتش   ینرفت. خاک بر سر من که قراره ا  یروناز اتاق ب  و 
 !آورهم شرمه

 .کنهیکنم؟! بفهمه جنجال به پا م  یکارشرو چ یان! اوه! پواوه

 یهش رو روشن کردم که ست! صفحهزادهبلند شد. چه حالل یمگوش  صدای
 یبر و خ یمداشت یقبه! ما هم رفاومده بود. به یکمدرجه  یقرف یا،از رو امیپ

 یرو  یلهام مثل کروکدرو باز کردم و از نوشته توش چشم  یامازشون نبود ها! پ
کارتم بعدًا بهت   نیبز   یصدس  یدار  ی؟خوب   ی،. نوشته بود: »سالم آج یدسرم پر 

پول براش  خوادیکه از من م یچ  یعنیخودش خرپوله.  یاپس بدم؟!« رو
کارت بهحتمًا با ننه باباش قهر کرده. براش کارت خیالیکارت کنم؟ ب بهکارت

 .«یختمت رراب ی؛دادم: »سالم آج  یکردم و بهش پ

 ینقصه شاه پرو  نشستینگفت. قباًل سه ساعت م یچکوتاه کرد و ه  تشکری
 !هول بود؟ قدر یناالن چرا ا کرد؛یم یفتعر 

 :جون به گوشم خورد یز عز  یکه صدا  رفتمیم یینها پااز پله داشتم

 !ی؟زرنگ  یلیخ یفکر کرد ی،برنگرد یگهکه د  یبر  -

 .تهران کار دارم. برا فردا عصر ور دلتونم .گردمیخدا برمبه یزجون،: عز آرمان

 .باشه یکارت بعد از نامزد  -

 :آرمان داد زد یهو

 .کار دارم  گمید المصب، م -
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آرمان ثابت موند.  یکردم و نگاهم رو یو به جمع نگاه  یدمسالن رس به 
 یقانداخته بود و نفس عم  یینهاش رو به کمرش زده بود و سرش رو پادست

 .کشیدیم

و  یدرآورد و بعد از داخلش، کارت مل یفک  یهپشت شلوار جذبش،  یبج از 
 .انداخت یعسل یدرآورد و رو یگهچندتا مدرک د

انگار ساحل   کنیدیرفتار م  ی. طورگردمیبرم  یز باشه؛ عز   یشتونمدارک پ  ینا  -
 !کنیدیبه من قالبش م یدکه دار  یدهترش

 :گرد شده گفتم  یهاچشم با

بهت  یزجونعز  یدی؟من رو وسط کش یپا یدنرس ییوا! باز دستت به جا -
و سه   یستبعد هم من فعاًل ب  اندازی؟یم  یکهبه من ت  یچ   یاعتماد نداره، برا

 !سالمه

 :به من گفت توجهبی

 .گردمیب دارم؛ زود برمخدا کار واجبه یزجونعز  -

 .انداخته بود یینبا سکوت سرش رو پا عزیز 

 .شکنمیدر رو م ؛دیرو ند یداگه کل ی: متٔاسفم، ولآرمان

 .ترت آروم حرف بزنرضا: آرمان با بزرگ عمو

 :بلندتر از قبل گفت آرمان

 !بشکنم؟ یا دیدیم -
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 ت کجاست؟: شناسنامهعزیز  

 .باباست یش: پآرمان

رو به سمتش گرفت. مثل   یدکل  یز کرد و عز   ییدنگاه کرد که عمو تأ به عمو    عزیز 
 .در پرواز کردسمت به  یرو گرفت و بدون خداحافظ  یدبرق، کل

 :که رفت از جام بلند شدم و گفتم  بیرون

که هم به  کنیدیرفتار م یزشته! طور یلیمتٔاسفم واقعًا! رفتارتون خ -
! در یدتر برخورد کندرست  یکم. کاش  شهیم ینمن، هم آرمان توه  یتشخص

 .یمخّفت تن بد ینبه ا یم،و قبول کرد یمما حرف زد یدضمن، نگران نباش

 .سمت اتاقم رفتمپوزخند به با هم بعد

 .نرفتم یرونغذا هم از اتاقم ب یبرا یاون روز، اصاًل حت  یفردا تا

*** 

 کردمیتاب کار مگوشم بود و گوشه تخت نشسته بودم و با لب  یتو هدفون
 !که در باز شد و آرمان مثل گاو داخل اومد. بالنسبت گاو البته

 :و گفتم یدمکش  یینرو پا هدفون

شعور در زدن  ی،سرت پزشک مملکت  یر نبرده؟ خ یزادبه آدم یچیتا هتو چر  -
 ی؟ندار

گذاشت و موهاش رو   یشراآ  یز م یدستش رو رو یتو ینیحرفم س خیالبی
 :طور گفتدرست کرد و همون
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به  یارمبده دست من که ب ینیس یه کهینمامان جونت واقعًا فکر کرده، ا - 
 !شم؟ دختر فلجش غذا بدم، ممکنه عاشق

 :چشم گرد گفتم با

 جان؟ -

 :تخت گذاشت و گفت یرو رو ینیو س برگشت

 .مامانت غذا برات فرستاد -

 .خورمیها! نم یکلفت   یهتو شب ید،هم فهم مامانم -

 !خوری؟یتو! نم یننه بابا ع -

 .خورمینه نم -

تخت نشست و شروع کرد کوفت کردن. با  یو کامل رو یدرو جلو کش سینی
»هان؟« تکون داد   ینگاه کردم که سرش رو به معناز، بهش  و دهن ب  یدیناام

 .گرفت  و چشم ازم

 !گرفتییم یجد یدتو نبا خورم،یحاال من گفتم نم -

 !ی؟تا االن اشتها نداشت  -

 !داداش؟ یبرگشت  یگشنم شد. از سومال  خوری،یکه تو م  طور ینا -

مون غذا مه به یسن،جا همه خساز خونه بابات اومدم. آخه اون ی،نه آبج  -
 .دنینم
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 .یگهتو هستش د یمنم داداش باال یبابا - 

و  یدنثارش کردم که خند «اییادامه داد. »عوض یدنشنگفت و به بلع چیزی
 !با لذت، به خوردنش ادامه داد

 !بخور ینیمس یا! بخورییقدر مچه -

قاشق  یکهوش رو قورت داد. شد و لقمه یره. بهم خیستادا یدناز جنب دهنش
 !بشقاب پرت کرد و شروع کرد به عوق زدن یتورو 

 !آوردیدرمفقط ادا  زد،ینم عوق

 .یحالم رو به هم زد یگه،کوفت کنم د  یزیچ یهبابا ساحل، بذار  -

 .دلت بخواد یلیخ -

 :غره ازش رو گرفتم که گفتهم با چشم بعد

 .کنمینه، دل من غلط بکنه. خودم گردنش رو خورد م -

 !یری؟م یرونب -

 !چن -

 !چرا؟ -

 !کنی؟یچت م یبا ک  ینم! ببیستبه تو مربوط ن کهینا یبرا -

 :تاب رو بستم و گفتملب سریع

 !یم؟به هم نداشته باش یمگه قرار نبود کار -
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 .قانع شدم - 

 !چه عجب -

 .بره یرونشد که ب بلند

 .هات رو حداقل با خودت ببر ظرف ی،غذا کوفت کرد -

 !من جمع کنم؟ ی،تو غذا خورد -

 !شعوریبست. ب زد و در رو    یگرد شده بهش نگاه کردم که چشمک   یهاچشم  با

 یفرمش همه نوع لباسدرشتش و خوش  یکل! هیچه قشنگ بود، عوض  تیپش
رو تا  ینبود و آست یدهپوش یمشک  یمردونه نخ  یراهنپ یه. اومدیبهش م

 یپرًا تدکمه اول رو باز گذاشته بود. اکث یهرو هم  یقهآرنج باال زده بود و 
 هاز هم یپشت ینااالن  یبود؛ ول ینسنگ یلیخ هاشیپو ت زدیم یرسم

 کهینکه دور گردنش بود. مثل ا  یقشنگ   یر تر بود. مخصوصًا زنجاپن  هاشیپت
 !شهیهاش، کاًل عوض مدوست یشپ یرهم

رو برداشتم و به سمت  ینیسرم انداختم و س یرو یبه من چه؟! شال اصالً 
 .رفتم یینپا

 :گفت  یطنتعمو با شداخل آشپزخونه گذاشتم که زن یز م یرو رو سینی

 .بره یروز د ذاشتمینم خوری،یاز دست آرمان م دونستمیبه! مبه -

 :صادق گفتم یلی. خیمرو کم داشت ین! همبهبه

 .من لب نزدم؛ خودش خورد -
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و   یختمآب ر  یوانل  یهرفتم و    یخچالباال انداختم و به سمت    یاهم شانه  بعد 
پرت کردم و از آشپزخونه  ینکس یتو اییانهرو به طرز وحش نیوادم. لخور 

. از کنمیرو زنده به گور م یز که سهله، به من بدن عز  یوانرفتم. ل یرونب
دادم و  یهتک اهمامان اومد که صدام زد. برگشتم و به درگ یآشپزخونه صدا

 :منتظر بهش نگاه کردم که گفت

عقد و نشون بدون جشن؛ چون در حد    ریم،گییکوچک م  ینامزد  یهامشب    -
. فردا هم کنیمیجبران م  ی،عروس  یآقاجون تازه فوت شده زشته. عوضش برا

 .گردیمیتا چهلم آقاجون، برنم یریمتهران م

هاش به شدت داخل تکون دادم و سمت سپهر رفتم که اخم یسر  حوصلهبی
 .هم رفته بود

 !شده؟ یچ  -

 .یچه -

 .دروغ نگو -

 !دمعاشق ش -

 :تعجب به سمتش برگشتم که گفت با

 .نگاه نکن طور ینخب؟ منم دل دارم، ا یهچ -

 !یه؟اکدوم بخت برگشته  -

 .یمبر  یهمکارم! اسمش بارانه. بهش گفتم قرار بود بعد از چهلم خواستگار -
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 !گی؟یاالن بهم م کشی،یخجالت نم - 

 :فکر کرد و گفت کمی

 .نه -

 ی؟کرچرا پ . حاالیچون ادب ندار یهعاد -

 :حرص گفت با

 یتاومد پاراز یگورگوربه یادن ینا زدم،یباهاش حرف م یداشتم تلفن -
تو،   ی. نه به تخسکنهیم  یهجنجال کرد. االن هم گر   ید،ن هم شنانداخت. بارا

 !اون ینه به لوس

! خوبه خدا، در و تخته رو با یبدتر از خودت رو انتخاب کرد یاافتادهعقب -
 !هم جور کرده

 !عاشقشم گمیم شعور؛یساحل، درس حرف بزن ب  -

 یهمبل تک  یو. دستش رو به پشت سرم، ر یدنثارش کردم که خند  «ییبابا  برو»
 :گفت  یبه کورد یداد. آرمان وارد سالن شد که سروش با خنده و شوخ 

 !(اراد زما! )جون برات داماد یانگ  -

 :با خنده رو به من گفت آرمان

 .دونهیقدر من رو م تر یشداداشت ب. یندار یاقتل ینبب -

 :هم به سمت سروش برگشت و گفت بعد
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 .شو، عشقمزنم یاخودت ب - 

 :با عشوه گفت سروش

 !کنی؟یقدر مهرم مخجالت بکش مردک! حاال چه یشا -

 .یارمدرت م یدگیکه از ترش  یبد یدهم با یزیچ یه: آرمان

 ی. بعد از کمرفتیمیم یسهآرمان، ر یهاسروش و ادا یهاعشوه یناز ا دیگه
 .و خنده، بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم یشوخ 

*** 

دوست ندارم، نگفتم که   یگفتم شوهر فانتز   یابشه! خدا  یامشب چه شب!  بهبه
 .یبرام بفرست  یخروس جنگ 

سمت هم روش. به  یگهتحملش کردم، چند ماه د  جاین! من که تا ابابا  خیالبی
برداشتم که از باال حالت دو بنده داشت   یپا مشک سارافن تا مچ  یهکمد رفتم و  

دار بود و برداشتم که مچ یرشز یکرم برا  یر حر  یز شوم یهنداشت.  ینو آست
رو  هامیو چتر  یدمهم پوش یمشک  یجوراب شلوار یهپف داشت.  ینشآست

رو مرتب کردم و موهام   ،رسدیبه کنار لبم م  یباً که االن بلندتر شده بودن و تقر 
 ینسرم انداختم که از هم یرو ینتزئ یپشت باز گذاشتم. به شال برارو از 

 !ندن یر ها( گفوالدزره، )داداشپدران کهینخاطر ااالن افتاد. اونم فقط به

کردم. هدفون رو   یلتکم ییرو با رژ مات آلبالو یپمو ت یدمکش  یچشم خط
 توجهیب  راه افتادم. یینکردم و به سمت پا  یپل یگوشم گذاشتم و آهنگ   یرو
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 یهپشت مبل تکمبل نشستم و با پام ضرب گرفتم سرم رو به  یبه همه، رو 
 .لب کردم یر دادم و با آهنگ شروع به خوندن ز

هام رو باز کردم و دست سروش رو با شدت هول چشم ینیمحس خارش ب با
 .رو خاروندن ینیمب یر نرم، ز یلیدادم و شروع کردم خ

 !بینی؟یرو نم مینیب ی! چسب روشی؟یتو آدم نم -

 .یومدین یرونصدات زدم ب یهرچ  ی،هپروت رفت  یتو -

 !حوصله ندارم. چه مرگته؟ -

 .تر نرم یکم! یقدر خشن شدچه -

 !نه؟ یا ی،دار یکار چ گییم -

 یهاست حاج آماده باش، االن کهینشالت رو سرت کن. دوم ا کهیناول ا -
 .برسه

 یه؟خر ک یحاج  -

 !یگهقراره عقد د -

 .تو بخون ی؛از اون واردتر که تو   -

 :شد و با خنده گفت بلند

 .زبونت سر جاشه بینم،یحاال م یمن فکر کردم حالت بده ول -

 !ی! سخت در اشتباه شه؟یکوتاه م  یزبون من روز یواقعًا فکر کرد -
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 .»خاک بر سرت« تکون داد و رفت  یهوا، به معن  یهاش رو توو دست  خندید 

 یچکردن. من کاًل هه سمتش رفتن و بازش زنگ اومد که خدمه ب صدای
پهلوم فرو  یمحکم تو یز چ یه یکهوگوشم بود.   یچون هدفون رو شنیدم،ینم

و به  یدمکش  یینهدفون رو پا یعگفتم و سر   «یبلند »آخ  اختیار یرفت که ب 
 .انداخته بود یینآرمان نگاه کردم که با خنده کنترل شده سرش رو پا

 شد ساحل؟ یچ  :بابا

انداختم و  کرد،یبهم نگاه م خیالینگاه به آرمان که ب  یه. کردنیماه نگ همه
 :طور گفتمهمون

 .رگ دستم گرفت یست؛ن یزیچ -

 یاحواسشون پرت شد که دستم رو پشتش انداختم و با لبخند عشوه همه
نگاهش   یعباال افتاده بهم انداخت و سر   ینگاه، با ابرو  یمبهش نگاه کردم. به ن

کل حواسش پرت شده . بهشدیبهم نگاه نکنه نم  خواستیم  یرو گرفت. هرچ 
 !کنم  یکارشممکنه چ کهینبود، از ا

 :بهم انداخت و گفت یقنگاه عم به

کم   یزور ینبشم. به هم ها خامنگاه ینکه با ا  یستمساله ن یجدهبچه ه -
 !ی؟آورد

 .آره عشقم، کم آوردم -
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از پوستش   یکهت  یه،  ه شدمکاشت  یهاهم با دستم که پشتش بود و ناخن  بعد 
هام انداختم و تا حد توان فشارش دادم. واقعًا فکر کرده عشوه ناخن یر رو ز

 .! هنوز من رو نشناختهیامبراش م

هاش تا حد ممکن گرد شد، بعد هم حبس شد و چشم شینهس یتو نفس
 یدرو از درد گز  یینشلب پا

 .یم رو کندگوشت  نگفت یمغرور بود، حت  قدر ین! ایگفت. عوضن یچه ولی

 :که کنار گوشم گفت  یدمعمو دستم رو پس کش یهاصدا زدن با

 !دارم برات زلزله -

 :زدم و گفتم لبخندی

 .کم نذار  ید،اگه دستت بهم رس -

 یکتو ج یک ج طور ینکه االن ا  کردنیهمه مخالفت م ین: حاال خوبه اعزیز 
 .یدتوجه ندار زنیم،یصداتون م یچ و هر  یدهم هست

 !تو بوده، حتماً  یفتر از اراجرو باش. انتقامم مهم ین! اهه

من با  ی،بدبخت  یقهلک )!( شروع به خوندن کرد و بعد از چند دقلک  حاجی
 !آرمان شروع شد. عقد نود و نه ساله

رو  یمتن عقد که تموم شد؛ بالفاصله بلند شدم که باال برم، که صدا خوندن
 :بلند شد یز عز  یمخ 

 !کجا عروس خانم؟  -
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 :حرص به سمتش برگشتم و گفتم با 

 !قبرستون -

 !: عه ساحل زشتهمامان

 :تر از قبل گفتم اعصاببی

 !یست؟من مهم ن یندهآ  یمهمه، ول یز عز  یناراحت  -

 .ذارمیم یتبچگ یرو پا یت: گستاخعزیز 

 !نه تو رو خدا نذار. من گستاخم -

 .: ساحل بس کنبابا

 یا یم،تهران بر  بندیدیرو م ونیلتامشب بار و بند ینهم یا. کنمیبس نم -
 .کنمیتمومش نم

 .اتاقت برو ی. االن هم توریمی: فردا صبح مبابا

 .االن -

 :گفت  ینسبتًا بلند یصدا با

 .یاین یرونون موقع از اتاقت بتا ا تونییگفتم فردا. م  -

کرد. ناچار  یتمو به سمت باال هدا یدبه طرفم اومد و بازوم رو کش آرمان
 یرونبا شدت دستم رو از دستش ب یدیم،شدم. به باال که رس هدیدنبالش کش

 .سمت اتاقم رفتم که دنبالم اومدو به یدمکش
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 .طرز حرف زدنت، درست نبود - 

 !اره؟د یبه درک! به تو چه ربط  -

 :اخم گفت با

 !ی؟جا زد یزود ین. به همیمما توافق کرد -

انجام   یدوست دار  یبگه تو که هر کار  یستن یکیپررو هستن!    یلیآخه خ  -
 ! رمیداره که من کجا م یبه تو چه ربط  یگهد دی،یم

کنن؟   یهکنم! اصاًل چرا گر   یهگر   ینعمرًا جلو ا  یگلوم رو گرفته بود ول  یتو  بغض
 .رو ماساژ دادم هامیقه! شقیخوب  ینبه ا یزندگ 

! هر وقت بغضم رو یداتاق رو ترک کرد. چه عجب شعورش رس  حرفیب   آرمان
. شدیم مشخص بود. دور چشمام قرمز مچهره یکاماًل تو شتم،داینگه م
بود که در اتاق باز شد. سروش داخل شد و به نگاه بهم   یزشهام آماده رچشم

 .انداخت یینسرش رو پا ی،د هم با ناراحت انداخت بع

 یکنم. اونم فقط تو یهگر  اومدیم یشکم پ یلی. خیهگر  یر زدم ز اختیار بی
طور همون یاآرومم کرد. چند لحظهسمتم اومد و  سخت! سروش به یطشرا

 جور ینبود که سروش کاًل ا ینا یشکم بند اومد. خوبکه کم  ریختمیاشک م
آروم  کمیبه شدت متنفرم.   یدن،م یدام یکه الک   یان . از کسیشدمواقع الل م

شده  یسکرد. کاماًل خ  یرهنشنگاه به پ یههاش رو باز کرد و که شدم، دست
 .بود

 !ی؟کن  یهبدون اشک گر  شهیبزنن ساحل؛ نم دتگن  -



  

 
128 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .نگفتم یزیو چ خندیدم 

*** 

مانتو  یهرو بستم و دسته چمدونم رو گرفتم و از در اتاق خارج شدم.  ریملم
 یل رو تکم  یپمت  ی؛و کفش مشک   یشرتجلو باز و شال بنفش، با شلوار جذب و ت

رمان افتاد که درش برم که چشمم به اتاق آ   یینها پا. خواستم از پلهکردنیم
! با پا محکم خوابیدهخرس  ینع یدمبود. به سمت اتاقش رفتم که د باز یمهن

که  یدمغش خند. غشیدر ها از خواب پزدهبه پهلوش که مثل جن یدمکوب
و از وحشتش کاسته شد.  یدکش  یقینگاهش به سمتم جلب شد. نفس عم

بلند  یدمتا د برداشت که منم یز سمتم خ یکهوو  یدموهاش کش ینب یدست 
 .شد؛ پا به فرار گذاشتم

با پاش محکم به در  ها،یکه مثل وحش یروندر رو بکشم و برم ب خواستم
در  یهابسته شد. به سمتش برگشتم که با اخم یبد یکه در با صدا  یدکوب

 :رو شدم. با خنده گفتمعبوسش روبه یافههم و ق

 !یگهجنبه داشته باش د -

 یکارتشم؟! چقراره از دستت راحت یکِ   یقاً دق نمدویجنبه دارم. منتها نم -
 .یمرگت رو انتخاب کن یوهخودت ش ی؛کنم؟ حق انتخاب دار

 !م؟کشییم -

 !فقط؟ اییوه. به چه شیزمعز  یلبا کمال م -

 ی؟دست رو زن بلند نکن ی،ندار یرت! تو غزنی؟یواقعًا م -
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تو   جاست،یننکته ا  . منتهایرتیحساسم و غ  یهقض  ینا  یهم رو  یلیاتفاقًا خ  - 
 !جن ی. تو جنیستیزن ن

 .برم خوامیکه بهترم! برو کنار م  یلکروکد  ی. من جن؛ از توباش -

دوتا طلبت. حاال کجا به سالمت، بزک و دوزک   یبعد؛ ول  یمجازاتت باشه برا  -
 !ی؟کرد

 .یگهتهران د ریمیم یمدار -

 .شمیشرت راحت م که دارم از   یارمجا بسجده سهو به یدخدا رو شکر. با -

 :خنده گفتم با

 !یگه؟منظورت سجده شکر د -

 :و گفت خندید

 !کنهیم یآدم قاط  یاده،آره همون. بابا خوب ز -

 .شادش کرده. خوب بهش کردم یلیخبر رفتنم خ انگار 

! آرمان عقب رفت و یزه. انگار سر جالزدیسپهر اومد که با داد صدام م صدای
 :اشاره به در کرد و گفت

 .سرش نذاشته یبرو، تا خونه رو رو یاب -

 :سمتم پا تند کرد که گفتم به یدنمدر رو باز کردم که با د سریع

 .بشنون هایهباال ببر، همسا یگهد یکمصدات رو  -
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 .. همه منتظرتنیگهد یار ب یفتشر  - 

زدم. سپهر  یروناز اتاق ب ی،سرسر  یچمدون رو گرفتم و با خداحافظ  دست
و سوار   یمکرد  یمفصل دنبالم راه افتاد. از همه خداحافظ   یهم بعد از خداحافظ 

 .یممت فرودگاه حرکت کردو به س یمآژانس شد

*** 

مانتو  یهرو بستم و دسته چمدونم رو گرفتم و از در اتاق خارج شدم.  ریملم
 یل رو تکم  یپمت  ی؛و کفش مشک   یشرتجلو باز و شال بنفش، با شلوار جذب و ت

برم که چشمم به اتاق آرمان افتاد که درش   یینها پا. خواستم از پلهکردنیم
! با پا محکم خوابیدهخرس  ینع یدمبود. به سمت اتاقش رفتم که د باز یمهن

که  یدمغش خند. غشیدها از خواب پر زدهبه پهلوش که مثل جن یدمکوب
و از وحشتش کاسته شد.  یدکش  یقینگاهش به سمتم جلب شد. نفس عم

بلند  یدمبرداشت که منم تا د یز سمتم خ یکهوو  یدموهاش کش ینب یدست 
 .شد؛ پا به فرار گذاشتم

با پاش محکم به در  ها،یکه مثل وحش یروندر رو بکشم و برم ب خواستم
در  یهابسته شد. به سمتش برگشتم که با اخم یبد یکه در با صدا  یدکوب

 :رو شدم. با خنده گفتمعبوسش روبه یافههم و ق

 !یگهد جنبه داشته باش -

 یکارتشم؟! چقراره از دستت راحت یکِ   یقاً دق دونمیجنبه دارم. منتها نم -
 .یمرگت رو انتخاب کن یوهخودت ش ی؛کنم؟ حق انتخاب دار
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 !کشیم؟یم - 

 !فقط؟ اییوه. به چه شیزمعز  یلبا کمال م -

 ی؟دست رو زن بلند نکن ی،ندار یرت! تو غزنی؟یواقعًا م -

تو   جاست،ین. منتها نکته ایرتیحساسم و غ  یهقض  ینا  یهم رو  یلیاتفاقًا خ  -
 !جن ی. تو جنیستیزن ن

 .برم خوامیکه بهترم! برو کنار م  یلکروکد  ی. من جن؛ از توباش -

دوتا طلبت. حاال کجا به سالمت، بزک و دوزک   یبعد؛ ول  یمجازاتت باشه برا  -
 !ی؟کرد

 .یگهتهران د ریمیم یمدار -

 .شمیکه دارم از شرت راحت م  یارمجا بسهو بهه جدس یدخدا رو شکر. با -

 :خنده گفتم با

 !یگه؟منظورت سجده شکر د -

 :و گفت خندید

 !کنهیم یآدم قاط  یاده،آره همون. بابا خوب ز -

 .شادش کرده. خوب بهش کردم یلیخبر رفتنم خ انگار 

ت و ! آرمان عقب رفیزه. انگار سر جالزدیسپهر اومد که با داد صدام م صدای
 :اشاره به در کرد و گفت
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 .سرش نذاشته یبرو، تا خونه رو رو یاب - 

 :به سمتم پا تند کرد که گفتم یدنمدر رو باز کردم که با د سریع

 .بشنون هایهباال ببر، همسا یگهد یکمصدات رو  -

 .. همه منتظرتنیگهد یار ب یفتشر  -

. سپهر زدم یروناز اتاق ب ی،سرسر  یچمدون رو گرفتم و با خداحافظ  دست
و سوار   یمکرد  یمفصل دنبالم راه افتاد. از همه خداحافظ   یهم بعد از خداحافظ 

 .یمو به سمت فرودگاه حرکت کرد یمآژانس شد

*** 

. یستادمجا اجواب، داخل شدم و همون  یزدم و بدون منتظر موندن برا  ایتقه
 :و گفت یدمن، ابروهاش باال پر  یدناستاد با د

 !خوش گذشت؟ ید؟! خوب هستنیابه! خانم شابه -

 !خوش گذشتن نداره ینه بابا استاد، بدبخت  -

شده بودن بهم. با لبخند  یرهها انداختم که اکثرًا مشتاق خنگاه به بچه یه
»سالم« براشون تکون دادم که اکثرًا »سالم«  یهوا به معن یتو یژکوند، دست 

 !کردن

 :سمت استاد برگشتم که گفت به

 ! یقدر زود اومدهنوز! چه  یداشت   یرو دخترم. مرخص  بزرگتپدر    یامرزهخداب  -

 !برگردم؟ خوایدیم -
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 :و گفت خندید 

 !یبهت ساخته، ماشااهلل چاق شد یبدبخت  کهینمثل ا ینه ول -

 !بینیدیروز رو. استاد چاق نشدم، اشتباه م اون یارهخدا ن یمن؟! وا -

 :و گفت خندید

 !کردم برو بشين  یباشه زلزله؛ شوخ  -

 :برم که گفت یزهابه سمت م استموخ

ها!  یستن یطنتش یجا ی؛درس بخون  یدخترم، فقط حواست باشه اومد -
 !مجبورم برخورد کنم باهات ی،نظم کالس رو به هم بزن 

گشتم. فقط هاله اومده   یپمونتکون دادم و چشم چرخوندم و دنبال اک سری
 !نبود یاتکون داد که به طرفش رفتم. روبود! با ذوق دست 

من   یول  داد،یلک بود! استاد داشت درس م  یباربد، نامزدش هم تو  یطرف   از 
 .کردمیبودم و اطراف رو نگاه م یستادهسر پا ا

 :یدمبه هاله بعداز حال و احوال پرس رو

 کو؟  یارو -

 .: واهلل من خبر ندارمهاله

 :به کالس گفتم توجهیب  یبلند یبه باربد با صدا رو

 !کجاست؟  یاباربد، رو -
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 !یدکن  یتکالس درسه، رعا  جاین. اکنمی! خواهش میان: خانم شااستاد 

 !حواسم نبود یدچشم استاد؛ ببشخ -

 !یدنه ببشخ ید،ببخش -

 !اوه، بله -

 .و به ته مونده کالس گوش دادم نشستم

شه؛ با سرعت خارجاز کالس    خواستیطرف باربد که مکه تموم شد، به  کالس
 :گفتمرفتم و با داد رو به هاله  

 .رو جمع کن هامیلهاله، وسا -

باشه   یادم. سرعتش مثل جت بود!  یدمدو از کالس خارج شدم و دنبالش دو  با
 !م بخورمبچه یخورده، منم برا یش حتمًا بپرسم سرش چ از ننه

 .یگهد یسامحترم! تو روحت باربد، وا یعم آقاباربد! با تو یهو -

 .انداخت یینپاو برگشت سمتم و سرش رو با اخم  ایستاد

 کجاست؟  یارو -

 .دونمینم -

 :و خواست بره که بازوش رو گرفتم و گفتم برگشت

 !شه؟یمگه م ین؛! شما که هرلحظه با هم بودی؟چ  یعنی -

 :داد زد اعصاببی
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 .خبر ندارم. دستت رو بکش گمیم - 

 ینواقعًا فکر کرده مثل ا  زنه؟یسر من داد م  ی،اضافه! با چه فکر   یهاغلط  چه
 :! بلندتر داد زدمکنم؟یم یخواه معذرت یع لوس، سر  یهابچه

 .داد نزن قدر ینا ینبب -

 !ی؟مزاحم نش شهیم -

 کجاست؟  یابشم؟! گفتم رو من مزاحمت ی،آخه تو آدم -

 !اه دونم،ینم -

با  یه،به بق توجهی. ب کردنیاز دور نگاه م هامیجمع شده بودن و بعض اکثراً 
 .مزدییداد با هم حرف م

کالفه و   یشباباغور یها. چشمکننیم طور ینهست که ا یزیبه چ مطمئنم
حرف  طور یناالن ا مرد؛یم دید،یرو نم یاروز رو یه ینهبوز ینبود. ا یعصب

 !زنه؟یم

 یا. تنهیدموهاش و کش ینب یم گرفت و دست هانگاهش رو از چشم کالفه
. حتمًا فکر کردن رفتم نکردیپچ مبهش زدم و از کنارش رد شدم. اکثرًا پچ

دانشگاه شدم و مثل جت، سوار   ینگوارد پارک  یعسر   یلیمخشو بزنم، پوف! خ
 یلمکه وساینا یادخارج شدم. با  ینگاز پارک یکاف،شدم و با ت یمرخش مشک

. خدا رو یدممانتوم کش یببه ج یوسط راه ترمز زدم! دست  رو جا گذاشتم،
 .رو گرفتم و راه افتادم یاروبود. درش آوردم و شماره  یمشکر، گوش
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 یش توگرفته یآخر بود که صدا یهانداد که دوباره گرفتمش. بوق جواب 
 :یچیدگوشم پ

 !یلسالم، ستاره سه یکعل -

 کارت دارم؟  یشت،پ یامب یی! کجایسالم ببع -

 !یستاالن وقتش ن ییم؛جا -

 :داد زدم اعصاببی

 یا گییاالن م ینهم یا! تو و باربد؟ کنیدیم طور ین! چرا ای؟چ  یعنی -
 !گوشت  یبزنم تو یکیکنم و   یداتکه پ  گردمیوجب تهران رو مبهوجب

 .یامآر ینکن بابا. خونه یشلوغ کار -

 .شهیداد نزنم آدم نم تا

 :ها، گفتمخورده یشکست عشق  مثل

 !یا؟آر یخونه یتنها رفت  -

ش دست نهش. خوننه  یشهست رفته اهواز، پ  یاهفته  یه.  یستخودش ن  -
 .نهم

 .جااون یاماالن م -

 .کنمیبا خودت. جبران م  یار هم غذا و پول ب  یکم  کشی،یخب تو که زحمت م  -

 .یامباشه االن م -
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 *** 

 .انداختم و در رو بستم یاطراف نگاه  رو هل دادم و داخل شدم. به در 

 یی؟کجا  یا؟رو -

 .آشپزخونه -

 .اپن گذاشتم ی، روغذا رو هاییلونسمت آشپزخونه رفتم و نا به

بود و  یختهدورش ر یشانتنش بود و موهاش رو پر  یو شلوارک مشک  تاب
 .کردیدم م ییپشتش به من بود و داشت چا

 !سالم یکعل -

 .ازت یستن ی! خبریبهبه! پارسال آشنا، امسال غر به -

 یدمن با ی،بگ  یتتسل یتو زنگ بزن  کهینا یسرم پدربزرگم ُمرده. جا یر خ -
 جایی؟ینبود؟ اصاًل تو چرا ا اعصابیب  قدر ینازت؟! باربد چرا ا میر خبر بگ

 !م؟واسه یآورد یپول مول چ  ینم،! اول بگو ببیکییکیبابا  -

بعد کاًل کارتم واسه   ی؛هام رو بدجواب سوال  یدو کارتم هست، فقط اول بات  -
 !تو

 هایهاش کبود و سچشم  یر . زیدمو من تازه صورتش رو د  یصندل  یرو  نشست
 :هاش کبود شده بود! با تعجب نشستم و گفتمشده بود و لب

 !ایه؟یافهچه ق ینا -
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 یطشرا  یتو  یشهتو هم همرو از تو پنهون نکردم و    یزیچ  وقتیچمن ه  ینبب  - 
و مثل  یهم درکم کن بار ینا خوامی. ازت میو درکم کرد یسخت، کنارم بود

 .یتنهام نذار یهبق

 رف بزنجون به لب شدم؛ زود باش ح -

 !معتاد شدم -

به   یهو بعد از چند ثان  یینموهام. سرش رو انداخت پا  یالرفت البه  هامچشم
 !شد یرههام خچشم

 !هان؟ -

 .معتاد -

 !ی؟چ  یعنی -

 !ی؟چ  یعنی یاداعت دونیینم نی،یقدر ن . بابا تو چهیادمواد مخدر، اعت -

 .یدپشت سرش که هفت جدوآبادش رو د یدممحکم کوب همچین

 !زنی؟یچرا م یده،ند یر خ -

سر جاش.  یارمشجا شده؛ دارم مجابه یی،مخت خورده به جا ینکها یبرا -
 ی؟گ یم یمعلوم هست چ 

با  زدمیم یحی. چندوقت بود دور از چشم همه، تفر گمیم یبه خدا جد -
از خونه پرتم  یپاکم عادت شد، مامانم مچم رو گرفت و بابامم با تها. کمبچه

 .ونر یکرد ب
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 .باال انداخت ایشونه 

 ی؟باربد چ  -

 تاقچه باال  خوادیفردا ماون رو که خودم دکش کردم؛ با خودم فکر کردم پس  -
 ین. گفتم از االن کات بدم، حوصله ابینهیم  یبم آسبذاره که من معتادم، بچه

 . رو ندارم هایباز یقرط 

 !ی؟معتاد باش ی،دار هم بشقراره تو بچه یعنی -

 :گفت  یبازهمسخر  حالت با

 .کنمیاالن ترک م یننه عشقم؛ هم -

 یستمننه بابات ن  یا  غیرتی. من مثل اون باربد ب یزمعز   کنییغلط م  یلیتو خ  -
 .یستم. تا ترکت ندم، ول کن نیرونپرتت کنم ب یپاکه با ت

 :خنده بلند شد و گفت با

 !ها دارمیخرج برات برم یبمون  یجون، بخوا یباش تا ترک کنم. ساح  -

ش دو همه  یشه،شروع م  یدترم جد  یگهد  ی. خر نشو بچه. هفتهیستمهم ن  -
 .رو خراب نکن یندتشه، آ ترم مونده درسمون تموم

 .کنمیکه نم  یلترک تحص ی،ببع -

 .کننیاخراجت م -

 .یاریماز عزا درب  یخدمتت، شکم  رسمیزنگ بزنم، م  یهغلط خوردن؛ بذار من    -
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 یاتاق. من هم تا اومدنش، غذاها رو رو یورو برداشت و رفت ت شگوشی 
 .نشست یز برگشت و پشت م یقهدق. بعد از چند یدمچ یز م

 .گردهیامشب برم یاآر -

 !ی؟خونه تنها بمون  خواییقائدتًا که نم -

 ...!شعورینه بابا ب  -

 :خنده ادامه داد با

 !یگهروزها گذاشتن د ینهم یرو برا یابونکوچه و خ  -

 .خونه ما ریمیم -

 .فهمنیم یزن،ت یادهات زداداش یننه تو رو خدا. ا -

 .کننیتازه کمکت هم م یست،مهم ن -

 .یستن یازیبه کمکشون ن -

 !که گفتم  ینبا من بحث نکن؛ هم یارو -

 !گرخهیم یادصاحبش ب یم،کن  یز رو تم یلهطو ینباشه، تو فعاًل پاشو ا -

. من اتاق خودم رو هم یختی! به من چه، تو به هم ریست؟ن اییگهامر د -
 .کنمینم یز تم

و با داد  یدپوش ییسمت اتاق رفت و مانتو ند شد و بهتلفنش، بل یصدا با
 :گفت
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 .کم حرف بزن  یاد،پول رو رد کن ب - 

 .بچه اصاًل گوش نداره فکر کنم ین. ایدمکش  پوف

 یدندرآوردم و به سمتش گرفتم که گرفت و بعد از پرس  یفمرو از داخل ک  کارت
 .رفت یینسمت پا هوا فرستاد و به یتو یبوسز، رم

*** 

 زد،یدودو م  یکه از فرط خستگ   ییهامبل ولو شدم و با دهن باز و چشم  روی
 !شدم یرهبه لوستر خ

مختلف بدنم. خدا   یجاها  یهاش رو زده تواون بمب  یکاخدا! انگار آمر  یوا  -
 !جمع کنم یدمن با زنی،یکه تو گند م  یانکشتت رو

 :و گفت یددراز کش بلم روی

 !زنییقدر غر مچه ی،خونه جمع کرد یه. حاال یگهبسه د -

 :برگشتم سمتش رو گفتم تیز 

 ... .زنمینم یدو سف یاهخودمون، دست به س یمن خونه -

 :زار، ادامه دادم یحال با

 !یمپاشو گمشو، جمع کن بر  -

 ... .رو بهش یدکل  یاد،ب یاآر یسیموا یدبا -
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رفت.  یفونموند و بلند شد و به سمت آ  تمومیمهحرفش نزنگ،  یصدا با 
رو که زد،  یفونآ  یا. رویدمبلند شدم و از داخل اتاق، مانتوم رو آوردم و پوش

هام دست  یمبل نشستم و سرم رو تو  یهاش رو عوض کنه. رورفت که لباس
 .ن رو گرفتمیدخواب  یباز جلو  یحالت چندبار خوابم برد، ول  ینهم  یگرفتم. تو

 !بانو یدما نهاد یدگانکجا؟! قدم بر د  جاینانم! شما کجا، ابه! ساحل خبه -

 یدی؟ترمز بر  -

 :تکون داد و گفت یو سر  خندید

 .یخوش آمد -

 .کنیمیرفع رحمت م یگهد یممنون، ول -

 !کجاست؟  یا! روینفرمایید بانو، سرتاپا زحمت  -

ودم مزاحمت تهران نبمدت من    ینا  یما. تو  یخونه  یمبر   شه،یداره آماده م  -
 .دیمیدستت درد نکنه، زحمتت نم یگه؛شد. حاال که برگشتم د

 .شما یار داره؟ خونه من دربست در اخت ینه بابا! چه اشکال -

 :و خنده گفت یشوخ  با

 .مادرم یشنداشت، چون خودمم اهواز بودم پ یشرعًا هم مشکل -

 .ی. خوش آمدیا: سالم آررویا

 ی؟. خوب ی: سالم آبج آریا
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 !گی؟یم یابه رو ی،آبج  گییچرا به من نم - 

 !شییپررو م شه،یم یتسرد ی،داداش دار یادز یگه: تو دآریا

 .قانع شدم -

 یرونرو برداشتم. ب یفمسمت اتاق رفتم و ککه بلند شدم و به  یدندو خند هر 
و به سمت خونه  یماومد یروناز خونه ب یا،از آر یاومدم و بعد از خداحافظ 

حالش بهتر بود و صورتش نسبت به قبل، بهتر شده بود و   یا. رویمکت کردحر 
 یتر تا حدودکم  یلیاثراتش رو خ یمبودن در اومده بود. با گر یع از اون ضا

 !محو شده بود

 یمنسبتًا بزرگمون گذشت  یاطباز شد. از ح  یکیت  یرو فشار دادم و در با صدا  زنگ 
 .بود یگوش  یحو تومبل نشسته بود و م ی. سروش رویمو وارد خونه شد

 کهی! درحالیشگوش  یبهش زدم که با سر رفت تو  اییشدم و پس سر   نزدیک 
برگشت و دهن باز کرد چندتا فحش آبدار بده  داد،یپس سرش رو ماساژ م

 !یددهنش ماس یحرف تو یا،رو یدنکه با د

 :خنده گفت با

 ... .خانم یاسالم رو -

 :گفت  یتر آرام  یبه من با صدا رو

 یا؟، آ نبرده یزادبه آدم یتیچتو ه -

 !نه به داداشم بردم -
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 ی؟: سالم داداش سروش؛ خوب رویا 

 .یخوش اومد یت،: به خوبسروش

 .: ممنونرویا

 .یامهات رو عوض کن تا بسرو بذار و لبا یلبرو باال وسا یارو -

 ش یگوش  یسمت سروش برگشتم که باز سرش توتکون داد و رفت. به    سری
 !بود

 !زنی؟یرو م یوم بدبخت باز مخ کد -

 !سوزهیکه داره تو تب عشق م  یاب! تو برو سپهر رو دریآج  یگهنده د یر گ  -

 !م گرفته بودکه خنده  زدیبا ادا حرف م همچین

 مامان کجاست؟ -

 یه رهیکنه، االن باز م  یر ! خدا به خیدتن خر ! با مهناز جون رفی؟مٔامور آمار -
 یستش با خونه همخوان  یول امش؛خویم گهیم یادم بینه،یم یدمبل جد

 هاشیخانمم مگه من ُمردم؟ بعد هم حمال گهیم یل؛زلنداره! بابا هم که زن
 .ماست یبرا

 :خنده گفتم با

 !کنییم یقدر هم که تو حمالچه -

 !یربرو به مهمونت برس، وقت من رو نگ -
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 .خنده به سمت اتاقم رفتم با 

 :گفت  رفته باال یبا ابروها یامحض ورودم، رو به

 !حاال من کجا استعمال کنم؟ -

 !یبزرگ  ینبه ا یاطت، حسر قبر ننه -

مچم گرفته   یداشت، ول یبه اون بزرگ  یاطخب نکبت؛ خونه خودمون هم ح  -
 .شد

 !خودته عرضگییب  از  یگهخب اون د -

 :ذوق بدون توجه به حرفم، گفت با

 پارک؟ ریمیم -

 ینآست ینخ  یک ا شلوار گشاد و تونهام رو ببهش رفتم و لباس یاغره چشم
 .عوض کردم ی،سه ربع

 !رو پر کنم یبخورم، شکم کوفت  یزیچ یهرفتم تا  یینسمت پا به

*** 

که وسط   یدختر   یسرتاپا  ی،ابودم و با حالت کارآگاهانه  یستادهپنجره ا  پشت
سروش رو صدا زدم که با هول  یغ انداختم. با ج یبود رو نگاه  یستادها یاطح

 یبه معن یسر   یده،ور قلمب یهااومد و با دهن پر و چشم یرونونه باز آشپزخ
 !تکون داد «یه»چ

 :گفتم  ی،ااخم و حالت طلبکارانه با
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 !ما؟ یاطح یتو یهک  ینا - 

 !ی؟ک   -

 .نگاه کن یاب -

باال انداخت و  یرو قورت داد و به سمتم اومد و پرده رو کنار زد. ابرو  شلقمه
 :گفت  یبه شوخ  ی؛اردو خنده یدارانهبا حالت خر 

 !! خوشمان آمدیهبه، چه آدمبه -

 .نگفت یزی. چیدبه بازوش که خند یدممشت کوب با

 :و گفت یددر رفتم که بازوم رو کش سمتبه

 !یریدعوا بگ یکجا؟! نر   -

 !خب یه،ک  ینمبذار برم بب -

رفتم که دنبالم اومد. به  یاطو به سمت ح یدمکش  یرونرو از دستش ب بازوم
 :گفتم  یاشده یز ر یهاکمر، با چشمبهشدم و دست یکزددختره ن

 !باشن؟ یخانم ک  -

 به یکه تا االن پشتش به من بود، به سمتم برگشت و بعد از نگاه   دختره
 :من سوق داد و با من من گفت یسروش، دوباره نگاهش رو رو

 ! ... سالمیزهاوم... چ -

 !ید؟باش ی! شما ک یکعل -
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 .اوم... بارانم - 

 !خوشبختم. هر هر هر ییتم! از آشنام برفخب من -

 :زد به پشتم و گفت سروش

 !یگههمونه که سپهر خواطرخواهش شده، د ینا -

 !کنه؟یکار م  یچ  جاینا یها، جلبک؛ ول گییآهان! راست م -

 .ازدواج یبابا! حتمًا برا دونمیچه م -

 :سمتش برگشتم و گفتمگرد، به  یهاچشم با

 !جان؟ -

 .یچیه -

 :با حرص آشکار گفت انبار 

 !ها یستادما جاینمن ا -

 .یخسته نش ین،خب بش -

 !یاد؟ب یدبه سپهر بگ شهی: مباران

 !شهینوچ، نم -

 !را؟: چباران

 !یراچون که ز -
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و بعد از مکث،  یدیمسمت خونه چرخزمان، بهدونفر هم یغداد و ج یصدا با 
 !یدیمبا هول به سمت خونه دو

و سپهر به   یاکه رو  یمسمت باال به راه افتادنبود. به  یر که خب  یمسالن شد  وارد
بودن و به هم نگاه  یستادهوسط سالن ا هایامثل سکته یاحالت بامزه

 !کردنیم

 :گفت  یبه خودش اومد و حرص  یاخنده که رو  یر ز  یمحالتشون با سروش زد  از 

 !شی؟یچرا مثل جن ظاهر م -

 !شد؟ یدات: تو از کجا پسپهر 

 :خر گفتلت تمسبا حا رویا

 !از آسمان -

 .برم یداون پرونده رو بده من کار دارم؛ با کشهی: سپهرجان، اگه طول مباران

 .گلم  یم: بر سپهر 

 :کنارم خواست ردشه که آروم گفتم  از 

 !یرشاز ز یفکر نکن در رفت  ی،بد یحتوض یدبا یبرگشت  -

 .گفت و رفت  «یو »چشم خندید

 !. چه مهربون شده سپهر دیاب یشهدختره هم ینا کاشی: اسروش

*** 
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 .یام: من نمرویا 

 !یبش یدهنت که افق  یتو زنمیم ینهمچ یاری،نه ب ی! بخوایتو غلط کرد -

 !شهیم یطچمه، خ فهمنیم میافهاز ق یام. بیگهد خیالیب  -

 .چادر و روبند بزن -

 !نظرات مزخرفت ینتو اصال نظر نده، با ا -

 .کنم  یمتگر   یابلند شو ب -

 !یشآرا یز جلو م یصندل یرو یدسته، پر خوا خدا از 

خوب شد. البته اگه حراست به  یلیخ یول ید؛طول کش یساعت  یمن گریمش
 !نده یر رنگ رژلبش گ

کفش   ی،دار، شلوار و مقنعه بلند مشک زانو مچ یر تا ز یمانتو زرشک  یه سریع
و  یکه مانتو جلو باز کوتاه مشک   یاو با رو یدمپوش یو کوله چرم مشک  یزرشک 

بود؛ به  یدهپوش یمشک  یو کفش و کوله یمشک  دار یپشلوار ز ی،مقنعه مشک 
پام رو تا حد  ت،. طبق عادیمو سوار شد یمرفت ینسمت ماش. بهیمراه افتاد
شروع به حرکت کردم.  «یپدال گاز فشار دادم و با سرعت »فورج  یتوان رو

اش شروع کرد و باه  یپل یدست برد و ضبط رو روشن کرد و آهنگ رپ یارو
 .خوندن کرد به

ولومش رو کم کرد و بعد از  یدیم،شگاه که رسبود! به دان یادز یلیخ صداش
و به  یم. وارد کالس شدیمبه سمت ساختمون دانشگاه رفت ین،پارک ماش
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حرکت،  یک  یپرت کردم و ط  یز م یم رو رو. از دور کولهیمرفت یپمونسمت اک 
 !یدمپر  یز م یرو

 !کردنیگرد؛ بهمون نگاه م  یهاما خنده و آرزو با چشبا دهن باز، هاله ب بهار 

 !یدید؟: هان؟! آدم ندرویا

 !یدنند یپنه، خوشت -

 !یمکرد  یارت: چه عجب، ما شما دوتا رو زآرزو

 !طواف هم بکن یاب -

 ... .یکممن  ذاشتیی! جا می؟رو جا نذاشت  تیچرا گوش یروز : ساحل دهاله

 :و با خنده گفتم یدمحرفش پر  بین

روحت شادشه! مگه مخ خر خوردم، مدرک جرم بدم  ی،کن  یفضول یکمتو  -
 دستت؟

 !یدنشون داد و خند الیکی

که از   اییکه با پس سر   کردیگرد شده بهمون نگاه م  یهاهنوز با چشم بهار 
 !رفت یادشخورد؛ کاًل نگاه کردن  یارو

 :برگشت سمتش و گفت تیز 

بعد  ی،هنوز بذار برس زنی؟یمبعد  ی،! بعد از چندوقت اومدیان ! رویهو -
 .شروع کن



  

 
151 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یابه خودت ب یکمها!  یستغرق شدن خوب ن یاد: زرویا 

 .زد یهم چشمک  بعد

 :با ذوق گفت هاله

 !شهیشروع م ید! از شنبه ترم جدیوا -

 !یدی؟رس یجهنت ینبه ا یقدر فکر کرد: چهآرزو

ا رو رصد هبهشون، سر گردوندم و بچه توجهیحال بحث کردن بودن که ب  در 
کاماًل   ینشسته بود، ول هاشیقبه باربد که کنار چندتا از رف یدمکردم که رس

ثابت بود. خب االن   یارو  ی! چون نگاهش رویستمشخص بود که حواست ن
 یکم  ر،اطخ  ینکمکشون کنم که باز رابطشون محکم شه. به هم  یدعقاًل من با

که   یفعاًل تا وقت  یول یستم،رو گرفتم. شرور ن یدشد یتکون خوردم و جلو
اون باز برگرده، نه  یمکن  یکار  یدبا هم باشن. بعد هم با یدنبا کنه،یترک م

هستم   یدختر عاقل  ینبره سمتش که بعدًا طعنه بزنه بهش. همچ  یارو  کهینا
 !کنن  یخودکش یدبا اهعاقل ی،که بگه اگه تو عاقل  یسهند خال یمن! جا

برگشتم که با  کرد،یپشت سرم م چشم و ابرو اومدن هاله که اشاره به با
 یینپا یز م یاستاد دانشگاه، هول شدم و خواستم از رو ینتر گنداخالق  یدند
 !فرود اومدم یصندل یکرد و با دهن، رو  یر که پام گ  یامب

رو تا موقع خوب شدن  ینیب ینمنفجر شد از خنده! اگه من تونستم ا کالس
خون  یکه کم  سرم رو بلند کردمبهم اسکار بدن!  یدزخمش، سالم نگه دارم، با

 !. کنارش پاره شده بودیدمبه لبم کش ی. دست یدمد یصندل یرو
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 :سمت استاد برگشتم و گفتمبه ایینسبتًا بلند و حرص یصدا با 

ما پوشش  یدشا ید؟ندا بد یه شید،یوارد کالس م یوقت  شهیاستاد، نم -
 !نداشتم یاسالم

رو بجوئن! تا بخوام بفهمم   یزهاکم بود مخنده! از فرط خنده،    یر همه زدن ز  باز 
 :گفتم، استاد گفت  یچ 

 !فقط من نامحرمم؟! نصف دانشجوها پسرن جاینا یان،خانم شا -

 :گفتم  گرفتم؛یکه ازش م  نییبه سمتم گرفت که در همون ه یدستمال هاله

 !یحاال هرچ  -

 !ینید؟سر کالس، درست و رو به کالس بش یدشما انضباط ندار -

 :گفتم  یپرت و با حواس یدپر  دهنم از 

 !بود یحزنگ تفر  -

 :گرد شده گفت  یهاچشم با

 !ید؟! اصاًل مگه شما کرمانشاه نبودیانمگه دبستانه، خانم شا -

 .بودم. برگشتم -

 !زود؟ در قینچرا ا -

 :بهش نگاه کردم و گفتم پوکرمانند

 !برگردم؟ ید،ناراحت -
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 :کنه گفت  یر گ  یستیرو دربا یتو یول یاد؛انگار از حرفم خوشش ب کهیحالت  با 

 ... .یگهد ینه، حاال که اومد -

 :مکث گفت با

 .یزیدکالس رو به هم نر   یجلسات آخر  ینخواهشًا ا ید،حاال که اومد یول -

بود،  یو رو مخ  زدیبا ناز حرف م یلیکالس که خ  یاافاده یاز دخترها یکی
 :گفت

 یکارها ید،گ ش...دزر ب یگهش...ما د گهی! راس...ت میانخان...م شا -
 .یدانجام بد یدبچه...گانه نبا

گفتم  زنی،یکشدار حرف م یلیحرف نزن. آخه خ ی،اگلم شما اگه خسته -
 یکارها  کهینگانه انجام بده، نه ابچه  یرها! بعد هم آدم کایخسته باش  یدشا

 هایبعض  یایوارد دن  ینهخودم بمونم، بهتر از ا  یایدن  یانجام بده. تو  یزنک خاله
 !مردمه یپسرها ابشم که فقط اهدافشون از درس و دانشگاه، ازدواج ب

کردم. منظورم کاماًل مشخص بود که با خودشه. با   یشاقهوه یعیطرز فج به
 .که من بهش انداختم، فکر نکنم رشد کنه  هایییهتک

 :بزنه که استاد گفت یخواست حرف  حرصی

 .ها! حرف نشنومخانم یگهبسه د -

 .از حرص شهیحتما الل م هگی! بچه دآخی

 .گذاشتم  یینلب پا ینشستم و دستمال رو رو اییروزمندانهحالت پ با
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 *** 

 .رمیمن نم یارو -

به من  یدن،در خونه؛ اون وقت ننه بابات فهم یادمجبورم بگم ب ی،خوب نر  -
 .نداره یربط 

 .خب خودت برو -

 .حالم بده تونم،ینم شه،ینم -

 !مواد یبشم ساق  رمب کنی،یم یآخرش کار -

من دل  یپس چرا برا ی،تو که مهربون بود ی؛لعنت  شهینم یزیچ -
 !سوزونی؟ینم

 یدل. سنگ یستالزم ن ین تو که مهربون بدبخت کرد یبرا یاالنم هستم ول -
 !الزمه

 !جون اون ننه، پاشو برو میرم؛یساحل، شعر نباف به هم من دارم م -

به   یالشدم به سمت کمد رفتم. با خوشح  نگاه بهش انداختم و با حرص پا  یه
نگاه به مانتو لش  یهخونمون!  یک پارک نزد یادزنگ زد و گفت که ب شیساق 

بپوشمش انداخت و   خواستمیکه دستم بود و م  یممشک  ینو شلوار ج  یمشک 
. به در که یرونرو برداشتم و از اتاق زدم ب یمشخصات رو داد. گوش یاروبه 
 .متشرگشتم سسهند ب یبا صدا یدم،رس

 وقت شب؟ ینهم ا عجله؟ اون ینکجا با ا  -
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 . هنوز ساعت نه و ربعه! بعد هم کار دارم - 

 !ی؟دار یکار چ -

 !به تو چه؟ -

 .ریمیشم با هم مکوفت، بذار آماده  -

پام   ذارییبرم که تا پنج سال نم  خوامیکجا م  یرو کم داشتم! اگه بدون   همین
 ! بذارم یرونرو از خونه ب

 :گفتم  اعصابیب  ی،تند لحن با

 یستسرم ب  یر خ  یای؛م؟! الزم نکرده مثل کش، دنبال من کش بمگه من بچه  -
 !و سه سالمه

غره، ازش نگاه گرفتم و از در خارج شدم. ها! ها! ها! چه باحال با چشم و
 یادهبه سمت در رفتم و پ خیالی. ب یاوردمرو ن ییچداد! سو یدکش کردم! ا

 یدم،ت رفتم. به پارک که رسفاصله داش  یابان چند خسمت پارک که حدوداً به
با لرزش   ترکوندم؛میو آدامسم رو    پاییدمیبودم مردم رو م  یستادها  کهیدرحال
 :جواب دادم یلمموبا

 !یا؟رو یهچ -

 !یدی؟رس -

 .یستشن یآره ول -
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جلو باز چهارخونه   یراهنو پ  یالغره. چشم و ابرو مشک   یباً داره و تقر   یقد بلند  - 
 .. اسمش هم ناصرهیدهشپو یمشک  شرتیو ت  یدهوشپ

رو قطع کردم  یکه زل زده بود به من، گوش  یدنشبه اطراف زدم و با د دیدی
 .و به سمتش رفتم

 !آقا ناصر؟ -

 !ساحل خانوم؟ -

 .یادجنس رو رد کن ب -

 یلیبرد و بسته خ یبشبه اطراف کرد و آروم دستش رو به سمت ج نگاهی
سمتم گرفت د رو درآورد و مشتش رو به  بند انگشت بو  که اندازه دو  یکیکوچ

 .یبمج یازش گرفتم و گذاشتم تو یعکه سر 

 :رو در آوردم و گفتم گوشیم

 .حسابت یزمشماره کارت بده، پولش رو برات بر  -

سمت به  ای،یگهبه کارتش و بدون حرف د  یختمرو داد و من هم براش ر  شماره
 !کردم  یالطف روهم به  ه اوننکرده بودم ک خونه رفتم. فقط خالف

*** 

که پوست دستمون رفت!   یدیمساب قدر ینبه جون خونه. ا یمافتاد یچ  مثل
 :ولو شدم و گفتم ینزم یرو حالیب 

 !تونمینم یگهمن د -
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 :کرد که مامان گفت  ییدهم ولو شد کنارم و تأ رویا 

 !مونده یلینشده، خ یز هنوز تم -

 یهک  ینیمبب یمو منتظر شد یمساکت شد  ی،ه شدن در ورودباز و بست یصدا با
انگار تا االن ما  کرد،ینگاه م ین. همچیمزده بابا، مواجه شدکه با چهره ُبهت

 !یهاول یها! درست مثل انسانیدهو آشپزخونه رو ند

 :حالت زار نشستم و گفتم با

 یدکش  گارییازمون ب قدر ینکه دخترت پرپر شد! ا  یار ب یفتشر یان؛شا یآقا -
 .کنهیجونمون درد مهمه که 

پناه  یادادم و پشت رو یپاش رو برام پرت کرد که جاخال ییلنگه دمپا مامان
 .گرفتم

من  یبتبابات و غ یشپ کنییم یکه فضول  یستادما جاین: من هنوز امامان
 !کنییرو م

 !یه؟چه وضع ین: ابابا

ت غذا بلد چه بدتر بود اوضاع! زن دیدی،یو م یبود یدخوبه. با ینتازه ا -
 !یمبش یبود همه افق  یک . نزدرو ترکوند یگ درست کنه؛ د یستن

 !م! آش رشتهیستم: زهرمار! امشب من تو رو ادبت نکنم، فرشته نمامان

مامان رو گرفت   یآورد که با دو به پشت بابا رفتم که بابا جلو  یورشسمتم    به
 :و گفت
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کارگر بفرستن   زنمینگ مبرن، خودت هم برو ز   هاین! خانوم بذار ایگهبسه د  - 
 .کنه  یز تم

 :و گفت یدهاش رو به هم کوببا ذوق دست رویا

... بهت ب خواییم یشاهلل هرچ کمتون نکنه عمو؛ ان  یجون! خدا از پدرآخ -
. 

 :پهلوش، از کوک دراومد که مامان با خنده گفت یفرو رفتن انگشتم تو با

 .مک کنندارن! بذار ک ینوز انرژه هاینفکر کنم ا یعل -

سمت  به یعسر  یلیو مثل اسب، خ یمشد یرهگرد شده، بهش خ  یهاچشم با
 .یدیماتاقمون دو

 :داخل حموم و داد زدم پریدم

 !رفت یادمخونه مادر جون، قرار بود بهش سر بزنم،  یملباس بپوش بر  یا،رو -

 .اول برم حموم؛ زود باش یدآخه! بعد هم با یاممن کجا ب -

من از خودم،  هاییقکه رف  دونهیحافظ نم! فقط خواجه یاواسه من کالس ن -
 یقهمن هم با اون سل ینزن. برا ی! پس حرف اضاف ترنیک م نزدبه خانوده

 .دست لباس انتخاب کن یهبدت، 

*** 

اصله بالف یااومدم. رو یروناز حموم ب یقه،دق یستربع تا ب یهاز حدودًا  بعد
 !حموم یخودش رو پرت کرد تو
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و  یدرنگدار، سفشکم و مچ یر وجب ز یکو کوتاه تا  یپک  یر حر  یز شوم یه 
و  ینپا و جلوباز و بدون آستو مانتو بلند تا مچ یادار سورمهزاپ ینشلوار ج
چسب  یینهآ  یو جلو یدمبلند، برام گذاشته بود. پوش یدو شال سف یاسورمه

با رژ  ور  یشمخط چشم شدم. آرا یدنشغول کشرو عوض کردم و م ینیمب
 :اومد. گفتم یرونب یاکردم که همزمان، رو  یلتکم ییالوآلب

 .بزنم یمبه گوش یسر  یهمنم  یع،حاضر شو سر  -

 .یاوک  -

 یدسف یشرتت یهو  ینو ج یبج یشش یو شلوار مشک  یمانتو لش مشک  یه
شال   یهو کفشش رو باهاش ست کرد.    یدکه روش عکس اسکلت بود رو پوش

 یستادو کرم، آماده جلوم ا  اییرهب تسرش انداخت و با زدن رژ ل  یرو  ی،مشک 
 :و گفت

 .یمبر  -

 داشتم،یرو برم  یچسو  کهیبود. درحال  یمانداختم. هشت و ن  یساعت نگاه   به
 .شماره مادر جون رو گرفتم

 !الو؟ -

 !ید؟درجون، خوبسالم ما -

 ی؟ممنون دخترم. تو خوب  -

 گیرم،یهم م جا. شاماون یامم یامن هم خوبم. دارم با رو ی،شما خوب باش -
 !یرم؟برات بگ یروناز ب خوایینم یزیدرست نکن. چ یزیچ
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 یشکالت   یها! با بست   آبدار خوشمزه  یترش  یکم. فقط سر راه  یدنه، خوش اومد  - 
تخمه   یکمآلو و    یلوَتر و دو ک  یرینیش  یلوک  یهو    و چند جعبه شکالت  یلیو وان
 ... .و یالو پف

 :گرد شده گفتم  یهاچشم با

! یهمه سفارش داشت  ینو ا خواستیینم یزیخوب شد چ ن، حاالمادر جو -
 ! کنم  یهوانت کرا یه ید،که گفت  هاییینا یبرا یدبعد هم من با

 !یشد یسقدر خسچه -

! رهیم یادم طور ینکن. ا  یامک رو برام پ خواییم یمادر جون شما هر چ  -
 ی؟ندار یکار

 .نه، خدا به همراهت -

 :. بلند وسط سالن داد زدمیمرفت یینپا یاکردم و با رو  قطع 

 .خونه مادر جون. خداحافظ ریمیمامان ما م -

 .یرونب یمبدون منتظر موندن جواب، از خونه زد و

که مادر جون گفته   یزهای. سر راه چیمکردم و به راه افتاد  یلرو پ  یخفن  آهنگ
 و به اطراف رفتمیم یتند یلی. با سرعت خیمو باز سوار شد یمبود رو گرفت

 ییریسبز بودن چراغ، تغ  یدنو از دور با د  یدیمنداشتم. به چهارراه رس  یتیاهم
 ینو ماشقرمز شد  یهو غشدن به چهارراه، چرا یک سرعتم ندادم! با نزد یتو

. یمبود تصادف کن یک باهاش نداشتم و نزد یادی! فاصله زیستادهم ا ییمجلو
سمت   ینماش  گذشتم که  از کنارش  ییحواسم رو جمع کردم و با ال  یا،رو  یغبا ج
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برم! مثل خر   شدینه م  یسم،وا  شدیافتاد. حاال وسط چهارراه نه م  یچپم خط  
رو  یسکششاخش بود. ر یتصادف رو رتکرده بودم! در هرصو  یر گل گ  یتو

از وسط چهارراه خواستم رد شم که   یی،العاده باالدادم و با سرعت فوق  یحترج
روش جلوم سبز شد. روبه  یابونخ  بره سمت  خواستیعمود به من م  ینی،ماش
کردم و با سرعت از کنارش گذشتم.  یترو به سمت پشتش هدا ینمماش
ل شد که امکان چپ شدنش بود! هول یبه سمت راست متما  نیهمچ  ینماش

 یغ هم ج یو گاه  خوندیلب اشهد م یر ز یاکرده با همون سرعت روندم. رو
که خش  ینیهمون ماش مدیبه پشت انداختم که د ینگاه  یینه! از آ زدیم

 !اومدیدنبالم م یعیانداختم بهش، با سرعت فج

 :زدم یغ گرد شده ج  یهاچشم با

 !کنهیم یکسانمونا! االن مثل بولدوزر با خاک خد یا -

 :گفت  یغ با ج یااز قبل گاز دادم که رو تر بیش

 !یباق  یار د فرستیمونیاالن م یم! بزن کنار خسارتش رو بدیروان  -

 .خوابوننیرو م ینمن، ماشنز  زر  یارو -

 .نکبت، من آرزو دارم کشیمونیم -

دو برابر من کنارم اومد و  یها بود؛ با سرعت حرف ینتر از اکه سمج  ماشین
. با سرعت یچیدمپ  یفرع   یکردم و تو  تر یشچراغ داد که بزنم کنار. سرعتم رو ب

نگاهم   یدمآسوده کش  ی! نفسیستن  یدمبه پشتم انداختم که د  یروند و نگاه 
 :زد یغج یاگرفتم که رو  ینهرو از آ 
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 !جلوت رو بپا - 

 یکوچه رو به کوچه کنار  ینکه ا  اییدگین، از بر که عمود م  ینیماش یدند با
بود، مثل برق پام   یستادهوسط کوچه ا  یقاً اومده بود و دق  یرونب  کنه،یوصل م

بود به   کیسرعتش رو کم کرد. نزد  یبد یبا صدا  ینترمز زدم که ماش  یرو رو
 یندادم که ماش  ار هم محکم فش  یهام رو روبرخورد کنه. چشم  ییجلو  ینماش

همون بود که افتاد دنبالم.  یی،جلو ینخدا رو شکر برخورد نکرد! ماش .یستادا
 !یمبش یبود افق  یک ! نزدکنهیم یکار چ ینخسارت بب یه یگدا! برا

 یلیخ یافش. قیینابا قفل فرمون اومد پ یکلیپسر بلند قد و ه یه ینماش از 
 :با وحشت گفت یامشخص نبود. رو

 دفاع؟ یبرا یدار یاسطوخودوس! ساحل چ  یا -

 :لب زدم بردهمات

 .قفل فرمون و چاقو -

خودم   یغ و قفل فرمون رو باال برد بزنه که با ج  یستادراننده ا  یشهکنار ش  پسره
 .و منتظر شدم بزنه یصندل یرو پرت کردم رو

 یالعاده عصبفوق یدر سمتم باز شد و صدا یقه،چند دق! بعد از یومدن صدایی
 :فتگ

 .یینپا یاب -

فرو کردم که بلندتر عربده  تر یشب یصندل یهمون حالت، سرم تو حرکتبی
 :زد
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 .یینگفتم گمشو پا  - 

 یمونکه کردم، پش  ییو کارها یلحن عصب یادآوریفحش بدم که با  خواستم
افتاده، آروم  یینشدم و با سر پا داج یاشدم. آب دهنم رو قورت دادم و از رو

 ! دمش یادهپ یناز ماش

 .دهنت یباال، تا نزدم تو یر سرت رو بگ -

 :در هم، گفتم یهاسرم رو باال گرفتم و با اخم تیز 

 ... .کیغلط م یلیخ -

 .هام گرد شد! آرمان بودچشم یدنش،د با

 :اخم گفت با

 یس! زنگ بزنم پلیدیش؟! خر داده؟ ینامهبه تو گواه یک   ینمباز هم که تو! بب -
 رو بخوابونه؟ ینتماش یادب

 :داد گفت با

 !یست؟کلت ن  ی! تو عقل تویبود هزار نفر رو بکش  یک! نزدیه؟چه طرز رانندگ  -

 .کنم  یرانندگ  طور ینا کنمیدرست حرف بزن! اصال تو رو سننه؟! حال م -

 یعتسم تشدهنت که فردا مرا  یتو  زدمیم  ین! و اال همچیکه زن   یفح  یف،ح  -
 .رو انجام بدن

 یگهد  دیمیبود تموم شد، رفت! خسارتت رو م  یزیچ  یه.  یگهه د: آقا بسترویا
 .عربده زدن نداره
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 :آروم گفت یا،به رو توجهبی 

به  گمیبهش م زنمیبا عمو حرف م ی،کن  یرانندگ  طور ینساحل دفعه بعد ا -
 !ی؟شد همیرفپاش باشه. ش یر ز ینعنوان شوهرت، دوست ندارم زنم ماش

 :تر گفتمخودش آروم مثل

داره؟!   ی. به تو چه ربط کنمیم  یبدتر رانندگ   ین! اصاًل از ایغلط کرد  یلیتو خ  -
! دور بر ندار. اصاًل مگه قرار نبود به یبعد هم شوهر، شوهر نکن؛ هنوز نامزدم

 !رفت؟ یادت!؟ توافقمون یمنداشته باش یهم کار

مثل بشر،  یادهت فشار م. بیگهنفر د توافق سر تو بود، نه سر جون هزار  -
 ی؟کن  یرانندگ 

 .یادفکر کن م -

از پشتم  یی. صداکردیانداختم که با دهن باز بهمون نگاه م ینگاه  یارو به
 :گفت

 .یگهد یمبر  یاشد، ب یر د خیالیآرمان ب  -

 .یاماالن م -

 بده رو  یهتک  ینبه ماش  خواستیم  کهیپسره درحال  یهپشتم نگاه کردم که    به
انداختم و  یشده. به سرتاپاش نگاه  یادهپ ینه تازه از ماش. معلومیدمد

چپم رو   یدوست آرمان باشه، ابرو  خوردیبهش نم  که اصالً   یپشمتعجب از ت
 .آرمان دور نموند یدباال انداختم که از د
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 :طعنه و پوزخند گفت با 

 !یدی؟پسند -

 :گفتم

 !یم دارگل هخوش هاییقرف یناز ا ی! رو نکرده بودیوا یا -

هاش رو دراز بود و دست  یبود که کم  یدهپوش  یجلوباز  یسوشرت مشک   پسره
بود. موهاش   یدهپوش  اییمشک   یشرتو ت  یمشک   ینشلوار ج  یهباال زده بود و  

کوتاه کرده بود و باالش که بلند بود رو به سمت راست و   یلیرو دورش رو خ
 یتشد که جذاببو  خط  هیکرده بود. سمت چپ کلش هم    یترو به پشت هدا

هم  یگهد یهم عالوه بر ساعدش، جاها ییها. عالمتکردیرو چندان برابر م
 .زده بود

 !حلقت ینکنه تو یر بپا گ -

هام بود، نگاه گرفتم و چشم یرو یقاً زدم و از پسره که نگاهش دق پوزخندی
 :به آرمان نگاه کردم و گفتم

و  کنمیم یمتقس یتر کوچک  هاییکهتو نگران من نباش. لقمه رو به ت -
 !یمنیتا هاییهاز توص ی. مرسخورمیم

 :جلو اومد و گفت پسره

 خانوم؟ -

 :بهش نگاه کردم که گفت یسمتش برگشتم و سوال به
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 !پوزخندتون رو بدونم؟ یلدل شهیم - 

 !بودم یشونبا شما نبودم، با ا -

 .شده بود یرهبه آرمان اشاره کردم. با اخم بهم خ و

 .یمر ب ی: سامآرمان

 .یمبا بانوان آشنا بش خوایمی: کجا؟ تازه مسامی

خوشحال  یلیخ خوره،یحرص م یدم! من هم که دخوردیخونش رو م خون
زنگ   یلمکنم که موبا  یتشاذ  تر یششده، خواستم ب  یرتیغ  یقشسر رف  کهیناز ا

 !خورد

 :شماره مادر جون جواب دادم یدنآوردمش و با د یرونب ینداخل ماش از 

 جانم؟ -

 تو دختر؟ یکجا موند  -

 .یستن یزینگران نباش چ یام،االن م -

 .باشه زودتر فقط -

 .چشم فعالً  -

 :کردم که آرمان گفت  قطع 

ن او یدشا کنی،یم یرانندگ  هایابونخ یتو یبا چه وضع دادییم یحتوض -
 !یکن  یداد مثل بشر رانندگ  یادت یپشت خط 
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 کار دارم؟  یر وقت من رو نگ ،شهیقدر منداره. خسارتت چه یبه شما ارتباط  - 

 :و گفت یدرو کش یسام یزد و بازو پوزخندی

 .یسام یمبر  -

 .هافعاًل خانم -

از دختر عموش خسارت   ده،یم  یخسارت هم نگرفت! اصاًل چه معن  ی،عال  چه
 !کردم که کردم، دستم درد نکنه  یخط رو خط ینشاشزدم م یره؟بگ

رو   ینشهم سوار شد. داشت ماش  یاو استارت زدم که رو  ینماش  یتو  نشستم
فعال شده بود! داشت  یزیمر. باز حس ِکرمیچهکه بتونه بپ بردیعقب م

از کنارش رد شدم. االن فقط خدا   یتند  یلیو سرعت خ  یکافکه با ت  پیچیدیم
 !! ها! ها! ها! هاخورهیقدر حرص مچه دونهیم

دش، مثل بشر قول خوتر کردم و بهکه محو شد، سرعتم رو کم یدموند از 
 .کردم  یرانندگ 

. سفارشات مادر جون رو از جعبه یمشد  یادهپ  ینرو پارک کردم و از ماش  ماشین
باز شد.  یکی،ت یکه در با صدا  یمدادو زنگ رو فشار  یمدرآورد ینعقب ماش

. فکر کنم آذوقه چند ماهش رو رسیدیم یلونپنج نا یاسفارشات به چهار 
 !گرفته باشم

بود. حدودًا هفتصد متر بود که چهارصد مترش  ییاصفاب و یالییو یخونه
بود. ساختمون خونه وسط   یاطمترش ح  یصدساختمون خونه بود و س  یربنایز

پر از درخت و گل و  ی،به در ورود شهیم یخونه، که منته یبود. جلو یاطح
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 نصفشها  که شاخ و برگ درخت  یکی،بود. پشت ساختمون که به در کوچ  یاهگ 
داشت. ساختمون خونه   یباییاستخر و تاب ز  شد؛یم  یبود، منته  رو پوشونده

 !مدرن و جذاب بود یرونشهم، هم از داخل و هم از ب

سهند و سروش که لم داده  یدنو با د یمرو هول دادم و داخل شد یورود در 
 !باال یدابروهامون پر  شکستن،یمبل و تخمه م یبودن رو

 .ینجانقبل از ما ا هاینحاال ا یم؛فرار کرد هاین: ما از دست ارویا

قبل از ما  ریم،یهرجا ما م کشنیبه! برادران زحمتکش که زحمت مبه -
 !جاناون

 یدیخر  ی. چ یدرفته خر  یده،به! خواهر قشنگم که زحمت کش: بهسروش
 قشنگم؟

 .یریجون بگ یبخور یدم؛کوفت خر   -

 .همون هم خوبه -

 :گفت  یزدگ کرد و با غم  مکثی

 .ُمردم یاز گرسنگ  ین،با شرافت فلسط یها...بابا مثل بچهیفت گر   یچ  یجد -

 !کنهیم یالهچه نا ینشده، بب یر خوبه! حاال دو ساعت غذاش د یرینم -

درآوردم و به سمتش پرت کردم که  ییطالبسته ساقه یه هایک پالست یتو از 
 .هوا گرفت یتو

 !یرهنم یهم بده، از گشنگ  یر به اون طفل صغ -
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 یک تعارف کوچ  یهتا االن لمبونده و به منم    یر طفل صغ  ینا  کهین: اول اسروش 
 ... .کهیننکرده، دوم ا

 :وسط حرفش و گفت یدپر  سهند

 .لمبوندییم یتعارف نکردم، چون خودت هم داشت  -

 گفتم؛یشو بذار کامل حرفم رو بزنم. داشتم مخفه  زنم،یحرف م  ی: وقت سروش
من رو  یکجا  یقاً دق ین! اکنهیقهر مدست بچه،  ی! بدیه؟چ ینا کهیندوم ا

 یا  یریمنم یگ از گشن  یرو روشن کن. قراره بد  یفبعد هم تو اول تکل گیره؟یم
 !یریم؟بم یاز تشنگ 

مشکل خودته   کنه،ینم  یرتو س  یستن  یبسته کاف   یهاون    کهیندوم! ا  ینهگز   -
 !مونییم یکه مثل جاروبرق 

 .یدجون: سالم دخترها. خوش آمد مادر 

رو به سمت آشپزخونه  هایک سمتش و بغلش کرد و من هم پالست فتر  رویا
گذاشتم و مانتو و شالم   یدیجاکل  یرو  رو هم  ییچاپن گذاشتم. سو  یبردم و رو

 یممبل نشست ی. رویمرو درآوردم و برگشتم و با مادر جون حال و احوال کرد
 :گفت  یاکه رو

 سپهر کو؟ -

 :گفت  یطنتبا ش سروش

 یادبگه از من  یستن یکی! کشهیهم نم خجالت ی،ازرفته نامزدب ی،عوض -
دختر آفتاب  یه یخوب منتظرم ننه بابام دست بذارن رو یهامثل بچه یر،بگ
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من هم بگم  یدی،تا اپل یریمزن بگبراش دستگاه چمن یدبا یده،مهتاب ند 
با  هک  ینهخوبه. تازه آپشن جذابش هم ا ینهام؛ همجفت چشم یچشم، رو

 !نوازشم کنه ونهتیم هاشیبیلس

 !هم نه و تو یک   یچه -

 :گفتم  یبا لودگ  یابه رو رو

تاپ بودن  یگهگشته، د  یماشااهلل داداشم با همه مدل دختر  یاجون،آره رو -
به کوچه  زنییچرا م خوام؛یبگو پشمک م یهودلش. داداش گلم  یر زده ز

 معروف؟

 :زد و گفت یخنده چشمک  با

 !یدی؟خر  -

 !ییپررو یلیخ -

 .گهیکه م  یهست  ینفر ینامروز تو هزار و پونصدم :سروش

 :داد زد سهند

 !ر جون، بابا جون کجاست؟ماد -

 .مونهیامشب شرکت م زنی؟ی: مگه ناشنوم که عربده ممادرجون

 !خونه؟ یادسابقه نداشته بابا جون شرکت بمونه! چرا نم -

زن نگاه همبهعاشقونه حال  یالو سر   خوردیم یترش  کهیدرحال  یلکسر  خیلی
 :گفت  کرد،یم
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رو  یلممحرف نزن، بذار من ف قدر ین. ایادکردم، امشب نم  یرونشاز خونه ب - 
 !بچه ینمبب

 .کردنیبا تعجب به هم نگاه م همه

 !ید؟کرد  یرونش: چرا بسروش

 .جون: چون رو مخ بود مادر 

 کرد؟  یرونشاز خونه ب یدرو مخ باشه، با ی: هرک سهند

 .: آره پسرممادرجون

 ی؟از دستش دلخور یهن، هنوز سر اون قضرجوماد -

و  یاهمال اولش بود، االن فقط دوست دارم با کمربند س ی: دلخورمادرجون
 !کبودش کنم

 !یه؟: کدوم قضرویا

 !: حامله بودن منمادرجون

شده بود.   یهاشون قد نعلبک همه جا رو فرا گرفت. همه چشم  یمیعظ  سکوت
 :تگف  یسهند سکوت رو شکست و باناباور

 !حامله؟ شما؟ -

ش سر هم قهقهه یاخنده که به دنبالش رو یر د زز  یبلند یبا صدا سروش
 شیشونیبه پ  ید! سروش کف دستش رو کوبزدنیرو گاز م  یز گرفت. از خنده م
 :و با خنده گفت
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 !یددار یا! چه دل خجستهیدقدر باحالجذاب، شما چه هاییلعنت  - 

 یرونو اال شما رو هم ب ید،م نزنکه هست! حرف مفت ه  ینهجون: هم مادر 
 .کنمیم

 !دل دارن هامینا یگه،د گهیراست م -

 .جا رو گرفتکردن و با خنده، بحث رو بستن. باز سکوت همه  ییدتا همه

 !ینیم؟ترسناک بب یلمامشب ف ایدیه: پاسروش

 .تمیهپا -

 .. سردرد دارمیستم: من نرویا

 !: ارواح عمتسروش

 .بینمیم یامتر شدم م، اگه خوبدارمدرد . سر گمیم ی: جدرویا

 یزهاست،چ  ین. سهند هم که کاًل مخ اینو ساحل اوک  یا: خب پس، روسروش
 !یای؟مادر جون م

 ید،بردار خوایدیم یبخوابم، شما هم هرچ  یرم. میادنه مادر، من خوابم م -
 .یدبرام بخر   یلوک  یه  یدبا  ید،. اگه دست بزنیدمن دست نزن  هاییفقط به ترش

کرد و   یرو پل یلمو ف یدکه رفت بخوابه. سروش پر   یمگفت  «یه »چشمخند با
 :رو به من گفت

 .یمبخور یار ب یزیچ یهپاشو برو  -
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 !: ساحل گشنمهرویا 

 .یارمن ب یآب هم سر راه برا یوانل یه: سهند

 یکم و کسر   یکرده، هرچ   یداکه مادرش رو پ  یا! مثل جوجهای؟یگهامر د -
 .گیدیم یددار

 !انگار. مادر جون هم که انگارنهیم: خوب ما شام نخوردیاور 

 یر د  قدر ینا  یدکجا بود  ی! راست ید؟انتظار شام هم دار  ید،: ساعت ده اومدسهند
 !ید؟کرد

 :و گفتم یدمبده که وسط حرفش پر  یحخواست توض رویا

. سروش تو هم به سپهر یارنب یتزاپ زنمینبود. االن زنگ م یزیچ خیال،یب  -
 .جاینا یادخونه نره ب بزنزنگ 

 !من و سهندم سفارش بده ی: باشه. براسروش

و پفک  یالگفتم و زنگ زدم و سفارش دادم. بعد هم پف  «یخنده »چشم با
و گذاشتمشون روش.  یز آب بردم سمت م یوانل یک و...رو آماده کردم و با 

 پاش  یهکه سهند روش نشسته بود نشستم.    یزیونتلو  یجلو  یمبل راحت   یرو
 .آوردم  لدپفک رو از قبل، با ج  یهبلند نشم    یقههردق  کهینا  یبود. برا  یز م  یرو

. یمسمت ولو بود یهها رو خاموش کردن. هرکدوم به شروع شد و چراغ فیلم
بود! من  قرار یو ب  کردی. تندتند عرق میستمعلوم بود حالش خوب ن یارو

بمب کنارم  که اگهبودم   یلمف یتو ینهمچ ینهم یناکم، براترس یلمعاشق ف
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گنده   یکلگذشت که ه  یلمربع از ف یه! حدودًا فهمیدمینم یدشا ترکوندن،یم 
 :ها تند گفتمرو گرفت. مثل بچه یدمد یسروش جلو

 !بینمیم یلمبرو کنار، عه! دارم ف -

 .غذا آوردن یستی؟گشنه ن  -

 . خورمیبرو کنار، بعدًا م -

 یکه گذشت، نگاه   یگهد  ی. کمیدمرس  یلممجلوم کنار رفت و منم به ادامه ف  از 
داده بود و خوابش  یهمبل تک یبه اطراف انداختم. سروش سرش رو به پشت 

ش ترسناک بود و همه یلمبراش گذاشتن! حاال خوبه ف ییبرده بود. انگار الال
 یدنهد یلمچه وضع ف ینشده بودن. ا یبهم غ یابزن، بزن بود! سروش و رو

سالن به راه   یتو  یا،و دنبال سروش و روپ کردم  رو است  یلم! فشعورهایآخه ب 
در  یدنبه اطراف انداختم که با د یافتادم. موهام رو پشت گوشم زدم و نگاه 

. خدا مرگتون بده! یدمرو شن  ییطرفش رفتم که صداهابه  یی،شودست  باز یمهن
 !حرف زدنه؟ یجا ییشوآخه کنار دست

ش رو و چهره به گوشم خورد یارو ییهگر   یاطراف نگاه کردم که صدا عمیق
انداخته بود. با تعجب بهش نگاه کردم. سروش  یینکه سرش رو پا یدمد

 یعیهاش به طرز فجپشتش به من بود. جلوتر رفتم و بهش نگاه کردم. اخم
 !درهم رفته بود

 شده سروش؟ یچ  -
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 یبرا  یتوش باال گرفت و بعد از مکث   یو دستش رو با محتوا  طرفم برگشت  به 
 !پام یمن، پرتش کرد جلو یدند

شد! با تعجب  یلتبد یکهشکست و به هزار ت یبد یبا صدا اییشهش بطری
 .نگاه کردم یاو مات برده به رو

 احمق؟ یش: چرا شکسترویا

 یاضاف   یهاطغل  یناز ا  یگهتا د  کنمیو کبودت م  یاه: اگه الزم باشه، سسروش
 !یکرد  تو که  یغلط  ینکردم، اال ا  یسنم همه غلط  ین! با اینکن

 .نداره یارتباط  یچ: به تو هرویا

 یدار یالاالن خ ی؛خونه ما بزرگ شد یتو یی. از راهنمای: غلط کردسروش
 !باشم؟ تفاوتیب  کنی،یکه م  ینسبت به غلط 

خونه شما بزرگ شدم؟ فوقش  ی! من کجا توذاری؟ی: االن سرم منت مرویا
 .فم سروشنبودم. واقعًا برات متأس جاینوعده ا یه یاهفته

براش. براش  یهم مثل من بود تو یننبود. منظورش ا ینمنظورش ا یارو -
 .بخواد منت سرت بذاره کهینرو گفت، نه ا ین. ایمهم

اگه عقل داشت فکر کنه، خودش  ینساحل؟ ا دییم یحرو توض ی: چ سروش
 !نداختایمرداب نم ینا یو تور 

 .نه یامرداب  یتو تمافینداره که من م یارتباط  یچ: به شما هرویا
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از معتاد شدن خواهرم، ترکت   یریجلوگ  یشده برا  ی: چرا ربط داره. حت سروش 
 .دمیم

 :ش رو پاک کرد و با پوزخند گفتگونه  رویا

 .راحت باشه یالتکه خ  پرمیبا خواهرت نم یگه! منم دکنیینم یغلط  یچه -

 شد،یرد ماز کنارم  کهیگرد شده بهش نگاه کردم که درحال یهاچشم با
 شیخال یرفت. با تعجب به جا یرونم کاشت و از در بگونه  یرو یابوسه

به سمت سروش برگشتم   یت! با عصبانشعوریقدر ب نگاه کردم. واقعًا رفت؟! چه
 :و گفتم

که مثل زبون ماره رو   یتاون زبون هفت متر  یجلو شهین، نمخاسروش -
 !یری؟بگ

داره خودش رو بدبخت  کهینا با که  یستین یقشو ساحل! رف: خفهسروش
 .یایکنار م  یبه راحت  کنه،یم

 .نکنم یو کار کشهیزجر م ینمبب تونمی! من نمیام؟کنار م  یمن به راحت  -

 کشه،یزجر م  یکمهم داره.    یدنشزجر ک  یدنکه! آشغال کش  میرهی: نمسروش
 .شهیبعد راحت م

 .شهیتا خودش نخواد نم -

 . اصاًل مگه نامزد نداشت؟شهیم یضرا ی،: باهاش حرف بزن سروش

 .دوست نداشتم بفهمه معتاد شدم، باهاش بهم زدم گهیم -
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 کجا رفت، کار دست خودش نده؟  ین: پوف! برو ببسروش 

رفت، با سرعت از در خارج شدم و داخل  یشپ یقهچند دق کهینا یادآوری با
 !رو گشتم. نبود یراییپذ

 شد؟یچ  -

 !برده یلشم. وسایستسروش ن -

 .احتمااًل باالست -

 یم،ها رو گشتتک اتاقها رفتم و سروش هم دنبالم اومد. تک با سمت پله تند
و با  یوار م به دداد یهنبود! تک یول یم،و رو کرد یر خونه رو ز ینبود. همه یول

 :بغض گفتم

 کنم،یم تتیکهیکهت یاد،سرش ب ییرو نداره بره. اگه بال ییسروش اون جا -
 .خورشت یتو ریزمیم

 .کردن نداره  یهدنبالش. گر  یمپاشو مانتوت رو تنت کن، بر  -

 .یماز در خارج شد یم،و با برداشتن گوش یدممانتوم رو پوش سریع

بود رو به سمتش پرت کردم و  یز م یه روک  یرنگ خوش یدستمال کاغذ جای
داد که دستمال به تاج مبل برخورد کرد و  ی. جاخالیدمرو باال کش ینیمب

 !یگهد ینههم ینیجنس چ شکست! 

 صورتم؟ یتو خورهیم گیینم -

 ... .با اون زبونت. عه یبترک  یا -
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و رو  یر کردن، کردم. تموم شهر رو ز  یهشروع به گر  یبلند یهم با صدا بعد 
 .یانشونه از رو یهاز  یغدر یول یمکرد

 !به من چه، جنبه نداره؟ -

 !حلقت یتو مکنیسروش ببند دهنت رو و االن مبل رو از پهنا م -

 .نگفت یزیدستاشو باال گرفت و چ یمتسل ینشانه به

 .رفته خونه خودشون ید: خب شاسپهر 

 !دنیراهش نم -

 :پام، گفتم یرو کوبیدمیبا دست م کهیدرحال یه،گر   با

 !یارو یرهمادرت برات بم یاله -

 نرفته؟ ییآشنا ی،: خونه دوست سپهر 

 :زدم یغ ج اعصاببی

از من  جاینا ی! نشست پیچیدمیگوشش رو م  رفتم،یکه م  دونستمید اگه م -
 پرسی؟یم

 :گفت  یبا حالت متفکر  سروش

 !هایمارستانو ب هایپزشک قانون  یمبه نظرم بر  -

ور شم سمتش که سهند باال انداخت. با حرص بلند شدم حمله  ییهم ابرو  بعد
 .کردیولم کنه، ول نم کردمیم یسع یجلوم رو گرفت. هرچ 
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 :رفت پشت سپهر و رو به سهند گفت پرید 

 !مرگ داداش یولش نکن -

 !شعوریب  -

 !: سهند به خاطر توعه هاسروش

 :گرد گفت  یهابا چشم سهند

 !وسط؟ ینبه من چه ا -

 .با سروشم -

 :کردم و ادامه دادم  مکثی

 .یگهد یدکن  یداشپ ید،بگرد یدبر  -

 .یهگر   یر هم زدم ز بعد

. اگه تا فردا یمبخواب یاید. بگردهیمفته، بر هرجا ر  گمی: بابا من که مسهند
 !شد یداپ یدشا زنیمیم یگشت   یه ریمیبعد م یومد،ن

 ی؟چ  یماومد در زد ما باز نکرد یم،: اگه ما خواب بودسروش

 یم،بخواب یایدباال! فقط شما ب یادم یاد،اگه ب ذاریمیرو باز م یاط: در حسهند
 .یمداشته باش یفردا انرژ

 .مونهیم  یدار . اول هم ساحل بمونیمیم  یدار ب  یفتی! شیاد، دزد م: نه باباسپهر 

 :هوا زد و گفت یتو یبشکن سروش
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 .درسته ینا یول،ا - 

 .جا داره هر سه رو به باد گلوله ببندم کالً 

موقع از شب!   ین! دختر مردم گم شده، اون هم ایادز  یلیخ  شعورید،یب   یلیخ  -
 .کنم  یداشپ یرمها مم تنخود ید،بخواب یریدبگ یستین؟شما آدم ن

 یدهه سمت مبل سروش رفتم. ترسرو برداشت و ب یدمشدم و مانتو و کل بلند
بهش چندتا دستمال از پشتش برداشتم و   توجهیکه ب   یدخودش رو عقب کش

 .به راه افتادم

 :سمت در پا تند کردم که سپهر گفت به

 کجا به سالمت؟  -

 !قبرستون -

 .یرونب یتنها بر  از شب،موقع  ین: محاله بذارم اسپهر 

 یو تو  ید! پس بهتره بخوابیدشما به فکر خوابتون  یام؛االن من نگران رو  ینبب  -
 .یدکارم دخالت نکن

 یادم شه؟یشروع نم یدفردا مگه ترم جدست، پس: بابا فردا که جمعهسهند
 .نداره ی. نگران یگهدانشگاه د

 یومد؟اگه ن -

 :گفت  فکر کرد و سرش رو خاروند و یکم  سهند

 .کر کردمرو ف جاشینخب من تا ا -
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 .تو اصاًل فکر نکن - 

 !جواب داد ید: حاال دوباره بهش زنگ بزن، شاسپهر 

رو  یاش رو گرفتم. مثل قبل جواب نداد. شماره آررو برداشتم و شماره گوشیم
سن، دنبالم  یبتام به ترتسه ینا رفتم،یرفتم. من م یاطسمت ح گرفتم و به

غره، بهشون نگاه کردم که هرکدوم خودشون رو و با چشم  تادمسی! ااومدنیم
. برگشتم و معترض اومدنهام دنبالم مشغول کردن. باز به راه افتادم که اون

 :گفتم

 !یهخصوص یاین؟عه! چرا م -

 .یمندار ی: خصوصسپهر 

سمت گوشم بردم که بعد از دوتا  رو به یو گوش یستادمجا احرص همون با
 :یچیدپ یگوش  یآلودش توخواب یصدا اشت.برد یگه،بوق د

 هان؟ -

 ی؟خواب بود یدسالم. ببخش -

 شده؟ یزیچ ی؟خوب  یی؟عه تو -

 یی؟تنها یانشده. آر یزینه؛ چ -

 :گفت  متعجب

 !نه؟ یامن تنهام  ینیبب ی،وقت شب زنگ زد ینا یه؟منظورت چ -

 ... .یبابا... اوم... چ  -
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 :وسط حرفم و گفت پرید 

 خوبه؟حالت  یمطمئن -

 .یستنه، حالم خوب ن -

 دکتر؟ یمبر  یامچرا؟ ب -

 یرونمون بود، با داداش دعوا کردن. االن از خونه زده بخونه یانه بابا! رو -
 یست؟جا نرو نداره بره. اون یینگرانشم. جا

 !هااز بچه یکیرفته خونه  ید. شاینه! منم نگران کرد -

 ی؟مثال ک  -

 ... .یرامدخترها، عل -

 :باشه گفت یدهبه ذهنش رس یزیانگار چ د وکر   مکثی

 !رفته باغ یدآهان، شا -

 :ذوق گفتم با

 ی؟ندار یها آفتابه! کار گیی! راست میوا -

 یام؟ب -

 .ینه، مرس -

 .شد، پس خبر بده یهرچ  -

 .باشه، فعالً  -
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ها. سهند جواب، قطع کردم و برگشتم سمت داداش  یمنتظر موندن برا بدون 
ها و کاًل بچه یهو بق یاسروش که از آر یول کردن،یاه منگ بهمو سپهر با اخم 

 .نداشت یخبر داشت، حالت خاص یز همه چ

 هان؟ -

 !: کوفتسپهر 

 یاد؟باهام م یبرم لواسون، ک  خوامیسپهر اصاًل حوصله ندارم ها! م -

 .: هر سهسروش

 .منتظرم ینپس زودتر لطفًا. دم ماش -

 .یدمم رو پوشال، مانتوح مونپا تند کردم و در ه ینسمت ماش به

موهاش رو   کهیبعد، هر سه آماده به سمتم اومدن. سروش درحال  یقهدق  چند
 :رو به من گفت دکر یپنجره درست م یشهاز ش

 !جذابه؟ یپمت ی،االن از نظر تو که دختر  -

و به سمت در هلش دادم  یدمتوش بود، به پشتش کوب یلرو که موبا دستم
 :و با حرص گفتم

 !یپی؟االن به فکر ت ی،کرد  یرونبچه مردم رو از خونه ب یزد -

 خواهر اون؟ یا یباز شروع نکن ها! تو خواهر من -

 کهیننه ا یم،کمکش کن یدبده. با یطشاون شرا یخب معلومه، تو، ول -
 !یمبد یشفرار
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نگران  کهینخاطر اکه تو به بینمیمن م یزهاییچ یهالزم بود خواهرم.  - 
 .میفهینم یقشی،رف

 .و سروش هم کنارم نشست ینماش ینشستم تو کالفه

 یپ،اک یهالواسون که با بچه یتو یرو دادم و به سمت باغ مشترک  آدرس
 یم؛و دنگ هر کس رو به اسم خودش زد یدیمبودن، خر  یلکه ما ییکسا

سمت در رفتم شدم. به یادهکه با سرعت پ  یستادیمدر ا ی. جلویمحرکت کرد
 از هام گرد شد و دستم رو ب. چشمیارمدر ب یفمرو از ک یدبردم که کلو دست 

برگشتم که سپهر  ینهام نگاه کردم و با تعجب، به سمت ماشکردم! به دست
 :گفت

 یه؟چ -

 کجاست؟  یفمک  -

 !ینداشت  یف: کسهند

 :لب زدم ناامید

 کجاست؟  یدپس کل -

 .سمت در برگشتم و ازش باال رفتم به

 !افتیین مبچه؟ اال ریی: عه! کجا مسهند

 :اون باال داد زدم از 

 .نترس شه،ینم یزی. چیاوردمن یدکل  -
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پارس سگ  یکه صدا  یسادمبود. اون باال وا یدر بزرگ و مشک  یه یاط،ح در  
 .بلند شد

 !شو؛ نکبت منمت خفهجون ننه -

 :اومد که گفت یدارمونسرا ی،علداد غالم صدای

 .کنمیم یکو اال شل یسا،جا واهمون -

 .اسلحه داره یین،پا یاب: سپهر 

 :گفتم  یبلند یصدا با

 .بابا! نترس یهباد -

 !کنم؟  یک ! شلیستن ی: بادعلیغالم

 :داد زد سهند

 .یینپا یادنه نزن، االن م -

 ... .دو یک،! کنمیم یک شل ی،نر  یینپا یگهد یه: اگه تا سه ثانلیعغالم

و سپهر داد  طرف در، سهند ینشدم. از ا یک و منتظر شل یستادما طور همون
 .شمردیداشت م یعل. از اون طرف، غالمیینپا یاب زدن،یم

 یرو ینمبود بش یک و نزد کشیدیم یر خودم، عضالت پام داشت ت حاال
. شدمیم یتاذ تر یشلحظه ببهعنوان محافظ بود! لحظهکه به  هایییغ ت

 رتپ  یاطخودم رو داخل ح  یع نمونده بود که سر   هایغ ت  یبه نشستنم رو  یزیچ
موند. درد  یرمدست چپم پرت شدم و دستم ز یرو یعیکردم! به طرز فج
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خودم لول شدم و دستم   یو تو  یچیدساعد تا مچ دستم پ  یهناح  یتو  یدیشد 
 :سرم اومد و گفت یبا تفنگش، رو یعلر دادم. غالمرو فشا

 .یدهدزد رو م یهاکار آدم  یخدا سزا -

 :پهلوم کردم و ادامه داد یتفنگش رو تو سر 

نداشته باشه؟ خدا بزنه  یو خدا کار یدزد یایب تونییراحت م یفکر کرد -
و که تو ر   یکنه! خاک بر سر پدر و مادر  یلتکمرت، خدا نابودت کنه، خدا ذل

 !کردن  یتترب

شدم و دهنم از  یرهرو خگرد شده، بدون توجه به دردم، به روبه  یهاچشم با
 !هاش باز موندفحش

 :داد زد یهو

 !احمق ینمپاشو بب -

. شدی. در تندتند زده میستادمدرد دستم رو بغل زدم و بلند شدم و ا با
 :پته گفتبا تته یدنمبا د یعلغالم

 دونستم یخدا نم  خانم، شرمنده. به  یدب... ببخش  ؟ییدعه! خان... خانم شما  -
قربون سرتون برم. من غلط بکنم به شما   یرید،هام رو به دل نگ. حرفییدشما

 ... .ش ی! خانم دستتون چ کشهیبفهمه، من رو م یانکنم. آقا پو  رامیاحتیب 

 .برو در رو باز کن، خودشون رو کشتن یا. بزنییقدر حرف مچه ی،علغالم -

 :گفت  رفت،یکه به سمت در م  طور همون
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 .کردمیمن خونه رو براتون آماده م دادید،یخبر به من م یهشما  - 

 .وارد شدن و به سمتم اومدن یرو باز کرد که با نگران  در 

 نشد؟ یزیتساحل؟ چ ی: خوب سهند

 .کنهیدرد م یلیدستم خ -

 :برگشتم و گفتم یعلبه سمت غالم یا،رو یادآوری با

 جاست؟ینا یارو -

 یلی! آره اومدن. خگمیبه شما م یخبر ندم، ول یخانم جون گفتن به کس -
 .ردنکیم یهش گر همه گفتیهم حالشون بد بود. سمانه م

 کجاست؟  -

 .اتاق خودشون یباال تو -

هام و بچهعجله به سمت اتاقش، بدون توجه به درد دستم، پا تند کردم  با
 .دنبالم اومدن

 :پتو گفت  یر گرفته، از ز  ییو وارد اتاقش شدم. با حرص و صدا  یمباال رفت  طبقه

 تنها باشم؟ خوامیسمانه مگه نگفتم م -

 :کرد و گفت  دستییشبدم که سروش پباز کردم چهارتا فحش بهش  دهن

 .یدور دور خودت بچرخ دهنت که هفت یبزنم تو ینپاشو، پاشو؛ تا همچ -
 !یدی؟ساعت چهار صبحه هنوز نخواب کشی،یخجالت نم
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 :غره نگاهش کردم که با خنده کنار گوشم گفتچشم با 

 !باشم یجد تونمینم یناز ا تر یشباور کن ب -

 :زدم یغ جکه   یومدن یااز رو صدایی

. دستم رو هم یمدنبالت گشت هایابونخ ی. تا االن توشعورییب  یلیخ یارو -
 !یدهپتو گرفته خواب یر گرم، ز  یلیخانم خ بینمیکه از دست دادم. حاال م

 :تخت نشست و گفت یسرعت رو با

 کنید؟یم یکار چ جاینا -

 :سهند و سپهر، با پوزخند رو به سروش گفت یدند با

 ی؟به همه گفت  -

 :معنادار گفت سروش

باهات دعوام شد توعم مثل  ی،با باربد بهم زد کهینآره گفتم که به خاطر ا -
 !یها قهر کردبچه

هم   ین! بفرما ساحل خانم، اخوابییکه سردرد گرفتم از ب   ینینب  یر خ  ی: اسهند
اتاق داره، به من بده برم بخوابم که مخم   یهخراب شده    ین. حاال اگه ایوسفت

 !ترکهیم داره

کردم   یمعرف  دارم و دوتا اتاق بهشون یکرد. دستم رو فشار  ییدهم تأ  سروش
 :به راهرو انداخت و گفت یو از خدا خواسته رفتن. سپهر نگاه 

 ی؟پس من چ  -
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تا صبح دوم   تونمینم  کنه،یم  یلیخدا دستم خدکتر؟ به  یمبر   یایتو با من م  - 
 !یارمب

*** 

 

. یدمرو پوش  یپرستار  یونیفرمعوض کردم و    یخاص  یلیرو با ذوق خ  هاملباس
. از یدمدور، دور خودم چرخ  یک و    یدمهام کشبه لباس  یبا دست راستم، دست 

صورتم رو چک کردم.  یاد،ز یلیدرآوردم و با ذوق خ یکیکوچ ینهآ  یفمک
 جلوهبودمش،   یختهصورتم ر یکه کج تو  اییمشک  یبا موها یمآب  یهاچشم

 ییمآلبالوآغشته به رژ لب  یاقلوه یها. لبکردیم یجادرو ا یباییخاص و ز
از اتاق خارج شدم. دست   یف،به داخل ک  ینهو با گذاشتن آ   یدمهم مال  یرو رو

 یپرستار  یستگاهسمت اکردم و به    یپرستار  یدمانتو سف  یبراستم رو داخل ج
 .رفتم

هستش که به  یروز ینشب دست چپم گچ گرفته شد و امروز دوم اون
 .باحال باشه قدر ینا کردمی. فکر نمیامم نیمارستاب

مشتش رو  یکیبه اطراف انداختم که  یشدم و نگاه  یپرستار یستگاها داخل
ها، حبس شد و مثل مشنگ  مینهس ی! نفس تویدراستم کوب یبازو یتو

هم فشار دادم و دهنم رو تا حد ممکن، مثل غار  یهام رو محکم روچشم
 !باز کردم یصدر عل
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ز کردم و با همون دهن باز، به هام رو بااز پلک  یکی یالش و سمت برگشتم 
 :سر داد و گفت  ینگاه کردم. خنده بلند  کرد،یشل بهم نگاه م  یشآرزو که با ن

منقارت   طور ینهمه باکالسن، ا  جاینخنگ. ا  یگاراژ رو ببند، آبرومون رو برد  -
 !یرهآبرومون م کنی،یرو باز م

 یهد از چند ثانکردم و بهش نگاه کردم. بع  یز رهام رو رو بستم و چشم دهنم
 :چشمام رو مظلوم کردم و با حرص گفتم کردم،یبهش نگاه م یرهکه خ

. کنار قبرت فرش پهن یمنفس راحت بکش  یم،بش  آرزویب   یآرزو! ا  ینینب  یر خ  -
دستم سالم بود که اونم  یه ین! همینابودم کرد یکنم، تخمه بشکنم که زد

 ساژ بدم؟دستم رو ما یمن، با چ  شعور یب ! حاال یناکار کرد

شونه سمت   کردم،یم  آییطور که آ درد، نوک ابروهام رو باال دادم و همون  با
دستم گچ گرفته   یه  هایجمثل افل  یعنیکردم.    یلمتما  یینراستم رو به سمت پا

 یرفته و صورتم هم از درد در هم رفته بود! آرزو خنده بلند  یینم پاشونه  یهو  
 :تد و گفسر دا

 .تا بگم برات ها،یصندل ینا یرو ینبش یاب -

( که کنار یستگاه ته اتاقک )همون ا هاییصندل یو رو یدراستم رو کش بازوی
 یهاکمد بزرگ بود که داخل کمد، پرونده بود؛ نشوند و با ذوق چشم یه

 :هام دوخت و گفتچشم یرو تو یشمشک
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داره؛   یک پسر ش  یکل  یمارستانب  ینا  .یمباش  یندهبه فکر آ   یدساحل، ما با  ینبب  - 
ها! داشتم  یمهست یدرشت و خوشگل هاییهوسط ما هم تک ینالبته ا

 !ینهتأم یندمونآ  یم،رو تور کن شونیکی ینفر  یایماگه ب گفتم،یم

. حاال کردمیبز، بهش نگاه ممثل  یقاً و منم منگ، دق زدیحرف م سر یک  اون
! با همون حال، دادمیرو هم تکون مم اوقات چونه یناگفته نماند که بعض

 :ش و گفتمزدم پس کله یکی

اول  یادمهآرزو خانم،  ی؟من رو ناقص کرد یموضوع، زد ینخاطر ابه -
 یو گفت   یاومد  ی؛شون رو امتحان کردهمه  ی! رفت یرو گفت   یندانشگاه هم هم

 یفپ یف،. پیستخوب ن کدومیچ! اصاًل هیادامه دادم:( وا یض)با عشوه و غ
 ...! یفپ یف،. پاحساسنی! مثل گوسفند ب یفپ یف،! پدنیمو ب

 :و گفت یدحرفم پر  ینحرص ب با

 .یستنن یفپ یف،بودن. همه که پ یفپ یف،ها پخب اون -

فکر  کهیزد که با تعجب، درحال یشد و لبخند پررنگ  یرهبه سقف خ بعد
به  زده باشه؛ یزیچ یاون باال هست که بهش چشمک  یاحتمااًل کس کردمیم

خم شده بودم، بلند شدم   کهیدرحال  یهشدم! بعد از چند ثان  یرهقطه خهمون ن
دوباره  یافتم؛ن یزیچ یشدم و وقت  یرهبه گوشه سقف خ اییگهد یهو در زاو

به گوشم خورد که  که بود، ینشستم که صداش، در همون حالت  یصندل یرو
 :گفت

 !کردم  یداشده، پاب خر  ینا یم رو توگمشده  یمهمن هم ن یدباالخره شا -
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»خاک تو سرت«   یهوا به معن  یبهش زل زدم و دست سالمم رو تو  پوکرمانند 
 یرهاش کردم و بلند شدم. از در خارج شدم و رو یاالتخ یتکون دادم و تو

 ییمهخل و چل! ن ینشستم. دختره ی،پرستار یستگاها یروروبه اییصندل
 جاینممکنه ا کهینبا ذوق امالجت! فکر کنم کنکور رو  یگمشده بخوره تو

فکر ازدواجه. امروز   یتو  یلیخ  یقبول شده. خوشگله، ول  یرتش،خر شه بگ  یکی
وسط   ینا  ینهم  یاومد، برا  یرتر د  یکم  یمارستانه؛ب  ینکه دکتر هم  یداستاد جد

 .یمموند یلونو س یلونو

انداختم و سرم رو برگردوندم که وسط راه موقف شد! با  یته راهرو نگاه  به
دوتا   یدنراهرو برگردوندم که با د  یسرم رو دوباره به انتها  یاد،ز  یلیعجب خت

 شده بهشون نگاه کردم یخپسر، م

درشت   هاییکل. هردو هاومدنیسمت م  یندر هم و با جذبه، به ا  یهااخم  با
آشنا  یلیلش بود. خ یپشونهم جذاب بودن. ت یلیداشتن. خ یو ورزشکار
هستن  یبشن و بفهمم ک  تر یک شدم که نزد یرهبهشون خ ینهم یبودن! برا

که   ایهشدن که با چشم تر یک ! نزدیستمن یدبد یدو اال من که مثل آرزو، ند
به پسر سمت چپ  افته،یپاهام م یها، جلواالن مثل کارتون کردمیحس م

که   یو سوشرت  یو مشک  باز یقه یشرتدرشت داشت و ت یکلیکه قد بلند و ه
که دورش رو   ییبود و موها یدهپوش ی،مشک  یندار جاپبود؛ شلوار ز  یینتا پا

طرف چپ صورتش،   یه  و  رسیدیار گونه مکاماًل زده بود و باالش رو بلند تا کن
« A» که یطورنوشته بود؛ به یغ با ت« A» انداخته بود و سمت چپ کلش رو

 یی،خرما یموهاش بلندتر بود، نگاه کردم. موها یبود و اطرافش کم یدسف
متناسب با  ینیو ب یرنگ با موهاش و پوست گندمهم یهاو ابرو هاچشم
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 ی)نه خط  یو عاد یصورت  هاییمل کرده بود. لبفرم صورت که از دور انگار ع 
انگشت وسطش   یعقرب بود و رو  یهقسمت نشان    یه  ی( داشت. رویانه قلوه

که دستش رو داخل   یدمضربدر رو د  ینشان ضربدر بود. وقت   یهدست چپش،  
که   یطور متعجبانه به آرمان من همون ی. بهم چشم دوخت ولیداش کشموه

اون رو   یزش؛چدهنش و کاًل همه  یهاش، آدامس توحاال طرز پوشش، نشانه
شدم! نگاهش رو به   یرهحالت، خ  ییر مات برده بدون تغ  کرد،یم  یز از قبل متما

ت طرفش برگش همون که اون روز باهاش بود، به یقش،اطراف دوخت که رف
. یدمن بود، رد نگاه آرمان رو گرفت و به من رس ینگاهش که رو یدنو با د

 قدر ینا یدهند یر خ ینگفت. ا  یزیباال انداخت و با خنده به آرمان چ ییابرو
شوور من گشت، تا آخر از راه به درش کرد! به طرفم اومدن که تعجبم  ینبا ا

با لبخند  یدم. سامبهشون نگاه کر  ی،و با خنده هول یستادمرو خوردم و ا
 :گفت

 یست؟ن شیبه رانندگ  یداد یر همون خانومه که اون روز گ ینعه! آرمان! ا -

 :گفت  یهستم! آرمان با لبخند هول یمن ک  دونهینم پس

 !آره همونه -

به آرمان انداختم   یمن سوق داده شد و من هم نگاه   یدوباره رو یسام  نگاه
به! باال انداخت. به م و ابرو کرد و چش  یلبه عقب متما یکه سرش رو کم

 :دوختم و گفتم یباز شده، نگاهم رو به سام یشآوردم! با ن یر نقطه ضعف گ

 درسته؟ ید؛باش یسام یداوم... شما با ید؟خوب هست -
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 :و دستش رو اون باال نگه داشت و گفت یدموهاش کش  یتو  یو دست  خندید 

 .شناسمیبله، من هنوز شما رو نم -

 یزدم و نگاه   یزیآمگچ دست چپم گذاشتم و لبخند طعنه  یراستم رو رو  دست
 :کردم و گفتم  پرید،یم یینطور داشت مثل مرغ باال پابه آرمان که همون

 نداده بهتون؟ یحآرمان توض -

 :وسط حرفم و گفت یدبگم زنشم که پر  خواستم

 .یمبر  یرسامام -

 :با تعجب بهش نگاه کرد و گفت امیر 

 .زنهیداره حرف م -

 :کرد و رو به سام گفت  اخمی

 !یگهد یمبر  یعنی یم،بر  گمیبهت م -

 :یدبه من انداخت و با شک پرس ینگاه  امیرسام

 شده آرمان؟ یزیچ -

 :گفت  ینو در همون ح یدبازوش رو کش آرمان

 .دمیم یحنه داداش؛ بعدًا برات توض -

 ؛شدیم یدهتوسط آرمان کش کهیرو به من، درحال یبا لبخند خجول امیرسام
 :گفت
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 !بانو یر خ روز به - 

انداختم و  ی»تشکر« و با پوزخند، به آرمان نگاه  یتکون دادم به معن سری
 .نشستم

 یزیبه پرستار چ  ای،یآهن  یشاسرفتن و بعد از گرفتن تخته  یپرستار  سمتبه
سالن رفت. فکر   یسمت انتها  به  یر داد و ام  یرسامرو به ام  یشاسگفت و تخته

 یر رو ز  یمارستانهمون روز اول کل ب  ی،ر کنجکاو. آخه از ساتاقش بود  کنمیم
 .و رو کردم

بود  یستادهجا اکه همون  یکه داخل اتاقش شد، به آرمان   یریرو از ام نگاهم
 یادبره، ب یر سوق دادم. قشنگ مشخصه که منتظر ام کرد،ینگاه م یر و به ام

ها م. تند از پلهپله حرکت کردسمت راهشدم و به  بلند ینهم یسراغ من! برا
شدم که دست   یمارستانزدم و وارد محوطه ب  یرونرفتم و از ساختمون ب  یینپا

 کهیهام گرد شد و درحالشد و همراهش چشم یدهگچ گرفتم با شدت کش
 :زدم و با داد گفتم یغیج کردم،یگرد متوسط آرمان عقب

 !دستم شکسته ی؛وحش -

 ییننداخت و سرش رو پام ابه ینگاه  یتر کرد و حرصتش رو کمدس فشار 
 .یدانداخت و دستش رو از بازوم کش

 !اکثرًا مثل بوق، زل زدن به ما یدمانداختم که د یاطراف نگاه  به

 :زدم و گفتم پوزخندی

 !کنمینگران نباش، از راه به درش نم -
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 .به حرفم گوش کننرو.  یر ساحل، آدم باش دور ام یناتفاقًا نگرانم. بب - 

 .شهینم یزیشنباش، چ یقتنگران رفوقت؟ چرا اون -

که پشتش به من بود.   یو برگشت، طور یدموهاش کش یتو یدست  کالفه
شدم.  یرهکردم! با افتخار بهش خ  یاقشنگ مشخص بود اعصابش رو قهوه

 .بارش کنم میکهاومدم، بذار چندتا ت جاینمن که تا ا

 :زدم و گفتم پوزخندی

 یر که تحت تاث  ییهااز کس یادبدم م در قین! اینبود ینجوریکه ا  یروز تا د -
 .کننیرنگ عوض م هاشون،یقدوست و رف

 .مبالغه کردم. چون متوسط بود یکم  البته

 ینهاش و رنگ عوض کردن، انگاهم کرد. منظورم از دوست یرهو خ برگشت
 ید،رنگ عوض کرده! منظورم رو خوب فهم  یرسام،ام  یر بود که آرمان تحت تأث

بزنه که  یش رو باال گرفت و خواست حرف اشاره گشتان ینخاطر همبه
 .گفتن داشته باشه  یبرا یهم حرف  ید! نبایگهشد. بله د یمونپش

 :فتدرهم رفت و گ هاشاخم

 یو تو یدمم بذار یپا رو ینداره. خوب گوش کن ساحل؛ بخوا یبه تو ربط  -
از  مکنیم یکار  ی؛بگ  یر به ام یزیمون چو از رابطه یمن دخالت کن یکارها

 .یش یمونحرف زدنت پش

بهش  ی. با ترس ساختگ ترسمیرو باش! فکر کرده چندتا اخم کنه من م این
 :شدم و گفتم یرهخ
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 !رحم کن. من رو نخور لولو ! تو رو خدایوا - 

. خوب زدینم  یشده بود و حرف   یرهم هوا رفت. با حرص بهم خهم قهقهه  بعد
که دو   یقدم برداشتم؛ طورسمتش به حالت قبل برگشتم و به یدم،که خند

بود. سرم رو باال گرفتم و با دست سالمم، سوشرت  ینمونبند انگشت فاصله ب
 :هاش، با پوزخند گفتمچشم یتو یرهلشش رو مرتب کردم و خ

با چهارتا  تونمیدست منه! م یاالن هم آبروت تو یندکتر، هم یآقا ینبب -
 قدر ین. پس ایش یمونپشکنم از انتخاب شغلت   یکار  یه،داد و هوار و گر 

 .نکن یالک  یدتهد

 :ند گفتپوزخ با

کارها نمونه.  ینواسه ا ییاعتبار دارم که جا قدر ینا جاینکوچولو، من ا -
 یطبق قرارمون، حق دخالت تو یگمفقط بهت مثل آدم م کنم،ینم یدتتهد

بشن؛ ما خبر دار    یناز رابطه ب  هامیقندارم رف یاو من عالقه  یکارهام رو ندار
 یدی؟فهم

 :و گفتم یدمرو درهم کش هاماخم

. از اول هم نخواستم بگم، چون سر حرفم هستم. گمینم یزیاشه؛ من چب -
 یدی؟فهم شی،یتوعم دفعه آخرت باشه، سد راهم م

و به آسمون چشم  یدمکش  یقیازم دور شد. نفس عم  یتکون داد و قدم  سری
 آوردم،یم یینآروم پارومنگاهم رو آ  کهیدوختم. چند لحظه بعد، درحال

و خودش که از اون باال بهمون چشم دوخته  یرسامچشمم به پنجره اتاق ام
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 راشب یهوا تکون داد که با لبخند سر  یتو یمن، دست  یدنبود افتاد. با د 
 .تکون دادم

 :گفتم  دادم،ینگاهم رو به آرمان سوق م کهدرحالی

به   یداشته باش  یحیتوضاالنت،    و رفتار   مونیکی  هاییلیفام  یبرا  یدوارمام  -
 !یدوستت داشته بد

رو   یر سمت پنجره، نگاهش رو سوق داد که اممنظورم رو گرفت و به  یز ت  خیلی
تکون  یکه سر   یر نوبت آرمان بود که براش دست تکون داد و ام بار ین. ایدد

 :زد. آرمان برگشت سمتم و گفت یداد و لبخند

 خوامیهم نم  . خودمشناسهیدمهر مبه را  من رو  یلیفام  یر بهش فکر کردم. ام  -
 یزمونبرانگمالقات و حرکات شک  ینبفهمه. بهش هم در ارتباط با ا یزیچ
و به هم  یدختر من بوددوست یکا،که مثاًل تو قبل از رفتن من به آمر   گمیم

که با تو  یستمن مقاح قدر ینالبته من ا ی؛کرد یو تو نامرد یمعالقه داشت
 .ض محال گفتمدوست بشم. به فر 

 :شدم و گفتم ز یصورتش ت توی

 ... .کنم؟ بعدش مگه تو آلمان نبو  ینامرد یدچرا من با -

 :و گفت یدحرفم پر  ینزد و ب نیشخندی

 یول یکن  یبه من نامرد تونییتو از عشق فراوونت نم دونمیم یزم،آره عز  -
. آلمان گمیم  . مثالً یکرد  یسمت تو، نه تو نامرد  یامفعاًل که نه من خر شدم ب

 !نداره یهم به تو ربط  یکاو آمر 



  

 
199 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :رو به کمرم زدم و گفتم دستم 

سر به تنت   خوامیباشم؟ م  یندعاشق چشم و ابروتم که بخوام بهت پا  یلیخ  -
 .من نه یول شی،ی! مطمئن باش تو عاشق من میارهنباشه. خدا اون روز رو ن

 قدر ینر روز اه یم،نتن به سرت نباشه. اصاًل اگه عقد ک خوامیمن هم م -
 !شمیحتمًا عاشقت م  یی،. بعد هم من اگه مخم خورد به جایش  آدم  زنمتیم

! یش  یمونپش  یشد کهیناز ا  یارمسرت م  ییسقف؛ بال  یه یر ز یمحاال بذار بر   -
تو عاشق من  ینباشه؛ بب یادتحرف من رو  ینروز و ا ینو ا جایندر ضمن ا

 !نه؟ یا شییم

عاشقت بشه؟ حاال خوبه قالبت  یدلت مونده، کسه زو ب! آر یزمعز  ی،آخ  -
 !ترشیدییکردن به من، و اال م

انداختنت به من،  کرد؟یاخالق گند تو رو تحمل م یبه نفع تو هم شد. ک  -
 !یاالن دو متر هم زبون دار

 .اون رو که داشتم -

 .از پشت سرم حرفش رو قطع کرد یان،پو یصدا یهو

 ده؟وما یشپ یساحل جان! مشکل -

 یآرمان به معن  یبرا  یشل شد و ابرو  یشمکه نگاهم به آرمان بود؛ ن  طور همون
 :»بفرما«، باال انداختم و گفتم

 .کردیمیدرس صحبت م یدکتر درباره یبا آقا یمنه. داشت -
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 :از صداش مشهود بود که گفت تعجب 

 محوطه؟ یتو -

 :و گفتم یدمسمتش چرخ به

 .یامم االن یگهآره، کارم تموم شد د -

 :سمت آرمان برگشتم و گفتمبه  دوباره

 .یدخسته نباش یان،دکتر شا -

 !نگفتم یزیرو محکم بست. وا! من که چ هاشچشم

 :تعجب گفت یو با کم یستادشد و کنارم ا یک نزد پویان

 ید؟دکتر مگه شما رادمهر نبود -

 :گفتبه حالت قبل برگشت و   آرمان

 .بله. آرمان رادمهر هستم -

 ینخواستم نامرد  یه؟چ  یلشرو عوض کرده! آخه چرا؟ دل  یلیشکاًل فام  ینا  وا
 :گفتم  یبا لبخند استرس وار ینهم یکنم، برا

 !شما گفتم یخودم رو به جا یلیدکتر. هول کردم، فام یآقا یدببخش -

 .رفت یع سر  یلیهاش اومد که خچشم یتو یو برق  خندید

 .یستن یبنداره. آرزو بر جوانان ع یلاشکا -
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مقامش رو  یکبیری،بود من آرزومه بهم بگن دکتر! ا ینمنظورش ا ر،شعوبی 
 :گفتم  یان،! بدون توجه به حضور پوکشهیبه رخ م

 .است یبع یرهاآرزو بر پ یدکتر، ول یبله آقا -

 .یریتو پ یعنیبه خودش کردم،  یااشاره و

 :گفت  یانکرد و رو به پو  ایخندهتک 

 !نامزدتونه؟ -

 :ق گفتباخنده و ذو پویان

 !بله -

 :تعجب گفتم با

 !نامزد تو شدم، خودم خبر ندارم؟ یمن کِ  -

 :گفت  آرمان

 !یستن یب. آرزو بر جوانان عیانگفتم که خانم شا  -

 :متعرض گفت پویان

 ...!استاد -

 :هم به من زل زد و با لبخند گفت بعد

 .رسیمیخدمتشون م یشاهلل با خانواده، به زودان -
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بهش جواب مثبت دادم، خودم   ی. من کِ یرهرو بگ  ینا  یلوج  یست،ن  یکی  حاال 
 !یست؟ن یادم

به طرفم کج   یدهنش گرفت و سرش رو کم  یو دستش رو جلو  یدخند  آرمان
 :دورتر بود گفت یکم  یانون پوکه فقط من بشنوم، چ  یلب، طور یر کرد و ز

 باهاش؟ یگذاشت   یداره که قرار خواستگار یچ  ینناموسًا ا -

 :لب گفتم یر ز ی،گ ساخت یخنده با

 !یکه تو ندار  یزیشعور، اون چ -

 :و آروم لب زد یدکش  یینرو پا دستش

 !رو نشونت بدم؟ شعورییب  -

دراومده   یهاکه کاماًل با شاخ  یاننثارش کردم و رو به پو  «ییلب »برو بابا  زیر 
 :زل زده بود به ما، گفتم

 .یمبر  یانپو -

 :اه افتاد و از پشت گفتدنبالم ر  مثل اردک «یدیراه افتادم که با »ببخش به

 ! یسر خودت آورد  ییبال  یهشده عشقم؟ باز من چند روز نبودم،    یدستت چ   -

 :گفتم  یلکسر شدم،یم رستانیماوارد ساختمون ب کهدرحالی

 ی؟قراره دست از سرم بردار یکِ   یستم؛من عشق تو ن -

 .حلقه ازدواج رو دستت کنم یوقت  -
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 :گفتم  ارادهیو برگشتم سمتش و ب  ایستادم 

 !کنه  تتیکهیکهدکتر ت ینشو، تا هم یک تو به من نزد -

 :گفت  یدهباال پر  یآبرو با

 بشه؟ تییر سر تو غ یددکتر رادمهر؟ چرا با -

شدم و با  یرههاش خهام نگاه کردم و دوباره به چشمکرده به انگشت  هول
 :من و من گفتم

 .ن گفتمموه یبرا یرتیه؛غ یلیخ یدم...خب شنیزهاوم...چ -

 یرههاش خو خوشحال از جمع کردن َگندم، به چشم یدمکش یقیعم نفس
 .محکم بهش زل زدم یلینشه، خ یمکارمتوجه پنهان کهینا یشدم و برا

 :کرد و گفت  یز رو ر هاشچشم

 ینه؟مطمئن باشم هم -

 :از پشت سرم گفت صدایی

 .آره، مطمئن باش -

شد و  یرهبهم خ ی. با لبخندمیدرو د یرسامسمت صاحب صدا که ام برگشتم
 :گفت  یسوال

 خانم...؟ -

 :زدم و گفتم لبخندی



  

 
204 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یانهستم؛ ساحل شا یانشا - 

 .خوشبختم بانو یلیخ -

 :درهم گفت یهابا اخم پویان

 چرا؟ -

 :گفت  یجگ  امیر 

 چرا؟ یچ  -

 ید؟: چرا خوشبختپویان

 یاز الفاظ   دیبا  شی،یخانم محترم آشنا م  یهبا    یسواله؟ آدم وقت   ین: وا! اامیر 
 تون،ییبگم بدبختم از آشنا  شهیکه در شأن بانو باشه. قاعدتا نم  یاستفاده کن

 شه؟یم

 :یدمر لب غ زیر 

 !بسه یانپو -

 :شد و گفت یرهنافذش، بهم خ یهابا چشم امیرسام

 سر پستت؟ یبر  خواییخانم پرستار، شما نم -

 :کوتاه کردم و گفتم  ایخنده

 .یومدهخب دکتر هنوز ن -

 :باال انداخت و گفت ییفرو برد و ابرو یبشج یچپش رو تو تسد
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 !جا؟ینا َیمپس من چ - 

 :گفتم  ارادهیعادت، ب  طبق

 !قدر گرون شده...اوم...برگ چهیز برگ چغن...چ -

 یستن یکیدادم!  یباز سوت  ی،شدم. لعنت  یرهزدم و بهش خ یاسترس لبخند
 ؟شهینم ی؛ند یروز سوت  یهبگه آخه ساحل احمق، تو 

 :از تعجب باال انداخت و گفت ابرویی

 یه؟برگ؟ برگ چ -

 !کننیاستفاده مدرست کردن دلمه  یکه برا  یبرگ، همون  -

 :و گفت خندید

 .یجمعش کن یستالزم ن یدم؛من که فهم -

نافذه.   یلیهاش خ! چشمیلعنت   یزهقدر تبا حرص از پهلوم گرفتم. چه  نیشگونی
من و آرمانه. البته  یاحتمااًل دنبال رابطه.  گردهیم  یزیمن دنبال چ  یانگار تو

 .یزممن هم ت یول کنه،یم یخوب ظاهرساز یلیخ

 :ها دراز کرد و گفترو به سمت پله دستش

 یارید؟ب یفتشر  خوایدیحاال نم -

 :تعجب به سرتاپاش اشاره کردم و گفتم با

 !با شما؟ -
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 :انداخت و گفت ینگاه  یکلشه به 

 مگه من چمه؟ -

 :گفتم  یواررسستا یخنده با

 .یچیه -

 :ها رفت و گفتتکون داد و به سمت پله ینبه طرف یو سر  خندید

 .یگهد یاخب، ب -

 :شد و گفت یرهبهم خ یزیبا نگاه ت پویان

 ...!یکهها! مرت گیرییباهاش گرم نم -

شمرده از صورتش قرار گرفتم و شمرده  یپنجه پا بلند شدم و در فاصله کم  روی
 :گفتم

 ....ندارهی...ربط به...تو -

به راه افتادم. با دو خودم رو بهش  یرسام،اماومدم و دنبال  یینهم پا بعد
طرف  بهم انداخت و به راهش ادامه داد. به نگاهییمرسوندم که برگشت ن

انداختم.   یینرفت و داخل شد. پشت سرش وارد اتاق شدم و سرم رو پا  یاتاق 
 ... .رفتم و رفتم و دنبالش رفتیم یطور که به سمت تخت همون

 !آخ -

 یشد. دستم رو رو یکا تعجب بهم نگاه کرد و نزدبرگشت عقب و ب سریع
رفتم که چون حواسم نبود خوردم  قدر ینگذاشتم و با درد، خم شدم. ا  ینیمب
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 یطدکتر خ ینا یپشتش! امروز کاًل سرنوشت با ما چپ افتاده که جلو یتو 
 !من رو ببرن ین که آبرودست هم دادبهکائنات دست  یشم! همه

بود آورد و دستم رو برداشت و به  ینیمب یرو دستم که یک رو نزد دستش
 .بهش نگاه کرد یهشد و از چند زاو یرهکه هنوز چسب روش بود، خ  ینیمب

 :بود، آروم گفت ینیمب ینههمون حالت که مشغول معا در 

 !نکن یهنشده؛ گر  یزیچ -

ش رو داشت خنده یسعم. شد یرهخندونش خ یهاتعجب به چشم با
 :و آروم گفتم یدمموفق نبود. دستم رو با حرص از دستش کش یبپوشونه ول

 .حتماً  یدبخر  ینک ع یهدکتر،  یآقا -

 ییقدر سر به هوا. چهیالزم ینک شما هم حواست رو جمع کن، فکر کنم ع -
 !تو

 :گفتم  یحرص و حالت تخس با

 !که هست  ینههم -

حرکت رو  یندر باشعوره! اقکس آرمان، چهتکون داد. برع یو سر  خندید
! کردیکل هم متازه کل یچ،ه کردیمسخره م دادم،یآرمان انجام م یجلو

سمت  که اشاره داد برم اون سمت تخت. به یستادمبرگشت که کنارش ا
 :تخت رفتم که گفت ییگهد

 .باند رو باز کن -
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انداختم و به  ییگذرااله بود؛ نگاه  س ۲۵_۲۰که پسر حدودًا   یمار صورت ب به 
 .کردم و مشغول باز کردن باندش شدم  یشده بود، نگاه  یچیسرش که باندپ

خورده بود! مثل  یهبخ ش،یشونیتا طرف راست پ شیشونیطرف چپ پ از 
 :گفتم  هایدهدجن

 !ی؟! از جنگ برگشت ی؟کرد  یکار ! چینه -

 :با خنده کنترل شده، اخطار داد امیرسام

 !اشهکارت ب  سرت به یان؛شا خانم -

 .دکتر  یچشم آقا -

 :به ابروهاش داد و گفت یبا درد، تکون  پسره

 !شده یشکل یندعوا ا یدعوا کردم. تو -

 :طرفش گرفتم و گفتمانگشت دستم رو به چهارتا

 که باز آورد اندوه؟  یآخه چرا عاقل کند کار -

 !بود ها یمانیفکر کنم پش -

نسل جوون حرف  یگه،د هین! تو اصل مطلب رو بچسب. همیحاال هرچ  -
 !ینا شهیآخرش هم وضعتون م کنید،یگوش نم

 :و گفت یدبه سرتاپاش انداختم که خند یااشاره و

 .کنیمیبه بعد گوش م ینمادربزرگ، از ا یدببخش -
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ها هم بستم و باز کردم و مثل مادربزرگ یهام رو روچشم یاحالت بامزه با 
 :گفتم

 .نداره پسرم یاشکال -

هاش . از چشمگفتینم یزیشده بود و چ یرهبهم خ ینهسبهدست امیرسام
 :.گفتیادش ممشخص بود خنده

 .بکش یان،خانم شا -

 :تعجب گفتم با

 رو؟ یچ  -

 :لب با اندوه فراوان، گفت زیر 

 ...!رو یل یل -

 :هم بلندتر گفت بعد

 !رو بکش هایهبخ -

 :گفتمدهنم رو قورت دادم و   آب

 .یادهز -

 .بکش خانم، نداره یربط  -
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عرق کرده بودم که انگار  ینکار شدم. همچبهدهنم رو قورت دادم و دست آب 
کردم و   یلمتما یرسامطرف ام! سرم رو سمت چپ، به کنمیعمل قلب باز م

 :با تعجب گفت یر منتظر موندم. ام

 سرت چرا کج شد؟ -

 !رو پاک کن یشونیمدکتر، با دستمال پ یخب آقا -

 ینیشدهن و ب یشد! دوتا دستش رو جلو یرهم خاباور بهکرد و ن  ایخندهتک 
 :گرفت و گفت

 شه؟یخدا! مگه م یوا -

 :موهاش برد و گفت یرو تو هاشدست

 !خدا به ستیهبخ یه یان،خانم شا -

 :گفتم  دادم،یکارم رو انجام م  کهدرحالی

 .دست یک. تازه با کشمیمن زحمت مبه هر حال،  -

 .یدخسته نباش -

 .پسرم یباش سالمت -

رو  یهنگفت. کارم رو که تموم کردم، با افتخار نخ بخ یزیو چ یدخند پسره
 :صورتم گرفتم و با ذوق گفتم یجلو

 !جون، باالخره دراومدآخ -
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 خنده. پسره هم به یر ش رو کنترل کنه و زد زنتونست خنده یگهد امیرسام 
 !هستن ها ییها. عجب آدمیددنبالش خند

تر از قبل راهرو آروم ی. تویماومد یرونب یر و به همراه ام یمرو تموم کرد کار 
راه رفتم. با پاهاش  یاشروع به راه رفتن کرد. من هم مثل خودش، مورچه

 یخبر   یول  یرهآروم راه م  قدر ینپاهاش باشه که ا  یر مرغ زتخم  یدنگاه کردم شا
 :ه صورتش نگاه کردم و گفتمنبود. ب

 رید؟یراه نم تر یع ر شده؟ چرا س یزیدکتر، چ یآقا -

 :کرد و گفت  یاخندهانداخت و تک  یینرو پا سرش

 .صدا کن یرسامام ی؛راحت باش تونییم -

 :هاش، پر احساس زل زدم و گفتم. به اعماق چشمیستادرو بلند کرد و ا  سرش

 !ری؟یآروم راه م قدر ینا ین،ا یبرا -

ش کردم، مسخره یدبعد با حرفم فهم یصورتم، اول تعجب کرد ول یدند با
 :و گفت یدخند

 هست؟ یزیتو و آرمان چ ینبپرسم ب خواستمینه، م -

که خود آرمان   یااز بهانه ینهم یبرا کردم؛یرو م یسوال ینهمچ بینیپیش
 .گفت، استفاده کردم

. با لبخند یرمبه خودم بگ ینکردم نقش غمگ  یانداختم و سع یینرو پا سرم
 :گفتم  یمحزون 
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 .یستن یزینه، چ - 

 ید،هست یک   یدآرمان نذاشت شما بگ کهینهاتون، اهاتون، خلوتآخه رفتار  -
 !کنهیم یجادبرام سوال ا هاینهمه ا

 .یستن یچیه هیگبود؛ االن د یزیچ -

 یننبود؛ االن هست! خودم عاشق خودم شدم با ا یزیبرعکس، چ اتفاقاً 
 !سر آرمان ی. درد و بالم، تویگریمباز

 :گفت  کنجکاو

 ی؟بد یحبهم توض شهیم -

 :بهش نگاه کردم و گفتم مشکوک

حرفش   ی. حتما نخواسته، من هم روگفتیخودش م  خواستیآرمان اگه م  -
 .زنمینم یحرف 

 :و گفت یداز کنارش بگذرم که بازوم رو کش خواستم

 !کنمیخواهش م -

 :گفتم  یدکردم و با ترد  یبلند مکثی

 .یستن یمناسب یجا جاینا -

 :گفت  سریع 

 اتاق من؟ یمبر  -



  

 
213 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .طرف اتاقش رفتم تکون دادم و به دنبالش، به سری 

! یولفت. اوار، اول صبر کرد من برم تو، بعد خودش ر رو باز کرد و جنتلمن در 
 .ت حاللتننه یر ش

هم، تلفن   یخودش و چندتا پرونده که مرتب رو  یو صندل  یز شامل: م  اتاقش
گذاشته شده   یز م  یبود، رو  شیجاخودکار  یباز و چندتا خودکار که تو  یمو تقو
هم پشتش قرار داشت.   یچرم مشک   یبود. صندل  یرنگ و خوش  یعسل  یز بود. م

 یز بر م  ودنفره اطرافش و عمهار مبل تک بود که چ  یعسل  یز م  یه  یزش،م  یجلو
بود که  یلونیو نا یدپرده سف یهخودش، وجود داشت. سمت راست، در 

 .تخت بود یهپشتش 

نشستم. خودش هم  یها دراز کرد و با تشکر مبلز  ا  یکیسمت    رو به  دستش
 :من جا گرفت و با لبخند گفت یروبهرو

 ی؟دار یلم یزیچ -

 ی»نه« تکون دادم. هر دو آرنجش رو رو  یبه معن  یزدم و سر   یمحزون   لبخند
سمت چپ انداخت   یپا  یسمت راستش رو رو  یمبل گذاشت و پا  یهادسته

 . کردن شدم  یبازانداختم و آماده نقش  نییشد. سرم رو پا یرهو منتظر بهم خ

 !گم؟یم ینباشه، به ا یزیخنگه! واقعًا فکر کرده چ قدر چه

بود؛ دست  یینطور که سرم پادعوت کردم و همونهام رو به چشم اشک 
رو به  یمکاشته شده با الک مشک  یهابا ناخن یدم،و سف یراست و استخوان 

تصور کنم   تونمیم ی. به راحت یدمکش  یرشز  یدست  یسمت چشمم بردم و الک 



  

 
214 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

قرمز شده که چون چسب روشه، مشخص  ینیمشدم. نوک ب یکه چه شکل 
 .قرمز اومده یهاداخل چشمم هم رگههام قرمز و چشم ور . دیستن

صورتم، از حدقه  یدنهاش با درو بلند کردم و بهش زل زدم که چشم سرم
 !کرد  باییاومد و باهام با یرونب

 :شد و با ناباور گفت یلبه سمتم متما یکمرو َتر کرد و   لبش

 !یگهشد؟ حرف بزن د یساحل چ  -

 گیرهیم مکردم به حالتش فکر نکنم چون خنده  ینگو، بگو استاد! سع ساحل
 :گفتم  یلرزون  ی! با صدایشاز اسکل

 ... .یول یستممقصر ن گمیشه. نم طور ینخدا من نخواستم ابه یر،آقا ام -

. چرا یینپا  یاددادم که اشک ازش ب  هام رو تکونپلک   حرفم رو خوردم و  ادامه
 !یومدکردم. باز ن  تر فشار دادم و باز هام رو محکم! پلک یاد؟نم

فکر کنم. به دست شکستم،  هامیکردم به بدبخت  ی! سعیرهآبروم م االن
 ... .به...به

 یه  ! بهیافتم! آهان،  یادنم  یادم  هاممیبدبخت   یبود حاال؟ لعنت   یچ   هامبدبختی
بودم و اشکم رو درآورده بود، فکر  یدهکه تازه د یاعاشقانه یلمقسمت از ف

خواستن به هم برسن که دختر  یب،فراز و نش یعد از کلکردم. دختر و پسر ب
 یختهام ر! اون لحظه برگمیرهیو م  گیرهیم  یجانهمون لحظه، قلبش از ه

زدم که  اییگهک دبهش فکر کنم و پل تر یشکردم ب  یصحنه! سع ینا یدنبا د
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م افتاد. خب، گونه  یاومد و رو یروناز وسط چشم چپم، ب یقطره اشک بزرگ  
 !خدا رو شکر

 :بهم نگاه کرد و گفت یدهنش رو قورت داد و با نگران  آب

 !بتونم کمکت کنم یدساحل جان! از اولش بگو، شا -

اش ه. به چشمیلیمکردن داستان تخ  یفشروع کردم به تعر   ی،پربغض  یصدا  با
 :شدم و گفتم یرهخ

 .چند سال قبل از رفتن آرمان به آلمان، باهاش آشنا شدم -

 :و گفت یدحرفم پر  بین

 !آرمان که آلمان نرفت -

 یاول کار ینداد! پس کدوم قبرستون رفت؟ خاک تو سرت آرمان که هم ای
 :گفتم  یادآوریشفکر کردم و با  یکم  یم؟گاف دادم اصاًل مگه عمو نگفت آلمان

. چند سال گفتمیداشتم م  یست؛مهم ن  هاین. حاال ایکاگفتم، رفت آمر   باهاشت  -
 ... .یممچ شد یلیخ یمدت طوالن  یهبعد از  یم،قبل از رفتنش آشنا شد

 :و ادامه دادم یدمرو باال کش بینیم

 یگه. همدکردنیبهمون حسادت م هایلیکه خ  یمبا هم خوب بود قدر ینا -
مخالف بود چون خودش   یلی. پدرم خیمدواج کنقرار بود از   یم،رو دوست داشت

گرفت و  یمهمون  یهنظر داشت برام. پسر دوستش بود. پدرم  یر رو ز یکی
دعوت  ،جز اون خانواده هایلیکه خ  یمهمون  یهشون رو دعوت کرد. خانواده
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پدرم، آرمان حق اومدن به  ی. به گفتهدونستمیرو نم یمهمون  یلبودن. دل 
. اصاًل بهش نگفتم، چون یادنشد که ب ینهم ی. براما رو نداشت یخونه

ش . اون شب پسر دوست پدرم، همهشهیاعصابش خراب م دونستمیم
من اصاًل  یبود، ول یا. پسر بامزهداشتیلحظه ازم چشم برنم یهدنبالم بود. 

هاش چندبار شده بود. با حرف یمچون بختک زندگ اومد،یازش خوشم نم
 .نبود یباور کن واقع ی، ولهام اومدلب یخنده رو

 ...! یمدرصد، من و ارمان مچ باش یه! فکر کن یزشت  یهادروغ چه

 : هق ادامه دادمهق با

تک لحظات خوشم با کردم، از تک   یچه غلط  یدمکرده بودم. نفهم  یمن قاط  -
 ... .پسره، به دستور پدرم عکس گرفته شده بود

 یرهخ  یندهنم گذاشتم و به زم  یدستم رو رو  هق،و هق  یهندادم و با گر   ادامه
 .شدم

 :گفت  یناباور یو کم یناراحت  با

 ... .تو یعنی -

موهاش  یتو یتکون دادم که حرفش رو ادامه نداد. دست  یحرفش سر  بین
! نه اومدیبند نم  یگهشده بود. حاال د  یهام واقعشد. اشک   یرهو بهم خ  یدکش

 :مو گفتشدم  یرههش خب یه! با گر نمکیشینه به ب  یش،به شور

 هاینبشه. من عاشقش بودم. همه ا طور ینخدا من نخواستم ا به یر،ام -
خودم بودم و  یتو یآرمان فرستادن. چند روز یها رو براتوطئه بود! عکس
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نزده بودم. بعد از چند روز، آرمان  یچیکردن. لب به ه  یهکارم شده بود گر  
 یچ همه  شواستم به. من هم همون روز خینتمبب  خوادیزنگ زد و گفت که م

کرد   یراییمحترمانه ازم پذ  یلیش دعوت کرد. اولش خرو بگم. من رو به خونه
 یقرمزش و صدا یهاچشم یاد یها رو بهم داد. وقت و در آخر، عکس

 ... .کنم  یخودکش خوادیدلم م افتم،یدارش مبغض

 :کردم و ادامه دادم  یهگر   بلندتر 

 :گاه کرد و گفتم نبه یدهنش رو قورت داد و با نگران  آب

 !بتونم کمکت کنم یدساحل جان! از اولش بگو، شا -

هاش . به چشمیلیمکردن داستان تخ  یفشروع کردم به تعر   ی،پربغض  یصدا  با
 :شدم و گفتم یرهخ

 .به آلمان، باهاش آشنا شدم چند سال قبل از رفتن آرمان -

 :و گفت یدحرفم پر  بین

 !آرمان که آلمان نرفت -

 یاول کار ینتون رفت؟ خاک تو سرت آرمان که همکدوم قبرسداد! پس   ای
 :گفتم  یادآوریشفکر کردم و با  یکم  یم؟گاف دادم اصاًل مگه عمو نگفت آلمان

. چند سال گفتمیتم مداش  یست؛مهم ن  هاین. حاال ایکااشتباه گفتم، رفت آمر   -
 ... .یممچ شد یلیخ یمدت طوالن  یهبعد از  یم،قبل از رفتنش آشنا شد

 :و ادامه دادم یدمرو باال کش بینیم
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 یگه. همدکردنیبهمون حسادت م هایلیکه خ  یمبا هم خوب بود قدر ینا - 
مخالف بود چون خودش   یلی. پدرم خیمقرار بود ازدواج کن  یم،رو دوست داشت

گرفت و  یمهمون  یهنظر داشت برام. پسر دوستش بود. پدرم  یر رو ز یکی
دعوت  ،جز اون خانواده هایلیکه خ  یمهمون  هیشون رو دعوت کرد. خانواده

پدرم، آرمان حق اومدن به  ی. به گفتهدونستمیرو نم یمهمون  یلبودن. دل
. اصاًل بهش نگفتم، چون یادنشد که ب ینهم یما رو نداشت. برا یخونه

ش . اون شب پسر دوست پدرم، همهشهیاعصابش خراب م دونستمیم
من اصاًل  یبود، ول یا. پسر بامزهداشتیم برنملحظه ازم چش یهدنبالم بود. 

هاش چندبار شده بود. با حرف یمچون بختک زندگ اومد،یازش خوشم نم
 .نبود یباور کن واقع یهام اومد، وللب یخنده رو

 ...! یمدرصد، من و ارمان مچ باش یه! فکر کن یزشت  یهادروغ چه

 : هق ادامه دادمهق با

تک لحظات خوشم با کردم، از تک   یچه غلط  یدممکرده بودم. نفه  یمن قاط  -
 ... .پسره، به دستور پدرم عکس گرفته شده بود

 یرهخ  یندهنم گذاشتم و به زم  یهق، دستم رو روو هق  یهندادم و با گر   ادامه
 .شدم

 :گفت  یناباور یو کم یناراحت  با

 ... .تو یعنی -
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موهاش  یتو یتکون دادم که حرفش رو ادامه نداد. دست  یحرفش سر  بین 
! نه اومدیبند نم  یگهشده بود. حاال د  یهام واقعشد. اشک   یرهو بهم خ  یدکش

 :شدم و گفتم یرهبهش خ یه! با گر نمکیشینه به ب  یش،به شور

 هاینبشه. من عاشقش بودم. همه ا طور ینخدا من نخواستم ا به یر،ام -
م بودم و ودخ یتو یآرمان فرستادن. چند روز یا رو براهتوطئه بود! عکس
نزده بودم. بعد از چند روز، آرمان  یچیکردن. لب به ه  یهکارم شده بود گر 

 یچ همه  ش. من هم همون روز خواستم بهینتمبب  خوادیزنگ زد و گفت که م
کرد   یراییمحترمانه ازم پذ  یلیش دعوت کرد. اولش خرو بگم. من رو به خونه

 یقرمزش و صدا یاهچشم یاد یها رو بهم داد. وقت آخر، عکس و در 
 ... .کنم  یخودکش خوادیدلم م افتم،یدارش مبغض

 :کردم و ادامه دادم  یهگر   بلندتر 

 ی؟کرد  یچرا باهام باز  ی،. گفت اگه دوستم نداشت یشبهم گفت خوشبخت    -

 یوانو کنارم نشست. ل  یختآب ر  یوانل  یه  یز،م  یهق خم شدم که از روهق  با
 :سمتم گرفت و آورم گفترو به 

 .آب بخور یکم یاآروم باش! ب -

ازش  یرو از دستش گرفتم و کم یوانلرزون، ل یهاشدم و با دست صاف
 :تر ادامه دادمسمتش گرفتم و آرومرو به یوانخوردم. ل

 ابونیخ  ی. اون روز تویکااون روز بود. بعدش هم رفت آمر   یدارموند  ینآخر   -
 .... بعد از چند سال بود. حاال هم یدارموند یناول
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 ی! عالیولشدم. ا  یرهخ  ینو به زم  یختماشک ر  صدایرو ادامه ندادم و ب   حرفم 
 .قرار داد با خودم ببندم یهباشه  یادمبه خودم.  ینشد. آفر 

 :شد و آروم گفت یرهخ رخمیمو ناراحت به ن متفکر 

 ... .. نگران نبدمیبرات انجام م ادیاز دستم برب ینکن، هرکار یهگر   -

 .در نصفه موند یهوییبا باز شدن  حرفش

وارد   زدینسبت به من، حرف م  حواسیو ب   کردیدر رو باز م  کهیدرحال  آرمان
 .شد

 ... .گیم یسام -

سام، نصفه موند و با تعجب   یر اتاق ام  یمن با اون حالت، تو  یدنبا د  حرفش
 !شهیت آبشار مبرات پختم، لب و لوچه یچه آش یشد. اگه بدون  یرهبهم خ

 :ش گفتشدهبه هم قفل  یهادندون  یناز ب  یاد،کرد و با خشم ز  ییر تغ  حالتش

 کنی؟یم یچه غلط  جاینا -

بهش انداخت  یوار نگاه سمتش برگشت و سرزنشبه  یرسام! امشعوریب  چه
سرت«   ی»خاک تو  یهوا به معن  یاستفاده کردم و دست رو تو  یتموقعکه از  

 .ازش گرفتم یظ،تکون دادم و نگاهم رو با غ

هاش رو بست و با داد و با درد چشم یهشد و در رو بست و بهش تک داخل
 :گفت  یلحن آروم

 !ی؟لعنت  ی،تو مگه به من قول نداد ی؟که بهش گفت   یحاال آروم شد -
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 !یهگفتم من نامزدشم، چه خر   یر به ام هکنیفکر م ین! اعه 

شد و عمق بهم زل زد و  یکنزد یر به من و ام یرو از در گرفت و کم شتکیه
 :گفت

که من بتونم   یدار ی. اصاًل تو چ یستهات هم قول نلعنت بهت که قول -
 !بهش دل خوش کنم؛ هان؟

براش باال انداختم و  ییهام دعوت کردم و ابروهم اشک رو به چشم باز 
 :با بغض گفتم دار،یمعن

 .کنم؛ هنوز هم سر قولم هستم  یمن نخواستم نامرد -

دوباره بهم نگاه کرد و  یرسام،به ام اهینگیمرنگ تعجب گرفت و با ن نگاهش
 :گفت  یبا خنگ 

 !ینامرد -

 :گفتم  یهباال انداختم و با گر  ییرو براش باز کردم و ابرو هامچشم

 رفت؟ یادت یزود ینبه هم -

 :درهم گفت یهارو گرفت و با اخم منظورم

 .نمونه یادمکه   یدهست ارزشیقدر هم خودت، هم کارت ب اون -

 !یمهست ییها! چه مکملی. لعنت یهگر   یر ز ل، زدماز قب تر بلند

 :و گفت یدبه سمتم چرخ امیر 
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 .نکن، آروم باش یهساحل گر  - 

 :گفتم  یهگر   با

! چرا باور زنهیطور باهام حرف منکنم. نگاهش کن چه یهآخه چطور گر  -
 عاشقشم؟ کنیدینم

 هی ی. با ترس ساختگ یستادطرفم اومد و جلوم ابا حرص و خشم به  آرمان
ند تر رفتم. نگاهم رو مظلوم کردم که با پوزخعقب ینگاه بهش انداختم و کم

 :شد و گفت یکبهم نزد

 یگه. برو چند دور دیهست  یچه مار خوش خط و خال شناسمیمن تو رو م -
 !یبگو عاشقم یارو تست کن، بعد ب یگهبزن. چند نفر د

شده بود   یرهنان خمچه  یر ُپر بهش نگاه کردم. ام  ییهاو با چشم  یدلرز  مچونه
 :آرمان رو گرفت و گفت یبه ما دوتا. بلند شد و شونه

 .آرمان بسه! تند نرو -

 یز م یهاش رو روو عقب رفت و دست یدموهاش کش یتو یدست  کالفه
 :گذاشت و گفت

 .جلو چشمم نباش یرون،پاشو برو ب -

 :م گفتمبا حسرت و غ  رخش،یمبه ن  یرهو خ  یستادمشدم و با فاصله ازش ا  بلند

 یستی؟عاشقم ن یبگ  خواییم -

 :قرمز شده گفت ییهاهام شد و با نفرت و چشمبه چشم خیره
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خاکش  تونمیبهت باشه، قطعا م یسالمه. اگه هم عشق  یاو خورده یس - 
 .کنم. عشق تو رو هم چند ساله خاک کردم

 :و در همون حالت گفتم یهگر   یر ز زدم

 !یخاک کن یر شاهلل خودم رو هم زان -

شاهلل خودم عبالت؟ انخز  ینآرمان. آخه من رو چه به ا یشخفه شاهللان
 !خاکت کنم

هام رو بستم و صورتم رو جمع گوشم. چشم  یرو باال برد که بزنه تو دستش
 یشدق و دل  کهین! نه ایلمیف  ییجا  یه! تا  یچ همه  یر ز  زنمیکردم. بزنه، منم م

 .کنه  یرو سرم خال

 یرسامهام باز کردم. امنشد. آروم پلک  یخبر  میدکه گذشت، د یهثان چند
 .قرمز شده بهم نگاه کرد ییهادستش رو گرفته بود و آرمان هم با چشم

که   یدبه گوشم رس شیعصب ی. صدایختندونه و با سرعت ردونه هاماشک 
 :گفت

عشق  یه! واسه زنمتیکه م  خورمیقسم م ی،ها بزن حرف یناز ا یگهد بار یه -
 .نکن یهگر   قدر ینا چال شده هم

 !خوری؟یچرا قسم م یه؛! نکبت اگه الکیهشدم. چه خر  یرههاش خچشم به

 :گفت  یترآورد و با لحن آروم یینرو پا دستش

 .. برویکن  یتمنکن با کارهات اذ یساحل برو، من فراموشت کردم. سع -
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 :قلبش گذاشتم و گفتم یرو رو دستم 

 !جاست؟ینا قلبم یبرم، وقت  کجا  ی؟کجا برم، لعنت   -

دادم،  یش گرفت که نوک دو انگشت اشاره و وسط رو فشارلحظه خنده یه
آورد  یینکوتاه. دستم رو پا  یخنده یه! یدبه من خند توجهیشو! ب خفه یعنی

 :و گفت

 !کم دروغ بگو بچه  -

 :گفتم  یشتر بغض ب با

 .گییو دروغ م یمثل سگ عاشقم گی؛یتو هم دروغ م -

 یجد یلی. خکردیمیبار هم م خواستیدلمون م یرچ ها، هحرف الیهالب
 :گفت

 .آزارم نده یناز ا تر یش. بیهبس کن؛ واسه امروز کاف -

 یگرهاییعجب باز یول برداریه؛یلمانگار ف یه،واسه امروز کاف گهیم همچین
 !ها یمهست

 :انداختم و گفتم یینرو پا سرم

 یاید؟چند لحظه ب شهیم یر،آقا ام -

 :و گفت تکون داد سری

 .حتماً  -
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 :در رو باز کنم، گفتم کهینسمت در رفتم که دنبالم اومد. قبل از ا به 

 .یدمن هنوز هم عاشقشم. لطفًا بهم کمک کن ید؛لطفًا باهاش صحبت کن -

! از یشاومدم و در رو بستم. اوف یرونگفت که ب  «یتکون داد و »چشم سری
 یداز آرمان به گوش رس یفیضع یبه در چسبوندم که صدا پشت در گوشم رو

 :که گفت

 ... .من برم -

از جلو در کنار رفتم و خودم رو مشغول راه رفتم  یع . سر یدمرو نفهم بقیش
 .کردم که نفهمه

 :اومد و گفت کنارم

 دوستته؟ ینماش یاون دختره که اون روز باهات بود تو -

 :تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

 ره، چطور؟آ  -

 :انداخت و گفت یه نگا یمآب یهاچشم به

باشم حرف   جاینبگم، ا  یدکه بهت بده؛ چندتا نکته با  دمیم رو بهش مشماره  -
 .هات رو هم پاک کن آبرومون نره. برو اشک کنهیشک م یسام یمبزن

تشکر  یه! شعوریرفت. چه ب  یپرستار یستگاهسمت اکنارم گذشت و به   از 
 !کشهیخجالت نم یکههم نکرد. مرت یخشک و خال

 .پا تند کردم و واردش شدم ییدستشو سمتبه
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 .رفتم یپرستار یستگاهسمت ابه دست و صورتم زدم و به آبی 

رو  یضاومد و باهاش چندتا مر  یرسامانداختم که ام یپرونده رو نگاه  چندتا
 .یمکرد  ینهمعا

*** 

هام رو بستم ولو شدم و چشم یصندل یوخسته ر  یلیعصر بود که خ نزدیک
هام رو که کنارم حس کردم، چشم  یدادم. نشستن کس  یهتک  یوار و سرم رو به د

 :بهش گفتم که با اخم گفت «یدی»خسته نباش یا،رو یدنرو باز کردم. با د

 ی؟پا شدهنت که کله یبزنه تو یبه سروش بگم، طور -

 :قلمبه گفتم یهاچشم با

 !ها؟ -

 :گفتکرده    اخم

 ی؟رددکتره رو جادو ک ینا ی؟سوزوند یشیباز چه آت -

 :گفتم  منگ 

 کدوم دکتر؟  -

 .رادمهر  -

 یه؟رادمهر خر ک -

 :باال انداخت و با طعنه گفت آبروی
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 !خر نه، بگو غالم، فعاًل که غالم توئه - 

 :رو باال انداختم و گفتم ابروهام

 که غالم منه؟  یهرادمهر ک -

 :گفتاز تأسف تکون داد و   سری

داره؛ چشم و  یپوست گندم یکلیه،دکتر فرهمند. همون ه یقبابا همون رف -
 .قسمت هم خرچنگ نشانه کرده یه یروشنه. رو ییابروهاش خرما

 :آرمان، گفتم یادآوردیفکر کردم و با  کمی

 !عقرب، نه خرچنگ -

ش رو بهم داد و گفت: »بهش بده« البته نگفت ! شمارهیحاال هرچ  -
 «کاغذ داد و گفت: »توش رو نخون  یهست. شماره

 :شدم وگفتم هر یبهش خ پوکرمانند،

 یش؟االن مثاًل نخوند -

 :گفت  ریلکس

 .کردم  دستییشپ یکمبهم. فقط من  گفتییباالخره که خودت م -

 .خب بده -

 :از من گفت تر گیج

 رو؟ یچ  -
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 !یگهشماره رو د - 

 :اخم گفت با

 !داداش سپهر حسابت رو برسه دمیم یر،نه خ -

 :گفتم  کالفه

 .ه. تو االن بدشار د یانجر  دم،یم یحبابا برات توض -

 .دستم یگذاشتش تو  یضسمتش دراز کردم که با غرو به  دستم

 یشماره نوشته بود بهش زنگ بزنم. چه خط خوب  یر انداختم. ز ینگاه  بهش
 !رههم دا

 :گفتم  یاوارد کردم و رو به رو یمگوش  یرو تو شماره

 یم؟بر  -

. لباسم رو یمسمت اتاق رختکن رفت تکون داد و بلند شد و به یسر  خسته،
هم  یو شلوار مشک  یدمپوش یممشک یشرتت یرو رو ییدرآوردم و پانچ آلبالو

کردم سرم انداختم و موهام رو مرتب   یرو رو یکه از قبل پام بود. شال مشک 
از در خارج  یاهمراه با رو یف،کردم و با برداشتن ک  یدرو تجد یمو رژ زرشک

 .یمرفت ینگ پارکسمت  و به یمکرد  یها خداحافظ . با بچهیمشد

 ییر همه تغ ینا یلشاگرد نشستم. دل یصندل یدادم و رو یارو به رو سوییچ
کنه؟ مردونه و   ییر همه تغ ینا یهو یدچرا با یه؟آرمان، چ یشکل ظاهر  یتو

 یفاز حق نگذريم، جذابه! ح  یکرده؛ ول  ییر . حاال کاًل تغپوشیدیلباس م  ینسنگ
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 قدر ینچرا ا  یچ،ه  ششپو  ییر ! حاال تغکردمیو اال تورش م یاد،ازش خوشم نم 
آرمان گفت  یآلمان، ول یمنفهمه؟ چرا عمو گفت رفت یقشداشت که رف یدتأک

فروش! که کاًل با کشور ما َچَپن؟ وطن  یرکشو  ی! چرا رفت شعوریب   یکا؟رفتم آمر 
 یرتغ قدر ینکشورم ا  یرو یو اپن و تاپم، ول یستمن یخائن! درسته مذهب
خصومت دارم  یداگه فکر کن مدیونیدن رو بکشم سرش! دارم که خشتک آرما

 !ستباهاش و بهونه

لب،  یر شده بود. ز یر کنم حاال؟ مخم کاًل درگ  یکار مخم، چ یهمه چرا تو ینا با
 :با حرص گفتم

 !یش اسهال یاله -

 :با تعجب گفت رویا

 !ی؟با من -

 :رفتم و گفتم ایغرهچشم

 .! با آرمانمیمن ندار یننفر ت، الزم به تو که خدا زده پس کله -

 یقشکه تشو  یستمرو بهش بزنم، نامرد هم ن  یشکه طعنه معتاد  یستمن  نارفیق
 !بارهبفهمه وضعش تأسف یدنم. باک

 :باال انداخت و با ناز گفت ییبه جمله اولم، ابرو توجهبی

 اسهال گیی! االن میکه مخش رو بزن   یدیهمه زحمت کش ین! اییدنفرما -
 شه؟



  

 
230 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :فتمص گحر  با 

رو  یبشنو یدکه با هایییز چ کهینمن مخش نکردم. دوم ا کهیناول ا -
 هاست؟یجور! چهشنوی؟یرو م یبشنو یده نباک  یزهاییچ یول شنوی،ینم

 :خنده گفت با

حتمًا من رفتم مخش رو زدم، اومده به تو شماره داده که حرص من رو  -
 ... .یارهدرب

 :گفت  یع فکر کرد و سر  کمی

 !هم خواسته پز بده که شماره داره یداش یا -

 :فرمون و با ناز گفت یکف دوتا دستش زد رو  با

 باشه؟ شعور یب  تونهیقدر مآدم، چه یه -

 .یستآرمان که آدم ن -

 .باال انداخت ابرویی

 یم؟ست ما خبر نداراوه! اوه! نکنه فرشته -

 :لب گفتم یر رفتم و ز ایغرهچشم

 !یسآره، از نوع ابل -

 :م سمتش و بلندتر گفتمردک  رو

 .همون پسرعمومه ینا یم؟گفتم با پسرعموم نامزد کرد  یادته -
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چراغ قرمز شده، با داد  یدنبهم نگاه کرد که با د یرهرو چرخوند و خ سرش 
 :گفتم

 .عه! ترمز کن -

در حد   مونیترمز. ماشاهلل هردو رانندگ   یحواسش رو جمع کرد و زد رو  سریع
با داد، رو  یاکه رو  دیستارو اروبه یناز ماش یکماصله  در ف ین! ماشیگاستالل

 :به من گفت

 !نگو یالک  -

 !خودشه گم،ینم یبه خدا الک  -

 :گفت  یجانخنده و ه با

... اخه، تخه، اله، بله  گفتییم  ینهمچ  شعور؛یروغن افتاده، ب   ینونت که تو  -
. 

 !یدی؟ترمز در یا بافییکوره! شعر م  یعره، اوره، شمس -

 :و حالت تفکر گرفت و گفت خندید

 بده؟ گفتییطور مخوب بود؛ چه کهین! اسازمیم هیقاف -

 :کردم و گفتم  یزونم رو آوو لوچه لب

! اعصاب و اخالق هم که یهچ فهمییم ی،ش یک آخه از دور خوبه؛ بهش نزد -
 .صفر 

 :سبز شدن چراغ، به راه افتاد و گفت با
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 .رامت بشه کهی. طوریکن  خرش تونییم ی،خوبه بابا! تو بخوا - 

 !شه؟ رامم یاشه  آخرش خرم -

 !هردو -

هم گذاشتم که   یهام رو روچشم  یاد،ز  یآلودگ و با حس کردن خواب  خندیدم
 .خوابم برد

*** 

 «ساحل»

 

خودم  یتو کردم،یم یباز یدستم بود و داشتم زامب یلکه موبا طور همون
 قدر ین! ای! لعنت ییزور دستشوز  ا  دادمیو تندتند خودم رو تکون م  پیچیدمیم

نسبت به  توجهیاز وسط خونه فوران کنه. ب  یلبود س یک فشار داشت که نزد
و احتمال  شدیم یدتر و هر لحظه از قبلش شد شدیکه بهم وارد م  یفشار

م من بود، تندتند دست ییشودست یاز سو یامنفجره یاترخداد هرگونه عمل
کرم   ینفرهمبل سه ی. روکشتمیرو م هایو زامب کوبیدمیم یگوش  یرو رو
بود؛ نشسته بودم.  یزیونتلو یجلو دایره،یمکه به صورت ن  اییو راحت  یفندق 

 !گمیهام حتمًا بهتون مدکور خونه رو بعد از مشغله

نصف جونم رو گرفت. اشک   ها،یاز زامب  یکی!  ریختیلعنت بهت، چالق، ب   ای
 :زدم یغ با حرص ج ی،وشهام جمع شد و رو به صفحه گچشم یتو
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نه. من ساحل  یا کشمیرو م یاسکلت برق  یمن تو ینها! ببچشم دراومده - 
 !رو ببلعه ریختیب  یله شده یست توکه؛ موج خروشانم که آماده  یستمن

! یک و شروع کردم به شلگفتم    «یااهلللب »بسم  یر سمتش نشونه گرفتم و ز  به
لب  یر رو که کشتم ز یرفته بود! زامب میاد ییم؛شواز جمله دست ی،چ کاًل همه

 :گفتم  یثیبه حالت خب

 ... .یوپف -

 ی! الهشعوریهام گرد شد! ب صفحه، چشم یرو یخون پخش شده یدند با
 :نوشته شد یسیصفحه به انگل ی! رویریبم

- «Game over»! 

کردن و   یک شاهلل! حواسم نبود از پشت بهم شلبشه ان« Game over» تننه
روم! چند لحظه با روبه یعسل یز م یرو با حرص پرت کردم رو یوشکشتنم. گ

تازه به عمق   ییم،شودست  یمحتوا  یدتر نگاه کردم. با هجوم شد  یلاخم با موبا
 !بردم یماجرا پ

از هم   یلیپاهام رو خ  کهینو با سرعت نور، بدون ا  یدمفشنگ، از جام پر   مثل
کردم   ییندر رو باال و پا  یهپرواز کردم! دست  ییشوسمت دست  فاصله بدم؛ به

 :زدم و بلند گفتم یفیخف یغدر و ج یتو یدمکوب  یکیکه قفل بود. با پا 

 !یختر یرون،ب یاب یده،ند یر خ -

 ! یختهام از ترس رپشم  دار و بلند گفتم کهکش  ینآخرش رو همچ  «ریخت»
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ونه روم رو نگاه کردم. شلوار مردفرد روبه یتا باال یینباز شد و من از پا در  
 یچهارخونه یرهن. نگاهم رو باالتر آوردم که به پیبا جوراب مشک  یاسورمه

 ... .و در آخر  یاو سورمه یمشک 

و از تأسف تکون داد و به خودش اشاره کرد  یدهنم قورت دادم که سر  آب
 :گفت

 !یگه؟د یده،ند یر خ -

 :رو مظلوم کردم و گفتم هامچشم

 !ییبابا یدببخش -

هول کرده به اطرافش نگاه کردم   ییم،شوستکه با هجوم د  بهم نگاه کرد  خیره
 .کمه  یلیرد شدن، خ یجا برا یدمکه د

رد شدن کم بود.  یوسط در بود و اطرافش راه برا یقاً بزرگش، دق هیکل
بهش  ینگاه  یاون پام، استرس یرو پریدمیپام م ینا یاز رو کهیدرحال

 :انداختم و با خنده مضحک گفتم

 ...؟یدیرو نگاه کن؛ تا حاال دخترت رو ندهم ما یبعدًا رو -

 :دار و با داد گفتمهام گرد شد و کشچشم یهو

 !یختر -

! ییپرت کردم داخل دستشوو خودم رو  یرونب یدمشرو گرفتم و کش بازوش
و طبق معمول، چندبار   یدمکش  یاز سر آسودگ   یالزم، نفس  یهابعد از انجام کار 
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و فر درشتم  یشونمپر یبه موها یو دست اومدم  یرونهام رو شستم. بدست 
دم مامان یو خواستم وارد آشپزخونه بشم که د یدمکش  رسیدیم یینکه تا پا

 :اومد و داد زد یرونبا حرص ب

 !دی؟یم یکه روم نشد بگم؟! جواب داداشت رو چ   یچ  عنیی -

 :داد و گفت یهاومد و به اپن تک یرونب خیالیب  بابا

 .خب خانمم، نشد که بگم -

انگشت اشاره رو  کهیشده، درحال یز ر یهابرگشت سمتش و با چشم مامان
 :گفت  داد؛یهوا تکون م یتو یدوار تهد

داداشت داره عروست   گمیبه رضا خان، م  زنمیاالن زنگ م  ینهم  ی،عل  ینبب  -
 !یدهرو دوباره شوهر م

! کنن؟یم ینبه رفتارشون نگاه کردم. وا! چرا همچ یدهورقلمب یهاچشم با
! نکنه رضاشاه رو گفت، من یه؟که مامان گفت، بودم. رضاخان ک  یمنگ روابط 
! خاک به سرم! تازه بابا هم شناسه؟ی! مامان رضاشاه رو میدماشتباه شن

 !عروس رضاشاه رو دوباره شوهر بده خوادیم

 !ها پرنیم هایی! با باال باالدونستمیداشتم و نم یباکالس یخانواده چه

 :گفتم  تعجب و ذوق با

 !ید؟رضاشاه رو دار یمامان، شما شماره -

 :تعجب گفت با
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 !یه؟رضاشاه ک - 

 :با تعجب و اخم، گفت بابا

 !رضاشاه؟ -

 !رضاشاه زنیدیزنگ م ید،خودتون االن گفت یگه،آره د -

طرف بابا رفت پشت دستش و به یزد رو یکیبابا هوا رفت. مامان  یقهقهه
 :و گفت

 ...!رو گرفت یناومد ا چه خوب شد آرمان ی،عل -

 :کرد و ادامه داد  یاسرتاپام اشاره به

 .دنبال شوهر  رفتیمیم یدبعد با کرد،یاد مدستمون ب یو اال رو -

 :تعجب گفتم با

 !به من چه؟ ید،شما با رضاشاه و عروسش در ارتباط -

 :رفت و گفت ایغرهچشم

! من ی؟خنگ  قدر ینا ی،رفت  یآرمان! تو به ک  یخنگ! بابا گمیرضاخان رو م -
 !یباهوش ینزکاوت، بابات هم که به ا ینبه ا

 :گفت  یطنتبا ش بابا

 !رو دادن؟ یگهد یکیدختر  یمارستانب یخانم، نکنه اشتباه  گمیم -

 !گرد شد! جان؟  هامچشم
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 :گفت  یغ و با ج یینپا یدچنگ زد موهاش رو گرفت و کش مامان 

 !خدا مرگت بده -

و  یستادشت و صاف او به زور از موهاش بردابا قهقهه، دست مامان ر  بابا
 :گفت

و  کنیمیو رد م یان. میگهشبه د یهور نشو. کردم! حاال از بحث د  یشوخ  -
 .رنیم

 !ینابهشون ها! هم به اونا، هم به رضا ا شهیم احترامییب  ی،عل -

*** 

با هدفون که در با شتاب   کردمیحال خودم بودم و داشتم آهنگ گوش م  توی
تختم نشستم. ُبهت  یرو یع خوردم و سر  یکهدر،  ید. از حرکت ناگهان باز ش

به رنگ کره، به در نگاه کردم که مامان خودش رو پرت کرد  یزده، با پوست 
. منگ تگف  یزیچ یهسمت کمد رفت و تندتند،  داخل و بدون فوت وقت، به  

 یاصد  تونمیگوشمه و نم  یبهش نگاه کردم و خدا رو شکر کردم که هدفون رو
 .غرغرهاش رو بشنوم

 ییآلبالو  یواریکمد د  یشدم. تو  یرههول کردش خ  یلتااز قبل، به اس  تر ریلکس
کرده بود؛ خم شده   یجادا یدجلوه خوب شد یوار،د یداتاقم بود که با رنگ سف

! با حرص ریختیکه نه، فقط به هم م گشتی. مگشتیبود و تندتند م
 :. با داد گفتمیدمنفهم گفت که  یزیکمر چبهبرگشت سمتم و دست

 .شنومی! نمگی؟یم یچ  -
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 .دادمیتکون م وار،یمهام رو پانتومبا حرف زدنم، طبق عادت دست همراه 

خم  ییننثارم کرد که از شدت ضربش، به پا یمحکم یاومد و پس سر  جلو
شدم و آروم   یرهخ  ین. با چشم گرد، به زمیسادمجا واشدم و از تعجب، همون

 یرهطلبکارش خ یسگرد، به ف  یهاو چشم یزونردم و با لب آوسرم رو بلند ک
 :گفتم  یشدم و ناراض

 !ی؟آورد یر گ  یتیم،مگه بچه  زنی؟یمامان! چرا م -

 یینتر از قبل زد و هدفون رو پامحکم یگهد یکیادامه بدم که  خواستممی
. همراه با کشش گوشم رو به باال، بلند شدم و صورتم یدآورد و گوشم رو کش

 یشگونامان گذاشتم و ندست م یهم جمع شد. با درد دستم رو رو یوت
 .شل شد یاز دستش گرفتم که دستش کم یمحکم

سمت در هجوم بردم که که رم کرده، به   یفرصت استفاده کردم و مثل اسب از 
کنم؟!   یهتشب یبنج یوانیکه مادرم رو به ح  ید. ناموسًا توقع نداریددنبالم دو

 :زد از درونم داد ییصدا

 !ی؟چ  یعنی شهیم یتحالکتکت زد؛   یحاال که گرفتت، مثل چ  -

! کردمیم  یط   یکی،تا  پنج  یو گاه   یکیها رو دوتا_و پله  یدماز قبل، دو  تر سریع 
چپل شده،   یدسنگ قبرم بزنن: »شه  یو رو  یهبود له بشم! بعد تو اعالم  یک نزد

 «در راه فرار

م و کنار گوشش تندتند سمت مبل و پشت داداش سهند رفت سرعت به با
 :گفتم
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 !من رو بخوره خوادیم ی،داداش - 

 :قابلمه برگشت و گفتته یاندازه یهاچشم با

 !ی؟ک   -

بود و  یستادهها اکنار پله کهیمامان بلند شد. درحال یلحظه صدا همون
 آورد؛یکفشش رو در م  هم شیگهدستش رو به نرده گرفته بود و با دست د

 :گفت

 !کنمیم یریگمن هم مثل آرش، هدف یول دوی؛یپلنگ مدرسته مثل  -

 :لب گفت یر بهش نگاه کردم که سهند ز زدهوحشت

 !خدا بهت رحم کنه -

آورد و خواست به طرفم پرت کنه که با داد سروش از پشت رو در  کفشش
برگشت! سروش  یعقلبش و سر  یسرش، هول کرده، دستش رو گذاشت رو

اومد و کفش   یین. چند پله پاکردینگاه مه مامان  بود و ب یستادهها اپله  یرو
 یافهکه زد و ق یااز عربده یمرو از دست مامان گرفت. همه مات شده بود

اش حالت چهره یهوانداخت و  یکه گرفته بود! به مامان نگاه   ایینسبتًا جد
 :کرد و گفت  ییر به شوخ تغ یاز جد

عمرمون،  ی. مگه تویادمامشب رو خواستگار  یهکن،   یمامان من آبرودار -
! ماشاهلل، ینخونه که االن بگن خانواده وحش  ینچند دفعه خواستگار اومد در ا

 کنی،یناکارش م زنییم ی؛قهرمانه بست  یکه دست هرچ  یریگهدف یتو
 !شهیم یطها خمهمون یجلو
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 :سمتم برگشت و گفتثر کرده بود، بهسروش روش ا  یهاکه انگار حرف  مامان 

 .یمهو ن  یشبرو لباس بپوش، ساعت ش  یاخوردم! حاال ب  یسرت چ   دونمینم  -

هام رو بغل مبل نشستم و دست یو کنار سهند رو یدمها، لب ور چبچه مثل
 :کردم و گفتم

 .یینپا یامنه م پوشم،ینه لباس م یستم؟بد ن یمگه من بچه -

م زد  یغیسمتم اومد که ج  و با دو به  یدسروش قاپ  کفشش رو از دست  مامان
بلند  یع! سر هایک سرام یخودم رو به پشت مبل پرت کردم که افتادم رو و

 :گفت  یدوار شدم که مامان اون سمت مبل، تهد

 ی؟من رو حرص بد خواییفقط م یا یبپوش رییم -

 :ناز گفتم با

کنم! اصاًل من مجنونم رو  یبه آرمان نامرد تونمیآخه مادر من، من نم -
 .یامنم . آرمان نباشه منمخوامیم

که   جویدمیهام رومکه گفتم چندشم شد! به زور لب  یزهاییخودم از چ حاال
 .باز نشه یشمن

 :و گفتم یدمکش  یآه  یشیشدم و نما یرهافق خ به

 مجنون من؟ ییآه! آرمانم، کجا -

به لحظه به پشتم نگاه کرد و اول متعجب شد و بعد هم شروع به  سروش
 !دقهقهه زدن کرد. صورتش قرمز شده بو
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 :از پشت سرم گفت صدایی 

چند ساعت دور بودن منو تحمل  یمن، نتونست  یلی! لیهستم. آخ  جاینا -
 !ی؟کن

 یشوخ  یابه افق، نگاهم خشک شد! خدا یرهدهنم رو قورت دادم و خ آب
 !آرمان ی. اون هم توهم صدازنمیشدم رفت. توهم م یوال. روان کردم، به م

ها نشسته بود، از زور پله  یرو  کهیالشده بود و درح  یدتر سروش شد  یقهقهه
 .کوبیدیها مخنده سرش رو به نرده

 یسمت افق بود و دستم هم که به افق اشاره داشت؛ توسرم به کهدرحالی
داشت   یلکسش گرفتم و از مامان که رهوا خشک شده بود، نگاهم رو از سرو

 ه سمترو ب شیگوش  یندر کردم و به سهند که دورب پوشید،یکفشش رو م
 :من گرفته بود سوق دادم. در همون حال گفتم

 !نشون دادن؟ اکشنیر هامینخدا! اگه توهمه، چرا ا یوا -

 :دوباره گفت صدا

 ین؛سرتون سوق بد. شما چشماتون رو به پشت یستبانو، توهم ن یلینه ل -
 !ستنهاده ینپا بر زم یاهاتون،شازده رو یدفهم یدخواه

 یدمشدم و با بغض دو یرهمامان خ یهاچشم رو به هم زدم و به حالتم
 :لرزون گفتم یبغلش پرت کردم. با صدا یسمتش و خودم رو تو

 ... .جن داره، جنش هم صداش مثل آرمان جاینمامان! ا یوا -
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 :ادامه دادم تر نگران 

شده باشه، من  یر کردن؟! اگه تسخ  یرش! مامان نکنه آرمان رو تسخیوا -
 !اه کنمیباهاش ازدواج نم

 :با خنده داد زد سروش

 ....خفه شدمیدبس کن های! لعنت یوا -

و خودم   یدمکش  یاخفه  یغ . جپشتم نشست  یتو  ی. دست یدهم بلندتر خند  بعد
 :لب گفتم یر ز یلرزون  یبه مامان چسبوندم و با صدا تر یشرو ب

 !دمیترسناک نگاه کن، من خاک بر سر گوش نم یلمکم ف  گهیم یارو ینا -

دستم رو بلند کردم و  گشتم،یبرم کهیدرحال یط،گرفتن شرانظر در  بدون
 .صورت فرد پشت سرم یتو یدمکوب

سمت سروش رفتم و داد و با دو به یدمعقب پر زدم و  یغیآرمان ج یدند با
 : زدم

 !یشده، وا یر تسخ -

! با پاییدمیرو کنار سروش پرت کردم و از گوشه چشم، جن رو م خودم
 یشده بود و دستش رو رو یله چپ متمادم، سرش بکه بهش ز   اییتودهن

 ین. خاک تو سر من با اگرفتیم  یلمو ف  زدیلبش گذاشته بود. سهند قهقهه م
 وهام! چشم بازار رو کور کردم! سروش هم که از فرط خنده، پشتش ر داداش
بود. جنه  یدهها دراز کشپله یرو یگه،د یتیداده بود و به روا یهها تکبه پله

 :تد و رو به من گفصاف ش
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 !چه وضعشه؟ ینرو! ا یالوگد یجون، خراب کرد یلیل - 

با دو بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. قرآن رو  هم به لبش اشاره کرد. بعد
آهسته با فاصله  یهاها گذشتم و با قدم. آروم از پلهیینبرداشتم و رفتم پا

 .دست راستم گرفتم ی. قرآن رو تویستادماز جن ا یادز

کردم به   یشوخ   یامون بره! خدااز خونه  ینخدا! هرکدوم شد بشه فقط ا  یوا  -
جن بفرست، حال  یهشه که اون روز گفتم وض خودت؛ فقط خواستم جو ع

 !یمکن

خواندم و فوت کردم   ییلب، دعا  یر هم محکم فشار دادم و ز  یرو رو  هامچشم
زدم و داد   یغیج  ی. با خوشحالیستجلوم ن  یدمهام رو باز کردم که دو چشم

 : زدم

 !قربونت برم خدا -

 ی. خواستم حرف رفتیم  یسهمبل ر  یذوق به مامان نگاه کردم که از خنده رو  با
هام از تعجب و ترس گرد شد! آب دهنم بزنم که دوتا دست دورم اومد! چشم

 .بودم و رنگم مثل گچ شده بود یدهترس یعیرو قورت دادم. به طرز فج

نا! هما آورد،یجن که شکلک ترسناک درم یدنو دبه پشت همانا  چرخیدنم
 ... .رفت و یاهیهام سچشم یشد و فقط حس کردم جلو یچ  یدمنفهم

*** 
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به چشمم  یمکه مستق ینور یهام رو باز کنم، ولنداشتم چشم دوست 
هام مجبورم کرد که آروم پلک بزنم. بعد از چندبار پلک زدن، چشم خورد،یم

بود. آرمان   یداتاق سف  یهانداختم.    یبه اطراف نگاه   لحایکردم و ب   باز یمهرو ن
طول  مامان. کردیم یباز ییچشنشسته بود و با سو یصندل یکنار تخت رو

بود و داده  یهرو تکروبه یوار . سروش به دکردیم یو عرض اتاق رو ط 
حال  یبود. همه تو یستادههاش رو بسته بود. سهند کنار پنجره اچشم

به آرمان  یشده بود. نگاه  یاومد چ  یادمفکر کردم که  یخودشون بودن. کم
رو  لبشهام دوخت و انداختم که متوجه نگاهم شد و نگاهش رو به چشم

 !یادش مکه خنده  یدمفهم یول ید،گز 

 :گفت  زدم که آروم ینیسنگ غرهچشم

 !لوس ما چطوره؟ یلیل -

سمت  یعبازم، سر  یهاچشم یدنهاش رو باز کرد و با دچشم یع سر  سروش
 :چپ تخت اومد و نگران گفت

 ساحل؟ یخوب  -

تکون دادم. مامان خودش رو روم انداخت و شروع کرد ماچ  یسر  حرفبی
ان . مامکردیبهم نگاه م یاها! سهند هم با لبخند مردونهحرف ینکردن و ا

 :گفت  ی. آرمان به شوخ یدخودش رو عقب کش

 !لوسه قدر چه به من؟ ینقالب کرد یهچ ینعمو، ناموسًا ازن -

 :گفتم  یاگرفته  یکم  یبهش نگاه کردم و با صدا تیز 
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 .یاریسرش ب ییبال یشه که نزن مادر فوالدزره زنت  یدآره تو با - 

 :بهم نگاه کرد و گفت تخس

 .کنییپخ، غش م یهکه با   ینه پس؛ تو خوب  -

چه برسه به من که   ی؛از بس زشت   کنهیغش م  ینه،رو آدم بب  یتعاد  ییافهق  -
 !یدمتد یافهبا اون ق

دل خوش  یختتکه حداقل به ر  یزشت من داشت  ییافهق یناز هم کاشیا -
 .کنم

 :معترض گفت سهند

 .مدهکن تازه به هوش او  یت! داداش رعایگهبسته د -

چه پوست کلفته؟ عمرحضرت نوح رو  یسهند تو هنوز خواهرت رو نشناخت  -
 !پا دارهسنگ  یبا رو

 :گفت  یبه من با چشمک  رو

 !یخالص شد یو از درد دور یدیخوب شد به مجنونت رس یول -

 :لب گفتم یر رفتم و ز ایغرهچشم

 !اون روز رو یارهخدا ن -

 .سروش، نگاهم رو به خودش دوخت یصدا با

 .ینمتبب طور یندوست ندارم ا یمپاشو بر  ی،حاال که خوب  -
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 :تعجب گفتم با 

 !کردی؟یرو نم یتو عاطفه هم داشت  -

 :رفت و با حرص گفت یاغرهچشم

 بدم خدمتتون؟ یتا. آرمیمعاطفه تموم کرد -

 یبلند شد. دنبالش گشتم که تو یمزنگ گوش ینگفتم. صدا یزیو چ خندیدم
اتاق و پشت در که حرف   یکردم. جواب داد و رفت گوشه  یداشدست سهند پ
 !! هنوز نمردم به خداجاستینا یانگار صاحب گوشبزنه. انگارنه

*** 

 «نآرما»

 

شدم که تازه لختشون کرده  ییو مشغول شونه زدن موها یستادما ینهآ  جلو
در حال  یباحال یگوش راستم بود و آهنگ عرب   یتو ی،بلوتوث  یبودم. هندزفر 

هم بدنم   یو گاه   خوندمیآهنگ م  یتملب با ر  یر پخش بود. عاشق آهنگشم. ز
 .گفت رقصش رو بلدم  شهی. حدودًا مدادمیرو تکون م

همه   ینا  یگهد  رییسر کار م  بری؟یم  یفتشر   یخان، مگه عروس  نرما: آ سام
کنم. زود باش   یدنکن که ازت قطع ام تکون خوردن نداره. مثل دخترها رفتار 

 !یگهد
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 یدیسف  یرهنباال دادم. پ  یطونزدم و ابروهام رو ش  یبرگشتم و سوت   سمتشبه 
 یبایو سگک زشلوار زغالش فرو برده بود  یرو تو یراهنشبود و پ یدهپوش

دکمه نداشت   یبود. اندازه بود، ول  یدهتنش پوش  یقهجل  یهبود.    یداکمربندش پ
رو چندبرابر کرده بود. موهاش رو هم   یتشجذاب  ینکه هم  رسیدیو به هم نم

 .باال داده بود

چه وضع   ینبعد هم ا  دی؟یم  یر که االن به من گ  یبود  ینهچند ساعت جلو آ   -
 !من نميام یدنه؟لباس پوش

 :و گفت ید. خندیدمرو ازش گرفتم و لب ور چ یاحالت بامزه با

 دی؟یم یر به من گ ی؛بدتر تو که از من -

 :و گفتم خندیدم

 !شمیکاسب نم  یزیمن چ ی،جذاب شد یلینه تو خ -

 :کلم و گفتزد پس یکی

 من؟ یا یتو جذاب شد -

 ی؟عروس  یبر   خواییتر هم شدم. اصاًل مگه ممن که از قبل بودم. االن جذاب  -

 :کرد و گفت  یز رو ر هاشچشم

 .شد یر د یگه،ود باش دز  دی؟یحرف خودم رو به خودم پس م -

 :گفتم  یباال انداختم و جد ابرو

 .سر کار؟ امروز کار دارم یاممگه بهت نگفتم نم -
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 ی؟بر  خواییکجا م  - 

 .قرار دارم -

 :هم رفت و گفت یتو هاشاخم

رو به  ینتر از اونه؛ ا! کارت مهمینباز با اون دختره؟ باز خودت رو بهش -
 .خودت بفهمون

 .یمآشنا ش تر یشب یاداز دخترها قرار شده ب یکی. یستمنه با ساحل ن -

 یتو ی. کالفه دست یروناز در زد ب یکوتاه  یتکون داد و با خداحافظ  سری
 یکه من به خوب   یمشک   یرهنبه خودم انداختم. پ  ینهاز آ   یموهام بردم. نگاه 

شلوارم رو گرفته بود و  یرو یراهنمتنم بود. پ یو شلوار مشک  دادیم یشنما
از خونه خارج   شیم،و گو  ییچرو تا آرنج باال زده بودم. با برداشتن سو  ینشآست

دوبلکس   یطبقه ششم به برج هجده طبقه بود. بزرگ بود، ول  یشدم. خونه تو
رفتم.   یمتمقونبلند و گر   یشاس  ینسمت ماشنبود. از آسانسور خارج شدم و به

ازدواج   یداشته باشم و با فرد  یخوب   یزندگ   تونمیهمه امکانات، م  ینمن با ا
قراره ازدواج کنم که  یبا فرد ری،کنم که حداقل آدم باشه! حاال مجبو

هاست. انگار قرار مثل بچه یکم نداره، ول  یزیچ یباییست! البته از زعجوبه
 !ا نبوددخترهخون  یتو یلجباز کاشیشه. ابزرگ  یستن

*** 

 .روندم یمارستانمقصد برفتم و به  ینسمت ماش به
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سمت شدم و قفلش کردم و به یادهپارک کردم و پ ینگ پارک یرو تو ماشین 
رو تکون دادم و با جذبه خاص خودم،  یممشک یساختمون رفتم. ساعت مچ 

 ی،گاه و گه زدنیکه با ساحل حرف م یدمرو د یرساموارد شدم. از دور ام
دادم که ساحل با  یطرفش رفتم و با اخم »سالم« کوتاه . بهخندیدیل ماحس
 :گفت  یطنتش

 !سالم. جون بابا، جذبه رو یکعل -

هنوز  یروز از د یدخورده؟! خب شا ییهام گرد شد. مخش جالحظه چشم یه
باشه! چرا خوشحاله؟! توازن نداره. خودش با  یکفر  یدبا یخوشحاله، ول

 .خودش مشکل داره

 .بهت لطف داشته یشهساحل جان هم ی؟ا تعجب کرد: حاال چر سامامیر 

زدم و طعنه  یبه ساحل، پوزخند یرهحدقه گردوندم و خ یرو تو هامچشم
 :گفتم

 !فقط به من نه، ساحل جان به همه لطف داره -

انداخت و  یینکرد و سرش رو پا  یبه غم یختهو آم یحرص یخنده ساحل
نداشت و فقط   یادیز یشبرد. آرا  نگشیدر سف  یونیفرم  یبج  یدستش رو تو

به خط  یخاص یباییبلندش ز یها. مژهیدر حد خط چشم و رژ بادمجون 
رو صاف  رسیدیچونه م یر ش که تا زبلند شده هاییچشمش داده بود. چتر 

سمت چپ سرش وصل کرده بود. به  یرهکرده بود و طرف چپ برده بود و با گ
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 یکنش بودم که صدادر حال اس  ور طینموهاش بود. هم  یر ز  یشونیشنصف پ 
 :یدمسام رو شن

 !خوش گذشت آرمان خان؟ -

 :بهش، گفتم یرهزدم و خ لبخندی

 .یشما خال یجا -

 یرونکرد و لبش رو ب  یز ر یهاش رو کمکنجکاو بهم نگاه کرد و چشم  ساحل
 :لوس گفت یداد و مثل دخترها

 آرمان؟ -

 :چشم دوختم که ادامه داد بهش

 مگه؟ یکجا رفته بود  -

کرد و با   یدست   یشپ  یر نداره که تا دهن باز کردم، ام یبگم به تو ربط  خواستم
 :گفت  یطنتش

 !قرار داشت -

 :گرد گفت  یهاچشم با

 ی؟قرار؟! با ک  -

 !هاشاز دوست یکی: با امیرسام

 :گفت  یارفته  یلتحل  یو با صدا  یدبه سمتم چرخ  یکساحل اتومات  هایچشم
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 ! مگه چندتان؟شون؟یکی - 

 !سرش یوف! اندازه موها: ایر ام

 یهاانداخت و با ناخن یینبهم انداخت و سرش رو پا یبارنگاه غم ساحل
 ید،رفته و ناام یلتحل یکرد. با صدا یباز رنگشیکاشته شده و مشک 

 :بود گفت یینسرش پا کهیدرحال

 .بااجازه ید،ببخش -

 !دیدخنیم یدهاش شدکه چشم  یر برگشتم سمت ام یبا عجله رفت! حرص و

 !مگه االغ؟ یضیمر  -

! حاال نکنه ی؟رو زد یدشو ق یستبرات مهم ن یتو که گفت  شد،ی: چ امیرسام
 !براش؟ یدهدلت تپ

چندبار جلو و  یشی،طور نمارو به ینشس «یده»دلت تپ گفتیم کهدرحالی
 !تپش قلب یعقب برد به معن

 یپرستار یستگاهزد و رفت. به سمت ا یخنده بهش نگاه کردم که چشمک  با
نشسته بود و  یصندل یرو یستگاه،با فاصله از ا یساحل کم یدمرفتم که د

 یانداختم و بعد از امضا  ی. چندتا پرونده رو نگاه دادیپاش رو تکون م  یعصب
 .طرف ساحل رفتمبه یز،چندتا چ

 دادیتکون م  یچپش رو عصب  یبود و پا  زانوهاش گذاشته  یرو رو  هاشآرنج
دادم   یهتک  یصندل  ینشستم و به پشت   یصندل  یروارش  . کنجوییدیو ناخن م

راست گذاشتم و   یچپم رو رو  یگذاشتم و پا  یشپشت صندل  یو دستم رو رو
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 لب  یر ز  یلکساون، ر  یتپام ضربه گرفتم و بر خالف عصبان  یبا دست چپ، رو 
 .خوندمیم یآهنگ کرد

 نگفت. من هم از  یزیهاش گرفت و چدست یناز قبل، سرش رو ب تر عصبی
 .بلندتر خوندم یفقط کم ی،از قبل و کم تر یشیلجش، آت

بهش   یخوندنم، سوال  یحرص برگشت سمتم و بهم نگاه کرد. بدون وقفه تو  با
 :نگاه کردم که گفت

 ی؟ندار  مگه اتاق خراب شده  جا؟ینا یاصاًل جا قحطه اومد  ی؟نخون   شهیم  -
 !بخون یکیتخ یقاون رف یبرو برا

 :تمباال انداختم و گف آبروی

. خونمیخودم م یبرا خونم؟یتو م یگفته برا  یبعدش هم ک  یکیه؟اون خ -
 .یگوش نکن  تونییتوعم م

 .زدینفس منفس یت،فرط عصبان از 

 :باال انداختم و گفتم آبرویی

 !ی؟شد  طور ینمن ا  یهاستنکنه به خاطر دو  ی؟شد  یعصب  قدر ینحاال چرا ا  -

 :گرد شد و گفت  هاشچشم

 ی هاآدم  یبه خاطر تو، ادا  یدشدم که اصاًل چرا من با  یحرص  نی! از ایر نه خ  -
خودم   طور ینکه ا  رسهیم یکنم؟ به من چ   یو باهات همکار  یارملوس رو درب

 ی؟از دهنت در اومد بهم بگ  یهرچ  یلم،ف ینکه بعد ب  دمیرو آزار م
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از  گفت،یراست م یشدم. از طرف  یرهخ ینهم رفت و به زم یتو هاماخم 
 .نداشتم یاچارههم  یطرف 

 یدوست دار  یت هم هرچ آفتابه  یق. به اون رفدمیادامه نم  یگه: من دساحل
 !بگو

 رو خرتر کنه؟ ینا یآراسته شد! حاال ک  یز ! گل بود به سبزه نبهبه

 :لب گفتم یر دم و زز  نیشخندی

 !تازه اولشه -

داد از بازوم گرفت که  یمحکم یشگوناز قبل ن تر یو کفر  یدشن یلم،م برخالف
 !یغره و اخم بهش نگاه کردم. وحش. دستم رو ماساژ دادم و با چشمیدمکش

. یم. اصاًل بهش نگو قراره ازدواج کنیادبر نم یاز من کار یان،شا یآقا ینبب -
بهانه  یستن یازیرت رو گم کن، هرجا دلت خواست. نگو یم؛عقد که کرد

با  یم؟راره ازدواج کننفهمه من نامزدتم و ق خواستیی. اصاًل تو مگه نمیاریب
 یعنی. یبا من باش هو دوبار  یش خام شهیتو قرار م یم،بر یشفرمون پ ینا

آخرش همون ازدواجه. راستش رو بگو و هم خودت رو خالص کن، هم من 
طرز حرف  یه؟ها چنشونه ینعوض شد؟ ا قدر ینا یپتت یهورو. اصاًل چرا 

 یمارستانب ی چرا توعوض شده. اصالً  یزتهمه چ یدنت،زدنت، لباس پوش
 .... ین  یانرادمهر؟ مگه تو شا گنیبهت م

 :اخم و آروم گفتمحرفش و کالفه و با  ینب پریدم
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. صدات رو یستها نحرف ین. االن وقت ایدیبس کن ساحل، مخم رو در - 
 یستی؟تا همه نفهمن، ول کن ن یینپا یار هم ب

 :شم خوردپرشک و آرومش، به گو یکه صدا  یدمموهام کش یتو دستی

من  یهاکار   ینداره و تو یبه تو ربط  گفتییو م شدییم یکفر   یروز تا د -
 !نداره؟ یبه تو ربط  گییشده نم یاال چ دخالت نکن. ح

 :سمتش و با اخم گفتم یدممخم بود. چرخ یهاش رو! سوالپوف

 !نداره یبه تو ربط  گم،یحاال م -

 .بهش بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم توجهبی

*** 

 «ساحل»

 

! بلند شعوری ازش متنفرم. ب  یادن ینگاه کردم. اندازه شیخال یبه جا حرصی
 .رفتم یپرستار یستگاهسمت اشدم و به

*** 

فکر بودم.  یتو یقاً شدم. عم یرهبغلم بود، خ یو بزرگم که تو یدخرس سف به
 .شدیشدن مغزم م یر ذهنم بود، باعث درگ یکه تو  ییهاسوال

. کردمیاتاقم، نشسته بودم و منگ به خرسم نگاه م ییتخت آلبالو روی
 یخونه یهطبقه،  یستبرج ب یهآخر  یطبقهبود و  یمون آپارتمان خونه



  

 
255 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

بزرگ  یراییشامل پذ یین. طبقه پایو پنجاه متر  یستدوبلکس و حدودًا دو 
 میز کنار آشپزخونه بود که داخلش   ی،متر یاتاق س یهبزرگ و  یو آشپزخونه

بزرگ داشت که  یبود. دوتا پنجره یرهت یجگر  یه نفرهازددو یناهارخور
از   یبیکه بهش وصل بود و ترک  اییسلطنت   یهاجذاب بود؛ پرده  یلیخ  یوشو

 .کردیم یبابود، اتاق رو چند برابر ز یدو سف ییطال

به  یلیبود که خ اییو جگر  یدسف یی،طال یهااز رنگ  یمخلوط  یینپا طبقه
 .اومدیم ییطال

شده بود   یدهکه گرد، دور هم چ  ییو طال  یسلطنت   یازده نفرهبل دوست م  یک 
 دییاال یروبهبزرگ، رو ایدایرهیمکه به صورت ن یست مبل راحت  یکو 

 یهابزرگ که با پرده ییهابود. پنجره یدرنگشده بود و سف یدهبزرگمون، چ
 .کردیم یلرو تکم یینشده بود؛ طبقه پا یدهپوش ییو طال یسلطنت 

ال با ی. طبقهشدیباال وصل م یبه طبقه یچوب  یهابا پله یینپا یقهطب
ها اتاق یبود. در همه یدو سف یادورتادور اتاق بود و مخلوط رنگ قهوه

 یهاز سالن که دوتا پنجره بزرگ داشت،    یابود. گوشه  یدها سفپارکت  ی،اقهوه
 .داشت یباییز هاییرنگ و صندلخوش یاقهوه یز م

 :حواسم رو بهش دادم یارو یصدا با

 یم؟بزن یدور یه یمساحل حالم گرفته؛ بر  -

 :شدم و آروم گفتم یرهخ بهش

 !ست؟چرا حالت گرفته -
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 .یدکش  یانداخت و آه  یینرو پا سرش 

 !یستن یمهم یز چ -

 خبر؟از باربد چه -

هام و با لحن شد به چشم یرههاش ور رفت. خزد و با انگشت پوزخندی
 :گفت  ینغمگ

 .خدا خواسته، رفت ز ا -

 ی؟رو نخواست  ینخودت امگه  -

 .کردیم یپافشار یو کم موندیم ید...حداقل بایخواستم، ول -

 همه هستن جز باربد. کجاست؟ یباً تقر  یدمش،ترم ند یناصاًل ا -

 .گرفته، رفته اصفهان  یانتقال -

 ی؟دوسش داشت  -

ه بود. مشخص هام غرق شدچشم یآب  ینگاهم شد؛ انگار که تو یایدر غرق
 :همون حالت موند و بعد آروم گفت یتو یقه. چند دقهکنیفکر م بود

 .دونمیهم بتونم فراموشش کنم! نم یدآره، شا -

 کهین. بدون ادادیینم  یحمواد رو بهش ترج  داشتییاگه م  ی؛دوسش ندار  -
 .یباربد و مواد، مواد رو انتخاب کرد ینب یبفهم

 :گفت  اییرو گرفت و با لحن جد نگاهش
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رو نکنم؟  کار ینمن رو فراموش کرد، من چرا ا ی. اون به راحت یستمهم ن - 
 .یستمعاشقش ن

 ی؟ترک کن خوایینم -

 :گفت  یبلند شد و عصب یدسف یشآرا یز جلو م یصندل یرو از 

 .بشنوم یزیچ خوامیتمومش کن ساحل؛ نم -

 .رو عقب فرستادم و صاف نشستم و اخم کردم خرس

 !فته؟که نر   یادت. یل دادتو به سروش قو -

 .کنمیخودم رو م یگفتم سع  یقول ندادم، ول -

 !مالجت ینکن، گچ دستم رو فرو کنم تو یکار  -

 !ببند -

 ینگاه   ینه،غره ازش رو گرفتم. بلند شدم و از آ و با چشم  یدمکش  یقیعم  نفس
که تا چهار  اییو شلوارک مشک  یلش و گلبه یشرتبه خودم انداختم. ت

 .م بود. موهام هم طبق معمول باز دورم بودتن رسید؛یزانوم م یر انگشت ز

رفتم.   یرونکردم و از اتاق ب  اییکه براش دهن کج   کردیبهم نگاه م  یرهخ  رویا
 یرفتم و نگاه  یینها پادلمون واشه! از پله یمقدم بزن یمبر  یم،هم ندار یاطح

کارم فکر کرده ر  س یرمم گهیم یبود؛ الک  یرونبه اطراف انداختم. سپهر که ب
 .خانمباران با رهیکه م  فهمنیهمه مثل خودش، کم عقلن و نم



  

 
258 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

نداره؛ عشق دوست   اییپنهان   یز همه روشنه و چ  یبرا  یفشهم که تکل  سروش 
 !یشدن و جنگولک باز

 گیریمیم  یجهو نامزد هم نداره؛ پس نت  یستهم که اهل دوست شدن ن  سهند
 .سر کاره

 یمهمان  یاباشگاه  شنیمشرف م یاهاش توسبا د یچاریهم که ب مامان
وحشتناکه، چون از کارت ُپرپول بابا  یلیآخر خ یینه! البته گز یدخر  یازنونه 
 !یرهپوست کارت م کشه،یکه م  قدر ین! ایادم یرونپول خرد ب یهفقط 

 یصدا یزه،کارخونه عرق نر   یمهربونم که اگه صبح تا شب تو یبابا مونهمی
داره. پسرها هم که کمکش  سازییخ ی. کارخونهیادمر د پولییهمه از ب 

 .یهمه بدبخت  ینو هر کدوم راه جدا دارن؛ بابا مونده و ا کننینم

و با دست سالمم، شکمم رو  یستادمآروم بود. وسط سالن ا یلیخ خونه
 ینبود؛ زنگ واحد بود. از چشم یفون! زنگ در به صدا در اومد. آ خاروندمیم

 یدر رو باز کردم و سرک  ینبود. آروم ال یتم که کسداخان یرونبه ب ینگاه 
رفتم و  یرون. کامل باومدیها مپله یاز رو یحرف زدن آروم ی. صدایدمکش

برگشت   یا. لحظهزدیزنه پشت به من، با تلفنش حرف م  یهانداختم.    ینگاه 
 :گفت  یمن، رو به پشت خط  یدنو با د

 .ظفعاًل خداحاف یامدر رو باز کرد. االن م -
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هم  یباربودن و چند یمیصم یلیمامان بود، افسانه. خ یهااز دوست یکی 
بغلش،  یتو یسمتم اومد و خودش رو با بچه. با هول بهیموآمد داشترفت

 :م گذاشت و تندتند گفتبرجسته  یگونه  یرو  یابغلم. ماچ گنده  یپرت کرد تو

از  یکیخونه  یمامشب مهمون دار ی،ساحل ی؟عشق خاله! خوب  سالم -
تو، حواست  یشمامانت گفت بذارم پ کرد،یم قرارییهامون؛ گندم ب دوست

خشک و چند ست لباس. قربونت   یر هم ساکش که توش ش  ینهست بهش. ا
 !. جون تو و جون گندمم! خداحافظذارمیبرم تنهات م یگهبرم، من د

 .داد تو و در رو بست هلم

! زدی! مثل جت حرف مینت شدم. لع یرهدهن باز و مات برده، به در خ با
صلوات  یبرسه. ا شیمن کرد و خودش رفت به مهمون  یدخترش رو هم رو

بور  یبه بچه یزان،! با لب آوذارییم یهبه روحت مامان که همش از من ما
 م،شده به ساعد گچ خورده  یزاندست راستم و بعد به ساک آو  یتوو خوشگل  
 .نگاه کردم

فقط از دور دوست   یبچه دوست دارم، ول ره! دا  یبچه دار  یحوصله  ی! ک خدا
 . دادن و َتر و خشک کردن ندارم یر ش یاصاًل حوصله یعنیدارم. 

 .به عقب برگشتم و بهش نگاه کردم یا،رو یصدا با

 یش؟دستت؟ از کجا آورد یتو یهچ ینساحل ا -

 :گفتم  یحرص بهش نگاه کردم و با لودگ  با
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! بعد یال ترج  ی،مج  یناتوان! عج  یندستان پرتوان، برس به داد ا یگفتم ا  - 
 .ظاهر شد یشونهم ا

 یزون،آو یگذاشتم و خودم هم با لب و لوچه  ینزم یحرص گندم رو رو با
 .شدم یرهنشستم و بهش خ

 :سمتم و گفت اومد

 یه؟ک  یمسخره! بچه -

 :گفتم  یارفته یلتحل یصدا با

 .افسانه -

 همون دوست مامانت؟ -

 :تکون دادم که گفت سری

 .باغ یمها قرار گذاشتم بر خاک تو سرت! من با بچه ی،چرا قبول کرد -

 :گفتم  رفتم،یو به سمت آشپزخونه م شدمیبلند م کهدرحالی

بچه رو انداخت بغلم   یو گردباد  یع سر   قدر ین! امونهیبابا مثل ور وره جادو م  -
 !یختهام رو رفت که پشم

 .یستادماپن ا  یبرداشتم و جلو  ییوان درآوردم و ل  یخچال  یکاکائو رو از تو  شیر 

عوضش کنم ها!  یستمکنه من بلد ن  ییشودست هات،یبیلبه جون س یارو -
 .بوسهیدست خودت رو م
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 :و گفت دیدخن 

بودم. بعدش هم من  یشگاهآرا یروز د ینکجا بود؟ هم  هامیبیلس شعور،یب  -
 !ینی؟ا ییشوباغ؛ تو به فکر دست یمها گفتم بر به بچه گمیم

 .دم اشاره کردگن  به و

 یام؟بچه، کجا ب یننه و گندم. بعدش هم من با ا ینا -

 !باغ -

 !! نمکدونیعه؟ خوب شد گفت  -

کاکائو شدم.   یر فتم و ازش رو گرفتم و مشغول خوردن شبهش ر  ایغرهچشم
 .یشمعوض م بینم،یکاکائو رو م  ی. کاًل کاکائو و خانوادهخوردمیبا لذت م

 .بریمیگندم رو هم م: حاال حاضر شو،  رویا

 یان؟م یاک  -

 .یاد...اوم...فکر کنم پارسا هم میاو آر یرام: آرزو و هاله و علروبا

 :لب گفتم زیر 

 .یادآدم زاغارت هست م یهرچ  -

سروش رو گرفتم. چند بوق   یشماره  یلم،طرف اتاقم رفتم و با برداشتن موبا  به
 :خورد و جواب داد

 ی؟جان آج  -
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 .شدم یمشغول برس کردم و  رو باز  یواریکمدد  در  

 یی؟! کجایکه باز باادب شد  بینمیبه! مبه -

 :و گفت خندید

 !شهیجا پخش مقربونت برم که صدات همه -

 !یششهپ یپخشه و کس یو شستم خبردار شد که رو خندیدم

 یی؟قربون هوشت! کجا -

 در جوار چند تن از دوستان. چطور؟ -

 کدوم تن از دوستان؟  -

 :گفت  یآروم یصدا با

 !فضول یسر  یه -

 :طرف گفتاز اون صدایی

 !ین. من فضولم؟ من فقط نگرانتم. همیبد یلیعه! سروش خ -

 :آروم گفت یو با همون تن صدا خندید

 !تارواح عمه -

 ! به کاهدون؛ عمه ندارم یشاه دوماد، زد -

 :تعجب و خنده گفتم با

 !ی؟دازدواج داباز قول  ی؟کرد  یسگاهها رو ابدبخت ینسروش باز تو ا -
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 :و گفت خندید 

 .نگفتم یزین چبه جون خودت، م -

 : عه! سروش؟دختره

 کنیم؟ی: من گفتم ازدواج مسروش

که انگار   یبود که من حسش کردم. حس یحس یههات عمق چشم ینه، ول -
 .یبگ  شهیروت نم یول خوای،یم

 یول خواد،یمردم! م کننیم ییهازدم خنده. چه استدالل یبلند یصدا با
 !یهکم روئ  یست،که بلد ن  یزی. سروش تنها چشهیروش نم

 .خندیدیبا من، سروش هم م همراه

 ترسمیخوبه؛ م یلیپشتکارش خ یدهجد یننگرانتم. ا یی؟سروش کجا -
 !نابودت کنه

 یای؟. تو هم میم: اتفاقًا قرار شد با هم بر سروش

 :با هول گفت دختره

 !بهتره یادساحل جون ن م،یخته...من به هم ریزهچ یعنیعه...نه... -

 .ستیه! همون قضیهبه چ یمشخص شد چ  نگ قش

 خوری؟یگول م  یاسروش داداش، بچه -

 :گفت  یاگونهلحن بچه با
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 !نونوسه یلیشدم. آخه خ ینین ی،آله اج  - 

 !نازه قدر ینقربون پسر خوشگلم برم که خودش ا ی: آ نگار

سرم توش،  یدنبه همون کوب یول یرم،در کمد رو گاز بگ خواستمیخنده م از 
 !اکتفا کردم

شره از پشت  یخنگه؟ سروش دست هرچ  قدر ینفکر کرده سروش ا واقعاً 
 !بسته

 :گفتم  اییزور نگه داشتم و با لحن نسبتًا جدرو به مخنده

. مامان هم شب ییمتنها یاخونه؟ من و رو یارینم یفخان، تشرسروش -
 .یادنم

شب  ی. االن نه، ولیامحاال مهم.  یهات رفت تو: اوه! اوه! باز که اخمسروش
 .یامم

بمون  ی،ببار یفالزم نکرده تشر  یگهاون دختره؟ شب هم د یامن مهمم  -
 !یوار کار کنکوزت  یوادار شد بار ینا یدجونت؛ شا یهمون نگار یشپ

سروش  یگهساعت د یهاگه تا  یدم،که من د  ینگار ینرو قطع کردم. ا گوشی
 !یفتهن یر اشم رو نجات بدم که گ. دادکنهیم یتاذباشه، سروش  یششپ

در حد دوست   ره؛یم  یشپ  یتا حدود  یست،نامرد ن  یداره، ول  یطنتش  درسته
 .کنهینم دار یخرو ب یهساده. قض
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تخت پرت کردم و مشغول  یرو رو یزنگ زد که جواب ندادم. گوش چندباری 
 .کمدم شدم  یگشتن تو

 یابه کاپشن  یاز نبود که ن یطورزش سو یبود و هوا سوز داشت، ول پاییز 
 .سوشرت داشته باشه

 ینشو آست رسیدیپام متا مچ یش. بلندیدمپوش اییجلوباز و زرشک  مانتو
 یین،هم پف داشت. از سرشونه اندازه بود و از اونجا به پا یدار بود و کممچ
و  یبود. شلوار مشک  یمحج یکم  یینشپا ین،خاطر هم. بهشدیکم گشاد مکم
کنار گذاشتم   ایکیدار و زرشقواره  ی. روسر یدمپوش  اییمشک   یشرتو ت  دار پزا

 یتو یبا بچه یانشستم. همون لحظه در باز شد و رو یشآرا یز م یو جلو
 .وارد شد زد،یکه پشت خط بود حرف م  یبا کس کهیبغلش، درحال

 .باشه، خداحافظ -

 :که ازش گرفتم و جواب دادمسمتم گرفت   رو به گوشی

 بله؟ -

 دی؟یرو چرا جواب نم یلتموبا ی؟رم کرد یهو: بله و بال! چت شد، سروش

 !یگهقطع کردم، مزاحمت نباشم د -

 .یدمبلندم کش یهارو باز کردم و به مژه ریمل

و نگار رو مراحم؟  دونییخودت رو مزاحم م زنی؟یکه م یهچه حرف ینا -
 ! فکر کرده خرم شعور،یب  یدختره
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خرش  یدقدر بااالن معلوم نبود چه کردم،ینم طور ین. من ایفعاًل که بود - 
 .شدییم

 .یدبلند خند یصدا با

 بخنده!؟ یک   یآره بخند! تو نخند -

قدر قراره فحش خواهرم، چه دونهیه خندمیم ین. به اخندمیبه اون نم -
 !بخوره

 .گفت  یچ  یدمباز نفهم یفکر کردم، ول منگ 

 یه؟منظورت چ -

هرکدوم دوتا بچه  یاریم،در ب یباکالس باز یلی. اگه خیارتا داداش دسه -
بار بگن عمت رو هامون پنج. به هرکدوم از بچهتایشش شهیم یم،داشته باش

 یگرفتم، و اال روز  ییندست پا یلی! تازه من ختای...سیشهم ی)...( به عبارت 
 !تا حاللتهشصت

 :حرص گفتم با

 !هاتونبچه یننه یها برا. همه فحششعوریشو ب خفه -

 .و بعد دست بردم سمت خط چشم  یدمهام کشلب  یرو با دقت رو  یمزرشک  رژ 

 !یگهد یار درن یاالن خواهرشوهر باز یناز هم -

 .که هست! با من هم بحث نکن  ینههم -
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کردم   یسمتش رفتم و بلندش کردم و سعبچه بلند شد که به  ییهگر   صدای 
 .آرومش کنم

 :دسروش بلند ش یطونش صدای

 !یآبج  یهقدر بچه کچه یه؟چ یصدا -

منتظر  یگهساعت د یمها. تا نباغ با بچه یمبر  خوایمیشو. مسروش خفه -
 .. خداحافظریمیم یای،ن مونیمیم

 .رو قطع کردم یتوجه بهش، گوش بدون

*** 

 یلیآهنگ خ  ی. صدارفتمیو راه م  دادمیبغلم بود و آروم تکونش م  یتو  گندم
سمت تم. از ساختمون باغ خارج شدم و بههم سردرد داشمخ بود، من  یرو

هم در حال کباب  یارفتم. آرزو و هاله و سروش نشسته بودن و آر یقآالچ
 .سمتم برگشتنشستم که نگاه هاله به  حوصلهیکردن بود. ب 

 ی؟شده؟ اعصاب ندار ی: چ الهه

 ه،کنیم یهطرف همش گر  یهاعصابمه. گندم هم از  یرو یک بلند موز یصدا -
 .سردرد گرفتم

 خونه؟ یم: بر سروش

 .شمیقرص بخورم م یه یر نه؛ گندم رو بگ -

 .منه یشساحل بانو، دوات پ یا: بآریا
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 ی؟قرص سردرد دار - 

طرفم گرفت؛ من هم از به یسمتش رفتم. قرص تکون داد که با شوق به سری
 و سرم یدمدراز کش یقآالچ یخدا خواسته ازش گرفتم. خوردمش و آروم رو

 .چرخیدیدور سرم م یقهاله گذاشتم. آالچ یپا یرو رو

 یرته؟ز یخ، مگه م: عه! ساحل کم وول بخور هاله

 . خورمیمن که تکون نم -

 یجهاز بس سرگ  ینمهاله رو بب  یچهره  تونستمیار شده بود. نمدلحنم کش  کمی
 .رسیدیگنگ به گوش م  یکمفقط  یکم،داشتم. فقط صداش اون هم 

که تعادلم رو از دست   یرمو به کنار خم شدم تا سرم رو بگ  یدشک  یبد  یر ت  سرم
حالم  یشد. با نگران  تر یک سروش نزد ی! صداینزم یدادم و با مغز خوردم رو

هم افتاد و  یرو ینهام سنگ. پلک چرخیدیدور سرم م یز چ. همهپرسیدیرو م
 !یهوشیهم ب یدفرو رفتم؛ شا یقعم یبه خواب 

*** 

و صاف نشستم.  یدمداخل دهنم، از خواب پر  م بهمعده یهجوم محتوا با
براق به  ییهام برگشت. با چشمدوباره به معده یده،محتوا به حلقم نرس
باغ  یتو یشباومد د یادمبه مغزم فشار آوردم که  یاطراف نگاه کردم. کم

 .یمبود

. دستم رو یدتر شد بار ینا یقبل بهم دست داد، ول یقهحالت چند دق دوباره
! با دست سالمم، در یدمدو ییشوسمت دستگرفتم و با هول بهنم  ده یرو
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عوق زدم که رنگم مثل لبو  قدر ینکردم و خودم رو پرت کردم داخل. ارو باز   
 .ادمد یهتک یوار شده بود. چند مشت آب به صورت ملتهبم زدم و به د

بخورم   یز بود ل  یکمشت محکم به در خورد که از ترس به عقب رفتم و نزد  چند
 .مانع از افتادنم شدم یی،رفتن روشوکه با گ

 .یمارستانببرمت ب یرونب یاتا نشکستمش. بدر رو باز کن  ینساحل ا -

 :گفتم  ی،االعاده گرفتهفوق یصدا با

 .خوبم -

داد  یدخترها اومد! عصب یغ ج یگرفت که صدا  یشآت تر یشاز صدام ب انگار 
 :زد

ندانت رو به باد کم شه، خا  مو از سرش یه یه! فقط کافیکهمرت کشمتیم -
 .دمیم

 زدم،یبه سمت در برم که دوباره عوقم گرفت. پشت سر هم عوق م خواستم
تر که شدم، دوباره چند مشت آب به صورتم م نبود. آروممعده  یتو  یچیه  یول

تخت  طرفین. سروش ایفتمزدم و در رو باز کردم. دستم رو به در گرفتم که ن
که آرزو   هکه اون سمت تخت بود هجوم ببر   یاآر سمتبه خواستیبود و م

 .شدنیمانعش م یو عل

 :رفته و گرفته، گفتم یلتحل یهمون تن صدا با

 خبره؟! چهیگهبسته د -
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سمتم اومدن و تندتند حالم رو به  یاسمتم برگشتن و هاله و رو به همه 
 :هام رو با درد بستم و گفتم. چشمیدنپرس

 .رد شم یدخوبم؛ بذار -

 .سمت تخت رفتم و روش نشستم به ی،کم  ییجهتن که با سرگرف ار کن

 !رم نکنه یر؛سروش رو بگ جون،ی: علآریا

به سروش،  یرهآروم و با نگاه خ یاسروش رو گرفت و آر یهادست علی
نشست. از آروم بودن سروش که مطمئن   ینزم  یسمتم اومد و کنار پام، روبه

 !شد، چشم به من دوخت

خدا از عمد نبود. خواستم قرص سردرد بهت بدم که . بهدیببخش ی،: آبج آریا
 !شدیقاط  یگهد یهابا قرص

 .نداره یخوبم، اشکال -

 یهات و اون صداچشم یر مخصوصًا ز ی؛: آره، کاماًل مشخصه خوب سروش
 !یتکالغ

 ی؟نداشت  ی: قباًل سابقه مصرف آریا

معتادش تو  ی! نه تا وقت گه؟یم یاحمق چ  ین: عه! عه! عه! عه! ببسروش
 !یستکاره ن  ینخودش ا ی،نکن

 !ستکاره  یننگفتم که ا یدم،وا! خب سوال پرس -

 :برگشت سمتش و با داد گفت سروش
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 دی؟یجواب من رو هم م ی،خواهرم درست کرد یبرا کهیحال ینبا ا - 

 .جلوش رو گرفت یع سر  علی

 :پنهون شد و گفت یابلند شد و پشت رو آریا

 !عرضهیب  یرشبگ ر؛ایدرن یاالغ باز یعل -

 !تا بکشتت ها کنمیولش م یاری،درب ی: پرروبازعلی

 .یرش: نه! نه! فقط بگآریا

 .یدسروش بسته؛ تمومش کن -

 یاآر  یو با چشم و ابرو برا  یدموهاش کش  ینب  یآروم شد و دست   یکم  سروش
 .سمتم اومد . بهکشیدیخط و نشون م

 .بهش کنییروز؛ بعد عادت م دنحالت بده تا چ یکمبارته،  ین: چون اولآریا

داد   بردیم  یز به سمتش خ  کهیحالهاش رو از دورم باز کرد و در دست  سروش
 :زد

 !ببند گالت رو -

 بار ینو آرزو هم به کمک اومدن. ا یهمون دست سالمم گرفتمش که عل با
 !بزنه خواستیشده بود و واقعًا م یشیتر از قبل آتسخت

! چند لحظه حواسش پرت یهگر   یر م و بلند زدم زنقطه ضعفش استفاده کرد  از 
از قبل به سمتش هجوم  تر یهام کفر اشک  یدنسمتم برگشت. با د شد و به

 .برد
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 .رو درست کنه ینا یکیدرستش کنم، بدتر زدم خرابش کردم! حاال  اومدم 

 رسیدیشده بود م یمقا یاکه پشت رو  یابا تالش فراوان داشت به آر سروش
 :گفت  یبلند یبا صدا یاکه رو

نگران   کهینا  یگوشت! به جا  یر ز  خوابونمیم  یکی  ی،سروش اگه تمومش نکن  -
 ی؟کن  یخودت رو خال خواییم ی،ساحل باش

 !داده یچ  یستکه خواهرم معلوم ن  یرم: نه قربون صدقش مسروش

 !نبود ی: بابا به موال عمدآریا

 .بود، تموم شد رفت یزیچ یه! یگهد ید: بس کنهاله

تموم شد رفت؟! تازه  گییافتاده اون گوشه، م جونمیمهر نواه: خسروش
 .شروع شده

 خواستیرو پاک کردم. دلم م  یمالک  یهاهجوم برد. اشک   یابه سمت آر  دوباره
سرم بدتر درد  کردنیم جیغ یغ و ج زدنیکه داد م  قدر یناز حرص داد بزنم. ا

 واست بازوش. با حرص خیدمرفتم و بازوش رو کشسمت سروش گرفت. به 
 .یدمشتر کشبکشه که محکم یرونرو ب

 .بختک نچسب بهم ینساحل ولم کن، ع -

به جون سپهر،   یشلوغش کن  یبخوا  کنی؟یها دعوا متا االن، سر بختک   یاز کِ   -
 !دمیدستت م یکار  یه

 .کردیشد. داشت فکر م یرهو بهم خ ایستاد
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 .خونه یم: بپوش بر سروش 

 !زنهیو حال بدش؟ خاله بفهمه، سکته مساحل وضع  ینبا ا یم: کجا بر رویا

 .یمبر  یدحاضر ش یع : سر سروش

فکر رفت!  یتا اسم سپهر آوردم، تو یهو؟کردم. چش شد   یز رو ر هامچشم
 .سپهر 

 !شده یبفهمه چ  یکه کس  گهینم یزیسروش چ یم،خونه بر  -

 .با خودش گیرییمدست سپهر! اون وقت تصم کف  ذارمیچرا اتفاقًا م -

زنده  یا. سپهر هزار برابر از تو بدتره. اون بفهمه، آریکنیرو نم کار یناتو  -
 .یستن

 :باال انداخت و تخس گفت ایشونه

 !خودته یلبزنتش. م دمیم یابزنمش  ذارییم یا -

 :از خودش گفتم تر تخس

 .خودته یلهم م ینندارم! ا یباهات حرف  یگهد یا زنیینم یحرف  یا -

 .از اتاق خارج شدم یجه،سرگ یبرداشتم و با کم یت پاتخ یرو از رو گوشیم

 :با داد گفت سروش

 .حاضر شو یا. رویامبمون تا ب یاطح ی. تویرو انتخاب کرد یپس دوم -
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رو برداشتم و   یمسمت اتاق برگشتم و مانتو زرشکانداختم و به  ینگاه   یپمت  به 
 شتم و از بزرگ گذ یاطو به راه افتادم. از ح یدمپوش  یمشک  یز همون شوم  یرو

. دادیانداختم که دو ظهر رو نشون م  ینگاه   یمدر خارج شدم. به ساعت گوش
از   یکم  توجه،بی  یهم حالت تهوع داشتم، ول  یو گاه   رفتیم یجگ  یسرم کم

رگ خوابش دستمه. باز خوبه  ی. تخسه، ولشهیباغ دور شدم. سروش رام م
! سپهر هم تا زدیمزنگ  یسبه پل یمنطق  یلیسهند نبود. سهند که خ یاسپهر 

 تر یش. بیرتیهها غتر از اونکن نبود. سروش کمول زد،یمثل سگ کتکش نم
 .تخسه و لجبازه

 یدمسمتش برگشتم که سروش رو داز کنارم بلند شد. به  ینیبوق ماش صدای
که من راه   یاآروم، اندازه یلیبه من، خ یرهپشت فرمون بود و خ یلکسکه ر

 .کردیحرکت م رفتم،یم

 :شوخش بلند شد یازش رو گرفتم که صدا یضغ با

 !خانوم خوشگله یم،در خدمت باش -

 :گفتم  آروم

 .ت باشدر خدمت عمه -

 .نگران نباش یول یدم؛: شنسروش

 .رفتیم یجبهش رفتم. دستم رو به سرم گرفتم که گ ایغرهچشم

 .سوار شو یست،: لج نکن ساحل؛ حالت خوب نسروش

 :گفتم  متهگرف  یو با صدا ایستادم
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 .یش یاآر خیالیب  کهیبه شرط  - 

 .بعداً  زنیمیحاال! حرف م یاب -

 .یامنم ی،تا قول ند ی؟آورد یر خر گ -

 !ها یصندوق که تا خونه حال کن ندازمتیبرنج، م یگون   مثل یاماالن م -

. یهپسر خوب شناسم،یرو م یا. من آرخیالی. ب یگه: سروش قول بده درویا
 .ئنم اشتباه شدهاهرش دوست داره؛ مطمساحل رو هم مثل خو

 ی؟دار یجان مشکل یامن دوست دارم بزنمش. رو -

 :گفت  گرفته  یکم  یبا حرص بهش نگاه کرد و با صدا رویا

 یلیکاماًل مشخصه از حرف زدنت. اگه وجودم خ  ی؛تو کاًل با من مشکل دار -
 ! یرمم کنه،یم یتتاذ

 .ثواب کنه کباب شد اومد

خالف جهت ما، رو به باغ شروع به راه رفتن کرد. به و  شد یادهپ ینماش از 
! متعجب یستادکه ا  یدمو بازوش رو کش  یستادمسمتش پا تند کردم و کنارش ا

 :گفتم  یع نگاه کردم و سر  یسخ یهابه چشم

 !ها شییهات رو پاک کن. سوژه سروش ماشک  -

 .هم روش ینمن رو مسخره کرد؛ ا یز چداداش تو که همه -

 :و گفت یستادبه عقب اومد و کنار پامون اوش سر  ماشین
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 هایلوس باز  ینازت گذشته، ا  یبابا؛ بابا سن  یا! بیقدر لوس شدخانم چه  یارو  - 
 .یادبهت نم

 ازم گذشته؟ یسن خواهرتم. کجا سنمن هم -

 .یرهساحل هم پ -

 ... .نه که خودت بچه -

 :زده گفتمرو به سرم گرفتم و ُبهت دستم

 کو؟  ینبچه! ا -

 ی؟: ک سروش

 !ینا -

 !یه؟چ ین: اسروش

 .بابا بچه کو؟ گندم -

 !شدادمش به ننه یشب: دسروش

 .یدمآسوده کش نفسی

 .ید: حاال سوار شسروش

 .یامباشم! من نم یعالقه دار یلی: نه که خرویا

 .هم فشردم یهام رو محکم روو چشم یدکش  یر سرم ت باز 
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! خدای. ازنیمیخونه حرف م یمریبعدًا م یاجان، ساحل رو سوار کن ب یارو - 
 !دوتا زبون نفهم افتادم؟ ینا یر کردم گ  یچه گناه 

 .دعوا و مرافعه ندارم ی. حوصلهیامنم ی،من تا قول ند -

 :تکون داد و گفت یسر یدبهش نگاه کردم که با ترد منتظر 

. یستباال، حالت خوب ن یاب نگم و فراموش کنم. یزیچ دمیباشه! قول م -
 .یاومد یرونِسُرم ب یر از ز یستز نهنوز دو رو

 :که گفت  یدمرو کش یارو یتکون دادم و بازو سری

 .یامنم -

 گیری؟یآبغوره م یع ! اصاًل مگه نظر سروش مهمه که سر یغلط کرد -

انداختم که  یتعجب کردم. به سروش نگاه  ینگفت. کم یزیبهم چ خیره
! چه یبلل العجاشده بود تا نظرش رو بدونه. ج یرهخ یاومشتاق به دهن ر 

 !یابیحرکات نا

ست. اگه صاحب خونه یگه؛خونتونه د یآره...خب اون هم تو یعنینه... -
 .مونمیدوست نداشته باشه، من نم

 :ش و رو به سروش گفتمزدم پس کله یکی

 !برنج، بندازش صندوق یبپر مثل گون  -

 :شد و با خنده گفت یادهخدا خواسته پ از 

 !راست؟ یابذارم چپ  خانم، سرت رو یاخوب رو -
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 .زنمیم یغدستت بهم بخوره، ج - 

 .نکن یتهم اذ قدر ین: خب مثل آدم سوار شو، اسروش

پاش  یعقب نشست و من هم کنارش نشستم و سرم رو رو یدبا ترد رویا
 .گذاشتم

پشت   یا،. پشت سرم روشدم و آروم از در آپارتمان داخل شدم  یادهپ  ینماش  از 
 یقیو به طر  یم. هرسه کسل بودشدیاخل مهم سروش داشت د یاسر رو

. یستادیمواحد ا یروو روبه یمپرمون! با آسانسور باال رفت یخورده بود تو
و تندتند   شدیم. داخل  یمش  باز کرد و منتظر موند ما داخل  یدسروش در رو با کل

من از همه  یول اومد،یسرمون م . سروش آروم پشتیمها رفتسمت پلهبه 
هام گود افتاده بود. چشم یر بود و ز یدهچون رنگم پر  داشتم،عجله  تر یشب

 .کرد  یستادنممامان مجبور به ا یها بودم که صداوسط پله

 !گشتیدیاالن هم بر نم یر،به خ یدنرس -

 :سمتش برگردم، گفتمبه کهینا بدون

 .بخوابم یرمم، ممن خسته یدسالم مامان؛ ببخش -

 ؟ینکجا بود  یشب. دینمبب یساوا -

 .: مامان با من بودنسروش

 !دلشوره گرفتم تر یشبدتر! ب یگهد -

 !: عه! مامانسروش



  

 
279 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 ید؟! کجا بودیامان - 

 .هامبا چندتا از دوست یم،جون باغ بود: خالهرویا

 ی؟با ک  -

 .یمبود یرونها ب. با چندتا از بچهیگهنده د یر : مامان گسروش

 : ساحل چرا پشتت به منه؟مامان

 :هش نگاه کردم و گفتمو با لبخند ب اجبار برگشتم به

 .م، فعاًل خدافظمن خسته -

هم دنبالم اومد.  یاسمت اتاقم پا تند کردم. روهاش، به به صدا زدن توجهبی
 یرهرو خبه روبه لحایتخت نشستم و ب  یسروش موند و جواب پس داد! رو

 .شدم

 !گشنمه  یارو -

 .اوهوم -

 .برام یار مرگ؛ خب پاشو غذا ب -

 از کجا؟ -

 .یارنکن، ظاهر شه! خب چنار، پاشو زنگ بزن ب  یمج  یعج  -

 مامانت غذا نپخته؟ -

 .یگهنگاه بنداز د یهبرو  دونم،ینم -
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م ه یفکره. کم یرفت. کاماًل مشخصه تو یرونتکون داد و ب یسر  حواسبی 
رو  ی،قدر حرف سروش براش مهم شده! از فضولچه یداً حالش گرفته بود. جد

و لش که  یمشک  یشرتهام رو با به تبودم! بلند شدم و لباس یدنبه گند
کردم   یعوض کردم. سع ی،شلوارک جذب مشک  یهجلوش اسکلت داشت و 

اق سروش سمت ات  زدم و به  یرونبره. از اتاق ب  یادمفکر نکنم تا از    مگیجهبه سر 
ش باالتنه یدستش رو جلو یشرتت یع رفتم. بدون در زدن وارد شدم که سر 

 :داد زد گرفت و

 ی،و بعد وارد ش یتق بزن  یهاول  شییم ییوارد جا ی! خوبه وقت یابو یهو -
 !تو یایب یین،مثل گاو سرت رو بنداز پا کهیننه ا

 :زد و گفت  یغیج  یشیبه سرتاپاش انداختم که به صورت نما ینگاه   ریلکس

 !گیری؟ی! از من عکس مشرفیکن، ب   یشهات رو دروچشم -

 یشرتش! حداقل شلوار رو داره! تزنهیم یغج قدر ینره که اخوبه لباس دا حاال
 !تنش رو گرفته یهم که رو

 !من کجا از تو عکس گرفتم؟ -

 .جااون -

نبود.   یزیانداختم که چ  یبه پشت سرم اشاره کرد. با تعجب برگشتم و نگاه   و
 جا رواون طور ینهم یهچند ثان

با حرص به سمتش  ود.نب یچیه یجلب توجه کنه، ول یزیکردم که چ  نگاه
 :برگشتم و گفتم
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 !شعور؟یب  ندازیایمن رو دست م - 

به نشونه مثبت   یو سر  یدخند  کرد،یرو درست م  یشرتشت  ییقه  کهدرحالی
 !تکون داد

 :و گفت یدبهش رفتم که خند ایغرهچشم

 خوای؟یم یباز چ  -

ر دادم. تخس بهش زل زدم و طلبکا یهتخت و به تاج تخت تک یرو نشستم
 :گفتم

 .خوامیم یحتوض -

 :و گفت یشونیشزد به پ یکی

 !شرمنده یم،تموم کرد یحآخ! توض -

تخت چهار زانو نشست  یبده. رو یحتوض یار؛درن یبازسروش مسخره -
 :روم و گفتروبه

 .در خدمتم -

 دی؟یم یر گ  یاش به روچرا همه -

 .کنهیندادم، خودش بد برداشت م یر گ  -

خودش  ید! بایعستضا یکم  یدمد ینه، ول یا یربگم دوستش دا خواستم
 .یدمبگه. برعکسش رو پرس
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 .بره گمیبگو م یاد،اگه ازش بدت م - 

 ره؟یکجا م  -

 !ور بوم؟اون یابوم  ور ین! آخرش ای؟چ  یعنیسوالش جا خوردم.  ز ا

 یامثل آر  یکیبود. باالخره    یاآر  یخونه  جا،ینا  یادب  کهیناوم...خب...قبل از ا  -
 .ش بدهه پناههست ک

 .هم رفت یتو هاشاخم

! کاًل در حال یادپلشت، بدم م یپسره ینقدر از اکرده! اه! من چه یخودب -
 .آب دادنه گل بهدسته

 !براش مهمه؟ یعنی! شهیم یرتیکه غ  یهزدم. جز معدود دفعات لبخندی

 یبا لبخندها حالیو ب  یدهپر  یدست شکسته و رنگ و رو یگه؛د یچیه -
 کنهیشده، فکر م یندونه چ  یکیها!  یمهعالئمت وخ ی،ج مشکوک! آ 

 .یمونده شدعقب

 . خب؟یزهرمار! عقب مونده بود -

 :شدم که گفت یرهبهش خ منتظر 

 هان؟ -

 بگم بره؟ -

تحملش  یدمم یحندارن. الزم نکرده، ترج یهمه که مثل ما مردونگ  یر،نه خ -
 .کنم
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 :گفتم  یطنتشدم و با ش یک نزد بهش 

 !ی؟! مطمئنی؟تحملش کن -

 :هام گرفت و گفترو از چشم نگاهش

 .آره -

 .به من نگاه کن و راستش رو بگو بچه. من تو رو بزرگت کردم -

 ی؟طور من رو بزرگ کردها! چه یترتو از من کوچک  -

 .نداره یاون به تو ربط  -

 ی؟آج  -

 یه؟چ -

 !کن ترک کنه، لطفاً   یکار  -

 .وا! خل شد ناراحتش نگاه کردم. یهاتعجب به چشم با

 کرد؟  ییر گاهت تغن قدر ینا یهوچرا  خندیدی،یتا االن م -

 :کرد و گفت  یانداخت و اخم یینرو پا سرش

 .نکرد ییر تغ -

 .چرا کرد -

 :رو بلند کرد و تخس بهم نگاه کرد و گفت سرش

 !مثاًل؟ یکرد که چ   -
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 :بهش کردم و گفتم اییکج   دهن 

 !ارها رو ندارهاطو ادا ینا یگه؛مثل بشر بگو عاشقش شدم د -

 :از قبل گفت تر تخس

 راحت شد؟ یالتخ عاشقش شدم، -

 :تکون دادم و گفتم یو سر  خندیدم

 !بعد بهش بگو یاد،دار تا بهش بگم بشهامتت رو نگه ینا -

 :بلند شم که بازوم رو گرفت و گفت خواستم

 !دوستم داره دونمیمن که م -

 :تعجب بهش نگاه کردم که گفت با

رفتارش با من   کهیندوستم نداشته باشه، دوم ا  کنهیغلط م  کهینا  خب اول  -
 .پسرها فرق داره ییهنسبت به بق

 .شهینم یلدل کهینزرشک! ا -

 .فهمیینم ی،اتو بچه -

 گی؟یباشه بابا بزرگ! حاال چرا بهش نم -

حرفم مثل قبل ارزش نداره. نفهمه دوستش دارم، مجبورش   یگهبهش بگم د  -
 .کنه  رکت کنمیم

 !مواد یامن  یا. بگو یکن  یگروکش  تونییم -
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بعد هم من رو داره، هم مواد! نگران نباش، بلدم   ده،یم  یاوک   ی. الک شهینم  - 
 .کنم  یکار چ

 :گفت  یجبهه داد و به شوخ  ییر تکون دادم که تغ سری

رو  ینبچه. هنوز ا ینزم یر شد؟ فصول رو بردن زتموم  یاتتاکتشاف -
 دونی؟ینم

 !ساحل یبگ  یابه رو زنمتیم قدر ینبچه، ا یبعد به من بگ  یدفعه -

 :گفتم  یترس ساختگ  با

 !یبرهو ینگو! از ترس رفتم رو یوا -

 .کنترل شده، بهش نگاه کردم  یبه بازوش و با خنده یدمکوب  یمحکم مشت

 !یبخوابم. وقتم رو هم گرفت  یکمسر جدت، بذار  یرون: برو بسروش

دم و از در خارج شدم. وارد اتاقم شدم از جا بلند شبهش رفتم و  ایغرهچشم
. با هول به سمتش بلعهینشسته و مثل گاو غذا رو م  ینزم  یرو  یارو  یدمکه د

 :گفتم  یبلند یرفتم و با صدا

 .اسب، نخور من هم گشنمه یوه -

از  ی! چنگ محکمیدبلع تر یش»برو بابا« تکون داد و ب یرو به معن دستش
. کردیگلوش. با دهن بسته سرفه م  یخنده غذا پرت شد توبازوش گرفتم که از  

 کردیشده تندتند سرفه م  خیر یمبهش هلش دادم و نشستم سر غذا. ن  توجهیب 
خورد. حاال   یاومد و صورتش به قرمز   یرونهاش ب. اشک از چشمخندیدیو م
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 یواناز خفه شدنش ل یریجلوگ ی! براکشهیخفه بشه، سروش من رو م ینا 
به  یآب رو به سمتش بردم که سر  یوانمتش گرفتم. لداشتم و سآب رو بر 

سرش.   یتو  یدمتکون داد. با حرص گچ دستم رو محکم کوب  «خوامی»نم  یمعن
گرفت   ششد. دستش رو به سر  یدتر ش شدهاش از درد گرد شد و سرفچشم

. با گچ دستم مثل خودش کوبیدیرو مشت کرد و آروم م شیگهو دستش د
 :زور دستم رو گرفت که گفتمکه به  یدمپشتش کوب چندبار محکم به

 !ت کنمخفه ی،ولم کن تا خفه نشد -

سرش رو ماساژ  یابخنده  یاسرفه کنه  دونستی! نمشدیداشت خفه م واقعاً 
م گرفته بود و من هم خنده  یبد  یطپشتش رو ماساژ بده! شرا  یابکوبه    یابده  

 یدمتر از قبل کوبگرفت. آروم  زور لقمش رو قورت داد که بدتر سرفشبود. به
به پشتش   یدمکوب  تممحکم با دو تا دس  یلیافاقه نکرد. خ  یدمبه پشتش که د

زده ! وحشتشدیه قرمزتر از قبل ملحظبهلحظه  یکه خفه شد. ساکت شد، ول
که   شدی. داشت مثل لبو میدمکش  یاخفه  یغ آب رو به سمت دهنش برم و ج

 :زدم یغبلند ج

نفس  یا! سروش، مامان، سپهر، بابا. رویدشد! کمک کن کمک، کمک! خفه -
 !نفس بکش ی،نفس بده؛ تو لعنت  ینیبکش. از ب

 یا،حال رو یدنسروش با د با شتاب باز شد و سروش و سهند وارد شدن. در 
و سهند هم به سمتش اومد. به پهلو افتاده   یدها به سمتش دومثل برق گرفته

 ی. سروش بلند کرد ولشدیقرمزتر ملحظه بهها و لحظهپارکت یبود رو
با کف دست   دبود که کنترل کنه خودش رو. سرش افتاد و سهن  یناز ا  تر حالیب 
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کردم که بدتر شد. دوباره   طور ینم هم. عه! خب من همحکم زد به پشتش 
. تندتند به سرفه کردن افتاد و یدکش  یقینفس عم یاتر زد که رومحکم یکی

 .ردخودش جمع ک یپاهاش رو تو

 .: ساحل آبسروش

آب پشتش رو برداشتم و به سمتش گرفتم که  ش،یکرده از لحن عصب  هول
دست سروش افتاده   یرو  حالیب   یکم  یابرد. رو  یاازم گرفت و به سمت لب رو

از قبل داد  تر ی. سرش رو کج کرد که سروش عصبزدیبود و تندتند سرفه م
 :زد

 !زور بدم خوردت؟به یا خورییم -

*** 

 یابه رو خوردم،یبشقاب رو م یتو یشکالت  یکک  کهیاتاق شدم و درحال ردوا
 .نگاه کردم بست،ینشسته بود و موهاش رو م یز م یکه جلو

 کجا به سالمت؟  ی؛شاه و کاله کرد خانوم، یارو -

 .بزنم یپارک، دور رمیم -

 !فقط دور؟ -

 .بهم رفت و نگاهش و ازم گرفت ایغرهچشم

 .یپارک، کور خوند  یوقت شب بر   ینا  ذارمیم  یفکر کرد  گها  یاجون،رو  ینبب  -

 .کنیینم یغلط  یچتو هم ه یرم،م -
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 .نگاهش بده یاد؛پسره خوشم نم ینمن از ا - 

 کدوم پسره؟ ناصر؟  -

 :تکون دادم که گفت سری

مطمئن باش   ست،یگهد  یز چ  یهمن    یر چپش دارم؛ گ  یهابه چشم  یکار من چ  -
 .کنمیهم نگاه نم یختشاصاًل به ر

 ی؟اگه اون کرد، چ  -

 !تو رو خدا خیالیبه درک، ب  -

 : نگاهش کردم و گفتم یضبهش کردم و با غ اییکج   دهن

 !ها گمیم به سروش -

 :تعجب گفت با

 .کنمیکه دهنش و آسفالت م  زنهیخب بگو! فوقش چهارتا زر م -

 یوبشقاب برداشت که محکم زدم ر  یتو یکاز ک اییکهکنارم رد شد و ت  از 
 .دستش

 .یامباهات ب یساحداقل وا -

 :و گفت یدکش  پوفی

 .یع سر  -
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 اییگذاشته و مانتو لش مشک   یشآرا یز م یتکون دادم و بشقاب رو رو  سری 
 کهیزدم و درحال اییرو سرم کردم و رژ لب سرخاب  یمبرداشتم و شال آب

 :گفتم  داشتیرو برم یلمموبا

 .یمبر  -

 بندی؟یموهات رو نم -

 .نه -

و  یمرفت ینگ . به سمت پارکیمزد یرونو صدا از خونه ب سر یو ب  یمافتاد اهر  به
از جلب   یریجلوگ  یکردم و برا  یپل  یآهنگ   .یماز ساختمون خارج شد  ینبا ماش

 .خوب شدم، چشم نخورم  ینکردم! بچه یادتوجه، صداش رو ز

 :گفت  یارو یم،که شد  یادهشلوغ بود. پ یلیخ پارک

 .یامبمون، االن م جاینهم -

 یرو بدرقه کردم که تو  یادادم. با چشم رو یهتک  ینتکون دادم و به ماش  سری
 .رفت  ییگفت و به سمت دستشو  یزیزنگ زد، چ  یلشو با موبا  یستادپارک ا

 بانو؟ یشد یرهبه کجا خ -

 :صدا گشتن که دوباره گفت دنبال

 .جامینا -

بودن برخورد پسر که نشسته و گرد هم  یاسمت عقب برگشتم که به گله به
 .خورنیگوسفند افتادم که دور هم علف م  یهاگله  یاد. کردم
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 ییظاهرم رو حفظ کردم و نگاه گذرا یم گرفت، ولکه گفتم خنده  یشباهت  از  
که همه   یخوشگل  ینروزگار! من به ا  یبهشون انداختم و روم رو برگردوندم. ه 

باشه، اصاًل  داش هم! از خذارهیوقت آرمان خان، طاقچه باال مدنبالمن؛ اون
 !کنمیمن قبولش نم

 ...!تموم یچ همه ی،جذاب  یبایی،ز ی،ماه  ین! دختر به اواهلل

 :از درونم گفت یدفعه حس یهادامه بدم که  اومدم

 ! یمشتر خرج کن، مهمون بابا نوشابه کم -

 گم؟ینگران پولش نباش گدا؛ مگه دروغ م -

 !یهم خفه شد؛ طفل اون

 .یزیچ ی،پک  ی،سر بزنم دک  یه یدبا زنم،یبا خودم حرف م دیاز یداً جد اصالً 

که دوباره همون   کنمیاصاًل من قبولش نم  ی،قشنگ   ینمن به ا  گفتم؛یم  داشتم
 :حس درونم داد زد

 !رسی؟یبه کجا م ینمتو رو خدا قبول نکن، بب -

 :جوابش گفتم در 

 .جایچه -

 جا؟یچه یچ  -

 :سمتش برگشتم و متعجب گفتم به
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 جا؟یچه یچ  یچ  - 

 .جایچه یگفت   -

 !گفتم؟  یمن کِ  -

 .یمن بود گفت االن، پشتت به  ین: همپسره

 !دم؟یکپک، جواب پس م  ینکردم کاًل، اصاًل چرا من به ا  قاطی

 .سرت به افتخاراتت باشه یست،به شما مربوط ن -

 .جلوش اشاره کردم و با پوزخند ازش رو گرفتم به

 !یستن یزیکه چ  یدننکش یونشما جون بخواه، قل -

 !بهش نگاه کردم یقد نعلبک  یهاچشم با

 !؟گفتم نکش  یمن کِ  -

 !بزن، نمک نداره یاب ی؟دوست دار یدنکش  یونقل یعنی -

 !تو رو بکشم پلشت؟ یدهن یامقدر خنگ! حتمًا هم بچه پوف،

 :بهش انداختم و گفتم ینگاه  یضغ با

 .ت حرف نزنجون ننه -

 .گوش ندادم  یزویزهاشازش گرفتم و به و رو

سمت رو قفل کردم و به ینکرده بود. نگران ماش  یر د یلیکرده بود، خ  یر د رویا
دهنم   یرو گشتم که نبود! قلبم تو  ییشوحرکت کردم. تموم دست  ییشودست
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. خوردی. بهش زنگ زدم که برنداشت؛ فقط بوق مچرخیدمیبود و دور خودم م 
. دلم تمتنهاش گذاش هکینو اعصابم خورد بود از ا رفتیم یجسرم گ

 یهوسط پارک و گر  ینمبش یان باز کنه من رو ببلعه ده ینزم یا خواستیم
 کهیسرم گذاشتم و درحال یتوش بود رو رو یکنم! دست سالمم رو که گوش

و دلم شور   کردیم مزدم. بغض داشت خفه  یداطراف رو د  یهمه  چرخیدم،یم
 یعصب یشتر ش بیپرانرژ یصداسروش، بهش زنگ زدم که  یادآوری. با زدیم

 !کرد

 .یشگیمزاحم همبه! به -

 :بغض گفتم با

 !سروش -

 :کرد و گفت  مکثی

 طوره؟ینچرا صدات ا یی؟شده؟ کجا یچ  -

 !یستن یاسروش، رو -

 یست؟که ن  یچ  یعنی: سروش

 !گم شده  -

 یی؟االن کجا گی؛یم یچ  ینمست؟ درست حرف بزن ببمگه بچه -

 .یازودتر بپارک )...( تو رو خدا  -
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بود و خدا رو شکر زود  یکرو قطع کرد. پارک به خونه نزد یگوش  حرفبی 
رو  هاییشوانداختم و دوباره تموم دست یزده به اطرافم نگاه . ماتمرسیدیم

 ی؛گوش نکرد  یایمگفتم ن  یا،گشتم. چه مردونه، چه زنونه! خدا لعنتت کنه رو
 !بگردم مردونه ییشوبرم به خاطرت دست یدحاال من با

 .بلند شد یلمموبا یکه صدا  گشتمیرو م اطراف طور همین

 یی؟: کجاسروش

 .. ..ییشودست یشپ -

 .جمله رو تموم کنم و قطع کرد. با صداش برگشتم سمتش نذاشت

 کو؟  یارو کنی؟یم کار یچ  جاینساحل؟ ا -

بخره...گفت  یز چ خواستیم یعنیکار داشت...  یارو یمما...اومد یعنیمن... -
 یتو، ول ینرفت ا یدم. خودم دیستاالن ن یول یادتا ب ینماش یصبر کنم تو

 !یستحاال ن

 ... .رفته دور و اطراف یدخب شا -

 :وسط حرفش و با استرس و لکنت گفتم پریدم

 ... .یعنی...کنهینه...ناصر بد نگاه م -

 :داد زد یو عصب یدحرفم پر  بین

موقع از شب  ینهم ااون  ین،داوم ینکه همچ  یابا رو یتو غلط کرد یعنی -
 !ییتنها
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 :گفتم  یههشت و نه بود. با گر  حدوداً  

 .داد نزن -

 :از قبل داد زد تر بیش

 کجاست؟  -

 :داد زدم یه،خودش، با گر  مثل

 !دونمینم -

. با حرکت سروش پشت کردنیبه سمتم برگشته بودن و نگاه م ینفر  چند
ها رو اطراف ها و درختبوتهپشت    گرفتمیآبغوره م  کهیسرش رفتم و درحال

 .نبود که نبود یول یم،دور شده بود یناز ماش ی. کمیمرو گشت

 ساحل؟ -

از  کردن،یکه با تعجب بهمون نگاه م  یارو یدنسمت صدا برگشتم که با د به
تعجب از خودش جدام کرد و  و بغلش کردم. با یدمسمتش پر به یخوشحال

 خواستیم یتبود و از عصبان شد. سروش قرمز شده یرهبه من و سروش خ
 !بکشه جاینمون رو همهمه

و دستم رو  یدمکش  یبلند «ینگوشش. »ه  یر زد ز یکیاومد و  یارو سمتبه
دهنم گذاشتم و با تعجب به سروش نگاه کردم. مثل انبار باروت بود!  یرو
خوردم   یبلندش تکون   یلیخ  ینبود! با صدا  یآشفته و عصب  ر طوینا  وقتیچه

 .بهش زل زدمو متعجب 
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 !هان؟ کنی؟یتو فکر هم م ی؟بود یکدوم گور  - 

از ترس   یاشده بودن! رو  یرهعربده زد که اکثرًا بهمون خ  ینآخر رو همچ  «هان»
 .ن داد و کاماًل خفه شده بودتکو یسر 

 !نگرانت بشه؟ ور ینا ی،خر  یهممکنه  کنییفکر نم ینبه ا -

 .و به خودش اشاره کرد یدبه خودش کوب محکم

که نامزدت ولت   یها رو کردکار   ینهم ی؟فقط به فکر خودت  یا یتو عقل دار -
که به  یو اون کوفت  ی. فقط خودت مهمیستبرات مهم ن کسیچکرده! ه

 !یخانوادت رو زد یدخاطرش ق

 :و آروم گفتم یدمش! بازوش رو ککردیم روییادهداشت ز دیگر 

 .کنمیبس کن سروش، خواهش م -

 یرفت. تو یابه رو نگاهییمو با ن یدکش  یرونباز دستم  بازوش رو اعصاببی
متضاد   یهاتنفر! حس  ی،بود! خشم، عشق، دلسوز  یزهاچ  یلینگاه خ  یماون ن

سمتش رفتم. بغلش کردم و که به  یهگر  یر زد ز یبلند یبا صدا یاهم بود! رو
 :گوشش گفتم  یر ز

 .ینماش یتو یمبر یا. بکننی! همه نگاه مخیالیب  یارو -

. در سمت شاگرد رو براش باز ینرو گرفتم و کشوندمش طرف ماش شزوبا
 ینو ب یهگر   یر زد ز یبلند یکردم و خودم هم نشستم پشت فرمون. با صدا

 :گفت  یهگر 
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 ! منت شماهام  یر ! لعنت به من که زشعوریرد، ب دلش خواست بارم ک  یهرچ   - 

 :رو با صدا متوقف کردم و گفتم ماشین

که تو اصاًل فکر  گهیوش راست مرف زد؟ سر از منت ح یک  ی؟چ  یعنی -
 طور ینفکر کن؛ سروش نگرانت بود، من نگرانت بودم، بعد تو ا یکم! کنیینم

 یگی؟به ما م

بود بار من کرد، تو هم که اصاًل الل بلد  ینه، رفتار داداشت خوبه که هرچ  -
 !یشده بود

و به خودت  ینکه فکر ک  ینهخاطر ابه گه،یم یزیسروش اگه چ کهیناول ا -
تو که  ی؟. بعدش هم، خودت چرا الل شده بودیکه بدتر از االنت نش  یایب

 !زبونت هفت متر بود یشههم

 .بشهبگم، بدتر ناراحت  یزیدوست نداشتم چ -

و  یهگر   یر رو راه انداختم که زد ز ینحدقه چرخوندم و ماش یتورو  هامچشم
 :گفت

 !سوزهیم -

 .دهیش رو ماساژ مبا دستش گونه مدیتعجب بهش نگاه کردم که د با

 :و گفتم خندیدم

بد زد ها! قشنگ صداش  یبودم ول یدهند یحد عصب ینتا حاال سروش رو ا -
 .یچیدپارک پ یتو
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 :گفت  یقهفکر رفت و بعد از چند دق  ی. تویدمخند  تر یشرفت که ب  ایغرهچشم 

 تا من نرم یعنی شه؟یاخالقش بد م شه،یناراحت م یسروش وقت  -
 شه؟یمثل قبل نم ی،ه خوامعذرت

که   یننداره. هم یخواه به معذرت یاز ن یکنه؛ ول  یمحلکم  یلنه، ممکنه اوا -
 .یهبراش کاف ی،برد یبفهمه به اشتباهت پ

 .نگفت یزیانداخت و چ یینسرش رو پا زدهغم

 !خورت کرده، بردتت یز دهنم بود، فکر کردم ناصر چ یقلبم تو ی؟کجا بود  -

. تا رفتم و گرفتم و یرمتموم شده بود و مجبور شدم فاصله بگ  اشهیجاساز  -
 .شد یر برگشتم، د

کرده، بدان  یهتک یبر درخت  یجوان  یدی! اگه دی؟احت نار  قدر ینحاال چرا ا -
 !کرده  یهعاشق شده و گر 

 ! دادم. خزعبالت نباف یهدرخت هست، نه من تک جایننه ا -

 :و گفتم خندیدم

 ! بینیمیباشه، حاال م -

 .یمو به سمت آسانسور رفت یمپارک کرد ینگ پارک یرو تو ماشین

 !نبود ها ینگ پارک یسروش تو ینساحل ماش -

 :گفتم  یخیالباال انداختم و ب ایشونه
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 .یادم یر احتمااًل د - 

آخر رو  یطبقه یانداخت و سوار آسانسور شد. دکمه یینسرش و پا ناراحت
قرمز شده بود!  یکمسروش  یلیس یکردم. جا  ینگاه  یابه رو ینه،زدم و از آ 
 !مشترکشون شروع نشده، خورد، چه برسه بعداً  یهنوز زندگ 

 یکرد ول یاتصال بار ینا یا،از شانس گند رو یبزن نداشت؛ ولدست سروش
. هنوز عروسمون نشده، دارم شهیزد و ِاال پرو م یدخوب کرد! عروس رو با

زندان، من  افتهیوش م. بعد سر کشمیقتل به دست شوهر م یبراش نقشه
 .کشمیم یهم نفس راحت 

رفت باال، من هم  یعسر  یا. رویمو وارد شد یمباز کرد یدرو با کل در 
 !مامان متوقفم کرد یباز هم صدا یدم،ها که رسگاماس رفتم. به پلهگاماس

 . کارت دارم  یاساحل ب -

 یحت مبل را یکوتاه، به سمتش رفتم. رو  یبرگشتم و بعد از نگاه  سمتشبه
 .خوردینشسته بود و پسته م وییت  یجلو

 !کنهیدرو م یگهد یبا باشگاه رفتنش ما رو کشته و از طرف  طرفیه از 

 !یمورشکست شد -

 :تعجب بهم نگاه کرد و گفت با

 بله؟ -

 :و باز کردم و گفتم نیشم
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 .جان کنبا خودم بودم، شما نوش یچیه - 

 .ینمتکون داد و اشاره کرد بش یو سر  خندید

 شد؟ یبگو چ  ید،شما نبود یشبد -

 :که ادامه دادبهش نگاه کردم   سوالی

 .یخواستگار  یمبر   یگهسه روز د  یعنیسپهر اومد به بابات گفت که آخر هفته،    -

 :گرد شده گفتم  یهاچشم با

 !ید؟عجله دار قدر ینمگه دنبالتونن که ا -

: »برن گفتیر مبرن شهرستان، سپه  یگهد  یدختره قراره هفته  یمامان و بابا  -
 یهمکار بودن و برا شناستش،یوقته م یلی. خگردنیبرنم یگهماه د یک تا 

کم داره از کم  یگهسالشه و د یاو خورده یس کهینمصممه« و ا یمشتصم
 رسیده یو خودش به سن یادههم سنش ز یاز طرف  گذره،یسن ازدواجش م

 .که بتونه همسرش و خودش انتخاب کنه

 :گفتم  ی،مهم یلیخ موضوع یادآوری با

 !مامان لباس ندارم ی،وا -

 :غره بهم نگاه کرد و گفتچشم با

تو من رو دست   زنم،یباهات حرف م  ی. من دارم جدشییآدم نم  وقتیچه  -
 !بچه؟ اندازییم

 :و گفتم خندیدم
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 . ندارم یدنه به خدا، آخه واقعًا لباس جد - 

 .ت هم با خودت ببر بابا کارت  ین،بخر  ینبر  یاپس فردا با رو یاخب فردا  -

 !یستی؟شما ول کن الشه اون کارت ن -

 یادم  یگهد  ییدهند  یر خ  یهتازه پرش کرده! من خرج نکنم،    یه؟: الشه چمامان
خبر داشت که قراره  یم،دختره( حرف زد یبا باباش )بابا ی. راست کنهیخرج م

 .نشون یبرا یمحلقه هم ببر  یهقرار شد  ی،خواستگار یمبر 

! ین؟قدر عجله دارد آخه مادر من، چه د؟یاب یمبه عاقد هم بگ یهچ نظرتون -
 .عروس پرروش نکن یاول کار ینبه خدا! هم شنیپررو م

 .باهات دو کلمه مثل آدم حرف بزنن شهیپاشو برو گمشو که نم -

گذاشتم و   یاندر م یاخنده بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم، ماجرا رو با رو با
 .یدخر  یمقرار شد فردا بر 

*** 

تن کردم. شال   ی،و کفش اسپرت مشک   یرو با شلوار جذب مشک   یمزرشک  پانچ
رو  یممشک یفو خط چشم، ک یرو هم سر کردم با زدن رژ زرشک  یمزرشک

 یمنتظر بود. رو  یروناز قبل حاضر شده بود و ب  یازدم. رو  یرونبرداشتم و تند ب
ده بل م. داداش من هدکر ینگاه م یرونکنار پنجره نشسته بود و به ب یز م

 !طور رو مخش راه برهچه

 :گفتم  یطنتسمتش رفتم و با ش به



  

 
301 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یدخر  یمکردم بر   یدارتب ی. اول صبح یگهبابا عاشق! به فکر من هم باش د - 
 !یفکر کن  یشببه افتخارات د  ینیبش  کهیننه ا  یمارستان؛ب  یمبر   یمکه بعد برس

 :زد و گفت حالییب  لبخند

 آخه کپک؟ کنه،یتو فکر م یداداش چپل شدهه ب یچرت و پرت نگو! ک  -

 :و گفتم یمها رفتو به سمت پله یدمرو کش دستش

 .که براش مهم باشه  یکس  -

 !یادبدش م یلیرفت. حاال انگار خ ایغرهچشم

 :که مامان از آشپز خونه داد زد  یمها با سرعت حرکت نور، حرکت کردپله از 

 !پاشه بدبخت هم کله یرهکن اون دخت  یکار  ی؛خودت که چالق شد -

 :داد گفتم با

 !سرم ی. فدایستتحفه هم ن ینهمچ -

 .براش کردم اییبا اخم بهم نگاه کرد که دهن کج  رویا

 :باز بکشمش که بلند رو به مامان گفت خواستم

 یومده؟ن یشبخاله جون، سروش از د -

 :عربده زد یابدتر از رو مامان

 !زده. شعور که نداره خبر بده شیبباز کجا غ یستنه مادر، معلوم ن -

 :زدم داد
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 یتیها! همه رو ترور شخص یمامان جان، فکر کنم امروز از چپ بلند شد - 
 .یاول صبح  یکرد

 .سراغت، برو یومدمکه هست! تا با کمربند بابات ن  ینه: هممامان

حاال بذار چند   یری. زهرمار بگخندیدیشدن من توسط مامان، م  یعبه ضا  رویا
 !چرخهیم یجورچه یادن کنمیم یتحال ی،که عروسمون شد  یگهد یصبا

رو شدم. پشت و بردمش سمت در و بازش کردم که با سروش روبه کشیدم
در رو باز کنه که من زودتر بازش کردم.  خواستیم یدبود و با کل یستادهدر ا

 :گفت  یابدون نگاه کردن به رو

 ی؟دسالم ساحل خانم! کجا به سالمت شال و کاله کر  -

 یمبر  یامن هم لباس ندارم؛ قراره با رو ی،بره خواستگار خوادیسپهر خان م -
 !شعوریب  فرهنگ،ی! ب یهچه وقت خواستگار ینبگه ا یستن یکی. یمبخر 

 :و گفت خندید

 .نشنون هایهتر فحش بده، همساداداشمونه ها! حداقل آروم -

 ؟دادییجواب نم زدم،یهم زنگ م یهرچ  ی؟کجا بود  یشبد -

 :و گفت یدنگاهم کرد و بعد هم خند معنادار 

 ! خوشگل یهدر جوار  -

 .اشاره کرد یازد و به رو یچشمک  نامحسوس

 !سرشه خدا عالمه یتو یچ  باز 
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 یرو که سرش افتاده بود تو  یابهش کردم و دست رو اییحرص، دهن کج   با 
 .یدمرو گرفتم و کش یقش

 .یدمه رو کوبگاه کردم و دکمن یاو به رو یمآسانسور شد سوار 

 یتش رو گرفتم و سرش رو باال گرفتم که با عصبانبود. چونه یینپا سرش
 .بهم رفت یاغرهدستم رو پس زد و چشم

 !. من رو باش که نگران تو شدمیتو از من بهتر  کهیننه مثل ا -

 ی؟شد یمنگران چ -

 !بوده گهید یکیدر جوار  یشبعشقت د یسختت باشه بشنو یدگفتم شا  -

 پاشه؟یزخم م یکه نمک رو  ینمکدون  یا ی؟من یقرفتو  -

کردم ظاهرم رو   یشدم. سع یرهصدا و نگاهش، خ یتعجب به بغض تو با
 .حفظ کنم

رو بذار کنار، داداشم که سهله، بابام  یخودته، به من چه؟ اون کوفت  یر تقص -
 .دمیرو هم بهت م

 :رفت و گفت یاغرهتعجب بهم نگاه کرد و چشم با

 !خوره؟یم یده چه در بابات ب -

 :و با خنده گفتم یدمگز   لب

خوشگل   ین! بابا به اکنی؟یصحبت م  طور ینراجع به بابام ا  یستن  یفعه! ح  -
 !یو پولدار
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 .خوامیمن نم ای،یگهببخشش به کس د - 

. نشستم پشت رول و یمرفت ینمو به سمت ماش یمشد یادهآسانسور پ از 
 :گفتم  زدم،یارت مستا کهیو درحال یمهمزمان درها رو بست

ست. خانواده یک چشمت دنبال پسر کوچ یعالنبود جناب یادم! یساو  -
 !بدم خدمتتون؟ ی! علیمسروش تموم کرد

 :گفت  ییبا پرروو  خندید

 .ش رو بدههمه -

تحت  یاکنم که رو  یبا سروش همکار کهینا یجاخاک بر سر من! به یعنی
. یرهکه سروش تحت فشار قرار بگ  کنمیم  یهمکار  یادارم با رو  یره،فشار قرار بگ

 !کنمیکردن، برعکس کار م  یاتصال هامیمس

نکردم. کاًل  یداپ یمناسب یز که چ یمپاساژ رو گشت یمو ن یساعت  یک  حدوداً 
حتمًا تا االن من رو کشته بود.  یاپسندم. اگه کشتن افراد جرم نبود، روسخت

 .کنمیو رو م یر اژ رو زاسپ یکاًل اعصاب نداره امروز. برعکس من، همه

 :حرص گفت با

 یبه جا شورمیسنگ قبرت رو با ادرار گربه م یریخونه، بم یمبر  یایاگه ن -
خونه تا به  یمبر  یاجدت رحم کن بهم. من هنوز آرزو دارم. ب گالب! بابا سر 

 !یکشتنم نداد

 در قیناعصاب باش تا اوقاتت ا  یتر رو! کمزنییقدر نق ماز دست تو، چه  یوا  -
 .جا رواون یاتلخ نگذره. عه! رو
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ساعدم و با لحن آروم و  یکه محکم زد رو  یترینرو دراز کردم سمت و دستم 
 :گفت  یعصب

 یکم یستادن؟چندتا پسر ا یترینکنار و  بینیی! دست دراز نکن. نمورشعیب  -
 شه؟یم یها بوده، چ اگه فکر کنن منظورت اون ینبب یار،به جلبکت فشار ب

 :ردم و گفتمشل کرو  نیشم

 چطوره؟ یهاون مانتو مجلس خیال؛یها رو ب حرف ین! اشهیگلستون م  یادن -

که   یینبه پا یرنگ که از سر اندازه بود ولو خوش یخردل یسمت مانتو به
شده بود.   یکار  ینرنگ، نگخوش  هایینبا نگ  یینش. پاشدیگشاد م  رسید،یم

گشاد بود و داخل هم لول   قدر ین. ادرسییپا مبه مچ  یشبود و بلند  دار ینآست
 :ر لب با ذوق گفتیزد و ز  یبود، که نگو. نگاهش برق   یادو حجمش ز  شدنیم

 !حرف نداره -

بود. بعد از حساب کردن، از  یکه عال یمو پروف کرد یمبه سمت مغازه رفت
 :گفت  یفیتوص یرقابلبا ذوق غ یاو رو یمرفت یرونمغازه ب

 .وم شدشکرت. باالخره تم یاخدا -

 .که متعجب بهم نگاه کرد  خندیدم

 ! اصاًل تویم. اوم...نه! شال نگرفتشهیتموم م یرم،جفت کفش هم بگ یه -
 گیری؟یلباس نم
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. با مشت محکم کردیو با ناباور بهم نگاه م شدیرفته گرد مرفته هاشچشم 
 :لب با حرص گفت یر به بازوم و ز یدکوب

 !ینینب یر خ -

*** 

بود که مچ دستش چهار  یشدم. دختر  یرهخ یضبه مر  یاد،ز یلیخ یفضول با
گفت که با چاقو   شدیبود و نم یقشده بود. زخمش نسبتًا عم یدهسانت بر 
 .پاره شده

حالش  یدرباره یضبود. ممنوع کرده بود که از مر  ینهدر حال معا امیرسام
بگه.« البته  یزیدوست نداشته باشه چ یکس  ید: »شاگفتیبپرسم. م یزیچ
 .شده یچ  ینمکنجکاوم بب  یلیاالن من خ یول گفت،یاست مر 

 :گوشش گفتم  یک بردم و آروم نزد یر رو به سمت ام سرم

 !شاهرگ زده؟ -

 :لب گفت یر بود ز ینشمعا یو تمرکزش رو یمار نگاهش به ب کهدرحالی

 !تا حاال شاهرگ، پشت مچ دسته؟ یخانم پرستار، از کِ  -

 خب چشه؟ -

 .کن، کم حرف بزن  یشبخ -

 یهادندون ینرو باز کرد. زهرمار! با ا یششبهش رفتم که ن ایغرهچشم
هم  ینآدم بود که از بس با آرمان گشته، ا ینفقط ا یگهد یچی! هینتتلم
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شدن  یعپرم؟! ضا یطور زد توچه یدیکرده. عه! عه! عه! د  یدافقدان شعور پ 
 !داره یهم چه عالم

 .کردم و با باند بستمش  یلشاستر زدن. بعد هم    یهحرص شروع کردم به بخ  با

رفتم. پشت سرم  یرونتاق برو جمع کردم و بدون توجه بهش، از ا وسایل
 :که با خنده گفت  یدماومد. صداش رو شن یرونب

 !تو بچه یقدر لوسبدبخت آرمان! چه -

طرفش برگشتم و پوکرمانند بهش نگاه کردم. بعد هم صورتم رو کج و کوله   به
 :وردم و گفتمکردم و اداش رو درآ 

 ی! اصاًل چرا نذاشت زنهیبه پرنده نم یپرم که شکارچ  یتو یزد ینهمچ -
 .برهیخوابم نم یبپرسم؟! امشب از فضول

 :و گفت خندید

 ... .دوست یدشا -

 .! اصاًل نخواستمی؟منبر و روضه بخون  یرو یبر  خواییحتمًا باز م -

 !خندهیش مدرد! شلغم همه ی. اخندیدیم همچنان

 .مان کارت داشتر آ  -

 :باال انداختم و گفتم یاشونه ریلکس

 . باهاش ندارم. فعالً  یمن کار -
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 یدطور که نباندادم و ازش دور شدم. همون یتیتعجب بهم نگاه کرد. اهم با 
 شعور،ی. ب دمیهم براش انجام نم یکار  کنه،یم یرو باز یلمف ینبپرسم چرا ا

 یداومده که با قدر ینا یبیلمپشت سال مث یاانگار زهرم!  کنهیرفتار م ینهمچ
پانداماننده. واهلل   یکلما هیهام چپه،  چشم  یاکنن،  با دستگاه چمن زن، دروش  

که قدر   یفح یافتخار کنه، ول یداز خداش هم باشه. با یخوشگل یندختر به ا
 !دونهینم

 :رفتم و گفتم یاسمت رو به

 .یگهد یمپاشو بر  -

 یدتکون داد که هاله مثل عجل معلق سر رس یبلند شد و سر  یصندل یرو از 
 :و با تشر رو به هردومون گفت

 !کشید؟یخجالت نم یومدید؟چند وقته باشگاه ن دونیدیم -

 :گفتم  یالحن بچگونه با

 ! بالم خلهینم یشه،مداد ندالم. بابام خش -

 :و گفت یدخند رویا

 !هکنیکار م  قدر ینا شهیداره مهو م یگهبابات! د چارهیب  -

 .ید: بحث رو عوض نکنهاله

بعد از تو جهان...باشه،  خوامی: به جون خودم نباشه، به جون تو که مرویا
 !حوصله ندارم
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 یای؟: خدا مهوت کنه! تو چرا نمهاله 

 :من نگاه کرد که گفتم به

که   ینها  یداداشمه؛ فعاًل تمرکزم رو  ی. فردا شب هم خواستگاریمخب کار دار  -
 .بعد، انشاهلل ی! از هفتهچطور عروس رو بچزونم

 : قول؟هاله

 .فعالً  شه؛یم یچ  ینمحاال تا بب -

 یمزد یرونب یمارستان. از بیممهو شد یدشاز د یع و سر  یدمرو کش یارو دست
 .یمشد ینو سوار ماش

 .یمواحد رو باز کردم و داخل شد در 

 !شلوغه؟ قدر ینطور ا: هنوز ساعت هشته؛ چهرویا

روشن بود و صداش باال! سروش هم   یزيونکردم. تلوتعجب به اطراف نگاه    با
 کردیبه فوتبال نگاه م  یجان،از سر ه  یهابا عربده  یجلوش نشسته بود و گاه 

 زدیکه با تلفن حرف م  یدم. سرم رو برگردوندم که سهند رو دخوردیو تخمه م
رو از گوشش دور کرد و رو به سروش  یگوش  یهو. زدیداد م یگاه   ،یو عصبان 

 :زدداد 

 .رو کم کن یاون کوفت  ی. صدازنمینفهم دارم با تلفن حرف م -
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 یرونخونه بنبود. مامان و سپهر از آشپز  یادن ینا یسروش انگار اصاًل تو ولی 
 یز به سمت اتاق کنار آشپزخونه که م زدن،یحرف م کهیاومدن و درحال

 .توش بود رفتن یناهارخور

 :نگاه کردم و گفتم یابه روتعجب . با اومدیم یینها پاهم از پله بابا

 !ن؟چرا همه خونه -

 :لب گفت یر و ز یدرو باال کش شبینی

 !شانس منه -

 :کردم و گفتم  یز رو ر هامچشم

 !باز...؟ یا یسرما خورد -

 .انداخت یینبهش نگاه کردم که سرش رو پا سوالی

 .سالم دخترها -

 .یمسمت بابا برگشت به

 .ید: سالم عمو؛ خسته نباشرویا

 .ی: ممنون دخترم، تو هم خسته نباشبابا

 شده؟ یزیبابا چ -

 :بهم نگاه کرد که ادامه دادم سوالی

 ید؟اموقع از روز خونه ینطور همه اچه -
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 بشه؟ یزیچ یدحتمًا با طوری؛ینهم - 

 :تکان دادم که ادامه داد یسر  متعجب

 یاید؟تو نم یسید؟وا جاینهم خوایدیم -

 .ولم داد داخلگرفت و ه  از پهلوم یخونکیس رویا

و  یمسمت صدا برگشتخونه رو برداشته بود. به یداد زدن سهند همه صدای
بود و سروش   یستادها  یزیونتلو  یسمت چپ مبل رو به رو  کهیسهند رو درحال

 .یدیمد کرد،یم یدبل پناه گرفته بود تهدرو که سمت راست م

 :گفت  یتبا داد و عصبان سهند

 .رو کم کن یزیونتلو یناب ندارم، اعصا گمیسروش بهت م -

 :ادامه داد ترییشداد ب با

 !فهمی؟یم -

 :هاش رو مظلوم کرد و گفتچشم یطنتبا ش سروش

 !فهممینه، نم -

 :عربده زد زد،یم یششآت تر یشکه انگار رفتار سروش ب  سهند

 !یآخه نفهم -

 .یدشکش  یز رفت و کاًل از پر  یزیونهم به سمت تلو بعد
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به سهند   اییو با حرص دهن کج   یدکوب  ینها پاش رو به زمبچه  مثل  سروش 
 :کرد و گفت

 تر، زور بگن؟بزرگ یبرادرها یدبا یشهچرا هم -

 :تخس بهش زل زد و گفت سهند

 !ی؟دار یگردنم کلفته! مشکل  -

تو چرا  کنی؟یم یکار . اصاًل خونه چیی: آره مشکل هست. مشکل توسروش
 یم؟ش از دستت راحت گیری،یزن نم

 .بشن از دستت راحت یلا یه یر نداره. تو برو زن بگ یبه تو ربط  -

به من انداخت و دوباره به سهند   نگاهییمشد و ن  یطونسروش ش  هایچشم
 :باز گفت یشد و با ننگاه کر 

 یسر من خال  ی،نگران اون نباش. اعصاب هم ندار  گیرم،یروزها زن م  ینهم  -
 .اتاقت ینکن. حاال هم برو تو

ها، »اوه ست! فکر کن سهند مثل بچهاتاقت، انگار بچه  یبرو تو  گهیم  نچیهم
 !شهیم یجذاب  یاوه« کنه. چه صحنه

 :با تشر گفت مامان

 .ازتون گذشته ی! سنکشنیرس گنده خجالت نم. دوتا خیگهبسته د -
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دوتان؟!   ینا  یندهآ  یجامعه  یها. پدربزرگیدنشروع کردم به خند  یاراد  غیر  
! چه شود! یطون! پدربزرگ شیادسروش اصاًل بهش نم  یول یچی؛ه  حاال سهند

 .شهیم یدهجامعه به گند کش

گرفت که مامان با تشر برگشت سمتم و بهم نگاه کرد.   ترییششدت ب  مخنده
رو بستم و سرم   یشمن  یع بندازه بهم. سر   گردهیم  یکهقشنگ مشخصه دنبال ت

 .انداختم یینرو پا

 :مامان بلند شد یغ ج یهو

 !یدنه؟چه وضعه لباس پوش ین! اصاًل اخندی؟یم یتو به چ  -

 یر نبود بهش گ یبدتر  یز فوق گرد، سرم رو باال آوردم. ناموسًا چ یهاچشم با
 !لباس آخه ی؟بد

 :از تأسف تکون داد و گفت یخنده و سپهر سر یر و سروش زدن ز بابا

 ی؟رژ زد یناز ا یدی،. باز چشم من رو دور دگهیراست م -

 !مهو لطفاً  یا،مهو شم. خدا رمب من

 :اعتراض و تعحب گفتم با

شما شام درست  ین؟کرد  یسر من خال ین،نکرد یداپ یهبق یتو یرادیباز ا -
 یدی؟م یر به لباس من گ ی،کرد

 .کرد  یز هاش رو رشدم که چشم یرهبه مامان خ سوالی

 بدم خدمتت؟ ییشام، دمپا یجا -
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 .رو باز کردم نیشم 

 !مهو بشم یدگانت،از د دمیم یحنه. ترجنه، دستت درد نک -

 یادن  ینا  یاصاًل تو  یا. رویمسمت اتاقمون رفتو به  یدمرو کش  یادست رو  سریع
جا رو به بود. با هم همه یطونش یلیباز چشه. قباًل خ یستنبود. معلوم ن

 .معتاد شده، کاًل عوض شده ی! از وقت کشیدیمیم یشآت

 پوشیدم،یرو م  یمانسبتًا گشاد سورمه  رتشیت  کهیرو درآوردم و درحال  مانتوم
 :شدم و گفتم یرهبهش خ

 باز چته؟ -

مشت راستش گرفت و فشرد و  یچپش رو تو یو بازو یدرو باال کش بینیش
 :آروم گفت

 .یچیه -

 آوردمیموهام رو از داخلش در م  کهیتنم صاف کردم و درحال  یرو تو  تیشرت
 :گفتم

 .شناسمتیتر مبه من دروغ نگو که از خودم به -

ورد و پشت به من، خ یقل یرونتخت، با همون لباس ب یچشم بسته رو با
 :گفت

 راحت شد؟ یالتحالم بده؛ خ -

 :تعجب به پشتش نگاه کردم و گفتم با
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خرخره  یادب یاداداشت از اون سر دن ی،قدر مصرفت رفته باال! اوردوز نکنچه - 
 .یرهمن رو بگ

 یزیچ یکس  یره؛ازم بگ یم سراغ اگه ُمردم ه رو ندارم که ینگران نباش، کس -
 !ید؟ازش گرفت یده بود سراغ زن یگفت بگو مگه وقت 

 :تکون دادم و گفتم سری

 .گمیباشه م -

 .البته دور از جونم -

 :خنده گفتم با

 !دونه؟ی)داداشش( نم ینرادو یها! راست  گییعه! راست م -

 .یراند اتا االن اومده بو دونست،ینه، فکر نکنم. اگه م -

 .بود ی. پسر خوب خوندیهم سن سپهر بود حدودًا. کانادا درس م داداشش

 .حرفمون قطع شد کرد،یشام صدامون م یداد مامان که برا یصدا با

 .شام یینپا یمپاشو لباس بپوش، بر  یارو -

 اییمشک  یو شلوار دامن یبادمجون  یز شوم حالی،یبلند شد و با ب  سریع
 یمرفت  یرونبا سر به در اشاره کرد. برش که تموم شد،  برداشت و عوض کرد. کا

تر از . سهند آرومیمو مشغول شد  یمنشست  یز م  ی. رویمرفت  یینپا  یو به طبقه
 :قبل شده بود. رو به سروش گفت

 .رو بده یساون د -
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 یهوا، به معن یسرش رو مخالف جهت حرکت داد و دستش رو تو سروش 
 !»برو بابا« تکون داد

 !ی؟ه قهر کردن هم بلدمگ ی؟رد قهر کاالن مثالً  -

 !و به پوزخند و تمام کنییسر کج م خواد؛ی: بلد بودن نمسروش

 :سهند بلند شد یکه صدا  خندیدم

 .دارهیبرم یریپما ت یهم واسه ینشت! ا -

 !گیرهیبردارم که قلبت م یریپ: تسروش

 .رو به سمت سهند گرفتم یسو د خندیدم

 یروناز ب  گفتیمی. میغذا درست کرد  یدی،حمت کشچه عجب! مامان خانم ز   -
 !یهچه کار آوردن،یم

 .سرفه کنه یابخنده  دونستیسروش. نم یته گلو یدپر  نوشابه

حرص نزن! تا دلت بخواد غذا و نوشابه   قدر ینسروش، داداش آروم بخور؛ ا  -
 .یتو هم تعجب کرد دونمیهست. م

 :با خنده گفتصرفه کرد و  چندتا

 یواند یتو ید! بایبود لعنت  هایییکهچه ت ی؟وز اعصاب ندارلم، امر خواهر گ -
 .ثبتش کنن یکهت

هم دست  یا. سپهر و روخندیدیانداخته بود و آروم م یینسرش رو پا بابا
زنگ  یلمبارم کنه که موبا یکه. مامان با حرص خواست تازش نداشتن یکم
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بلند شدم و از اتاق کنار جام  و از  یدابروهام باال پر اسم آرمان،  یدنخورد. با د 
دادم و جوابش   یهتک  ینهآشپزخونه، خارج شدم. داخل آشپزخونه رفتم و به س

 .رو کنار گوشم گذاشتم یرو دادم و گوش

 بله؟ -

 .یک عل -

 !. عرضت؟یک عل یریمگ  -

 مدی؟یون  یااتاقم کارت دارم. بهت نگفت    یایامروز به سام گفتم، بهت بگه ب  -

 م؟گفت  یبهت نگفت چ  -

 ی؟گفت   یچ  -

 ی. من کارگمیباهات ندارم؛ اگه نگفته، االن خودم م یگفتم بهش بگو کار  -
نداره؟ من  یکارهام دخالت نکن و به تو ربط   یتو یباهات ندارم. مگه نگفت 

 .کنمیتو عمل م یهم دارم به گفته

 .یر هات رو بگجواب سوال جاینا یابهت ربط داره. ب گمیاالن م -

بود و  یمحرفه چرخاندم. ساعت هشت و ن یو توهام ر شمکردم. چ  مکثی
 .مثل خودش رفتار کنم یدبا ینبود. از طرف  یزمان مناسب

 .فقط جلو چشمم نباش خوام،یهام رو نمجواب سوال یست؛برام مهم ن -

 :و آروم گفت شمردهشمرده
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 یا خواییکه م  یست. برام مهم نیریجواب بگ یدبا ی؛چه نخوا ی،چه بخوا - 
 .شمیبه زور متوصل م یا یر جواب بگ یاب یا. نه

 :گفتم  یبلند یحرص با صدا پر 

رو گذاشتم کف  یچ رفتم همه یدارم برات! وقت  کنی؟یم یدبله؟! من رو تهد -
 .یکن  یبا اعصاب من باز یدنبا شهیم یتحال یپت،تخوش یقدست اون رف

 قدر پررو. مردم چهیدمکش  یقیرو قطع کردم و نفس عم  یبهش گوش  توجهبی
 .خورهیها نمحرف ینبچه! هنوز قدت به ا کنهیم یدشدن! من رو تهد

درهم، شروع کردم به غذا  یهارفتم و ساکت با اخم یز به سمت م برگشتم
 .خوردن

 !بود؟ ی: ک بابا

 :کردم و گفتم  یاخم با غذا باز با

 .بود یشخص یلو ید،ببخش -

 :گفت  زنهیه با خودش حرف مار کانگ  دار،ی. بابا دوباره معنزدینم  یحرف   کسی

 !نداره یو به من ربط  کننیم یدهوم، چه جالب. دخترم رو تهد -

 :گفتم  یچوندنقصد پ به

تر از دهنش حرف زد؛ حالش رو ها بود، گندهاز بچه یکینبود که!  یدتهد -
 .گرفتم

 آرمان بود؟ -
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 :و گفتم نگاه کردم کرد،یم یتعجب به سپهر که با اخم با غذا باز یمک  با 

 !یدی؟از کجا فهم -

 :به سوالم گفت توجهیهمون حالتش، ب  در 

 !ی؟بگ  یپشترو قراره به دوست خوش یچ  -

. کردیسروش هم ساکت و منتظر به من نگاه م  یانداختم. حت   یجمع نگاه   به
 :گفتم  یمصلحت  یو باخندهسپهر سوق دارم  ینگاهم رو دوباره رو

لج باهاش برداشتمش؛  وش بود. سر اطالعات ت یسر  یهفلش داشت،  یه -
 !یبتدست رق دمشیاون. من هم گفتم م یاالنم زنگ زده بود برا

 .یچوندمشاز کجام دراومد، خدا عالمه! باز خدا رو شکر پ این

 :با اخم گفت مامان

 .نکن یتشها! اذ دییبهش پس م -

 .تکون دادم و بحث رو خاتمه دادم سری

تخت  یبد بود. رو یلی. حالش خیمتاق رفتبعد از خوردن غذا، به ا یارو با
هاش فشار داد. نگران از سر درد کرد و بازوهاش رو با دست  یانشست و ناله
 :نشستم و گفتم ینزم یکنار پاش، رو

 ی؟خوب  یارو -

شد و بهش زل زدم و ناچار  تر یشب یم»نه« تکون داد. نگران یبه معن سری
 :گفتم
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 کنم برات؟  یکار چ - 

 :و آروم گفتاه کرد بهم نگ امیدوار 

 .بده. تو رو خدا برو یکمپارک، بهت  یادکه ب  زنمیبه ناصر زنگ م -

دار از جام بلند شدم. مانتو جلوباز و مچ یتی،تکون دادم و با نارضا یسر  ناچار 
دار قواره ی. روسر یدمپوش یاسورمه یشرتهمون ت یرو رو یاو کرپ سورمه

و  یچسوئ ی،شلوار مشک  همون و با یدمپوش یدیو کفش سف یاو سورمه
 بستم،یرو م  مساعت طال  کهیرو برداشتم و از اتاق خارج شدم. درحال  یلمموبا

رفتم. مامان   یینپا  پاورچینینانداختم و پاورچ  یینبه پا  یها نگاه پله  یاز باال
بود و  یلمبودن. حواسشون بهر ف یزونتلو یدنو سروش و سهند مشغول د

 یدمو پراسترس در واحد رو باز کردم و پر  بود. آرومهم باال  یزیونتلو یصدا
رفتم و  ینگرکسمت پارفتم. به یینپا ر . آروم در رو بستم و با آسانسویرونب

 یباره هم زدم، ولشدم و استارت زدم. روشن نشد! دوباره و سه ینسوار ماش
تا  کهین. ایارمب یکه من بدشانس  دهیدست هم مبهنشد. کل جهان دست

 ین. االن چش شده، خدا عالمه. از ماشکردیمثل برق کار م  یش،عت پچند سا
 .م درد گرفتزدم که پا یکشبه الست دیشدم و با حرص لگ یادهپ

 یرونب  موقع ینا  ذارنیو نم  دنیم  یر که گ  یرمبگ  ینماش  یبرم باال از کس  بخوام
بود و  یک رفتم. پارک نزد یرونشدم و از ساختمون ب ینماش خیالیبرم. ب 

 !روییادههمه پ ینالزم نبود راه برم، و اال من رو چه به ا یلیخ
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و کنار  یدمبه پارک رس . خدا رو شکر شلوغ بود.شدمیرد م هایابونخ از  
مشنگ پاتقش  ینمنتظر موندم. مردم پاتقشون کافه و باغه؛ ا ییشودست
 !پارکه یتو ییشودست

 .بودمو منتظر  کوبیدمیرو آروم به کف دستم م یگوش  پشت

 ساحل خانم؟ -

 یو قدم یدمکش  یبلند «ینبود. »ه یستادهازم ا یکم  یکه با فاصله  برگشتم
مرگ!  یکرد. ا یمزحک  یعقب رفتم و با خشم بهش نگاه کردم که خنده

 !هاش انگار کرم دورشه! اه! حالم به هم خورد چندشدندون

 :اخم گفتم با

 .بد شدرو هم ببند! حالم  یشتن یاد،جنس رو رد کن ب -

 :و گفت یدبهش نگاه کردم. خند یضغ با

 .ینبانو! حاال بود یقدر عجله دارچه -

 .یر نکن؛ جنس رو بده و گورت رو گم کن مفنگ زر ز  -

 :آورد و گفت یرونکرد و مشتش رو ب  یبشج یرو تو دستش

 .یایو راه م شییآخرش که عاشقم م -

نخورده کپک! چه  یغلط  ینهمچ یکلش،پررو! آرمان با اون قد و ه قدر چه
 .داره یافکار بلند
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 یستم و با خندهد یبه حرفش، دستم رو دراز کردم که گذاشتش تو توجهبی 
 :گفت  یبارنکبت

 .قابل شما رو نداره -

هم  یرفت! چشمم رو رو یادمهول شدم، کاًل  قدر ین! ایوردمپول ن یوا ای
 :به چشم راستم دادم و گفتم یمالش ی،فشردم و با کالفگ 

 .یارماومدم، نشد ب یا. عجلهیستپول همراهم ن -

 :زد و گفت نیشخندی

 ! با اون ماسماسکت، بفرست به کارتم -

جا هست. چرا به ! حواسش به همهگهیاشاره کرد. عه راست م یلمبه موبا و
 !ید؟فکر خودم نرس

 !«کنی؟یتو فکر هم م مگه»

ازش   ای،یگهد  حرفیو ب   کارت کردمبهبراش کارت  یلبه افکارم، با موبا  توجهبی
کردم؛  یشدم. به کوچه نگاه  یاگذشتم و داخل کوچه  یابوندور شدم. از خ

نرم، نرم؛  گهیبرم، برم؛ اون دلم م گهیدلم م یهنور!  یبود. ظلمات ال یک تار
و   یدم. به افکارم خندرداشتهطاقت نداره دلم، د... . خاک بر سرم! مخم تاب ب

ترسو  قدر ینا ی. به راه افتادم. از کِ ینمرو نب یکیتارانداختم که  یینسرم رو پا
 !عالمهشدم، خدا 

 رهیروز روشن، راه م یکه دختره تو  ییهجنا هاییلمف ینا یر همش تقص البته
 !و من هم تنها و خوشگل یکه. حاال االن که شب تاردزدنشیم
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و  مرسیدیاوزون سوراخ شد از اعتماد به نفس من! به اواسط کوچه م یالیه 
 .شدیم تر یک کوچه تار

 بکنم؟ یچه غلط  یان،جن و دزد با هم ب یهاگه  حاال

نبود خداروشکر! به  یزیبه پشت سرم کردم. چ یرو بلند کردم و نگاه  سرم
 یاخفه یغ . جدهنم حس کردم یرو یجلو سر برگردوندم که نشستن دست 

و دست دهنم بود    یدستش رو  یک که    یهام گرد شد و به فردو چشم  یدمکش
! البته شاخ نداره، یو دم شاخیپشت سرم، نگاه کردم. عجب غول ب  شیگهد

 .دم داشته باشه یدشا ولی

کردم   یگلوم خفه شد. با دست سع  یصداش تو یول یدم،کش  یغیج دوباره
به ساق پاش زدم که اصاًل  یتر گرفت. لگددستش رو بردارم که محکم

 یادهازش پ ینتر از اتشنغول یکید و روم بورو به یون مشک  یهانگار! انگارنه
شه   کنه که رام  یقتزر  ینبه ا  خوادیدستش بود. احتمااًل م  یآمپول تو  یهشد.  

 !هم به من یدشا

قدر هم گفت و خم شد. هر چه  یکه »آخ« بلند  یدمزانو محکم به پاش کوب با
 .ضربه روش کارساز هست یهتشن باشه، اول و آخر غول

سمتم تند به اییگهن، بدوم که مرد دهت وم خالف جو خواست یدمچرخ تند
و از پشت دست راستش رو دور گردنم حلقه کرد و مجبورم کرد با فشار  یددو

 یشده بود. گردنم رو که کم  یدهکه گردنم رو کج کنم. صورتشون با ماسک پوش
هام ! چشمکرد  یقرو بهم تزر  یع و ما  یدکج کردم سرنگ رو محکم به گردنم کوب

 ینزم یرو حسیرهام کرد که ب  یق،د. بعد از تزرد و نفسم کم اومگرد ش
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اومد و مشت  یافتاد که همون اول یهم م یهام داشت روافتادم. چشم 
 !یتالف  یبرا یدصورتم کوب یتو یمحکم

 یدمنفهم یزیچ یگههم افتاد و د یهام روچشم حسبی

 یباره سعادن. دوهم افت یباره رودو یکم، ول  یلیهام رو باز کردم. خپلک  الی
کجاست؟ من   جاینشده بود؟! ا یباز شد. چ  یکردم بازش کنم که فقط کم

 کنم؟یم یکار چ جاینا

نشسته بودم و دست راستم به مچ دست چپم، با طناب   اییچوب   یصندل  روی
 یصندل یهام هم به پشت به هم بسته شده بود و پاهام هم به هم. شونه

. یارمشاز اون بودم که باال ب  تر حالیو ب ه بود  افتاد  یینسرم پابسته شده بود،  
داد  ی. صدادشده بو یختهصورتم ر یسرم افتاده بود و موهام تو یشالم رو

 .که موفق نشدم  یارمباال ب ی،باعث شد سرم رو آروم و فقط کم یکس

کار   ید؟! مگه من نگفتم حق دست زدن بهش رو ندارینش؟زد  یابا چه اجازه  -
 !کدومتون بود؟

 ... .من رو زد که ینخدا همچآقا به -

 :با داد گفت فرد

 .بعد یحسابتون باشه برا یرون؛ب یدشخفه شو! گم -

به مغزم فشار آوردم که  یپا اومد و بعد هم باز و بسته شدن در. کم صدای
 !یدن؟دزد اومد. من رو یادم یرنگ کم  یزهایچ
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 یمرد یکلگاهم به هباال آوردم که ن یفقط کم ی،زور سرم رو کمترس و به با 
 یوار د یبود و ساعد راستش رو رو یستادها رنگ یطوس یوار خورد که رو به د

 یبشج یگذاشته بود و سرش رو هم روش گذاشته بود. دست چپش رو تو
 .بودچپش گذاشته  یراستش رو پشت پا یفرو کرده بود و نوک پا

هام رو شمم. چکرد  یاکردم و سرم رو کامل باال آوردم و ناله  ترییشب تالش
نبود. اتاق  یداصورتش پ یبا درد بستم و باز کردم. مرد به سمتم برگشت، ول

هم حاکم هوا بود. با  یبد یداشت. سرما یرزمینبود و حالت ز یک تار یلیخ
 :نزار و آروم و گرفته گفتم یحال

 ی؟پول...؟ طال...؟ چ  خواید؟یم یاز...از من چ  -

 .کشیدمیهام نفس محرف بین

 .نه طال خوام،یول مپ نه -

 .خوب نبود که بخوام بهش فکر کنم قدر ینحالم ا یآشنا بود، ول صداش

 حالت خوبه؟ خوای؟ینم یزیچ -

 !نه -

 :گفتم  یع جلو اومد که سر  قدمی

 ی؟هست  یاصاًل تو ک  خوای؟یم یازم چ  -

هاش نشست. چشم یتو یلحظه برق  یک و  یدموهاش کش یتو دستش
 .فقط چند لحظه بود یکرد، ول  ییخودنمابود و اون برق  یکتار
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 .ینمش. سرم رو باال گرفتم که ببیستادازم ا یکم  یاومد و در فاصله جلو 

 .یمخونه قرار بذار یاکافه   یتو تونستیمیم کردی،ینم یاگه لجباز -

 !من یم. خداشد یرههاش خبه چشم متعجب

 : تمام توانم داد زدم با

 !ی...هست یعوض یلیخ -

شمرده و آروم شمرده یه،هام زل زد و بعد از چند ثانبه چشم یحس هیچبی
 :گفت

 یخودت بود. من با احترام خواستم دعوتت کنم خونه، خودت لج کرد  یر تقص  -
 !یمن رو هم سر لج انداخت 

 !بدزدنش؟ یدیم ی،با هرکس لج کن -

 .خندید

 که به تو مربوطه، خاصه!   یزی. همه چیخاص دونیینه، خودت که بهتر م -
هم از دو کلوم حرف   ینا  یر،به ام  یتمعرف  ییقهاون از طر   مون،یاون از نامزد

 .خاص باهات برخورد کنن یدکاًل با  ی،دار یمشکل عقالن  یکمزدنمون. نه که 

 :گفتم  یتحرص و عصبان با

 تو؟ یادارم  یکنن؛ من مشکل عقالن   یهوشمن رو ب یداد -

 یصندل یرو یمن هم عمودقدم زدن.  یبه حرفم، شروع کرد افق  توجهبی
 !بسته شده بودم. انگار دزد گرفته
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نشونت بدم و  یبه کس ی،روز یهالزم باشه  کردمیفکر نم وقتیچ: هآرمان 
قسمت   یول  کردم،یبهت فکر هم نم  یحت   یاز بچگ   وقتیچزن منه. ه  ینبگم ا

همه ما رو به چشم  یتش،بود که بعد از فوت آقاجون و خونده شدن وص  ینا
 وقتیچمون، هین. بعد از نامزد شدنمون و اون قرار بیننزوج جوان بب  یا  نامزد

که   ییبخوام از شغل و کارها کهینخاطر ابه یالزم باشه روز کردمیفکر نم
 .یچون مجبور ی،رفم گوش بدبدزدمت و مجبورت کنم که به ح کنم،یم

 :و با انزجار گفتم یدمحرفش پر  بین

 !یکن  یبه کار محبور  من رو تونیینم وقتیچتو ه -

 .باال انداخت یاکرد و شونه  ایخندهتک 

 .کنهیمجبورت م یندتآ  یست؛الزم به من ن -

 :گفتم  یضازش گرفتم و سرم رو برگردوندم و با غ نگاه

 .حرف بزن یپلمد یر ز -

 :شروع کرد به حرف زدن کرد،یدستم رو باز م کهیاومد و درحال سمتمبه

 .رو بهت بگم یانکته یه خوامی، مهامحرف یدنقبل از شن -

 :آروم گفت یههام نگاه کرد. بعد از چند ثاننگاه کردم که به چشم بهش

. صحبت یستن بردار یبهت بگم، اصاًل شوخ  خوامیکه م یزهاییچ نیا -
نکن. آدم  یوسطه. لطفًا سرش شوخ  اییگههم دختر د یدشا یاتو  ییندهآ 

 .یر بگ یموضوع رو جد ینباش و ا
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 .شهینم یول کنم،یم یسع - 

 :تعجب گفت با

 !رو؟ من که هنوز نگفتم یچ  -

 .شنیها آدم نمفرشته دونی،یموضوع آدم شدنم رو. آخه م ینا -

 :و گفت یدکش  شیشونیدستش رو به پ کالفه

دهنت  ینم،که بگم! اصاًل بب  یبه حال وقت  یوا کنی؛یهنوز نگفتم، مسخره م -
 !کف دست ننه، بابات  یبذار یچفت و بست داره؟ نر 

 .داره، نگران نباش -

 .یهوشیهرفت. اثر همون ب یجتار شد و سرم گ یدمد یکم

طناب   کهیو درحال  یستادزانوهاش جلو پام ا  یرو از دستم جدا کرد و رو  طناب
 :گفت  کردیهام رو باز مدور شونه

عامل سه شرکت  یر . دست راست و چپ مدکنیمیبا هم کار م یر،من و ام -
و  یوتر واردات قطعات کامپ یدوم ینده،واردات مواد شو یکی. یهرم
 !ها...صادرات جوونیسوم

 :تعجب گفتم با

 هست؟ یچ  یها؟! سوم -

. بهشون امکانات کنیمیبرن خارج رو ساپورت م خوانیکه م  ییهاجوون -
 ینرو بگم، ا ین. فقط اکننیو در عوض برامون تا هفت سال، کار م دیمیم
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رو  یغات. تبلدونیمیرو فقط ما م ینا یول کنه،یها صدق مپسر  یاتعرفه بر  
 دیدحما با صال یعنی یان؛و با همون هدف م بیننیهمون تعرفه م به

 .دیمیم ییر رو تغ یندشونخودمون، آ 

 .دادمیبه حرفش گوش م ینها، آروم و متبچه مثل

 بدون هفت سال کار؟ فرستینیدخترها رو م -

 :بهم گفت یرهرو باال انداخت و خ پشچ یو ابرو خندید

 !دیمینه، دخترها رو شوهر م -

 :تعجب گفتم با

 !ی؟چ  -

بود تا عکس  یرههام خبه چشم کهیباال انداخت و درحال یاشونه ریلکس
 :گفت  ینه،العملم رو بب

حرفم نپر! شرکت اول، نصف  ینرو بگم بعد. ب یگهبذار اول دو شرکت د -
قاچاقه!  ی،ایگه. به زبون دشنیگه گمرک وارد مواردات بدون مجوز و بر 

و  یانواع مختلف مواد مخدر جاساز یوتر،شرکت دوم هم داخل قطعات کامپ
 یمکنیبزک و دوزک م  کنیم،یدخترها. خوشگل رو جدا م  یه! و قضشنیوارد م

 !عربستان فرستیمیو م

م. چه دهنم گذاشت یو دست سالمم رو رو یدمکش  یبلند «یندهن باز »ه با
 !سقف برم؟ یه یر ز یآدم ین! من قراره با همچکثافت
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 لب و آروم گفتم یر بهم زل زد. ز یحس یاحرف  هیچبی 

 !قدر کثافتچه -

زن گرفتنم  یدرباره یرسامالزم باشه ام کردمیرو بگم. فکر نم یشبذار بق -
 یاون قصه  یر به ام  یممجبور شد  یمارستان،ب  یبا وجود تو تو  یبفهمه، ول  یزیچ
. من بهش گفته دونستینم  یزیمن چ  یخانواده  یبارهدر   یر . امیمرو بگ  یالک 

سخت  یهبودم با خانوادم ده ساله قطع رابطه کردم. حاال با وجود تو، قض
 یکا،آمر  یتو یشباز بشه. پنج سال پ یهخانوادم به قض یپا شدی. نمشدیم

 یگه. دکردمیهم م ار ک  یل،جا موندم. در کنار تحصآشنا شدم و همون یر با ام
. تو رو که یدنفهم یزیم چراجع به خانواده یر به مراد دل من بود و ام یطراش
 یپول خوب   یم،که بزک و دوزکت کن  یکم. گفت  هخوب  یطعمه  یه  ینگفت ا  ید،د

 یر کردم که الزم بود. ام  یمتنظ  یت دست بردم و طورپرونده  ی! تویادازت در م
 ینا یانکه تا پا  یادز یقتحق یهکرد.   یقتحق ت رو خوند و راجع بهتپرونده

کنه که به ضرر هردومون   یداپ  یزیکه نکنه چ  یدجون من به لبم رس  یقات،تحق
مدرک  یدباز نگران بودم. فهم یکردم ول یمرو تنظ یز چمن همه لبتهباشه. ا

با  یمتتتر شد. قمطمئن یمشبه تصم یافته ین. خوشحال از ایدار یدنسر 
 !بگذره یپول یناز همچ تونستینم یر و ام رسیدیم یلیاردمدرک، به م ینا

 :گفتم  زدهیرتو ح یدمحرفش پر  بین

 !دوستقدر پول! چهیوونقدر حچه -

 :باالتر رفت و داد زدم صدام
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 !غیرتییقدر ب چه - 

هاش از خشم، قرمز شد و دستش رو شد. چشم یخونسردش عصب یقیافه
 !به صورتم یدباال برد و محکم کوب

. ینزم یراستم افتادم رو یادلم رو از دست دادم و به پهلوشدت ضربه، تع ز ا
! یستاددادش، قلبم ا یچپ لبم گذاشتم که با صدا یپشت دستم رو گوشه

 :و گفت یستادسرپا ا

و خودم رو   کردمیم  ییدبودم، تأ  غیرتی. اگه ب یستمن  غیرتیخفه شو! من ب   -
 ین دراز بشه! ا  به سمت ناموسم  یکه نکنه دست کس  زدمینم  یشبه آب و آت

از پول   یبه ناموسم، به دخترعموم چپ نگاه نکنه. ک   یهمه تالش کردم که کس
پا داره.  یهپام بذارم. مرغش  یر که خانوادم رو ز  ینه به حد ی! ولیاد؟بدش م

 .یوفتهخش ن یرتمفردا غبه زور تونستم قانعش کنم که پس

 یار داد و عصبگرفت و فشهاش  دست یو سرش رو تو یدکش  یقیعم نفس
 .راه رفت

 :داد زدم یهگر   با

به چهارتا  یمو بفروش یدکن  یبزک و دوز کن یمکه ببر   یکرد  یهوشمن رو ب -
 !یستی؟ن غیرتیب  گییبعد م یوون،ح

 .یدکش  یقو نفس عم ایستاد

زانوش گذاشت و  یداد و آرنجش رو رو یهتک یوار نشست و به د ینزم روی
 !بود یرتشنقطه ضعفش غپوشوند.  هاش روشمبا کف دست چ
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 :گفتم  یاگرفته  یصدا با 

 یکارتمگه من چ یاد؟سرش ب ییبال ینهمچ ذاشتییاگه آرام هم بود، م -
 کنی؟یم یکردم؟ تالف 

 :درد سرش رو ماساژ داد و گفت با

باور کن با  یول زنم؛یم یششدستش به سمت آرامم دراز بشه، آت یکس  -
کار رو باهات   ینکل اکل یهسر  یستمکه ن . بچهبکنم تونمینم یکار  هاینا

 .یمبکنم؛ مجبور

 .شدم سمتش خیز یمبهش زل زدم و ن متحیر 

 !ی؟من رو بفرست  خواییآرمان...آرمان...واقعًا م -

 :رو برداشت و چهارزانو نشست و بهم نگاه کرد و گفت دستش

 یمو ن یکبا مشخصات. با چک و چونه  یکی یعکست رو فرستادن برا -
 !گذاشتن روت

 !عکس؟! از...از کجا آوردن؟ -

 :آروم گفت یانداخت و با صدا یینرو پا سرش

 !من برداشته یلاز موبا -

نشسته  یلکسرمان رآدم کثافت! بعد آ  یه! عکس من رو دادن دست وای
 یرسامام کهین. از اترسیدمیم ینده. از آ یرم! دوست داشتم بمزنه؟یحرف م

 :گفتم  یهگر   ینهقم بلند شد. ببدبخت بشم. هق  کهینکنه. از ا  یکارش رو عمل
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 !ی؟اصاًل...اصاًل تو...تو عکس من رو از کجا آورد - 

 :زد و گفت یمحزون  لبخند

دو ساعت بهش نگاه کن که ازش خوشت  یوزر  گفتیآرام برام فرستاد. م -
 .یایتر با ازدواجتون کنار بو راحت یادب

 :گفتم  یحال نزار با

 !ی؟ون بدبهم نش شهیم -

نبودم،  یبندپا یلیخارج کرد. درسته خ یبشرو از ج یتکون داد و گوش سری
 یهشب تر یشکه ب  ییهادست آدم یبرام مهم بود که عکسم با چه وضع یول
 یایچه دن  یش. تا چند ساعت پشدمیم  یبودن، افتاده بود. داشتم روان   یوانح

حالم بده.  م،ن خبر دار دورم و کارهاشو یهاداشتم اما حاال که از آدم یخوب 
 .رمیدوست دارم بم

 یرهنبا پ  ی،دار سرخاب قواره  یعکس بود که روسر   یهرو به سمتم گرفت.    گوشی
از سرم افتاده بود و  یو روسر م بود تنم بود. عکس فقط کله اییمشک 

هم  یگهد یکیعمرم بود.  یخنده ینخنده، آخر ینا کاشی. اخندیدمیم
. از سر اقمات یوار گرفتم که بزرگ کنم، بزنم د  یهآتل یکه تو  ینشون داد. همون 

 یراهنپ یهآرام فرستادم، از بس خوشگل بود. خدا خفت کنه آرام!  یذوق برا
پف نبود. تا  یول خورد،یم یناز کمر چندتا چکه   یبلند و جلوبسته و مشک 

م . موهاشدیپف م  یکم  یین،دار بود و از بازو به پامچ  ینشپام بود و آست  یرو
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رو کج کرده بودم  هامی. چتر دمشده بو یرهدورم پخش بود و به افق خ کامل 
 .و غروب آفتاب یاعکس رو عوض کرده بود. کنار در یینهزمو عکاس هم پس

 یتاهم یول سوختیلبم م یدهنم گذاشتم. گوشه یهق دستم رو روهق با
 .دادمینم

از  یزد ول یتدل یارو یباهاش دعوا کردم. عکس رو برا یر،کار ام ینسر ا -
 !نکن یهمنصرف نشد. گر  یمشتصم

 !به درک! هان؟ یادسر من م یهرچ  یست؛تو که برات مهم ن -

 .هق کردمول کردم و هق ینزم یکرد و کنارم نشست. خودم رو رو  اخمی

 یر . من به امکنیمیعقد م یندهآ  ی_دو هفتهیکیدارم برات؛ تا  یشنهادپ یه -
شرط  یمطمئن باش ول کنه،یبهت چپ نگاه نم یس. کیمازدواج کرد گمیم

نداره. از  یباهات کار ی،که باهامون کار کن  یحرف زدم، در صورت  یر داره. با ام
و  یو جور کن مع دخترها رو ج ینه. کارت ایبلدکردنت مشخصه   یشطرز آرا

 یدبا یمتتق یکه آماده بشن. به اندازه  یپوششون کنو خوش یکن  یشآرا
 !بگذرن یرتاز خه ک  یاریپول درب

 .شدم یرهسردش خ یهاچشم گرد شده سرم رو بلند کردم و به چشم با

 تونم؛ ینم  گی؟یم  یچ   فهمییرو بدبخت کنن؟! م  یهمن بگذرن که بق  یر از خ  -
 !یستمن یوونمن آدمم، مثل شما ح

 :زد داد
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ت، خانواده یبابات، آبرو یخودت، آبرو یا شییم یوونح یا! یباش یدبا - 
. شنیفرستاده م هاین. در هر صورت ایدیرو از دست م یتچهمه ت،یندهآ 
 .! حاال انتخاب کنیمسئولشون  یا یتو جزوشون  یا

سرد   ینزم  ی. رویدرو محکم به هم کوب  یرفت و در آهن  یرونشد و از در ب  بلند
باند  یه هاینکنم؟ ا یکار و هق زدم. با صدا و دلخراش! من چ یدمدراز کش

اگه  دونمی. خوب میهبق یاخودم  یاسخته.  یلیز دستشون، خبزرگن و فرار ا
 یلبهم تحم زور به یا کنمیمن انتخاب م یا. شهیبد م یلیانتخاب نکنم، خ

 .کمکم کن  یا. خداکننیم

*** 

. سرم، تنم، کشیدیم یر هام تکردم، چشم  یهگر   قدر ینخودم جمع شدم. ا  توی
تن نداشتم. چند ساعت بود ن نشس. تواکردیلبم، دستم، لپم؛ همه جام درد م

 هاینتا االن مامان ا یستو نمناک. معلوم ن یک تار یرزمینز یهبودم.  جاینا
 .یسرشون اومده از نگران  به یچ 

 .یستادباز شد و آرمان وارد شد. آروم به طرفم اومد و کنارم ا یآهنگ  در 

 .سرده ینزم -

 !هاتچشم ینه به اندازه -

 .بلند شو -

 .نیروبرو ب -
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 یشکل ینحالت. اگه ا ینا یتو یا بینتتیسر حال م یا. یادصبح م یر ام - 
 .سهر یچون به هدفش م یشهخوشحال م ینتت،بب

 .شهیمون. مامانم نگران مبرم خونه خوامیم -

بعد نرم  ی. اول نه آوردن ولیمن یش. بهش زنگ زدم، گفتم پیستنگران ن -
 ی؟شدن. فکرهات رو کرد

 .کنمیرو انتخاب نم کدومیچب هم دارم؟ من هتخاان یمگه اجازه -

 کنی؟یکدوم رو انتخاب م  ینهدو گز  یننکن. ب یتساحل، اذ -

 من بگذرن؟ یر از خ یکن  یکار  شهینم -

 یدمکوب  یوار قدر تالش کردم، خودم رو به در و د. من هرچهیشهخدا نمبه -
 .مدییما به روندمون ادامه م یچه نکن ی،کن  ینشد. چه تو همکار

مثل   یکیبزنم که قراره    یشدوست دارم خودم رو آت  افتم،یکارت م  یاد  یوقت   -
 .تو شوهرم بشه

 :و با خنده گفت یدخند حالبی

 !بهم کنییمطمئن باش افتخار م -

 :رو خورد و گفت خندش

 خیالیهمکار خودم. حاال ب  شییم یا یاز من بهتر ندار اییندهتو هم آ  -
 !رو روشن کن یفمت تکل. جون ننهیاده، خوابمون مکل! ساعت چهار صبحکل

 .ت شمندارم. مجبورم همکار  یاچاره -
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 :تکون داد و گفت سری 

 .یکن  یکار باال، بهت بگم چ یمبود. بلندشو بر  یاانتخاب عاقالنه -

زور خواستم بلند شم که زده بود انگار، توان تکون خوردن نداشتم. به  یخ  بدنم
. از یمو با کمکش به سمت در رفت یستادممک کرد. ابازوم رو گرفت و بهم ک

بزرگ افتاد.  یلیباغ خ یهکه چشمم به  یمباال رفت یککوچ یچندتا پله
ساختمون   متسبود و دورتادورش درخت بود. به  یختهر  ینزم  یهاش روبرگ

لرز  خورد،یگرم داخل که بهم م ی. هوایمو داخل شد یمرفت یاطبقه یه
شد. خونه پر از نور بود و چشمم رو   یندم و دلنشعادت کر کم  کم  یول  کردمیم
اپن   یسمت آشپزخونهنشوندم و رفت به  یرنگ   یدسف  یمبل راحت   ی. روزدیم

برگشت. به  ینیس وبعد با دو فنجان  یقهسمت راست در. چند دق یشده
 .مبل، کنارم نشست یسمتم اومد و رو

 .یبش بخور گرم یر بگ -

 .ام رو دورش حلقه کردمهو ازش گرفتم. دسترو به طرفم گرفت  فنون

که   دیمیخبر م یم،نسبتمون رو بفهمن. ازدواج که کرد خوامیمن نم ینبب -
من  یش. چند روز هم پکنییم یت دور. از خانوادهیمکرد یعقد مختصر 

 زنمیبشه، هم سام شک نکنه. با پدرت حرف م  تا هم صورتت خوب  مونییم
 .یمکه زودتر عقد کن

 :مو گفت یدمحرفش پر  نبی

 یم؟و مخالف. حاال عجله دار یماون همه با هم لج بود یست؟مشکوک ن -
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 :گفت  یطنتو با ش خندید 

 !ها یمن بود یشامشب پ کهینمثل ا -

فکر نکرده بودم. االن  جاشین! اصاًل به ایچشم گرد بهش نگاه کردم. وا با
 !فکر کردن؛ خدا عالمه یچ 

 :گفتمسمتش برگشتم و  به متحیر 

 !یاله یشخفه  -

 :گفت  یطنتخنده با ش ین. بیدخند بلند

 !یاد؟خوابت که نم یم؟بر  یشطبق نقشه پ یهنظرت چ -

به پاش زدم که با خنده  یو با حرص مشت محکم یدمکش یبلند جیغ 
 !نثارم کرد «ایی»وحش

 !به تو کار داره بابا یحاال ک  -

دستم رو خوردم. سکوت   یتو  یازش گرفتم. قهوهبهش رفتم و رو    ایغرهچشم
منوال گذشت که  ینبه هم یقه. چند دقگفتینم یزیچ یحاکم بود و کس

 .آرمان سکوت رو شکست

 ذارهینم یادم یر سحر امبخواب، کله یر کم بخور! پاشو برو بگ یگه،بسه د -
 .یمبخواب

 !یسخس یادهات از کاسه دربخوردم؟ چشم یچ  -
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. بلند شدم و خواستم به یدکه خند  یدموبروم کروبه  یعسل یز م یرو رو  فنجان 
 :سمت در برم که گفت

 .طرفینکجا؟ از ا  -

 .شدیبه سمت چپ سالن اشاره کرد که به چندتا در ختم م و

سالن که  یشد و اشاره کرد که دنبالش برم. دنبالش راه افتادم. به انتها بلند
 .شمرو باز کرد و اشاره کرد داخل رنگییادر قهوه یدیمرس

 !داره؟ یتامن جاینا -

 :تکون داد و گفت سری

 .. راحت باشیادداخل نم یجز من، کس -

 :لب گفتم زیر 

 !جز من، انگار خودش مورد اعتماده یگهم ینهمچ -

 :و گفت شنید

 !یآخ که حقته بفرستمت عربستان، عشق کن -

 :باال رفته از حرص گفتم یصدا با

 .یرونبرو ب -
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با همون شال و  ی،ط خستگ در رفت. از فر زد و به طرف  یو چشمک  خندید 
 یعسر  ی،و از فرط خستگ  یدم. پتو رو تا گردن باال کشیدمپتو خز  یر مانتو و ز

 .به خواب رفتم

*** 

 !خبر مرگت یگهپاشو د -

 :یدمعجز و چشم بسته نال با

 .یادنکن! خوابم م یتم! تو رو خدا اذیآ  -

 یزویز ود و وشسته بتخت ن یجام وول خوردم و پشت به آرمان که رو توی
 .یدمکردم و دوباره خواب  کرد،یم

 :تکونم داد و گفت تندتند

 .پاشو رسه؛یم یگهد ساعتیمتا ن یر ام -

 .ام نشستم و با اخم بهش نگاه کردمج یحرص تو با

! اصاًل به درک! یادخالفکار م  یه  یاد؛که نم  یامبر پ  ی؟بش  خفه  یقهدو دق  شهینم  -
 .برو بگو ساحل ُمرد

 .یکن  یکار پاشو بهت بگم چ یار،درن یبازحل بچهاس -

 :لب زمزمه کردم یر چشم خمار، ز با

. ننه بابا ندارم. ازشون جدا شدم. ریمیم یشقبل رو پ یهمون نقشه -
 .کنم  یهمکار خوامیم
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 :و گفت یدحرفم پر  بین 

مدت کات  یههم  هاتیقبهت زنگ نزنه. با رف یرو آف کن، کس یلتموبا -
 یادته؟من رو که  یلفام ی،جلوش! راست  یدن یکن. سوت 

 :تکون دادم و منگ گفتم سری

 !یانشا -

 :و گفت یشونیشبه پ یدکف دست کوب  با

 !(یدی؟. آندرستند؟! )فهمییتو یان! رادمهر، شایهنوز که آپديت نشد -

 یرونمو از اتاق با زور ب  یدتکون دادم و خواستم باز بخوابم که بازوم رو کش  سری
 ینکس  ی. وارد آشپزخونه شد و جلوشدمیم  یدهش کشخمار دنبال  برد. منگ و

 !یختصورتم ر ی. آب رو باز کرد و مشت پر شده رو تویستادا

 یگهد یکیهام رو گردم کردم که تند آب نفسم بند اومد و چشم یسرد از 
 .یدپاش

 :داد گفتم با

 !یآرمان وحش -

 :و گفت یدخند یطنتش با

 هلل؟شاان ید،خواب از سرت پر  -

 !شاهللان یریجرز جگر بگ -
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آب که فلنگ   یر دست بردم ز  یع . سر و زبونش رو تا ته برام درآورد  یدخند  بلند 
 .یدمدرآوردم و دنبالش دو  یبزرگ و پر آب   یبطر   یخچالرو بست و در رفت! از  

. در یددو  یاطسمت در حاز قبل به  تر یع و سر   یدباال پر   میگیگ مثل م  یدنمد  با
به  توجهیاد! ب د یبد یو صدا یوار که بازشه که خورد به د  مدیرو محکم کش

اون سر، من هم مجبور بودم  دویدیسر باغ م ین. از ایدمسمتش دوصدا، به
و سمت چپ   ودب  یاطپشت ساختمون. ساختمون حدودًا وسط ح  یدبدوم. دو

 .یستادکه اون هم ا  یستادمرد شدن داشت. نفسم گرفت و ا  یو راستش راه برا

 :نفس گفتفسن با

 !افتی؟یآخه جوجه، با من در م -

 :»آره« تکون دادم که گفت یبه معن سری

 !شکر خدا کنی،یم یمتسل ینجان به جان آفر  یفعاًل که دار -

 یدساختمون دو یطرف جلو. بهیدمزدم و دوباره دنبالش دو یغیحرص ج با
به  توجهیو ب  یدمبهش رس یع . سر یستادا یهوکه رفت   یکم. یدمو دنبالش دو

 یبرگشت و از سرما یع . سر یختمسر و گردنش ر یاطراف، از پشت آب رو رو
که   یدمخند یافشبه ق قدر ین. ایدمشد! بلند خند هایامثل سکته یافشآب ق

 !دستش رو هوا خشک شد یی،که با صدا  یرتم. خواست بگاشکم در اومد

شما ساحل احوال . کنیدیها مشکار لحظه بینمیبه! دوتا کرم عشق! مبه -
 !خانم؟

 .بهش نگاه کردم یضبرگشتم و با غ یرسامسمت ام به
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 .یرخانسالم ام یکعل - 

. با اخم بهش یستادازم ا  یکم  یو جلو اومد. با فاصله  یدزدم که خند  پوزخندی
 !دستش یرو یدمنگاه کردم. دستش رو به سمتم آورد که محکم کوب

 زده؟ یملوس و هار ما رو ک  یشیپ -

 .که هار شده  یباشه! اگه هم باشه، تو گازش گرفت  جاینا ایشییکنم پفکر ن -

 :و گفت ید! خندیگفتم تو هم سگ   زبونی،یزبون ب  به

 .کن  یخلق باشه، کج -

 :سمت آرمان برگشت و معنادار و آروم گفت به

 .که تونسته باز تو رو تور کنه  یهک  یگهد ینباز که تورت کرده! ا -

به شکمم اشاره کردم.   یبهش نگاه کردم و حرص  فت.نگ  یزیو چ  یدخند  آرمان
بهم نگاه کرد که دوباره به شکمم اشاره کردم. آروم و با  ی،با تعجب سوال

 :تعجب گفت

 !بچه؟ -

 :گفت  یادشد! با تعجب ز یدر سطل آشغال یسام اندازه هایچشم

 !آرمان؟ بچه؟ -

 :به آرمان رفتم و گفتم ایغرهمچش

 !د؟! گشنمهوما یبچه از سر قبر ک  -
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 :و گفت خندید 

 .تو یمآهان! بر  -

 .یچون: نپسام

 !کار رو بهش گفتم فقط  یه: اون هم قضآرمان

 :و سام گفت یمدر رفت طرفبه

 یره؟م یا مونهیشد؟ م یچ  یمحاال تصم -

 .خودم یشپ مونهیم -

 :خم گفتو با ا یستاداز حرکت ا سام

 !نبود ینقرار ا -

 :و گفتهم مثل خودش اخم کرد  آرمان

 یرخانام مونهیم یادمبره.  فرستیشیم یاکنه   یهمکار یابود که  ینقرار ا -
 !بره یعشق من رو بفرست  خواستییکه م

 کردنیکل مها هم کلاون کردم،یها به صورتشون نگاه مبچه مثل

 ! سفره رو درو کردم ین،مت یبود. من هم کم یدهرو خدمه چ میز 

 :م که سام گفتاز خوردن، خواستم بلند ش بعد

 درسته؟ ی؛کن  یکار چ یدکه با  دونییم -
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 ان رم کی

و به خودم نگاه  یستادما ینهآ  یسمت اتاق رفتم. جلوتکون دادم و به سری 
 .کردم

 یجادا  یخاص  یباییز  یادش،ز  یبود و حالت و بلند  یختهپخش دورم ر  موهام
 فرار  ینم کبود شده بود! انگار از فلسطاستخوان راست گونه یکرده بود. رو

بازم انداختم. از اتاق   یموها  ی! تندتند موهام رو شونه زدم و شال رو روکردم
کردم که باز   یینرو باال و پا یرهسمت در رفتم. چندبار دستگزدم و به یرونب

 .نشد

 :داد. بلند داد زدم یبد یکه صدا  یدمپا محکم به در کوب با

 !آرمان؟! آرمان؟ -

اومد. از ته  یرونپشت سرش ب یر ام مد.او یرونباز شد بعد آرمان ب یاتاق  در 
 :سالن گفت

 زنی؟یبله؟ چته؟ چرا داد م -

 :شدم و گفتم کمر بهدست

 در چرا قفله؟ ینا -

 یرون؟ب یدار یکار چ -

م سر م که برم. حوصلهرو ندار  ییجا گردم،یبرم ی؟تو به من اعتماد ندار -
 .رفته

 .من، تا سر نره یشپ یاخب ب -
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 :و گفتم یدمکوب  ینپام رو به زم معترض 

 !آرمان -

 :و گفت خندید

 یبمون  جاینبه نفعته هم -

 .برم گچ دستم رو باز کنم یدمن با -

 :تکون داد و گفت سری

 .به وقتش. هنوز زوده ریم،یبا هم م -

 :حدقه چرخوندم و گفتم یرو تو هامچشم

 .شارژر بده حداقل یهخب  -

 .از اتاقم بردار یخواست  یزیچ -

در  یتو یرسامبود، رفتم. ام یستادهدر ا یسمتش که جلوو به یدمکش  پوف
 .یدمداده بود. از آرمان گذشتم و به در رس یهبود و به درگاه تک یستادها

 .بکش کنار -

 !: راحتمسام

 .من ناراحتم -

 :شد و گفت یرهرو خبهباال انداخت و نگاهش رو ازم گرفت و به رو ایشونه

 !یستمهم ن -
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 .یددستم رو کش یع سر ه آرمان بزنمش ک خواستم 

 !ول کن، حسابش رو برسم گمیولم کن؛ د م -

 !ساحل عه خیالی: ب آرمان

بهم  اییکج   شدم. دهن  یرهکه آروم گرفتم و با اخم به سام خ  یدرو کش  دستم
 .کرد و خونسرد، رفت داخل اتاق

 :حرص گفتم با

 !عمته یاقتاداها ل ینا -

 :الت گفتبست. در همون حهاش رو و چشم یدتخت دراز کش روی

 !تو یم براعمه -

درآوردم. وارد اتاق شدم   زنن،یو عوق م  گیرنیکه حالت تحوع م  ییکسا  ادای
نکردم و برگشتم اعتراض کنم که  یدارفتم و گشتم. پ هایو به سمت پا تخت 
 .بود یستادهآرمان پشت سرم ا

 .اتاقت کارت دارم یم: بر آرمان

اقم رو باز کرد و مثل گاو وارد بالش راه افتادم. در اتراه افتاد که من هم دن به
 .شد. وارد شدم و در رو پشت سرم بستم

 جا؟ینا یاومد یواسه چ  -

ازم آروم   یکم  یسمتم اومد و در فاصلهدر انداخت و به  یر به ز  ینگاه   مشکوک
 :گفت
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 ین. من اشهینگو برم، برم. برات بپا گذاشته، از خانوادت خبردار م قدر ینا - 
 .یرو خراب کن یز چهمه یت،نکردم که با دوتا خنگ باز یهمه سع

*** 

جواب   یب! باز رد تماس زدم که دوباره زنگ زد. کالفه و عصیه! چه زبون نفهماه
 :دادم

صدات رو  خوامینم یعنی کنمیرد م زنی،یزرت و زرت زنگ م یهان؟ وقت  -
 !زنگ نزن قدر ینبشنوم. ا

 یرو  یش،آرا  یز م  یرو به گوشم گرفته بودم؛ جلو  یشگو  کهیشدم و درحال  بلند
 .نشستم یصندل

 ترسی؟یاز دل شکستن نم یکه؟دل من کوچ ینا گیی: نمپویان

دست   یفهم بود! ح  ینگاه کردم. چه شاعر خوب   ینهآ   یم توهبه چهر   پوکرمانند
 .ستو بالم بسته

با دندون  دهنم گذاشتم و یرو تو یملرو با شانه راستم گرفتم و ته ر گوشی
 .کردم با دست سالمم، درش رو باز کنم  یمش و سعگرفت

 !گم؟یم یچ  شنوییم -

 یکشبه چشمم نزد کهیو درحال یدمکش  یرونرو باز کردم و از دهنم ب درش
 :گفتم  کردم،یم

 ی؟برداشت  یفاز عاشق  قدر ینا پرییم یبا ک  یداً جد ی؟شاعر شد -
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 ! با تو رو ندارم کلکل  یحوصله یگهخونتون؛ د یامب خوامیم - 

 یادب خوادیکل با من رو نداره، بعد مکل یحوصله ینگرد شد! ا هامچشم
صدام رو  حوصلهی! ب یاد؟سپهر که نم یخواستگار یاناً اح ی؟ک  یخواستگار

 :رو بستم و گفتم یملسرم و در ر یانداختم رو

 !یته؟حال یاد؛. اصاًل ازت خوشم نمیستمشتر! من اهل ازدواج ن ینبب -

 :از من داد زد بدتر 

 !یادخوشت ب یدنه، با -

 :و گفتم یستادمازش ا یکم  یگرد به در اتاق پشت کردم و در فاصلهشم چ با

 کنه؟یمن رو مجبور م یک   -

 !من -

 :حرص و دادگفتم با

 یافه؟با همون ق -

 ! چشه؟یافهق ین: آره همپویان

پا کله  کنمیم  یکار  هی  ی،رو نروم راه بر   یست. بخوالوزالمعده  یست،چشم ن  -
 .یش

شد که تعادلم رو از  یدهدر با شدت باز شد و محکم به پشت سرم کوب یهو
 یمخم صدا یشدت داشت، تو قدر یندست دادم و چند قدم جلو رفتم! ا
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توش بود به پشت سرم  ی! با چشم گرد دستم رو که گوشاومدیم یرجیکج 
 .مشد یرهرو خدادم و به روبهبردم و با سه انگشت کنار اشاره، سرم رو ماساژ 

پا شدم! خدا خودم کله کنم،یپات مکله  گفتمیم یان! داشتم به پوینینب خیر 
 !یرهنصفم م یقهمن دم به دق یول یاد،شانس بده. اون بال سرش نم

به! خروس به عقب برگشتم. به یدهشد که ترس یدهاز دستم کش یگوش  یهو
 !باز اومد محلیب 

 :ل زدم که لب زدش زبه یتبا عصبان حرصی

 !یراییهپذ یتو یر ام -

 .حرص لب زدم با

 ینگوش داد. ا  یانپو یهارو کنار گوشش گذاشت و به حرف یو گوش خندید
من رو از جواب دادن منع  یر ام یهم بلد بود؟! بچه پررو، به بهونه یدنخند

 .کردیم

 :گفت  یانبه پو رو

 !فرماییدیم یحبله، بله! صح -

فقط   یاندر کل پو  یگفت، ول  یچ   یدم! البته من نشنفرمایه؟یم  یح! کجا صحوا
 !زنهیزر م

 : بنده؟آرمان

- . ... 
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ظاهرًا محترم! ساحل همسر منه. فکر نکنم الزم باشه هر  یآقا ین: ببآرمان 
 !یبهش زنگ بزن  یقهدق

- . ... 

 .نداره. آدم باش، مزاحم ناموس مردم نشو ی! به تو ربط یگه: نه دآرمان

 یبو س کردیبه آرمان نگاه م خیالیبود و ب  یستادهدرگاه در ا یتو امیرسام
 .بهش رفتم و به آرمان چشم دوختم یاغره. چشمخوردیم

بودنش کارساز نبود که  یلکس. رکردیداشت دست به سرش م یسک ر آرمان
 :باال رفته گفت یبا صدا یهو

 !زنمه گمید نفهم، م -

- . ... 

بهش، مادرت رو به   یزنگ بزن   یگهد  بار یهفقط    بار،هیه؟  دار   یاصاًل به تو ربط   -
 !نشونمیعزات م

. بدجور خندم گرفته بود و یدهم کش یهاش رو تورو قطع کرد و اخم گوشی
 .رو گاز گرفتم یینمکه لب پا  اومدیلبم داشت به خنده کش م

 !یمهست، بگو ما هم بخند یخنده دار یزیچ -

 :گفتم  یطنتش با

 !خاله جون خورهینمبه درد سنت  -
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 شیههم تک  یر که ام  یدماز تأسف تکون داد و از در خارج شد. خند  یسر   کالفه 
 .تکون داد و خارج شد یرو از در گرفت و سر

دستم، با  یادآوریبه ساعت کردم. با  یخنده اداشون رو درآوردم و نگاه  با
 .و از در اتاق خارج شدم یدمکوب  ینحرص پام رو به زم

که  یستادمروش امبل نشسته بود رفتم. روبه یرون که آرما سمتبه
 !اعتراضش دراومد

 !جذابش یعه! ساحل برو کنار صحنه -

 یدننگاه کردم. با د وییداشت. نامحسوس به ت  یطنتاز ش یهارده صداش
 یهاشبکه ینهام گرد شد. خاک بر سر تو و اچشم کردیکه پخش م  یلمیف

 !غفرهلل...استیاماهواره

 :گفتم  غ یج با

 !شاهللان یدش خفه بینید؟یم یهچ ینا -

 یکمر، رو به دوتا آفتابه مسبهرو خاموش کردم و جلوش، دست ویتی
 :اعتراض هردو بلند شد که با اخم و تشر گفتم ی. صدایستادما

 کشید؟یخجالت نم یدنه؟د یلمچه وضع ف ین! اینمساکت بب -

 !تکون دادن»نه«  یبه نشونه یسر  هردو

ابراز  ینم،حساس بود. روشن کن بب یجا یگه،نکن د یت: عه! ساحل اذنماآر 
 .نه یا کنهیاحساسات م
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 !ابراز کنه؟ تر یشب یناز ا - 

که اعتراف نکنه، ممکنه دروغ بگه. روشن کن رو اعصابمون   یمرد  یر؛: نه خامیر 
 !راه نرو

 پالسه؟ جاینش اچرا همه ین. آرمان اکنمیروشن نم -

 :ره کردم و ادامه دادمشاا یر به ام و

 !یمداشته باش یحرف خصوص یاما کار  یدشا -

 .یرونب یاعرضت رو بنال، ب یکیش؛تا اتاق داره. برو تو خونه هشت ین: اامیر 

 :حرص گفتم با

 .دارم یهر! هر! هر! اصاًل من نسبت به تو آلرژ -

 :کردم به آرمان و گفتم  رو

 کنی؟یعاشقانه نگاه م یلمف یت برم گچ دستم رو باز کنم. نشس یدمن با -

پاش بود پرت  یکه رو  یظرف  یدستش رو تو یو تخمه یدکش  یپوف  کالفه
 .کرد

 !بینیمیم یاماز نت دانش کن، شب م یر : امآرمان

البته غلط   کنن،یرو ناامن م  یطمح  ینن،عاشقونه بب  یلمف  هاینبر سرت! ا  خاک
 .کننیم

 :شد و به سمت اتاقش رفت و گفت بلند
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 !یگهو حاضرشو ددب - 

 .که تنمه  ینهخب لباس ندارم شلغم! هم یدی؟من رو ندزد یشبمگه د -

 .سمت اتاق رفتنشون داد و به یکیپشت ال از 

 یشطور لوازم آرابه ذهنم خطور کرد! اگه من لباس ندارم، چه یزیچ یهو
 ... . یملداشتم؟ همون ر

شدم.  یرهخ یشآرا پر از لوازم یشآرا یز سمت اتاق رفتم و به متعجب به با
 !شدیتر نمگنده  ینهام از اچشم

دار توش بود. مارک یهاسانواع لبا یدمتعجب به سمت کمد رفتم که د با
سمت اتاق مارکش هنوز کنده نشده بود. با تعجب از اتاق خارج شدم و به

و جذبش  یدسف یشرتبه در، ت توجهیدر رو باز کردم. ب  مهابایآرمان رفتم. ب 
 !جذابیبود ها! چشمم روشن! چه شوور  اییکهرده بود. عجب ترو تنش ک

 :بهم انداخت و معنادار گفت نگاهینیم

 !نی؟ین  یغرق شد یواسه چ  -

 !نیمیمثل تو، بله ن  یدر برابر غول -

برداشت و مشغول بستنش به  یز م یرو از رو ییشطال یر زد و زنج پوزخندی
 .گردنش شد
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بود و روش عکس اسکلت  باز یقه که یدسف یشرتت ی،جذب مشک  شلوار  
ش و سمت سوشرت لبه یر،بود. بعد از بستن زنج یدهبود رو پوش اییمشک 
 .رفت شیمشک 

 کنی؟یمثل چنار نگاه م یواسه چ  -

 :کردم و دست به کمر گفتم  اخمی

 اتاق من بوده؟ یتو یچنار عمته! قباًل کس -

 :انداختم و جلوتر رفتم و گفتم یبهش نگاه  معنادار 

 !دختر؟ یهمثاًل  -

 :»نه« تکون داد و گفت یبه معن سری

 !لباس یخونه برا یبر  یکه نخوا  یرنتو دادم بگ یها رو برااون لباس -

 :گفت  یآروم یانداخت و جلو اومد و با صدا یدر نگاه  یر به ز مشکوک

 .یستاالن وقتش ن زنیم،یحرف م -

به سمت اتاقم رفتم.   تکون دادم و عقب رفتم. از اتاق خارج شدم و  یسر   کالفه
فر درشت و  یه، موهابا شون ینهآ  یاتاق من بود. تو اتاق کنار اتاق آرمان،

هام رفتم، ناخن یمکه واسه ترم  بار ینباشه ا یادمحالت دارم رو شونه کردم. 
کردم و   یتک سمت هدایجلو رو به    یکنم دوباره. موها  یموهام رو هم چتر 

 .شکشو بود، بستم  یکه تو  اییرهبا گ
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 یمگل ی،دار گلبهکمد طرح ی،صدف  یشآرا یز خواب، مشامل ست تخت اتاق 
 یشآرا  یز بود. م  یو مرتب  یکبود. اتاق ش  یدسف  یهاو کلبه و پرده  یصدف فرش  

گذاشته   یبزرگ با قاب صدف   ایینهبلند داشت و روش آ   هایییهرو تا کشو و پا
 .شده بود

 .شونه زدم که در باز شدو ر  رسدیکمر م  یموهام رو از پشت که تا گود ته

 :وارد شد! در رو بست و به طرفم اومد و گفت یب،نج یوانیمثل ح آرمان

 ی؟حاضر  -

بلند  رنگ یگلبه  یصندل یگذاشتم، از رو  یز م یتکون دادم و شونه رو رو سری
سرم انداختم. بهش  یو شال رو رو یختمدورم ر یشونشدم. موهام رو پر

کرد و خواست   یگاه اشاره کردم. به موهام ن انداختم و با سر، به در  ینگاه 
 ثلگرد کرد و به سمت در رفت. من هم مه که منصرف شد. عقببگ یزیچ

بودم. االن فکر  یدهخودم رو پوش ییجوجه، دنبالش رفتم. همون پانچ آلبالو
 یر نظر نخورم! از ام ینهم از ا یهلباسم! چهارتا تک یدپد یدند کننیم

که برام درست   یطشرا  ینبا ا  ینپس فکر کرد  کردم.من ن  یکرد، ول  یخداحافظ 
ش ننه یر ش یعنیحروم...نه  یرم! شگیرم؟یدستش رو هم م یامده، مکر 

 !که من هم دلم خنک بشه  یر بگ یگر حرومش! جرز ج

 .یمو از باغ خارج شد یمو سوار شد یمرفت ینماش سمتبه

بازش  یر ب یداالن با یدستت چالق شده! مطمئن یستوقت ن یلیتو که خ -
 !ینم؟رو نب یلمکه ف  یکرد  یسگاها یا یکن
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 :رو باز کردم و گفتم نیشم 

 !دوم یینهفکر کنم گز  -

 !گرد برگشت سمتم و متعجب بهم نگاه کردچشم یا

بود  ییچه بال ینا یااعجوبه. خدا ینمرو بب یلممف ذاشتییخدا خفت کنه! م -
 !یسر من آورد

 :و گفتم یدمخندلب گفت و پر حرص.  یر آخر رو ز یجمله

! یرون؟ب یارمتکه برت دارم ب یادخوشم م یلیخ یختتآخه مشنگ، از ر -
 !وضع ینخسته شدم از ا

 :رو دوختم و گفتمبه دستم اشاره کردم. بعد هم نگاهم رو به روبه و

 !وضع برم ینسپهره؛ زشته با ا یتازه امشب خواستگار -

 :گفت  یطنتکه نخنده! بعد هم با خنده و ش  یدرو گز  لبش

 تونییدختر خوب، زنگ بزن بگو نم که! مثل  یبر  تونییخانومم؛ نم یآخ  -
 .گلم  ینها هم منتظرت نباشن. آفر که اون  یشرکت کن

! یدرو چشم دوخته بودم کشهم لپ من رو که متعجب و ناباور به روبه بعد
از خنده.  یدسمتش برگشتم که لبش رو گز حالت دادم و تند با اخم به ییر تغ
 :گفتم  یاباال رفته یاخم و صدابا 

 !فهمی؟ی! میدبرم! با یدبا تو! من امشب با کنمیغلط م یلیمن خ ی؟چ  -

 :گفت  یحالت لوس با



  

 
358 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

! امشب ی؟داداشت، عشقت رو تنها بذار  یبه خاطر خواستگار  یحاضر   یعنی  - 
 .یمآشنا ش خواستیمیتازه م

. با داد و رزوندرو ل یاکه صداش چهارستون دن  یدمکش  یپدر و مادردار جیغ
 :تعجب گفت

 !یختی؟افسار گس زنی؟یم یغ چرا ج ی؛وحش یختپشمام ر -

 !یادکردم، حالت جا م  یتتکردم. حاال که مثل گرگ اذ  یدانه! طعمه پ -

 :سمت بازوش حمله کردم که با خنده گفتحرص به با

 ... .یوآروم باش ح -

 یااد آبرومندانهرو محکم گاز گرفتم که حرفش رو خورد و به جاش د بازوش
رو   ینهمچنان گاز گرفتم که ماش  یول  یدم؛که من هم ترسداد زد    ینزد. همچن

 :زد بغل و نگه داشت و داد زد و گفت

 !! دستم! گوشتش کنده شد ول کن جون سروشی. آ زنیمیساحل، حرف م -

و با اخم بهش  یدمکش  یقیاز بازوم گرفت که ول کردم و نفس عم نیشگونی
 :گفتم  جیغویییغ ج یبا صدانگاه کردم و 

 !ها گییآخرت باشه، چرت و پرت م یدفعه -

 :کرد و دستش رو ماساژ داد و گفت  «آخی»

 !رو؟ یخواستگار یاشب رو  -

 :حرص گفتم با
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 !هردوش رو - 

 :گفت  یکالفگ   با

 یر ! امی؟هامش جلو چشمدق، همه یینهدوست دارم مثل آ  یاالن فکر کرد -
عمو و بابا،  یقوجو بعد هم از طر پرس یادخونه عمو، م یبرات بپا گذاشته! بر

 .شیمیهردو بدبخت م رسه؛یبه من م

 :وگفتم یدمحرفش پر  بین

 !هردو نه؛ فقط تو -

 :گفت  یابیکم  یطنتش با

 .شییم یوهتو هم ب یاد،سر من ب یی! بالیگهنه د -

 !یچه عال -

 !حرف بزنم؟ ذارییم -

 :تکون دادم که ادامه داد سری

نکن  ی! کارشهیاون دوتا م ینشد، خواستگار شیکی. یا داداش دارتسه -
 .یبگذر یرشاز خ یهم من بدبخت بشم، هم تو. مجبور

 :بغض کرده گفتم اختیار بی

 !قدر اجبار. چهخورهیاجبار به هم م یاه! حالم داره از کلمه -
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و ر  ینماش کهیدر هم، درحال یهاو با اخم یدکش  یقیشد و نفس عم جدی 
 :گفت  کردیروشن م

 !شهینگران نباش؛ باالخره تموم م -

*** 

. من حال خودم رو یارحرفم حرف ن یخوبه! رو یعنیخوبه،  گمیآقا من م -
 !تو؟ یا فهممیبهتر م

 !ین؟آورد یفتشر  جاینتا ا ی: خانوم هنوز وقتش نبوده. واسه چ دکتر 

 :خم شدم و گفتم یزشم یرو اییکردم و با لحن الت   قاطی

 .من یشد، پا یمستر، تو بکن! هرچ  -

 .تکون داد یو سر  یدکش  یرو عقب داد و کالفه پوف  عینکش

دستم رو تکون دادم و   یمربوط به کندن گچ، با خوشحال  یاز انجام کارها  بعد
 :با خنده گفتم

 !یمش راحت کندین،یعا قربون دستت! زودتر م -

کرد   یتشکر   ای،یزورک لبخند  و با    یدفت و کشکرد که آرمان بازوم رو گر   اخمی
 :و من رو به.سمت در هول داد. با اخم گفتم

 .کن  یتعه! مثل آدم هدا -

 :با اخم گفت رفتیم؛یم یمارستانبه سمت در ب کهدرحالی
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 !جا؟ینتا ا یمن رو خرکش کرد یوقتش نبود، چرا الک  - 

 .که بازش کردم  یدید -

 !آره به زور -

 :و گفتم خندیدم

 !حاال -

. هرچند از یمراه افتاد ینسمت ماشو به یمخارج شد یمارستانب تمونساخ از 
من هم  یوضعش توپه! البته بابا یاز نظر مال ینداره؛ ول یچینظر اخالق ه

و ضبط رو روشن کرد و با  یم! سوار شدیلیاردرهفروشگاه دختر داشته باشه، م
در  یچشمش بود و آرنج دستش رو رو یرو ینکشنشست! ع یژست خاص

ش گذاشته بود و با شستش چونه  یک ود و دستش رو به حالت الاشته بگذ
 .کردیم ی. با دست راستش هم رانندگ خاروندیرو آروم م

 .یدمنگاه همه رو د یک  ی! تویهنشدم که فکر کنه خبر  یرهبهش خ یادز البته

 :یامب یرونباعث شد از فکر ب صداش

 .نامحسوس، به عقب نگاه کن تینهاز آ  -

 .پشتمون بود اییمشک  یایتکون دادم و به عقب نگاه کردم. پرش یسر  گیج

 :با خودش زمزمه کنه گفت کهیلب طور زیر 

 .قدم ازت جلوترم یه  ی،کن  یخان! هرکار  یر ام  یستی،هم باهوش ن  قدرهاینا  -

 :انداخت و بلندتر گفت یمتعجب من نگاه  ییافهق هم به بعد
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 یبحاال فرستادش من رو تعق. یدمرو کش ینماش ینپارسال خودم چک ا - 
 !کنه

 :تعحب گفتم با

 ! مگه به تو اعتماد نداره؟یهچه خر  -

 :جا کرد و گفترو جابه دنده

ر ممکنه آرمان رو هم از راه به د گه،یخودش م یشبه تو که نداره! حاال پ -
 .کنه

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 !یمم؟رج یطانمگه من ش -

 :و گفت خندید

 !یردان یدست کم -

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 .که بهترم  یلاز عزرائ -

 .یدکردم که خند  یابهش اشاره و

 .َیموح یمن فرشته یگه؛نه د -

 :حرص گفتم با

 !آره، حتماً  -
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شدم و با   یادهپ  یندر رو باز کرد و وارد شد. از ماش  یموتکه با ر  یدیمدر رس  به 
کرد و آروم کنار گوشم   رو خم  و سرش یستاد. پشت در ایمآرمان به داخل رفت

 :گفت

 !که نرفته؟  یادت. یمعاشق معشوق باش یدبا یر ام یجلو -

گفت و در رو باز کردم منتظر   «یا»نه« که »خوبه یتکون دادم به معن سری
 یرو رو  یدانداختم. آرمان کل  یوارد شدم و به اطراف نگاه   شد من برم داخل.

 :و با داد گفت ها لم داداز مبل یکی یگذاشت و رو  یز م

 !یی؟کجا  یر؟ام -

بود،   یریاز خونه بلند نشد. حدودًا ساعت هفت بود و خدمه که زن پ  صدایی
 .رفته بود

 !شکرت فکر کنم رفته. شرش کنده شد خدا؛یا -

 :شد و گفت متعجب بلند آرمان

 .خوابهیم جاینفکر نکنم رفته باشه! آخه اکثرًا ا -

کرد. من هم پشت سرش رفتم. رفت و در رو با    راهرو، اتاق اول  یانتها  طرفبه
فکر رفته بود! کنارش   یشد. انگار تو  یرهخ  یاو با اخم به نقطه  یستاددر ا  یتو
شده بود، نگاه کردم که  یرهکه بهش خ  ییو به جا یستادمچوب اچهار  یتو

داخل رفتم و  یار اختیبود. ب  یدهمعصوم خواب یلیخورد که خ یر چشمم به ام
 یکه انگار وقت   یزیش بود. چچهره  یتو  یزیزانو نشستم. به چ  یروکنار تخت،  

 یداپ  یهم کم  کردیبه آرمان نگاه م  یکه وقت   یزی. چکردیبود، پنهانش م  یدار ب
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ازش  یحقش خورده شده و کار یانگار کل .یتمثل مظلوم یزیچ یهبود.  
 .که با کارش تضاد کامل داره  یزیههست چ ی. هرچ یومدهبرن

هاش منظم بود. آرمان به طرفم اومد و بازوم بود و نفسشش  گو  یرو  هدفون
باعث شد نگاه متعجبم باز به صورت  ی. خواستم بلند شم که برق یدرو کش

 .برگرده یرسامام

چشمش  یو گوشه ینیب ینچشمش، ب یگوشهکه    یبه قطره اشک  متعجب
 :کرده بود؛ نگاه کردم. با تعجب به آرمان نگاه کردم و آروم گفتم  یر گ

 !کنه؟یم یهگر   -

 :آروم گفتم یلی»نه« تکون داد که دوباره خ یبه معن سری

 !کنهیم یهنگاه کن؛ به خدا گر  -

 .شهیم یدار االن ب یرون،ب یمقسم نخور. پاشو بر  -

خواب  یتو یهم اشک نباشه چون کس یددوباره بهش انداختم. شا نگاهی
 !یستن یدبع یچیدوتا شلغم، ه ین. البته از اکنهینم یهگر 

بازوم رو  یضشدم و از اتاق خارج شدم. آرمان آروم در رو بست که با غ بلند
 :گفتم  یض. بعد هم با غیدمکش  یرونبا شدت از دستش ب

 !ها زنییت مبار آخرت باشه به من دس -

 :گفت  آروم

 !یستیپشه هم ن یگهترهاش دست نزدم. تو که دبه از تو گنده -
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! از پشت اداش رو در آروم و یرهو م کنهیم یارفت! قشنگ آدم رو قهوه و 
»خاک بر سرت« تکون دادم که برگشت و نگاه عاقل  یهام رو به معندست

 .از تأسف تکون داد یبهم انداخت و سر  یفیاندرسه

 !یت تأسف بخور، ببعبرا عمه -

 :گفت  شدیدور م کهدرحالی

 .یتیفعاًل تو در اولو -

 .یدزد و خند یبرگشت و چشمک  و

 یهام شاد شن؛ ولبهت بخندم، کرومزوم یکم یفتیشاهلل ب! انیشر بکو ای
 !ها ندارم کهشانس یناز ا یفح

 زنم؛یسمت اتاقم رفتم. حرص نخورم بهتره. حرص بخورم، جوش مبه  توجهبی
که من بهت دل خوش   یدار ی: »چ گهیبه من م یادچپل چالق م ینبعد هم

! خودم داغونش کنهیغلط م یلیخنه عقل نه... .« البته  یخت،کنم؟! نه ر
 !شهشدگان، اسم آرمان ثبت یسدهن سرو یواند یتو کهی. طورکنمیم

دار بود رو به مردونه درست شده بود و مچ یرهنکه مدل پ ییطال تونیک 
 ی، دوش مشت   یهاز داخل کمد درآوردم. بعد از    رنگییمشک   یهمراه شلوار دامن

نشستم و حوله رو از دور  یز م یلواومدم ج یرونو از حموم ب یدمشونپوش
 فقط. سشوار رو روشن کردم و یختدورم ر یسمخ یموهام باز کردم. موها

چون موهام  کنم،یاستفاده نم یادبهشون. از سشوار ز یدمکش  یدور الک  یک 
به   توجهیدوم گذاشتمش. ب   یکشو  ی. سشوار رو خاموش کردم و توسوزهیم
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طور . حاال من چهدادیشت رو نشون مبه ساعت نگاه کردم. ه  یسم،خ  یموها 
 .هم که خاموش شده یم! گوشخدا عالمه یام؛زنگ بزنم، بگم نم

رفتم و داخل اتاق آرمان شدم. اصاًل هم در نزدم!  یرونشدم و از اتاق ب بلند
که   یبلند ینهبود. آ  یدو سف یاز عسل یاتاق نبود. اتاقش مخلوط  یتو یکس
 ییهبا رو  یعسل  یبود، تخت خواب و پاتخت   یبلند و عسل  یهپا  یشآرا  یز م  یرو

که   یو عسل ایهقهو یکفرش کوچ یمگل  یدرنگ،سف یهادار، پردهطرح یعسل
و در آخر، عکس تمام قد  یعسل یواریبود، کمد د یدسف یهاپارکت یکج رو
 .دادیم  یلاتاق رو تشک  یلوصل بود؛ وسا  یوار چوب بود و به د  یکه رو  یو بزرگ 

 ینماش یجلو یرو یر پورشه. ام یهبود با  یر ش و امعکس، عکس خود قاب
 یرهآرمان گذاشته بود و به صورتش خ  یشونه  ینشسته بود و ساعدش رو رو

داده بود و  یهتک ینبه ماش یر،. آرمان هم کنار امخندیدیشده بود و م
. خندیدیو م کردیفرو برده بود و به لنز نگاه م یبشح یهاش رو تودست

هست،   یدارخنده  یز گرفتن! چ  یداً ود؛ پس عکس رو جدتتوش هم مشخص ب
 یشآرا یز م یسمت کشو! از عکس چشم برداشتم و بهیمما هم بخند یدبگ

از شارژر نبود. موهام رو پشت گوشم دادم  یرفتم و داخلش رو گشتم که خبر 
کنار تخت دو نفره رفتم. داخل هردوش رو گشتم که   هاییسمت پاتخت و به
رو باز کردم و با داد آرمان اومدم و در اتاق  یینه از تخت پانبود. کالف یخبر 

 :داد زد وییت  یرو صدا زدم. بدتر از من از جلو

 !یزماکشنه عز  -

 :تعجب داد زدم با
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 !اکشنه؟ یچ  - 

 !فرق داره ی. با قبلگمیرو م یلمف -

 .خوامیدارم. شارژر م یکار چ یلمبه ف -

 .برات یارماتاقت، م یعال برو توبرو بردا...نه نرو! ف یر اتاق ام یتو -

 یمبل، کنارش نشستم که کالفه پوف  یسمت سالن رفتم و روحرص به  با
 :لب گفت یر حدقه چرخوند و ز یهاش رو توو چشم یدکش

 !یدعجل معلق، باز سر رس -

 .خوامیچرت و پرت نگو، شارژر م -

 .بود وییبه ت  نگاهش

 چته؟ یبرا -

 :گفتم  مانند بهش نگاه کردم و پوکر 

 تو؟ کنییم یکار با شارژر چ رقص شارژر برم!  خوامیم -

 :و گفت خندید

 !دور انگشتم چرخونمیم یر،رو مثل زنج یمشس -

 !خدا شفات بده -

 :به جانب بهم نگاه کرد و گفت حق

 !از تو که بهترم. رقص شارژر -
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واستم، . اصاًل نخپیجونییقدر مچه ینبب خوام،یشارژر م یه! یکرد  میوونهد - 
 !گیرمیم یکبیریاون ااز 

بگه که منصرف شد. انگار دنبال   یزیشدم که دستم رو گرفت. خواست چ  بلند
 :. طلبکار به دستش نگاه کردم که گفتگشتیبهونه م

 !خواب...خوابه -

بلند   کهیباال انداختم و درحال  یاشونه  یدمکش  یروندستم رو از دستش ب  زور به
 :گفتم  شدم،یم

 !شهته، بستساعت هش -

سمت اتاقش رفتم و آروم در رو باز کردم. بگه، به  یزیاجازه بدم چ  کهینا  بدون
 یبلند «یننشسته بود، »ه یشآرا یز م یجلو ی،صندل یکه رو یدنشبا د
بهش رفتم که نگاهش رو ازم  یاغرهکه با اخم بهم نگاه کرد! چشم  یدمکش

 :لب گفت یر گرفت و ز

 یه؟چ -

 .قرمز داشت یهاهاش رگهشده بود. چشم ر یخ ینهآ  یخودش تو به

 .خوامیشارژر م -

 :گفت  ی،عصب یهمون لحن آروم و گرفته و کم با

 .هست، بردار یداخل پاتخت  -
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. داخل یستن  یدبع  یچیه  یروان   ینرفتم و در رو نبستم. از ا  یسمت پاتخت   به 
 :سرد جواب داد یلیزنگ خورد. خ یلشکه موبا  گشتمیم یپاتخت 

 بله؟ -

موهاش   یتو  یبلند شد و دست   ی،بهش گفتن که متعجب و عصب  یچ   نمدونمی
 :. بعد هم با داد گفتیدکش

 کردید؟یم یجا چه غلط پس شما اون -

 !یدشده. فضول هم خودتون یکه بفهمم چ   دادمیکشش م  الکی

هاش زده بود و چشم  نیروب  شیشونی. رگ پشدیاز قبل م  تر یعصب  هرلحظه
 .دادیمهم فشار  یرو محکم رو

 :هول کرده وارد شد و گفت آرمان

 !شده؟یچ  -

 ینتخت نشست و سرش رو ب یرو قطع کرد و رو یگوش یعصب امیر 
 :سمتش رفت و کنارش نشست و گفتهاش گرفت. آرمان بهدست

 شده؟یچ  یر ام -

 :گفت  یاگرفته  یبا صدا امیر 

 !یمآرمان؛ بدبخت شد -

 :تر از قبل گفتنگران آرمان
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 !شده؟ یچ  ینمب؛ ببحرف بزن خ - 

 !شده یی: انبار شناساامیرسام

 :گفت  زدهیرتح آرمان

 جا؟ینانبار ا -

 !ور: نه، انبار اونامیرسام

دستم خشک شده  یناباور بهش نگاه کرد. من هم متعجب شارژر تو آرمان
. خدا بزنه به فرق یدشاهلل خودتون هم لو بر شکرت که لو رفت! ان یابود. خدا

 !سرتون

باعث شد به سمتش  یر ام یسمت در رفتم که صدا برداشتم و بهو ر  شارژر 
 .بچرخم

 !یمبر  یدبا ید،حاضر بش -

 !یانًا؟تعجب برگشتم سمتش. االن چرا جمع بست؟! با من بود اح با

 !بندی؟یچرا جمع م -

 :گفت  کالفه

خب حرف نزن،   ی؟با ما کار کن  یستبحث ندارم. مگه قرار ن  یساحل حوصله  -
 .شوبرو آماده
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سمت اتاقم رفتم و انداختم و از اتاق خارج شدم. به یبه آرمان نگاه  حرصی 
بهش  نگاهییمرو به شارژ وصل کردم. در باز شد و آرمان داخل شد. ن یلموبا

 .سمت کمد رفتمانداختم و به

 . پس لباس بردار  یم؛جا بموندو هفته، اون  یاهفته    یهاز    تر یش: فکر کنم بآرمان

 :گفتنزدم که   حرفی

 ... .ساحل -

 :و سرد گفتم یدمحرفش پر  بین

 .مونهینم ی! پس حرف دونمیمجبورم؟ م یبگ  خواییم -

 :بره که گفتم یرونتکون داد. خواست ب یاخم سر  با

 ... .فقط -

 :فتمبهم نگاه کرد که گ سوالی

 !نره یادت ی،که داد  یفقط قول -

 :و با اخم گفت گیج

 کدوم قول؟  -

 که؟  یادته. یباشمراقبم  یقول داد -

 :تکون داد و گفت سری
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ازم بر  یکار  ی،اگه دورش یمراقبتم؛ ول یکنار من بمون   ینگران نباش. تا وقت  - 
 یدی؟جم نخور! فهم یشم. پس از پیادنم

 یسر   یهمانتو و    یسر  یه  حوصلهی. ب یرونرفت ب  حرفیتکون دادم که ب   سری
 .گذاشتمرو داخل چمدونم   یشخص یلوسا یو شلوار و هود یز شوم

روشنش کردم.   رفتم،یسمت پنجره مبه  کهیو درحال  یدمرو از برق کش  گوشی
 سپهر رو گرفتم که به بوق ی. شمارهاومدیم یمیپنجره رو باز کردم. سوز مال
 :گفت  یاباال رفته یو صدا ینخورده جواب داد. با نگران 

 شیم؟ینگرانت م گیینم ی؟تو عقل ندار -

 .از اتاق نرسه یرونکردم صدام آروم باشه که به ب  یعکردم و س  ایخندهتک 

 ی؟سالم داداش؛ خوب  -

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

 ی؟کجا بود  یشبخاموشه؟ د یلتچرا موبا یی؟! کجایکعل -

 !شارژ نداشت. آرمان مگه خبر نداد کجا هستم؟ یگوش  -

 ... .شما هنوز نام -

شد حرف سپهر قطع عث با زد،یتذکروار بابا که اسم سپهر رو صدا م صدای
 !بشه

 :اعتراض گفت با
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خونه؟   یایب  خوایینم  کنه؟یکه نم  یتتاذ  ی؟! ساحل خوب گمیخب راست م  - 
 !نرفته که؟ یادتقرار امشب رو 

 ! بمونم  جاینا  خوامی. میامخونه نم  ی. کاًل چند روزیامب  تونمینه؛ راستش نم  -

 :گفت  یاباال رفته یصدا با

 ی؟داداشت نباش یخواستگار یتو شهی! مگه میغلط کرد -

 :خنده گفتم با

. آرمان سرما خورده، حالش یامب تونمیبه خدا نم شه؛یداداشم، عسلم، نم -
 .یششپبده. مجبورم بمونم  یکم

 :سهند از پشت خط اومد که گفت صدای

 !کن  یاهبرو خودت رو س -

 :با تذکر صداش زد. بعد هم صداش اومد که گفت مامان

 .شده. از طرف ما هم سالم برسون  یضم مر اه داره بچهش نذار. گنمامان تنها  -

 جا هست؟سروش هم اون ی. راست رسونمیرو م تونیچشم مامان؛ سالمت  -

 .یکرهاسپ یتن؛ صدات رو: همه هسسپهر 

 .باشه ها! نذار معذب بشه یاباشه. مامان حواست به رو -

وش حواست باشه که ، سر بود ینبشنوه. منظورم ا یوار د گفتم،یبه در م البته
 :و گفت یدفهم
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هم به آرمان خان  یادز ی. نگران نباش. راست یما هم حواسمون هست آبج  - 
 !ها شییم یضنشو، مر  یکنزد

 :گفتم  یینه سروش! با پرروخفت ک خدا

 .نداره یاشکال -

 .همه بلند شد یخنده صدای

 .خداحافظ ! فعاًل همیادم یامن رو یبه جا یام؛ب تونمیمتأسفم که نم -

 .قطع کردم یع. سر یدبه گوش رس یخداحافظ  سیل

 ییز بباره. عاشق بارون بودم. وسط پا خواستیشدم. انگار م یرهآسمون خ به
 .جون! ضعف رفتم ی. ایی! اون هم از نوع کاکائویو بارون و بستن

 یبا صدا یهوچه عجب![ که  -پنجره در حال فکر کردن بودم ] پشت
م رو به سمت قلبم بردم و چند قدم عقب رفتم! ستد زدهیرتح ی،وحشتناک 

از خودش  کنم،ین دارم فکر مم یدد بار یک  ید! آسمون هم دیم؟داشت یاخدا
سمت نشون داد از تعجب! قلبم افتاد کف پام! پنجره رو بستم و به اکشنیر

سمت اتاق دست چپ، اتاق آرمان رفتم. در اتاق رفتم. از در خارج شدم و به
 یهاش هم تو. اخمرفتیور م  یتخت نشسته بود و با گوش  ید و رودر باز بو

اخموعه، خندونه، پرروعه؛   یطونه،ش  یدمفهم! آخرش نیتیهم بود. چند شخص
 !داره یتیچه نوع شخص یقاً دق

 .بهم نگاه کرد یشدم که سرش رو باال آورد و سوال یرهخ بهش

 کنیم؟یاالن حرکت م -
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فرو  یگوش  یگردنش، تو  یرش رو تا زانوتکون داد و دوباره س یسر  حرفبی 
سمتش از پشت، باعث شد به یر ام یکه صدا یبرد. اومدم بگم زبون بست 

 .برگردم

 ی؟تو که هنوز آماده نشد -

 .ستآماده دونمیچه م -

 :تکون داد و رو به آرمان با تشر گفت سری

 !اون ماسماسک پاشو یاز پا -

 یدتخت چرخ  یداد و روبراش تکون    »برو بابا«  یبه معن  یهوا دست   یتو  آرمان
 !یستادها جاینخانم محترم )!(، ا یه! اصاًل شعور نداره که یدشکم خواب یو رو

 .که مثل برق نشست  یدرو از دستش کش یلسمتش رفت و موبابه امیر 

توش بود رو باال برد و با دقت شروع به خواندنش کرد.   یلکه موبا  یدست   امیر 
. ذاشتینم  یر اما ام  یره،کرد از دستش بگ  یسع  یچ لند شد و هر ب  یع آرمان سر 

 :با حرص داد زد

 شه؟ینم یت! حالیهخصوص اییلهوس یگوش  -

 !ی: کم زر بزن، حواسم رو پرت کردامیر 

آورد و به آرمان  ییناز تأسف تکون داد و دستش رو پا یکرد و سر   مکثی
 !نوشته بود مگه؟ یباال انداختم. چ  ییشد. ابرو یرهخ

 :رو بهش داد و رو کرد به من و گفت یگوش  امیر 
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 .حواست بهش باشه تر یشب یکم. ذارمیتنهاتون م - 

. یدکنارم گذشت و در رو بست. با تعجب به آرمان نگاه کردم که خند از 
 :گفتم  یکردم و با کنجکاو  یز هام رو رچشم

 ؟نوشته بود اون تو یچ  -

 :و گفت ینهالعملم رو بببهم شد که عکس خیره

 !منم گفتم دلش نشکنه یرم،شده بود شماره بگ یریشس ترهدخ یه -

 :باال انداختم و گفتم یاشونه تفاوتیکرد. ب   یاخندهتک  و

 !خب؟ -

کارها   ینبشم؟ آخه واقعا مهم نبود. ا  یرتیغ  یدتعجب بهم نگاه کرد! االن با  با
 یلیو خ  طرفم اومد. بهزدیمیم  یر هم رو با ت  ییهکه ساها بود، نه ما  مال عاشق
 :آروم گفت

 !ینشون بده خاک بر سرت مثاًل عاشقم یواکنش یهخب و مرگ!  -

 :خودش آروم گفتم مثل

 !یستن یر گفته؟ االن که ام  یک   -

 :گذاشت و آروم گفت  «یس»ه یلبم به معن یش رو رواشاره انگشت

 .پشت دره -
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رو  رمس یج،فکر کردم و گ یآوردم. کم یینو دستش رو پا باال انداختم ابرویی 
 :خاروندم و گفتم

 !کنم؟  یکار االن چ -

 !ش رو بخورهکرد خنده  یو سع یدکوب  شیشونیکف دست به پ  با

 .کردم  یکه خوب بود؛ فکر کن واقعًا بهت نامرد  یگریتکن. باز  جیغ یغ ج -

 .یستمن مهم ن یبرا یول ی،خب واقعا کرد -

قدر ه. چهفکر کن که برات مهم یول یست،من هم مهم ن یساحل! برا یوا -
 !تو یخنگ 

سکوت بود. اون  یهکردم بغض کنم! چند ثان  یبهش رفتم و سع ایغرهچشم
 .یمشده بودم و هردو منتظر فرج بود یرهخ ینبه من، من هم به زم

 :گفتم  کالفه

 !یادنم -

 !ی؟چ  -

 !یاداشکم نم -

 یلباس، گاز محکم یاز رو اییانهطور وحشدست کرد و در آخر بهدست کمی
 :به اطراف با داد گفتم توجهیزدم! ب  یننه، بابا دار یغ که ج  وم گرفتاز باز 

 !شو عقب. گمشرفیب  -
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ش رو بخوره. خنده  یینش،کرد با گاز گرفتن لب پا  یو سع  یدرو عقب کش  سرش 
 :از خنده آروم گفت یهابا رده

 !کن  جیغ یغ کن و ج  یهارتش رو زدم؛ االن گر است -

 .گوشش گذاشت  یو روستش ر که د  یدمکش  اییگهد یغ حرص ج با

تند گاز گرفت   قدر ین. اکشیدیم  یر واقعًا ت  یکردم به نقشم مسلط شم، ول  سعی
 :! با حرص گفتمکنهیکه هنوز درد م

 .ازت متنفرم -

 یزهایکردم به چ  یسع!  یختبه سمت در رفتم که قطره اشکم ر  یادحرص ز  با
فکر کردم! چه   یدمار جدبامزه فکر نکنم که گند بخوره به نقش. به خانواده و ک

 !یخوب  یسوژه

روم که من با  یفتهبود ب یکنزد یر و در رو باز کردم که ام یهگر   یر زدم ز بلند
دست هلش دادم و خودش هم با دوتا دستش چهار چوب در رو نگه داشت 

 .و مانع از افتادنش شد

ت تعادلش رو از دس یهوییبود و با باز کردن در  یدهمارمولک با در چسب مثل
 .داده بود

 :گفتم  یهحرص و گر  با

 فضول؟ یهچ -

 :ِمن و ِمن کرد و گفت کمی
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 !ین؟دار زمینییباوم...س - 

داده! آخه  یکلفت   یچه سوت  یدچشم گرد بهش نگاه کردم که خودش فهم با
 !اتاق؟ یاون هم تو زمینی؟یبس

 :کردم از خنده منفجر نشم! حواسم رو پرت کردم و با حرص گفتم  یسع  خیلی

 !یستی؟نداده، گوش وا نا یادت بهت هنن -

 :و گفت یدهم کش یهاش رو توآوردن اسم ننه، اخم با

 !نه -

آرمان درست پشت  یکردم که صدا  یهحرص بهش نگاه کردم و دوباره گر  با
 .سرم اومد

 !کنمیبه خدا بالکش م ید،. ببخشیگهنکن د یهگر   -

 !سانت هم کنار نرفت یک رو هل دادم که  یر ام یهگر   با

 !رو ببر کنار یکله -

 یستادهاز من آرمان ا یکم  یبود، بعد من و در فاصله یستادهدر ا یجلو امیر 
 .بود

 !محاصره شده بودم کالً 

 :کالفه گفت  آرمان

 .زنیمیخب قهر نکن؛ حرف م -
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 :به سمتش برگشتم و گفتم یتعصبان با 

 .! برو با همون اعجوبه خانم حرف بزنیمندار یما حرف  -

اشاره کردم بره کنار که با اشاره گفت: »نه«. با حرص پام رو  یر ه امب  و  برگشتم
هاش گرد شد، بعد هم . اول چشمیدمعقب بردم و محکم به ساق پاش کوب

 !گفت  «یدست گرفت و »آخ  یچپش رو تو یساق پا

 !خنک شدم. حقش بود، فضول بدبخت آخیش

رو باز  واستم در سمت اتاقم رفتم. خدادم که به چهارچوب در خورد. به هلش
سمتش رفت و به عقب انداختم. آرمان به یکنم که منصرف شدم و نگاه 

شدنش رو خاتمه داد! صاف  یع که با گفتن »خوبم«، ضا یدحالش رو پرس
 :و گفت یستادا

 .یددم در حاضر  یگه،ساعت د یمتا ن -

 .سمتم اومد و هولم داد و و در رو بستسمت اتاقش رفت. آرمان بهبه و

 :باز، بهش نگاه کردم که گفت یشک کردم و با نرو پا امهاشک 

 !یولا -

 :گفتم  یو با شاد  یدم»بزن قدش« باال برد که بهش کوب  یرو به معن  هاشدست

 !یولحقم رو هم گرفتم، ا -

 :و گفت خندید

 !یبد زد -
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 :تکون دادم و گفتم سری 

 .حقش بود دونم،یم -

 :و گفت خندید

 .یکن  تمومش یساعته بتون  یمن که نحاضر شد حاضر شو. از االن شروع کن -

 .که من شروع کنم  یرونشو بمشرف -

 .رفت یرونخنده رو از صورتش برداشت و ب یهاتکون داد و رده سری

 !. انتخاب لباسیدیمسخت رس یجا! خب! خب! بهخب

 یمانتو یهربع فکر کردن،  یک توشه. بعد از  یچ  ینمکمد نگاه کردم که بب  به
. یدمکش  یرونبود رو ب  ییزیو پا  ینو سنگ  یپاش کرچهکه جنس پا  لش و بلند

به مچ  شیداشت و بلند یدرنگ و سف ینالت یابود و پشتش، نوشته یمشک 
که تا وسط پا بود رو همراه   یو بلند  یمشک   یشرتو جلو باز بود. ت  رسیدیپا م

 .یدمآوردم و پوش یرونو جذب رو هم ب یبا شلوار نود مشک 

و  یدمآوردم و پوش یرونب یرنگ  یدکفش اسپرت و سفد، کم یکشوها از 
و نشستم پشت  یدمکش  یرونب اییپا بستم. شال مشک بندهاش رو دور مچ

 یختمسمت ر یکموهام رو به  ی. اول موهام رو شونه زدم و جلویشآرا یز م
رو بافتم و دو سمتم انداختم. شال رو سرم کردم و دو سمتش رو به  یهو بق
. یدمکش  یکیرنگ زدم و خط چشم باررژ قرمز و کم ی. کمکردم  یتهدا تپش

 یدسته یدم،چرم و سف یداخل کوله یز بلند شدم و بعد از انداختن چند تا چ
 .سمت در اتاق رفتمچمدونم رو گرفتم و به
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در  یر داده بود و ام یهتک ینسمت در رفتم و از خارج شدم. آرمان به ماش به 
رو   یگوش  یر که همون لحظه ام  متشون رفتمسبود. به  یحال حرف زدن با گوش

 :آورد و گفت یینپا

 .یمبر  -

. االن مثاًل من با آرمان یمسمت در رفتچمدون خودش رو گرفت و به هرکس
خدا   یمبپرسم قراره کجا و چطور بر   یاز ک   کنم؛یهم که کاًل حال نم  یر قهرم؛ با ام

 !عالمه

 یشهم پ یر نشست و ام و آرمان جلو یمسمتش رفتدر بود. به یجلو آژانس
سمت عربستان به  یطتا بلسه  بازییو از فرودگاه، با پارت   یممن. تا فرودگاه رفت

 .یمرفت

*** 

 :دو شلغم، در حال گردش بود گفت ینکه ب  یبا اخم و نگاه  دختر 

 !ین؟)به من اشاره کرد( عقب خودتون، خرکش کرد یهک  ینا -

 :و اخم درهم گفتم یلحن الت  اب

 یول یام،مشتاق نبودم ب یلی. من هم خگنیبه شلغم م ین! اخانوم یهو -
 .مجبورم کردن

 :و آروم گفت یدحرفم پر ینب آرمان

 !ساحل جان -
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»برو بابا« تکون دادم و  یهوا براش به معن یتو یم، دست نقشه یادآوردی با 
 !روم رو برگردوندم یضبه غ

ا اخم بهش ث شد، بکه باع  یستادازم ا یکم  یشد و در فاصله یکنزد دختره
مختلف نگاه کرد که با  یایو صورتم رو در زوام زد چونه یر ز ینگاه کنم. دست 

 :زد و گفت یشدت دستش رو پس زدم. پوزخند

 !کنمیآدمش م یزبونش درازه ول -

ظاهرم رو  یول سوختم،یاز درون م کهینا چپم رو باال انداختم و با ابروی
 :لباسش رو درست کردم و گفتم ییقهو  خونسرد نشون دادم و پوزخند زدم

 !یاپشه یگه. تو که دترهاش هم نتونستجوجو! از تو گنده ینبب -

 یر . دستم رو پس زد و رو به امترکیدی. از حرص داشت میدملپش رو کش و
 :گفت

 !بفرستش رد کارش ام،یکنار نم  ینمن با ا -

 .شهی! نمی: چرت نگو الامیر 

 :گفت  شد و یرهتخس بهش خ الی

 چرا؟ -

 :باال انداخت و گفت یاشونه امبر 

 !رل آرمانه -

 :گفت  خیالیب  الی
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 ین،برداشت یتی. فقط موندم با چه خر یستن یدیجد یز چ کهینخب ا - 
 !جاینا ینشآورد

 :اخم کرد و گفت آرمان

حرف  طور ینهم که با ساحل ا جاین! تا ایارُدم درن یدم،مدو وجب رو بهت  -
جوابت رو بده  تونهیم دونمیبود که م ینا یاز سرونهتم، نگف یزیو چ یزد

 !کنییم  یفو تکل  یینکه تع  یهم شد. حاال هم فکر نکنم فرهمند باش  ینکه هم

 یکبیریا  ی! جواب دخترهیولا  یول  یاد،خوشم نم  یچیشاز ه  یبابا، هرچ   جون
 .رو داد

 .بهش نگاه کرد یتبا عصبان دختره

 !ها یایمباهم کنار نم یکنتا   طور ینا یبخوا ین،بب -

! انبار چرا لو یمهست جاینا یرفت واسه چ  یادتون: بسه! فکر کنم کاًل امیر 
 رفت؟

 :شد و گفت یجد الی

فرز بود.   یلیاز دخترها از دستمون در رفت؛ خ  یکیکردن،    یپرت ها حواسبچه  -
 .رو گفته بود یز چهمه یس،پل یشرفته بود و پ

 شدن؟ یها، چ هدخترها و بچ ییه: بقآرمان

 یمها رو انتقال دادبچه  یو همه  یدیمرابط فهم  یقساعت قبلش، از طر   یم: نالی
 ... .شد. فقط یتا ون. سخت بود، ولسه یتو



  

 
385 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :بهش نگاه کرد که گفت یسوال امیر  

 .خواستشیبود که ساجد م یکه لو داد، همون   یاون دختر  -

 :گفت  یبا کالفگ   یر شد. ام  هیر خ  ینآرمان با اخم به زم  یشد، ول  زدهیرتح  امیر 

 جواب ساجد رو بده؟ ی! ک یمبدبخت شد -

ها به . بلند شدم که نگاهگنی! خسته شدم بابا. همش چرت و پرت مپوف
 :گفت  یر بهشون نگاه کردم که ام یبا تعجب، سوال سمتم برگشت.

 .زنیمیحرف م یمکجا؟ دار  -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .هدر ندم یبه من نداره. پس بهتره وقتم رو الک  یهاتون دخلحرف ینا -

 :با پوزخند گفت دختره

 ی؟گزارش بد  یبر  خواییشده، حاال م یلاطالعاتت تکم -

 خوره؟یمن به جاسوس م ییافهخه ق! آ یدباال پر  ابروهام

 :اخم بهش نگاه کردن که آرمان بلند شد و گفت با

 !ی؟باز که چرت گفت  ی،ال -

 .هاستواردتازه ینا یر تقص یاد،بال سرمون ب یهرچ  م؟گی: مگه دروغ مالی

 :م و گفتمرو انداختم پس کله صدام
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ر کن. در ضمن، پس کم زر ز  یستم؛ن جاینشتر! من به خواست خودم ا ینبب - 
مثل تو که از  ایعرضهیو ب  یواردها صد شرف دارن به دست و پا چلفت تازه

 !همه ادا و اطوار یناون هم با ا یاد؛دختر برن یه یعرضه

هم براش   یدراززبون  یهشدم. حاال    یرهخ  یشیشزدم و به صورت آت  پوزخندی
 یلی! آرمان دستم رو گرفت و با گفتن »فعاًل« خشهینور م یبکنم، نور عل

ها رفت و از اتاق یکیسمت و به یدصحنه رو ترک کرد. دستم رو کش یلکسر
 یستدو اً بقه. حدودو پنج ط برج چهل یه یواحد آپارتمان تو یهوارد شد. 

 یزیونکه گرد تلو  یاو قهوه  یست مبل راحت   یککه    یراییپذ  ی. توشدیمتر م
. مخلوط ینیتزئ یلشده بود؛ چندتا قاب داشت و وسا یدچ ییرایو وسط پذ

 .اپن شده بود. چهارتا اتاق داشت یبود و ست با آشپزخونه یاو قهوه یدسف

 ی،کتاب خانه عسل  ی،عسل یفرهخت دو نبود. ت یدو سف یهم ست عسل اتاق
 یدسف یوارهایها و دو پارکت یدسف یشلوازم آرا یز م ید،سف یواریکمدد
 .دادیم یلتشک

 :و گفتم یدمکش  یرونرو از دستش ب دستم

 .یادخوابم م یلیخب؟ عرضت رو بنال و برو، خ -

آمد. به آرمان  یدچرخش کل یکه صدا  یدمتخت رفتم و روش خواب سمتبه
نشستم و با  یعشدم. چه پررو! سر  یرهخ آوردیرو درم یوشرتشداشت س که

 :اخم گفتم

 ی؟در رو چرا قفل کرد -
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 :گفت  کالفه 

 نداره. برم قبرستون بخوابم؟ تر یشخونه چهارتا اتاق ب ینا -

 .تعجب بهش نگاه کردم با

 !چهارتا شیمیو اون دختره م یر خب من و تو و ام -

 .هاستهمراه یراها، باز اتاق یکی: آرمان

 :حرص گفتم با

من رو هم تنگ  یجا یقت؛برو ور دل اون رف ی؟شپالس  یدبا جاینا یعنی -
 !نکن

 :رو درآورد و گفت تیشرتش

 .طرفنحست رو بکن اون یختر -

 :لجباز گفتم با

 !یرببر اتاق ام یفتشر  -

 :به حرفم گفت توجهیباال انداخت و ب  ایشونه

 !یباشتو معذب نمن گفتم  یزم،عز  یاوک  -

 یر؟ام یشپ یرینم یواسه چ  -

تخت نشسته بودم  یهام رو باز کردم. من روشد که چشم یینباال و پا تخت
 .کردیبود و به سقف نگاه م یدهتخت دراز کش یو آرمان هم برعکس من رو
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 :حرص گفتم با 

 تو؟ یكنچيكار مي -

کرد و   گاهیهتک رو باال انداخت. به سمتم برگشت و آرنج چپش رو هاشابرو
 :کف دستش گذاشت و گفت  یسرش رو رو

 کنم؟  یکار چ  یر،. بعد من برم اتاق امیمکردن  یالن ما مثاًل در حال آشت ساحل، ا  -

 !رو بذار فردا هاتیکشخب منت -

 :شد بهم و گفت یرهخ پوکرمانند

 !کردم؟  یکشکجا منت  -

 :اشاره کردم و گفتم بهش

 !جاینا -

 :گفت  کالفه

جا هم ونباغ؛ ا  یمبر   یدفردا با  یم،نکن  ی. اگه امشب آشت یاد! خوابم ملخیایب   -
امشب  یاجا ناامنه. حاال انتخاب با خودت! از االن بهت بگم اون یول یم،قهر 

 .یایجا برباون یاز پس ناامن یدفردا خودت با یا مونمیم جاینا

 :بهش نگاه کردم و گفتم کالفه

 !ییپررو یلیخ کنی؟یم یگروکش  -
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 دونییکنه، مخفتت    یکیجا  اون  یممسائل رو سرش لج نکن. فردا بر   طور ینا  - 
 !کنهیبه تو نگاه هم نم یندارم. نترس کس یت! لج نکن، کارشه؟یم یچ 

رو  یواریکنم؟ خدا خفت کنه! بلند شدم و در کمدد  یپررو! حاال چه غلط  چه
 یش. فقط جا براباز کردم و داخلش رو گشتم که نه پتو بود و نه تشک، نه بال

 .یافتمن یزیلباس بود. برگشتم و چ

 خوابی؟یم ینزم یرو -

 !بخوابم؟ به من چه؟ ینزم یمن رو ی،تو مشکل دار -

 .گفتی! البته راست هم مشعوریب  چه

 یاز رو یدمروش! پتو رو کش یپادر هم نداره، بخواب  یههم که  یکوفت   زمین
 :فتکرد. با تعجب گ  یر آرمان گ یر تخت که نصفش ز

 کنی؟یم یکار چ -

 .بخوابم خوامیم -

 !کشی؟یخب پتو رو کجا م -

 !بخوابم ینزم یرو خوامیخب م -

 :گفت  یرتچشم گرد و ناباور بهم نگاه کرد. با ح با

 !خورییسرما م خوابی؟یوش مطور ر ! چهیخه ینخر، زمکله  -

 :گفتم  خیالبی
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 !اه یگه،. بلند شو دیستمهم ن - 

بخوابم! حاضرم  یالقد ینا یشمن عمرًا پبهم نگاه کرد.  تعجب بلند شد و با
 !ینا یشبخوابم، نه پ ینزم یرو

 یک .  یدمتخت پتو رو پهن کردم و روش خواب  یینو پتو رو برداشتم و پا  بالش
 .یدمسمتش رو روم کش یک و  یرمسمتش رو ز

 :یدمرو بستم و غر  هامچشم

 !بکپ یر خاموش کن اون چراغ رو، بگ -

 .تخت مشخص بود که نشست یز صداا و یدکش  پوفی

 !خورهیواقعًا بهم برم کنی،یرفتار م طور ینا -

 !خاموش کن چراغ رو یست،مهم ن -

 ... .سرد یهاپارکت یرو یرفت  یاز سر لجباز یه؟دردت چ یبگ  شهیم -

 :شدم و گفتم خیز یمو ن یدمحرفش پر  بین

 !مهمم برات؟ یبگ  خواییم -

 :تتند و با اخم گفباال انداختم.  ییابرو و

سرده  یننداره. زم یپس فرق  گم،یرو م ینباز هم یهم باش یوان! حیرنه خ -
 ... .من هم وجدانم

 !یادبکپ؛ من خوابم م یر جدانت سالم برسون، بعد هم بگبه و -
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 :لب گفت یر بهش، پشتم رو بهش کردم که ز توجهیهم ب  بعد 

 !به جهنم -

 :و گفتم شنیدم

 .یو برنگشت  یرفت  -

! من هم به یدبعد چراغ خاموش شد و گرفت کپ یهنگفت و چند ثان چیزی
 .ها، به خواب رفتمپارکت یادز یبه سرما توجهیب  یده،نکش یهثان

*** 

 «آرمان»

پارکت  یها رو بزنم؛ واقعًا دوست نداشتم رواز سر عالقه اون حرف کهینا نه
 ین...ایول یمسوز هوا بخوابه! درسته لج هست ینسرد، اون هم با ا یها
تو جام برعکس شدم و خواستم  یخیال! بیشهم یادمن هم داره ز هاییول

 !یستمن که ن یر تقصنداره.  یاقتبخوابم. ل

رفتارها  ینجام وول خوردم، آخر هم نشد بخوابم. از من ا یساعت تو نیم
 !واقعاً  یدهبع

اه و بهش نگ یدمکش  یشونیمبه پ یجام نشستم. کالفه دست  یشدم و تو بلند
برم بترسونمش، تا  گهیم یطونهنبود! ش یدااز صورتش پ یزیالبته چکردم. 

 !اب نکنهعبرت بشه براش و من رو بد خو
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 یصداش زدم، ول  یشدم و به سمتش رفتم. کنارش نشستم. آروم چندبار  بلند 
. تکون دادم که یدهتکون هم نخورد! مثل خرس خواب یچ،نشد ه یدار اصاًل ب

به سمت تخت نخورد. کالفه خم شدم و بلندش کردم  اصاًل آب از آب تکون
منصرف شدم. االن تخت که باز  یرو یفتهبردم. خواستم از ارتفاع ولش کنم ب

 .یدهم یلمتحو یانسبتًا عقب مونده یفردا بچهبترسونمش، پس

 !زدم اون سمت تخت یرجهتخت و از روش ش یرو گذاشتمش

 .کردم بخوابم  یرو بهش کردم و سع پشتم

*** 

 یآشفته به اطراف نگاه  یلیجام نشستم. خ یضرب و وحشت کرده، تو با
 .زدیم یغگوشم، ج  یخبند ب یهکردم. برگشتم سمت ساحل که 

 یرو رو میگهدستم رو پشت سرش و دست د یک  یت،حرص و عصبان از 
 .دهنش گذاشتم

 گاهیه. به عقب خم شد و دوتا دستش رو تکیمتخت نشسته بود یرو هردو
خودش رو آزاد کنه.  کردیم یگرفتمش. با حرص سع د. من همبدنش کر 
 یط،در رو حس کردم و با درک شرا  یهوییباز شدن    یصدا  یر بود، ولپشتم به د

خودم رو کنارش انداختم که تعادلش رو از دست داد و افتاد. وزنم رو  یعسر 
 :گوشش گفتم  یخهام گذاشتم و آروم و تند بدستم یرو

 !اومد تو یکین، نز  یغ جون مادرت ج -
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مت در برگشتم که به سو بلند شدم و به یدمکش  یگرفت که نفس آروم  آروم 
 یبرخورد کردم. حاال طور یال یز و نگاه تمسخرآم یر متعجب ام ییافهق

و  یدیهانگار خودش آکنده از هر نوع پل کنه،یبه ساحل نگاه م یز تمسخرآم
 !پاک پاکه

 :و گفتم یدمهم کش یرو تو هاماخم

 ید؟کار دار  یچ  جاینطرز وارد شدنه؟! اصاًل ا هچ -

 :با پوزخند گفت الی

 !شیرو مخ  یبزنه. با اون صدا یغتر جبگو، کم یهبه حضرت ال -

تخت نشست و با اخم  یرو یع که منتظر واکنش ساحل بودم، سر   طور همون
 :گفت

 ی؟دار یبزنم! مشکل یغ ج خوادیدلم م -

 ... .ین: بله! االی

 :باال انداخت و گفت یاشونه یلکسو ر یدحرفش پر  وسط

 .یرونب یکن؛ هر   یزویز آب سرد. االن هم کم و یتو ینبش -

 :خونسرد ساحل زل زد و گفت ییافهبا حرص به ق الی

 !منه یخونه جاینا -

ببرمت  یا. بیدیخونه؟! پس خونه ند گییموش، ملونه ین: به اساحل
 .باز بمونه در صیغار عل یمون تا دهنت مثل ورودخونه
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 .نازک کرد براش یچشمپشت و 

 !موشه؟من لونه ی: خونهالی

 یغج یتکون داد که ال یمانند، سر نوک ابروهاش رو باال داد و لوس ساحل
 !بازوش رو گرفت یر که ام  یادسمتش بو خواست به یدکش  یاخفه

که بعد  یمصبحونه بخور یاینب یننکن. پاش یتشبسه. ساحل اذ ی: الامیر 
 .میبر 

و  کردمیساحل نگاه م یزیرو کرم یزدن ال یغبه ج یلکسر یلیخ من
 یو در رو بست. به ساحل نگاه  یدکش  یرونرو ب یزور البه یر . امخندیدمیم

 :گفت  یدوار کرد و تهد  یز هاش رو رکردم که چشم

 یغج  یکنار من که بگ   یخودت رو پهن کرد  یلف  ین! عگیری؟یدهن من رو م  -
)به دست راستش اشاره  طرفیناز ا غ یتا جدم، دهنت بنشو یغیج یهنزن؟ 

 !بزنه یرونطرفش )به دست چپش اشاره کرد( بکرد( و اون

قدم جلو  یه. یستاداومدم. صاف ا یینبست سمتم که تند از تخت پا شیرجه
 .رفتمیقدم عقب م یهمن هم  اومدیم

 :کنترل شده گفتم  یخنده با

برم،  شهیهم نم یرون. بفرار کنم شهینم وجب اتاق، یه یساحل قاعدتًا تو -
 !شو یخیالپس ب

 :لبخند زد و گفت خبیثانه
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 !بهتر  - 

 :م رو خوردم و با اخم گفتمو خنده ایستادم

 .یگهبسه د -

سمت بازوم به یهوبه صورتم انداخت.  یو نگاه  یستادا یکم یفاصله در 
درد  قدر ینت. ااز بازوم گرف یبست و تا اومدم فرار کنم، گاز محکم یرجهش

 .هم فشردم یهام رو روداشت که محکم چشم

 ینهسبهگوشت دستم فرو کرد، ول کرد و دست  یهاش رو توکه دندون  خوب
 !و با افتخار بهم زل زد

 یراستم گذاشتم و بهش نگاه کردم! کبود شدن رو یبازو یچپم رو رو دست
 :گفتو   یدبود! با اخم و حرص به ساحل نگاه کردم که خند شاخش

 .! هم من، هم توینش یتاذ قدر ینباش، تا ا یخوب  یبچه یشههم -

 ... .یا کنمیادبت م یا! یادهز یلیروت خ -

 :و گفت یدحرفم پر  بین

 .کنیینم یکار  یچه یا -

 .سمت چمدونش رفتبه من، به توجهیب  و

چمدونش بود،  یشسمت چمدون خودم که پو بهن دادم از تأسف تکو سری
 .رفتم
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 یشرتتخت، نشستم و بازش کردم. ت  یسمت تخت و لبه  یدمرو کش  ونچمد 
و  یشلوار جذب مشک  ی،جلو باز و خزدار مشک  یشرتو جذب، ت ییآلبالو
 ...!کفش

 !یوا یا -

 :که ساحل با تعجب گفت  یدمکوب  یشونیمپ به

 شده؟ یچ  -

 .یگهتو شد د یر . تقصیاوردمرو ن هامییکفش آلبالو  -

 !پوشش یبرا یز دخترها بدتر بد در رفته. تو که اوا! فقط اسم دخترها  -

 :چمدون و گفتم یرو پرت کردم تو تیشرت

 .شه عوض یپمکل ت  یدچرت نگو! حاال با -

و با همون  یدکش یرونرو ب یدار توسکاله یچمدونم اومد و هود سمتبه
 .دستم داد ینشلوار ج

 .رو بپوش هاین: اساحل

 خب؟ -

 !تنقطهیخب به جمال ب  -

 کفش؟  -

 ... .پات خوب یهمون مشک  -
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 :پام نگاه کرد و با تعجب گفت به 

 !گوالخ؟  یدیبا کفش خواب -

 .آره جوجه -

 :باال انداخت و گفت ییچند برابر شد و ابرو تعجبش

 !چه باکالس یاوک  -

 :گفت  یبه کوردو  خندید

 (یره برات نمره! )برادرت نم -

 !یمچاکر   ی،هست   هاینس و ابود چه باکال یناصطالح بود. منظورش ا  یه  این

 !داداش ندارم که -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 .اصطالحه یه ینبز، ا -

 !ها زنمتیساحل م -

 ی؟جرأت دار ینمبزن بب -

 :کردم و گفتم  مکثی

 !یبچه زدن نداره گوگول بینمیم کنم،یاالن که فکر م -

 !بابابزرگ یبگو جرأت ندار -

 :و گفتم خندیدم
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 .کن  کر ف یهرطور راحت  - 

. بعد یدپوش شهینم کهینرفتم. جلو ا wc رو برداشتم و به سمت در  هالباس
. کنهیم  یشآرا  یز،م  یداره جلو  یدماومدم که د  یرونها، باز عوض کردن لباس

 شیخوشگل یداصاًل. زن با اومدیمسخره، خوشم نم یادا و اطوارها ینز اا
 .شه لزور قلم و رنگ خوشگبه کهیننچرال باشه، نه ا

و خواستم شونه رو بردارم که چشمم به دستش خورد.   یستادمسرش ا  پشت
 .پررنگ دستش بود یرژ جگر  یه

 !تند باشه یکمفکر کنم رنگش  -

بهم نگاه کرد   ینهآ   یکردم که با تعجب، تو  یتشونه موهام رو به پشت هدا  با
 :و گفت

 !کنی؟یکار من دخالت م  یکه تو  یباش ی! شما ک یارمجا نمبه -

تا شونه   شدمیخم م  کهیزدم و به سمت گوشش خم شدم و درحال  پوزخندی
 :گوشش گفتم  یشنگاهش کردم و پ ینهرو بذارم، از آ 

 !یهمسرت. البته االنش هم زنم ،یگهتا چندوقت د -

 :سمتم برگشت و سرد گفت به

 .یرههم م  یکالهمون بد تو  ی،کن  یناسازگار  ینرفت؟ بخوا  یادتقرارمون که    -

 :صورتش و گفتم ید خم شدم توزخنپو با

 !ی؟جورچه یقاً دق یبگ  شهیم -
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 :نگاهش، برق نفرت افتاد. بعد هم با پوزخند، مثل خودم گفت  یلحظه تو  یه 

 .شهیم طور ینا -

 قدر ین. ایدهاش کشلب  ینگاه کرد و رژ رو رو  ینهرو ازم گرفت و به آ   نگاهش
 !اضافه شده بود یشاقلوه یهاکامل به لب  ییهال یک که انگار 

 :رو بستم و گفتم هامچشم

 .یع پاکش کن، سر  -

و منتظر شدم. در رژ رو بست  یستادمرو باز کردم و صاف ا هامهم چشم بعد
. بدون توجه به من، موهاش رو درست کرد و شالش یستادو بلند شد و صاف ا

 یپا بلند شد و رو یپنجه یسمتم برگشت و روتر برد. بهرو از لجم، عقب
 .در رفت تسمکاشت و با پوزخند ازم دور شد و به  یع سر یام، بوسهگونه

 .العاده خراب کرد! اعصابم رو فوقسوختیجودم مو کل

 یقیو نفس عم یدمکپ بود، کش یموهام که مدل کرول یتو یدست  کالفه
 .یدمکش

م افتادم. االن گونه  یادسمت آشپزخونه برم که در خارج شدم و خواستم به از 
طرف اتاق برگشتم و پاکش گونه گذاشتم و به  یشده! دستم رو رو یمًا رژحت

 .کردم

 !داداش ندارم که -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 
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 .اصطالحه یه ینبز، ا - 

 !ها زنمتیساحل م -

 ی؟جرأت دار ینمبزن بب -

 :کردم و گفتم  مکثی

 !یبچه زدن نداره گوگول بینمیم کنم،یاالن که فکر م -

 !بابابزرگ ینداربگو جرأت  -

 :گفتم  و خندیدم

 .فکر کن یهرطور راحت  -

. بعد یدپوش شهینم کهینرفتم. جلو ا wc رو برداشتم و به سمت در  هالباس
. کنهیم  یشآرا  یز،م  یداره جلو  یدماومدم که د  یرونها، باز عوض کردن لباس

 شیخوشگل یداصاًل. زن با اومدیمسخره، خوشم نم یادا و اطوارها یناز ا
 .شه زور قلم و رنگ خوشگلبه کهیننچرال باشه، نه ا

و خواستم شونه رو بردارم که چشمم به دستش خورد.   یستادمسرش ا  پشت
 .پررنگ دستش بود یرژ جگر  یه

 !تند باشه یکمفکر کنم رنگش  -

بهم نگاه کرد   ینهآ   یکردم که با تعجب، تو  یتشونه موهام رو به پشت هدا  با
 :و گفت

 !کنی؟یکار من دخالت م  یکه تو  یباش ی! شما ک ارمیمجا نبه -
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تا شونه   شدمیخم م  کهیزدم و به سمت گوشش خم شدم و درحال  پوزخندی 
 :گوشش گفتم  یشنگاهش کردم و پ ینهرو بذارم، از آ 

 !یهمسرت. البته االنش هم زنم یگه،تا چندوقت د -

 :سمتم برگشت و سرد گفت به

 .یرههم م  یکالهمون بد تو  ی،کن  یناسازگار  ینرفت؟ بخوا  یادتقرارمون که    -

 :صورتش و گفتم یپوزخند خم شدم تو با

 !ی؟جورچه یقاً دق یبگ  شهیم -

 :نگاهش، برق نفرت افتاد. بعد هم با پوزخند، مثل خودم گفت  یلحظه تو  یه

 .شهیم طور ینا -

 در قین. ایدکشهاش  لب  ینگاه کرد و رژ رو رو  ینهرو ازم گرفت و به آ   نگاهش
 !اضافه شده بود یشاقلوه یهاکامل به لب  ییهال یک که انگار 

 :رو بستم و گفتم هامچشم

 .یع پاکش کن، سر  -

و منتظر شدم. در رژ رو بست  یستادمهام رو باز کردم و صاف اهم چشم بعد
. بدون توجه به من، موهاش رو درست کرد و شالش یستادو بلند شد و صاف ا

 یپا بلند شد و رو یپنجه یرگشت و روسمتم ب. بهتر بردعقب رو از لجم،
 .در رفت تسمکاشت و با پوزخند ازم دور شد و به  یع سر یام، بوسهگونه

 .العاده خراب کرد! اعصابم رو فوقسوختیوجودم م کل
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 یقیو نفس عم یدمکپ بود، کش یموهام که مدل کرول یتو یدست  کالفه 
 .یدمکش

م افتادم. االن گونه  یادمت آشپزخونه برم که سدر خارج شدم و خواستم به از 
طرف اتاق برگشتم و پاکش گونه گذاشتم و به  یشده! دستم رو رو یحتمًا رژ

 .کردم

 یهتک ینشستم. به صندل یصندل یآشپزخونه رفتم و کنار ساحل، رو سمتبه
 یو صدا اومدیم امیه پک  قدر ین. ایدمکش  یرونب یبمرو از ج یلمدادم و موبا

 .کرده بودم  یلنتشنرو بود، کاًل سا یرو دینگشگ یند

به  توجهیبود. من هم ب  یز م یدنزن مسن درحال چ یهنبودن.  یو ال امیر 
 .رفتمیور م یلساحل، با موبا

 یچوب  یافکارش غرق بود و به صندل یانداختم. تو یبهش نگاه  یچشم زیر 
من   ینو ا  کردیم  ییخودنما  یلومتریاز صد کل..*باش    کردیروش نگاه مروبه
 .کردیم یاز قبل عصب تر یشرو ب

تا وسط پا و شلوار  یا! بافت نسکافهیلیاز خ تر یشب یلیلجباز بود؛ خ خیلی
 .بود یدهپوش اییمشک  ینج

رو قفل   یتوسط خدمه، وارد شدن. گوش  ییزمان با گذاشتن چاهم  یر،و ام  الی
پررنگ  قدر ینر لج ارو خوردم. کاماًل مشخص بود از س ییکردم و با اخم، چا

انداخت و نامحسوس دستش رو  یینسرش رو پا یر،زده، چون با ورود ام
 !لبش گرفت یجلو
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 *** 

 «ساحل»

 :اتاق شدم و رو به آرمان، با اخم گفتم وارد

 !یم؟قراره کجا بر  -

ش رو که از باال بلند بود رو لخت شده ینگاه کردن بهم، با دقت موها بدون
 یی،روشنا  یبود که تو  یخاص  یارنگ موهاش قهوه  .کردیم  یتبه پشت هدا

 .رسیدیبه نظر م یاتر از قهوهروشن

 :گفتم  کالفه

 .با توعم -

 :نگاه کردن بهم، سرد گفت بدون

 .یارینم یف. تو تشر یننه، بر  یمبر  -

 :فتمگ  حرصی

 یها و اون دخترهغول تشن  ینا  ینب  کهیننه ا  ی،جا باهام باشقرار بود همه  -
 !یست، ولم کنکه به خونم تشنه  ییکبیر ا

 :باال انداخت و گفت یاتوجه، شونه بی

! در یحتما تحمل تنها بودن باهاشون رو دار زنی،یهوا م ینرژ ا یوقت  -
 ... .ضمن
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 :برگشت و گفت سمتمبه 

 !یادهم با ما م یکبیریا یترهاون دخ -

 :کرد و گفت  یکوتاه   یخنده

 !هاول تشنبا اون غ مونییتو تنها م یعنی -

 :و گفت یدرو کش لپم

 !ینترس یدوارمام -

 :زدم و دستش رو پس زدم و گفتم پوزخندی

 غیرتییبهشته! غلط کردم که به ب  یکه تو نباش  ییجا یه؟چ دونییاصاًل م -
 .مراقب تو باشه یدبا یکی. یمثل تو، گفتم مراقبم باش

 مشخص بود بهش انداختم. اون شب کامالً  اییکه! خوب تکردم قشنگ   حال
 !واقعًا نداره، حداقل از نظر من یضعفشه، ولنقطه یرتغ

 یزیچ یهبود که انگار  یعصبان  قدر ینجبهه داد و با خشم بهم زل زد. ا تغییر 
 یگوشت، برا هاییکهو من رو به ت یرونش بزنه بهااز چشم خواستیم

 ! گرفتم  یکنه! چه لحن ادب   یلخورش تبد

 :رو گفتمبهش نگاه کردم و پر  سوالی

 هان؟ -

 :یددندون غر  یر ز از 
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دست   یادن  شهیم  یتهمه آدم، حال  ینا  ینولت کردم ب  یهان و زهرمار! وقت   - 
 !یهک

 :گفتم  خیالیزدم و ب  پوزخندی

که بوش   کردیینم یکارکثافت  قدر ینا یه،دست ک یادن تیدونسیتو اگه م -
 !دوتا کشور رو برداره

 :گفتشد بهم و   یرهکرده خ  یخنگاه  با

مزخرف  قدر ینمن ا یعنینه عشقم؛ اشتباه نکن. هنوز بوش بلند نشده،  -
 !که بذارم بوش بلند شه  یستمن

»خاک بر سرت«،   یبهم زد و از در خارج شد. با حرص از پشت به معن  یاتنه  و
هم آدم شده واسه ما! به ما که  یندست تکون دادم و اداش رو درآوردم. ا

 !کنم؟  یکار چ یوالهاه ین! حاال با ایشا. تپهیآسمون م رسه،یم

 .کار خوب انجام بدم  تر یشب کنمیم یسع خدایا

 :از درونم گفت حسی

 !ی؟ت چندتا کار خوب کردتو عمر  -

 :گفتم  درجواب

 ... .اوم...خب...اوم -

 !یری؟. چرا تفره میچیت! راحت بگو هاوم، اوم؛ نکن جون ننه -

 !یارهوجدانش کم ن یجلو یول آدم با چنگال سوپ بخوره، یعنی! اوه
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م رو زانو گذاشتم و چونه یهام رو روتخت نشستم و آرنج دست یرو کالفه 
نرم!   یرونکاًل ب  یت،امن  یکنم؟ به نظرم برا  یکار دادم. االن چ  یههام تکبه دست

 !یه. اون هم عادریزهیهام داره مبرگ یکمنه که بترسم ها! فقط 

و داستان  خوردمیو کاکائو م دادمیم ه لمخون یتو یدمن، من االن با خدای
 !یرم. اومدم عربستان، انبار دختر پس بگدیدمیململ م یا هایبازاسباب

وارد  یر باز شدن در، سرم رو باال آوردم و منتظر به در چشم دوختم که ام با
 !یکشمنت یاد! فکر کردم االن میشد. زک 

 :شد و با تعجب گفت داخل

 !ی؟دچرا هنوز آماده نش -

 :گفتم  ریلکس

 یه؟خبر  -

 .یمخب قرار بود بر  -

 .یاممن نم -

 : چرا؟امیر 

 :بهش زل زدم و گفتم تخس

رو، نه  یکیتخ یقتو رو دارم، نه اعصاب اون رف ینه حوصله کهینا یبرا -
 !که بدم اون دختره بجوعه  یمخ 

 :نازک کردم و روم رو برگردوندم که گفت یچشم پشت
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 ین؟با آرمان بحث کرد - 

 :نگاهم رو بهش دوختم و گفتم تیز 

 داره؟ یبه تو ربط  -

 :»نه« تکون داد که ادامه دادم یبه معن یو سر  خندید

 !پس شرت رو کم کن -

 .تکون داد «ی»اوک  یبه معن یو سر  خندید

 .در رفت و خارج شد سمتبه

*** 

م که حوصله  کردمیم یها خاله بازطور داخل اتاق با مگسساعت همون نیم
سمت در رفتم و گذشته، تشنه هم بودم. بلند شدم و به سر رفت! از اون  واقعاً 
 .نبود یانداختم؛ خبر  ینگاه  یرونکردم و به ب  یروندر، سرم رو ب یاز ال

 اییشهآب ش یوانرفتم و داخل آشپزخونه شدم. ل یرونخدا خواسته، ب از 
 کهیلو درحا یدمکش  یرونب اییشهرفتم. پارچ ش یخچالبرداشتم و به سمت 

 ییبا صدا دفعه،یهبودم که  یختنپشتم به اپن و در بود، در حال آب ر
 یه،از ثان  یو در کسر   ینو پارچ رو با هم ول کردم که افتاد زم  یوانزده لوحشت

دهنم  یچشم دوختم و دستم رو رو ینشد! ناباور به زم یلتبد یکهبه هزار ت
 :ه صدا دوباره گفتگذاشتم ک

 (! )خانم؟یدتی؟س یا -
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بود و با ُبهت   یستادهکه پشت اپن ا  یو برگشتم سمت کس  یدمکش  یبلند  جیغ  
 :و با داد گفتم یدمهم ساب یهام رو رو! از حرص دندونکردیبهم نگاه م

 .شانپانزه یلتن لش! گور یری،حناق بگ یا یدتی،مرگ و س یا -

 و دهیرو نشون م یزیچ یز کرد که انگار ساهاش رو از هم باز  تعجب دست با
 :فتگ

 (یل؟! )گوریال؟غور -

 :تکون دادم و بهش اشاره کردم و گفتم یحرص سر  با

 .. انت از آمازون در رفتهی. انت وحشیلانت گور -

دو  رفتیاگه هم م رفت؛یمخم نم یبودم! کاًل تو یفرار یاز عرب  ییراهنما از 
 .رفتیم یادمروز بعد، 

 :تعجب گفت با

 !انا؟ -

 :حرص گفتم با

 !انا یس؛ -

 :اشاره کرد و متعجب گفت بهم

 !انت؟ -

 :تکون دادم و گفتم یو پرحرف ،سر گیج
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ت بگو ساحل بهش کردم و ادامه دادم( حاال برو به ننه یاال ال، انت! )اشاره - 
 !یوونیبهم گفت تو ح

 :و گفت یدبهش رفتم که خند یاغرهچشم و

 .یالورنعم؛ انا غ -

 !ازش کنمیم یفر کر کرده تعچه خره! ف ینتعجب بهش نگاه کردم. ا با

. یدمخنده و بلندبلند خند یر زدم ز یهوشد.  یلتعجبم به خنده تبد رفته،رفته
 !خدا شفا بده یفتم،گرفتم تا ن  یخچالدستم رو به 

! با شدیم یدخندم تشد دیدمیو ذوقش رو م کردمیکه بهش نگاه م  هربار 
 :گفت  م بند اومد که با ذوق. خندهکردینگاه م یخاصذوق 

 !(ی؟! )دوستم داری؟هل تحبن -

شد؟ دست راستم  یالعاده بزرگ شد! بله؟ چ فوق یهاز ثان یدر کسر  هامچشم
 :دهنم گذاشتم و گفتم یرو گرد کردم و جلو

. من شکر و قند رو با ینها یهقض خواد؛یفرودگاه م ی،به بچه رو بد گنیم -
 یاب بازی،یفانتز  یجا دهن من ها! پاشو به ذارییها مهم بخورم! چه حرف

 رو جمع کن هایشهش ینا

بهش فهموندم  یم،رفتم وبا پانتوم یاغرهو متعجب، بهم زل زد. چشم سوالی
. همه رو پاک کرد و ینبه زم یدرو آورد و کش یتکون داد و جارو بر  یکه سر 

 :گفتم  یضبزرگ رو برداشتم. تموم که شد، با غ هایهیمن هم تک
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 !که نذاشتن  یممان کوفت کننبود آر آب در  یه یمخواست - 

 :برگشت سمتم و گفت پسره

 آرمان؟ -

 :زدم و گفتم اییحرص لبخندی

 !ی؟! شناخت غیرتینعم، آرمان. خنگ و ب  -

 :تعجب گفت با

 !ی؟ما هو الغب -

 :گفتم  یبندر یتکون دادم و با لهجه سری

 .رفته مدویا! تا بخوام به تو بفهمونوم، خودوم خیالیت ب عامو! جون ننه -

 .باال انداختد یاشونه متعجب

 !قدر خنگهچه یکلش،قد و ه ینبا ا ینبهش، داخل سالن شدم. ا توجهبی

 شدم. ینشستم و کنترل رو دست گرفتم و مشغول بررس یزیونتلو جلوی
جلوم گرفته شد. با تعجب سر برگردوندم   یامشغول بودم که کاسه  طور ینهم

کنارم نشست و کنترل رو دست   ردم. پررو پرروپسره برخورد ک ییافهکه به ق
 !گرفت

 :دستم اشاره کردم و گفتم یتو یکاسه  به

 (یه؟چ ینما هذا؟! )ا -



  

 
411 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :زد و گفت لبخندی 

 (یالطعام )خوراک  -

 :لب گفتم زیر 

 !خورم کنه؟ یز نزنه چ -

 .رو باز کردم و اشاره کردم بخوره نیشم

الت و وسطش هم ئو و شکو کاکا یرینیو از داخل ظرف که پر از ش خندید
 یقاً بود. دق آوردیآدم م یکه آب از لب و لوچه  یپر از ترش یکوچک   یکاسه

حدس  دوست دارم؛ پس یمن چ  دونهینم کهینکه عاشقشونم! ا  یزهایچ
 .یستسخت ن یرهام یاکار آرمان   کهینا

خوردم.  یهمه نوعش خورد که مطمئن شدم. آروم اول کاکائو، بعد ترش از 
 یدههام مالانگشت  یها همههام و مثل بچهشده بود به دور لب  یدهالم  یترش

 یبود که پل یاکشن یلمبه ف یرهو خ گفتینم یچیشده بود بهش. پسره ه
 .کرده بود

 :گفتم  مکیدم،یم رو ماشت اشاره کهیرحالبهش د رو

 (یه؟ما اسمک؟! )اسمت چ -

 :بهم انداخت و گفت نگاهینیم

 .جابر  -

 (! باشه؟ی! نعم؟ )تو برادر منیاخ  جابر؟ انت -
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 :تکون داد و گفت یبهم انداخت و سر  نگاهی 

 (! )البته یدبالتاک -

. البته ییناورست از اون باال پرتم کن پا  یمن رو از دست آرمان، ببر قله  خدایا
به هر  یدمن با یشون،ا یبازخاطر جنگولک به ینآرمان رو ببر! بب یفم،من ح

 .بشو داداش من یابگم ب یخر 

*** 

شده بودم.  یلمبهش، غرق ف توجهیب  یدر اومد، ول یتو یدچرخش کل صدای
 کشهیم  گفتمیو ادا! من م  یمزور پانتومهم به  اون  یم؛با جابر کل انداخته بود

که دست   یحساس بود. به حد ینه! حاال هم صحنه گفتیرو، جابر م یارو
 .بودم یدهاز خوردن کش

 یکرد و بعد از کم یدارو پ یاروگشت و باالخره  یوارد خونه شد؛ کم یارو
 یرو  یشد. با شاد  یکیگلوله    یبا صدا  یغمج  یشتش! صدابا گلوله ک  یری،درگ

 :به جابر گفتم

 .یزموجا یاد! رد کن بیوهوبردم؟! آخ جون،  یدید یدی؟د -

خوشحالم! دست کرد  یچ  یبرا دونستیم یول فهمید،ینم کهینبا ا جابر 
 یکه با صدا  یدمکش  یغیج  یآورد و بهم داد. با شادپول در   یمو ک  یبشج  یتو

 نصفه موند ی،کس

 .نزن یغ چه خبره؟! ج -
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! یمبه شاد زنهیگوه م یادم شم،ی! تا خوشحال میااخم بهم نگاه کرد. ب با 
 :باال انداختم و گفتم ییکردم و ابرو  یم رو مخف خنده

! با داداش جابر تا االن م؟شیمن تنها م ی،بر  یبذار ی! فکر کردیه؟هان؟ چ -
 !کنیمیبه بعد هم م یناز ا یم؛خوش بود

 :هم فشرد و گفت یهاش رو روچشم یتزور عصبان از 

 .اتاق، کارت دارم یبلندشو برو تو یعسر  -

 .ینمرو بب یلمف ییهبق خوامی. میامنم -

 خودم رو نباختم و  یشدم، ول  یاز شلوار ن  یالحظه  یبهم نگاه کرد که برا  عصبی
 .براش نازک کردم یچشمپشت

 :گفت  کالفه

 .یانکن ب یتاذ کنه؛یرد مسرم د -

 :بلند شد یال یپرعشوه یبگم، صدا یزیخواستم چ تا

 !سرت رو ماساژ بدم؟ یامآرمان جان، ب -

 .ینیمرو بب یلممونما هم ف یدشرش کم شد! واهلل! بذار ی؛عال چه

 :گفت  شدیم یک به اتاق نزد کهیآرمان اومد. درحال صدای

 .ینه، مرس -
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پرروتر از قبل به سمت اتاق رفت. در رو هم ببند راحت باشن. واهلل! حاال  الی 
 !گزهیانگار من ککم م

 :طرفم خم شد و گفتمبل نشست و به  یدسته  یسمتم اومد و روتند به  امیر 

رفت   یال  کهیننسبت به ا  شهینم  یلدل ید،پاشو برو. هر چقدر هم دعوا باش  -
 .گهی! پاشو دیندتاق، واکنش داخل ا

رفته   یادمکردنم افتادم. خاک بر سرم کنن، کاًل    یبازنقش  یاد.  یدبازوم رو کش  و
 :جلوه کنه ناراحت گفتم یعیطب کهینا یبود! برا

 !نامرد شده یلیآخه خ -

 :کرد و گفت  یاخندهبود. تک  البته

 .یگهنگران نباش، مال فشار کاره. پاشو د -

سمت اتاق رفتم. خواستم در رو بهجابر دادم و  رو به دست شدم و ظرف بلند
 :آرمان بلند شد یباز کنم که صدا

 .! برویمرس خوام؛ینم یال -

 ... .اما -

 .. بروشهیخوب م خوابمیم یا یادساحل م یااما نداره.  -

بهم نگاه کرد   یضبا غ  ی. الیستادمدرگاه در ا  یکمر توبهرو باز کردم و دست  در 
 :گذشت که بلند گفتم  یاکنارم با تنهو از  

 !نره یادترو  ینکتبعد ع یسر  -
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دادم و با اخم به آرمان  یهبهش، داخل شدم و در رو بستم. به در تک توجهبی 
 .نگاه کردم کردیبود و بهم نگاه م یدهتخت، به پهلو خواب یکه رو

 :گفت  یشد و عصب خیر نیم

 ی؟رفت  یروناز اتاق ب یواسه چ  -

 :گفتمتعجب   با

 !یم؟بچه پررو، مگه من زندان -

 :شد و به طرفم اومد و گفت بلند

! از خوری؟یم یترش ینشست  ی؟چ  کردنیم یتتها اذاگه اون غول تشن -
 ی که تا وقت   ذاشتمیتنهات نم کردی،یکنم ساحل؟ اگه لج نم  یکار دستت چ

 !باشه جاینفکر و ذکرم ا گردم،یبرم

 :زدم و گفتم پوزخندی

 !تا االن فکر و ذکرت من شدم؟ یاز کِ  -

 :شد و گفت یظغل اخم

 !ینگفتم فکر و ذکرم، تو شد -

 یکه تو یلمسمت موبابهش، به توجهی»نه« تکون دادم. ب  یبه معن سری
تخت نشستم و آرمان  یچمدون بود رفتم. درش آوردم و روشنش کردم. رو

 یوهاش رو ر نشست. آرنج دست یشآرا یز رنگ م یدسف یصندل یهم رو
 :بهم گفت یرهزانوهاش گذاشت و خ
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 .روشنش نکن - 

 :نگاه کردم بهش گفتم بدون

 !پسرعموم ها یافتادم، تو شد یریتو رو سننه؟ چه گ -

. شهیبند نم  جایک تخت نشست. کاًل کرم داره،    یطرفم اومد و روشد و به  بلند
 !جاست ییر در حال تغ یههر ثان

 ی؟به عمو زنگ بزن  خواییم -

 :و گفت یدهم کش یهاش رو توانداختم که اخمال با ابرویی

 .خاموش کن یع. سر یستن یضرور ای،یگهپس کس د -

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

 !به بابام زنگ بزنم خوامیم -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه  یفانه،اندرسه عاقل

 نه؟ یگیپس چرا م -

 :ابروم رو باال دادم و گفتم یطنتش با

 !زنمیمن هم به بابات زنگ نم زنی؟یبه عمو زنگ م یچون تو گفت  -

صورتم مشهود   یکنترل شده که اثرش تو  یبهم نگاه کرد که با خنده  پوکرمانند
 :بود، گفتم

 !بینمیطرف، شب خواب بد مهان؟ روت رو کن اون -



  

 
417 
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 ان رم کی

 :فتش رو هول دادم که دستم رو گرفت و گچونه و 

من رو  یلنگه تونییم ؟ کجاداره یجذاب  یپسرها ینت همچخاندان ننه -
 !ی؟کن  یداپ

 !نازهی! چه به خودش می! آسمون سوراخ شد، لعنت ُاهوع

 :گفتم  یطرفش برگشتم و با لودگ  به

مراقب باش با اعتماد به نفست،   کهینجناب، سه نکته وجود داره. اول ا  ینبب  -
 یدات پلنگه جایچه ی،از بس زشت  کهین. دوم ایناوزون رو سوراخ نک یهال
 .شهینم

 :زد و گفت لبخندی

 .دلته رو بگو یکه تو  یزیچ -

 :رو به کمر زدم و گفتم دستم

 ادبانهیب  طور ینا گمیبه مامانم م کهینرو بگم. سوم ا شیسوم ینذاشت  -
سر  یادو جاروهاش رو نرم فرو کنه، تا حالت ب ییکه اون دمپا  زنییصداش م

. تو هم راحت باش، مزنیحرف دلم رو م یشهجاش. در ضمن، من هم
 !جونخاله

 :تخت و آروم گفت یو پهن شد رو یدباز بهش نگاه کردم که خند یشبا ن و

 !کنم  یزلزله زندگ  یهخدا بهم رحم کنه. قراره با  -
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 ان رم کی

از  یشگونیشد و ن خیز یمش زدم که نبه پا یتخت آوردم و لگد یرو رو پام 
 .مچ پام گرفت که بدجور سوخت

 :رو باال دادم و با ماساژ پام گفتم رنگمیمشک مرتب و  یابروها نوک

 .! از آمازون در رفتهیوحش -

 :از تأسف تکون داد و گفت یو سر  یدپهلو خواب به

 !یم؟مگه با هم فرار نکرد ی؟گرفت   یمر آلزا -

 !رو انجام بدم یبا تو، مشترکًا کار م بخندمبه گور عمه -

 :و گفت خندید

 .گمیبه عمه مهناز م -

 :گاه کردم و گفتمش نبه ناامید

 !یزرشک! زدم به کاهدون، اون رو هم ندار  ی؛دلم خوش بود حداقل عقل دار  -

 .ینهکمال همنش  -

چه خوش اخالق شده! البته اگه از جا  یداً رفته بود. جد یادم یگوش کالً 
 !یشهپ یقهچند دق ینهم منظورم از هم یداً . جدیرمگذاشتنم، فاکتور بگ

 .ش به گوشم خوردکه صداکردم    ینگاه  یلمموبا به

حرف   یرونب  برمتیحرف زدن. خاموشش کن، م  یبرا  یستمناسب ن  جاینا  -
 .بزن
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :زل زدم و گفتم بهش 

 ی؟جد -

 :گفت  یو به کورد خندید

 !(شر افتادم یر کنم؟! گ  یکار ! )چیمهشر کفت یر چه بکم؟! گ -

 :بود، رفت و گفت ینسمت چمدون که پخش زمشد و به بلند

 .یهام رو هم جمع نکردکنه برام. تو که هنوز لباس  یکلفت زن گرفتم،   -

 :سمتش پرت کردم که گرفتش و گفتبهش زل زدم و بالش رو به حرصی

 !یستبچه خوب ن ی! حرص نخور عشقم، برایحرص خوردباز که  -

 :بالش دوم رو به سمتش پرت کردم و گفتم یو حرص یدمکش  یاخفه جیغ 

 .یگیم یه  یادکلمه بدم، م  یناز ا دونیی! تو مشعوریب  -

 :و گفت یدخند یطنتش با

 .میلهمن فقط وس  ی،ش حرص بخورتو همه  خوادی! خدا میگهرسم روزگاره د  -

 :گفتم  حرصی

 .الکت فرو کن، نکبت یسرت رو تو -

 !به اسم کرم خورهیدرونش وول م یزیچ یهگفت. کاًل   «یو »چشم خندید

 :لب گفت یر سمت چمدونم رفت و زبه سرخود

 .ست لباس انتخاب کنم برات یه. بذار یندار یقهتو که سل -
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 ان رم کی

 !یدنتبا اون لباس پوش یدار یقهالزم نکرده. حتمًا تو سل - 

 .علومه که دارمم -

 .یزمعز  یاوک  -

 .چمدون رفتم و تا کمر فرو رفتم داخلش سمتبه

 هوا سرده؟ -

 .: آرهآرمان

 یاد؟بارون م -

 .نمنم -

 م؟عمه یپشت خونه -

 !عمه مهناز یه پشت خونهر آ  -

 :نشستم و گفتم صاف

 !خب یل. بگو راحریزهیهام از ترس ممهناز، من برگ گییش مهمه -

 .دونمیبله، من هم م -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه  «ینگاه »خر خودت  با

 !یآره، آره! اصاًل ندار -

 .داشتم یکم  -

 :و گفت یدخند معنادار 
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .خب، خوبه - 

 یدمکش  یغیبا حرص، ج یدمش رو که فهمه کردم. منظور تعجب بهش نگا با
 .یدبراش پرت کردم که خند یو کفش

 .و مشغول انتخاب لباس شدم هولناک، بهش رفتم ایغرهچشم

که کاله داشت   یو سبز سردرنگ   یینکه تا پا  یبا بارون   یشمی  یبج  یشش  شلوار 
 سمتآوردم. به یرونرو ب شدیبا کش جمع م یینش،دست و پاو مچ

 یز م یصندل یو برگشتم. موهام رو باز کردم و رو یدمرفتم و پوش ییدستشو
زده بود رو به دست  یینچونه پا یر از ز ینشستم. جلوش رو که کم یشآرا

سمت که با بادش، موهام تکون خورد. به یدمپوف کش حوصلهی. ب گرفتم
سوشرت لش و  یه. پوشیدیآرمان برگشتم که داشت سوشرتش رو م

 .یاسورمه

 آرمان؟ -

 هان؟ -

 !مرگ و هان -

 !یزمدلت عز  یتو -

 آرمان؟ -

 هان؟ -

 ی؟موهام رو کوتاه کن ی.بلدها و.. -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :گفت  اختیار یموهام نگاه کرد و ب  به 

 !قشنگه که -

 :گفتم  یطنتش با

 !خوشگلم ها ی. باالخره اعتراف کرددونمیبله م -

 :و گفت یدهم کش یرو تو هاشاخم

 !کم  یلیفتم. اون هم خنه؛ فقط موهات رو گ -

 :ازش، آروم گفتم یکم  یرفتم و در فاصله سمتشبه

 !یستم؟خوشگل ن ییعن -

 :باال انداخت و از باال بهم نگاه کرد و گفت ابروی

 !نه -

 !ی؟مطمئن -

 :تکون داد که گفتم سری

 !خوشگلم که گفتیم یانپو یول -

 :گفت  یرارادیو غ یدهم کش یرو تو هاشاخم

 !کردغلط   یانپو -

 جان؟ -

 .غلط گفته -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !یگهآرمان اعتراف کن خوشگلم د - 

 :رو جمع کرد و تخس گفت خودش

 .یستیاصاًل هم خوشگل ن -

 .باشم از تو بهترم یهرچ  -

 ی؟موهات رو کوتاه کن خواییم -

 .یهم چتر فقط جلوش رو، اون  -

 :تکون داد و گفت سری

 .ینبرو اونجا بش -

 !یستص نکاًل فازمون مشخ  ینماشق اکه اشاره کرد رفتم. ع  یسمت  به

 یسمتم اومد که چهارزانو نشستم رودستش بود. به یتخت  یو شونه قیچی
جدا کرد. از سه سمت، شروع به کوتاه و مرتب   یموهام رو مثلث  ی. جلوینزم

 .ربع، کارش تموم شد یهکردنش کرد. بعد از 

مو تا خورده  رفت. چند  یرونب  ای،یگهو شونه رو شست و بدون حرف د  قیچی
شده بود.   یختهگوشه ر  یهموهام مرتب    ییهبق  یبود، ول  یدهسبچ  یشونیمبه پ

قشنگ  یلیاومدم. خ یرونرو، صورتم رو شستم و ب ینجمعشون کردم و زم
 موهامچون    یپر حجم؛ ول  یلیکه نه کم حجم بود، نه خ  هایییشده بود. چتر 

 .یمیسهدار وافر درشته حالت قوص
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

رو هم شونه   هامیل لباسم. چترو انداختم داخم و بافتمش  رو شونه زد  موهام 
 .سرم انداختم اییشمیزدم و شال 

رو  هامیدر و منتظر شد. کفش اسپرت مشک  یجلو یسادحاضر وا آرمان
هدفون رو دور  کهیو هدفون، درحال یدرآوردم و پام کردم و با برداشتن گوش

 .یماشاره کردم که بر  نداختمیگردنم م

رو کامل   یپشت  ی،مشک   هایبوتیمشلوار جذب و ن  ی،الش و سورمه  سیوشرت
 .کردیم

 .کردیم ییروش خودنما یرو کامل پشت داده بود و تتو موهاش

 .یمسمت در رفتو به یمسمت در رفتم. از آسانسور خارج شدسرش به پشت

 یارم؟ب یناگه هوا سرده، ماش -

و چهارراه  یاصل یاباند. وارد خاتبه راه اف خیالیباال انداختم که ب  ایشونه
 ی. فضا، فضااومدیم یضرب عرب  ی. چندتا مغازه اطراف بودن و صدایمشد

 !رقص بود و من هم که عاشق قر دادن

آرمان  کهی. درحالیمنشست اییصندل ی. رویمکه داخل شد  یدیمرس یپارک  به
 یم بارون  یبرو از ج  یمن هم گوش  داد،یو دستش رو پشتم قرار م  دادیم  یهتک

 :جواب داد یدهبابا رو گرفتم. به بوق نرس یدرآوردم و شماره

 الو؟ -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

تو   یبه خط وامونده  زنمیزنگ م  یهرچ   یید؟سالم! معلوم هست کجا  یک عل  - 
بودن. من  خبر یها هم ب عموت رفتم، اون یش خاموشه! خونهو آرمان، همه

 یشم؟نگران م یگیکنم از دستت؟ نم  یکار چ

زنگ زدم گفتم فعاًل  یشباش. من که چند شب پباجان! آروم بابا جان؛ با -
 ید؟نميام. مگه خودتون هم نبود

 یی؟کجا  ی،بله گفت  -

 :به آرمان انداختم و گفتم نگاهی

 .یروناوم...ب -

 یدی؟کارخونه. فهم  یایم یعسر  -

 !شهیآخه نم -

 چرا؟ -

شما هم   یامسرما خوردم، ب  من هم  یضه؛...گفتم که آرمان مر دونینیآخه...م  -
 !گیریدیم

 .نداره یاشکال -

 .برگردم خونه یعسر  ید. االن هم بایشهنم یگه،بابا اصرار نکن د -

 یبهم غکرد. بعد از اون   یدزنگ زد تو رو تهد یکیاون شب  ینم؛بب یساوا -
 !یشد

 !کن  یر والکرام. خودت به خ الجاللیذ یاوحشت آب دهنم رو قورت دادم.  با
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

خونه هم که  ی؛قطع کن یدبا گییم ینگ زداز چند روز، ز  حاال هم که بعد - 
 دهیرو نشون م  یچ   هاینداداش هم که از آرمان خبر ندارن؛ ارضا و زن  یای،نم

 !ساحل؟

 :گفتم  تند

 !ها کنیدیم ییرو نشون بده؟ شما هم چه فکرها یبابا! چ  یچیه -

 .رو بده آرمان یهست! گوش یزیتچ یهتو  -

 :ان، آروم گفتمادم و رو به آرمدهنم رو قورت د آب

 .باهات حرف بزنه خوادیم -

 .رو ازم گرفت. نه نگران شد، نه استرس گرفت یتکون داد و گوش سری

 .سالم عمو جان -

- . ... 

 عمو و پسرها خوبن؟زن ید؟ممنون؛ شما خوب هست -

- . ... 

 !شما امر کن -

- . ... 

 :و گفت یدتعجب خند با آرمان

 !کردمیرو م اییگهد یکارهاجرأت داشتم  من؟ من اگه  -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 - . ... 

 به من؟ مگه شمرم؟راجع  یدفکر کرد یواقعًا! چ  یمرس -

- . ... 

. من ساحل رو دوست دارم و نه روش دست بلند یدنه عمو مطمئن باش -
 !چشم بنده جا داره ی. ساحل خانم روکنمیم یتشنه اذ کنم،یم

حرف رو زد؛ نه.  ینذوق کنم که ا کهیناتا بناگوش باز شد. نه به خاطر  نیشم
 ! ازش آتو گرفتم کهینا ی. برایگهجلب اعتماد م یمطمئنم برا

نازک کرد برام  یچشمعوق زدن درآورد و پشت یانداخت و ادا ینگاه  بهم
 !نکبت

 .افظ. فعاًل خداحین! سالم برسونیزینباشه؛ عز  -

 :سمتم گرفت که ازش گرفتم و گفتمرو به یگوش  و

 .چشم آرمان خان جا دارم یراحت شد بابا جون؟ بنده رو لتایخ -

 !انگشتش رو تکون داد یدوار به آرمان کردم که تهد یااشاره و

 مطمئن باشم؟ -

کردم. از  یکار چ یدمجادوش کردم که خودمم نفهم ینآره بابا جون. همچ -
 !تمگرف  یادمامان 

 یتتام اذم برادرزاده. من رو بگو فکر کردرفتیانتظار نم ین،از ا یشتر ب -
 گردی؟یبرم یافتاده! کِ  یر گ  یچاره. نگو بکنهیم
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 .یدهم خاموشه؛ نگران نش یم. فعال حاال حاالها هستم. گوشدونمینم - 

 . باشه. برو به کارت برس، من هم کار دارم -

 .باشه، خداحافظ -

 .رو قطع کرد و به آرمان نگاه کردم گوشی

 .خودش جا بده یتو رو رو ینسنگهام بتونه جسم فکر نکنم چشم -

 :رو باز کردم و گفتم یشمکرد که ن  یکلمبه ه یااشاره و

 !یشهپعاشق یفعاًل که داده آقا -

 .گرفتمخونه رو   یشماره و

 .بوق خورد و در لحظات آخر، جواب داد چند

 !محلیسالم، خروس ب  یلک: عسهند

 :باز کرمش گرفت. با حرص گفتم این

ترت. مامانت بهت رو بده به بزرگ ی! گوشیدمشن ت رونحس یباز که صدا -
 ی؟تلفن جواب بد ینداده، هنوز زوده بخوا یاد

 ینر  یعسر  ی،هنوز عقد نشد یقت و داد،یم یاداول به تو  یدنه؛ مامانم با -
 .فکر کنم یطرف. تازه خورش کنگر خورد یخونه

 !یکارهمه سفت ینهمه زور، نه به انه به اون  -
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رو که  یتو و اون شوور بدتر از خودت حرف بزنم. باز یدربارهندارم حوصله  - 
 .برم خوامیباختم، حاال عرضت رو بگو، م یخاطر جناب عالبه

 یکل داشت، و اال من که روکل یهاش فقط جنبهشوخ بود. حرف لحنش
 !چشمشون جا دارم

 .ترترو بده بزرگ یگفتم که گوش  -

 :و گفت خندید

 .مزاحم نشو یگهقط دباشه وروجک. ف -

 :یلموبا یتو یچیدسپهر پ یلحظه بعد صدا چند

 !یاز ما کرد یادیبه ساحل خانم! چه عجب به -

طور که منتظر بودم کشم کنه! همونکرد. منتظر بودم قشنگ فحش مکثی
 :گفت  یحرص

. کنمیت مکنم، خفه  یداخجالت نکش. من تو رو پ  زنی؟یحرف نم  یواسه چ   -
 قدر یناگه همون آرمان که ا یستی؟فردات نه فکر پساصاًل بپررو،  یدختره

و  یکه زود رفت   بهت طعنه زد یفردا تو زندگ پس زنی،یم ینهسنگش رو به س
 ی؟بگ  یدار یزیاصاًل چ گی؟یم یسرش، چ  یرو یچند روز چتر شد

 :و گفتم یدمکش  موفق

 .زنمشیفقط م دم،ی. جواب نمکنهی! آرمان غلط میلعنت  یر بابا نفس بگ -

 :و با مکث گفت یدکش  نفسی
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 ی؟خوب  - 

 یقهدم به دق  کهین. نه اکردیاحساساتش رو رو م  تر یشتاشون، سپهر بسه  بین
. سهند و سروش شهیابراز عالقه کنه، نه. فقط از رفتارش، حسش مشخص م

 .یزبونشون بکش یر با انبر، از ز یدرو با

 ی؟چه خبر از خواستگار ی؟خوبم، تو خوب  -

 .و عروس هم »بله« رو گفت یمچهار کلوم حرف زد یم. رفتیستمنبد  -

 !از خدا خواسته؟ -

 :و گفت خندید

 !یاردرن یخواهرشوهرباز -

 ین؟نشون گرفت -

رو  یکه از شهرستان برگشتن، عقد و نامزد  یگهماه د یهنه؛ قرار شد حدودًا  -
 .یمکن  یکی

 براش؟ ینبود حلقه گرفت ینداشت! منظورم ا یچه ربط  -

 .آره -

 جاست؟اون یاسپهر، رو -

 :و گفت خندید
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از مامان، سروش هواش رو   تر یشنگران نباش، مامان هواش رو داره. البته ب  - 
 .کرده روش  یر گ  فهمیمینم یم،داره! فکر کرده ما قاق

 :خنده گفتم با

 ! همه خوبن؟یچارهجرم که نکرده ب -

 کنه،یم  یشااز بس هم آر الغر شده.    یکمچشه!    یستدختره معلوم ن  ینبابا ا  -
 .حالهیاتاقته و ب  یش تو. همهیستمشخص ن یافشاز ق یچیه

 ی؟رو بهش بد یگوش  االن هست، -

 .یدنه، با مامان رفته خر  -

 ی؟ندار یباشه. فعاًل کار -

 .به سالمت ی،نه آبج  -

 .فعالً  -

 .یدمکش  یرو قطع کردم و نفس گوشی

 دمینم یتاطرافم، اهم یع وقابه  یلی. خیستمن یهستم که احساسات  دختری
 خوادیاالن واقعًا دلم م یخودم هستم، ول یهاو خنده یطنتو فقط فکر ش

شدن سپهر،  یرتیبابا، غ هاییغر زدن مامان، شوخ  یخونه باشم. دلم برا
همه  ایدلم بر  یا؛با رو هامیسروش، خرابکار هاییطنتسهند، ش یهاکلکل
 !آقاجون یتنگ شده. حت  یچ 

 :آروم آرمان بلند شد یپلک زدم که اشک از چشمم بره. صدا ار اختیبی
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 یه؟چ - 

بندازم که صورتم   یینکردم سرم رو پا  یتکون دادم و سع  ینبه طرف  یسر   آروم
 .ینهرو نب

. اون موقع بدون یششونپ رییباز م یگهساحل، آروم باش. تا چند وقت د -
درست  یز چهمه ،یتحمل کن یکمبدون در خطر قرار گرفتنت.  ی،دردسر  یچه
 .شهیم

 :گفتم  یاگرفته  یصدا با

شم، فقط آروم  یدوست دار یلین هم اگه خ. االشهیدرست نم یچیه -
 !یساکت باش تونییم

 .زل زد ینتکون داد و با اخم به زم سری

 یگوشم گذاشتم. آهنگ آرام  یرو به هدفون وصل کردم و هدفون رو رو  گوشی
 .مشد یرهرو خکردم و به روبه  یپل

 :رو گفتمبه روبه یرهو خ یدمکش  یینرو پا هدفون

آقاجون   یا  یا،من برم اون دن  یا  خوادیدلم م  خواد؟یم  یاالن دلم چ   دونییم  -
با من کرد. آخه مگه  یکار  یندوباره زنده بشه که ازش بپرسم چرا، چرا همچ

ش قربون صدقه یقهدم به دق یهکردم؟ هان؟ چون مثل بق یکارشمن چ
 !میستن یول یم؟قو یلیکار روکرد؟ فکر کرده خ  ینو لوس نبودم، ا رفتمینم

 :سمتش برگشتم و با حرص و بغض گفتم به
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 ی؟چرا خفه شد - 

 :همون اخم آروم گفت با

 شم؟ خفه یمگه خودت نگفت  -

واقعًا  ی؟نشست  یلکسر یلیتو خ سوزم،یحرف بزن! من دارم م گمیاالن م -
 !که

 چته االن؟! یر ساحل، زبون به دهن بگ -

 !خورهیاصاًل حالم ازت به هم م یم،حرص -

 .هم فشار داد یهاش رو رومچش کالفه

 ینشه انکن تا تموم  قراریی. ب یمندار یواقعًا راه  یحالت بده، ول دونمیم -
 .یکوفت   یماجرا

 .شمینکنم آروم نم یهو اشکم در اومد. تا گر  یدلرز مچونه

. بهت یو پاک کن، آبرومون رو بردهات ر خجالت بکش خرس گنده! اشک  -
 !ها کنمیت مبگم، بعدًا مسخره

کرد و بلند شد و   یاخندههق! تک نازک کردم و بدتر افتادم هق چشمیپشت
 :هام رو پاک کرد و گفت. بلند شدم که اشک یدبازوم رو کش

 خونه؟ یمحاال بر ی،دور هم زد ی،زنگ زد ی،کرد  یه. گر یگهبسته د -

 :و گفتم رو پس زدم دستش
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 .حوصله ندارم، ولم کن - 

خودم رو ببازم.  ید. نباشهیهام رو نگه دارم. باالخره تموم مکردم اشک   سعی
 .تحت فشار قرارم داده طور ینکه ا  یدهمن د یتو یزیچ یهحتمًا خدا 

 :حرص گفتم با

 !کنییحرکت مپشت سرم با فاصله  یای،اگه قراره ب -

 :و گفت خندید

 شده!؟ یشکل ین! صدات چرا اینیل برات عمهم اث ین! ایاب -

 .حرص بهش زل زدم با

 !یقشنگ  ینصدا به ا -

 .شده یتودماغ  -

 .اعصابم راه نرو یآرمان رو -

به  توجهیباال برد. به راه افتادم و ب  یمو دستش رو به نشونه تسل خندید
 .ه راه رفتن کردکنارم شروع ب  یقاً حرفم، دق

. کاله باریدینم مبود و نم ی. هوا ابر کردمیهاش نگاه مو آدم یابانخ به
زدم و همه رو از عقب   یچرخ   رفتم،یراه م  کهی. درحالیدمرو سرم کش  یمبارون

 یاو مرد گنده  رفتمیعقب راه مدارن! عقب  یلقدر گورها چهعرب  ینزدم. ا  یدد
 :که آرمان گفت  زدمیم یدکه پشتمون بود رو د

 !برگرد بچه. مثل آدم راه برو -
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 .ها راه برممتأسفم، من فقط بلدم مثل فرشته - 

 یبرات بستن  خواستمیشد! آخه م  یف. حخورنینم  یها هم که بستنفرشته  -
 .یرمبگ

 :و هول گفتم ایستادم

 .خب...من استثنائم -

 :و گفت خندید

 !فکر نکنم -

 .خوامیم یبستن -

 !آخ، پول ندارم که -

 :و گفتم ینبه زم یدمرو کوب پام

 .خوامیم یبستن ی؟بعد پول ندار فروشی،یتا دختر مپنج یروز -

 !یکه من رو کشت   یریبم ی. اخندید

 .یمو به راه افتاد یدرو کش دستم

 خری؟یم -

 :تکون داد و گفت سری

 !برات ضرر که نداره فرشته؟ -

 .نگران نباش، نداره -
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 یتنرفت و من هم دنبالش رفتم. سفارش دوتا بس  ایفروشییسمت بستن  به 
 هاییبود و پر از بستن فروشییبستن یجلو اییشهش یخچالداد.  یاکاسه

و  یپبه ت ینگاه  کردیرو آماده م هایکه داشت بستن  یرنگارنگ بود. پسر
 :انداخت و گفت مونیافهق

 یرانی؟هل انت اال -

بهمون  یز زد و تمسخرآم یتکون داد که پسره پوزخند یسر حرفیب  آرمان
 .نگاه کرد

 شد؟ یچ  یدمبله؟! نفهم بله،

 :گفت  یظغل یترسناک، بهش نگاه کرد که پسره با لهجه یهابا اخم آرمان

 !یمندار یبستن -

رو از جبش خارج کرد و  یزد. گوش اییو لبخند عصب یدطرفم چرخبه آرمان
 :با ساعتش داد دستم و گفت

 یدی؟. فهمکنییو اصاًل دخالت نم یمیسیدور وا -

 :استرس گفتم با

 .نگاه کن یکلش! به هکنهینصفت م زنهیم یار،درن یخر بازکله  -

 .و دخالت نکن یسانداره. دور وا یبه تو ربط  -

 !کنه  یر قدم عقب رفتم. خدا به خ چند
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 یدکوب  یخچال یآرنجش رو باال برد و محکم تو مهابایبرگشت و ب  سمتشهب 
 .خورد شد یبد یلیخ یبا صدا هاش،یشهش یکه همه

 :زد و گفت یداد مرده

 !کنمیم یتحال ی؟کرد  یچه غلط  -

اومد   یرون. از مغازه بزدیحرف م  یزور فارسداشت و به  یظیغل  یلیخ  یلهجه
کنه آرمان با سر   یتا خواست حرکت   ید،بهش رس  یو به طرف آرمان رفت. وقت 

 !شد شروع دعوا یندماغش و ا یزد تو

 یلیدوتا آرمان! خ د،ز یاون م یکی. کردنیپچ مجمع شده بودن و پچ مردم
 .کنه  شیطور حالو بلد بود چه کردیدعوا م یاحرفه

خدا! به سمتشون  یاگنده اومدن! و   یکلیکنار زده شد و دو نفر ه  جمعیت
اون سمتش  یکیسمت و  ینا یکیرفتن و از پشت ناغافل، آرمان رو گرفتن. 

با مشت  و بعدکرد   یمکث  ی،عصبان  یبلند شد و با نگاه  یارورو گرفته بودن و 
سمتش گذاشتم و به  یبمج  یرو تو  یلو موبا  یدمکش  یغیبه صورتش! ج  یدکوب

پرش، زد به  یههم قفل کردن و باال بردم و با  هام رو بهرفتم. از پشت دست
که   ییکرد و دستش رو باال آورد و گذاشت جا  یاکه ناله  یجگاهیشگ  ییهناح

نگاه   ینهم برگشت. همچ  یکین  سمتم برگشت. اوزدم. آرمان رو ول کرد و به
 :کردم و گفتم  یکردن که فکر کردم، قراره خورده بشم! ترسم رو مخف 

 .شهیکل بنداز! زور بازو که نون و آب نم  یاب یهان؟ مرد -
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دست بزرگش گرفت و  ینزد و جلو اومد و بازوم رو ب یپوزخند یکی اون 
درد داشت   قدر ینا  .ساییدیدستش رو فشار داد و رگ بازوم رو به استخوان م

از  یکم یکی. اون یکهبهش زدم که خم شد! مرت یزدم و لگد محکم یغیجکه 
، االن زدمیفن رو به هرکس م ین! ایدر اومد و به سمتم اومد. لعنت  یجیگ

 !شه؟ینم یچیشونچرا ه هاینبود؛ ا یننقش بر زم

ضربه،  صورتم! از شدت یسمتم اومد و مشتش رو باال برد و فرود آورد رو به
 !شد یدهم که داد آرمان شنافتاد ینزم یرو

 یسا؟مگه نگفتم عقب وا ی،د لعنت  -

 یکل دستش اندازه  یست،که ن  یرفت. الک   یجهام رو بستم. سرم گدرد چشم  با
 .صورت من بود

بازوم گذاشت و با تمسخر بهم نگاه کرد. از  یشدم که پاش رو رو خیز نیم
ض بلند شدم ش گذشتم و فر وسط پاها  حرکت، از   یهشدم و با    ینگاهش کفر 

 یول ی،ازد! درسته گنده یاکه با درد، عربده  یدمو با لگد به وسط لگنش کوب
 !بشکنه یداول و آخر چهارتا استخونه که با

سمتش برگشتم. آرمان نشسته بود روش دار که اومد، بهمغازه  یعربده  صدای
 حالیبود و فقط ب اده افت حالیبه صورتش! اون هم ب  کوبیدیو با مشت م

 !زدیداد م



  

 
439 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

دست  یارو! ینتعادلم رو از دست دادم و با زانو خوردم زم ی،هل دادن کس با 
بود  ی! همون دست یداد که دادم بلند شد. لعنت  یچچپم رو گرفت و از پشت پ

 .که تازه گچش رو درآورده بودم

 یستادمبلند شدم و ا  یعداد زدنم نگذشت که دستم ول شد. سر   یالحظه  چند
که   یو دستم رو ماساژ دادم و به آرمان نگاه کردم که با ظاهر آشفته، با کس

از پشت خواست با چوب بزنه  یکی. اون کردیدعوا م پیچوند،یدستم رو م
 و موهاش  ستمپهلوش گذاشتم و نش  یپام رو رو  یهو    یدمسر آرمان که دو  یتو

 !یدمرو کش

 !فنون دخترونه استفاده کنمز ا یدبا یست،کارساز ن  ی! فنون رزمیر خ نه

 .بغلش رد کردم یر رو از ز پاهام

 .یفتمبا پام بدنش رو گرفتم که ن و

راستم رو   یداره که پاکرد دستم رو نگه  یاز دستش افتاد و با دست سع  چوب
دار بود! و خنده جذاب یلی. صحنه خشینهس یبه قفسه یدمشل کردم و کوب

که سوار خر   یبودم و مثل کسش شده ! سوار یدمن هم کرمم گرفته بود شد
 !دادمیشده، خودم رو تکون م

و با دست  یدمبا دست چپ، موهاش رو کش یطنت؛به ش یختهحرص آم با
 یقفسه دونستیشده بود و نم یجبهش زدم! کاًل گ اییراست پس سر 

 یس،عال یبازرگان  یام! به قول پیرهمن رو بگ یجلو یارو ماساژ بده  شینهس
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، کدوم یرمموها رو بگ  یرم،بچه رو از اون باال بگ  یرم،کله رو بگ  یرم،گقفسه رو ب 
 !یرم؟رو بگ

 !یوونآروم باش ح -

هام رو بند گلوش کردم و دست یول یرتم،دست آورد باال که بگ یتعصبان با
زد   یبه پهلوش که داد یدمچپ کوب  یزمان، با پاو هم  یدمخودم رو عقب کش

 :و خم شد که با وحشت، داد زدم

 !افتمیاالن م یوون،نشو ح! خمینشو آمازون خم -

و گوشش رو سفت  یچیدمخم شد که دست چپم رو دور صورتش پ بدتر 
چون  گه،یم یگفت که اصاًل مشخص نبود چ  یزیزد و چ ی. دادیچوندمپ

 !دهنش یساعدم روصورتش بود و  یدستم رو

 !یالدیهم داره! انگار سوار بر برج م یقد بلند چه

گشت   یننگاه کردم. دو ماش یابوناومد و با تعجب، به خ یر آژ یصدا یهو
 یباال چه غلط  ینخدا! االن من ا یاشدن!  یادهو مأمورها ازش پ یستادنا

! راحت به دو یختهام ربکنم؟! به ارتفاع نگاه کردم که از بلند بودنش، پشم
! نیزم یرو مکه فرود اومد  یینخودم رو پرت کردم پا خیالی! ب رسیدیمتر م

به اطراف،  توجهیدستم رو گذاشتم و صورتم رو در هم کردم و ماساژ دادم. ب 
 :رو به گوالخ گفتم

 طور ینتر بلمبون که ا! کمیزک  یرست گفت که به او  یکبیریتخاک تو سرت ا -
 !شاخت بود یرو یلیونصد م بودی،ی! گوسفند میگنده نش
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 یلی. بعد هم خیدمگفتن که نفهم  یزهاییچ یهبه طرفمون اومدن.  مامورها 
 :طرفمون اومدن و خواستن دستبند بزنن! با تعجب گفتمبه یلکس،ر

 !زنید؟یو دستبند مشده بعد ما ر  احترامییبهمون ب  یب،تو ملت غر  -

 :گفت  یظغل یسمتم اومد و با لهجهمامور که فکر کنم سرگرد بود به یه

 !شهیجا مشخص ماون بریم،یهمه م -

شده  یختهرفته باشتش، موهاش به هم ر. انگار که برق گآرمان نگاه کردم به
چشمش همه کبود بود!   یر پاره شده بود و ز  شیقیهو    یهاش خاک بود و لباس

نفس درهم شده بود و نفس یافشبودن ازش مشخص بود. ق یاًل عصبکام
 تسمبه هم وصل شده، به یها. اون رو هم دست بند زدن. با دستزدیم

 یدمزنه کش یه! همون لحظه یستجا تره و بچه ن یدمد دست بردم که یمجب
 :و گفتم یدمکه خودم رو خالف جهت کش

 .یسالحظه وا یه یست،ن یمگوش  -

 :نکرد که تخس داد زدم توجهی

 !یستن یمبز؟ گوش یمگه کر  -

 :گفت  یعصب آرمان

 !ساحل -

 :بهش، رو به زنه گفتم توجهبی

 .کنمیول کن بابا، اه! فرار که نم -
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 یکشطرف و مال آرمان رو نزد یهخودم رو  یاف نگاه کردم و گوشطر ا به 
و با فشار از  دمیشده بودم. خودم رو عقب کش یاروجا که سوار . همونیدمد
 :دندون گفتم یر ز

 !ولم کن اوناهاش! عه، ول کن نفهم -

. فلج ینزم  یبهش کرد و دختره ول کرد که باز فرود اومدم رو  یااشاره  سرگرد
 !نمشدم فکر ک

سمت . بهیبمج یسمتشون رفتم و برشون داشتم و گذاشتم توشدم و به بلند
 .یمرفتم و به راه افتاد یارو

گذاشتن.   یگهد ینماش یو اون دوتا رو تو ینماش یه یو آرمان رو تو من
تکون بخوره! زنگ زدن آمبوالنس اومد اون رو هم  تونستیدار کاًل نممغازه

 .برد

هاش رو داد و چشم یهتک یصندل یپشت آرمان کالفه به به راه افتاد.  ماشین
به صورتم   ینماش ینهو سرم رو کج کردم. از آ   بهش انداختم نگاهییمبست. ن

لبم بود.  یاز گوشه تر یینپا ینگاه کردم. لبم جر خورده بود و خونش کم
 .آشفته شده بود هامیم هم کبود بود و چتر گونه  یبرجستگ 

 :که گفت  یدوشم رسآروم آرمان به گ صدای

کردم؟ حاال خوب شد؟ راحت   یدچندبار تأک یسا؟مگه بهت نگفتم، عقب وا -
 ی؟شد

 :نگاه کردم و گفتم بهش
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 یول یم؛زندگ یتو اییو مظهر بدبخت  یادنحست خوشم نم یختدرسته از ر - 
 !یبود ولت کنم تا مثل سگ کتک بخور یخب نامرد

صورتت همه کبود   کردی،یم  التدخ  ید. تو نبااومدمیمن از پس خودم برم  -
 .شده

 :کردم و گفتم  یاخنده تک 

 !کبود بود  طرفمیه یاجام شکسته بود  یه یشهبود؛ هم ینهم یاز بچگ  -

 :و گفت یدحرفم پر  بین

. یدنیطرف پر اون طرف،یننبرده! کاًل در حال ا یزادبه آدم یچیتاز بس ه -
 !شکنهیجات م یهخب معلومه آخرش 

هاش رو بسته انداختم و بعد به صورت آرمان که چشم یجددنگاه م ینهآ  از 
 :گفتم  دار یداده بود، نگاه کردم و معن یهتک یصندل یسرش رو به پشت  بود و

 !یتو زد یشجر خورده که چند روز پ یاهمون گوشه یقاً دق -

! شدیم  یکفر   کرد،یدخترها دست بلند م  یرو  یکس  کهیناز ا  ی،از بچگ   یادمه
که   آوردیسرت م ییبال شدی؛یقرمزهاش رد ماگه از خط یول نبود، ییدعوا

 یهاضعف! اگه هنوز نقطهکردیم باییچشمت و با یجلو اومدیجدت م
 .شهیو ناراحت م کنهیرو داشته باشه، از خودش دفاع م یمقد

حالت بهم نگاه  ییر باز کرد و از گوشه چشم، بدون تغ یپلک چپش رو کم الی
 .کرد
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 :دادم. آروم گفت یهتک یبه صندلگرفتم و رو ازش   روم 

که دوست  یگفت  یزیو چ یقرمزم گذاشت خط یبود! پا روخودت  یر تقص -
بهم  کهینخودم رو کنترل کردم. از ا یول ی،نداشتم. امروز هم باز تکرار کرد

 .نکن یتاذ قدر ینمتنفرم. پس ا غیرت،یبگن ب 

 زنهیم  یرتدم از غ  قدر ینا  کهین. من موندم اکردمیهمون شد که فکر م  دقیقاً 
 ! ینه؟طور شغلش ادختر بلند کرده، چه  یدست رو  کهیناز ا  شه،یو ناراحت م

 !نکبتشه یقسر اون رف یر ز شهمه

راهرو   یو تو  یمکردن! داخل شد  مونیادهپ  یعنی  یم؛شد  یادهو پ  یسادوا  ماشین
هم اون دوتا . اون دوتا رو هم کنارمون نشوندن. اول آرمان، من، بعد  یمنشست

 ینگاه  یاروکه با اخم به   یدمگوالخ نشسته بودن. خودم رو سمت آرمان کش
 .انداخت

به صورتم   یکه باد سرد  یمبرد. وارد شد  یسمت اتاق بلندمون کرد و به  مأموری
 .خورد

 یز نشسته بود پشت م  یلختش برد. مأمور  یموها  یهاش رو تودست  آرمان
 .ینیمو اشاره کرد بش

 یه؟لغت العربهل تکلم ال -

 گیرمیمن هم م ی،»آره« تکون داد. خب چه عال یبه معن یسر  آرمان
 !خوابمیم
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گفت و نگاهش رو به   یزیچ یحرف زدن. آخر هم آرمان عصب اییقهدق چند 
 .دوخت ینزم

 گه؟یم یچ  -

 .یریمرو بگ یشاک  یترضا یدبا گهیم -

 !ییمکه ما  یشاک  -

 یم؟هم باش یبعد شاک  یم،دلت و پارشون کر  یمنابغه! زد یر نه خ -

 !یستیمکه ن  یضو اال مر   یمکردن که ما هم دعوا کرد  ینها به ما توهخب اون  -

 .کرد  ییدگفت که آرمان تأ  یزیرو به آرمان چ مأمور 

 گه؟یم یچ  -

بدن.  یتها هم رضاو اون یمبد یتکه ما رضا  زنهیباهاشون حرف م گهیم -
 .آخه دوتا پرونده جداست

 .یرونرو صدا زد و اون هم اومد و ما رو برد ب  یر کسم که مأموتکون داد  سری

*** 

به مچ دستم دادم و وارد خونه شدم. پشت سرم آرمان، پشت سر  ماساژی
از اون  یواه خبود، بدون معذرت اییوارد شد. به هر بدبخت  یر آرمان هم ام
 .یرونب یمبار زدمکان نکبت

 : کجا؟امیر 
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 :کردم و گفتم  یمرونبا یبج یو دستم رو تو برگشتم 

 .وقته یر د یم،بخواب ریمیخونه آق شجاع! خب م -

با اون  ینکرد یکار . چیستن یآسون  ینساحل خانم، به ا یر : نه خامیر 
. ینکرد  ستانیمار ب یخودش رو راه  ین،ش رو ترکوندمغازه ینها؟ زدبدبخت

هاش رو هم که لت و پار هاش شکسته بود! دوستاز دنده یکیدستش و 
 .ینکرد

 :گفت  یاباال رفته یبا صدا آرمان

که   یدهچهارتا تازه به دوران رس ینمبب تونمیخان، من نم یر حقشون بود. ام -
 .کننیم ینجماعت توه یرانیآب دهنشون رو قورت بدن، به ا یستنبلد ن

 :زدم و شروع کردم به دست زدن! با خنده گفتم یافتخار سوت  با

 .حاللت تننه یر ! شیولبابا، ا یولا -

 تر یکفر   یر گذاشت که ام  «یم»چاکر   یبه معن  ش،ینهس  یو دستش رو رو  خندید
 :از قبل گفت

! کنهیم ییدتأ ینا گهیاون م کنه،یم ییداون تأ گهیم ین. اینمکف نزن، بب  -
 ینمکه بب  یامدنبال شما ب یقهدم به دق تونمیمن نم جاییم؟نیا یچ  یما برا

 .ش کنممعج یاممن ب کنید،یدعوا م یک 

 :گفت  یلکسزد و ر یلبخند آرمان

 !یچه یبه تو نبود اصاًل. منت نذار برا یازی! نیاخب ن -
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 :دهنش گذاشت و گفت یدستش رو گرد کرد و جلو امیر  

 !شعورییب  یلیعه! عه! عه! عه! خ -

 :و گفت یدخند یطنتبا ش آرمان

 .یر که هست. فعاًل شبت به خ  ینههم -

حال راه رفتن، برگشتم سمت   پشتم گذاشت که در اومد و دستش رو    سمتمبه
 براش تکون دادم یرو باز کردم و دست  یشمو از لجش، ن یر ام

 .خوردیخونش رو م خون

 :سمت تخت رفتم و خودم رو روش پرت کردم و گفتمو به یماتاق شد وارد

 !یهم که نداد یبستن -

 :گفتبهم رفت و   یاغرهچشم ینهآ  یو از تو یستادا ینهآ  جلوی

 .شد یچ  ینبب ی،عالشکم جناب ی! براییپررو یلیخ -

 :شدم و با تعجب گفتم خیز نیم

 .یمبخر  یبستن یمن! خودت گفت  یر وا! بنداز تقص -

 !بچه، ثواب داره یهدل تو گفتم. شاد کردن  یبرا -

 !. بچه خالتهشعوریگمشو ب   -

 !عمته گنیاصواًل م یده؟ورژن جد -

 .حرف نزن یگهد یاد،. خوابم مگمیمن خاله م -
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 حموم؟ بریینم یفتشر  - 

 :تخت ول کردم و گفتم  ی»نه« تکون دادم و خسته خودم رو رو  یبه معن  سری

 ... .فردا -

 ین گوشه تخت. خودت رو هم از ا  یهلباس عوض کن، بچپ  گردمیتا برم -
 .وسط جمع کن

 :بودم که گفت یدار خواب و ب یهم افتاد و تو یرو هامچشم

من رو هم   یجا  خوابی،یو م  یوسط پهن کرد  یناب! خودت رو اخون  گمیم  -
 !رو حمل کنم تینوزن سنگ یدباز با کنی؛یتنگ م

 !من صبح کجا بودم؟ ینم،بب یساشد؟ اصاًل وا یچ  بله؟

 :کردم و گفتم  یز هام رو ر. چشمیستادمبلند شدم و جلوش ا تیز 

 !ی؟کن  یکار چ -

 :و گفت خندید

 !نداره یاشکال شی،یم . حاال الغر رو حمل کنم ینتوزن سنگ -

 !ی؟آرمان! حمل کن -

هم  یهاش رو روکه چشم  یدمکش  ایخفهیغ تکون داد که با حرص، ج سری
 .فشار داد
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چرا صبح، اونجا  یدم؟نخواب ینزم یرو یشب! مگه من دشعورییب  یلیخ - 
 نبودم؟

 !دادییبعد به من انتقال م خوردی؛یسرما م خوابیدی،یم ینزم یرو -

 :گفتم  حرصی

 یتکه حال  خوابییم  ینزم  یامشب هم رو  ی؟نکن  یمن دلسوز  یبرا  شهیم  -
 !شه

 :سمت حموم رفت و گفتباال انداخت و به یاشونه ریلکس

 !نکن خودت رو یتاذ ی. الک یامباز م یدی،تو که خواب -

و از در خارج شدم.  یدمکوب  ینزم یپام رو رو یشد و در رو بست. حرص وارد
وارد شدم. من رو چه   یاجازه، مثل چ  یرو زدم و بدون انتظار برا  یر ام  در اتاق

 !به اجازه؟

شده بود و  خیز یمتخت ن یکه رو  یر کمر به امبهو دست یسادمدرگاه وا توی
 .شدم یرهخ کرد،یمنگ و با تعجب بهم نگاه م

 .خوامیپتو و تشک م -

 :دهنش رو قورت داد و گفت آب

 تو؟ یایم ین! چرا همچیوحش -

 :کردم و گفتم  اخمی

 .پتو بده یاالبز!  ی،خودت  یوحش -
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 ین؟مگه تخت ندار - 

 .به تو هم جواب پس بدم؟ فکر کن سرده یدبا -

و به  یدخودش کش یرفت و به پشت ولو شد و پتو رو رو ایغرهچشم
 .اشاره کرد یواریکمدد

و  ینزم یوشدم و بعد از برداشتن دوتا پتو، به اتاقم رفتم و پهن کردم ر  وارد
 .یدمخواب

*** 

بد  یشاهلل تو جمع، شلوارت با صداتخته بشورنت! ان شاهلل سر ! انینینب خیر 
 !شه که آبروت برهپاره

 ینبب ی. اول صبح یستادجا اهمون یرو مشت کردم و عقب بردم، ول دستم
 یدار ب  ینجاصبح ا  یدم،خواب  ینزم  یرو  یشبها! من د  درست کرده  یچه بساط 

غرق در خوابش  یمن رو حرص بده! به چهرهدوست داره  ششدم. همه
 :لب گفتم یر انداختم و ز ینگاه 

 !ینکن یدنهوس خواب یگهد یارم،سرت ب ییبال یه -

 یشبد یکردم. همون بارون   یهام نگاه اومدم و به لباس ییناز تخت پا آروم
 .تنم بود

 یسرد  یلیپارچ آب خ  لیخچاسمت آشپزخونه رفتم. از  در خارج شدم و به  از 
نبود.  یاز کس یرو درآوردم و به اتاق برگشتم. ساعت نه صبح بود و خبر

 !یریدانبارم رو پس بگ یدبر  ید. پاشخوابنیش متنبل، همه یهانکبت
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 !«زود صاحب شد! روت رو برم بچه چه» 

 یافهبود؛ به ق یطنتکه از سر ش  یادز یلیو با محبت خ یستادمسرش ا باالی
 ی،و ناز یخوشگل ینپسر به ا یهکه   یکس  یستن یختر گاه کردم! دآرومش ن

 :جلوش خواب باشه و نگه

 !یگوگول  یاوف! نازش -

غرورم اجازه  ینفکر کرد ین؟هست ی! ها! ها! ها! منتظر چ گمیمن نم ولی
 یده؟م

 یهمه دفعهیک انداختم و  یبهش نگاه  یثم،رو باال بردم و با لبخند خب پارچ
 !کردم  یتوش رو خال یمحتوا

ها کردنش همانا و داد از سر وحشت آرمان همانا! مثل برق گرفته لیاخ
جاش نشست. نفسش بند   یزد و با چشم گرد و دهن باز، تو  یبلند یعربده

 !اومده بود از سرما

 یمو با ذوق به اثر هنر   یدخواب  یشمکه آت  یختنمن ر  یاون پارچ آب رو رو  انگار 
 .ندیو شروع کردم به خند شل شد یشمزل زدم. ن

 ینگاه   خندیدم؛یبودم و م  یسادههمون حالت به من که مثل شمر جلوش وا  با
 یمسراسر وجودش رو در بر گرفت. لحن ادب  یم،عظ  یتیانداخت و ناگهان عصان

 !تو حلقتون
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بودن خارج شد و  یو گالب  یبهم انداخت و از حالت منگ  یخشم نگاه  با 
شده بود، آروم از تخت  یرهطور که بهم خمون! هیدهم کش یهاش رو تواخم

 :اومد و آروم گفت یینپا

 ی؟کرد  یچه غلط  -

اومد. من   یینم رو کنترل کنم. از تخت پاکردم خنده  یعقب رفتم و سع  قدمی
 یدمکش  یجاناز سر ه  ی،ننه بابا دار  یغج  یهو.  اومدیاون جلو م  رفتمیعقب م

 !و برگشتم با دو باز در خارج شدم

 !یساکنم. د وا  یتتا حال یساوا -

مغول، حمله کرد  یز پناه گرفتم که مثل چنگ یپشت مبل یدمکش  اییگهد جیغ
مردانه، جلوم حرکت ناجوان یه یکه ط   یدمو دو یدمکش  یغیسمتم. دوباره ج
ر رفتم و دستش د یر که از ز  یرههاش رو باز کرد که من رو بگظاهر شد! دست

 یده،و ترس  یدهژول  لتبا حا  یر زمان در باز شد و امرفتم که هم  یر سمت اتاق امبه
 یرو تو یشرتشسمتش رفتم و پشتش پناه گرفتم و پشت تاومد. به یرونب

 :گفتم  یطنتو ترس و ش یجانمشت گرفتم و با ه

 !گازش گرفته! نجاتم بده  یآرمان هار شده. فکر کنم زامب یر،! امییوو -

. مشرف شد یرونبا وحشت از اتاقش به ب یو همون لحظه، ال یدرس مانآر 
 !خبرش

جلوم گرفت و داد  یدوار و انگشتش رو تهد یستادا یر با فاصله از منو ام آرمان
 :زد
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 !یام؟ب یا یایم - 

سرم رو کج کردم و بهش نگاه  یر،ام یدهنم رو قورت دادم و از کنار بازو آب
 :با تعجب گفت یر کردم که ام

 ی؟صبح چتونه کله شده؟یچ  -

 :دست به کمر و با اخم گفتم دم واوم یرونجبهه دادم و از پشتش ب تغییر 

پس  یبرا یغلط  یچصبح کجا بود، تنگ غروبه؟! شب شد تو هنوز هکله -
 !یگرفتن انبارم نکرد

سوءاستفاده گنه  یتمان خواست از موقعبهم انداخت و آر  یتعجب نگاه  با
 !پنهان کردم یر زدم و خودم رو باز هم پشت ام یغیو بهم حمله کنه که ج

سمت با تعجب و ترس، به  یکومان! ال  یتی! مشودینوم وارد محاال نکبت خا  و
 یدلش برا  یدآرمان رفت و جلوش رو گرفت که حمله نکنه. حاال نه که فکر کن

 !یمکنه، فکر کرده ما قاق  یرینیخودش خوادیم یکهها! نه. زن من سوخت

و از  گرفتیآرمان رو م یو جلو گفتیآروم م یرو با صدا یزیتندتند چ الی
و اون هم قلقلکش  گرفتمیرو م یر ام یشرتت زدمیمن هم چنگ م طرفینا
 .خالص بشه هامیزیکه از دست من و کرم ر  لرزیدیم حواس،یو ب  اومدیم

 :داد زد اعصابیب  یهو

 !مگه؟ ی. کرم داریگهد نکن د -

 :چنگ انداختم و گفتم یشرتشدوباره به ت ییپررو با
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 .آره، از مال تو گرفتم - 

 :از پشت دستم گرفت و گفت یشگونیزد و ن دادی

 .یدرو جمعش کن، اعصابم رو جو ین. آرمان ایگهد یشعوریب -

 :ازپهلوش گرفتم و گفتم یشگونیدرد صورتم در هم شد و با حرص ن از 

 !جنبهیادب هم خوبه. نکبت ب  یکم -

 :با اخم گفت آرمان

 !ساحل -

 :شرک کردم و لوس گفتمگربه  یهشب قیافمو

اشاره کردم و با حرص ادامه  یر )و به ام یناز ا کنی،یم طور ینتو ا یوقت  -
 !؟یرهم یچه انتظار ریختیدادم:( ب 

ذوقم باال زد   یعسمت اتاق رفتم و در رو بستم! سر به  ی،با حرص و بغض الک   و
چند روز!  ینچمه ا یگم. اوه! اوه! میدمرو خفه کردم و با ذوق باال پر  یغمو ج

 !ادهخونم افت یطنتنگو ش

 .شهیتوش نباشه، ماتم کده م یطنتکه ش ایزندگی

و پشتم رو به در کردم.  یستادمصاف ا یع دادم که در باز شد! سر  اییبندر قر 
آرمان  یفلفل ییافهبه عقب برگردوندم. برگشتم و به ق یدر بسته شد و دست 
 :گفت  یتنگاه کردم. با عصبان

 !ریزی؟یکرم م  یر ام یابر  یبا آب بماند! واسه چ  یزیترحساب کرم -



  

 
455 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !یدو دستش رو به صورتش کش یدکش  ینفس عصبی 

 یش،ماوضاع قاراش ی! من هم که کاًل تویشهم! اوه! اوه! اوضاع قاراشاوه
 :گفتم  مهابایب  کنمیهنگ م

بهتره  دن،ینم یکه بدون هم معن یزهاییبه قول داداشمون تتلو...چ -
 .جفتشون نباشن

 :شد و گفت یلبه تعجب تبد عصبانیتش

 داشت؟ یخب؟ چه ربط  -

 :فتم و گفتمگر   فاز 

 !یختخودم هم ر یها!؟ پشمیختهات رپشم -

 :و سرم رو خاروندم و گفتم یدمدهن باز بهم نگاه کرد که خنگ خند با

 .پروندم طور ین. همدونمیخودم هم ربطش رو نم -

 :زد و گفت یشونیشکف دست به پ  با

 !یلعنت  ی،من! تو آکبند یخدا -

 :رو شل کردم و گفتم شمین

 !یمچاکر  -

 :از تعجبش کم شد و گفت یبا تعجب بهم نگاه کرد. بعد هم کم یهثان چند

 .یارمکارت رو درم  یمطمئن باش، تالف  -
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 :گفتم  یطنتش با 

 !به بابام بگم؟ ید؟نچ! نچ! نچ! نچ! تهد -

 :نازک کرد و گفت یچشم پشت

رو جمع کن، دعوامون  لباس عوض کن، گمشو صبحونه! در ضمن...حواست -
 !نفهمن یهرو بق

 تا نفهمن شویتالف  یخیالخب ب -

 !عمراً  -

 .بهم انداخت و از در خارج شد نگاهییمدادم. ن «یتکون دادم و »اوک  سری

و چرم رو همراه   یزانو بود و مشک   یر وجب ز  یککه تا    یچرم و مشک   هایبوت
 یجلو باز مشک   بلند و  . مانتویدمرو پوش  یدسف  یشرتجذب و ت  یبا شلوار توس

 .یدمرو همراه با شال توسط رنگ پوش

 .از در خارج شدم هام،یو شونه زدن چتر  یزدن خط چشم و رژ سرخاب  با

لو رفته بود و  یکرده بودن، چون قبل یداپ اییگهرفته بودن و انبار د دیروز 
ون ردا آبشممکن بود تحت نظر باشه. قرار بود امروز همه رو منتقل کنن و تا ف

 .کنن

که آرمان   زدمیم یر که  ی،. داشتم از فضولیدمرو فهم هاینا اییچه سخت  به
 .رو گفت و نجاتم داد هاینبعد از صبحونه ا
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مردم تا االن خرج پنج خانواده رو  ی. مردهایازدههبر سرشون! ساعت  خاک 
چرم و کوچک  یفهنوز از خوابشون مونده! بند ک هاینا یدرآوردن، ول

مبل نشسته   ینگاه کردم که رو  یهودمشتم گرفتم و به قوم    یرو تو  رنگمیمشک 
و  اومدسمتم سمت در رفتن. آرمان بهمن، بلند شدن و به یدنبودن. با د

 .یددستم رو گرفت و دنبال خودش کش

بهش  نگاهییمنمن، عقب نشست.  یشو نکبت خانم پ یمشد ینماش سوار 
براش  یو پشت چشم یاوردمکم ن  یکرد، ول  یرمانداختم که با نگاهش قافل گ

 !گفت و روش رو به سمت در کرد  «یشینازک کردم. »ا

 :و گفت یدکش  اییازهخم یر خون گرفته بودن. امخفه همه

 .بکنم یخواب درست و حساب  یه ینتو روحتون که نذاشت -

 :نازک و تو دماغم گفتم یرو گرد کردم و با صدا دستم

کار   ی؟بخواب  خواییاز نه م تر یشها! ب عه! عه! عه! عه! ساعت نه صبح بود -
 !یگهد یریلو م یقهدم به دق کنی،یکارها رو م  ینهم ی؟ندار یو زندگ 

 :تعجب گفت با

شکل ها! فقط م! چه حرفیره؟انبارها لو نم  یگهشم، د  یدار من ساعت هشت ب  -
 !نداره؟ یخواب منه؟ آرمان بخوابه، مشکل

 :گفتم  ییپررو با

 !شهیآرمان نخوابه که نم ! یینه، فقط مشکل تو -
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 :رو نگاه کرد و گفتانداخت و دوباره به روبه نگاهییمن ینهآ  از  

 !منه یدنمشکل از خواب کهیننه ا ی،بگو تو با من مشکل دار -

 .یباهوش باش قدر ینا یادماحمقت ن یافهوسط خال! به ق یآخ، زد -

 یضبا غ یو ال دخندییکردم. آرمان آروم م  یشاکلمه، قهوه  یواقع یمعن به
 :نطق کرد یشرو مخ یمادر عروس با صدا یکهو. کردیبهم نگاه م

 !ذاری؟یم یندهن ابهدهن ی،امگه بچه یر ! امیگهبسته د -

 :جواب دادم ییبا پررو سریع

 .صفتته! من اسم دارم ینا -

 !ی: چه جالب! فکر کردم اسم ندارالی

 .یبکن یفکر ینهمچ یستن یداز عقل کمت بع -

کل رو ترک کرد! کل  یهولناک، صحنه یاغرهو با چشم یشهآورد مثل هم کم
 !یدحرف زدنم باال زده، تعجب نکن یدوز ادب 

دار و درخت بود.   ش. خارج از شهر بود و همهیمشد  یادهپ  ین،ماش  یستادنا  با
کردم و رو   یها و با سکوت مچ شده بود. به اطراف نگاه به شاخه یز باد هم م

 :مبه آرمان گفت

 .انبار یم! قرار بود بر یستن یکه ساختمان   جاینا -

 :شد و آروم گفت نزدیک
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 !ذارنیچشم تو نم یخب قاعدتًا انبار رو که جلو - 

 :تعجب گفتم با

 ذارن؟یخاک تو سرشون! پس کجا م -

ثابت کنه اخمو و مغروره.   خوادی! مثاًل میدممن که فهم  یکرد نخنده ول  سعی
 !بچه خوشگل یینچا

. یمها شدها وارد درخت. با بچهیمرفت ینطرف ماشو به اون یدرو کش دستم
و  یماز جاده دور شد یکم. یستیمالشه! و اال جن که نوارد نه ها! منظورم البه

 شکلییو مربع  یها رو کنار زد و خم شد و قفل در آهنبا پا برگ  یر . امیستادیما
 ی. در که باز شد، لبهیک وچو ک بود مترییم. در نیدرو باز کرد و رو به باال کش

 !رفتیم یینبه سمت پا یمشخص بود. عمود یآهن یانرده

 !که لونه موشه  ینا -

 .یدکاخ سف  یالونه موشه  فهمییم یین،: برو پاامیر 

که   ییهاهم موش سوسک و موش داره! اون ی. حتما کلیاممن نم ی: واالی
 فاضالب بودن یتو

 :گفتم  یطنتاز سوسک و موش بترسه! با ش دایخرسش نم یکل! اوه! به هاوه

 !ترسی؟یم ی! گوگولیاوخ  -

 :بهم رفت و گفت ایغرهچشم

 !ترسیینه که تو نم -
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 .ترسمینم - 

 .: خب اول تو بروالی

مانتوم رو جمع کردم و جلو   یهارو کج انداختم و لبه  یفمکون دادم و کت  سری
 :گفت  یر برم که ام یینرفتم. خواستم پا

 .یرمن ماول منرو؛  -

 :گفتم  ییپررو با

 .شه برم اول تا بهش ثابت خوامیچرا؟ من م -

 «گییبهم نگاه کرد، انگار »خر خودت و دروغ م جوری

 یینبلند بود. چند پله پا یلیرفتم. خ یینها پابهشون از پله توجهیلج، ب  از 
 :بلند شد یر ام یرفتم که صدا

 .یر رو بگ ینحداقل ا -

ها به سمتم گرفت. ازش گرفتم و با کمک چراغ از پله یکیکوچ  یقوهچراغ و
اومدن. تا اومدنشون  یینپا یر بعد ام یمان، بعد الرفتم. بعد از من آر  یینپا

 .داشت یتنگ  یموش بود و راهروزدم. همواره لونه یداطراف رو د

ا . راهرو بلند بود. به انتهدادیجلو افتاد و به ما راه م یلش،با نور موبا آرمان
راه  ییبست بود و به جانبود! راهرو بن یچیدر کمال تعجب ه یدیم،که رس

 .نداشت
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بود  ینزم یدر به همون ابعاد در اول که رو یهجلو اومد و خم شد و با  میر ا 
 .پله بود یهرو باز کرد. باز 

 :! با حرص گفتمیتنگ مثل اول  یراهرو  یهو باز    یمرفت  یینها پااز پله  دونهدونه

 !ستیههمون اول ریمی! چه وضعشه، هر جا مین؟رداسکل ک -

 .یایننه؟ ب یاداشته باشه  یمنیا ید: خب باآرمان

سمت چپ راه بست نبود و بهبن  بار ینراهرو رفت. ا  یجلو افتاد و به انتها  باز 
. چندتا اتاق یمو آروم ازش عبور کرد یمسمت چپ شد یداشت. وارد راهرو

 .داشت

. راهرو به دیدیچشم، چشم رو م یول یلی،ود. نه ختر براهرو روشن انتهای
 یی. صداشدیم یکه دورتادورش اتاق بود، منته اییصدمتر  یباً سالن تقر 

 .جا ساکت بودو همه اومدینم

 یومدن؟: هنوز نآرمان

 یارو زد و شماره یلش»نه« تکون داد. بعد هم رمز موبا یبه معن یسر  امیر 
 .رفت یاگرفت و گوشه

 یکینبود. فقط در    یچیدونه بهشون نگاه کردم. هفتم. دونهها ر اقسمت ات  به
 .هم نداشت  یاپنجره  یچرنگ بود. ه  یهم توس  یوارهاشها قفل بود. دتاقاز ا

 .خوردم و به عقب برگشتم یکه ی،کس  یصدا با

 .یمبر  یاب جایی؟ینا یواسه چ  -
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باال   یی. ابروردکیاسترس به اطراف نگاه م  یبود که با کم  یکمال تعجب، ال  در  
 :انداختم و گفتم

 ی؟دنبال من اومد یدوست دارم. تو واسه چ  کهینواسه ا -

 :گفت  توجهینگاه کرد و ب  بهم

 !ییمارمولک هم داره؟! وو جاینا -

 :گفتم  یطنت. با شیدبه بازوش کش یگفت و دست   یدهآخرش رو کش «وویی»

روح  خوانیمتن که هم هس یهاآره، تازه ارواح سرگردان هم داره! اجنه -
 .کنن  یر انسان رو تسخ

 :کلفت گفتم  یترسناک بهش نگاه کردم و با صداهم  بعد

 !یوهاهاها -

 خواستمیبهم نگاه کرد! از خنده م  هایادهنش رو قورت داد و مثل سکته  آب
 :م رو گرفتم که با ترس گفتخنده یو جلو یدممنفجر شم. لبم رو گز 

 !دستت ها یرو افتمیم کنم،ی. سکته مترسمی! ساحل نکن خر، میوا -

باال  یاشونه خیالی،ی. با خنده و ب یدمم گرفت و بلند خندخندهحالتش  از 
 :گفتم  شدم،یاز کنارش رد م کهیانداختم و درحال

 !افتییم ینزم یرو افتی،یمن که نم یرو -

 !نبود یاتاق خارج شدم و به اطراف نگاه کردم که کس از 
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 :تعجب گفتم با 

 کجا رفتن؟  هاینا ی؟! الیهو -

 :اتاق خارج شد و گفت از 

 .کنن  ییها رو راهنمارفتن باال، بچه -

 ییصداها یقه،انداختم. بعد از چند دق یتکون دادم و به اطراف نگاه  سری
 شناختم،یکه نم  یپسر یه. به راهرو نگاه کردم که اول آرمان، بعد اومدیم

 یر هاشون با زنجبودن و دست دهتایسکه به صورت صف ا  یبعد هم دخترها
 یادهاشون با دستمال بسته شده بود. به هم بسته شده بود و چشم

 !افتادم «یامبر پ یوسف» یتو «یرا»زاو هاییزندان 

. کردنیم یههم گر  یگهد هاییو بعض اومدیم هاشونیناله بعض صدای
 یهو   یر ام  تیگناه داشتن! چندتا همراه و در نها  یلیهم رفت. خ  یهام تواخم

 یه یکه همه رو تو  شدنیدختر م تایییحدود س داخل شدن. یگه،پسر د
ها بودن. اسکل  یستادهاتاق انداختن و در رو بستن. دوتا همراه، دو طرف در ا

 .هم کورن یدهم زدن! شا ینکروشنه ع یلیخ جاینرو نگاه! انگار ا

 یم؛بود  یسادههم وا  کنار که    یسمت من و الو آرمان، به  یر پسر به همراه ام  دوتا

کدومشون نبود. اصاًل مگه   یچصورت ه یتو یغم یانوع اخم  یچ. هاومدن
 آدمن که ناراحت بشن؟

 :و آروم گفت یستادسمتم اومد و کنارم ابه آرمان

 .هات رو باز کناخم -
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 ان رم کی

 .بهش نگاه کردم که خفه شد یشد و کفر  یدتر شد هاماخم 

 یدهمکار جدهم ساحل خانم،    یشون. ادشناسییرو که م  یخب! ال  : خب! امیر 
 !هستن و البته همسر آرمان

 :گفت  یکیشل بهم نگاه کردن و  یشدوتا با ن اون

 .هم ُرهام یشونخوشبختم بانو. من هم آرش هستم و ا -

نازک  یانداختم و بدون جواب دادن، پشت چشم یبهشون نگاه  یضغ با
 .کردم

با شما  یگم، واقعا از همکارکه از خوشحال شم و ب یدتوقع ندار احیاناً 
 !خوشبختم؟

 :رو برگردوندم که رهام گفت روم

 کنی؟یازدواجت دعوتمون نم یکه برا  یمشد یبهآرمان خان، حاال ما غر  -

 : کرد و گفت  یاخندهتک  آرمان

رو   یرینیشش  یول  یم؛عقد کن  خوایمیمختصر، م  یلی. خیمهنوز که عقد نکرد  -
 .دمیم

 !هم نده یرینیش! یلعنت  یکرد  یفتح  چه

 :گفت  یر و رو به ام یستادکنارم ا  الی

 !موندن ها یادز یم؟خالص بش هاینقراره از دست ا یکِ   -
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شون خالص . از دست همهیریمبگ  ی: نگران نباش. فردا شب قراره مهمون امیر  
از   یارم؛سرش ب  ییبال  یه.  یمرو هم ردش رو زد  سر یرهخ  ی. اون دخترهشیمیم

 .هزاربار بگه غلط کردم یروز شه و یمونکارش پش

 .با اخم نگاهش رو ازم گرفت ید،رو که د پوزخندم

 .ینهها رو نببصحنه ین! آدم اکنهیهم افتخار م قدر چه

 !ینهماشاهلل؛ سنگ پا قزو یستکه ن  رو

 :گفت  یطنتبا ش آرش

بودم، گزارشت   یر ما  یها! من به جا  یبه آب داد  یگلخانوم، خوب دسته  یال  -
 !یفح ی. ولدادمیمند مرو به فره

 :با حرص گفت الی

 .یستنشما کارشون رو خوب بلد ن یهانداره. همراه یاصاًل به من ربط  -

 :بهشون رو به آرمان، آروم گفتم توجهبی

 !فرهمند، فرهمند؟ گینیش مکه همه  یهفرهمند ک -

 :کرد و گفت  یرنگ کم  اخم

 .باند یسرئ -

 !؟جوونه -

 :نگاه کردن بهم گفت بدون
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 !ی؟سراغ دار یر امرخ - 

 :حرص گفتم با

 .پرسمیم یتآبج یآره، برا -

 .بکن یفکر  یهنداشته خودت  یآبج  یبرا -

 !شهیآدم! اصاًل هم هل نم کنهیخونسردانه، خراب م یلی! خبز

 !ی؟فکر کرد ی! چ کنهیهم عوض نم یامامان من رو با دن -

 :و گفت خندید

 !بود یر امر خ -

 :گفتم  اال بردم وصدام رو ب یحرص کم با

 !گییتر از دهنت چرت مگنده  یدار یگهد -

 !گن؟یتر از دهن چرت مگنده  یداً داشت؟! جد یربط  چه

گاف دادم خفن! طلبکارانه بهشون نگاه   یدمسمتمون که فهم یدچرخ هانگاه
 :کردم و گفتم

 !یدین؟هان؟ آدم ند -

 !کنید؟یدعوا م ی،: اول زندگ رهام

 .الک خودت باشه یسرت توره! ندا یبه شما ارتباط  -

 !کننیدخالت م یز چهمه یپرش. تو یخورد تو یم،وخ خیلی
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طرف راهرو رفتم که دنبالم اومد. بهش به توجهیآروم صدام زد که ب  آرمان 
خودم رو   یضاومدم. با غ  یرونب  ینکردم و از انبار  یقدر صدام زد، توجههرچه

 :لب گفتم یر تکوندم و ز

به   یم. چکنیمیحفر م  ینزم  یر ز  ریمیما م  کنن،یفتح ماورست    رنیملت م  -
 !باشه شیدوم ینبرد که ا یزادآدم

 !میریینم ی،تر غر بزن کم  -

 :رو کج کردم و اداش رو درآوردم و گفتم دهنم

رو  یگرتج بعد یها! سر  یاری! بار آخرت باشه اسم مامانم رو مینهبوز -
 !خورمیم

 :فترو کج کرد )پوزخند زد( و گ پوزش

 !یکم از هند جگرخوار ندار  -

 !یاز تو که بهترم؛ ابن ملجم مراد -

تأسف   یاره،کم م  یلانداخت. کروکد  یاز تأسف تکون داد و به اطراف نگاه   سری
 !ت تأسف بخورعمه یهم نرمالم، برا یلی. من خخورهیم

 !یستیمنه؟ ربات که ن یا یریمنفس بگ یدخب با! ها؟ یمخفه شد یقهدق دو

 !چهلم آقاجون بود یشز پدو رو -

 :! با تعجب گفتمیمراحت باش شه،یخفه نم یقه! دو دقبیا

 !قدر زود گذشتاوف، چه -
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 .بهش نگاه کردم یبهم نگاه کرد که سوال پوکرمانند 

هفته   ینآخر همتا    یتاً ! آماده باش، نهایش  خدا بهم صبر بده که قراره تو زنم  -
 .کنیمیعقد م

 :تعجب گفتم با

عقد  یخبر مرگت، خانوم به نظرت کِ  یبپرس یدمثاًل! نبا عروسم خب، من -
 !بهتره؟ یمکن

 :گفت  یطنتو با ش یدرو گز  لبش

 !کنم؟  یترو اذ ی. اون موقع من ک یارناوف! خدا نکنه خبر مرگت رو ب -

 !یشپر . روانیدبهش رفتم که خند ایغرهچشم

 یم؟که عقد کن  گردیمیبرم ی. کِ جاییمینما که فعاًل ا -

 :و رد خنده رو محو کرد و گفت یدکش  یقیعم نفس

صحبت کردم.  یر با ام گردیم؛ی. بعد از اون برمیمدار یفردا شب که مهمون  -
 هاینبا بابا ا  یددرستش کنم. با  ید. گفت کارهام عقب مونده بایرانا  یاداون نم
کرمانشاه که زود   ریمیم یمبه موقعش. برگشت یماجع به عقد حرف بزنهم ر 
. البته علما گیریمینم ی...احتمااًل عروسیزیچ یهو بره. فقط  یمکن عقد

. از کرمانشاه هم که کنیمیخانواده خودمون مطرح م یتو یول گیم،ینم
 یامدت.  یهتا  یو کاًل کات کن یشمپ یایکه ب  یبهانه جور کن یه یدبا یم،برگشت

 ینزم یروو با اخم  حرفی. ب یخاص بهشون سر بزن  یهافقط زمان کهینا
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زانو و سرم رو   یو ساعدم رو رو  دادم  یهبود تک  یک که نزد  ینشستم و به درخت  
 .دادم یهبهش تک

 یتروز عروس  ی،مثل هر دختر   دونمی. میریمبگ  یعروس  تونیمیمتأسفم که نم  -
 !خاصه یطت...شرایمهمه، ول

 :کردم و گفتم  یمحزون  یرو بلند کردم و خنده سرم

هام. برام مهم فرق یهمه یهم رو ینق دارم! ادخترها فر یمن با همه -
 .یمتأسف باش یست. پس الزم نیستن

 .تکون داد یزد و سر  لبخندی

*** 

*** 

. کردیاه مو بهم نگ  کردیم  یینبود؛ باال و پا  ینزم  ینوک پاش رو که رو  عصبی،
 .زانو گذاشته بود یتخت نشسته بود و آرنجش رو رو یرو

 :گفت  کنترل شده و آروم  یصدا با

 .مخ من راه برو ی! کم روی! عوضشعوری! ب یزمساحل جان! عز  -

 :باال انداختم و گفتم ییابرو یطنتو از سر ش یتعجب ساختگ  با

 .یگهدارم! خب خوشگله د یکار عه! من به تو چ -

 :و گفت یدموهاش کش یتو یدست  عصبی
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 !هم داره که خوشگل باشه؟ یزیپارچه، چ وجبیمن یناصاًل مگه ا - 

 :شل گفتم یشتکون دارم و با ن یر س

 !ترهیشکه! ب  یستن وجبیمن -

 کنهیم  ی. قشنگ مشخصه سعیدحدقه چرخند و بعد روم کش  یرو تو  نگاهش
 !یستنن یگر ! همه که مثل من بازیستن یالشخ ینع وانمود کنه که یطور

 !بترسم؟ ید! االن بایشد و محکم و با اخم بهم نگاه کرد. زک  بلند

 کهینا یکه فقط برا یکه جلو اومد و لباس مزخرف  اه کردمبهش نگ عادی
باال گرفتش و  یلکسو ر یدکنم انتخاب کرده بودم رو از دستم کش  شیحرص

 .انداخت یبهش نگاه 

شاهلل خفتت بده. ان خدایپارش کرد! ا یقهاز  یانه،حرکت وحش یه یط  یهو
 (یکورد  یننوع نفر  هی! )ینپر بوشاهلل چله! به قول سپهر، انیونکام  یر ز یبر 

 :گفتم  یتعجب به لبخند خونسردش نگاه کردم و بعد حرص با

 !ی؟بود؟ تو آدم یچه کار ین! ایعوض -

 :رو بازتر کرد و گفت نیشش

 !منه عشقم، من فرشته -

 :حرص گفتم با

 .یمن یلآره عزرائ -



  

 
471 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ
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 !یش؟بپوش خواستیینداشت. واقعًا م یچیساحل ه - 

 !ورشعینداره. ب  یبه تو ربط  -

مثل کلفت برام آورده بود نگاه   ی،که ال  ییهاسمت لباسازش گرفتم و به  نگاه
 .خوب حرصش دادم! دلم خنک شد جاینکردم. باز خوبه تا ا

آوردم. از  یرونپا ب یو بلند، تا رو یمشک  یراهنپ یهآدم،  یمثل بچه بار این
 خوردیم یناز سرشون چ ینشپف نبود. آست یول خورد،یم ینکمر چندتا چ

 شدیبا دوتا بند به هم وصل مدار بود. مچش هم  و مچ  نشستیپف م  یو کم
 .داشت یزردار یهوجب بودن. از کمر به باال، پارچ یککه هر دو بند، حدودًا 

 :سمتش و گفتم برگشتم

 !یگهد یروننحست رو ببر ب یفتشر  -

 :دستم گفت یو با اشاره به لباس تو خندید

 !خوبخاب انت یه گنیم ینبه ا -

 :و گفت یدبهش کردم. خند اییبراش نازک کردم و دهن کج  یچشم پشت

حرص  یادصبح هنوز مونده، ز یروز د ی...تالف یمنتظرتم! راست  یرونعشقم ب -
 .نخور

 کنهیم  یدتهد  ین. همچیجش. خاک تو سر افلیدرفت و در رو به هم کوب  بیرون
 :بترسم. رو به در گفتم یدو من با یهانگار بروسل

 !یومدوم ننه بروسلبرو عامو! مو خو -
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زدم. ناگفته  ییو رژ آلبالو یخط چشم مشک  یه یع و سر  یدمرو پوش لباس 
 یستنآدم ن هاین. ایدمپوش یتامن یهم برا یمشک  یشلوارجوراب یهنماند، 

 !که

پهن و خوشگلم رو مرتب کردم  یرو حالت دار زدم. ابروها یمشک  یهسا یکم
و  یمشک  یدست  یفکردم. ک یرنگ خوش یاقهوه نوکش رو یو با مداد، کم

و به سمت در اتاق رفتم. خدا رو  یدمپوش اییمشک  یکفش تخت و مجلس
 سریدخترها رو آماده کنه و از  ی،قبل یشگر رو همون آرا بار ینشکر قرار بود ا

 کننیفکر م  هاینا  کنم؛یبعد، من انجام بدم. من خودم رو هم به زور آماده م
 !یمته! شلوارم رو باال بکشم، غنیامهمه کار بر ب ینپس ااز  تونمیم

 !ینخوشگل کرد طور ین. من جنبه ندارم اهای. بابا لعنت اوف

هم  یو شلوار مشک  یکت مشک   یهبود!  یدهپوش یدسف یراهنپ یهکه   آرمان
 شیشونیپ یش روبود. موهاش رو حالت داده بود باال و چند تره یدهپوش

 .بود یختهر

و کراوات زده بود و  یدسف یراهنو پ یالوار جذب و سورمهش کت وهم   امیر 
کشتار  یشافزا یبرا ینک ع یهدرست کرده بود و  یاموهاش رو هم خامه

استعداد  یلیاخبار بشم. خ یندهزده بود! برم گو جنبهیدختران ب  یجمعدسته
 ! دارم

رم کرده بودم و دو یشموهام رو نگفتم براتون. لخت و شالق ی! راست عه
 اییگهد یز ! انتظار چیه؟رو هم لخت کرده بودم. چ هامیبود. چتر شونیپر 

 !ید؟دار



  

 
473 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یدسف  یها.رنگ که قلبیشکم گشاد و مشک   یکوتاه تا رو  یراهنهم که پ  الی 
بود. موهاش  یدهزانو بود رو پوش یداشت رو با دامن کلوش ستش که تا رو

رو  یجلوباز و بلندرو هم مدل داده بود و جمع کرده بود و داشت مانتو 
 .پوشیدیم

 !یرهرو بگ ینا یجلو یستن یکی حاال

 ینقدر ازد و به سرتاپام نگاه کرد. چه یرو به آرمان دوختم که لبخند نگاهم
 !یارهبشر پرروعه! از رو اصاًل کم نم

 کهیحالرو در  هاشیننه انداخت و آستسرشو یبلند شد و کتش رو رو امیر 
 .دادباال  رفت،یبه طرف در م

سمت در سمتم اومد و دستش رو پشتم گذاشت و بههم بلند شد و به آرمان
 .کرد  یتمهدا

. من و یمرفت یینهم دنبالمون اومد؛ بعد هم دوتا همراه. با آسانسور پا الی
راننده هم با  یهو  یر و ام یلراننده از همون دوتا همراه با هم، ا یهآرمان و 
 !! من که سکته زدمزنیدین که سکته مرو هم که نگم براتو هاینهم. ماش

 یشهداد. مثل هم یینسمت خودش رو پا یشهو آرمان ش یمنشست عقب
 یه. کردیم ییگردنش بدجور خودنما یرطالییهم بود. زنج یهاش تواخم

کردن باهاش   یدستم گرفتم و شروع به باز  یاز موهام رو طبق عادت تو  یهتک
 .شدم

 ساحل؟ -
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و   رنگ ییطال  یگاریبهم داشت از جاس  ون نگاه کردنانداختم. بد  ینگاه   بهش 
 .آوردیم یرونب یگار گردنش بود، س  یر خوشگلش که ست زنج

 هان؟ -

بمون  یشمپ ی،سالم برگرد ی. اگه دوست دارشییوجه ازم دور نم یچبه ه -
 !یدی؟و از کنارم جم نخور. فهم

رو گوشه  یگار تکون خورد. س هامیتکون دادم که چتر  «ی»اوک  یبه معن سری
 .زد یلبش گذاشت و روشنش کرد و پک محکم

 :انداختم و گفتم یبهش نگاه  یضغ با

 !یبابت شد هاییقکه اون هم به لطف رف  یفقط معتاد نبود -

 :انداخت و گفت یدستش نگاه  یتو یگار د و به سکر   ایخندهتک 

 ینکه ا  یگار س  یه. درضمن  زنییحرف م  شوننیکه عاشق زندگ   ییهازن  یهشب  -
 .ها رو ندارهحرف

. من حوصله شوهر معتاد ندارم ها! شهیشروع م یزهاچ یند نه د! از هم -
 ... .چه برسه کنم،یبه زور تحملت م طور ینهم

 !ساحل -

اصاًل  یگهفردا هر کوفت و زهرمار د یگار،االن س گم؟ی! مگه دروغ میه؟چ -
اگه  ین! ببیکن  ادیدست بزن پ یا! ی...حتمًا قراره توهم هم بزن ینمبب یساوا

 !یری؟بم یفتیب یارمسرت ب ییبال یهتا  یکارها رو بکن  ینقراره ا
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 یضغ. با کنهی! کوفت! چه راحت هر و کر مخندیدیهام ماز حرف بلندبلند 
 .اوج گرفت تر یشش بنگاهم رو ازش گرفتم که خنده

گ بود. باغ بزر   یهبه اطراف نگاه کردم. خارج از شهر بود و    ین،ماش  یستادنا  با
داشت که  ینرد شدن ماش یفرش شده براراه سنگ  یه شد،یر که باز مد

 !بود یبزرگ  یلیاز خ تر یشب یلیدوطرفش درخت بود. باغ خ

 یادهپ ین. از ماشیسادلوکس و باکالس وا ینمه ماشعال یهپشت سر  ماشین
رو پشت  یمکنار چتر   یانداختم و موها یشدم و در رو بستم. به اطراف نگاه 

 .دادم گوش

کرد. حاال انگار فلجم!   یتماومد طرفم و آرنجم رو گرفت و به جلو هدا آرمان
 !البته دور از جون؛ زبون آرمان الل بشه

دو در دِو از دماغ زرافه افتاده! )منظور از دو   یکهگرفته! مرت  یهم چه فاز  آرمان
 !(ادبهیب  یکمم بچه ید،در دو، بلند و پهن بودنشه! تعجب نکن

درخت  بار ین. ایدیممحوطه بزرگ رس یهکه به   یمها رد شدفرشسنگ  کنار   از 
 .قشنگ بود یلیفواره خ یهبود و وسطش  یخال یوار نداشت و از دوطرف تا د

قشنگ. من که کاًل  هاییمجلس یهامحوطه بودن و با لباس یتو فریچندن
 !مهمه  یلی! خب لباس خبینمیطرف رو م  یهاو فقط لباس  بینمیرو نم  یچیه

. خب به یستادمحوطه ا ی. آرمان تواومدیاز داخل م یآهنگ بلند صدای
 !برم قر بدم خوامیمن چه؟! من م

 :بهش خواستم برم که گفت توجهبی
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 !! کجا؟یهو - 

 .نکبتش زل زدم یسسمتش و به ف برگشتم

 !تو کالهت یهو -

 :کرد و گفت  یرنگ حدقه چرخوند و بعد اخم کم یرو تو نگاهش

 !شه؟یت رو ببند! م هفت ستارهر تاالرِ امشب د یه -

 :دهنم و دست چپم رو به کمر زدم و گفتم  یرو گرد کردم و گذاشتم جلو  دستم

قدر دم درآورده! خجالت نکش، راحت بگو ه چهبچ ینعه! عه! عه! عه! بب -
ها! به خرجش   یبه مردها رو بد  یدنبا  گم،یش به مامانم مشو! من همهخفه  

 یرهنم

 :گفتو   خندید

 !بهت؟ یدهمامانت آموزش هم م -

باور   یدم،هاش رو دعوض کردم و پراحساس صداش زدم. اگه بگم شاخ  جبهه
 .گمیچون دروغ م ید؛هم باور کن ید! خب نباکنیدینم

 :کرد و گفت  یاخندهواقعًا تعجب کرد. با تعجب تک  ولی

 !جان؟ -

 !نه یدجنبه نداره. شما بگ گمی! مبیا

 : احساس و لوس گفتمدادم و پر  یرونهام رو بو لبباال دادم    ابروهام رو  نوک
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 !ازت بخوام؟ یزیچ یه شهیم - 

 :تکون داد که گفتم یبهم سر  خیره

 !گوالخ  یرون،ت رو از کفش من و مامانم بکش بگنده  یپا ینا -

 خوامیخورد که از َبدو تولد تا االن نخورده بود! حتما فکر کرده م یزد حال یه
 !«یمهم همچو گل مهربان باشا ب یابگم »ب

 .شهیه گل و گلدون باشه، آرمان خار هم محسوب نمقرار ب اگه

از پشت آرمان،   ییمتعجب، بهم نگاه کرد که صدا  یهازدهلحظه مثل ماتم  چند
 .شد یداپ یر ام یگنده  یکلبعد هم ه

 .آرمان و آرمان هم به سمتش برگشت یشونه یرو زد

 .زد یو لبخند دیستاا یکم  یبا فاصله الی

بخنده! آخه از  تونهی! من فکر کردم سکته کرده، نمبابا! لبخند هم بلده؟ نه
 یونیدش در حال حرص خوردن بود! مدبخنده! همه یدماومدم، کاًل ند یوقت 

 ینداره! )چ   یو اال به من ربط   یادهز  یشمن مقصرم. حرص خور  یداگه فکر کن
 !(رو به هم زد یزیک گفت! کل معادالت ف

جون، حواست به   ی. الیایممن و آرمان هم م  ید؛: خب بانوان، جلوجلو بر یر ما
 .واردمون باشهتازه

 .باشه به حق مادرم یتلبخند زندگ ینهم زد. آخر  لبخندی

 :زد و بازوم رو گرفت و گفت یابیسمتم اومد و لبخند کمبه الی
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 !دلم یز عز  یمبر  - 

! محاله! کارها؟ینو ا  یال!  هیدنشن  یدو نپخت...نه ببخش  یدهند  یزهایحق چ  به
 یادوازده امام!  یاآب کنن!  یر سرم رو ز خوانیو لبخند؟! محاله! حتمًا م یر ام

 !چهار قل

بکشم که نذاشت! با  یروندهنم رو قورت دادم و خواستم دستم رو ب آب
 :تعجب و استرس گفتم

 !ولم کن. عه گمیعه! ولم کن...ول کن نکبت...! خفه شده...! ِد م -

با  یهو. کردی! با تعجب بهم نگاه مکشیدیهم مو اون کشیدمیرو م تمسد
 :گفتم  یغ ج

 !آرماِن گوالخ؛ بگو ولم کنه. د نفهم الدوله، ولم کن -

 :گفت  یبا خنده به ال آرمان

 .نکن یتشالناز اذ -

 یبهم کرد که محکم گاز اییدرازش رو گرفت و زبونخنده یبه زور جلو الی
و پشتش  یدهم رفت و دستش رو کش یتو شیافهق تم! دستش گرف یاز رو

 :رو ماساژ داد و با درد گفت

 !یوحش -

 .سمت آرمان رفتمبهش کردم و تند به ایدرازیزبون

 :گفت  یر بهم انداخت و رو به ام یو نگاه  خندید
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 .کنهیزدمون مساحل خانم شگفت یسیم،تا صبح وا یم؛بر  - 

 :بشنوه گفتم کهیلب طور زیر 

 (گمرو! )گمشو  خر!  زهرِ  -

غرور از پاچش  رفت،یو به راه افتاد. چشمش کف پام، راه م یدخند باز 
 یه. زن یدمهم کش یهام رو توفاز گرفتم و اخم یاوردم،! منم کم نریختیم

 !هم مغرورانه راه بره یدخالفکار، با

اب و جذ یلیخ ی. آهنگ عرب اومدیدود م یدشد یکه بو یمشد داخل
دم بود، گذاشته شده بود. کف ساختمون صوص خوکه مخ یدارضرب

 یستشده بود. وسط سالن، پ یواریکاغذد  یوارهاششده بود و د کارییکاش
رو  یز،شده بود. هر م یدهدورش چ یگرد و صندل  یز دنس بود و دورتادور م

 یدنینوش  هاییشهو ش  یوهو پر از م  یونیظرف ع  یهداشت و روش    یبلند  یزیم
 .بود

 یزی؛هرچ یا یرینیش یا یدنینوش ینیمخصوص، با س یهاسبا لبا هاخدمه
 بار یک  یقهها هم خاموش بود و نورَافکن که چند دقآمد بودن. برقودر رفت

 .روشن بود شد؛یرنگ نورش عوض م

و چندتا سرفه کردم.  یدمکش  ینفس یقدود، نفسم گرفت و عم یادحجم ز از 
عادت کردم، هواش که  نگفت. به یزیبهم انداخت و چ نگاهییمآرمان ن

 یرو به آرمان، با صدا یر و ام یسادنکنارمون وا  یر،و ام یم قطع شد. السرفه
 :گفت  یبلند
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سر  یی. نترس بالیپشت  یاطح یمبره باال، ماهم بر  یساحل رو بفرست با ال - 
 .رو از گردن بزن من! سرم یاومد پا تیقهعت

 .یادباهامون م یر،ام یخیالب -

 !ی؟که چ   یاطح یاریشب خواییم یستی؟رانش نخر، مگه نگکله  -

بهم انداخت. خم شد و در  یهم فشار داد و نگاه  یهاش رو روچشم آرمان
 :گوشم گفت

 کنم؟  یکار حرف! چ یکهزار و  یایحرفه، ب یه یاین -

 .انداختم یر و ام یبه ال نگاهی

 .یرمم یهم با الو! من بر  -

 ... .ممکنه -

 .یاماز پس خودم برم .شهینم یزینگران نباش، چ -

 :گفت  گرفتینگاهش رو م کهیبهم انداخت و درحال ینگاه  نامطمئن

 .تا تهش برم یدخوردم، با یزیچ یه! یستمنگران ن -

 .یماشاره کرد بر  یر رو به ام توجه،یباال انداختم که ب  ابرویی

 :از تأسف تکون داد و گفت یو سر یدهم کش یهاش رو تواخم امیر 

 !من قول دادم ی؟دختره ارزش داره بهم شک کن یناواقعا که!  -

 :بهش انداخت و گفت ینگاه  یخیالسرد و ب آرمان
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 .یمحتما داره! بر  - 

و کله من ر  دادن،یشده بود. بهش م یعصب یلیخ یرسامراه افتاد. ام به
 .کندیم

جذاب   یلیبهم انداخت و اخم کرد و دنبال آرمان به راه افتاد. خ  یعصب  نگاهی
 !یلیاز خ تر یشب یلین. خشده بود

 .یمبر  یا: غرق نشو، بالی

و بزرگ،   یچمارپ  یپله  یهدنبالش رفتم. از    حرفی. ب یدو دستم رو کش  یدخند  و
 .یدیمو به سالن باال رس یمباال رفت

بود. دورتادور اتاق بود و وسط سالن  ییندو سوم پا یباً بزرگ نبود؛ تقر  خیلی
روش بود.   یاقهوه یست مبل راحت   یهد و  رنگ پهن بوو کرم یافرِش قهوه  یه
 یستادهسرش ا یپسره باال یهبود و  یدهنفره دراز کشمبل سه یپسره رو یه

تر طرفونا همپسره  یهدختره و  یه. خندیدنیو م زدنیبود و حرف م
تر از کم  یلیخ یترفت و آمد بودن. جمع یهم تو یبود و چندنفر  یستادها

دوتا  ی. از جلویمها بود، رفتپله یروکه روبه  یت اتاق سمبه ی،بود. با ال یینپا
مبل بود، با  یکه رو  یکه همون   یممبل دراز شده بود گذشت یرو یکیپسره که 

 :گفت  یطنتش

 !امشب یل شدخانم؛ چه خوشگ یبه! البه -

 :برگشت سمت پسره و گفت یو ال ایستادیم

 !یدایی؟پبه، باربد خان! کمبه -
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 !تشنت کجاست؟همراه غول .ییمشما یهسا یر ز - 

 :و گفت یدخند الی

 .یپشت  یاطبا آرمان رفتن ح -

 :تعجب گفت یشد و با کم خیز یمن پسره

 !بمونه؟ یراننبود؟! مگه فرهمند نگفت ا یرانمگه آرمان ا -

 .یادمجبور شد ب یخت،اوضاع به هم ر یکمنه؛  -

 !یختبه هم راوضاع  گهیدرآوردم! م بازییپاچلفت وبگه دست شهینم روش

 :تکون داد و نشست و با اشاره به من گفت یسر  پسره

 !جون بابا! چه خوشگله -

براش نازک کردم و سرم   یمبه من زد. پشت چش  یچشمک   یطنتهم با ش  بعد
 :رو برگردوندم. بدون نگاه کردن بهش گفتم

 !مرگ -

 :گفت  یو رو به ال خندید

 !یقته؟داره! رف یچه ناز -

 :ه گفتو با خند یدخند الی

 !شو باربد خفه -

 :زد و گفت یو چشمک  یدخند باربد



  

 
483 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 ! گفتم  یکِ   ینم! حاال ببم، باس بشه عروس ننهبه جون ننه - 

 :سمتش و با اخم بهش نگاه کردم و گفتم برگشتم تیز 

 !هم مهمه بذار به همسرم بگم! آخه نظر اون -

 :و گفت یدخند پسره

 !چند جوجو؟ یلوهمسر ک -

 :گفت  یفکر رفت و رو به ال یکرد و تو  مکثی

 هست حاال؟ یهمسرش ک  -

 :و گفت یدخند الی

 !یمحاله حدس بزن  -

 !شناسمش؟یم -ب

 :گفت  یقشتکون داد که پسره رو به رف یسر  الی

 !به نظرت؟ یهک  -

 یست؟ن یرسامام -

 :جبهه گرفت و گفت الی

 !کوفت  -

که من   ها هستواکنش داد؟! چش و چالم، منور! چه ی! اوه! واسه چ اوه
 ! خبرمیب 
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 :و رو به دوستش گفت یدخند باربد 

 !کنهیببند سامان، االن نابودت م -

 :و گفت یدخند سامان

 آرش؟ -

 :»نه« تکون داد که باربد گفت یبه معن یسر  الی

 !یاز فضول یدمپوک یگه؛بگو د -

 !: آرمانالی

اربد و متعجب بهمون نگاه کردن! ب  یاسکته  ییافهکه هردو با ق  یدنکش  طولی
 :گفت  یرتو با حبلند شد و اومد سمتمون 

 !کنی؟یم یشوخ  -

داد. سامان جلو اومد و با خنده و »نه« تکون  یبه معن یبا خنده سر  الی
 :تعجب گفت

 !شدیم یر داشت پ یگهپس باالخره دم به تله داد! د -

 :تعجبش رو کم کرد و با خنده گفت باربد

 .هم خوبه شیقهسل -

 !ی؟زر زر کرد هایه. گزارش بدم چ دست بزنش هم خوب -

 :گفت  یطنتو با ش خندید
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 .ترهک یبانو! گردن من از مو هم بار یممن تسل - 

 !ت مشخصهگنده  یکل: کاماًل از هالی

 یرخان)و به من اشاره کرد( گزارش بدم به ام یشون: نچ! نچ! به قول اسامان
 !زنی؟یم یدکه ملت رو د

 :و گفت یدخند الی

 !ترهیک بارًا از مو هم گردن من واقع  -

 :دست گرفتم و گفتم یبلند و لختم رو تو یاز موها یاتره حوصله،بی

 .یاوردیبرگشتن؛ تو هنوز مانتوت رو درن  یر من برم؟ آرمان و ام  یایاگه نم  ی،ال  -

 !ی: بله، بله! به حرف بانو گوش کن، الباربد

 :خنده گفت با

 !یه؟بانو اسمتون چ -

عروس  یش،پ ییقه! تا چند دقبرنیقدر ازش حساب مآرمان بسوزه. چه پدر 
 !زنهیصدام مش بودم؛ االن جمع ننه

 !یههمون بانو کاف -

 .یهبله؛ همون بانو کاف -

 :. آرمان بود! با حرص گفتمیمسمت صدا برگشتبه همه

 !که برگشتن  یچرت و پرت گفت  قدر ینخانم؛ ا یبفرما ال -
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 .غر نزن قدر ینباشه بابا، ا - 

سرشونه چپش انداخته بود   یلبش بود و کتش رو رو  یگوشه  یگاریس  نآرما
 یستادسمتم اومد و سمت راستم ا. بهکردیرو صدبرابر م  یتشجذاب  ینکه هم
 .دستش گرفت یچپم رو تو یو بازو

 :گفت  یطنتبا ش باربد

 !شهی! بانو که نمی؟اسم خانومت رو بگ  یدیافتخار نم ی،داش -

 :گفت  یخند محوخت و با لبباال اندا ییابرو آرمان

 !یمتههمون هم غن -

 .دتکون دا یو سر  یدخند باربد

 یشگوش  یکاناپه نشست و سرش رو تو  یهم رو  یر رفت. ام  یسمت اتاق به  الی
 .کرد

 .. داداش فعالً ییت: خب بانو، خوشحال شدم از آشناباربد

 .ها رفتنسمت پلهتکون داد و باربد و سامان به یسر  آرمان

 یی. انگار مشکل شنوااومدیبلند بود. به باال هم م یلیخ یعرب  آهنگ  صدای
 !دارن

 .خوندیخوب بود، هم قشنگ م یتمشبود که هم ر آهنگی

چهارچوب در  یبه سمت اتاق رفت و بدون در زدن، وارد شد و تو آرمان
 ! داخل یرهم یین،پا اندازهی! مثل گاو سرش رو میوون. حیسادوا
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 :گفت  یبه ال رو 

 !دییقدر کشش م. چهیگهش دزود باالناز  -

 .رنگ شده بودبابا! رژم کمباشه  -

 :گفت  یر سمتم اومد و رو به ام. برگشت و بهیدکش  یکالفه پوف   آرمان

 .یمبزن یرزمینسر به ز یه یمپاشو مادمازل، بر  -

هم از اتاق خارج شد و  یچپوند. ال یبشج یرو تو شیبلند شد و گوش امیر 
. بهتره یمرفت یینق معمول آرمان دستم رو گرفت و پابه سمتمون اومد. طب

 !بگم طبق معمول، آرمان از فرصت سوءاستفاده کرد

 یهاسمت درخت. بهیمباغ شد یو وارد محوطه یمزد یرونساختمون ب از 
در برخورد   یهباغ، به    یکردن مسافتش تا انتها  یو بعد از ط   یمسمت چپ رفت

 !ییمعما هاییلمف نیا یقدر باحاله! مثل تو. چهیمکرد

 .کردم و به حرکاتشون نگاه کردم  یبلندم، باز یهاموته با

قفلش   ید،سر خودش بود رو باز کرد و بعد هم با کل  یکه اندازه  یقفل بزرگ   امیر 
 !یستباال ن یکوریتیشس قدر ینا یمرکز م، بانکعمه یرو باز کرد. جون ننه

 :گفتم  بود! با خنده ییدستشو یهرو باز کرد که  در 

 !یال ترج  ی،مج  یحاال عج  -

 :با دست، به سنگ مستراح اشاره کردم و گفتم و
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به در که  ینزد یقفل کلون  یه ینهمچ ین؟دخترها ظاهر شدن! اسکل کرد - 
! البته سنگ مستراح هم کم نیکرد  یممجموع سنمون طال قا کنه،یآدم فکر م

 !از طال نداره

 .صبر داشته باش یکم: امیر 

 :گفتم  یطنتبا ششد که  داخل

 !آب قطعه ی،در رو ببند حداقل! شماره دو هم نکن -

 :از داخل اومد که گفت یر ام یو صدا یدخند الی

 !شیمیتو، خوشحال م یار ب یفتشر  -

 :رو گرد کردم و گفتم دستم

 !جاستینشوورم ا یف. حیکهخجالت بکش مرت -

 :و گفت یسادچهار چوب در وا یخنده و تو یر زد ز امیر 

 !وشو بده. ذهنت رو هم شستیگهد یایره با شوهرت بقراخب  -

 :گفتم  حواسبی

 !چه بد -

 :خنده گفت ینو ب یدخند بلند

 !بده؟ یای،قراره با شوهرت ب کهینا -

 :با خنده گفت آرمان
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 .یم. بر یدرو تموم کن یبابحث ز ین! ایگهبسته د - 

 .یمهم رفت یاز ما راه افتاد و من و ال جلوتر 

 :و گفتم مادیسدر وا جلوی

 !شهیآرمان نم -

 :بهم نگاه کرد که گفتم سوالی

 !جا تنگه یایم،ما دوتا ب -

! آرمان هم کم از اون یرهدر دهنش رو گاز بگ یابخنده  دونستینم امیر 
 !یدبخند ینهم که کال غش کرده بود از خنده! رو زم ینداشت! ال

 !یربعد من و ام ید،اول تو و آرمان بر  گمی: من مالی

 :زدم و گفتم کنیشب

 !یههم فکر بکر  ینا -

 !هاشرفی! ب درمونیدرد ب  یاز خنده! ا یدنهر سه ترک یهو

 :و گفت یدبا خنده، دستم رو کش آرمان

 !یسوت  یاسطوره یاب -

خورد! اگه بگم شکاف  یوار بگم که چشمم به د یزیشدم و خواستم چ وارد
هم بود.  یگهدر د یه! فقط یدباور نکن کنم،یم یهخورده بود، دروغ گفتم! توص
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! چندتا پله خندنیم یدر رو که باز شده بود، هل دادم. حاال بگو واسه چ  
 !یمحفر کن یرزمین. باز قراره زیینسمت پابه وردخیم

 ی. آخر راهرو به سالن بزرگ منتهیمرد شد  ییو از راهرو  یمرفت  یینها پاپله  از 
داشت   یادراغ زپخش بود. چهم درحال    اییسی. آهنگ رپ تند و انگلشدیم

و آرمان جلو افتادن و به  یر بود. ام یدسف یوارهاشو دورتادور هم اتاق بود. د
بود. همه بزک و دوزک  لشدختر داخ ییتا. حدود نه_دهیمها رفتاز اتاق یکی

! پول ینبود! َاخ   یهاول  یهابه لباس انسان  شباهتیکه ب   ییهاکرده و با لباس
 !ینیدنب یر لباس بخرن! خَ  ها،تبدبخ ینا یندارن برا

در حال آماده شدن بود  یکی کرد،یم یهگر   یکیداده بود،  یهتک یوار به د یکی
 ... .و

اشک براش   یگهکه د  یو چشم  زدهیخ  یافهبا ق  هامیناراحت بودن و بعض  همه
زدم.  یرونو از اتاق ب یدمکش یگوشه نشسته بودن. آه  یهنمونده، ساکت 

ها اون یلحظه جا یه کهینتصور ا ی. حت خوردیه هم مواقعًا حالم داشت ب
شدم  یرهخ شوناز موهام رو گرفتم و به یاتره. کردیباشم، هم حالم رو بد م

 .دادم یهتک یوار و به د

 یستادروم اسمتم اومد و روبهاومدن. آرمان به  یروننگذشت که ب  ایچندلحظه
 :و بازوم رو گرفت و گفت

 شده؟ یچ  -
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 یر تکون دادم. دستش رو ز ینبه طرف یسر  یارم،سرم رو باال ب کهینا بدون 
 :م زد و گفتچونه

 .یگهم یگهد یز چ یهشواهد،  یول -

 :لب گفتم یر رو پس زرم و ز دستش

 !خورد یز شواهد چ -

سرم رو باال گرفتم و بهش   ش،یرهو کنارش زد. از نگاه خ  یستادکنار آرمان ا  امیر 
 !شدیم یدهقرمز هم د یند رگهد سرد! چبود! سر  یخهاش نگاه کردم. چشم

آدم   یهحالت بد شه!    ینی،رو بب  هاینکه هر موقع ا  شهی...نمشهی: نمامیرسام
! یتزندگ  یکس تو  ترینیک نزد یبراش مهم نباشه. حت  یموفقه که کس یوقت 
برات مهم نباشه. مثل من!  یزینه چ ی،»من« که نه کس یبگ  تونییم یوقت 

آرمان که   تیح  یست؛برام مهم ن  یثابت کردم کس  من چونبگم،    تونمیحاال م
کرده. تموم   یفرو که کردم، برات تعر  یمطمئنم آرمان هر کار مثل داداشمه! 

! خودش هم یستمن مهم ن  یبرا  یبود؛ ول  یشآت  یمدت، مثل اسفند رو  ینا
»من«   یبگ   تونییم  یباشه، وقت   یادترو هم    ین. ایکن سرد ش  ی! سعدونهیم

! پس ذارنیتو پا م  یه رویبق  ی،. اگه نذاریپا بذار  یزتهمه چ  یرو  یکه بتون 
 !تا بازنده یتو برنده باش یشهکن هم  یسع

هاش شده بود. چشم تر یشقرمز ب یهاهاش نگاه کردم. رگهچشم به
 :. آروم گفتمشدیلحظه سردتر مبهلحظه
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گفتن گفتن »من« رو داشته باشم! من    یکه آرزو  یستمساله ن یزدهدختر س - 
 !مثل قبل خوامیم یراحت  خوام؛ینم

که   یحسرت غلط  یکه تو  یقبل یا یکرد  یبه آرمان نامردکه   ی: قبل؟ قبلسام
 !ی؟سوخت  ی،کرد

 :داد و گفت یهرو جلوتر آورد و دو دستش رو دوطرف سرم تک سرش

! کار تو از ما بهتر یادکه بهت نم  یار خوب و پاکدامن رو درن یدخترها یادا -
 !نبوده

 :و با نفرت بهش زل زدم و گفتم یدمحرفش پر  نبی

 !ینباش یاسکه با من قابل ق  یهست  یفکث  قدر ینمطمئن باش، ا -

خودش! خب مشخصه،  یو اون از جبهه کردمیخودم نگاه م یاز جبهه من
 .و اون برعکسش گمیم یزیچ یهمن 

 :پوزخند گفت با

و بال داده! من پر  بهت یادیهم آرمان ز ید! شایپاک  کنییفکر م یادیز -
مثل  یول ی؛خواستم از در صلح وارد شم و متقاعدت کنم که کمتر درد بکش

 .یریپاچه بگ یدوست دار کهینا

 :بهش نگاه کردم و با نفرت گفتم یز و ت تخس

 .و دزد رو یفآدم کث یسر یه یآره! پاچه -

 !یرآرمان رو بگ ی: پس اول پاچهامیر 
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 .ارهن ندگرفتاون   یزدم. پاچه پوزخندی 

 !متأسفانه پاچه اون گرفتن نداره -

! مشخص بود یبپرون  یکهت یه یهو ی،وسط بحث جد کهین! اینمهم عاشق
 .زد یخودش رو کنترل کرد و پوزخند یش گرفت، ولخنده

اخموش، اشاره کرد  یسزد و با ف یر ام یبا پشت دست آروم به بازو آرمان
 .کنار بره

 !سر کارتون یدپاچد! بش یادی: خزعبالتتون زآرمان

بگه،  یستن یکیرو فشرد!  هاشیقهو شق یستادا یال یشکنار رفت و پ  امیر 
 !گیری؟یفاز م یواسه چ  ی،هاست؛ قلمبه ندارکشش حرف

من رو!  ی! نخورکردیآرمان نگاه کردم. مثل شمر داشت بهم نگاه م به
باال  کرد. نوک ابروهام رو  تر ینهام رو مظلوم کردم که اخمش رو سنگچشم

ها! ها! ها! ها! کم که روش رو کاماًل برگردوند!   یامتر به نظر ببردم که مظلوم
 !آورد

 یهبرد. با  اییگهسمت اتاق د یدبهم انداخت و دستم رو کش ینگاه  یضغ با
که   یدحرف زد و در آخر دوباره دستم رو کش یجا بود، کمپسر عرب که اون

 :حرص گفتم! با یرونببره ب

 .یام. خودم پا دارم میدیشکش  قدر ینبه آدامس شد، ا یلتم تبدآرمان دس -

 ی،و زبان مادر یزاد. اصاًل حرف آدمیدتکون داد و دوباره دستم رو کش سری
 !شهینم یشحال
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 ییشوبراش از پشت سر درآوردم. از دست ییرو کج کردم و ادا دهنم 
سر  یازهجز اون بزرگه که اندها رو هم زد، بهو قفل یممخصوص خارج شد

 !بود یر ام

 :گفتم  یرو ماساژ دادم و به کورد دستم

 (یکورد  یننوع نفر  یه! )یدله آوارت که دسم شکان ید،اِک خدا بکف -

 :و گفت خندید

 !شییم یوهبشه، تو ب یزیمنکن توله! من چ یننفر  -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 !چه بهتر -

و  یدمخودم رو عقب کش شه کهو بک یرهت دستم رو بگو خواس یدخند دوباره
 :گفتم

 !که آبروت بره  زنمیم یغ ج یم،ِبِکش یبه خدا بخوا -

 :خنده گفت با

 !نکشمت قدر ینمثل آدم تا ا یفت،خب راه ب -

 .یمآدم راه افتادم و داخل ساختمون شد مثل

. کتش ینهجا بش یهداد  یتاز سالن رفتم. باالخره رضا یسمت آرمان، به دنبال
هاش رو تا و نشست. دست یه درآورد و انداخت پشت صندلونش یرو از رو
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رو درآورد و فرو رفت   شیگوش  ی،حرکت ناگهان   یه  یآرنج باال داد، بعد هم ط  
 !توش

 .در حال پخش بود یآهنگ فارس یهعوض شده بود و  آهنگ

 «یمیابراه ی_علایوال»

 عشق تو زده به سرم"

 گذرمیاز همه م واست

 عاشق تو شدم نمهنمه

 !"داره لحن صدات؟ یچ 

. به قول معروف، حاال رقص خوندمیلب با آهنگ م  یر ضرب گرفتم و ز  یز م  روی
 !یزمکجا بر   دونمینم خوام،یم

 ینساعت هم تمر  یک یاهشت روز باشگاه بودم؛ حاال هفته یاکه هفته  من
 .کنمینم

 جاینرو به ا یستولم کنن، پ طور ینبا پاهام ضرب گرفتم. هم کمکم
 !مشونکیم

 :رو خاموش کرد و پوکر مانند گفت یبهم انداخت و گوش ینگاه  آرمان

 !کنترل کن خودت رو  -

 :و گفتم خندیدم
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 !یستبه جون مامانت، دست خودم ن - 

 :محو بهم نگاه کرد که گفتم یخنده با

 آرمان؟ -

 یرهکنار هم گذاشت. خ  یز،م  یهاش رو روگذاشت و دست  یز م  یرو رو  آرنجش
 :ه کرد که گفتمگان یبهم، سوال

 !برم وسط؟ شهیم -

 :رو ازم گرفت و گفت نگاهش

 !اصاًل حرفش رو هم نزن -

 :گفتم  معترض

 ... .آخه -

 رییم ی! وقت یافظت من داشته باشبه مح یازین یگهفکر نکنم د یبرو، ول -
 ... .وسط، حتماً 

 :و گفتم یدمکش  یوسط حرفش و پوف  یدمخودش پر  مثل

 کجان؟  یو ال یر ! امباشه باو، روضه نخون -

 یدهم کش  یهاش رو توهم انداخت و اخم  یداد و پاش رو رو  یهتک  یصندل  به
 :و گفت

 !پررو نشو بهت رو دادم، یاد. زپرییحرفم م ینبار آخرت باشه، ب -
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 :انداختم و گفتم یبهش نگاه  یظغ با 

 !نه بابا؟ -

 :زد و گفت پوزخندی

 .آره دخترم -

نره من با  یادتباشم که بگم چشم.  یانتفکر نکنم من هم مثل اطراف -
رو داشته   یوسط حرفم، توقع تالف   پرییم  ی. درضمن...وقت شون فرق دارمهمه
 !باش

 !ناگهان به هم گره خورد. مثل عموپورنگ هاشاخم

 :یددندون نال ینحرص از ب با

باهام حرف زده باشه. تو هم   طور ینا  یکس  یادنم  یادمدراز شده!    یادزبونت ز  -
 تونمیاالن دلم بخواد م ین. همیحرف بزن  طور ینا ی،که بخوا  یستین یددع

. شنیهمه خوشحال م طور ینها حروم کنم. ااز اون دختر  یکی یتو رو جا
 .داریمن  ییهرو هم از سا یکه االن دار  یتیامن یننره ا یادت

ود. باهام رفتار نکرده ب طور ینا کسیچهم تا االن ه اضافه! من یهاغلط چه
 ...!یپسره

ش رو کف دستم گذاشتم و صورتش سمتش رفتم و چونهبلند شدم و به  عصبی
 :سمت خودم برگردوندم و گفتمرو به
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من با بوق هم  ینهباش. مهم ا ی،هرکس گنده هست  یبرا یکه؛مرت ینبب - 
 یت! امنیستین یخر یچمن، من هم نکن. تو ه قدر ین. اکنمیحسابت نم

 یزخوریچ قدر ین. پس ایهکه برام درست کرد  یاوضاع  یناالنت هم جبران ا
 !نکن

سمت در رفتم. اصاًل حقشه! ولش کردم و به رو به انفجار بود!  یتعصبان از 
 .شهیگستاخ نم  طور ینبهش رو ندم، ا قدر ینخودمه! اگه ا یر ش تقصهمه

باد  رفتمیراه م یوقت  ین،خاطر هماز کمر. به خوردیم یبلند بود و پل لباسم
 شعور یقدر ب آدم چه  یه. صورتم گر گرفته بود. آخه  رفتیو به عقب م  خوردیم

 !یهباق یمشهچل انداختم، االن دو قورت و ن ینا یو پرروعه؟! خودش تو

ها رفتم و نشستم. به درخت پشتم درخت یالها رفتم. البهسمت درخت به
 یندر ع  سوزه؛یخودم م  یخودم جمع کردم. دلم برا  یدادم و پاهام رو تو  یهتک

دستم گذاشتم  یرو ندارم! سرم رو رو کسیچهمه آدم دورمه، ه ینا کهیحال
نکبت! فکر   ی! پسرهزنمیباهاش حرف نم  یگهزانوهام. اصاًل د  یو آرنجم رو رو

. یستمهاش ن. من از اونیهخبر  شن،یکرده چهار نفر جلوش خم و راست م
 .قائلم یارزش یمچهخودم ن یبرا

خوردم. اصاًل  یز بلند شد. اوه! اوه! چ یکس  یپا یر از ز رچ برگخخرچ صدای
! یاوردی؟ن  یر گ  جاینتر از انم! خاک تو سرت ساحل. مکان خلوتمن عاشق آرما

 !یدبه همراه مج یم،قرآن کر  یا. کننیخفتت م یانحاال م

هام رو محکم شد. چشم  تر یک صدا نزد  یکردم؛ ول  یمرو پشت درخت قا  خودم
داد! خدا  یهاومد کنارم، نشست و به درخت تک یارو دادم که هم فشار  یرو
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ها! قاعدتًا  یگمکنارم. وا! چرت م  نشستیبود که نم یاگه کس یرحم کنه، ول 
 !یستهست، روح که ن یکس

 !یهال کهینچرخوندم. ا یپلک چپم رو باز کردم و سرم رو کم الی

 :رو باز گردم و گفتم هامچشم

 !رفتز بارم ! بچه ایستی؟تو آدم ن -

 !خنده شده. چه خوشیدبهم انداخت و خند گاهین

 :گفتم  یضغ با

 .عرضت رو بنال و برو -

هم  یو حرکاتتون مشخص بود؛ سام یافهبا آرمان بحثت شد. از ق یدمد -
 .یدفهم

 :لب گفتم زیر 

 !بابام یلفام یکشاورز  ینخب، به سمت چپ زم -

 :خنده گفت با

سبونده! قشنگ ود آمپر چخص ب! مشیشخوب سوزوند یول،ا یول -
 یشکل ینهم یدرو با دارهایهبچه ما ین. اینکف زم  یک به موزا یشُچسبوند

 !کرد

 .کنه  یفتعر  یگهد یکمبگم االن؟ بذار  ینگفتم. چ  چیزی
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 .مشخصه دوستت داره ی: ولالی 

 :گفتم  سریع 

 .اصاًل هم نداره -

 .داره -

 .که گفتم ین! همیبا من بحث نکن ال -

 :فتخنده گ با

 ی؟گفت که آمپر چسبوند  یحاال چ  -

 .یچیه -

 :کرد و گفت  مکثی

راحت  دمیم یححاال ترج یول ی؛...کم هم بارم نکردیمدرسته اول لج بود -
 !ی؟. مثل دوتا دوست...هست یمباش

هام دوست یهبرگردوندم و بهش نگاه کردم. واقعًا الزم بود. درسته مثل بق  سر 
کنه!  یداروحمون جال پ کنیم،یم یبتغ میک ینیمشیحداقل م یول شه،ینم

 .نگاهم رو ازش گرفتم

 شد؟ یچ  -

 .یاوک  -

 !بود؟ یسر چ  ینمحاال بگو بب یول،ا -
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باهاش  شمیکه لج م  کنهیکارها رو م  ین! همیارهدم درم  یدی،! رو بهش مبیا 
 .کنهیم ینشده، فضول یچی. هنوز هیگهد

 :افکارم گفتم برخالف

بهم داده. خجالت  یتخر تو خر، امن ینا یکه تو  م گذاشترو سر  ینمنت ا -
...! یکهمرت یه،هم باق  یمشدو قورت و ن جا،ینآوردتم ا  یران. از اکشهیهم نم

 گه،یکه تشکر کنم و اون هم مغرورانه م شمیفکر کرده دست به دعا م
اشتباه گرفته!   کلمن،  ی...رون دونمیچه م  یا  یتسگ  یلخواهش؟! خودش رو با ب

 ... .به یابه پول  یا نازهیم یکلبه ه یا

رو گفتم و در آخر نفسم کم اومد و حرفم رو قطع کردم و   هایننفس همه ا  یه
 :سمتم و با خنده گفتبه یدچرخ ی. الیدمبلند نفس کش

 !گور باباش، به خودت رحم کن، نفس بکش  -

 :بهش رفتم که گفت ایغرهچشم

 ی؟کرد  یکار خب، تو چ -

 !کردم  یشاوهقه یگه،د یچیه -

. چه یخاک بخند یر . زیدرو باز کردم و بهش زل زدم که بلند خند نیشش
 !م هستخوش خنده

 !برم برقصم، نذاشت خواستمی. میمدعوا کرد اییگهد یز البته سر چ -

 .یدکه باز خند  یدمکش  ییندو ور لبم رو پا و
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 !ی؟کن  یتالف  یم: بر الی 

 !یم؟برقص -

 :گفتم  ی،ز مکث کوتاه م. بعد افکر رفت یتکون داد که تو سری

 !نداره یتامن جاینا گفتیآرمان م -

! نگران نباش، خودم یادازشون برنم  یکار  ی،همراه آرمان   یدنحاال که اکثرًا فهم  -
 .هم حواسم هست

 !بابا یخیال! بید؟در کفشش َنب یگیر یشون،نظرتون ا به

 .یمسمت داخل رفتتکون دادم و بلند شدم. بلند شد و به سری

 .در حال پخش بود یباحال یعرب  آهنگ

 یتمشکردم و به ر  ی. مکث یمرفت یتوسط جمع یقاً و دق یددستم رو کش الی
 .پس راحته یدمش،فکر کردم. قباًل شن

 ی. از بچگ رقصیدمیم یو متمرکز عرب  یاحرفه یلی. خیدنکردم به رقص  شروع
دو  یم! رو. انگار که کور و کر کسیچبودم. بدون توجه به ه یدنقصعاشق ر 

هام رو چرخوندم. شونه  وار یرهدا  ی،زانو نشستم و به عقب رفتم و با لرزش کم
بلند  یتمبعد هم مچ دو دستم رو به هم چسبوندم و با لرزوندن دست، با ر

 .شدم
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مجموعه رو با هم،  یهکه  یمداده بود یلتشک یمت یه یپ،اک یهابچه با 
کنه،  ید و خواست عروس. قرار بود هرکس خر شکردیمیهماهنگ اجرا م

 یمکن  یادهمجموعه رو پ ینباهاش ا

بلند شد!  یغ کف و ج  ی. صدایستادمکه تموم شد، به خودم اومدم و ا  آهنگ 
. سوت یموسط بود یبزرگ ازم فاصله گرفته بودن و فقط من و ال یرهدا یه

 !یل چ مث زدن،یم یبلبل

 یتجمع  ینباز  و    یدمرو کش  یکردم. بعد هم دست ال  یمیزدم و تعظ  لبخندی
 .یمبهمون بودن، گذشت یرهکه خ

تعادلم رو   یکه به عقب پرت شدم؛ ول  یدزد و با مشت به بازوم کوب  یغیج  الی
 :گفت  توجهیبهش رفتم که ب  یاغرهحفظ کردم و چشم

 !یمبود! ترکوند یعال یلیساحل، خ یوا -

 :شل شد که گفت نیشم

 .عًا محشر بوداقو یدوخته بود برات؛ ول یسهک  یر نبود ام یالک  -

 :زدم و ابروم رو باال دادم و گفتم ی. لبخندیمنشست یز م یه سر 

 !یدنیهد یافشآرمان کجاست؟! آخ که ق -

 :گفت  ییشد و صدا یدهکنارم به عقب کش  یکه تموم شد، صندل  حرفم

 !یاز اون که فکرش رو بکن تر یدنید یلیبله! خ -

 .سمتش برگشتم، باربد بود به
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 !؟ونیدیتو از کجا م - 

 :و گفت خندید

ت، ت رو پهن کنه! به جون عمهجنازه یادکه ن  یپشت  یاطزور بردش حبه یر ام -
شدم!  یاز ها که من شلوار نبچه هاییفبه تعر  زدیم یلبخند عصب ینهمچ

 .خدا فقط به حالت رحم کنه

 :باز گفتم یشو من هم با ن دیخند الی

 !عاشق خوبه یبرا یتعصبان یکم -

 !یفتهکه با ساحل در ب  یاست تقاص کس ین. ایدیمخند بلند یال با

خفه شده بود و باربد  یکنارمه! ال  یکیحس کردم  یهودادم.  یهتک یصندل به
 .انداخت یینو سرش رو پا یدرو گز  یینشهم لب پا

 :گفت  ییاآشن یبزنم که صدا یغیج خواستم

 !یشجاع شد کنی،یم یخوب دلبر  -

. بدون شهیمثل جن ظاهر م زنی،یرف مپاک خورده تا ازش ح یر ! شبفرما
 :برگشتن گفتم

 !یتر گفتم( تو نداشت که )آروم  خواستیبودم! چشم م -

 :کنار گوشم گفت  آروم

داشته باشم،  یرت. من اگه غگییراست م بینمیم کنم،یفکر م یهرچ  -
 !یهم عرب  اون ی،همه مرد نرقص ینا یکه جلو  کنمیزنده چالت مزنده
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چه  ی؛کنه، من لجباز اون عصب  یر رد شد. خدا به خ کنارمون  شد و از  صاف 
 !چهارم در راه است یشود! جنگ جهان 

*** 

 ینکل با اکل  یحوصله یالل شده بود! خب، خدا رو هفت مرتبه شکر. ک  کالً 
داشت؟! در اتاق رو باز کردم و خسته وارد شدم. ساعت سه صبح رو  یالقد

دخترها رو آوردن و کجا  یکِ   یدمنفهم دادن. من که یتبود که باالخره رضا
 .یاوردنبردن؟! داخل سالن ن

 .گذاشتم  یز م ینشستم و سرم رو رو یز م یجلو خسته

! یت؟لفعا همهینخسته نشده بودم. اصاًل من رو چه به ا قدر ینعمرم ا توی
 !تا روز بعد  خوابیدمیمثل خرس م  اومدم،یو بعد م  رفتمیباشگاه م  یهفوقش  

خورد!  یوار در رو باز کرد که از پشت به د یناخمو، مثل اسب همچ اورانگوتاِن 
 یبهم به سمت تخت رفت. با صدا توجهیبا وحشت سرم رو بلند کردم که ب 

 :گفتم  یبلند

 !ی؟! باز هار شدیوونح -

زانو نشست و  یبده، رو یواکنش یابندازه  نگاهییمبهم ن کهینا بدون
شد و کتش رو از تنش درآورد و  لند. بیدکش  یرونتخت ب یر چمدونش رو از ز

 یسمت کمد رفت. چه بچهرو تا آرنج باال داد و به  هاشینپرت کرد کنار. آست
همه   ین! ابشهت فدات  ننه  یلباس بشوره حتما! آخ! اله  خوادیشده! م  یخوب 

 !مشهوِر عروس و مادرشوهره  ییهقض یدفکر کن  یونیدمد یارم،ش رو ماسم ننه
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چمدون چپوند! با لگد رفت روش  یآورد و همه رو تو ونیر رو ب هاشلباس 
ها رو به لباس یتا کنه، همه یستتر بشه! خاک عالم! بلد نکه حجمش کم
 !...کجا؟ینمبب یسافنا داد! اصاًل وا

 یعضا ده،یکنم؟ بپرسم جواب نم یکار زدم. االن من چ تعجب بهش زل با
 ین! آخه خدا جون، ا. باز شروع شد! پوفیره. نپرسم هم خودش مشمیم

 !ذاری؟یسر راه من م یهجذاب چ هاییدوراه 

 ینرو از ب  یدسف  یشرتو ت  یو لش رو با شلوار جذب مشک  یسوشرت مشک   یه
آورد.  یرونهاش رو بفشسمت کمد رفت و ک. باز بهیدکش یرونها بلباس

تخت گذاشت. باز خم شد   یهاش، رورو هم کنار لباس  یدیکفش اسپرت سف
جفت   بار ینتوش و ا  یختهام رو همه ر. لباسیدکش  یرونمن رو بو چمدون  

! حاال کنهیم یهام خالسر لباس رسه،یپا رفت توش! زورش به من نم
 !وا بره؟یهام رو کجا ملباس

دار و شلوار زاپ یدو کفش سف یشرترو با ت یاو بلند و سورمه یمانتو ل یه
هم  یر ادران خوددرگکرد. بر  تخت پرت یتر رو هم رورنگ از مانتو کم یکم

 !ما افتاده یر ُخلش گ یههمه مرد جذاب،  ینا ین! بکننیرفتار نم طور ینا

ر حموم سمت دهاش رو برداشت و بهها رو بست و لباسجفت چمدون در 
 :گفت  یخی یو با صدا یستادرفت. دم در ا

 !رو که گذاشتم تنت کن ییهالباس گردم،یتا برم -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

که هروقت خودش   یاستطوررفت. خب به درک! چه  یب،جهم مثل گاو ن  بعد 
 حرف بزنم؟ یدمن نبا یول زنه؛یحرف م خواد،یم

 :در رفتم و گفتم پشت

 یم؟زبون بسته، کجا قراره بر  -

 :که بلندتر داد زدم  دیومن صدایی

 .یبش یر تا پ ینقدر بشتا حاضر شم! اون ینپس بش -

م و روش رفتم و به تخت رفت سمت. بهیدمبه در کوب یهم با حرص مشت  بعد
! کار از الغوث المحویبغلم گرفتم. اله یدادم. بالشت رو هم تو یهتاجش تک

 !گفتن، گذشته

قدر اخم کن کرد. اون  یمن، اخم یدناومد و با د یرونگذشت که ب  چندلحظه
 !از دستت راحت بشم ی،باش تا سکته بزن  یو عصبان 

 مگه نگفتم لباس بپوش؟ -

 !یریاش تا بمقدر منتظر بمنم گفتم اون -

 شه؟ینم یتحال یزادحرف آدم -

 !فهممیمثل تو رو نه، نم یواناتیزبون ح یچرا؛ ول -

 .یع حوصله زر زدنات رو ندارم. حاضر شو، سر  -

 !بری؟یم یفتشر  یساعت سه نصفه شب، کدوم قبرستون  -
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 ان رم کی

 :رفت و شونه رو برداشت و گفت یشآرا یز کرد و به سمت م  اخم 

 .یرانا -

حموم   یها رو بردم توبده، زودتر بگو! بلند شدم و لباس  یرتخب خدا خ  عـه؟
کردم و شال   یتتم رو به پشت هدالخ یاومدم و موها یرون. بیدمشو پوش
ها بود و نه آرمان. سرم انداختم. نه چمدون  یرو  یرو دکور  یو دراز  یاسورمه
چکش  کهالیتخت بود. برش داشتم و درح یرو یدچرم و سف یکوله  یهفقط 

 .رفتم یرونب کردم،یم

 رو جمع کرده بود یلدار! تموم وسازن خانه یهبارز  ی! نمونهینا یعنی شوهر 
رو درآوردم و  یکوله انداخته بود. گوش  یو پاوربانک و...رو هم تو یو گوش

 یر بلند شد و به ام  یدنمسالن منتظر بود. با د  یشونه انداختم. تو  یکوله رو رو
و به سمت در  یدرو کش اهچمدون ی،از ال یکوتاه   یخداحافظ  دست داد و با

 .رفت

 :زد. کنار گوشم گفت یرفتم و بغلش کردم که لبخند یسمت ال به

 !هم بود یهاش توچه اخم -

 !ی؟ندار یآره، بدجور سوخته! پماد سوختگ  -

که لم داده بود   یر کردم و رو به ام  یاو از بغلم خارج شد. تک خنده خندید
نگاه کردم و  کرد،یپا انداخته بود و به ما نگاه م یپاش رو رو ل ومب یرو

 :گفتم
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 ان رم کی

پس  شم،ینحست خالص نم یختحاال حاالها از دست ر دونمیمن که م - 
 ! فعالً 

زد و  یلبخند یگفتم؛ ول  یض! اتفاقًا با غیز آمبود، نه محبت ینه شوخ  لحنم
 .تکون داد یسر 

 !ذارهیاالن جات م یدم،دز آرمان که من ا  یبرو ساحل. با رفتار یا: بالی

ها با و از خونه خارج شدم. از پلهتکون دادم و با د ی. با خنده سر یدخند و
سمت . بهخوردیرفتم. موهام دورم پخش بود و تکون م یینپا گرییوحش
چند روز، راننده داشت و   ینشدم. طبق معموِل ا  ینرفتم و سوار ماش  ینگپارک

 !. معتاِد بدبختکشیدیم یگار سآرمان جلو نشسته بود و 

*** 

 :و گفتم یدمحرص چمدون رو کش با

ش رو خوردم. انگار ارث ننه یکه. مرتینیننب یر سرتون! خ یخراب بشه رو -
انگار! برو کنار؛ انگارنه گمیم یهرچ  یساده،نداره. مثل گاو وا یتاصاًل شخص

نم مگه جا )صدام رو کلفت کردم و اداش رو درآوردم( خا یگهتازه تخس م
 .نفهم! قحطه ییکهقحطه؟ آره مرت

 :درهم گفت یهاول با اخمطبق معم آرمان

تخس و گستاخ رو دنبال  ییفهضع یهمرد مثل من،  یه ی! وقت یگهد ینههم -
جا معذرت هم همه  ید! باشهیم  ینطرف، همو اون  طرفینا  کشهیخودش م

 !بخواد
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 ان رم کی

 :دست به کمر گفتم ی،بلند یو با صدا ایستادم 

طرف؟ و اون طرفینا یازت خواهش کنم من رو دنبال خودت نکش شهیم -
 شه؟یم

 :از من گفت بلندتر 

 !شهینه، نم -

 اعصابیکه ب   کردنیبرگشته بودن و بهمون نگاه م یبه راه افتاد. چند نفر  و
 :گفتم

 !ینمام؟من پرده س یا ینماست؟س -

با اخم دستم رو  الکش فرو برد که آرمان برگشت و یسرش رو تو هرکس
 .یدکش

بود و  یسادهراه وا یتو یلگور  ییکهمرت یهبشم،  یادهپ یمااز هواپ خواستممی
. من هم باهاش کل انداختم که آرمان اومد جمعش یادمنتظر بود همراهش ب

 .کرد

 :دار گفتمکش  رفتمیاز هولش، جلو م کهیدرحال ی؛داد سمت آژانس هولم

 !یه  -

 .یستمگستاخ. ساحل من تو رو آدم نکنم، آرمان ن  یتو کالهت، دختره -

 !یبرگ چغندر یستی،االنش هم آرمان ن -

 :و به راننده گفت ینماش ینشست تو کنارم
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 ان رم کی

 !ذارییصبور باشم، نم خوامیم یلطفًا. من هرچ  یهزعفرون - 

 یراننده چسبوندم. طور یفرو رفتم و زانوهام رو به پشت صندل یصندل توی
 !بود یدهچسب یکمرم به کف صندل  فرو رفته بودم که

هم   ین. ایگهاز االن و هزار مثال د  ینا  یشب،. اون از دی: افسار پاره کردآرمان
 !از طرز نشستنت

 .زنییش نق مها، همهمثل مادربزرگ -

همه  من با اون کنهیفکر م یتا نق نزنم! پوف! ک  یر ملت رو بگ یتر پاچهکم  -
با  ینمبش یدبا کنن،یم یسخودشون رو خ یهبق نگاهم یهِاهن و ُتُلپ که با 

 !ور برم؟ بچه یه

 :گفتم  یبه من اشاره کرد! باز با لحن الت  و

 !قنداقه منتظرته. از غذات، بهش بده یبچه تو -

 :از تأسف تکون داد که باز تخس گفتم سری

 !ت تأسف بخوربرا عمه -

 :که باز گفتم  یدکش  یقیعم نفس

ندارم. از االن  دارییضمر  یمن حوصله ی،کننفس بکش! از حرص سکته ن -
 !ها گیرمیبگم، طالق م

 یوار کنه! جا داشت بگم سرت رو به د  یکار چ یقاً از دست من دق دونستنمی
 :راننده بلند شد! تخس گفتم یخنده یبکوب! صدا
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 ان رم کی

ها! از  هی! عادت زشتی؟ارباب رجوع گوش بد یبه مکالمه یشما عادت دار - 
داشتم، خواستم به شوورم بگم؛  یمانمن درد زا ید. شایدسنتون خجالت بکش
 .ینخواستم شما بفهم

 قدر ینگفت. ا  «یدیلب »ببخش  یر ش رو خورد و زو خنده  یدلبش رو گز   راننده
 .شدمینم یدهد ینهکه فرو رفته بودم، از آ 

 :با حرص گفت آرمان

 !ی؟درد دار یزمعز  -

 :ده گفتمکنترل ش  یخنده با

! زنییها محرف یناز ا یم،ما هنوز عقد نکرد یکه؟مرت یکشیتو خجالت نم -
 !هام بگم پوستت رو بکننبه بابام و داداش یدنداره؛ با یدهاصاًل فا

 :استفاده کردم و گفتم یتلبخند محو بهم نگاه کرد که از موقع با

 یهاه خندهنه ب یشت،چند ساعت پ یاوه چه عشقوالنه. نه به گند دماغ  -
 !االنت یکنترل

 :رو محو کرد و طلبکارانه گفت لبخندش

 .یهنوز هم همونه، اگه بذار -

 :نگاهش کردم و گفتم یطنتش با

 !ی؟تحمل کن هامزبونییریندر برابر ش تونییعشقم؟! نم یهچ -
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 ان رم کی

نگاهم  یآب  یهام زل زده بود. کاًل فکر کنم تونداشت و به چشم یحس هیچ 
 .غرق شده بود

 :گفتم  یطنتلب با ش زیر 

 یایدر  یآورد که حاال تو تو  یابه دن  یم درد نکنه که من رو چشم آب هنن  دست  -
درآورد و چشم  ی. مامان تو که از اون موقع، مادرشوهربازیش نگاهم غرق

 !ِگل غرق شه  یعروسش توآورد که  یابه دن یاقهوه

 !ادبیسمع کن ب ! استراقیخنده. رو آب بخند یر راننده بلند زد ز بار این

 .کنه از حرص  یهگر   یابخنده  دونستینم آرمان

آرزوش  یافتاده که هر دختر  یرتگ  یتجذاب یناز خدات هم باشه، پسر به ا -
 !رو داره

 !ها طبق طبقت، هندونهارواح عمه -

 یم؟امتحان کن -

 !تو ی! فقط هم به خاطر رو کم کنیاساس میهپا -

 :انداخت و گفت یابونبه خ نگاهی

 .طفاً دار لنگه جاینآقا هم -

و بعد از حساب کردن هرکس چمدون خودش رو گرفت و به راه  یستادا مردِ 
 .. ساعت حدودًا هفت و هشت صبح بودیمافتاد

 !مدرسه دخترانه، نظرت؟ یهدم  ریمی: مآرمان
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 ان رم کی

 .باشه یکهاگه نزد - 

 :لب گفت زیر 

دخترونه،  یبره دم مدرسه یدهمه دک و پز، با ین...آرمان با ایگهد یچیه -
 !بده کیکش

 :لب گفت یر که ز  خندیدم

 !مرگ -

*** 

 «آرمان»

 . بود یادخترونه یرستان. دبیدیممدرسه رس یهراه رفتن، به  یقهاز پنچ دق بعد

 .و نگاه کن سایوا یاب -

. جلو رفتم و از دم یستادا یرستان،از در دب یکم  یتکون داد و در فاصله سری
که  یستادمطور ا. هموندیاور ن یر گ یمناسب یسدر داخل رو نگاه کردم. ک

 :از پشت گفت ییصدا

 !آقا بکش کنار -

ش در شرف افتادن بود و مشخص دختره بود که مقنعه یهسمتش.  برگشتم
 .زده یرنگ بود رژ کم

 !یرم؟چند لحظه وقتتون رو بگ تونمیم -
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 ان رم کی

 :به خودش اشاره کرد که گفتم یتعجب سوال با 

 .بله -

 :زد و گفت لبخندی

 !یید؟بفرما -

 یدوست   یشنهاد. اگه من به شما پپرسمیسوال م  یهندارم. فقط    ینقصد توه  -
 !کنید؟یازدواج بدم، قبول نم یا

باشم.   یکردم جد  یم رو کنترل کردم و سعمالقه شد! خنده  یاندازه  هاشچشم
 :از ُبهتش کم کرد و گفت

 !چرخ بزن؟ یه -

هرم! خدا واخ یومدیکه ن یدبگه، خر  یستن یکیبهش زل زدم.  پوکرمانند
 !خفت کنه ساحل

 :تعجب گفتم با

 !رو بسنج یرونب ینشما هم -

 :رو باز کرد و گفت نیشش

 .باشه -

 :که گفت  یدمکش  یپوف  کالفه

 !بدم؟ یا یدی! مپسندمیم -
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 ان رم کی

 :تعجب گفتم با 

 !رو؟ یچ  -

 !یگهشماره رو د -

 !یدینه م یده،نه م -

 :باز گفت یشعقب برگشتم که ساحل با ن به

 !بابا هم سند کردم ی، برافتمگر   یلمف -

 :تعجب داد زدم با

 !ساحل؟ -

 یزدلم؟جون عز  -

 !شدم یعصبان  یرفت واسه چ  یادم کالً 

*** 

 «ساحل»

 :دختره بلند شد یکردم که صدا  بارییطنتش یخنده

 !بابا ینشما اسکول -

 .رفت و

 :گفتم  بلند

 !صفات بابات رو به ما نده -
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 ان رم کی

 :رفت و گفت نبویاو به طرف خ یددستم رو کش آرمان 

 !کار رو کردم  ینروت کم بشه، ا کهینا یمن برا ی؟واقعًا فرستاد -

هات کردم. گفتم که برگ یشوخ  یول شه،یکم نم وقتیچمن که ه یرو -
 !یزهبر 

 :رفت و گفت ایغرهچشم

 !یدیجوابش رو که شن -

اگه همه بپسندن، من  ی! حت یگههام دمن هم جز اون ی،هر دختر یتو گفت  -
 !تو کم بشه! ها! ها! ها یکه رو  یهکاف  ینو هم پسندمینم

 یاونهسمت خگرفت و به  ینینگفت. ماش یزیو چ یدتصورم، خند برخالف
 .یمرفت

 یهوسط حال لم دادم و به ثان یمبل راحت  یو بدون حرف رو یمشد داخل
 .شدم یهوشب ید،نکش

*** 

. ساعت یمون بودحدموا  یبازوم رو گرفت. جلو  حرفیدر رو فشار داد و ب   زنگ 
 یخودش هم خونه یغروب بود و آرمان هماهنگ کرده بود، خانواده یشش

 .یمحرف بزنبه عقد ما جمع بشن که راجع 
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اومده بود و مدلش  یکم  یشششد. ته ر یانسروش نما ییافهباز شد و ق در  
تنش بود و شلوار   اییمشک   یراهنهم بود. پ  یهاش توزده بود. اخم  یهرو سا

 .هم پاش کرده بود. موهاش رو هم کامال باال داده بود اییخاک جذب 

جلو رفتم و  یدر همش، قلبم گرفت! با ناباور یهاتنش و اخم یاهس یدند با
 :لباسش رو گرفتم و گفتم ییقه

 شده؟ یسروش...چ  -

هاش رو در هم کرد و دستم رو پس زد با دهنش رو قورت داد و اخم آب
 :ن گفتدار رو به آرماخش یصدا

 !ین؟اومد یواسه چ  -

که  یبهش زل زدم و با بغض هایامثل سکته ایش،توجهیبه ب  توجهبی
 :از کجا اومده بود، گفتم دونمینم

 یدی؟پوش یسروش با توعم، چرا مشک  -

 .نگفت یزیانداخت و چ یینرو پا سرش

 :العاده لرزون گفتمفوق یبغضم گرفت. با صدا بدتر 

 !! حرف بزنی؟شده لعنت   یشده؟ چ   یشطور  یکسه؟  شد  یتو رو خدا بگو چ   -

 :افتاده گفت یینسر پا با

 !ساحل...بابا -
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امکان نداره. بابا که سالم بود!  ینمورمور شد. ناباور بهش زل زدم. نه ا بدنم 
 ... .ید...شایدشا

 !یز چ...از بابا...از همهیمچشمم اومد. از بچگ یخاطراتم جلو یهمه

 :گفتم  اومدیر از ته چاه مکه انگا  یلرزون  یبا صدا ناباور 

 کنی؟یم  یامکان نداره...بابا خوب بود...سروش! بگو شوخ   ین...ایـنـ...نه...ا  -
 !سروش تو رو خدا بگو

. یختهام راز چشم  ییتاکردم و اشک سه  یهق انداخت که هق  یینرو پا  سرش
 .باورش هم سخت بود یحت 

و با بغض داد ول داخل شدم کردم و با ه  فینیینزده کنارش زدم و ف شتاب
 : زدم

 !بابا...بابا؟ -

 .هق کردنزدم و دوباره داد زدم و شروع گردم به هق زانو

هست! مامان متعجب صدام  یک   دیدمیمن نم یدورم جمع شدن، ول همه
 :زد و سپهر کنارم نشست و گفت

 .نکن یه! قربونت برم، گر ی؟آبج  شدهیچ  -

 :گفتم  یغ نگاه کردم و با ج بهش

 !یدی؟نپوش یاهچرا س غیرت؛یب  -

 :تعجب گفت با
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 !جان؟ - 

 !خوامیکوفت، من بابام رو م  -

 .صورتم رو اشک گرفته بود. سروش کنارم نشست و بغلم کرد کل

 :گوشم گفت  کنار 

 !شده یزیشمن که نگفتم بابا چ یزمعز  -

 قبل، از بغلشتر از  و متعجب  یستادهقم ارو نگاه کردم. هقچشم گرد به روبه  با
 .خارج شدم

 .. بابا سالمههات رو پاک کننکن، اشک  یزی: آبرورسروش

 :متعجب آرمان بلند شد که گفت ی. صداشدیباورم نم اصالً 

 !من توهم زدم؟ یاسروش عمو که سالمه! واقعًا سالمه  -

... یعنیکه بابا سالمه...  گهیو م خندهیرو کنکاش کردم...سروش م موقعیت
. 

 .یدها دووش بلند شد و به سمت مبلسر  که  یدمکش  یندبل جیغ 

 :گفتم  یغ ج با

 !یوونح کنمیمحوت م یاز زندگ  یرمت،! بگیساسروش وا -

 :گفت  یطنتپناه گرفت و با ش یمبل پشت
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 ین. ایدههم گفتم چون بابا پسند  من  یدی،پوش  یاهچرا س  یقربونت برم؛ گفت   - 
 !وسط به من چه؟

 : رفت. داد زدم یایگهسمتش که در رفت و پشت مبل د دویدم

بعد  ی؛نگفت  یچیهق کردم و ناله کردم، تو هدر هق یساعت جلو یهمن  -
 !کنم  یتتا حال یسانداره؟ وا یبه من ربط  گییم

مبل، من هم به   یکرد و افتاد رو  یر مبل گ  یکه پاش به لبه  یدمسمتش دوبه  و
 یهااز بازوش گرفتم که دندون  یمحکم  لییسمتش رفتم و گاز خسرعت نور به

 .یختخودم ر

گفت که دلم براش سوخت و ولش کردم. بلند شدم و با حرص   یبلند «آخ»
 !یرنخونه رو گاز بگ  یل. کم مونده بود وسایدبهش زل زدم که جمع از خنده ترک

 :نبود. بابا با خنده به طرفم اومد و گفت یاعمو و آرام هم بودن، روو زن عمو

 کردی؟یم یهگر   طور ینمن ا یبرا -

 :گفتم  ضتر مع

 .رو شروع کرد هاشیزیرکرم  یومده،! هنوز نیگهد یهآمازون ینا یر تقص -

 :گفت  دادیبازوش رو ماساژ م کهینشست و درحال سروش

هم  یکمعشق بودن،  یشهمه پ ین! حقت بود بعد از ایگهد یمادر و تخته -
 .شوک بهت وارد شه



  

 
522 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

همه وقت  ینبعد از ا ساحل بانو!  یمکرد  یارت: چه عجب، ما شما رو زسهند 
 !سرمون یر خ یمخواهر دار ی؟هم نکرد یسالم خشک و خال یه ی،اومد

 :و گفت یدهم کش یهاش رو توهم اخم سپهر 

، قبل از عقد ی! پاشدیانگار خانواده دارنه. تو که انگار یگهد گهیراست م -
 .دییخبر هم نم یهآرمان  یخونه یپالس شد

. چند روز یشهکارها بکن هم ین! از ایولا : بده؟ من که حال کردم،سروش
 !داد یفک  قدر ینا ی،نبود

مادرشوهرم بردن! پسرش کم بود، از  یش! نچ! نچ! خاک عالم! آبروم رو پنچ
 .شهیفردا خودش هم شاخ م

 :و گفت یدخند عمو

 .عمو جون  یکرد  یپسرعموشه. کار خوب   یست،که ن  یبه! غر ینعروسم رو خورد  -

داره.  یر تاث یلیشدن! حاال انگار نظرشون خ یو مساودتا االن دوبه خب،
 :سمتم اومد و بغلم کرد و گفتبه

 یادمها عروس!  ینگرفت  یتهران، اصاًل سراغ  یماومد ی! از وقت معرفتیچه ب  -
 .مونهیم

و جا افتاده! من جوونم هنوز باد و بود داره مخم،   ینتر عمو جون، شما بزرگ  -
 ی؟تک ننداخت  یهشما چرا 

 !عمرش نشده بود یمحکوم به فنا شد که تو نچیهم
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 :رفت و با خنده گفت عقب 

 !زبونت یناز دست ا -

 .گمیرو م یقتحق یوقت  یشه! در اثر فشار وارده، صورتشون قرمز مبیا

 !یادقدر بدم مکه چه  یرفتم و بازار ماچ و موچ به پا شد. آ  یتباهل  سمتبه

لم تند کردم که سروش مثل اردک، دنباها رفتم و به سمت اتاقم پا  پله  سمتبه
 :اومد. در اتاق رو که باز کردم، هلم داد که گفتم

 ی؟! باز تو آمپولت رو نزدیوونح یه  -

 .به خودت، منم تموم کردم یتو مال من رو زد -

 :و گفتم خندیدم

 !یامرزتتخدا ب -

 :کمد رفتم که صداش اومد  سمتبه

 خبر؟ خوش گذشت؟چه -

 .حالش خوب نبود گفتیکجاست؟ سپهر م  یارو گمیم. یشما خال یجا -

 .یدمکش  یرونب یرو با شلوار جذب مشک  یرنگ  ییو آلبالو یپک  یر حر  شومیز 

 :تخت نشست و گفت روی

 !رو بهش گفتم یچ همه -

 !ینجام رو پس بد زدیم یغ ابرو رفت و ابروم هم ج یباال هامچشم
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 :تعجب گفتم با 

 واقعًا؟ -

 :تکون داد که گفتم سری

 خب؟ -

 !تحمل کنه، حله یگهد یکمقول داد ترک کنه. االن هم در شرف ترک کردنه.  -

 ش چند روز نبودم! االن کجاست؟همه -

 :فتو گ یدهم کش یرو تو هاشاخم

زنگ   یکی  خوردیم،یصبحونه م  یمشدم تا نکشه. صبح هم داشت  یر ده سال پ  -
جواب  زنم،یگ مزن یزد بهش و اون هم پا شد رفت؛ اعصابم خورده. هرچ 

 .رشته بودم، پنبه بشه یهرچ  ترسمی. مدهینم

 :باال انداختم و گفتم یاشونه خیالبی

 .مونهیتا آخر سرش ماگه قول بده  یا. روشهینم یزینگران نباش، چ -

 :تکون داد که گفتم سری

 .لباس بپوشم خوامیچترت رو جمع کن، م -

هام رو لباس  یع شد. سر   در خارج  زد و از   یطرف در رفت. چشمک شد و به  بلند
 !یومدهن یبعد یعوض کردم تا گدا
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و  یختمطور پخش دورم رحالتش مونده بود، همون یشبرو که از د موهام 
 .یدمکش  یکیزدم و خط چشم بار ییب کردم و رژ آلبالورو مرت هامیچتر 

؛ رفتم که باد موهام رو به عقب برد. وارد آشپزخونه شدم یینها تند پاپله از 
. ژست زدیدستش بود و خورش رو هم م یمالقه تو ی،مامان با ژست خاص

که غذا درست  کنهیافتخار م زدیزار م یافشاز ق یعنی گم،یخاص که م
 :عمو گفت! برگشت و رو به زنکنهیم

 جا افتاده؟ ینبب یاب -

و  یدار مشک و کفش پاشنه یو ساپورت مشک  یگریو کت ج یدامن مشک  یه
ش مشخص شده یالیتها یکه مدلش داده بود و موها  یدارقواره یروسر 

 .بود یدهبود؛ پوش

دار و مدل  یز د و شومپاش بو  یو خشک   یهم شلوار نسبتًا گشاد و مشک   عموزن
 .هم سرش بود یخوشگل یبود. روسر  یدهزانو بود؛ پوش یکه تا رو  ییشطال

گردنش،   یگوشه نشسته بود و سرش تا زانو  یه، آرام هم طبق معمول آرام
 .بود یشگوش  یتو

. اوه! شیداخل گوش  یدمکش  یرفتم. پشتش به من بود. آروم سرک   سمتشبه
 !زدیم یدو دپسره ر  یه یهااوه! داشت پروف

 :بلند کنار گوشش گفتم یکهو

 !چشم داداشت روشن -
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از   یستم گرفت. معلوم نها برگشت که خندهمثل برق گرفته  ینهمچ  بدبخت 
 !ششدادااز  یا یدهدادم ترس

 :کرد و گفت  اییاسترس یخندهتک 

 !یداوم...خب...ببخش -

 :تر گفتانداخت و آروم یینرو مظلوم کرد و سرش رو پا هاشچشم

 ی؟نگ  یزیبه آرمان چ شهیم -

 روشن؟ یشده؟ چشم ک  ی: چ مامان

 .که جمعش کنم! بلند شد پشتم  یدسمتش که آرام به پام کوب برگشتم

 :گفتم  یلکسود رآرام که هول شده ب برعکس

 !بود مامان جان یموضوع شخص یه -

 :گفترفت و   یتوپ یغرهچشم

 .دخترم یاوک  -

 :و گفت یدخند عموزن

 .رسمیخدمتت م ی،جاروبرق  یبعدًا با دسته یعنی ینا -

و به سالن   یدمبهم رفت. دست آرام رو کش  یاغرهکه مامان باز چشم  خندیدیم
 !انگار جنگهبردم که وسط راه، استقامت کرد، 

 :سمتش که گفت برگشتم
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 !نبود یخدا شخص خاصبه - 

 :بهش نگاه کردم که گفت «رواخرخودتی»

 !خاص نبود یلیحاال خ -

 :بهش نگاه کردم که گفت تر عمیق

 !یستخاصه. فقط مال من ن یلی...نه، خیکم کنمیحاال که فکر م -

 .یینزد و سرش رو انداخت پا یلبخند محزون  و

 :و گفتم یدمخند آروم

م. غلط کرده باز کردم. تو هم دردت رو بگو، کمکت کن  یابیمن که بنگاه شوهر  -
 !یستمال تو ن

 :زد و پکر گفت یلبخند باز 

 !یادبرنم یکار  یاز کس -

 !ی؟دخترعموت رو دست کم گرفت  یاد،از من م -

 :کرد و گفت  یبهم نگاه  نامطمئن

 .باشه -

ست  ی. مردها رویمفتر  یراحت  یهاو به سمت مبل یدمرو کش دستش
 .نبود جاینا ینشسته بودن و کس یسلطنت 

 :گفتم  صبرانهبی
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 خب، بگو؟ - 

 .فهمهیهم م  یاز لب خون   یزه،ت  یلیکه آرمان نباشه! آخه خ  یزمان   یهاالن نه،    -

 .کنه  ینترس بابا؛ غلط کرده کار -

نگاهش رو حس کرد و سرش رو  ینیبه آرمان انداخت که سنگ ینگاه  نگران
باال انداخت و با اشاره  یی. آرمان ابرویدنگاهش رو دزد یع دوند. آرام سر برگر 

 :نگاهم کرد که بلند گفتم یبه آرام، سوال

 .یزمدخترونه دخالت نکن، عز  یتو سرت به کار خودت باشه. تو کارها -

 .تکون داد یو سر  خندید

 :سمتش برگشتم و گفتم به

 !لوس نباشم ه قدر ین! ایر گردنت شکست، سرت رو باال بگ  -

 :رو باال گرفت و گفت سرش

 .اال لطفاً ب یمبر  -

تخت  ی. رویم. وارد اتاق شدیمسمت باال رفتو به یمو بلند شد یدمکش  پوفی
 :چهار زانو نشستم و گفتم

 خب؟ -

هم چند سال باهاش کار کردم. بعد هم کم آوردم و  . منیقیهاستاد موس -
اخمو   یلی! خیدختر   یچبه ه  ،دهینم  یتاهم  کسیچعاشقش شدم. اصاًل به ه

 .زنهیم یولن! ویفهنرم و لط یلی. برعکس رفتارش، ساز زدنش خاعصابهیو ب 
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 ی؟آبغوره گرفت  ینا یبرا ین؟هم - 

 :تکون داد که گفتم سری

 ینمش؟بب -

 .رفت هاشیلپروفا یباز کرد و دوباره تو رو شگوشی

 یاعاشقانه یز چد، کر  یکرده بود. خوبه حاال آبرودار یوشس نامیک ن کیان
 !ننوشت

بود  یجذاب بود! چشم و ابرو عسل یلیهاش رو رد کردم. خعکس دونهدونه
 یکلداشت و قد و ه اییو صورت  یک کوچ  یهابود. لب یهم عمل ینیشو ب
کجا، آرمان   ینکردم. اوف! ا  شیسهناخودآگاه با آرمان مقاداشت.  اییدهورز
 !کجا

 :گفتم  متفکر 

 !خوشگله یول یههم عمل ینیشبرده، هم ک سازییهزاو -

 .داشته یپُپل ینیشب -

 :خنده گفتم با

 !گنیرو م ینهمه هم -

 .خندید

 !یع. زود، تند، سر یاسم، شماره، آدرس محل کار و محل زندگ  -
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 ی؟کن  یکار چ خواییم - 

 .بسوزه، نه کباب یخنه س کنمیم ینترس؛ کار -

 :تکون داد و گفت سری

 .برات فرستمیم -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .شام یمبلند شو بر  -

*** 

 :برداشت و گفت یگهد یپا یرو از رو پاش

 یمفردا بر  ین. همیمزودتر عقد کن یمگرفت  یمختم کلوم، من و ساحل تصم -
 .جا برگذار بشهشما، عقد اون یکرمانشاه که طبق خواسته

 :گفت  زدهیرتکرد و ح  یاتک خنده عموزن

 !ینحاضر ندار یچینه لباس! ه ید،ه گرفتشما که هنوز نه خون -

 .دیمینم خانمانیهم به ب  ها! دختر  کنیمی: دوماد سر خونه قبول نمسروش

 :و گفت یدخند آرمان

داخلش رو  یل. خونه و وسایمانجام داد یها رو تا حدودچند روز کار  ینا -
عقد   لباس  مونهی. فقط مینیدبب  ریمیم  ید،. اگه هم دوست داشته باشیمگرفت
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 یستشها رو هم کرمانشاه راست و رها که اونحرف ینو عاقد و تاالر و ا 
 .کنیمیم

 :باال انداخت و گفت ییابرو بابا

 !عقد یهمه اصرار برا یننه آوردن، نه به ا یبرا یهمه پافشارنه به اون -

زودتر به فرمان مادرتون   دینینشون م  طور ینشما و عمو که بد نشد. ا  یبرا  -
 !یدت گفتاطاع

 .ترکیدمیم گفتمنمی

بلد  یزیگفتن، چ. عمو و بابا دوتا سربازن که جز چشم  ینههم هم حقیقت
 .یستنن

 .یدمهم کش یهام رو تورو ازشون گرفتم و اخم روم

 :خم شد و کنار گوشم گفت آرمان

 !کنی؟یبدتر م یاری،ها رو دربعاشق یادا کهینا یجا -

 :انداختم که ادامه داد یینو پاتکون دادم و با اخم سرم ر  سری

با  یدنکردم. با یداپ یطبمونه. متأسفانه من گشتم، بل جاینساحل امشب ا -
 .یمراه یتو ی. حدودًا هشت_نه ساعت یمبر  ینماش

 !نظر ما واقعًا مهمه؟ ی،رو کرد هاتیزیر: از قبل برنامهعمو

 :و گفتم یرمزبونم رو بگ ینتونستم جلو باز 
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نظر ما براتون مهم  ین،کرد  یلازدواج رو بهمون تحم ینکه امگه اون زمان   - 
 !بود؟

 :ه گفتآرمان کالف بار این

 !ساحل جان -

 :بهش نگاه کردم و گفتم تیز 

 گمیم  یچ   دونمی! خودم مترکمینگم که م  ی؟تر ساحل، ساحل کنکم  شهیم  -
 .یزمتو حواست به خودت باشه عز 

و با اخم سرم  حوصلهیزش گرفتم. ب دار گفتم و روم رو اآخرش رو کش عزیزم
که دوست دارم سر همشون رو   قدر ینانداختم. از حرف زور متنفرم. ا  یینرو پا

 ... .بکنم. واقعًا تاسف داره

جدا از  ینه،از واجبات د یتم یت: ما هم مثل شما دخترم. عمل به وصعمو
 .یدکندرک    تونیدیها نمداشت که شما جوون  یلدال  یسر   یهوصلت    ین،اون ا

تا  یدگفتم؛ االن هم راه پس ندارم، بان یچیبگم، انگار ه ینگفتم. هرچ  چیزی
 .آخرش برم

 :گفت  یبا لحن شاد مامان

 ینیم؟شما رو بب  یخونه  یم. آرمان جان، بر یدرو ول کن  اییشهکل  یهاحرف   ینا  -
 !یدُکلش رو عوض کن  یداز االن بگم، اگه به دلم ننشست با

 :فتبا ذوق گ عموو زن یدخند آرمان
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 .یمبر  یدپاش - 

 .ییدداداش؟ فعاًل که مهمون ما: کجا زنبابا

رفع رحمت  یدبا یگهشبه، د یازدهساعت  آقای: دستتون درد نکنه! علعموزن
 .یمکن

 .پاره کردن یکهکردن تعارف ت  شروع

 :دستش رو از پشتم رد کرد و کنار گوشم گفت آرمان

 !تحمل کن یتحملم سخته، ول دونمیم -

 ها؟حرف ینباال رفت. آرمان و ا ابروهام

 !زنی؟یرعوفانه م یهاشده حرف یچ  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 !یاد؟بهم نم -

 :گفتم  تر آروم

 یداً که جد  ینه به آرمان خالفکار شناختم،یم یکه از بچگ   ینه! نه به آرمان  -
 .آشنا شدم

 !زنی؟یوپنج مِچل و ِچل ینگو؟ واسه چ  یی! مگه نگفتم جایشه -

 !زنهیت معمه -

 :بلند شد و گفت عموزن
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 .یمشآماده یم،فرشته پاشو بر  - 

 :لب گفتم زیر 

با   یتره! لعنت مادر ما از خودمون هم جوون ین،و رنگ ینملت مادر دارن سنگ  -
 !هاشون هم که از من بدترهلباس  رن،یم  یباشگاه و مهمون   یاچه دل خجسته

 .آرومش اومد یخنده صدای

 .یمتنت کن، بر  یزیچ یه! یگهساحل پاشو دخانم:  فرشته

 !یمکن  یلکسر ذارنینم یقه! دو دقپوف

 .یمسمت اتاقم رفتشدم که آرام هم دنبالم بلند شد و به بلند

 یپا و مشک تر و گشاد و بلند که تا مچمانتو لش یهو  یدلش سف یشرتت یه
 یرونب یدرنگیسفو شال بلند و  یکوتاه و مشک   ینبود رو همراه با شلوار ج

و  چسبیدینقره که به گردن م یر زنج یهتر کردن ستم هم کامل  یآوردم. برا
هم شنل   امو آر   یدمها رو پوشپالک با طرح اسکلت داشت. لباس  یهوسطش  
 .یدرو پوش یشو شلوار و شال مشک یموییگشاد و ل

 .میدبلند و فرم کش یهابه مژه یملکردم و ر  یدرو تجد رژم

رو  شیمبل نشسته بود و سوشرت مشک  یدسته یآرمان رو ،یمرفت پایین
. کردیم  یپرو تا  یزیدستش گرفته بود و با دست راستش هم تندتند چ  یرو
رو   یهم پاش بود، ساعت مشک   یتنش بود و شلوار جذب مشک   یدسف  یشرتت

 .دستش بود شیبا دستبند چرم مشک 
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. دستم رو دمهمیفیرو فقط من م ینبه طرفم اومد، کوک نبود و ا سروش 
 :آشپزخونه کشوندم. آروم گفت یو تو یدکش

 .شمیآفه! دارم نگرانش م گهیم زنم،یقدر زنگ مهرچه یاساحل؛ رو -

 کنم؟  یکار چ -

 رفته باشه؟ ییجا رسه،ینم یوبتبه مخ مع -

 !تهرانه؟ یاآر ینمرو نـ...بب ییخب جا -

 ! ممکنه دوباره رفته باشه باغ؟دونمینم -

 .دنبالش ریمینشد م یاگه خبر  یم،بر  یاال تو بنم! حافکر نک -

 ... .اگه -

 .یستن یزینگران نباش، چ -

 .هاش دادبه چشم یتکون داد و ماساژ سری

حاضر بودن و با اومدن ما  هاینابردمش، مامان  یرونو ب یدمرو کش دستش
 .رفتن یروندونه بدونه

از مکان خونه  ید، من حت جالب بو یلی. خیمشد ینو سوار ماش یمرفت پایین
 !خر یاندازه گهیدروغ م یکه! مرتیلشوسا یدخبر ندارم؛ چه برسه به خر 

بود، ده  یو قشنگ  یکنگه داشت. آپارتمان ش یهاله یآپارتمان تو یه جلوی
 .رم بودچها یدر رو باز کرد، طبقه یدیو آرمان با کل یمطبقه بود. باال رفت
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داشته باشه، نداشته باشه حاال! اگه هم    سوت و کور و خاموش بود. جن  خونه 
 !یدهم خودتون ی! روان دیمیآرمان رو سکته م ینا شیمیم یمنداره؛ ت یاشکال

 .ها رو روشن کردچراغ یعو آرمان سر  یمشد وارد

 ی،زرشک   یسلطنت   یرنگ شده بود. پرده  یهم برف   یوار بود و د  یدپارکت سف  کف
 یکه جلو  یدسف یست مبل راحت  یه ی،_زرشک یدسف ییهبا رو یمبلمان سلطنت 

چندتا  یوار،و جذاب به د یشده بودن، چندتا تابلو سلطنت  یدهچ یزیونتلو
. دادنمی  یلو بزرگ رو تشک  یسالِن مربع  یو خوشگل؛ اجزا  ییطال  یمجسمه

 .رده بودپشت پ یو بزرگ  یقد پنجره

ت. داش یدنسبتًا کوتاه داشت که چهارتا در سف یراهرو یهراست در،  سمت
 یلبود که با وسا یاپن شده و بزرگ  یسالن سمت راست، آشپزخونه ینتهاا

 .شده بود یدهچ ییو طال یدست سف

سمت آرمان . بهکردیسمت رو نگاه م یهپخش شده بودن و هرکس  همه
مبل نشستم  یدسته ی. روزدیم یده بود و دنشست یمبل راحت  یرفتم که رو

 :و گفتم

 !یدرست کرد یبا پول حروم، چه کاخ  -

 :کرد و بدون نگاه کردن بهم گفت  ایخندهتک 

پول نباشه، تو  ین! اگه هماندازییم یکهکه همش ت  یدار یکرم  یهامشب  -
خونه  یه تونمیم شی،یم یتاذ کنیی. اگر فکر مپوشییلباس نم یه یساعت 
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بهت   یچشمکه خدا گوشه  یبرات که توش نماز و روزه بخون   یرمشهر بگ  یینپا 
 !اون باال پول پرت کنه برات ازه و از بند

 .اومدم یرونمامان از فکر قتلش ب یصدا با

 نظرت برگشته؟ شدهی! حاال چ یمخالف بود یدساحل تو که با مبل سف -

 بگم؟ یاستقدوس! حاال چ  یا

 :گفت  یع از آرمان گرفتم که سر  نیشگونی

ساحل   یلست رو من انتخاب کردم، و  ینعمو ازن  یزم؟عز   یچرا نگفت   ی؟جد  -
 !نگفت که دوست نداره

 .داره بگه یزیچ یهنه! در هرصورت  یدشما بگ یسه،پدر ابل ینا گمیمن م بیا

 :گفت  خیالیانداخت و ب  یوار به در و د ینگاه  مامان

 .شهیه، فقط معتقد بود زود چرک منه که دوست نداشته باش -

نداره  هم حق آرمان یم،! ما که دو نفر یتهپر جمع یهاخونه ینه اون برا -
 .ینهروش بش

 !: حاال که نشستهسهند

 :گرد گفت  یهاش که با چشمزدم پس کله یکیگاف! برگشتم و   یما او

 زنی؟یم یواسه چ  -

 !ین؟نش هاینا یمگه نگفتم خبرت رو یزدلم،عز  -
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 یچه صدا یم گرفت! ولکه خودم هم خنده  زدمیبا حرص حرف م همچین 
 !بزنمش یشتر باشه ب یادمداد!  یباحال

 !ی: خودت هم که نشست سهند

 !ها گییعه، راست م -

به پشت سرش   یبلند شدم که با بلند شدنم، آرمان هم بلند شد و دست   سریع 
 .یدکش

زدن.  یرونشل از خونه ب یشو ن یتنه که تموم شد، همه با رضاخو دیدزنی
 .یستادیمآپارتمان ا یو جلو یمرفت یینپا

 :تبازوم رو گرفت و گف یعسر  سروش

 .یخب! خب! فعاًل خداحافظ همگ  -

 :با تعجب گفت مامان

 !شبه ها یککجا مامان؟ ساعت   -

 .یانمسپهر و سهند هم با شما  یم،بر  یی: با ساحل قراره جاسروش

 : کجا؟آرمان

 .یرونخواهرم رو ببرم ب خوامی: سرت تو کفش خودت باشه داماد! مسروش

 :و گفت یدخند آرمان

 !تا برادر زنکنه، با سه  یر خخدا عاقبتمون رو به  -



  

 
539 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :که سروش گفت  یدنخند همه 

 .با اجازه یگه،خب د -

 .صحنه رو ترک کرد یکافیبرد. با ت ینشطرف ماشو به یددستم رو کش سریع

 یم؟: خب، کجا بر سروش

 .یاآر یبرو خونه -

 یول گرفتم،یش رو مرو عوض کرد. تندتند شماره یرشتکون داد و مس سری
 .خاموش بود

 :شدم و گفتم یادهپ یعآپارتمانش ترمز زد، سر  در 

 .بمون تا برگردم -

 .یامالزم نکرده، م -

 .گردمیاالن برم ین،گفتم بش  -

 .سمت آپارتمان رفتمرو گرفتم و به یاآر یبهش، شماره توجهبی

 :یتو گوش یچیدبشاشش پ یاز چند بوق برداشت و صدا بعد

 .شد یداساحل خانم پ یو کلهبه! باز ساعت از دوازده گذشت، سر به -

 .باال یامدر رو بزن ب یز،نمک نر  -
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داخل  یع باز شد. سر  یکیت یدر با صدا یقه،داد و بعد از چند دق «ایاوکی» 
باال رفتم. در واحد باز بود و منم مثل اسب، بدون   یکیها رو چهارتا،  رفتم و پله

 .در زدن داخل شدم

 :داد زدم بلند

 یا؟آر یا؟آر -

 :اقش اومد که گفتات از  صداش

 !بابات یز سرت؟ آپارتمانه، نه جال یرو یخبرته خونه رو گذاشت چه -

 جاست؟ینا یاچرند نگو. رو -

 :اومد و گفت یروناتاق ب از 

 نه؛ باز گم شده؟ -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .خب، فعاًل خدافط -

 نییپا کهیزدم و درحال یرونجواب، از خونه ب یمنتظر موندن برا بدون
 باغ رو گرفتم یدار سرا یشماره رفتم،یم

 :بوق خورد و باالخره جواب داد چند

 الو؟ -

 ید؟سالم، خوب -
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 ید؟م خانم؛ ممنون، شما خوبسال - 

 جاست؟اون یارو ی،مرس -

 .یومدنن جایننه واهلل؛ خانم ا -

 .باشه، ممنون -

 هایوونهزدم. سروش مثل د  یرونقطع کردم. از آپارتمان ب  حوصلهیرو ب   گوشی
 :جلو اومد که گفتم یع سر  یدنمبا د اومد،یو م رفتیم

 .نه باغ بود، نه باال -

 شون نرفته؟خونه -

 .دونمیم یدبع -

 .یمسر بزن یه یمبر  ینبش -

 .از جا کنده شد یکاف،با ت ینو ماش یمسوار شد سریع

 یرو. یمنکن یزیکیبا ابرها برخورد ف کردمیکه دعادعا م  رفتیتند م قدر این
 !اومدیم  یینو دوباره پا  رفتیسه متر باال م  ینماش  رفت،یکه م  یر هر سرعتگ

. یمسمت در رفتو به یمشد یاده. پیدرس یقهرو دادم و بعد از چند دق آدرس
 .بود یمو ن یکآروم زنگ رو فشار دادم و به ساعت نگاه کردم، 

 :اومد ینرادو یسرد و عصب صدای

 ا؟کج  جاینبه! شما کجا؟ ابه -
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 .یدهم کش یهاش رو تواخم سروش 

 ی؟و برگشت  یادبت رو جا گذاشت  یفت اول سالم، فرنگ ر  -

 !یریکه بم  زنمتیم قدر ینا یامم ی،ساحل بمون  -

خواهر من بلند   یدست رو  یپسر   ینهمچ  ذارمینم  گه؟یم  یچ   ین: اسروش
 !کنه

 :گفت  یعصب رادوین

 !نه یابهت بگم شده  یامتا ب یساوا -

 :سمت سروش برگشتم و گفتمبه یعسر ت که گذاش  آیفون

 !بینییرو هم نم یارو ییهسا یاری،درب یاگه قلدرباز -

 !باشه؟ ی: سگ ک سروش

 !یاستداداش رو -

 :تعجب گفت با

 ی؟جد -

 یرونب یعصب ینباز شد و رادو شونیالییو یتکون دادم که در خونه سری
 :گفتم  یع اومد که سر 

 .یومدیما نعود ی! ما براینآروم باش رادو -

 !ید: جرئتش رو نداشتداوین
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 ی؟برگشت  یکجاست؟ تو کِ   یاچرند نگو! رو - 

 !نداره یسواالت، به تو ربط  ینکدوم از ا  یچه -

 :رو پس کله انداختم و گفتم صدام

 ی؟سرش آورد ییکجاست؟ چه بال  یارو گمیببند دهنت رو! م -

د. حقشه، حرف ظاهرش رو حفظ کر  یخورد، ول یکهو بلندم  یعصب یصدا از 
 !ساحل؟ بپا شست پات، تو چشمت نره یهم جلو فه؟! اوناضا

 !معرفتییب  غیرتی،ی. ب مصرفییب  یلی: ساحل خرادوین

 !خفه باش ینرادو -

 ی؟چرا بهم خبر نداد  ی؟خفه باشم؟ خواهرم معتاد شده، خفه باشم؟ تو آدم  -
 ی؟چرا جلوش رو نگرفت 

 .رو ماساژ داد هاشیقهقش و یدکش  یالفه نفسرو بست و ک هاشچشم

دخترشون رو از  فکری،یکه با ب  یهمادر و پدرت چ یفتکل معرفتم؛یمن ب  -
پسش بزنم   تونستمیبه من پناه آورده بود، من نم  یاانداختن؟ رو  یرونخونه ب

 زورش کنم! االن کجاست؟ یا

 :زد و گفت پوزخندی

خواست  یدم،هممن ف ینشده ول یزیوانمود کنه انگار چ یطور خواستیم -
 !گرفتییجلوش رو م ی،بود یقشما نذاشتم. تو اگه رف یخونه یامب

 !یز چبه همه یو گند زد یکه اومد  کردیداشت ترک م یا: روسروش
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 :زد و گفت پوزخندی 

قدرها هم مطمئن کردم! اون یداپ یفشک یبسته تو یهخودم  ی؟مطمئن -
 .نباش

 .سروش به هم گره خورد هایاخم

بشر! من هم  ینقدر رو داره ابه سمت در رفت و وارد شد. چه ما به توجهبی
 .دنبالش رفتم

 !به هم برده مونییقائدتًا داداشمه و پررو خب،

ساختمون رو باز کرد و وارد شد و من هم پشت سرش وارد شدم. مامان و   در 
سمت هاشون در هم رفت. خب بهو اخم  ما، از جا بلند شدن  یدنبا د  یارو  یبابا

 !نداره یت! اصاًل اهمیلمونفام یکشاورز  ینزم چپ

 :گفت  ینبا اخم برگشت و رو به رادو سروش

 کجاست؟  -

 .اتاقش ی: تورادوین

 !رفته یااتاق رو یاتاقش، انگار سروش چندبار یتو گهیم همچین

باال رفتم که  یسمت اتاقش، طبقهکردم و به  یارو یبه ننه بابا یکوتاه   سالم
 .شدن یدهون، دنبالم کشهام مثل کش تنباون

تخت  یبه در نگاه کرد. رو یع اتاقش رو بدون در زدن باز کردم که سر  در 
خودش جمع کرده   یداده بود. پاهاش رو تو  یهنشسته بود و به تاج تخت تک
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دورش هم پر از دستمال  .کردیم یهبود و گر یدهپا کش یبود و پتو رو رو 
 !مصرف شده بود، نکبت حال به همزن

. جا داشت یستادا یارو یدنداخل شد و با د هایختهافسار گس ثلم سروش
 !از دو سمت لبش خون بچکه ی،مثل زامب

انداخت، دوباره شروع به  یینمتعجب بهمون زل زد و سرش رو پا رویا
 .کردن کرد  فینینف

نشده بود. جلوش رفتم   طور ینبود. تا حاال ا  یعصب  یلیشد، خ  یک نزد  سروش
 :و گفتم

 !آروم باش -

 :داد زد یهو

 !یگهشد د ینآروم باش، آروم باش که ا یگفت   قدر ینا -

 :داد زد یابا رو رو

 یت. تو زبون محبت حالکنمیبه بعد به روش خودم باهات تا م یناز ا -
 !شهینم

 یکار ش رو پاس من انداخت. اصاًل من روحم هم خبر نداشت چهمه مرتیکه
 !ُبِرش کنه که خودش حرفش  ذارهیم یهکرده! از من ما

هق کرد. سرش رو باال آورد و پاش گذاشت و بدتر هق یسرش رو رو رویا
 :گفت
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 کدومیچ. هیدتون مثل همازتون! همه رفتیهم انتظار نم یناز ا تر یشب - 
 !تون متنفرماز همه ید؛عاطفه ندار یستید،آدم ن

و بودن هم بلد بودن، ر  یدوتا جد ینپاش گذاشت و زار زد! ا یرو رو سرش
 کردن؟ینم

رفتم و بغلش کردم که بدتر عر زد! کنترل کن خودت رو خواهرم،  سمتشبه
 !یرو روش نکن ینیتمانتوم رو تازه گرفتم؛ آب ب

داده   یهتک  یوار هم نشسته بود و به د  یندو. راکردینگاه م  یامات به رو  سروش
 .دستش گرفته بود یبود و سرش رو تو

 :گفت  فینینسرش رو باال آورد و با ف رویا

 جاینببر. من دوست ندارم ا جاینساحل؟ تو رو خدا...تو رو خدا من رو از ا -
 !کننیم یتماذ زنن،یهمش طعنه م جاینبمونم. ا

 .ام یخونه ریمیآروم باش، م -

 .جانه اون جا،ین. نه ایگهد یجا یهشما نه!  یخونه -

 :بلغور کرد یعصب رادوین

 .یمن رد بش یجنازه یکن! مگه از رو  نیروفکر رفتن رو از سرت ب -

 :تخس گفت رویا

 .یادتون بدم م! گفتم که از همهیستنظرت مهم ن -

 :بزنه که گفتم یخواست حرف  یعصب رادوین
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کارت   یرون،! برو بکنییرو خراب م یز چحرف نزن، چون بدتر همه ینرادو - 
 .دارم

م شد. از هاش در هکه اخم  یارو یششدم و به سروش اشاره دادم بره پ بلند
 .دنبالم اومد ینمرفتم که رادو یروندر ب

 .بود یو عصب کالفه

 پاشی؟یبدتر نمک به زخمش م ی،باهاش مدارا کن کهینا یجا ی؟خل شد -
 ی؟کرده؟ تو واقعًا داداشش  یهقدر گر چه ییدند

 :زد و معنادار گفت پوزخندی

 من؟ خواهر  یبرا کنهیجلز و ولز م قدر ینداداش تو چرا ا -

 !چون دوستش داره -

 :و گفت یدهم کش یهاش رو تو اخم

 !غلط کرده -

 بودی،یست! تو اگه واقعا داداش مشون دو طرفهببند دهنت رو، چون عالقه  -
سرش اومده.   ییبال  ینبراش که همچ  ی! کم گذاشت یخواهرت خبر داشت از دل  

تر نکن! . حاال هم بدرفتینم  یزیچ  یناگه پشتش بهت گرم بود، سمت همچ
 .شهیببرمش درست م بذار 

 :گفت  یتخس با
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ترکش  خوامیم ی،تا االن کرده بود یکن  ی! اگه قرار بود براش کارذارمینم - 
 !قدر برام مهمهچه دونییسرش باشم. تو که م یبدم. خودم رو

همون  یشونپا داره، مال ا یدونه! مرغ ملت اگه یر . نه خیدمکش  یپوف  کالفه
 !رو هم نداره، خر

 :مکث گفتم با

 .یگهد یخونه یهدور از خانواده.  یگه،د جاییهخب ببرش  -

 .ور آبهم اون. من که خونهیستن ییجا -

. فقط خرابش یدجا بموناون یدم،م یدکل یهخب...خب...آهان! من بهت  -
 !یینپا یاددک و پرتون ب زنمیکه م  یدنکن

 کجا هست؟  -

 .کجاست  دمی...بهت خبر میدشا یاخودمه،  یخونه -

دن و از کرمم بدون در ز   یمسمت اتاق رفتتکون داد. به  یکرد و کالفه سر   مکثی
 یهکه گر   یاییتخت، پشت به رو  ی. سروش رویچیبه ه  یچیکه ه  یموارد شد

 .نشسته بود کرد؛یم

 .یفح یمهم ندار شانس

تکون داد. بلند شدم   یکرد و سر   یگفتم. مکث   یارو به رو  یهکه قض  یمشد  داخل
 :گفتم  ینو به رادوو ر 
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. سروش رسونمیرو بهت م  یدشخونه کجاست و کل  دمیتا فردا بهت خبر م  - 
 یم؟بر 

. ننه، باباش هم یمزد  یرونو ب  یمکرد  یکوتاه   یتکون داد. خدافظ   یاخم سر   با
رو  یاانگار من رو کنن،ینگاه م ی. طوریدمانگار ارث پدرشون رو من باال کش

 !معتاد کردم

*** 

زنگ رو فشار دادم. انگار مرده خدا رو شکر که جواب  تندتند چندبار  کالفه
 .دهینم

 یرو برداشت و با صدا یفونآ  یه،گرفتم که بعد از چند ثان یکسرهو ر  زنگ 
 :گفت  یآلودخواب

 الو؟ -

 !یسادملنگ پا وا یهمشنگ؟ باز کن سه ساعته  یهمگه گوش -

 کنی؟یم یکار چ جاینا یاول صبح  گی؟یم یچ  -

 .یگه! باز کن دی؟کن  جیمیمباال س شهیم -

 !به خوابم یگندت بزنن که گند زد  -

باز  یدنبا د یدم،در واحد که رس یهم در رو باز کرد. تند باال رفتم. جلو بعد
 .بودن در، هلش دادم و داخل شدم

 آرمان؟ -
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 یهم دور گردنش بود، با صدا یاو حوله اومدیم یروناز اتاق ب کهدرحالی 
 :گفت  یاگرفته

 به خوابم؟ یبزن  یز چ یاومد یشت! وقت قحطه؟ اول صبح  -

 :آشپزخونه شد که دنبالش رفتم و گفتم داخل

 چه طرز حرف زدنه؟ یته؟سالم و احوال پرس یجا -

 :گفت  داشت،یبرم یوانل کهیبرگشت و درحال یشخندین با

 یادعاشقانه؟ بهت نم  یهااز اون سر زدن  ی؟به شوهرت سر بزن   یاومد  یه؟چ  -
 !ووجج

 :اپن نشستم و گفتم یرو ی،براش نازک کردم و با پرش چشمیپشت

 .یرمبگ یخال یخونه یدزر زر نکن! اومدم کل -

و شروع کرد به هم  یختشکر ر یگذاشت و کم  یز م یپر از قهوه رو رو لیوان
 .زدنش

 :گفت  یرنگ سکوت بود. اروم و با اخم کم یقهدق چند

 چته؟ یبرا -

 .هاز دوستام یکیواسه  -

 ی؟بد یقراره به ک  یستیکرمانشاه؛ خودت ن  یماره بر امروز قر  -

 .آشناست یگه؛د یار درن بازییسخس -
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 :بهم انداخت و گفت داریینگاه معن نیم 

 .دمیبه دختر نم ی،خونه خال -

 :و کالفه گفتم یدمکش  پوفی

 .پسره یتو فکر کن برا -

 :زد و گفت پوزخندی

 !خوادیونه مپسرش خدوست  یآهان، پس بگو! خانم برا -

هم بود و به قهوه زل زده بود. بلند شد   یهاش توبهش نگاه کردم. اخم  کالفه
! خواست از ینک س یدست نخورده رو با قاشق انداخت تو یقهوه یوانو ل

 :و گفتم یینپا یدمکنارم رد شه که پر 

 !آرمان الزم دارم -

 !به درک -

 !یرهگ  شیشکارم پ  یفآورده! حقدر دم در چه شعور بی

 :گرفتم از در محبت وارد بشم. به سمت اتاقش رفت که بلند گفتم  تصمیم

 !سرم زنتم ها یر آرمان! خ -

 !یدنگاه نکن طوریینا ینه؛آخر محبتم هم ها؟

 :داد زد یسمتم و عصب برگشت
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 ین. من همچخواییپسر م  یه  یخونه برا  گییو بهم م  یسرت زنم  یر آره! خ  - 
 ! مچه برسه زن خونه م،کنیب نمهم حسا یز رو به کن یدختر 

 :گفتم  یاتصال کرد و عصب هامسیم

 زنهیرو چک کنن، هزارتا آدم از توش م یت! گوشیستیخودت بهتر از من ن -
 .یرونب

 :یدحرص غر  با

 !کنم  یکیاوزگل رو  ینکن تو و اون پسره یکار  -

دادن  یحمن اهل توض یحلش کرد، ول شهیدادن م یحبا توض یراحت  به
 .تمیسن

 یفی؛کث  ی. حاالم قبول داررفتییبار حرف زور نم  یر ز  ی،هه! تو اگه عرضه داشت   -
 درسته؟

زور . شده بهیزمآدمت کنم عز  یم،عقد کن دمینه! بهت قول م یشتر از تو ب -
 !متوصل شم

 :! بلند داد زدمزنهیتر از دهنش زر مگنده  ینهحرص رو به انفجار بودم. بوز از 

 یه! تو  گیرمیروز از عمرم بمونه، ازت طالق م  یه  دمیم ولق  دم؛یمنم قول م  -
 !شهیگندش بلند م  یبو تر یشهمش بزنن، ب یکه هرچ   یاحمق 

زده  یرونب ترمیاستخوان  یهاو دست یاستخوان  یشونیپ یهاحرص رگه از 
 !یزجونعقد کنم؟ خدا محوت کنه عز  ایینهبوز ینبود. من قراره با همچ
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 :زد و گفت پوزخندی 

 !تا بدم ینشب -

 :گفتم  یتعصبان با

 !کشمیخودم رو م یا کشمتیم یا گیرمیطالق م یا -

سمت به یرتش،جاش رو با تعجب عوض کرد! بدون توجه به ح عصبانیتش
 یرونرفتم و از آپارتمان ب  یینها پا. از پلهیدمشهم کوب  یدر رفتم و محکم رو

 ی. خانوادهکنمیخت مدارم خودم رو بدب یفی،کث  یزدم. مثل خر سر کردم تو
. مال مردم خوردیمحروم ن  یتا حاال لقمه  یول  یمو بار هم بود  بندیب   یتا حدود

شون رو آرمان که همه  یی. کارهایمجوون مردم رو معتاد نکرد  یدیم،رو باال نکش
 .انجام داده

مأمور  یکه هرلحظه ممکنه کل  یکنم. خالفکار  یخالفکار زندگ  یهبا  تونمنمی
 !داربالش رو ببنده و بفرسته گل ت و و ک یزهبر 

 .م، از آرمان، از همهخانواده یتک اعضاهمه متنفرم؛ از تک  از 

*** 

بودم و مهم نبود   احساسییجلودارم نبود. دختر ب   یچیبود. ه  یقطع  تصمیمم
ها براشون مهم نبود من چون اون مونهیبرام م یو ک  دمیرو از دست م یک 
 یسمت در سبزرنگ رفتم. به سرتاپام نگاه واج! بهزدا ینبا ا یادسرم مبه  یچ 

 .انداختم و آروم حرکت کردم
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 یکوتاه تا وسط پا آب   یمونویمانتو لش و ک ی،او جذب سورمه ینج شلوار  
رو  یپمت یلی؛اکل یکفش اسپرت مشک   یی،بند طالرنگ، مچکم  یشال آب  ی،نفت 

 .کردیم یلتکم

 :که کنار در بود بلند شد  یسرباز صدای

 .خانم حجابت رو درست کن -

و شالم رو جلوتر آوردم. از کنارش رد شدم و داخل   یدمکش  هامیبه چتر   دستی
 یهم داشت. مرد  یگهدر د  یهاتاقک بود که    یه  شدی،یشدم. از در که داخل م

 :هاش رو در هم کرد و گفتنشسته بود. اخم یز پشت م

 یید؟بفرما -

 .رفتم شیز سمت م به

 .سالم -

 ون؟مرت. ایکمعل -

 !درجه ینتر کار داشتم. بزرگ  جاینا یساوم...با رئ -

 !یرخ یا یهضرور ینمخانم. امرت رو رو بگو تا بب شهینم یکارن؟مگه ب -

 !کمه  یلیانداختم. ستوان سوم بود. خ یهاش نگاه درجه به

 ... .به شما بگـ تونمی. نمیهمحترم، کارم ضرور یآقا -

گذاشت.   یبه من بلند شد و احترام نظام توجهیپشت سرم نگاه کرد و ب  به
 .همون جفت انداختن خودمون



  

 
555 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :حرص بهش نگاه کردم و گفتم با 

کتاب راجع به معاشرت   یکم! بهتره  زنمیجناب نسبتًا محترم، من دارم حرف م  -
 !سطح معلوماتتون باال بره ید،بخون

 :از پشت سر، گفت یمحکم و خشن کس صدای

 !چه خبره؟ -

 :باز شد و گفتم یشمنگاه کردم. ن هاشرجهو به د برگشتم

 جناب سرگرد؟ ید! خوب هستیحرف درست و حساب  یهشد  ینا -

 :کرد و گفت  اخمی

 !ییدعرضتون رو بفرما -

 یم؟حرف بزن یخصوص شهی...مشهیاوم...م -

 :گفتم  ارادهیهم رفت که تند و ب  یبدتر تو هاشاخم

 !یمخب تنها نباش -

دلش  یستشم. معلوم ندادم خفه  یحرجت که تهم رف یبدتر تو هاشاخم
 !نه! نکشتمون یا خوادیتنها م

 :یدگره خورده، غر   یهااخم با

 !یدبه ستوان بگ ید،دار یعرض -

 :ه گفتسمتش رفتم که ستوانشدم و تند به یلجباز یخیالبره که ب خواست
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 !خانـم با شمام ی،بر شهیخانوم نم - 

و تند  یدمکش  هامیبه چتر  یو دست  میدسمت سرگرد دوبهش، به توجهبی
 :بهم نگاه کرد که تند گفتم یصداش زدم که برگشت و با اخم، سوال

با  یدبه ستوان بگم. با شهی! نمیاتیهح یلیت نرو. کارم خسرگرد جون ننه -
 .خودتون صحبت کنم

 ... .ینوم نمخا -

 !یارجون مادرت نه ن -

انداخت  ییندادم که سرش رو پا یرونهام رو ببهش نگاه کردم و لب مظلوم
 :و گفت

 !ربع یهاستغفرهلل، فقط  -

 :و گفتم یدمباال پر  خوشحال

 .یادهربعم ز یهقربونت برم،  -

 :اخم گفت با

 !یرونب ییدنظرم برگشت، بفرما -

 !باشه بابا، ترش نکن -

 .یدبه ستوان بگ ید،دار یگفتم. کار  کهنیهم -
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م رو خورده یالک مشک  یهت اشار ! انگششعوریت! ب تو روح اون ننه ای 
 :و گفتم ینیمب یر ز یدمکش

هام! ممکنه چند سال جلو سرگرد. به نفعتونه حرف یگهنکن د یبد قلق  -
 .بندازتتون

بهش   یاغرهکرد که چشم  ییمسمت در راهنمااومد جلوم و با دست به  ستوانه
 :رفتم و رو به سرگرد گفتم

 .ودب ی. قصد من همکاریدخودتون نخواست -

 :بهم نگاه کرد و رو به ستوان گفت مشکوک

 .یگهم یچ  ینمولش کن بب -

 !یزن مخ شد این

 :بهش نگاه کردم که جلو اومد و گفت یخیالرو ترکوندم و ب آدامسم

 ی؟همکار -

 :تکون دادم که گفت سری

 خب؟ -

 :حرص و آروم گفتم با

 بگم؟ جاینا -

 :اخم گفت با
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 !مونییبازداشتگاه م ر ساعتو چها یستب ی،اگه چرت گفته باش - 

 :و گفتم خندیدم

 !مونییو چهار ساعت بازداشتگاه م یستباگه چرت نگفته باشم هم تو تا  -

 :اخم گفت با

 .یاپشتم ب -

شد   یبعد هم وارد ساختمون   یاط،ح  یهدر رفت که دنبالش رفتم. وارد    سمتبه
 !یسپل یدوم رفت. ساختمون اداره یو طبقه

نشسته بودن. بلند شدن و  یز دوتا م یدوتا مأمور، رو کرد که  رو باز  یاتاق  در 
گرد با تکون دادن سرش، جواب داد که هردو نشستن. وارد احترام دادن و سر 

 .رفت یزشسمت ماتاق شد و به

بود  یو نظام رفتیداشت و قدش بلند بود. محکم راه م یفرم یرو هیکل
 ی،. چشم و ابرو مشک وردخیبهش م یاو خورده ی. حدودًا سباریدیازش م

 یهاپشت، لبکم یهامتوسط و مژه ینیب ی،صورت گرد و پوست گندم
 .دادیم یلصورتش رو تشک یاجزا ی؛او قلوه یک کوچ

 :و گفت یزشنشستم و بهش نگاه کردم. نشست پشت م اییصندل روی

 .خانم شنومیخب، م -

 ... .خب...اوم -
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 یکت. بهتره از اول بگم. به اتمدیهام رو کنار هم چمکث کردم و حرف یکم 
 «رستگار یندم که اسمش رو نوشته بود. »متنگاه کر  شینهس یرو

ساله  یلیخ یخب سرگرد، بذار از اول بهت بگم. من اهل کرمانشاهم، ول -
خارج بود. چندوقت   یهم چند سال  عمو دارم که اون  یه.  کنیمیم  یتهران زندگ 

 یکه مشخص شد تو یخاکسپار یبرا یمپدربزرگم فوت شد و رفت یش،پ
م یدهست که فهم  ی. چند وقت یمعموم ازدواج کننوشته من و پسر   نامهیتوص

هم  یبه ازدواج باهاش ندارم، از طرف  یاپسرعموم خالفکاره. راستش عالقه
 .جرم بشم یکشر  خوامینم

هام گوش کردم و بهش نگاه کردم. با اخم و با دقت داشت به حرف  مکثی
 .دادیم

 خب؟ -

 !به جمالت -

 :کرد و گفت  اخمی

 کنه؟یم یکار اصاًل چ گید؟یاز کجا بدونم راست م -

نه! چند شرکت که با پوشش،  یا گمیراست م ینچک کن، بب یهخب  -
که   یوتر شرکت واردات و صادرات قطعات کامپ  یه.  برنیم  یشکارهاشون رو پ

 ی،اماهرانه  یشرکت که با ظاهرساز  یهشده،    یقطعات، مواد جاساز  ینداخل ا
ار، کینعربستان و با ا فرستنیو م کننیم یر شته رو اسبرگبخت یدخترها

 .یستن یادمهم بود که  یگهشرکت د یه. کننیکسب م  یپول خوب 
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 ید؟اطالعات رو از کجا آورد ین: ارستگار 

هم طعمه بشم و مجبور شد که بگه. قرار بود من  یعنیپسرعموم گفت.  -
 یکه باهاشون همکار  یرو بست، به شرط   یهنامزدم قض  یبفرستنم عربستان ول

 .کردینم یکار  ینکنه و اال همچ  یکنم. مجبور شده بود که من رو وارد باز

 ید؟هم داشت یهمکار -

آشنا  یطشعربستان که با مح یمبه عنوان همراه رفت بار یک رسمًا نه؛ فقط  -
 .کنم  یبعد همکار یبشم. قرار شد از سر

 ید؟کن  یکار براشون چ: قراره رستگار

کنم.   ینها رو بزک دوزک کنم و اگه شد، دنس باهاشون تمر قرار شد طعمه -
 .دارم یمدرک دنسر 

 .هم بود یهاش تواخم ی،تکون داد و به فکر رفت. کاًل در هر صورت  سری

 :برگه و خودکار آورد و گفت یهشد و  بلند

. حواستون باشه دیسیو شرح کارشون رو بنو شناسیدیکه م  ییهااسم کس -
 .گردمیو برم یرم. میفتهاز قلم ن ییز چ

 .و رفت یز م یتکون دادم که برگه رو گذاشت رو سری

 .شک کنه بهم راحت بود کهینا حدس

 یوار د یگوشه  ینانداختم که چشمم به دورب ینگاه نامحسوس یوار در و د به
 .خورد
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 .تمکه الزم بود رو نوش  ینظر نرسم و هرچ کردم مشکوک به  سعی 

انداختم.  ی، دست از نوشتن برداشتم و به خودکار نگاه از ربع ساعت بعد
 یجا یکردم و خودکار رو تو  یریگآدامسم رو باد کردم و ترکوندم و هدف

به غبغبه   یاولش پرت کردم که افتاد توش. با افتخار به عملم نگاه کردم و باد
 .انداختم

نگاه   یوار،د  یساعت رو  ختم و بههم اندا  یدادم و پاهام رو رو  یهتک  یصندل  به
 .انداختم

طرفم اومد و بدون حرف، برگه رو برداشت باز شد و رستگار داخل شد. به در 
 :بهش انداخت و بدون نگاه کردن بهم گفت یو نگاه 

 .بمون تا برگردم -

 قدر ینآوردم. ها! ها! ها! ادر  یبمرو از ج یلمو موبا یدمکش  یرفت. پوف  بیرون
 .رفت تحول بدم یادمرو  یلمباشلوغ شد که مو

که   یهمال سروش بود و بق یکیداشتم. بازش کردم که  پاسخیتماس ب  کلی
 یمتسل ینجان آفر بهقدر زنگ بزن که جانتا بودن از آرمان بود. اوندوازده

 !یکن

 یرو کاًل آف کردم. ک  یمانداختم و گوش ینگاه  هایامپ یلبه س حوصلهبی
 !رو داره یامهمه پ ینا یحوصله

داخل شد. چه صفت  خواستگار یکردم که رستگار ب  یبازمگس یقهدق چند
 !یباحال
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 !ها کردییمعطل م یگهد یکمجا داشت  - 

نگاهش رو گرفت و با اخم  یع بهم کرد و سر  نگاهییمباال انداخت و ن ابرویی
 .رفت یزشبه سمت م

 بود؟ یاسمتون چ  -

 .یانساحل شا یان؛شا -

 .یمکه بهتون خبر بد  یدون رو همراه با مشخصات بذارترهشما یان،خانم شا -

که من   یدتوجه داشته باش یدعقد. بعد هم با یکرمانشاه برا  یرممن عصر م -
 !هست که بفهمه یز قدر تخالفکار باشم. مطمئنًا اون یهقراره همسر 

 :کرد و گفت  مکثی

ه م کبد یامکه به عنوان دوستتون بهتون پ یدکن یومن رو س یشماره -
 .نباشه یز برانگشک 

 !یگهد یهزننوع مخ یههم  ینتکون دادم. خب ا سری

کردم.   یادداشتمچ دستم، شماره رو  یشدم و خودکار رو برداشتم و رو بلند
 .زدم یرونبعد هم مشخصات رو نوشتم و ب

 یچ بابت همه یالمخ و به راه افتادم. حاال یدممانتو لشم رو سرم کش کاله
که زورم   ییهاآرمان و تمام کس یجلو تونمیراحته که م یالمراحت بود. خ

 !و آرمان یر مثل ام یکینه  یرم،بگ یمخودم تصم ی. خودم برایسمکردن وا
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رستگار رو  یشماره ها،کالیسم یا یامرو درآوردم و بدون توجه به پ گوشیم 
 .مچ دستم رو هم پاک کردم یشمارهرو آف کردم.  یکردم و دوباره گوش  یوس

 .شده بود یر د یگرفتم و به سمت خونه رفتم. کل  نیشیما

تعادلم رو حفظ  یول یین،پرت شدم پا یناز حساب کردن با هول از ماش بعد
باز  یعنی زد؛یعمو و آرمان چشمک م ینکردم و وارد آپارتمان رفتم. ماش

 !دارن. پوف یفتشر  جاینا

تکون  یخت و سر بهم اندا نگاهییمر باز شد و سهند نواحد رو زدم. د زنگ 
 :داد و گفت

 .یک عل -

 .سالم، بکش کنار -

 .رفت و داخل شدم کنار 

نشسته  یست سلطنت  یبه خونه انداختم. همه رو اییشدم و نگاه کل داخل
و  یبود. انگار که عصب یستادهبودن. آرمان وسط سالن ا هامینبودن و عمو ا

 .نگرانه یفقط کم ی،آشفته و کم

 .کردم که جواب دادن  یسالم کوتاه بهش رو به جمع  توجهبی

 .دینیشما گوش نم شهینم یشدختر طور ینا گمی: بفرما! من ممامان

و پشت گردنش نگهش داشت و  یدموهاش کش یکالفه دستش رو تو  آرمان
 :با اخم گفت
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 تا االن؟ یکجا بود  - 

 !یزمعز  یجوابت رو ندم تا بسوز یدمم یحرجبهش زل زدم. ت سرد

ها رفتم که با گفتم و به سمت پله  «یاا اجازهرو به جمع »برو گرفتم و  ازش
 :گفت  یتر بلند یصدا

 !جواب منو بده یست،اجازه ن -

به جمع  یااشاره ییحرص دادنش با پررو تر یشب یسمتش و برا برگشتم
 :کردم و گفتم

 .ترا بودمبا بزرگ -

 :گفتم  یرآمیزیبا لحن تحق مبعد

 !نه تو -

فاتح و  یاجمع با چهره یکردنش جلو  یع کردن و ضا  یکساناز با خاک  پس
حاال که آرمان مثل  یممغرور به سمت اتاقم رفتم. قاه قاه قاه! ما فلفل ندار

 !غذا یبه مزه خورهیبرا غذا. البته که گند م یمازش برش بد یکمفلفل شده 

ه ب یباد یامرز،شاه خدا نباز کردم و مثل رضا اییانهاتاق رو به طرز وحش در 
اتاق چرخونم و در رو   یباال رفته نگاهم رو تو  یغبغب انداختم و با اخم و ابرو

 .بستم

 هام بلد بود؟کار   ینشده بود. مامان ما از ا یز قدر تم! چهالعجایبجلل

 !کمرم  یشد و خورد تواتاق بودم که در با شدت باز  یزیکِف تم  تو
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 .نزنم یغ رفتم که جرو محکم گاز گ یینمزد و لب پا یروناز حدقه ب چشمام 

آرمان مواجه   محل،یخروس ب   ِی عصب  یبه سمت در برگشتم که با چهره  آروم
 :و گفتم یدممثل بمب ترک یهوشدم 

 !فرهنگ یب  ی! کور! خدا ازت نگذره از آمازون در رفتهیـوانح -

 :یددندون غر  یناز ب یمن، عصب هاییبازون توجه به خلرو بست و بد در 

خر مثل من  یه یرون،ب یها و حالت از خونه زدن حرفبا او یفکر نکرد -
 ممکنه نگران بشه؟ هـان؟

 .خوردم یبلندش تکون  یآخرش رو با داد گفت که از صدا «هان»

 !نشده که یزی. چکنهیم یازداغشقدر پ. چهزدیم یتاز عصبان نفسنفس

 :از قبل داد زد تر یها بهش نگاه کردم که عصبمنگل مثل

 ی؟بود یکدوم قبرستون   -

 :خودم اومدم و داد زدم به

 .نداره یز به تو چ -

 یکم  یشد و با فاصله تر یک زد و نزد یتخس بهش زل زدم که پوزخند بعدم
 :ازم، گفت

که   یدقش رفت صقدر قربونخونه جور نشد؟ چه یبه شازده بگ  یرفته بود -
 ناراحت نشه؟
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 .هگل کرد  یش! نگران نشده، حسودسوزهیپس بگو از کجا م آها 

 :کردم و گفتم  یزونهام رو آوگرفتم و لب  فاز 

 !تار موت عشقم یه یگفت فدا  یناراحت شد ول -

کنم؟! هه! صد نار بده آش، به   یحتوج یبهم نگاه کرد. حتمًا توقع داشت  ناباور 
 !باش یالخ ینهم

صورتش   یهو.  کردیو دم و باز دماغش رو عمق م  آوردینفس کم م  یتانعصب  از 
گذاشت و فشار   شینهسمت چپ س یت راستش رو روجمع شد و کف دس

 !آوردیقرمز شده بود و واقعًا نفس کم م یداد! صورتش کم

 نه؟  یا  یرهبهش نگاه کردم. االن حالش بده؟ خب به نظرتون بذارم بم  متعجب

هاش رو جلو آورد و صورتش بدتر جمع ب برد و شونهرو عق ینشس یقفسه
 .خم شدداد و  یهتک یز شد. دستش رو به م

 :گفتم  متجعب

 چت شد؟ ی؟هو -

 .کرد نفس بکشه  ینزد و سع حرفی

 !ارزهیگردن من بابا، نم  ندازنایم بمیره

کردن!   جیغ یغ زلزله، شروع کردم ج یهااز در اتاق خارج شدم و مثل بچه تند
بشم که  و نفله یفتمبود ب یکشدم و به خاطر سرعتم، نزد یر ها سرازاز پله

هاشون نگاه کردم. و با چهره یسادمها واشتم. وسط پلهخودم رو نگه دا
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که داشت  ریلگو یادآوریبه حالتشون بندازم که با  یکهخواستم چندتا ت 
 :گفتم  یع سر  مرد،یم

 !...آرمان ُمردیزهعه...چ -

 !خبر آوردنم ینشورم رو ببرن، با اردهمُ  یعنی

سمتم سرعت به  زد و به صورتش چنگ انداخت و عمو و بابا با  یغیج  عموزن
سمت اتاقم حمله کردن. همه به  یه،از ثان  یکسر   اومدن و از کنارم رد شدن. در 

 .یدمسمت اتاقم دوسرم رو خاروندم و با مکث، به

دو زانو نشسته بود، انگار داره  ی. آرمان رویسادمشدم و دم در وا داخل
ش قلب یبود و دست راستش رو رو یز . دستش به کنار مکنهیم ییشودست

 .اشته بودگذ

 :حرص از اتاق خارج شد. مامان دنبالش رفت و آرام با بغض گفت با

 حالت خوبه؟ ی؟داداش -

 :کرد و گفت  یآروم یخندهتک  آرمان

 .نکن یهآره قشنگم، گر  -

 !یحرف گوش کن یو از اتاق خارج شد. چه بچه یهگر   ر یبدتر زد ز آرام

 .آروم پراکنده شدنهم آروم بقیه

 :بهش گفتم رو

 !ی؟پس چرا تا االن واکنش نداد ی؟داشت  یمشکل قلب -
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هاش گذاشت و کف دست چپش رو چشم  یکرد و آرنج راستش رو رو  اخمی 
 .شکمش گذاشت یرو

 .یششاهلل الل به درک! حرف نزن! ان خب

و مشغول جمع  یرونب یدمکش یرشتخت رفتم و چمدون رو از ز سمتبه
مانتو  یهکه جمع کردن تموم شد،  ساعتیمهام شدم. بعد از نکردن لباس

 یشرت. تیدمکش یرونبلند و اپن که مچش کش خورده بود رو ب یسرخاب 
 یاو شال بلند و سرمه  یاسورمه  ینهمراه با شلوار جذب و ج  یو جذب   یمشک 

 .رو هم همراهش درآوردم

جا انداختم که مشخص بود خوابه. از خدا خواسته همون یآرمان نگاه  به
 .وض کردمها رو علباس

 ایی. رژ سرخاب یدمکش  یو بلند یکچشم بارتوالت رفتم و خط یز طرف م به
شته شدم کا  یهاناخن یرو رو ینشستم. الک مشک  یصندل یهم زدم و رو

 .دادیتر نشون مرو قشنگ  یماستخوان یهاکه دست  یدمکش

رو با ست دستبندش بستم و موهام رو بافت  اییبلند و مشک  گردنبند
 یالزم پر کردم و رو یلرو هم از وسا یمچرم و مشک ی. کولهدمز  یفرانسو

 .چمدون گذاشتم. به سمت آرمان رفتم و آروم صداش زدم که جواب نداد

تمام وزنم رو  یهوییگذاشتم.   شینهس یراستم رو رو یرفتم و پاتخت  روی
 .راست انداختم یپا یرو اییانهبه طرز وحش

 !ینزم یرو مدیپر  یرجهو با ش یستادمشکمش ا روی
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خودش  یداد چشماش رو باز کرد و با دست شکمش رو فشار داد و تو با 
 :تخت نشست و با اخم گفت یبلند شد و رو یهوییجمع شد. 

 !ی؟هار شد -

 :گفتم  ریلکس

 !شد یخواه  ی،هست  ی،بود -

سرم رو  یرفت و بدون اجازه شونه یز سمت مبهم، به توجهیزد و ب  پوزخندی
 .زد یروناتاق برو مرتب کرد. بعد هم از برداشت و موهاش 

 بشقاب و دوتا قاشق و چنگال و یهرفتم. وارد آشپزخونه شدم و  دنبالش
 .اپن یو گذاشتم رو ینیس ینمکدون رو گذاشتم تو

بغلم و  یر کردم و قابلمه رو زدم ز  یبرنج خال یرو رو یمهخورش ق یقابلمه
 .تمرف یسمت اتاق ناهارخوررو برداشتم و به ینیس

 :راه بلند داد زدم وسط

 !زدهیغذا قحط  یاآرمان؟ آرمان، ب -

رو  یماسپرت و مشک یهاگذاشتم. کفش  یز م یرو رو ینیاتاق شدم و س وارد
 .چهارزانو نشستم یز م یدرآوردم و رو

چشم   یز نشست و بدون توجه بهم، منتظر به م  یصندل  یداخل شد و رو  آرمان
 .دوخت

 !خودم حمله کردم به قابلمه اب وبشق یتو یختمغذا براش ر کمی
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 .رو خورد و با آرامش غذاش رو خورد شخنده 

*** 

 «راوی»

به اون دختر، با اون ظاهر و طرز  یدبا دونستیرستگار آشفته بود. نم سرگرد
 یطعمه باشه برا یه یان،نه! ممکن بود ساحل شا یاحرف زدن، اعتماد کنه 

 .کنه  یدابود، انحراف پ یرشرگکه د  یمهم یذهن سرگرد از پرونده کهینا

و دوباره رفتار ساحل   یدکش  یداد و پوف   هاشیقهبه شق  یگار ماساژرست  سرگرد
 .رو از ذهن گذروند یانشا

رو  یذهن سرگرد به هم خورد و کالفه گوش یز،م یزنگ خوردن تلفن رو با
 .برداشت

د چند جمله، سرگرد رو احضار کر   یمافوق سرگرد بود که تو  ی،محمد  سرهنگ
 .به اتاقش

محکم به اتاق  ییهادرهم، با قدم یشههم یز ر یاهبلند شد و با اخم رستگار 
چرم   هاییصندل  یسرهنگ، رو  یو اشاره  یسرهنگ رفت. بعد از احترام نظام

 :یدزد و پرس یاتاق سرهنگ نشست. سرهنگ لبخند یاو قهوه

 خبر رستگار؟چه -

 :انداخت و آروم گفت یینسرش رو پا متین
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بهشون اعتماد  یدبا دونمینم یقاً م. دقآشفته یانهنگ از بابت خانم شار س - 
از طرف خود  یاقاچاق عرض  ینه. ممکنه طعمه باشه از طرف پرونده یاکنم 

 .دونیدیدادن اطالعات اشتباه به ما. خودتون بهتر م یباند طعمه باشه برا

 :سرش رو تکون داد و گفت سرهنگ

 !هبچ ارهکردن ند  یهگر   کهینا -

 :متعجب سرش رو باال آورد و گفت رستگار 

 کردم؟  یهگر   یقربان من کِ  -

 :و گفت یدخند محمدی

 !یادبگم که ازت برنم یزیچ یدسرت، با یدنباال کش یبرا یشههم -

 :کرد و گفت  مکثی

. با هر کس یارجا رو دربمراقب بذار. هر کجا رفت، آمار اون  یانخانم شا  یبرا  -
ش رو . کل خانوادهیاراون شخص رو درب ییخچهررد، تانشست و برخاست ک

 .یرو کنترل کن کارتشیمس یبرات که بتون  گیرمی. حکم میر نظر بگ یر ز

 :دهیادامه م یو محکم یلحن جد با

دار بشه. پرونده خدشه ینبا ا ی،که داشت   یاسابقه خوامیرستگار اصاًل نم -
 یدبه سرگرد زند. تو فقط با دمیرو انتقال م یبود یرشرو که درگ یاپرونده

 یانخانم شا یمهمه. اگه ادعا یلیپرونده باشه، چون خ ینا یتمرکزت رو
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ها انواع خالف نگوشمو  یخ. بیماز قافله عقب یلیداشته باشه، ما خ یقتحق 
 !یمکن  یکار  یمآوره اگه نتونو شرم گیرهیصورت م

از  تر یشب یدبا دونستیهم رفت. انگار خودش هم م یرستگار تو هایاخم
 یکه به راحت   یمعتقده مأمور یول یره،بگ یاون دختر رو جد یهاحرف ینا

 !شهیهم محسوب نم یگاعتماد کنه، در د

کار رو برام  ییجهانجام بشه. بعد نت یدکه گفتم با یی: تموم کارهاسرهنگ 
 !یاشآشفته نب قدر ینبعد ا یسر یدوارم. امیاریم

 ... .گذاشت  اییو احترام نظام گفت  «یبلند شد و »چشم سرگرد

** 

 «ساحل»

 :گفتم  یغ ج با

 ! ی...آ یآ  -

 :با تعجب از کنارم گفت آرام

 شده؟ یچ  یه؟چ -

سمتم برگشتن و بهم نگاه و سپهر از جلو و سهند و سروش از عقب، به آرمان
 :زدم و گفتم اییکردن که لبخند زور

 !ُدمم ی. فقط آرام نشسته رویستن یزیچ -

 :رفت و گفت یاغرهشده بود! سهند چشم یقد نعلبک  چشاشون همه
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 در اومد؟ یدمت کِ  - 

 !یشبد -

 . یدنکرد و آرام و سروش و سپهر خندرو نگاه  با اخم برگشت و به روبه  آرمان

بلند و   یشاس  ینماش یه  یتو  یدیمکه ما همه چپ  یمبر   ینبود با دوتا ماش  قرار 
 .ینماش یههم  یلبابا و عمو و اهل فام

خر و پف درآوردم! آرام که تحت فشار بود  یآرام و ادا یولو کردم رو خودمو
 :یدنال

 !یگهنکن د یتت نخواب. اذ! جون ننهیآ  -

 :از پلکم باز کردم و گفتم یکی الی

 .نکردم، فقط خوابم یتمن که اذ -

 یگه؟د زنییخواب حرف م یتو -

 :گفت  یغ تکون دادم که با ج سری

 !له شدم ینی،نکن سنگ یتاذ -

 :بلند شدم و گفتم تیز 

 !یتو ناتوان  یستم،ن ینعلم ثابت کرده من سنگ -

 ین؟. باز شروع کردیگه: بسه دسپهر 

 .یریمبگ یخوراک  یمبر یساوا ی،سپهر تا از شهر خارج نشد -
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 یهامون موج بندرفقر تو کارت ید،باز قراره بعد از خر  یگه؛د یچی: هسهند 
 !بزنه

 :گفتم  یطنتش با

 !یم. همه مهمون آرمانیدکن  یبج  یشما دست تو  یستالزم ننداره،    یاشکال  -

 :و بدون برگشتن سمتم رو به سهند گفت یدباال پر  ابروهاش

 !پول داشته باشم؟ یادسهند، داداش؛ به من م -

 :داد زد یتبا عصبان یسر  سهند

 گوشم درازه؟  -

 :داد زدم بدتر 

 .تا بهت ثابت کنم یر آروم بگ یقهدق یهآره!  -

 .رو برداشت یفونرفتم و دوباره زنگ رو زدم. انبار مامانش آ  ونیفسمت آ  به

 بله؟ -

 دم در؟ یادب یگیدم یاخاله به رو -

زخم بود، با دست   یلبش رو که کم  یگوشه  ینرو گذاشت. رادو  یفونآ   حرفبی
 :فشار داد و رو به آرمان گفت

 ... .و اال یگمبهت نم یزیبه حرمت ساحل و سروش چ -

 !ی؟: و اال چ آرمان
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 :گفتم  یع سمتش حمله کنه که سر خواست به رادوین 

 !به هم کنیدیاو رم کرده، حمله مبسه! اه! همش مثل گ -

 :شد و گفت یادهپ آرام

 !خب، سهند خوابه یدداد نزن قدر ینا -

 :که گفت  یمبا تعجب بهش نگاه کرد همه

 !ها؟ -

 :متعجب گفت سروش

 !االن وقت خوابه؟ -

 :خت و با اخم رو به آرمان گفتباال اندا یاشونه آرام

 !بازم؟ ی؟نش یعصبان  یآرمان مگه به مامان قول نداد -

 :و گفت یدپوف کش آرمان

 ی؟شد یاده. چرا پینتو ماش ینبش -

 :به حرفش گفت توجهیب  آرام

 !کنمیم یهگر   شینمیبه خدا م یری،دعوا بگ -

چ، نچ« و درم بست. »ن ینکرد داخل ماش  یتشبه طرفش رفت و هدا آرمان
 :لب کردم و گفتم یر ز
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ها جمع  طور ینا یتو یکم! یگهد کنهیبچه رشد نم کنی،یکارها رو م  ینهم - 
 !یشهنم ینارنج نازک قدر ینباشه، ا

 :اخم گفت با

 !یهکه مثل تو درنده نشه، خودش کل  ینهم -

چهارچوب   یتو  یاها به سمتش جمع شد. روحواس  یخونه باز شد که همه    در 
 .به همه داد «یبا لبخند »سالم ی،با حال نه چندان مساعد و یساددر وا

 یینبود و سرش رو پا یدههم کش یهاش رو توسروش نگاه کردم که اخم به
تکون داد  یداد. سر  یهرفت و دوباره بهش تک ینانداخته بود. به سمت ماش

 :و گفت

 !آره -

 .گمیکه م  یآدرس ینبابا، سپهر برو به ا یهچ ی: خوراک سروش

 یم،کجا بر   دنیگردش که نظر م  یم. وا! مگه اومدیممتعجب نگاش کرد همه
 !یم؟کجا نر 

 :متعجب گفت سپهر 

 .یمنصفه شب برس یددور دور، با یمبر  یمبابا، بخوا یرهد ی؟واسه چ  -

ها قبل از رفتن. سر خرت رو کج از بچه یکیبدم به  یدبا یدکل  یه: من سروش
 .یع کن سر 

 !نکن ینتوه عروسک من اسب، به ی: هوسپهر 
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 گفتیزنه م یلمهسرش! تو اون ف یَهوو آورد گمیداداش م: به زنسروش 
 !آدم ممکنه ِشئ باشه یزنونه کرد و با عشوه گفت( هوو )صداشو

من بهش   کرد،یم یقشنگ نقش باز  قدر ین. ازدیمیاز اداهاش قهقهه م  همه
 .شک کردم

 .روند یارو یرو داد و سپهر هم به سمت خونه آدرس

 !چپ چطوره؟ یکوچه عل  ی: ساحل خانوم، هواسروش

 :گفتم  یدهخند با

 .یدیخب جور نشد. دمت گرم آبرومون رو خر  -

 :زد و گفت چشمکی

 (بخسبم. )بخوابم خوامیدمم گرم! حاال برگرد، م -

داشت   یدد  ینهو درست نشستم. پشت سر آرمان نشسته بودم و از آ   برگشتم
 .تم که کالفه نگاهش رو گرفتبهش انداخ ر دایمعن یبهم. نگاه 

. با سروش از یدیمرس  هاینا  یارو  ی(، به خونهی)نصف   یو ُکت  یسرعت فورج   با
 یطرفم گرفت و خودش به جلورو به یدو سروش کل یمشد یادهپ ینماش
 .داد یهتک ینماش

بعد در با  یقهسمت در رفتم و زنگ رو فشار دادم. چند دقگرفتم و به  ازش
 یین،پا یادب یارو برداره  یفوند. دوباره زنگ رو زدم که آ باز ش «یز»ت یصدا

 .باال رفتن رو نداشتم یچون اصاًل حوصله
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 .اومد یرونب ینخورد و رادو یتکون  در  

 :تکون دادم که گفت سری

 .باال یا. بیک عل -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .برم. منتظرن یدبا ی،نه مرس -

براش  یکرد و سر   یزیسروش، اخم ر یدنانداختم که با د ینبه ماش ایاشاره
 هاشیقهتکون داد. سروش هم نوک دوتا انگشت اشاره و وسطش رو، کنار شق

 .«یک»عل یعنی ینهاش رو به جلو حرکت داد. ابرد و انگشت

 :رو به سمتش گرفتم که با اخم و پوزخند گفت کلید

مشخصه   کرد.  یهحرف زد، تا خود صبح گر   یاطور با روکه داداشت اون  یشبد  -
 !ینشخوب ساخت

 :خنده گفتم با

 !یهعشق چ یبفهم یستی،خب تو که آدم ن -

 .یهُکل  فهمییکه تو م  ینهم -

 .فهممیمنم نم -

 !چرند نگو. حالش بده -

 :گفتم  یطنترو کج کردم و با ش سرم
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 بگم داداش دوا کنه دردش رو؟ - 

 :و گفت یدهم کش یرو تو اشاخم

 !کوفت  -

گل کرده! با اخم   یرتشو کاماًل مشخص بود باز رگ غ  شد  یادهپ  یناز ماش  سپهر 
 :شد که با خنده رو به سروش گفتم یرهبهم خ

 !شد یادهپدرفوالدزره پ -

 یبرگشت و با خنده به سپهر نگاه کرد که دست راستش رو به بدنه سروش
 .چپش رو به کمرش زده بود داده بود و دست یهتک ینماش

 ی؟: ها؟ باز رم کردسروش

 !شوفه: خسپهر 

 :رو به من گفت بعدم

 باشن؟ یآقا ک  -

 :شد و با پوزخند گفت یادهآرمان هم پ لحظههمون

 !! خب کاماًل مشخصهیه؟به نظرت ک -

 :برگشت و متعجب گفت سروش

 !شده؟ یوهجزو م یاز تا حاال پ یاز کِ  -
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 یکهت یشهشو! دستت طال عشقم که همخفه یکیبود تو  ینا منظورش 
 .زهطرف بسو اندازییم

 :اخم کرد و گفت آرمان

 !شدن غیرتیبرادرها ب  یاز وقت  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :و رو به من گفت یدخند سروش

 !گن؟یم یچ  یناا -

 :خنده گفتم با

 !چرت و پرت -

 :کالفه رو بهم گفت  رادوین
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 باال؟ یمچند لحظه بر  - 

 !ها یامتنها م -

 :گفت  ینسبتا بلند یطرف با صدااز اون سپهر 

 !ینا با یتو غلط کرد -

 !کننیفکر م یاونا چ  گیمیم یشد! ما چ  یریتو ش یر اوه چه ش اوه

 :با اخم گفت رادوین

 !داراحترام خودتو نگه یارو یهو -

 !یگهعه بسه د -

 .شما بفرما به کارت برس شمی: بله من خفه مآرمان

 ی. وایمکرد. با به نگاه به سروش از خنده منفجر شد  یاه داخل خونه اشارهب  و
 .حرصشون بدم تر یشب یکمباحال بود. بذار  یلیخخدا 

 :خنده گفتم با

 !یاتو هم ب یباال اگه خواست  ریمیما م یزمسروش، عز  -

 !ها یایباشه برو فقط زود ب -

 :گفت  ینگفتم و خواستم وارد شم که رادو  «چشمی»

 .یارخب اونم ب -

 !کرد. چشمم روشن  یابه سروش اشاره و
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 !کنهیم یاح تر یش: هه فکر کنم پسره بآرمان 

رو به  ینازش نداشتم. رادو یو منم دست کم خندیدیغش مغش سروش
 :آرمان گفت

 !یدپرروتر نش گمینم یچیه ی. هرچ یگهببند د -

 یبشرو از ج  شیبرد و گوش  یبشزد و دستش رو به ج  اییلبخند عصب  آرمان
د و رو باال دا هاشین. با آرامش آستیصندل یو انداخت رو یدکش یرونب

 بارییناومد. اوه اوه! آخر  یناول لباسش رو باز کرد و به سمت رادو یدکمه
 !زد طرف نابود شد یرو درآورد و لبخند عصب شیکه گوش

 :و گفتم یسادمم رو خوردم و جلوش واهول خنده با

 !آرمان -

 :گفت  آروم

 !زهرمار -

 :بلندتر داد زد و

 .با زبون خوش برو کنار -

 :و هول گفتم یسادما دست پسم زد که دوباره جلوش وانخوردم که ب تکون

 !یاستداداش رو -

 !باشه یهر خر  خوادیبه درک، م -
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 :و گفت ییدهم سا یرو رو هاشدندون 

 .یزمبرو کنار عز  -

 !یستن کنییطور که فکر مآخه اصاًل اون -

 :داد زد بلندتر 

 !بزنمت؟ یاکنار   یریم -

 :طرف داد زداز اون سروش

 ! یبزن  یلط کردغ یلیخ -

 .: دخالت نکن توسپهر 

 !: تو دهنتو ببندسروش

 :گفت  یعصب سپهر 

 !زنمیم. اون نزنه من زنهیاون پسره رو م یول زنهیاون ساحل رو نم -

 :داد زدم کالفه

 ید؟چطور بگم بفهم -

 یستُخلت رو جمع کن ساحل. مشخص ن یهاداداش ین: بابا ارادوین
 !یقاً دق یهفازشون چ

جلوش  یممثل گاو حمله کرد سمتش. تا بخوا یهوو  یدخند یعصب باز  آرمان
 !شدا یجد یشوخ  یکرد. شوخ   ینصورت رادو یحواله یمشت  یریم،رو بگ
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 ان رم کی

و عقب  یمو دو طرف بازوش رو گرفت یمبه سمتش رفت با سروش سریع  
 .یدیمکش

 :برگشت و گفت یتعصبان با

 خوره؟یداره م ینیبب یتحمل ندار یه؟. چینمول کن بب -

 :حرص گفتم با

هم حالش بده گفت   یارو  یاستداداش رو  ین. رادوکنیید آخه شتر اشتباه م  -
 !ینسر بهش بزن. هم یهباال  یاب

 :داد زد یتعصبان با

 گوشم درازه؟  -

 :داد زدم بدتر 

 .تا بهت ثابت کنم یر آروم بگ یقهدق یهآره!  -

 .رو برداشت  یفونآ مامانش    بار ینرفتم و دوباره زنگ رو زدم. ا  یفونسمت آ   به

 بله؟ -

 دم در؟ یادب گیدیم یاخاله به رو -

ت زخم بود با دس  یلبش رو که کم  یگوشه  ینرو گذاشت. رادو  یفونآ   حرفبی
 :فشار داد و رو به آرمان گفت

 ... .و اال گمیبهت نم یزیبه حرمت ساحل و سروش چ -



  

 
585 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !ی؟: و اال چ آرمان 

 :گفتم  یع خواست به سمتش حمله کنه که سر  رادوین

 !به هم کنیدیبسه! اه! همش مثل گاو رم کرده حمله م -

 چهارچوب  یتو  یاها به سمتش جمع شد. روحواس  یخونه باز شد که همه  در 
 .به همه داد یبا لبخند سالم یچندان مساعدو با حال نه یساددر وا

 یینبود و سرش رو پا یدههم کش  یرو تو  یشهاسروش نگاه کردم که اخم  به
 .داد یهرفت و دوباره بهش تک ینه بود. به سمت ماشانداخت

 :رفتم و بغلش کردم که بغض کرده گفت یاسمت رو به

آدم شد! واسه ملت جز خنده  یدتو هم به ما رس یداداش عقب مونده ینا -
 .اخم کنه افتهیم یادش رسهیبه من که م یست،بلد ن یطنتو ش

 :و با خنده گفتم یدمکش  عقب

 !ستعقب مونده یگیمخودت  یخیال،ب -

 !کوفت  -

 :خنده و تعجب گفتم با

 !که  یخودت گفت  -

 :آرمان بلند شد یانداخت که صدا یینرو پا سرش

 ! کنهیرو مشخص نم  یزیچ  یاستداداش رو  ینا  کهینحل نشد. ا  یزیاالن چ  -
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 :با تعجب گفت رویا 

 شده؟ یچ  -

 ... .که داداشت و زن من  یخبر داشته باش یدشما که با -

 یم سر بزن  یهو    یمبد  یدکل  یمحالش بد بود ما اومد  یارمان ببند دهنت رو. روآ   -
 !ینبهش. هم

 دوست شم؟ ین: من مگه مخ خر خوردم با ارادوین

 :به من اشاره انداخت. خواستم جوابش رو بدم که سروش گفت و

 حتمًا من مخ خر خوردم؟ -

 !ی: تو که خود خر رادوین

 .: به تو بردمسروش

 :خنده گفتم با

 !ی؟بگ  یزیچ خواییهمه خفه شن لطفًا. سروش خان نم -

 :اشاره کردم که با اخم گفت یابه رو و

 !خانم؟ یا! مگه نه روزننینم یها که حرف درست و حساب موندهعقب -

جواب  یطنتبا ش یگنم یملت هر چ  یشی؟نازک مدل رسیی: به من مرویا
 یشی؟م جنبهیب  رسییبه من که م یدیم

 !«یادبود از تعجب. همه منظورم سپهر و آرمانن! »چقدر ز دهکف کر   همه
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 :تخس گفت سروش 

 !آره، حقته -

 :گفتم  متعجب

 !سروش؟ -

 .خودش رو انداخت تو بغلم یهبا گر  یارو برگردوند که رو روش

 یرتیآرمان غ کنه،یم یهگر   یارو کنه،یکردن! سروش ناز م  ییر قدر تغچه همه
 !شهیم

 :حرص گفت با

 .نکن تشیذسروش ا -

 :برگشت و با اخم گفت سروش

 !اون که منو سر کار گذاشته؟ یا کنمیم یتمن اذ -

 !یستتمومش کن االن وقتش ن -

 :گفت  یخیالرو باز کرد و ب اخماش

 .نکن یه. گر یاوک  -

 :کرد که با حرص گفتم  یهبهش بدتر گر  توجهیب  رویا

 یستی؟وره ول کن ننخ ینیتها و آب بمادمازل تا تمام مانتوم رو به اشک  -
 .شد یرمونبابا د
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. سروش یمکرد  یکه با خنده خداحافظ   یدجدا شد و با حرص به کتفم کوب ازم 
 :گفت  خیالیبا ب  یارو به رو

 .فرستمیآدرس خونه رو االن برات م -

فرستاد   ییزد و بوس هوا  یچشمک   یطنتتکون داد که سروش با ش  یسر   رویا
 .انداخت یینو سرش رو پاتا بناگوش باز شد  یارو یشبراش. ن

 :و رو به سروش گفتم یمرفت ینسمت ماش به

 .من یبرم عقب بخوابم تو برو جا خوامیم -

از جا کنده شد. خودم رو   ین. با تک بوق سپهر ماشیمتکون داد و نشست  سری
 :گفتم  یبلند یلو کردم و با صداو

 .نره یادتونهم  یاون ضبط رو روشن کن. خوراک  -

*** 

 .و از اتاق خارج شدم یدمدستم کش یرو رو یماسورمه یهود آستین

تا االن که ظهر  یدیمخواب یمراست رفت یهو همه  یدیمرس یروقتد دیشب
 .بازه یز عز  یها هم خونهباشه. طبق معمول چتر عمه

اومدم   یینها با ضرب پاخونه به پا بود و همه مشغول بودن. از پله  یتو  ولوله
ها نشسته بودن مبل  یکه رو  یاده سمت سروش و فر و به اطراف نگاه کردم. ب

 .رفتم

 :دور صدام رو پس کلم انداختم و گفتم از 
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 ی؟زنگ زد یاسروش؟ به رو یهو - 

 :با خنده گفت یادبزنه، فر  یبخواد حرف  کهیناز ا قبل

. یبد یشها نمااومدن از پله یینذوقتو با پا یستعروس خانم الزم ن -
 !یازدهمشخصه ذوق طوریشینهم

 :رفتم بهش و گفتم ایغرهچشم

قبل چه  یتو کفش ملت؟ برم راپورت بدم سر  یبه تو چه؟ باز سرتو کرد -
 !یا؟با دن کردییم یغلط 

 :باال رفته گفت یبا ابرو سروش

 !کردن؟یم ار یکچ -

 :بهش انداختم و گفتم نگاهی

 !کنی؟یترها دخالت مکار بزرگ  یتو یکه اومد  یتو مشقات رو نوشت  -

 !ی؟تا حاال تو بزرگتر  ی: از کِ وشسر 

 !متأسفانه یبه عقله که تو ندار یستبه سن ن یتر ...بزرگیبزرگ  یهبه قول  -

 :از پشت سرم گفت صدایی

 ید؟خبره باز معرکه گرفتچه -

 :سمتش و گفتم رگشتمب

 ی؟به زشتوک من! چطوربه -



  

 
590 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :کرد و گفت  یاخندهبا تعجب تک  دنیا 

 من زشتم؟ -

 !تمنه پس من زش -

 :کرد و گفت  یزون..*باش رو آول

 !یاد؟فر  -

 :سروش و گفت یدست چپش رو انداخت دور شونه فریاد

 جان؟ -

 ی؟بگ  یزیبهش چ خواییزشت! نم گهیبه من م -

 :فکر کردن گفت یرو خاروند و بعد از کم سرش

 !نه -

با تعجب  یاخنده که رو یر کرد! بلند زدم ز  یارو قهوه یاحرف دن ینزدن ا با
 :گفت

 یاد؟فر  -

 :لب گفت یر با عجز ز فریاد

 !سوزهیم ینبگم ا سوزهیخدا...نگم م یا -

 :هم بلندتر گفت بعد

 !طال که پاکه چه منتش به خاکه؟ یزمعز  -
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 :ام رو بند آوردم و با تعجب گفتمکرد! خنده  یامنو قهوه ر بااین 

 ی؟تا حاال شاعر شد یمن خاکم؟ از کِ  -

 :ز کرد و گفترو به عرض شونه با نیشش

 !شما یپا یشپ ینهم -

محل جرم   یع م سر از خنده  یریجلوگ  ی. برایدبهش کردم که خند  اییکج   دهن
 .رو ترک کردم و به آشپزخونه رفتم

 یشش یز م یو مامان نشسته بودن رو یدهعمو سپزن یل،عمه راحمهناز،  عمه
بلندبلند   خچالی. آرام از کنار  زدنیآشپزخونه و تندتند و با هم حرف م  ینفره

آمد بود. وکه صداش برسه. دو تا خدمه هم در حال رفت  زدیبا تلفن حرف م
 !یهچه خر تو خر 

 :داد رو به آرام گفتم با

 ها کجان؟بچه -

 :اشاره کرد که با خنده گفتم یبشرفت و به ج ایهغر چشم

 !خفه شدن عه یار درشون ب -

زدم و از آشپزخونه   یده چشمک برو بابا تکون داد که با خن  یرو به معن  دستش
 .خارج شدم
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و عمو و بابا  کردنیم یباز ی،اسباب باز یسر  یهبا  ینزم یو سوگل رو درسا 
هم   یگهست د  ینشسته بودن. رو  یست مبل سلطنت   یها هم روو شوهر عمه

 .فرهاد، سپهر و سارا نشسته بودن یاد،سروش، سهند، آرمان، فر  یا،دن

 یباز سالم و احوالپرس یشکنار بابا ولو شدم و با ن  رفتم و هاینسمت بابا ا به
 .کردم

طرف که سروش از اون  زدیمیباز حرف م  یشکوچک خانواده نبودش. با ن  داماد
 :سالن با داد گفت

 ساحل؟ یهو -

 :خودش با داد گفتم مثل

 هان؟ -

 ی؟نشست  یرمردهاپ یشپ یواسه چ  -

 :با تعجب گفت عمو

 یریم؟ما پ -

 :فتشل گ یشبا ن سروش

 !بله -

 :گفت  ییبا پررو عمو

هم که کاماًل  ی! از لحاظ عقالن یمسرتر  تونکه از همه یزیکیاز لحاظ ف -
 !یمهم که باز از شما سرتر  یطبعمشخصه. از لحاظ شوخ
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 :خنده گفتم با 

 !ی؟شد یسسروش جان سرو -

 :و در همون حالت گفت خندیدیم سروش

 .کارسازتون عمو جون  یحاتاز توض یبله، کامال مفهوم بود! مرس -

 !یمچاکر  -

داده بود و  یهتک یگهد یپا یپاش رو رو یه. عمو یدنهمه از خنده ترک بدتر 
هم  یارو باال داده بود و شلوار سورمه یناشتنش بود که آست یدیسف یرهنپ

 .پاش بود

 :گفتم  شدمیبلند م کهدرحالی

 !الس بذارههمه کالس م ینهم ا ید! بایگهد یهبله داداش. عمو فرنگ -

 :گفت  یبا اخم ساختگ  عمو

ها! طالق  پسندمینم یدونیمچاله یاتچه طرز حرف زدنه؟! ادب ینعروس ا -
 ! گیرمیآرمان رو ازت م

 :خنده گفتم با

 .دمیهم نم یه! مهر یستممن طالق بده ن -

 :با تعجب گفت آرمان

 !یاد؟از من ن یاسم هاتونیشوخ  ینب شهیم -
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 :خنده گفتم با 

 یاد؟ب یاسم ک  یاد،اسم تو ن یزم،نه عز  -

چم زاق هم   یین،وار َچم زاق! )سرتو بنداز پا  یژهها! سرت با: ُاهو! چه غلطادفری
 (و پررو یدبه منظور چش سف

 :بهش کردم و رو به باباش گفتم ایکجیدهن

 !وقت شوهر کردنشه ها یگهد ینعمو جون ا -

 :و گفت یدخند باباش

 .یمااتفاقا دخترم به فکر خونه -

 :تعجب گفتم با

 !! بگو کاخ خونه کمهشه؟یخونه جا م یتو یکله ینآخه با ا -

 .از خنده زدنیقهقهه م همه

 .ولو کردم یادها رفتم و خودم رو کنار فر سمت بچه به

 جاینا یاب یعنیآرمان به کنارش اشاره کرد.  یدمکردم که د  یاطراف نگاه  به
 .ینبش

تکون داد و نگاهش رو از تاسف  یداختم که سر براش باال ان یاشونه بیخیال
 .گرفت

 :گفتم  یبلند یبه بابا با صدا رو
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 بابا؟ - 

 بله؟ -

 !تهران ها یمبرگرد یعسر  یدما با یدین؟ها رو چبرنامه -

 :خنده گفت با

 !یدیترش کننیدختر کم هول باش حاال ملت فکر م -

 :با خنده گفت عمو

 !ی؟بود عل یناز ا یر مگه غ -

خاک   یر خنده. ز  یر نگاه کردم که عمو بلند زد زبهشون    یزونآو  یلوچه  لب و  با
 .موفق نبود یکه نخنده ول  گزیدی! آرمان لبش رو میبخند

 !نکن یتش: بابا اذآرمان

و با تعجب بهش نگاه کردم که بدتر خندش  یدآن واحد ابروهام باال پر  در 
 .خندهیم ینمکه نب  یدبه لبش کش یدست  یگرفت ول

 :هاشون با عمو گفتد از خندهبع بابا

ازظهر هم . بعدیدعقد کن  یندهگفتم قباًل. قرار شده تا چند روز آ   یهو بق  یز به عز   -
 .یدخر  یدبر  یدبا

 .شدم یرهخ یز تکون دادم و به م سری

 .با آرنج به بازوم زد که حواسم جمع شد فریاد
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 چته؟ - 

 :سمتش و گفتم برگشتم

 ی؟دارست رو دو یادن یتو به عمه نگفت  -

 :»نه« تکون داد که مشکوک گفتم یبه معن سری

 ... .نکنه -

 :گفت  تند

. جدا از اون، چهلم آقاجون تازه رفته. یومدهن  یشپ  یتباور کن نه! فقط موقع  -
 .یمکن  یکه قبل از چهلم کار  تونستیمینم

 .تونییخب االن که م -

 :انداخت و گفت ینگاه  یاتکون داد و به دن سری

 .فکرشم یتو -

 :بهش نگاه کرد و گفت یبلند شد که سپهر سوال آرمان

 کجا دادا؟  -

 یای؟استراحت کنم. نم یکمبرم باال  -

 .ها رفتنتکون داد که آرمان و اخماش به طرف پله ینبه طرف یسر  سپهر 

 .که وقت نهار شد. ساعت سه ظهر بود  یمها حرف زدبا بچه کمی

 :گفت  یع عمو سر که زن  یمترف یز سمت م به
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 .نهار یادحل جان برو آرمان رو صدا بزن بسا - 

 !بره یینمن پا ی! خب بذار نباشه تا دو لقمه از گلوپوف

مؤدبانه در رو باز کردم و  یر . غیدمنشن یچند تقه به در زدم که جواب  مؤدبانه
 یپشتش خورد. غرولندکنان داخل شده و نگاه   یوار محکم هلش دادم که به د

 :دراز بود، انداختم و گفتم یشگیتخت با ژست هم یبه نعشش که رو

 ی؟کر   -

 :گفت  یاگرفته  یچشماش بود، با صدا یتکون دادن ساعدش که رو بدون

 .یرونبرو ب -

 !که خوب بود  یشچش بود؟! تا چند ساعت پانداختم.    یبهش نگاه   متعجب

 :تخت نشستم و گفتم یلبه یرو بستم و رو در 

 چته؟ -

 :مش کنار بردم و گفتمچش یدستش رو از رو ینزد که حرص حرفی

 گوشات سوراخ نداره؟  -

 :هاش رو باز کرد و گفتچشم عصبی

 .ت رو ندارمحوصله یروننه نداره! برو ب -

. چه خوب ینهار کوفت کن یایبهت بگم ب یامبخب به درک! مامانت گفت  -
 .یان
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 :. دوباره سر جام نشستم که گفتیدشدم که دستم رو کش بلند 

 !پلکی؟یپر پسرا م دم قدر ینچرا ا یزی؟کرم بر   یاردوست د قدر ینچرا ا -

 :گفتم  متعجب

 !یمن؟! برو بابا توهم زد -

هم  یهاشو توو نشست. اخم یدبلند شم که دوباره دستم رو کش خواستم
 :و گفت یدکش

 ینیتاز نوک ب زنمتیم یچرا! فقط طور پرسمیازت نم طور ینبعد، ا یسر  -
 !یدی؟! فهمیرونخون بزنه ب

 :بهش زل زدم و گفتم تخس

که   یدمرو فهم ینا یول یدمرو نفهم ینابزرگ! ا یهاحرف ینا یبرا یکیکوچ  -
. کنمیبه حرفت عمل نم وقتیچه ی،تخس دستور بد قدر ینا یتا وقت 

 !یستن  یو از نهار هم خبر   کنییاتاقت و به عمل زشتت فکر م  یتو  شینییم

 .زدم تو فاز فان که خندش گرفت یهوبحث  وسط

 :رو کنترل کرد و با پوزخند گفت خودش

 !یچشم مامان  -

 :فتمباز گ یشو با ن یدمبه موهاش کش دستی

 !کارتت که پره؟  ی،پسرم! راست  ینآفر  -
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 .تخت پهن شد یتکون داد و دوباره رو یکرد و سر   یاخسته یخنده 

 :گفتم  شدمیبلند م کهدرحالی

 .یهخوبپرت ُحسن  یبج یول کنم،یباهات حال نم یهرچ  -

 :و گفت یدو به شکم خواب برگشت

 !اونم به موقعش -

 :بالشت فرو کرد و گفت یتو سرشو

 .یادخوابم م یرونبرو ب -

 :و گفتم ایستادم

 (کنیی)کوفت نم کوفتی؟ینهار نم -

 به کار زشتم فکر کنم؟ ینممگه قرار نبود بش -

 :خنده گفتم با

 (فکر! )فکر بکنبه یابعد ب ید،خر  یمپاشو فعال بکوفت )کوفت بکن( تا بر  -

 :تخت نشست و کالفه گفت یشد و رو بلند

 !پـوف -

قرمز  شرتی. ت یدموهاش کش یتو یسمت در رفتم که دنبالم اومد و دست  به
 .تنش بود یجذب  یجذب و شلوار مشک 
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نه به  ییالعاده سرمانه به من که فوق شرت؟یهوا و ت  ینبگه ا یستن یکی 
و شوفاژ کامال   ینه. از االن دعواهامون سر کولر و شومییههمه گرما  یناون که ا
 !مشخصه

 .غذام رو خوردم گریینشستم و در آرامش و بدون وحش یز م سر 

 :که تموم شد رو به جمع گفتم  غذا

 !یم؟بازار رو جارو کن یمبر  یادم یخب ک  -

 :بلند شد یز عز  ینزد که صدا یحرف  کسی

 .بهتره یدتنها باش -

 :گفتم  متعجب

 کننیتنگ نم ییلباس ندارن. تازه جا کدومیچه یهعروس یگهروز دچند  -
 !ها یچارهب

 :تحکم گفت با

 .بهتره یدتنها باش -

 یر ها رفت. صورتم رو کج و کوله کردم و زبعد هم بلند شد و به سمت پله و
 :لب گفتم

 !گند دماغ  -

 .: پاشو برو آماده شوآرمان
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 .شترکم با آرام رفتمتکون دادم و بلند شدم به سمت اتاق م سری 

 یو شال و کفش زرشک   یو جذب مشک   ینجرو با شلوار    یدار و مشک کاله  هودی
از اتاق خارج  یزدم. با برداشتن گوش یملهمراه با ر ایی. رژ زرشک یدمرو پوش

 .شدم

*** 

*** 

 :یدغر  یابه فروشنده، با حرص نهفته نگاهییمن با

 !زود باش یزمعز  -

 :سرم رو خاروندم و گفتم رو قورت دادم و امخنده

 !سر عروسش داد بزنه قدر ینا یداماد که نبا. دیاقدر کم حوصلهاوف...چه -

 :داد و گفت یتکون  سرشو

 .عاشقانه بود، به انتخابت برس -

 :بهش رفتم و گفتم یساختگ  ایغرهچشم

 !یگهد لیاقتییب  -

 :انداختم. کالفه گفتم ینگاه  یترینو یتو یهالباس به

 !نچ -

 :دهنش رو از حرص قورت داد و گفت آب
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! یهانتخاب خوب ی. اصاًل گون یر سخت نگ قدر ینمه. اساعت هشت شبه. گشن - 
 !یباستهم ز یستهم تنگ ن

نازک کرد و به سمت در فروشگاه  یچشمبهش زل زدم که پشت پوکرفیس
 .رفت

 یسرش رو چرخوند و به سمت مغازه یاز فروشگاه خارج شدم. کم دنبالش،
 .یدلباسم رو گرفت و دنبال خودش کش ینرفت و آست اییگهد

 :پسر گفت یشد و رو به فروشنده وارد

 یم؟بپوش یاریدسالم. اون لباس رو م -

و از سرشونه   رسیدیتا زانو م  یشاشاره کرد. بلند  رنگییبه لباس بلند و شکر   و
کلوش کم  بود و کم یز دار بود. از باال سامچ ینشو آست خوردیم ینچندتا چ

کار شده   ید. باالش مروارشدینبود پف نم یخشک  یچون پارچه یول شدیم
 .قشنگ بود یلیبود و خ

 :و بعد به آرمان کرد و گفت یراهن،به پ یابا تعجب اشاره پسره

 شما؟ یاوم...اون؟ برا -

 :کج کرد و گفت  یزد و سرشو کم یلبخند زار آرمان

 !(ست؟ )اشاره به فقدان مخباالت اجاره -

 :کرد و گفت  یاخندهتک  پسره

 یه؟ک  یپس برا -
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 :به حرفش گفت توجهبی 

 .لطفاً  یشش ویس -

 :گفت  تر یع بپرسه که آرمان سر  یزیمتعجب خواست چ پسره

 .یشو ش یس یز سا -

 !شده ییخورده فضا یچ  یستتکون داد. معلوم ن یمنگ سر  پسره

 :گفت  تر یع رو آورد و خواست بده پرو کنم که آرمان سر یراهنپ پسره

 !لطفا ید. حساب کنیستخوبه الزم به پرو ن -

 :گفتم  معترض

 .یومدمن خوشم ن یدداشت. اصاًل شا یرادا یدشا -

 :گفتم  یدوار داد که تهد  یلکارتش رو با رمز تحو  توجهیباال انداخت و ب   ایشونه

 !ها پوشمینم یاریلجم رو در ب -

 :و گفت یدکش  یقیعم سنف

 !یعسر  -

 .م و به سمت اتاق پرو رفتمرو گرفت پیراهن

. خب قاعدتا خوردیم یپانداختم. از پشت ز یرو بستم و لباس رو نگاه  در 
 ینید؟نسبتًا عشقوالنه بب یاکه صحنه  یدتوقع ندار
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لباس رو باال بردم و اول  یپ،و شالم رو درآوردم و بدون باز کردن ز هودی 
 .رفت یشرو رد کردم. خب خدا رو شکر تا االن خوب پ امهینآست

. لب یینبکشمش پا کردمیم یهام سعباال بود و با تالش شونه هامدست
 ...! خوردم که اییانهو تکون وحش یدمدندون کش یر رو ز یینمپا

 !زارت -

گرد شد. آروم لباس رو باال آوردم و از خودم جدا کردم و ناباور به   هامچشم
انداختم و  ینگاه  یینپاو به  یدمگز   تر یشرو ب یینمنگاه کردم. لب پا یینهآ 

 :لب گفتم یر متعجب ز

 بود؟ یچ  -

 تر یع باشه! بهتره هرچه سر  بویب  ید! خب شایادنم ییبو یول یدمبو کش کمی
 !جرم رو ترک کنم یصحنه

 ...! رو باال آوردم که راستش کنم که لباس

 !خلقه یاهلل علحجت یا! چیه؟ینجد سادات! ا یا

 :م و آروم گفتمام زددست راست آروم به گونه با

باال بهتر بود.  کشیدیم یاون آرماِن لعنت  دادییخدا محوت کنه ساحل! م -
ها! نگو  کنمیبد نم یکارا  من گمیلباس ملت پاره شد. من م ی؟حاال خورد

 !لباسه کار بد کرده

 !به در نگاه کردم  یآرمان اومد که با بغض ساختگ   یبه در خورد و صدا  ایتقه
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 !یآبرومون رو ببر  یاستور یذارن یگه؟شد د یچ  - 

 .به در نگاه کردم یسچهره دادم و پوکرف تغییر 

 !(ت آرمان! )بدبخیگهآرمان بود د یر به من چه که پاره شد. تقص اصال

 یرهو در رو باز کردم و با لبخند ژکوند و عاشقونه بهش خ یدمرو پوش هودیم
 .شدم

 :کرد و گفت  یز رو ر هاشچشم

اگه فکر  ی؟چرا باز مثل خر شرک شد یه؟کن، دومًا چاواًل شالت رو درست   -
 !یکور خوند  کنمیدوباره پاساژ متر م شمیخر م یکرد

 :باز گفتم یشهمون ن با

 !نه -

 شده؟ یچ  حرفی؟یم یتو دورهم یمت،مثل ق یواسه چ  -

 :بهش نگاه کردم و گفتم مظلوم

 !شد -

 ی؟چ  -

 !پاره -

 :در لحظه قلمبه شد و متعجب گفت هاشچشم

 !جانــم؟ -
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کردم نخندم. در رو ول کرد و لباس رو از دستم   یانداختم و سع  یینرو پا  سرم 
 :لب گفت یر گشت. ز  یو دنبال پارگ  یدکش

 !یشمو ش یس یگهم یچهل و هشته الک  یزشخرس گنده سا -

 :گفتم  تند

 ! بسته تن کردم  یپباز و بسته کنم با ز  شدینم  یپشوبه خدا! ز  یشمو ش  یس  -

 :گفت  تیز 

 کوفت! من برگ چغندرم؟  -

 :تکون دادم که با حرص گفت یسر  مظلوم

 ! یزمسرت بر یتو یخاک  یهتا  یارو درست کن ب یتشال کوفت -

براش درآوردم و با درست کردن شالم از اتاق  یرو بهم کرد که شکلک  پشتش
 .زدم یرونب

 زدن،یبه لباس حرف مبهشون که داشتن راجع   توجهیسمت آرمان رفتم و ب   به
 .رو چک کردم هاینمثل فرار از زندان، نامحسوس تعداد درها و دورب

 یهداشتن. به جز  یدجا دو به همه دو گوشه از فروشگاه بودن ین،دورب دوتا
 .نداشت اییگهدر، در د

 !داره ها یبودن هم عالم خل

 .یمشدن دستم توسط آرمان دنبالش از مغازه خارج شد یدهکش  با
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 شد؟یچ  - 

 .پرسییم یالک  یواسه چ  ؟یمگه نبود -

 .حواسم نبود -

 حواست کجا بود؟ -

 !یمواقع اضطرار یبرا یخروج  یو درها هایندورب ِی پ -

 :باال رفته گفت یو به سمتم برگشت. با ابرو ایستاد

 !ترسییم ینگفته بود -

 !درآوردم روحم شاد شه یباند باز یمز فقط ج ترسم؛ینگفتم م -

 :شد و آروم گفت یرهخ کمی

شاهلل که عقد با من، ! انیدیبروز م یشیپر عالئم روان یادیز یگهنگرانتم! د -
 !یارهسر عقلت ب

 :و گفتم یدمبه بازوش کوب شتیم

 !حق عمته یگفت   یهرچ  -

*** 

 یلم؟وک پرسم،یبار سوم م یعروس خانم برا -

 :رو چندبار با ناز باز و بسته کردم و گفتم ینمسنگ هایپلک 

 یل؟وک یبا کدومشون آقا -
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 ان رم کی

 :گفت  متعجب 

 جانم؟ -

 :خنده گفتم با

 !یم؟با کدومشون قراره عقد کن -

 .خنده یر هام زدن زمن، بچه یدنبهم نگاه کرد که با خند پوکرفیس

 :به آرمان گفت رو

 !داداش؟ یدلقک دل خوش کرد ینا ِی به چ  -

با  یابود رو به سمتش پرت کنم که دن  یشآرا  یز م یکه جلوم، رو  یرژ  خواستم
 :گفت  حرص

 .مثالً  کنمیم یش. دارم آرایبترک  یاله -

 !یگهد یادهفر  ینا یر تقص -

 :رفت و گفت یادبه فر  ایغرهچشم

 !ببندمش؟ یا بندییم یل،جناب وک -

 :زد و گفت یچشمک  فریاد

 .یزمجونم عز  -

 :بهش زد و گفت اییسر پس آرمان

 !مجرد نشسته بچه -



  

 
609 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ
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 :و گفت یدکش  یرونب یگوش  یبا تعجب سرش رو از تو سروش 

 مجرد منظورت منم؟ -

 .یدیمتکون داد که من و سروش همزمان بلند خند یسر  فریاد

 :خنده گفتم با

 !یدارتا بچهآدم هفت_هشت یهتو قد  دوننینم یناداداش ا -

 یا. آرمان به طرز بامزهیک ال ینشونم داد به معن یبا خنده شست  سروش
 :سرش رو خاروند و گفت

 !ینگلمس فکر کنم فقط من -

 :با خنده گفت فریاد

 داداش؟ یکار شبهدست خواییاوصاف، بله. نم ینا با -

 .یداش کشبه شونه یدست  و

 .واقعًا وقتشه یگهچرا د -

 :ازم گرفت و گفت یشگونین یاخنده رو به موت بودم که دن از 

 !یگهبتمرگ د -

 :گفتم  یزانانداختم و با لب آو ینگاه  بهش

روت اثر  یهوحش یادفر  ینا یر همش تقص ی؟خشن نبود قدر ینتو که ا یادن -
 .یگهکرده د
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 ان رم کی

 :با تعجب گفت یادکه فر   یدخند دنیا 

 !یاکن  ینمن توه یایبه دن ینماون شوهرته! نب یبه من چه! بعدم وحش -

 :زدم و گفتم یعوق  یدهباال پر  یابرو با

 !باشه یچ  یاتکه دن  یهست  یَاه َاه! حالم به هم خورد. خودت چ  -

 :ه گفتخند با

 !شعوریگمشو ب   -

 :گفت  یازدم و رو به دن چشمکی

 .نفله، زود باش -

 :لب گفت و راست شد و گفت یر ز «ایشی»

 .لباسش رو بپوشه یرونب یدببر  یفاتتشر  یانتموم شد. آقا -

 !یمما تا آخرش هست یزم: نگران نباش عز فریاد

 :بهش زد و گفت اییپس سر  آرمان

 !بچه پررو ینمپاشو بب -

 :گفت  ی،با حالت زار و شوخ  دفریا

 !داداش پشت کلم صاف شد -

 .کرد و بلند شد  یآروم یخنده آرمان
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از در خارج شدن. آرمان خواست   یاجلو افتادن و به همراه دن  یادو فر  سروش 
بگه   یزیزد و خواست چ  یمنصرف شد و برگشت و لبخند  یبره ول  یروناز در ب

 .زد و از در خارج شد یکه منصرف شد. چشمک 

جز  یحس یچه یعنینداشتم.  یلحظه مات به در بودم. حس خاص چند
 !تعجب

 یینهآ   ی. بعد از چک کردن خودم تویدمشبه سمت لباس رفتم و پوش  بیخیال
 .و گرفتن چندتا عکس ناقابل، از اتاق خارج شدم

انداختم. خانواده همه آماده و  یرفتم و به اطراف نگاه  یینها پااز پله آروم
 .د بودن. به سمت آرمان رفتم که در حال حرف زدن با فرهاد بودمدر رفت و آ 

 :به فرهاد دادم که گفت یلبخند سالم با

 .یمکرد  یارتچه عجب ما شما رو ز ی؟سالم پرنسس. خوب  -

 .شدم یلسه ی. ستارهیگهآره د -

 :زد و با خنده گفت چشمکی

 !آرمان؟ یا یلسه -

 :شل گفتم یشن با

 !هردو -

 :با خنده نثارم کرد و گفت «بیلب »چه عج زیر 

 .ستاره جون شیمی. بعدًا مزاحم مزنهیمامان صدام م -
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 ان رم کی

 .تکون دادم که رفت یخنده سر  با 

 :سمت آرمان برگشتم که متعجب گفت به

 !کو؟  یمکه گرفت  یلباس -

 :باال انداختم و با حرص گفتم ایشونه

 یها. لباسیمبپوش  ی. بانو دستور داده لباس کوردیز عروسک دست عز   یمشد  -
گرفته   یو با لباس کورد جاینا یداز اول گفتم عقد با گفتیتو هم باالست. م

 .بشه

 :گفت  متعجب

 .خوایمینم یخب ما که عروس -

 :باال انداخت که گفتم ایشونه

 یومدهبرو لباس عوض کن تا ن -

 :ت و گفتبه اطراف انداخ یو طبق عادت، نگاه  خندید

 .بود ینظر خوب  -

 :ها برد که متعجب گفتمو دنبال خودش به سمت پله یدو کشدستم ر  و

 یام؟من کجا ب یولم کن عه! قراره تو لباس عوض کن -

 یتوجه بهم، به سمت اتاقم رفت و داخل شد و در رو بست که حرص بدون
 :گفتم
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 باال؟ یمنو چرا آورد - 

 :گفت  ریلکس

 !یین؟نم پاکه ولت ک  یتوقع ندار -

 :لب گفتم یر و ز یدمکش  یپوف  کالفه

 !باز شروع شد -

 .اطراف نگاه کرد و لباسش رو برداشت و به سمت حموم رفت به

 یراهن. پیومدم یلیبود که به چشم و موهاش خ رنگییو عسل یکورد  لباس
 .بود یدهم سف یرشز

داشت.   یجذاب   یهابود و جنسش پولک   یکه شنلش عسل  یُزُبن مشک   یه  منم
م دورم پخش بود. شنل زبونم بلند بود و به سرم بود و موها اییسربند عسل

 .شدیم یدهکش  ینزم یپنج انگشتش رو

گفته بود حس کردم   یز چون عز  یجذاب بود. عاشقش بودم ول یلیکل خ  در 
 .یرمجبهه بگ یدبا

 یروناز حموم ب بست،یدورش رو م یپر رنگ  یشال عسل کهیدرحال آرمان،
 :اومد و گفت

 !بد هم نشده ها ینهمچ -

 :لند کرد و گفترو ب سرش

 مگه نه؟ -
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بود.  یوار رنگ د یهکه شب  یدسف قدر ینا یراهنشسر تا پاش نگاه کردم. پ به 
نشونش  تر یکلیفرم بودنش، ههم به خاطر گشاد و خوش یششلوار کورد

 .دادیم

 :گفتم  خیالیتکون دادم و ب  سری

 یگه؟د یمخوبه. بر  -

 :بهم انداخت و گفت ینگاه  متفکر 

 بشه؟ یسربندت مخف  یر هات زنداره مو یراه  -

 :و گفت یدبهش رفتم که خند ایغرهچشم

دونه درشت کم  یمشک  یحمن تسب یپت ینبه نظرت ا یچی؛خب اون ه -
 !نداره؟

 :و گفتم یدمخند متعجب

 یاریم؟از کجا ب یمشک  یحتسب -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 .یم. بر یخیالب -

 یدستم گرفتم و باهاش باز یتورو  یماز موها یاسمت در رفتم و طره به
 .کردم
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 یغشروع کردن ج یدنمون. با دیمها رفتو به سمت بچه یمرفت یینها پاپله از  
 یغ ج یغج یتکون دادم که صدا یشل سر  یشکردن و سوت زدن. با ن  یغ ج

 :مامان از پشتم بلند شد

شما هنوز چهارتا عکس  ایه؟یچه عروس یننزن آقا، نزن. سوت نزن. ا -
 طور یندادم ا  یلتگل تحودختر دسته  کشی؟ی. آرمان خان خجالت نمدینگرفت

 گیری؟یمراسم م

 :با خنده گفت آرمان

نبود . الزم هم کردمیرو آماده م یچ  نذاشت و ِاال من همه یز زن عمو، عز  -
 .گرفتیمیگرفته بشه؛ باغ م  یالو یتو

 :با حرص صورتش کج کرد و اداش رو درآورد و گفت مامان

 !. پشمکیدر تو جنتلمنقچه -

 :از خنده گفتم یدهچشم گرد و لب گز  با

 !کن. خانواده شوهرنا  یتمامان جان رعا -

 :با حرص گفت مامان

 !یرن؟مراسم هم نگ یبه زور شوهرت دادن حاال درست و حساب  ی؟که چ   -

 یاز پشت سر مامان اومد که مامان برگشت و با نگاه سرکش  یز عز   یعصا  صدای
 .ردنگاه ک یز به عز 

 :گفت  یپر تحکم یبا اخم و صدا عزیز 
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 شده؟ یچ  - 

 :کرد و گفت  دستییشبگه که آرمان پ یزیخواست چ مامان

 .یستن یزیچ -

 :با حرص گفت مامان

 .چه وضع مراسمه؟ ساعت هفته هنوز چهارتا عکس نگرفتن ینا یز عز  -

 :در هم گفت یهابا اخم عزیز 

 .هم حاضره ینرزرو شده. ماش یهآتل -

 :با نگاه به مامان گفت و برگشت

 یاد؟مادرت نم -

 :انداخت و گفت یینبا اخم سرش رو پا مامان

 .هاست برسناالن -

 :تکون داد و رو به آرمان گفت یسر  عزیز 

 .دیبر  -

 .یدو دنبالش کش  یددستم رو کش  اییکل  یتکون داد و با خداحافظ   یسر   آرمان

 :و گفت یدکش  یبودن. پوف  یزهام یدندر حال چ خدمه

 .برهیم گیرهیو مامانت هم دستت رو م شهیفکر کردم االن دعوا م -

 :خنده گفتم با
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 !کشییسو گ یسفکر کن، مامانم و مادرجون در حال گ - 

. نشستم و بعد ینمکرد بش  یارو باز کرد و اشاره یند و در ماشکر   ایخندهتک 
 ینمونب یراه حرف  یبود و تو یکنزد یهکنارم نشست. آتل  ین،ماش یداز دور ز

 .زده نشد

به سمت  یو بعد از معرف  یم. وارد شدیمرفت یهو به سمت در آتل یمشد پیاده
 .یماتاق رفت

 :زن، داخل شد و بعد از سالم، گفت عکاِس 

 یو رو یدبد یهتک یشما هم دستاتون به صندل ین،خب لطفا آقا داماد بش -
 .که جذاب بشه  ید. فقط پر حس باشیدصورتش نگاه کن

انداخت که  یینو سرش رو پا یدبه آرمان انداختم. لبش رو گز  ینگاه  منگ 
 .نخنده

 :گفت  بلند

 .زهر مار! نخند -

 :خنده که گفتم یر زد ز یبلند یصدا با

داشته باشه.   یل. فکر نکنم داماد هم تماکنمینم  یحرکت   چنینینکوفت. من ا  -
 مگه نه؟

 :خنده گفت با

 !یرو هم سخت نگهستم. ت یتیهر نوع فعال ینه. من آماده -
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 :حرص و تعجب گفتم با 

 !درد یکوفت! ا  یا -

 :سرش رو خاروند و منگ گفت عکاس

 !یدنبه هم فحش م یکه روز عروس  یدهست یزوج  یناول -

 !شاهللان یشهدهنش لقه، اون هم بعد از عقد درست م یکمعروس  -

 :رفتم و گفتم ایغرهچشم

 .یمبده ما بر  یخانم چندتا ژست قاجار -

 :گفت  یطنتبا ش زنه

 !ژست قاجار که بدتره -

 :گفتم  یزانلب آو با

 .یمبابا! نخواست یا -

 یچ  یبود یچه شکل یهات بگن مامان روز عروسبچه یگه: چند روز دآرمان
 !سر لج با باباتون عکس نگرفتم؟ یبگ  شهیروت م گی؟یم

 :از حدقه در رفته گفتم یهاچشم با

 .تو نگران نباش  یشه؛بعدم من روم م  یم؟بش  دار گفته ما قراره بچه  یزارت! ک   -

 :گفت  یسپوکرف عکاس

 ید؟کل برسه کلمن برم شما ب خوایدیم -



  

 
619 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ
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 .رسهیم کشییسو گ یسکار به گ  یدببر  یف: نه شما تشرآرمان 

 :و رو بهش گفت یدخند عکاس

هاش عکس شهیکه گفته م  یگفته به شما بگم هر ژست   یز عز  یانشا یآقا -
 !لجبازن  یکمرستاده بشه. گفتن حتما به شما بگم چون عروس  ف  یز عز   یبرا  یدبا

 :گفتم  پوکرفیس

 گفت؟  یز رو همه عز  یناا -

 :کردم و گفتم  اییو دهن کج  یدمکش  یتکون داد که پوف  سری

 !واقعًا زارت -

نشستم و بعد از چندتا ژست مزخرف بلند شدم و با صورت در هم   حوصلهبی
 :گفتم

 !هاژست ینگندتون بزنن با ا  -

 .رفت یرونکرد و از اتاق ب  یاخندهتک  عکاس

 :سمت آرمان برگشتم و گفتم به

 .یمخوش گذشته ها! پاشو بر  کهینمثل ا -

 :شد و گفت بلند

 !یگهد یاصاًل هم خوب نبود. گوشت تلخ  -
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دست گرفتم و به سمت در رفتم  یبهش کردم و شنل ُزُبنمو تو اییکج   دهن 
 .که دنبالم اومد

 .و آرمان هم نشست و استارت زد ینشما یتو نشستم

 :و گفتم یدمکش  یپوف  یزونلب آو با

 یهویی یلی. خیستنهام ناز دوست کدومیچ. هیستن یاشد رو یفح یلیخ -
 !شد

 :کرد و گفت  نگاهینیم

 !معتاده؟ یا...رویجبرانش. راست  یبعدًا شام دعوتشون کن برا -

 :بهش نگاه کردم و گفتم متعجب

 !نه -

 :و گفت یستادا یطراف کرد و پشت چراغ قرمز به ا نگاهی

 .اسمشنیم یمن معتاد رو از صد فرسخ  -

با کاله کاسکت   یسر تا پا مشک   یموتور  یهنگاه کردم که چشمم به    رخشیمن  به
 .افتاد یمشک 

 :شدم و گفتم یرهرو خبرگشتم و به روبه خیالبی

 شناسی؟یاز کجا م -
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 ان رم کی

به  شباهتیکه ب  یافت. با خندهجلدش فرو ر  یزد و دوباره تو پوزخندی 
 :پوزخند نبود گفت

 کنه؟یمصرف م یبگم چ  خواییم -

 :رو، گفتتکون دادم که با نگاه به روبه یسر  مشتاق

نظر  یر رفتارش رو ز یدمشد یگهد یهاو جا یمارستانب یکه تو  یچندبار -
دهنش بود.  یکه نشون از خشک   کشیدیزبونش رو دور لبش م یادگرفتم. ز

 یدستپاچه و هول بود. سر  کرد،یکه مصرف م  یو گاه  کردیتند عرق متند
خسته و افسرده بود که نشون از مصرف نکردنش  یدمشهم که د یر آخ
 .دادیم

 .بهم نگاه کرد یبا دهن باز بهش نگاه کردم که سوال

 ی؟رو از کجات درآورد یناا -

 :بهم نگاه کرد و گفت یسف پوکر 

 که نرفته؟  یادتشغلمه.  -

 :»نه« تکون دادم که گفت یبه معن ریس

 ؟خواستییترکش م یخونه رو برا -

 :کوچه و گفت  یتو یچیدتکون دادم که پ سری

 .یاز کاه کوه ساخت  ی. الک دادمیبهت م گفتییاز اول م -

 .شدم یادهپ ین،ماش یستادنبهش رفتم و با ا ایغرهچشم
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 ان رم کی

 :و گفتبه طرفم گرفت  یشد و به سمتم اومد و دسته گل پیاده 

 یده؟ورژن جد گل،یعروِس ب  -

 .رو ازش گرفتم یگل رز عسلکردم و دسته  ایخندهتک 

دوباره همون آش و همون  یبعد از مهمون  یول یمامروز استثنائا صلح -
 ! ست، گفته باشمکاسه

 .صلح باشم یدمقول نم یمخم بر  ی: اگه روآرمان

دور تا دور خونه رو  . باغ پر از مهمون بود ویمتکون دادم و داخل شد سری
به صورت  یزهاییها رو برداشته بودن و به جاش مبودن. مبل یدهچ یز م

دنس بود. مبل  یستاز سالن هم مخصوص پ یبودن. قسمت  یدهپخش، چ
 .هم جلوش بود یزیخونه بود و م یباال یو جذاب  یدونفره و سلطنت 

 .یمها، نشستبا مهمون یو بعد از احوال پرس یمسمتش رفت به

 :عمو تند به سمتمون اومدن که گفتمو زن مانما

 !یدناوه اوه! پت و مت باز سر رس -

 .شد یرهکرد و بهشون خ  یاخنده آرمان

 یینو از کمر به پا  شدیمچ بود و از کمر جمع م  یکه تا رو  یبلند  یراهنپ  مامان
که حالت شنل از پشت به سرشونه   یراهنبلندتر از پ  یپارچه  یه  شد،یگشاد م
 .نداشت ینبود. لباسش آست یدهپوش پوشوند،یبود که بازوهاشو موصل 

 !بود که هردو ست کرده بودن ینجالب ماجرا ا قسمت



  

 
623 
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رفتار  شیمثل آبج  یشمادر من با جار یرن،کارد و پن  هاشونیملت با جار - 
 !کنهیم

 :گفتن رو به مامان گفتم  ک یبزنه. بعد از تبر  یوقت نشد حرف  یدنشونرس با

 یدن؟مادرجون و باباجون رسمامان،  -

 :تکون داد و گفت سری

 ی؟آرمان خبر دار یاستراحت کنه. راست  یکمآره مامان. مادرجون رفت باال  -

 :باز و ذوق گفت یشبهش نگاه کرد که با ن یسوال آرمان

 !شمیم دار یدارم آبج  -

 :و متعجب گفت یدپر  رونیآرمان ب یهاچشم یه،ثان یکروم یک  طی

 ی؟چـ -

 :جب گفتمتع با

 بچه رو ننداختن؟ -

 :با تشر گفت عموزن

 !بچه گناه داره یه،ننداختن چ -

 :خنده گفتم با

 !منن یننه بابا ینبگه ا یادآخه بچه روش نم -

 :زدم. با تشر گفت یاخفه یغ از پهلوم گرفت که ج یمحکم یشگونن مامان
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 ان رم کی

 پشمک؟من چشونه  یمگه ننه بابا - 

 :تعجب و خنده گفتم با

 !ازت گذشته یپشمک؟ زشته مادر من سن یباز گفت  مامان -

 :گفت  یناباور با

 یاده؟من سنم ز یدهسپ یاده؟عه عه عه عه! من سنم ز -

 !خوادیعمو: نه بابا، عروس دلش جارو م زن

 :گفتم  یدهچشم قلمب با

 عمو؟وا زن -

 :خنده گفت با

 !شهیکل تنت کبود م  گیرهیم تگونهیشن قدر ینا یبر  یشپ طور ینا -

 .شنیآدم نم یناا یمبر یاب یده: سپمامان

 !کردن ما، رفتن  یاکردن و بعد از قهوه  ییدهم تا عموزن

 :گفتم  یزونبه آرمان با لب آو رو

 دختر ما؟ یناا یا یناییمما دختر ا -

 :گفت  متفکر 

 !دوم یینهگز   کنمیفکر م -
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ور ن حملهخانواده( به سمتمو یهاکه قوم مغول )جوون  میننشسته بود هنوز  
 .کردن  یشدن و شروع کردن تف مال

 :باز گفت یشبا ن فریاد

 ید؟به دو گل هنوز نشکفته! چطوربه -

 یدین؟پوش یشما. شما چرا همه لباس کورد یبه خوب  -

 .یدینکه شما پوش  یلی: به همون دلسروش

 .همه هم لباس آماده گذاشته بود ی: برافریاد

 .یادبهتون م یلیخ -

 !یادم تر یشب: به تو که سارا

 اییقرمز و مشک  ینگاه به سارا، چشمم به وروجکش افتاد که لباس کورد با
 !بچه هم رحم نکرده بود ینبه ا یز عز یتنش بود. لعنت 

 .کردمیخوشگل شده بود که درخواست ماچش رو م قدر این

 :ذوق گفتم با

 !بده من اون وروجک رو یوا -

 :گرفتم و رو به آرمان گفتم  ازش

بچه   ینازش نداره. من موندم ا  ینداره. سارا هم دست کم  یختکه ر  فرهاد  -
 !شده یگر ج قدر ینچطور ا
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 ان رم کی

 :و ازم گرفتش که فرهاد با خنده گفت یدخند آرمان 

نگران نباش خواهرم. احتمالش هست شما هم مثل ما خدا بهتون شانس  -
 !بده

 .خنده »بچه پررو« نثارش کردم با

 :ه سهند رو به جمع گفتدرحال پخش بود ک اییکورد  آهنگ 

 !وسط؟ یمبر  یهساکت. نظرتون چ ها، همهخانوم یونآقا -

رو به صورت   یکورد  یهاوسط. انواع رقص  یختیمکردن و ر  ییدبا ذوق تا  همه
 یسخن  یاز در  یو هر کس  خوردیبه هم م  یتمهم ر  ی. گاه یمهمزمان اجرا کرد

به  کهیدرحال جذاب شده بود. یلی. خرقصیدیمیو حالت موج م گفتیم
اومد   ننشستم و آرمان هم کنارم نشست. آرام به سمتمو  رفتم،یراه م  یسخت 

 :و گفت

 .ید. )سالم( عاقد رسیها -

 :سرم رو خاروندم و گفتم متعجب

 یم؟اوا! ما هنوز عقد نکرد -

 .شدم یمانبهم زل زدن که از گفته خودم پش هایدهدو آرمان مثل جن آرام

 :متعجب گفت آرام

 ای؟یحل اوک سا -

 :تکون دادم که آرمان گفت یشل کردم و سر  نیشمو
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 ان رم کی

 !خدا شفات بده - 

 .نگران نباش یتی،تو در اولو -

 .یدعقد باش یآماده یدهلطفًا. عاقد رس یدجر و بحث نکنامشب رو  یه: آرام

 :گفتم  پوکرفیس

 !شکافیمیکه نم  یاهسته ی. انرژکنییم یدقدر تاکچه -

 .ون داد و رفتتک یو دست  یدخند آرام

 یدسته یداده بود و دست راستش رو رو یهآرمان نگاه کردم. به مبل تک به
 .انداخته بودراست  یچپش رو رو یمبل گذاشته بود و پا

چشم   یبودم. از گوشه  رخشیمبه ن  یرهو من هم خ  یدموهاش کش  ینب  دستی
به  ینگاهش رو گرفت و دوباره دست  یعسر  ید،نگاهم رو د ینگاهم کرد. وقت 

 .انداخت یینبهش بودم که سرش رو پا یره. همچنان خیدموهاش کش

 ...!گر استفادههول شده بود. منم که سوء یکم انگار 

 :برگشت و کالفه گفت یهو

 !یلو بد طور ینا یدتو نبا یخوشگلم، ول دونمیم -

 !نه هول شدی،یمغرور م یدبود با یتاگه نگاهم به خوشگل -

 :تعجب گفت با

 !شدم؟ عمرا من هول -
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ف نگاه صلوات اومد. به اطرا یتکون دادم که صدا یکردم و سر   ایخندهتک  
منتظر  یلبه ما نشسته بود و فک و فام یک نزد اییصندل یکردم. عاقد رو

 .خطبه بودن

به عاقد زل زدم و   خیالیجا رو گرفت. ب آهنگ قطع شد و سکوت همه  صدای
 .منتظر شدم

 :فرج، شروع به خوندن کرد یکوتاه و دعا  یسوره یهبعد از خوندن  عاقد

جيم -  .َاُعوُذ ِباهلِل مَن الّشيطاِن الرَّ

حيِم  ِبسِم  حمِن الرَّ  اهلل ِ الرَّ

َف ب  یهلل الذ ِالحمدُ  نا، و َالَّ َم الّسفاَح و الزِّ القلوب بعَد الِفراق   یَن أَحلَّ الِنکاَح و َحرَّ
محمٍد  یدناس یم الّصلوُه و السالم علو الِشقاق، و آنَسُهم بالرأفه و الَصالِح، ث

 یناالرض  یاهلل ف   یهبق  یماس  یینو آله وسلم( واالئمه الهداه المهد  یهاهلل عل  ی)صل
 .له الفداء یروح 

ِمْن ِعباِدُکْم َو  یَن ِمْنُکْم َو الّصاِلح یامی: َو َاْنِکُحوا آاْلَ یقال اهلُل تبارک و تعال و
َأْن  َیاِتهِ . َوِمْن آ یمٌ  واِسٌع َعلاهلُل ِمْن َفْضِلِه َواهللُ  ُیْغِنِهمُ  ُفَقراءَ  َیُکوُنواِاماِئُکْم ِاْن 

َتْسُکنُ  ْن َأنُفِسُکْم َأْزَواًجا لِّ ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ فِ  ْیَنُکمَوَجَعَل بَ  ْیَهاِإلَ  واَخَلَق َلُکم مِّ َودَّ  یمَّ
َقْوٍم  َیاٍت َذِلَک َل  ُروَن لِّ  .َیَتَفکَّ

تِ  یهاهلل عل یقال رسول اهلل )صل و َکاُح ُسنَّ َفَمْن َرِغَب َعْن  یو آله وسلم( : النِّ
تِ   .یِمنِّ  ْیَس َفلَ  یُسنَّ
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ج َفَقْد َأحَرَز ِنصَف د یهاهلل عل یقال )صل و  اهلَل  َیّتِق فل یِنهِ و آله وسلم(: َمْن َتَزوَّ
ٌج ما ُمَتزَ . و قال اإلماُم الّصادُق عليه السالم : َركَعتاِن ُيَصّليهِ یالِنصِف الباق  یف  وِّ

ٍج. دوش يها غيُر ُمَتَزوِّ خانم  ار مکرمه، سرک ییزهأفَضُل ِمن َسبعيَن َركَعًة ُيَصلِّ
آرمان  یشما را به عقد جناب آقا دهیدیبه بنده وکالت م یاآ  یان،ساحل شا

شاخه نبات،   یک و شمعدان،    یینهآ   ید،اهلل مججلد کالم  یک   ییهبا مهر   یان،شا
بنده  یاورم؟در ب ی،تمام بهار آزاد یار سکهو دو هز  یک گل رز مش  یونکام  یک 
 یلم؟وک

 :آرمان بشنوه گفتم کهیلب، طور زیر 

 رو انتخاب کرده؟ ینا یک   ست؟یهمهر  ینکمه که! بعدم ا  -

 .نکن »بله« رو بده یزیمامانت. آبرور -

 :و حرص به اطراف نگاه کردم و گفتم یلبخند ساختگ  با

 باشم؟ یشکه من دوم  دهی»بله« رو ماول  یسر  یکدوم عروس هول  -

 :بلند شد یتسروش از وسط جمع یلحظه صدا همون

 .یدبار بپرس یندوم ی! شما برایشهعروس در حال فکر کردن به مهر  -

 :لب گفتم یر که ز  یدنخند همه

 !سروش یهدرد! خفه کردنت حتم -

 دهیدیالت مبه بنده وک یان،سرکار خانم ساحل شا پرسم،یبار دوم م یبرا -
 یلم؟درآورم؟ بنده وک  یانارمان شا  یمعلوم، به عقد دائم آقا  ییهشما را با مهر 
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 :لب گفتم زیر  

 !موقت دوست دارم، دائم ندوست -

باشه. بعد هم آروم   یدهنشن  یکرد که صدام رو کس  اییمصلحت   یسرفه  آرمان
 :گفت

 !ببند عشقم -

 !شدهبار فکر کنم عروس از ذوق اسهال  ین: افریاد

بهش رفتم که  یاغرهخنده که تحمل نکردم و چشم یر بدتر از قبل زدن ز ملت
 .زد یو چشمک  یدخند

بگه عروس   خوادیبعد م  یتا آبرومون رو نبردن زودتر »بله« رو بگو! البد سر   -
 !داره ییشودست

 :بهش زدم و گفتم ایسقلمه

 !آدم باش -

 یلم؟وک پرسم،یبار سوم م یمکرمه، برا ییزهدوش -

 :قبل از همه آرام با ذوق گفت بار این

 .خوادیم یلفظ  یر عروس ز -

 :لب گفتم زیر 

 !عروس غلط کرد -
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 :لب گفت یر ز آرمان 

 خوای؟یهم م یلفظ  یر مهرت کردم ز یگرون   ینا یتا تو یستدو -

 :و گفتم یدمبه لبم کش یرو خوردم و دست  مخنده

 !اومده چهارصد تا هم کمه یرتگ  یاقوت -

 !یلبتق یاقوت -

 رنگییمخمل و مشک   یو جعبه  یدکش  یششلوار کرد  یببه ج  یشد و دست   بلند
نگاه به  یهو درش رو باز کرد.  یدو کنارم نشست. به سمتم چرخ یدکش  یرونب

جعبه نگاه کردم.   ینگاه به لبخندش کردم و به محتوا  یه  ش،ییخرما  یچشما
 .بود یمتیقخوشگل و گرون گردنبند و دستبند

 :کف بلند شد که عاقد گفت  سوت و صدای

 یلم؟وک پرسم،یبار آخر م یبرا -

بود.  یزاییچ یهبه آرمان انداختم. ته چشاش  نگاهییمو ن یدمکش نفسی
 .یدمهم اشتباه د یدو عجله! شا یحوصلگ مثل کم یزیچ

 .بله -

خوشحال شدن که انگار   قدر ینفضا بلند شد. ا  یتو  یغ سوت و کف و ج  صدای
. )اعتماد به نفسش تو یدام آروم باشن! من متعلق به همهبرنده شد  یانسبرل

 !(حلقمون
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آهنگ دوباره بلند شد. در جعبه رو  یسرمون برداشتن و صدا یرو رو پارچه 
 :بسته و رو به آرمان گفتم

 .ینتبذار تو خورج -

نازک کرد و ازم گرفتش. بازش کرد  یچشمتاشاره کردم که پش یبشبه ج و
ورد و دستش رو به سمت دستم دراز کرد و دست چپم بند رو درآ و اول دست

 :پاش گذاشت. دستبنده رو بست و گفت یرو و رو

 !ی! تو که زبون تشکر کردن نداریپرفکت  ییقهماشاهلل به خودم. چه سل -

 :رفت و گفت یاغرهکردم که چشم  «یو »نچ  خندیدم

 .بند رو هم ببندمبرگرد گردن -

کرد و گردنبند رو از جلو رد کرد و   ی. مکث رو بهش کردم و منتظر شدم پشتم
کرده بود و باعث   یخپخشم و سمت گردنم برد. دستاش  یموها یر دستش ز

هام رو تکون دادم که دستش رو برداشت و بعد . شونهشدیمورمور شدنم م
 انداختم  یبهش نگاه   یخیال. برگشتم و بیدکش  یرونموهام ب  یر از بستنش، از ز

 .شد یرهبه اطراف خدر هم  یهاکه با اخم

 .یاطح یتو یختنوقت شام شد و همه ر کمکم

 یز م یدارم رو در آوردم و پام رو روو پاشنه یمبل نشستم و کفش مشک  روی
 .گذاشتم

 :به سمتم اومد و با تعجب گفت آرمان
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 !پاتو آبرومون رفت یینبنداز پا - 

 :گفت  یدوار بابا« نثارش کردم که تهد برو»

 !ها زنمیصدا معمو فرشته رو زن -

 :پام رو جمع کردم و گفتم سریع

 شه؟ینم یتهم حال یتو. شوخ  یقدر خشن شدچه -

 :و گفت خندید

 .نه -

و دست چپش رو هم پشت کمرش گذاشت.  یدبه شال کمرش کش دستی
 .گذاشتن و رفتن  یز م یلحظه خدمه غذاها رو رو همون

بلند داد  یزیچ ادآورییو جوجه بود. با  یدهانداختم. کوب یمحتواش نگاه  به
 : زدم

 !یاوردینمکدون ن -

 :نشست و گفت یع سر  آرمان

 !یسرت عروس یر . خیببند دهنت رو شرفمون رو برد -

 !که  یستن یکس  -

 .یهجد و آبادت کاف یبرا ینهدو نفر بب -

 :بهش کردم و گفتم ایکجیدهن
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 !اعصابیب  - 

همه رو ببلعه و  یدمگاو بدون تعارف، شروع به خوردن کرد. منم ترس مثل
 !کار شدمبهبرام نمونه، تند دست یزیچ

 .خود  یبعد از غذا، بزن و برقص بود و بعد هم نخود نخود، هرکه رود النه  یکم

 :به بابا گفتم رو

تن بدم که دوستش نداشتم   یابه خواسته  یو گذاشت   ینکرد  یتدرسته حما  -
 !یجذاب خودم یبازم بابا یول

 :و گفت خندید

 ... .دونستمیم از اولشم -

 :که ادامه داد  خندیدم

بدم جز  یدونه دخترم رو دست ک  یه. یستن یبه نفعت بود. پسر بد یول -
 شناسمش؟یکه م  یکس

 .نگفت یزیانداختم. بغلم کرد و چ یینزدم و سرم رو پا یجون کم  لبخند

 :سمت مامان رفتم که گفت به

 !یااصاًل سمت من ن -

 :خنده گفتم با

 .یهم جوون  یلی! خیاردرن یزباحاال لوس -
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 :بهم کرد و گفت ایکجیدهن 

احساساتم   یکنزد  یایکن. ب  یپشمک! از همون دور خداحافظ   دونمیخودم م  -
 !شهیخراب م یشمآرا کنمیم یهگر   کنهیوران مف

 :گفتم  یزونلب آو با

 نبودم؟ یسر راه  یدمطمئن -

 :تکون داد و گفت سری

 .آره دخترم -

و هر روزم  گردیمیبرم یگه. تا چند روز دیدنکن یشحساساتا قدر ین: اعموزن
 .چترمون خونتون بازه

 :کرد و گفت  یاخندهحرفش، آرمان هول شده تک  ینا با

 .افتیدیبابا به زحمت م یست...الزم نیزهنه...چ -

 :تند گفتم یط،بهم زد که با درک شرا ایسقلمه

 ! یمسرمون تازه ازدواج کرد یر خب ما خ -

 یچ   ینحرفم صرف نظر بشه. خاک عالم. ا  ینم رو بستم که از ادامهده  سریع
 !بود گفتم من؟

 :از خنده. عمو با خنده گفت یدحرفم جمع ترک ینا با

 !یدبابا استرس وارد نکن یددار یکارشونچ -
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 .جمع دوباره باال رفت یخنده 

 یبه سمت کوپه ی،و خداحافظ  یو بعد از ابراز دلتنگ  یمهم رفت یهسمت بق به
 .ازدواج یبود برا یز عز  یکه کادو  یمرفت اییمشک 

*** 

 :پس کم زد و گفت یکیزدم که  ییبا شرف، چرت سر پا ینادمعت مثل

 .یستخواب ن یجا یدر ورود یاتاقت بخسب. جلو یبرو تو -

خواب شدم و برگشتم و دستم رو سمتش بردم که صورتش رو چنگ  بیخیال
 .پناه گرفت یمبلدستم در رفت و پشت  یر بزنم که از ز

 :و دست به کمر گفتمبه چمدون کنارم زدم  یرو بستم و لگد یورود در 

کن   یتزدنت بگذرم. پس نه خودت رو اذ  یر ممکنه از خ  یر غ  دونییخودت م  -
محکم نزنم!  یلیخ دمیبزنم تموم شه. قول م یدونه یانه منو! مثل آدم ب

شت مبل گذاشت و بود، آرنج راستش رو پ یستادهپشت مبل ا کهیدرحال
 :گفت  یداد و با ذوق ساختگ  یهاش رو به دستش تکچونه

 !داداشات کمک کردن؟ یا یدیرس یجهنت ینخودت تنها به ا ی؟جد -

 :فکر گفتم یتکون دادم و با کم سری

 !یمنه با مامانت نشست داشت -

 :باال انداخت و متعجب گفت ابرویی

 !ها یادِتزا فقط از مامان تو بر م ینا -
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 :و گفت یستادو صاف ا یدزدم که خند یغیحرص ج با 

 !شودیم یلخروشان تبد یاییساحل به در ینکو ا -

 ینیکوچک و گلدون کوچک و تزئ  یز انداختم که چشمم به م یاطراف نگاه  به
داد و  یجاخال یعکنار در افتاد. برش داشتم و به سمتش پرت کردم که سر 

 :گفت

 .یکرد  یکار کن گلدون قشنگ رو چ  بود بخوره بهم! نگاه یک نزد یروان  -

 :رفتم و برش داشتم و با حرص گفتم یبعد ینیتزئ یسمت گربه به

 !یارصدبار گفتم اسم مامانم رو ن -

 :به دستم نگاه کرد و گفت یطنتو از سر ش یترس ساختگ  با

 !ترهیشب یتاز مهر  یمتشت پرت نکن قجون ننه -

 یمبل انداخت و به جا یزدم و پرتش کردم براش که خودش رو رو جیغی
 :گفت  یدهپر  یرونب یهاکرد و با چشم  نگاه یشقبل

 !ها شدمیخدا رو شکر! داشتم حروم م -

رو برداشتم و پرت کردم براش که   یزیونرفتم و کنترل تلو  یعسل  یز سمت م  به
چون حواسش نبود به سرش خورد و باعث شد تعادلش رو از دست بده 

 !و...گرومپ

 :بلند شد و گفت یع به سرش داد و سر  یاساژشد و م ینزم پخش

 ی؟که اموالم رو باال بکش  یمبکش یقصد دار یا ی؟شد یوونهد -
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 :حرص گفتم با 

 !مثل تو اموالش کجا بود یچلغوز -

 :کرد و گفت  یکلشبه ه یابهم زل زد و اشاره وکرفیسپ

 !یندار یاقتبه چلغوزاست؟ ل یهکجام شب  یقادق -

رو براش  یز م یشکالِت رو اییشهرگشتم و ظرف شهم »نچ نچ« کرد که ب بعد
اپن شده رفت و پشت اپن  یزد و به سمت آشپزخونه یپرت کردم که داد

 .پناه گرفت

 :گفتم  یو حاال تخس یغ ج با

 !کشته شو  یااز خودت دفاع کن  یا -

 :رو باال آورد و متعجب گفت سرش

 .بینییم یادز ییجنا هاییلمف کنمیمن فکر م یزمعز  -

 :گفتم  خست

 !یآره. دفاع کن گالب  -

 !یرهمن بزنم که نصفت م -

 !چشمت نره ی! بپا دستت تویچه اعتماد به نفس -

رو به سمتش پرت کردم   یز م  یرو  یلظرف آج  بار ینبهم کرد که ا  اییدراز  زبون
 !شکست یبد یاپن خورد و با صدا یپناه گرفت. ظرف به لبه یعکه سر 
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 :به اطراف نگاه کرد و گفت یدارخنده یرو باال آورد و با چهره سرش 

تو قصد جونم رو  کنن؛یرفتار م یک رمانت شونیملت شب عروس شعور یب  -
 !ی؟کرد

 .کنم  یتموم حرصم رو سرت خال خوامیم -

 !ی؟کن  یخال یک از روش رمانت شهینم -

 :گفتم  یاباال رفته یصدا با

 !یادابم مگلدون بزنم تو سرت تموم شه خو  یدونه یا. بیر نه خ -

 :و گفت یستادا متعجب

 !بشه یتسرد ترسمیسخت نگذره؟! م -

 :گفتم  یکنترل  یخنده با

 .نگران نباش -

پناه گرفت  یع بردم و قندون رو برداشتم و به سمتش پرت کردم که سر  دست
 :گفت  یو با لودگ 

. دشمن تا یارهبزنم ممد برامون مهمات ب سیمیکجاست؛ ب   سیممیب  یلعنت  -
 !نفوذ کردهاپن  یخب

 .بخندم صدایکردم ب   یم گرفت و سعحرفش، خنده ینا با

 .یستن اپن و آشپزخونه هست الزم به ممد یمهمات رو -
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 ! یستروت کارساز ن  یزهاچ  ینبا فشنگ بزنمت. ا  خوامیکه! واقعا م  شهینم  - 

 یرو بلند کردم و جلوتر رفتم و پرتش کردم سمت اپن که با صدا یبعد ظرف
 :گفت  یغ صداش رو زنونه کرد و با ج شکست. یبدتر 

 ندازم ایسفره ابوالفضل م  یهم عقب مونده نشه  کاثافات! بچه  ینینب  یر خ  یاله  -
 ... .که

 کهیو حواسش نبود که آروم در زدن. درحال کردیبلغور م طور همین
به سمت در رفتم و بازش کردم و با خنده نگاهم رو به شخص  خندیدم،یم

 .نگاهم خشک چشماش شدپشت در دوختم که 

 .زدیش حرف مبچه یکه درباره  اومدیطرف مآرمان از اون صدای

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 یید؟سالم. بفرما -

 :به چشمام نگاه کرد و گفت شیخاکستر  یچشما پسره

 .. خوشبختمیهستم. ِمهرام یینپا یطبقه ییههمسا -

 :گفتم  متفکر 

 !ید؟رو اعالم کن تونیخوشبخت  ینر صبح اومد. ساعت چهاطورینمنم هم -

 :و گفت یدکش  ییق عم نفس

 خانوِم...؟ -



  

 
641 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یانشا - 

 :تکون داد و گفت سری

 ... .یانخانم شا -

 :گفت  شدیم یکنزد کهیآرمان اومد که درحال صدای

 یی؟شده؟ کجا یچ  -

 :و به سمت در اومد و گفت یددر ابروهاش باال پر  یجلو یدنمکه با د  برگشتم

 شده؟ یچ  -

 .یستن یزیچ -

 :متعجب گفت یدنشقرار گرفت که پسره با د پشتم

 .اومده یدجد ییهمن فکر کردم همسا یید؟رادمهر شما یِا آقا -

 :تکون داد و بعد از دست و خوش و بش، پسر گفت یسر  آرمان

 یدافتاده. ببخش یبود فکر کردم اتفاق  یادز یغ ج یسر و صدا و صدا یکم -
 .یدارتون ادامه بدمزاحم شدم به ک

 :و گفت یددخن آرمان

 یاریمدست خانومم بود تا درش ب یتو یشهش یه ی،متاسفم جناب ِمهرام -
 .مکافات بود

 :باز شد و گفت یکم  یمهرام نیش
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 !رو هم شکستن هایشهش ییهاز درد بق کهینمثل ا - 

 :زد و گفت یلبخند آرمان

 !یدبه خوابتون برس شیمیمزاحمتون نم -

 .ها رفتبا تکون دادن سرش به سمت پله  یامها کرد که مهر به پله  یارهاشا  و

 :رو بست که آروم گفتم در 

 !بودا یگریچه ج یول -

 :کرد و گفت  یاخم آرمان

 !کنی؟ینگاه م یهشوهرته به بق یباییز یساحل، آدم باش. اسطوره -

کردم ساز رو روشن  بهش رفتم و به سمت آشپزخونه رفتم. قهوه ایغرهچشم
 .نشستم که داخل شد یصندل یو رو

 ی؟بخواب  یرینم -

 .قهوه بخورم خوامینه؛ م -

 :تکون داد و گفت سری

 .یاربرا منم ب -

و  یدروش نبود و دراز کش یشهرفت که ش یتکون دادم که به سمت مبل سری
 .چشمش گذاشت یآرنجش رو رو
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روم نگاه روبه  ییشهش  ییکهبود گذاشتم و به ت  یز م  یدستم که رو  یرو رو  سرم 
 ... .تار شد و یدمکم دکم  یشه،به ش یره. خسوختیکردم. چشمام بدجور م

*** 

 !گرومپ، گرومپ، گرومپ  گرومپ،

و  سوختیم مگونه  یباز کردم و خمار به اطراف نگاه کردم. رو یپلکم کم الی
دستم  یه کهیحالن خواب از سرم بپره. بلند شدم و در در، باعث شد یبا صدا

به سمت  یگونه گذاشتم و با حالت زار  یرو رو میگهه سربندم بود، دست دب
 .در رفتم

در آن واحد گرد شد و  یمرو باز کردم و به افراد پشت در نگاه کردم. چشما در 
 .محکم در رو بستم

انداختم. خونه  یدادم و آب دهنم رو قورت دادم. به اطراف نگاه  یهدر تک به
شکالت، قند  یل،گل، آج  یشه،پر ش ینزم یرومثل بمب منفجر شده بود و 

بود. تند به  یدهخواب شیشگیو...بود. به آرمان نگاه کردم که با ژست هم
 :سمتش رفتم و تکونش دادم و با استرس گفتم

 !. پاشو عهیمخرس بدبخت شد یگر آرمان؟ بلند شو. پاشو د -

که آب  یگوشش. مثل کس یر خوابوندم ز یکی یبود. ناگهان  فایدهیب  تالشم
بهم نگاه کرد. آب  یدهپر  یرونب یهاروش بلند شد و با چشم یختنجوش ر

 یبگه که دستم رو رو یزیخواست چ یطدرک شرا دهنش رو قورت داد و با
 :دهنش گذاشتم و تند گفتم
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 ... .. گوش کیستاالن وقتش ن - 

گونم گذاشت و   یو با اخم دست رو کنار زد و دستش رو رو یدحرفم پر  بین
 :گفت

 شده؟ یت چ گونه  -

 :رو پس زدم و گفتم دستش

 !یر . آرمان، امیچیه -

 :گفت  متعجب

 ی؟چ  یر ام -

 .! با النازپشت دره -

 :تعجب گفت با

 !ی؟مطمئن -

 .انداخت یتکون دادم که به اطراف نگاه  سری

. برو صورتت رو بشور فهممیاضطرابت رو نم یلآروم باش. خوش اومد. دل -
 .کنمیز مو پماد بزن منم درو با

 !رو پماد بزنم؟ یچ  -

کرد و   یتها هدااز تاسف تکون داد و بلند شد و بازوم رو به سمت اتاق  سری
 :گفت
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 .ینبرو بب - 

 .به در انداختم و با مکث به سمت اتاق رفتم نگاهینیم

و به دستم نگاه کردم. خون   یدمکش  یم دست شدم و در رو بستم. به گونه  داخل
رفتم و با بهت به   یقد  ینهعند تعجب! به سمت آ   عنیی  یندستم بود و ا  یرو

 .پاره شده بود یانگشت اشاره، افق  یم به درازاخودم نگاه کردم. گونه

رفتم. بعد از شستن  ییو سربندم رو کردنم و به سمت دستشو یدمکش  پوفی
 .هام رو عوض کردماومدم و لباس یرونزخم ب

و   یدمپوش  رنگییاا شلوار سورمهکه کوتاه بود، همراه ب  یدیو سف  یر حر   شومیز 
م گذاشتم. حاال گونه یرو ی. دستمالیختمموهام رو شونه زدم و دورم ر

 ببندمش؟ یچطور

 !شهی. نمیر به زخم نگاه کردم. نه خ یخاص یایزوا از 

رو روش گذاشتم و از در خارج شدم. وارد سالن شدم. آرمان   اییگهد  دستمال
 ینشسته بودن. ال  یمبل  یهم رو  یو ال  یر امبود و    هایشهدر حال جارو زدن ش

 :به سمتم اومد و با ذوق نهفته گفت یدنمبا د

 !یگر سالم ج -

 :زدم و قبلش کردم و گفتم لبخندی

 !یگالب   دارییدست از سرم برنم بینمیم -

 :اومد و گفت یرونو از بغلم ب خندید
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 !شده؟ یلپت چ  - 

 یاطرفه  یهبا لبخند    ینهم  یدرست لبم رو کش بدم برا  شهیخاطر زخمم نم  به
 :گفتم

 .زخمه یکم یستن یزیچ -

بهم نگاه  یاباال رفته یراست گذاشت و با ابرو یپا یچپش رو رو یپا امیر 
 !یچطور ابرو باال بنداز یرهم یادت یافتاد هایلهکه پشت م  یکرد. به زود

زد   ایطرفهیهبهش کردم. بدون جواب دادن لبخند    «یلب و با اخم »سالم  زیر 
 :و گفت

 !شییتر مقدر جذابچه یلباس کورد یتو -

 :آرمان بشنوه گفت کهیحدقه چرخوندم که بلندتر، طور یرو تو نگاهم

! یدمامروز تن تو و آرمان د یول یدمرو ند یلباس کورد یک از نزد وقتیچه -
 !زنا و شال دور مردانشون یقشنگه. مخصوصا سربندها یلیالحق که خ

 :و گفتبه آرمان کرد  رو

 ی؟مگه نه اخو -

 .نه. البته مثال نداره کامل اشاره کردبه لباسمون اشاره ک خواستیم مثال

 :گفت  خیالیکه آرمان ب   یدمهم کش یرو تو اخمام

 !ی؟برات امتحان کن یرمبگ خواییباحاله. م یلیآره. خ -
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 :و گفت یدهم کش یاخماش رو تو امیر  

 !یه؟منظور من چ یدون یخودت رو به اون راه نزن. تو نم -

انداز رو نه رفت و جارو و خاکنگاهش رو گردوند و به سمت آشپزخو آرمان
 :گذاشت و برگشت. رو به من گفت

رو جمع  هایدست . دمبوسهیو دست خودتو م ستیشهها پر از شمبل یر ز -
 .باز مواظب باش یکردم ول

 :گفت  یر تکون دادم که ام سری

 .ینیدبش -

 .نشست یر ام یشو آرمان هم پ مبل یه یرو یال با

 !یه؟خونه چ یتها و وضعلباس ینا یبگ  خواییم -

 :با اخم گفت آرمان

که گذاشته   یی. اون بپایمهم عقد کرد یروز ساحل کورده! د دونیینگو که نم -
 !پرسی؟یکارش رو درست انجام نداده که م  یبود

 :با اخم گفت امیر 

 !تم؟من برات بپا گذاش یگی؟م یچ  یه؟بپا چ -

 ینا  کنییفکر نم  یر،ام  ینه؟! ببگذاشت  ی. پس ک ی: معلومه که تو گذاشت آرمان
رو وقفش   یمکار گذاشتم و زندگ  ینا  یکه کل عمرم رو پا  یمن  یبرا  اعتمادییب 

 یه؟کردم، نامرد
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 از کجا معلوم ساحل هم مورد اعتماد باشه؟ ی: من به تو اعتماد دارم ولامیر  

 :گفت  باال رفت و یآرمان کم صدای

بخواد بکنه مطمئن  یمحترم! ساحل زن منه. عاشق منه. اگه کار یآقازاده -
 .کنهیباش به خاطر من هم که شده نم

رو لو دادم به   یز چدهنم رو نامحسوس قورت دادم. مورمور شدم. من همه  آب
 ...!حاال یسپل

له خودم رو از چا  کهینا  یکارم، به جا  ینبود. ممکنه با ا یسخت   یطشرا خیلی
نه. من کار  یکردم؟ ول  یچاه. من نامرد یبکشم، خودمو انداختم تو یرونب

 .بود ینامرد کردمیکار رو نم  یندرست رو کردم. از نظرم اگه ا

 :گرفتم و گفتم  یحق به جانب ییافهمشکوک بهم نگاه کرد که ق امیر 

 !نگاه داره؟ یه؟چ -

 :زد و گفت پوزخندی

 ی؟فکر رفت  یچرا تو -

 .کنم  یبازکردم به استرس فکر نکنم و خوب نقش  یانداختم و سع  باال  ابرویی

 !یکه تو چرا به دوستتم شک دار  کنمیفکر م یندارم به ا -

 :همون پوزخند گفت با

 ییهاز اون درسا  یگهد  یکی  ینم. ایستکه راحت اعتماد کنه اصاًل موفق ن  یآدم  -
 !یبهش فکر کن یدکه با
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 :مزدم و گفت پوزخندی 

 .یمارهب یدتعقا یماری؛و بمتأسفم. ت -

 :یدبلند شد و غر  عصبی

 ... .خفه شو و اال -

 !کنیینم یغلط  یچ! هی؟و اال چ  -

 .که آرمان بلند شد و جلوش رو گرفت  یادبه سمتم ب خواست

 .آروم باش یر ام -

 :دستش رو پس زد و رو به من گفت یتبا عصبان امیر 

 یبا من تنها نباش  دمیر مانجام بشه. بهت هشدا  یمراقب باش کارت به خوب   -
 ! کنمیم یاهو کارت نلنگه که روزگارت رو س

 :گفت  یزدم که رو به ال پوزخندی

 .یمپاشو جمع کن بر  -

 !یکه برنگرد  یبر  -

لش رفت و بعد از خارج مضطرب به من، به دنبا نگاهییمبلند شد و با ن الی
 .شدن، در رو بست

 .کردیبهم نگاه م ینهسبهانداختم که دست یآرمان نگاه  به
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م رو به سمت خودش مبل نشست. آروم چونه یطرف اومد و کنارم رو به 
 :کرد و آروم گفت  یتبرگردوند و موهام رو به پشت گوشم هدا

 ساحل؟ -

 یچه نقشه  یست! معلوم نیدهکارها؟ بع  ینشده بهش زل زدم. آرمان و ا  مسخ
 !یدهکش  یشوم

 :نزدم که با مکث گفت حرفی

 ینامرد  یبهم بگ   خوامیکنم؛ درسته؟! م  یتوجه  یر ام  یهابه حرف  یستالزم ن  -
 !کنیینم

 :رو کج کرد و آروم گفت سرش

 مگه نه؟ -

 یاتک خنده یشه،پس مثل هم یست؛کردن سخت ن  یبازکردم. نقش  مکثی
 :کردم و گفتم

 !نه ی،اگه طالقم بد -

 یلی، خکرده بود  ییر تغ یلیکرد. رفتارهاش خ  یآورد و اخم یینرو پا دستش
 !یلیاز خ تر یشب

 :رو کامل در هم کرد و بلند شد و گفت هاشاخم

دختر   یه. تو مرام کورد، ول کردن  دمیطالقت نم  وقتیچمن ه  ی،بهتره بدون   -
 .یریم یدو با لباس سف یاومد ید! با لباس سفیستن
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 :سمت اتاق رفت که صورتم رو کج کردم و اداش رو درآوردم و بعد گفتم به 

 !یداومدم نه سف یو عسل یس مشک با لبا -

 :اتاق شد و بلند گفت داخل

 !ست باشه یدها باچون رنگ لباس دمیپس بعد از مردنت هم طالقت نم -

 :رفتم و با حرص گفتم شدم و به سمت اتاق بلند

 !ی؟شال و کاله کرد یکجا به سالمت   -

 :گفت  کشید،یم یرونرو ب اییطوس یراهنپ کهدرحالی

 .تو هم خونه رو مرتب کن و غذا بپز . یشگاهآزما -

 :دهنم گرفتم و گفتم یحرص دستم رو گرد کردم و جلو با

 !کنم؟  یت من کلف یشگاهآرا ی. تو بر یهخوب یز عه عه عه عه! خجالت هم چ -

 :و با خنده گفت یدکش  یرونهم ب اییمشک  ینج شلوار 

 ی؟دار یی. مشکل شنوایشگاهنه آرا یشگاه،آزما -

 :گفتم  مشکوک

 چرا؟ یشگاهماآز  -

 :گفت  یابیکم  یطنتزد و با ش چشمکی

 !ریمیقبل از ازدواج م یشاتآزما یبا خانومم برا -

 :رو شل کردم و گفتم یشمتصورش، ن برخالف
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خر باالخره خودش رو به تو قالب کرد؟!   ی. دخترهیعه مبارک باشه به سالمت   - 
 یم؟بخور یرو کِ  شیرینیش

 :بهم زل زد و گفت یسف پوکر 

 !! شوهرتم مثالکشی؟یالت نمخج -

 !مثال گیینه من. خودت م یبکش یدتو با -

 :سمت حموم رفت و گفت به

 .شییآدم نم -

داخل  یراییبه در بسته کردم و به سمت چمدونم رفتم. از پذ اییکج   دهن
 .گشتم  یلماتاق بردمش و درش رو باز کردم و دنبال موبا

زنگ خورده بود. به شماره   یردم. کلها، بازش کلباس  ینکردنش ب  یدااز پ  بعد
 .«خواستگاریب  یالسلطنهنگاه کردم. »ملوک

 :گفتم  گرد به صفحه نگاه کردم و  یچشما با

 !یگه؟د یهک  ینپشمام! ا -

 !نشه ییکه منجر به بادها  یکمبه درونم فشار آوردم. البته فقط  یکم

 !! سرگردی. همون سرگرد خودمون...وایافتم! آهــــان

رفتم و خودم رو چک کردم که  ینهآ  یش رو گرفتم و جلوهول شمارهو  سریع 
 .خوب باشم
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عقب  یستن ی! مگه تلفنکنی؟ینگاه م یینهچرا به آ  یقاً دق یبگ  شهیم] 
 ![ی؟ذهن یمونده

 .دادم یهتک یز کردم و به م  یینهام گرفتم و پشتم رو به آ افکارم خنده از 

 الو؟ -

 :شل گفتم یشکردم و با ن  ایسرفه

 ی؛دست نبود. خودت که خبر دار یجلو یمگوش  یدببخش یوا ی؟سالم. خوب  -
ستون   ینور، از ابه اون  ور ینهمش از امدت!    ینبودم ا  یر عالمه درگ  یهبه خدا  

 !به اون ستون

 :کرد و آروم گفت  یش رو مخف خنده صدای

 .یدبد یحهمه توض ینا یست. الزم نیانخانم شا یریدنفس بگ -

و بست و متعجب و کنجکاو به من نگاه کرد. هول شده در حموم ر  آرمان
 :گفتم

دستبوسه...اصاًل فداتم ! رسونهی...ملوک جون آرمانم خوبه. سالم میزهچ -
 !شهیم

 .نگفت یزیچ یآرومش اومد ول یخنده یصدا بار این

 :گفت  یسپوکرف آرمان

 کجا سالم رسوندم؟  گی؟یدروغ م یواسه چ  -

 ی؟ندار  یمشکل  یتبا فدا شدنت و دستبوس  یگه؟د  یفقط با سالم مشکل دار  -
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 .اون که جز مهاالته - 

 :بهش کردم که آروم لب زد ایکجیدهن

 یه؟ک  -

 :رو شل کردم و گفتم نیشم

 !ملوک -

 :چشم گرد گفت با

 !واقعا اسمش ملوکه؟ -

 :و گفتم خندیدم

 !یتراستنه بابا اسمش َمت...م -

 !ت ساحلبود گاف بدم. خاک تو سر  یک اوه. نزد اوه

 :مشکوک بهم نگاه کرد که گفتم آرمان

 !اصاًل به تو چه؟ سرت تو کار خودت باشه -

 یدمشکم خواب  یتخت، رو  یش رو باال انداخت. روبهم انداخت و شونه  نگاهی
 :هوا تکون دادم و گفتم یو پاهام رو تو

من درست  یدید ی؟کرد  یقخب ملوک جون چه خبر از خواستگارات؟ تحق -
 !گفتم؟

 :گفت  اییو با لحن جد  یدو اطالعات اشاره کردم. فهم  یتبه وضع  محسوسنا
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تماس  یستکه ن یگهد یمتا یه یدبذار فهمن؟یهمسرتون نم یدمطمئن - 
 .بهتره یمنکن یسک . ریریدبگ

 :بهش گفتم توجهبی

 .دخترم  شیی! همون رو انتخاب کن به خدا خوشبخت میکرد  یقپس تحق  -

 .کردیم که موهاش رو درست مبه آرمان نگاه کرد زیرچشمی

 ینیمتون؟بب یدقرار بذار یه تونیدیم یانخانم شا -

. یهخوب ییه. به نظرم اون مو خرمایانتخاب کن کنمیآره حتمًا. کمکت م -
 .یاینبه هم م یدرسته کوتاه بود ول

 ید؟بحث رو از شوهر کردن ملوک خانم دور کن یشهم -

 :و گفتم خندیدم

 !بهتر از شوهر کردن تو؟ یحث نه ملوک جان. چه ب -

 !یانخانم شا -

 :و گفتم خندیدم

 ذاری؟یباهاش قرار م یحاال کِ  -

 :مکث گفت با

 .یدکن  یینشما تع -

 .امروز تورش کن ینبه نظرم هم -
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 :رو به من گفت بست،یساعتش رو م کهیدرحال آرمان 

 ی؟ندار یملوک جون رو ولش کن؛ من برم کار -

 :بهش کردم و گفتم نگاهی

 گردی؟یبر م یکِ   -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 ! هم زودتر برگشتم یدآخر شب، شا یدشا -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .برم باشگاه خوامیخونه رو مرتب کنن، من م یانزنگ بزن ب -

 .از تأسف تکون داد و از در خارج شد سری

 :لب گفتم زیر 

 !یبرنگرد یگهد یبر  -

 :رگرد گفتمبه س رو

 گفتی؟یملوک جون مخب  -

 .یمما خدمت برس یدزمان مشخص کن یهقرار بود شما  -

 !یگه؟د یر جهت امر خ -

 .یدرو کنار بذار ی! خواهشا شوخ یانخانم شا -

 :و گفتم خندیدم
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 !تو بگو خب - 

شماره رو اصاًل پاک  ین. فقط ایایدب فرستمیکه م  یساعت چهار به آدرس -
 .یدرس رو پاک کنباشه. فقط آد یز که شک برانگ  یدنکن

 ی؟ندار یباشه ملوک جون فعاًل کار -

 .یدنه، موفق باش -

 .یدمکش  یقیرو قطع کردم و نفس عم گوشی

کنار سالن نگاه کردم. دو  ییو طال یستادهشدم و به ساعت ا یراییپذ وارد
 .ساعت وقت داشتم

به سمت حموم رفتم و بعد از  یخته،به هم ر یو خونه اهیشهبه ش توجهبی
 یروننشستم. موهام رو از داخل حوله ب یینهآ  یجلو یچدوش، حوله پ یه

رو هم شانه زدم و خط چشم و رژ قرمز  هایمیآوردم و لختشون کردم. چتر 
 یدمرو پوش یلش یبقرمز و شلوار شش ج یهود یهزدم.  یرنگ مات و خوش

 .رفتم یرونرو برداشتم و از اتاق ب ایدهو کل یلو موبا

 ...!شتم کهو برگ یدمرو کش در 

 :و آب دهنم رو قورت دادم و با تعجب و تته پته گفتم  یدمکش  اییمشک   جیغ 

 !کنید؟یکار م  یمن چ  یخ...خونه یتو ید؟هست یش...شما ک  -

 یاکردن ترسم   یمخف  یا یسازصحنه یطترس بهشون زل زدم. اصاًل شرا با
 .فکر کردن نداشتم یحت 
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 یلشد و سرم رو آروم به پشت ما  دهیچیم پدور چونه  یابزرگ و مردونه  دست 
 .کرد

هام رو محکم فشار که حس کردم، چشم  امیقهشق  ینوک اسلحه رو رو  سردی
 !شهینم یکردم آروم باشم. لعنت   یدادم. سع

 :و آروم گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 ی؟هست  یتو ک  -

به من بودن. چهار نفر غول تشن و  یرهنگفت. هر چهارتاشون خ یزیچ کسی
نشسته بود و  یمبل یباشه، رو یسشونرئ خوردیکه بهش م  شونییک گنده. 

 .کردیانداخته بود و به ما نگاه م یگهد یپا یپاش رو رو

 :گفتم  یبلند یبا صدا یزیچ یادآوری با

 !یاعقده ییکه! مرتیدکثافت  یر آهـــان. از طرف اون ام -

بود،  یطوس یهاو چشم یجوگندم یبا موها یانسالمرد م یهکه   رئیسشون
 :نگاه سردش رو به من انداخت و گفت

 آرمان کجاست؟ -

 ...! که آرمان کجاست؟! مگه  یچ  یعنیخوردم.  یکهسوالش  از 

 :حرص گفتم با

 !تر آروم یکمغول تشن، گردنم شکست.  یهو -
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 ان رم کی

کشوندن و نشستم.   شییروبهمبل رو یکرد و من رو رو  یاهاشار  رئیسشون 
داشت دست و پام  یکیگرفته بود و اون سرم نشونه   یش رو رواسلحه یکی
 .بستیرو م

. کننیام مشخص نباشه چون سوء استفاده مچهره یکردم ترس تو سعی
 :برعکس درونم که ترس و آشوب بود، محکم و با اخم گفتم

 خوای؟یم یاز جونم چ  ی؟ت هس یتو ک  -

 :زد و گفت یچندش لبخند

ه شوهر تو، با نقشه از ک  یزیجز حقم! چ خواستمینم یزیمن از اولش چ -
نداره؛ پس اگه   ی. کشتنت برام کاریرمچنگم درش آورد. حاال اومدم پسش بگ

 .یکن  یعمرت خداحافظ  یبا باق  یدبا ی،کن  یکار  یا یمثل بچه رفتار کن یبخوا

 :هش زل زدم و گفتمنفرت ب با

 یکنزد  یسر رقابت به ناموس کس  یکامال مشخصه. تو اگه شرف و رحم داشت   -
 !دیشینم

 .که بدتر حالم رو بد کرد  یدخند بلند

نشدم! اگه  یکنزد یاز رقابت بچه؟ در ضمن من به کس دونییم یتو چ  -
 !...؟خواییم

 :حرفش رو نگفت که با حرص گفتم یادامه

 !یخفه شو عوض -
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حالت بده. بدون جلب  یگیو م زنییاالن بهش زنگ م ینچرند نگو. هم - 
 .یندار یصتوجه. از اون به بعد کار خا

 !یرهبه من چه؟ بذار بم یممکنه بکشنش ول یادآرمان ب اگه

دم ب یلشتحو یبشمرامم پا بذارم و به رق یرو دونمیشدم. نم سردرگم
 ! ...پوفیا

 :بهش زل زدم و گفتم تخس

 اگه نکنم؟ -

فشار  تر یشبود ب میقهشق یکه رو  یاو اسلحه یدهم کش یرو تو هاشاخم
 .داده شد

 .یذارم زنده بمون ن یدمقول م -

 یم برات سودچون مرده کشیی. تو هم من رو نمکنمیکار رو نم  ینمن ا -
 .نداره

ابروهام گذاشت.  ینش رو باال برد و ببه سمتم اومد و اسلحه یتعصبان با
سمت چپ سرم رو با گذاشتن اسلحه،  یسش،رئ یهم با اشاره یگههمراه د

 .پر کرد

 یااز استرس و ترس  یاجور لرز  یهکرده بود.   تا مغز استخوانم نفوذ سرماشون
 .دادیفکر کردن رو بهم نم یکه اجازه  یتنم بود. لرز یاز سرما تو

 :هام رو بستم. آروم و ترسناک گفتخم شد که چشم رئیسشون
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 ان رم کی

 یهاست قراره تو رو تا آخرت همراه اسلحه  ینا  یکه تو  ی! فشنگ ترسی؟ینم  - 
 !نه ی،اگه کمک کن یکنه ول

 :م بسته و آروم گفتمچش با

 !ینیخوابت بب یتو -

 !یدرتم کوبصو  یباال برد و با تهش تو  یو ناگهان   یدکش  ییناسلحه رو پا  عصبی

 .رفته کردم یلتحل یارفت و ناله یجافتادم و سرم گ ینزم یشدت ضربه رو از 

 .العاده درد داشت؛ انگار که استخونش خرد شدهفوق مچونه

 .رفته بلند کردم یلو تحل هم گذاشتم یرو رو هامچشم

به   یرو لو دادم ول  یز چنامرد نبودم. درسته همه  ینبودم، متنفر بودم، ول  عاشق
 .منجالب نشه ینوارد ا تر یشنفعش بود ب

کنم،   یک از بدنت شل  یز عضو ناچ  یهبه    یهکوچک بود. کاف  یضربه  یهفقط    ینا  -
 !یدیوقته که از شدت درد، پدر آرمان رو هم لو م اون

 .چونه گذاشتم که از دردش نفسم بند اومد یشدم و دستم رو رو خیز یمن

 .کردم  یاهم فشردم و ناله یرو محکم رو چشمام

 :رفت که قبال روش نشسته بود. آروم گفت یسمت مبل به

که گفتم   یتر باشه. پس خر نشو و کارجونت از جون آرمان مهم  کنمیفکر نم  -
 .یش رو انجام بده که هرچه زودتر خالص
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 ان رم کی

بود که با نگاه بهش، ناخودآگاه  ینگاه کردم. صورتش مملو از کثافت  بهش 
 :گفتم  ی. با نفرت، به سخت گرفتییحالت تهوع م

 .کنمی...نمیمن...باهات همکار -

 :گفتم  یاباال رفته یهم با صدا بعد

 !یبفهم یدوارمام -

 .تر شده بودمهم از قبل لجوج شده بود. من تر یقبل عصبان  از 

 ی؟مطمئن -

 :ا حرص گفتتکون دادم که ب یاخم در هم سر  با

 .یخودت خواست  -

 .به سمت در رفت حرفیکرد و ب   یاهاش اشارههمراه به

 .نفر بازوهام رو گرفتن و بلندم کردن و به سمت در بردن دو

 :گفتم  یغ و با ج یدمرو عقب کش خودم

 !...ولم کـــنیامباهاتون ب خوامی...نمیولم کن عوض -

بود و هنوز در رو باز نکرده بود. به سمتم اومد و  یستادهدر ا  یجلو  رئیسشون
 :یددندون غر  یر م رو گرفت و فشار داد و زچونه
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 ان رم کی

 ییکه لو نرم. اگه صدا  یتا وقت  یت ولنه مرده ارزهیت برام مزنده دونییم - 
و بعد  کشمتیاول م یدمکه باعث جلب توجه بشه، بهت قول م  یادازت درب

 .یدم راه بر. پس بهتره مثل آ کنمیم فرار 

 .رو با فشار هل داد و به سمت در رفت مچونه

ش رو پشتم گذاشت و آروم هل داد نفر کنارم، کنار رفتن و نفر سوم، اسلحه  دو
 .یفتمکه راه ب

گنده بودن که   قدر ین. ایمرفت  یرونناچار و آروم به راه افتادم. در باز شد و ب  به
 .شدمیمگم   ینشونکاماًل ب

از  یهست، خال یمطمئنم هرچ  یول دونمیاستقامتم رو نم یلهم دل خودم
 !یرهکه ممکنه جونم رو بگ  ی! لج کردم. لج یستن یلجباز

. از شانس قشنگم، پشه یمزد یرونو از ساختمون ب یمشد یادهآسانسور پ از 
 .زدیساختمون پر نم یتو

ها هم مراهاز ه  یکیتم و  رو باز کردن و هولم دادن. نشس  اییمشک   ینماش  در 
 .هامو بستنشست و چشم یشمپ

 .کردمیحس نم یزیچ ین،شدن ماش یینجز باال و پا به

سرعتش نداشتم. ترس   یبرا  یمن ترس  یول  روندیم  اییسرعت باور نکردن   با
 .شناسمشونیدرصد هم نم یک  یکه حت   ییکسا  ینافتادن ب یر گ  یاصل

آروم لو هولم دادن. با چشم بسته و آرومکردن و به ج  میادهپ  ینتوقف ماش  با
 .حرکت کردم
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بند رو باز کرد و بازوم رو گرفت و به سمت شد و چشم  یستادنمباعث ا دستی 
و  یستادو وسط راهرو، ا یمکرد  یرو ط  ییو راهرو یمبرد. داخل شد یرزمینیز

 .رو باز کرد و پرتم کرد داخلش که با زانو افتادم یدر اتاق 

هام رو انداختم و نشستم و زانو یش کرد. به اطراف نگاه رو بست و قفل در 
 .داخلم جمع کردم

 یشده و نسبتًا بلند؛ تو یمانزده و سنم یوارهایدهنم رو قورت دادم. د آب
 .که بشه روش نشست  فرشیکهت یه ینبود. حت  یچیاتاق ه

 .خودم جمع شده بودم یتنم، از سرما تو یوجود هود با

 یست. معلوم نیدمکه زده بود کش  یبه سمت  ی. دست درد داشت لییخ مچونه
 .اومده ییسر صورتم چه بال

 یداخل شد. گوش یسشونبودم که در باز شد و رئ یرهخ هایوار به د طور همین
 .زدیحرف م یکنار گوشش بود و انگار با کس

 یشدم که چشمک   یرهکردم محکم جلوه کنم. بلند شدم و با اخم بهش خ  سعی
 !زد

 یه. یدبلند خند ی،که بعد از مکث  کردیطرفش گوش م یهافبه حر  انگار 
 .زنهمبهحال یخنده

االن؟ زنت، چند ساعت بعد از عقد   یدار  یحرص نخور. چه حس  یادز  یزمعز   -
نگران نباش، آستانه تحمل دردش   یداره! ول  یتشده. واقعًا هم عصبان  یدهدزد

 !باالست یلیخ
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 :و گفت یدبل خندبهش گفت که بلندتر از ق یچ  دونمنمی 

 یخال  یتحجم از عصبان  ینا  ید. باالخره باخوادیقدر دلت مداد بزن...هر چه  -
 !شه؟

 .هاش گوش کردکرد و به حرف  یمکث  دوباره

 یول  یچی؛که ه  یدجناب رادمهر...اگه تا آخر شب، خبر توافقت بهم رس  ینبب  -
و ُدردونت  کنمیصبر نم یقهدق یهذره؛ به حالت اگه ساعت از دوازده بگ یوا

 !. امتحانش ضرر ندارهکنمیالشخوراش م یو غذا کشمیرو م

- . ... 

 :داد زد بلند

 یلیاردم! پنجاه میدمن سوخت! ترک  یشگاهخودت رو نزن به احمق بودن. آزما  -
 یاکار شما بود. حاال هم    دونمیهم فقط به خاطر فرهمند. من م  سوخت، اون

 صبرانهیب  دونییکه م کنمیرو م یکار ای ریزی،یواد رو به هم مم یبترک
 ! انتقام یمنتظرشم برا

- . ... 

 !چرند نگو -

- . ... 

قرارداد بزرگ که اگه انجام   یهور آب قرارداد بسته.  شرکت، اون  یهفرهمند با    -
از سودش بخورن. اگه اون قرارداد  توننیبشه، هفت نسل بعد از فرهمند م
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 رسهیبهش ضرر م قدر ینمرغوب نشه، ا فرهمند هاییشهبه هم بخوره و ش 
 یزیرو بر   دیمیم  هتکه ما ب  یمواد  ینهتو بهش قد نده! کار تو ا  یوبکه مخ مع

تو نداره. در ازاش   یهم برا  یضرر  یچ. هیستن  یسخت   یلیمحلول! کار خ  یتو
 .شهیهمسرت آزاد م

- . ... 

 :و گفت یدهم کش یرو تو هاشاخم

 .یشهل بوده؛ نمتماس وص یادهم ز جاشینتا ا -

- . ... 

 :گفت  یدوار و تهد یدکش  یپوف  کالفه

 .طول نکشه -

 .کردم  یک به گوشم نزد رو یزد. گوش یرو به سمتم گرفت و پوزخند گوشی

 الو؟ -

 :که گفت  یدش رسنگران و آشفته صدای

 کنن؟ینم یتتاذ ی؟ساحل؟ خوب  -

 .خوبم -

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

 !یشه خوب راحت ب یالمبگو خ یزیچ یه -
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 .ناراحت باشه یالتخ خوامینه. م یا شهیراحت م یالتخ یستمهم ن - 

 :و گفت یدکش  پوفی

 !حالت خوبه یلیمشخص شد خ -

 :حرص گفتم با

به حالت  یکردن. وا  یراییپذ یخوبه. دوستات به حد کاف  یلیبله حالم خ -
 !کنمیم یقوط  یتو یزوچ همهیشکسته باشه. تو و اون فرهمند ب  ینیماگه ب

منو باش  کنی؟یم یددشمنم، برعکس تهد یجلو یپشتم باش کهینا یجا -
 !مبزنم به سابقه یز قرار چ یبه خاطر ک 

 :حرص گفتم با

راحت ترم. الزم   جاین. اصاًل من ایکن  یبه خاطر من کار  یبه درک! غلط کرد  -
 !یکن  ینکرده کار

 :کرد و گفت  یآروم یخندهتک 

 !نکنم؟ یاربرا خانومم ک شهیمگه م -

 :! پر حرص گفتمیاناشناخته یهاکردم. چه حرف  مکثی

 !برو بابا -

. انگار کردیرو قطع کردم و به سمتش گرفتم که بهم نگاه م یهم گوش بعد
 :. با حرص گفتمکردیم تر یشکل با آرمان شجاعتم رو بکل
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 یه؟چ - 

 :زد و گفت یو پوزخند یدهم کش یرو تو هاشاخم

 !ست؟باور نکنم نقشه خوایینه به برخورد تندت! م نه به مقاومتت، -

 :تمباال انداختم و با پوزخند گف ابرویی

مثل تو! آرمان عرضه نداره و اال برداشتن تو از سر   یمنگل  ینقشه؟! حتما برا  -
 .نداره یراه، کار

 :که عوقم گرفت. با خنده گفت  قدر ین. ایدخند بلند

 !از سر راه برم دار یرضه دارکوچولو! تو که ع  یاقدر بامزهچه -

پس با اخم  داد؛یشد. عقب رفتنم ترس رو نشون م یک زد و نزد پوزخندی
 :و گفت یدکش  هامیبه چتر  یشدم که دست  یرهبهش خ

 !هم جذاب ی،اهم بامزه -

بهم انداخت که نامحسوس آب دهنم رو قورت دادم. آروم  اییدارانهخر  نگاه
 :گفتم

 !یرونبرو ب -

 :دستش گرفت و گفت یاز موهام رو تو یاد و ترهکر   ایخنده

 !نظر کنم؟صرف  تیراییکه از پذ  یایباهام راه ب  خواییبرم؟! نم  طوریینهم  -

 .شده بودن یمپشت ترس قا ییهمه پررو زده بود. اون یخو پام  دست
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 :گفتم  یاباال رفته یرو جزم کردم و هلش دادم و با صدا عزمم 

 !وآشغال. گمش یرونبرو ب -

 !چندشش یهاخنده ی. مثل همهخندید

 :هاش گفتبه اسکرت و رو برگشت

 !خورهیسرده، سرما م جایناتاق خودم. ا یاریدبانو رو ب -

 .زد یرونبدون توجه بهم از اتاق ب و

و با ترس  یدمکش  یغیهمراه به سمتم اومدن و بازوهام رو گرفتن که ج دوتا
 :داد زدم

. تو رو خدا ولم یامب خوامی! من نمید.ولم کن..یولم کن...ولم کن عوضــ -
 !یدکن

خارجم کردن و به سمت ساختمون باغ  یهام، از انباربه مقاومت توجهبی
 .بردن

 .سوختیزدم، گلوم م یغ . از بس جیادبود اشکم درب نزدیک

 .ته باغ بود یساختمون نسبتًا کوچک  هام،یدهخونه نبود و طبق د یتو کسی

افتادم و با بغض به  ینزم یپرتم کردن داخل. با زانو رو بردنم و یاتاق  توی
 .اطراف نگاه کردم

. تند بلند شدم و به سمت در رفتم و با مشت به یختدونه ردونه هاماشک 
 :و گفتم یدمدر کوب
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 !...تو رو خدایدتو رو خدا باز کن - 

 !التماس نکن خوشگلم -

 .شدم یرهسمتش و با ترس بهش خ برگشتم

 :ورت دادم و گفتمدهنم رو ق آب

 !یتو...تو به آرمان قول داد -

 .که آرمان کارش رو بکنه  یندادم. قرار شد نکشمت تا زمان  یمن قول -

مچاله  یوار د یدهنم گرفتم و خودم رو گوشه یکردم و دستم رو جلو  هقیهق
 :و گفت یدکردم. خند

آرمان   دمیقول م  یزمکردن هم بلد بود؟! نگران نباش عز   یهمن بانو گر   یخدا  -
 !نفهمه یزیچ

 :زدم جیغ 

 !یندار یتعادل روان  ی؛آدم پست  یه! تو یخفه شو عــوض -

 :و به سمتم اومد و گفت خندید

 !دلشونه یمتنفرم، برعکسش تو گنیم یها وقت زن -

 :گفتم  یغ ج با

 .یوونیح یهازت متنفرم. تو  یگمچرت نگو. من از ته دل م -
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کردم خودم رو از دستش   یم و سعزد یغیدستش گرفت که ج یرو تو بازوم 
 اییگهد یغ و به سمت تخت بردم که ج یدم. کشذاشتینجات بدم که نم

 .به صورتش زدم یو چنگ  یدمکش

 :و داد زد یدهم کش یرو تو هاشاخم

 !کنمی! آدمت میوحش -

برگشتم و با ترس بهش  یع. سر یدمکش  یبلند یغتخت که ج یکرد رو  پرتم
 .بهم زل زد و به طرفم اومد یو عصب یثشدم که خب رهیخ

 .روش بود افتاد که اسلحه یششآرا یز و نگاهم به م یدمرو عقب کش خودم

بهم  یگهد یکمبند اومد و آب دهنم رو قورت دادم.  یالحظه یبرا مگریه
نداشت.  یادیز یصورتم گردوند. فاصله یاجزا ینشد و نگاهش رو ب یک نزد

دفاع روش باشه. دستم به گلدون   یبرا  یزیبلکه چ  یدمکش  یاتخت دستم رو به پ
 !یدمسرش کوب یبلندش کردم و محکم تو یفکر  یچروش خورد و بدون ه

هلش  یفته،ب شینیسنگ کهینرفت و گلدون خورد شد. قبل از ا یجسرش گ
 .ینزم یدادم که افتاد رو

و به سمتش  یدمبود دو یز م یش که روبلند شدم و به سمت اسلحه سریع
 .گرفتم

 .زدمینفس مداشت و نفس یلرزش کم دستام

زخم  یگلدون رو رو  هاییکهشده بود و ت یکه گلدون توش بود، خون   دستم
 .بود یتمکه مهم بود موقع  یزیچ یول کردمیحس م
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 :یدسمتم اومد و بلند نال که به سرش گرفته بود، به  یبلند شد و با دست  گیج 

 !ات بنشونماحمق...بده من اون اسلحه رو تا مادرت رو به عز  -

 :تر فشار دادم و گفتمرو محکم اسلحه

 !کنمیم یکشل یش یکنزد -

رو بلند کرد و به  اییشهبلند و ش یبطر  ی،پاتخت  یکرد و از رو  یجیگ  یخنده
رو باال  یشهش کردمیم یدو تهد زدمیم یغ که ج  یبه من توجهیسمتم اومد. ب 

 !صدایب  یکشل یهگلوله!   یک به سرم، همزمان شد با شل یدنشبرد و کوب

دور سرم  یا. دنیدمبه سرم کش یدادم و دست  یهتک یز رفت و به م یجگ  سرم
به اطراف  یجی. چشمام رو باز کردم و با گکشیدیم یر و سرم ت چرخیدیم

 .انداختم ینگاه 

زده بهش رفت و وحشت یادمافتاد، کاًل درد از  ینزم یرو که به جنازه  نگاهم
 .لغزیدیهام مو پلک  یدتپیشدم. قلبم تند م یرهخ

از دستم  بود. اسلحه ینخورده بود و نقش بر زم ینشبه وسط س یقاً دق تیر 
 یعهام نگاه کردم. سر زده به دستکردم؟! وحشت  یکار من! من چ  یافتاد. خدا
 .برداشتم و با وحشت بهش نگاه کردم اسلحه رو

عنت بهت؛ . لزدیبه سمتش رفتم و نبضش رو چک کردم. نم  یت،درک موقع  با
گرد،   یلرزون و چشما یکردم و با چونه  یهق هق هایوونهلعنت بهت! مثل د
 .رگش پاک کردم یاثر انگشتم رو از رو
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رزون به اطراف ش داشتم. با دست لرو برداشتم و با بند شلوارم نگه اسلحه 
 .پاک کردم و لرزون به اطراف نگاه کردم ینمرو با آست یز نگاه کردم. م

 .کنمیکمکم کن. خواهش م  یابکنم؟ خدا یچه غلط  حاال

 یمهود یبج یبود افتاد و برش داشتم. تو یز م یکه رو  یلشبه موبا چشمم
و به  یدمگذاشتمش و به سمت در رفتم که قفل بود. به سمت پنجره دو

اول بود. بدون فکر خودم رو  ینبود و طبقه یادز یلیارتفاعش نگاه کردم. خ
که   دمنگاه کر  یاطبه ح یوار ون بود. از کنار د. پشت ساختمیینپرت کردم پا

انداختم که  یدادم و به اطراف نگاه  یهتک یوار . به دیدمچندتا همراهش رو د
 .خورد یوار چشمم به د

بود و دستم کال سر  یدهرفتم. درد امونم رو بر  و ازش باال یدمسمتش دو به
 .شده بود

 .هقم باال گرفتقه یو همزمان، صدا یینخودم رو پرت کردم پا یسخت  به

هق باال خلوت بود. با هق یلی. خارج از شهر بود و خیدمدو یابونسمت خ به
دور شدم   یکم.  دادمیفشار م  یگهو از درد دستم رو با دست د  دویدمیگرفته م

 .کردم  یدنکردم و شروع به دو  ینبود. مکث  یکاف   یلو

 یرونب یبمز جرو ا یل. موبایستادما یلشزنگ موبا یکه شدم، با صدا  دورتر 
و بلندتر از  یداسمش بغضم ترک یدنآوردم و با وحشت بهش نگاه کردم. با د

 .کردم  یهقبل گر 

 :صداش زدم که هول شده گفت یهکردم و با گر  یک رو به گوشم نزد گوشی
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 !ساحل حرف بزن...با توعم کنی؟یم یهچرا گر  یی؟ساحل؟ تو - 

 :دو نگران، داد ز  یکه عصب  کردمیم یهبلند گر  فقط

 !المصب شدهیچ  گمید م -

 :گفتم  یهگر   با

 ... .آرمان -

سرت  ییچه بال یی؟شده؟ کجا ی. بگو چ کنمیجان؟ حرف بزن...خواهش م -
 !حرف بزن یاومده، لعنت 

 :بلند گفتم ییهگر   با

شه. آ...آرمان...تو رو خدا نذار منو   یک بهم نزد  خواستی...مخواستیم...م  -
 !برم زندان...تو رو خدا خوامین نمکنن...تو رو خدا...م  یداپ

 :زد داد

 ی. زندان براکنمیکرده؟ حرف بزن. درست حرف بزن خواهش م  یچه غلط  -
 ی؟چ 

 :به رو به رو و آروم، گفتم یره. خریختیاشکام م یرو بند آوردم ول هقمهق

 !ک...کشتمش  -

 :نگفت و در آخر گفت یزیبرقرار شد. چند لحظه چ سکوت

 ُمرده؟ یمطمئن ش؟یشد که کشت یچ  -
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 :گفتم  یهشکست و با گر  بغضم 

خودش زدمش. من  یبشه با اسلحه یکبهم نزد خواستیم -
 !خواستمی. به خدا نمیرهبم خواستمی...نمخواستمینم

 :و گفت یدکش  یقیهق کردم که نفس عماز قبل هق بلندتر 

 ! یزمنکن. ساحل جان...آروم باش عز یهگر   -

 :داد گفتم با

 ی. من حت یهقاتل که فرار  یهقاتلم!    یهنکنم؟ من االن    یه؟ چطور گر نکنم  یهگر   -
 فهمی؟یرو ول کردم و فرار کردم. م  یچ . همهیرمقدر مرد نبودم که گردن بگاون

 !فهمی؟ی...چرا نممیرمیدارم از عذاب وجدان م

. یدکش یری. سرم تپیچیدیقدر بلند که صدام مکردم. اون یهگر  بلندتر 
 اومدیآرمان م یشد. صدا ینافتادم و چشمام سنگ ینزانو زم با رفتهیلتحل

 :گفتیکه م

 یزی. نگران نباش چیزمعز  یکرد ی. تو کار درست یستسرت! مهم ن یفدا -
 الو؟ شنوی؟ی! ساحل؟ مشهینم

 :رفته گفتم تحلیل

...حالم بده...آرمان...تو کشهی...میر م...سرم ت...حرف بزنم...خستهتونمینم -
 ...! ...تو رو خدایارو خدا ب

 ...!از دستم افتاد و یتر شد و گوشرفته کمبلند و نگرانش رفته صدای
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 *** 

 «آرمان»

 !حرف بزن یشد لعنت  ی؟ الو؟ ساحل؟ چ الو -

 :با داد گفت یر آوردم و خواستم قطع کنم که ام یینرو پا گوشی

 کنه؟یم شیابیداره رد یها! مگه کور یقطع نکن -

 یببرم. گوش  یادرو از    یز چقدر بهم نفوذ کرده بود که همهونا  یو آشفتگ   نگرانی
 :گفتم  یر گذاشتم و رو به ام  یز م یرو رو

 !یع کن. سر   یداشکن، پ  یکار  یهحالش اصاًل خوب نبود.  -

 :بود کرد و گفت یابیکه در حال رد  یبه محمد یااشاره کالفه

 افتاده؟ یچه اتفاق  یقاً دق بینی؟یمگه نم -

 :بستم و گفتمبا درد  چشمامو

 .ا مردهکرده و درج  یک بشه، ساحلم با اسلحه شل یک خواسته بهش نزد -

 :باال رفته گفت یابرو با

 !جرأتا هم داشت؟ یناز ا ی؟جد -

شد.  یهوش. فکر کنم بیهوچش شد  دونمیچرت نگو. قلبم تو دهنمه. نم -
 !سرش آورده ییچه بال یوونح ییکهمرت یستمعلوم ن
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 یددستش رو پس زدم. نا ام اعصابییسمتم گرفت که با ب به  یآب  یوانل الی 
 .یدمرو کش اشیشهبه موهام زدم و ر یچنگ  یعصبعقب رفت. کالفه و 

 .آروم باش یکم. یگه: آرمان بسه دامیر 

و با داد  یدمرو چسب اشیقهبستم و  یرجهسمتش و به سمتش ش برگشتم
 :گفتم

 ین االن کنارم بود! توقع دارکه ساحل م  یدنبود  یاگه تو و اون فرهمند عوض  -
 شمیم یچ همه  یخیالباشه چون ب یومدهسرش ن ییآروم باشم؟ دعا کن بال
 !دمیو دودمانتونو به باد م

 یبلند یبا صدا یبگه که محمد یزیرو با شدت پس زد و خواست چ دستم
 :گفت

 .ردش رو زدم یایدب -

مت در برم که به سمتش رفتم و آدرس رو ازش گرفتم و خواستم به س تند
 :تبا داد گف یر ام

 !کننیکه لت و پارت م  یارنب یرت! تنها گی؟شد یروان  -

 خیالیبه سمت در رفتم که دنبالم اومد. ب  خیالیبهش زدم و ب  پوزخندی
داخل   یمبود پا تند کردم. نشست  یاطح  یکه تو  ینکل شدم و به سمت ماشکل

 :گفت  یر که ام

 .یامب تا یرونرو ببر ب ین. ماشینمهم تو داشبورد ماش. اسلحهیساوا -
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 .رفت ینششد و به سمت ماش یادهتکون دادم که پ سری 

خارج شدم و بعد از سوار کردنش، با همون سرعت از  یاطسرعت نور از ح با
 .شهر خارج شدم

 یغروب و هوا ینا یبلند بود که تو یجاده یه. یدیماز ربع ساعت، رس بعد
 .کم بود  یدشروشن، د یمهن

 یندرآوردم و از ماش  یرموتجاده ترمز زدم و خم شدم و از داشبورد هفت  وسط
زمان، شد و هم  یادههم پ  یر شدم و بدون بستن در اطراف رو نگاه کردم. ام  یادهپ

 :نگاه کردم که گفت یر زد! به ام یرعد و برق 

 !بارون شروع بشه؟ زود باش یمنتظر  -

 ینهم دمیتمال محتو سمت راست جاده. ا گردمیمن سمت چپ رو م -
 .اطراف باشه

 .یموجب رو گشتبه. وجبیمتکون داد و شروع به گشتن کرد سری

 :لب گفتم یر و ز یدمکش  یسمخ یبه موها یو دست  ایستادم

 ...!یکار رو نکن لعنت   ینبا من ا -

 .کردیلحظه هم صبر نم یهو  باریدیتندتند م بارون

با دو به سمتش رفتم.  ی،زرنگ مقر  یز چ یدنانداختم و با د یاطراف نگاه  به
 .و تندتر از قبل به سمتش هجوم بردم یدمکه شدم صورتش رو د  تر یک نزد
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 ییگهنشستم و صورتش رو برگردوندم. کنار سرش خونه بود و سمت د  کنارش 
 .هم داشت یصورتش عالوه بر زخم صبح، کبود

 .مد. تکونش دادم و بلند صداش ز کردیحالش، نفسم رو کم م یدند انگار 

 .شده بود ینبلندش پخش زم موهای

 ینجا رها کردم و با دو به سمت ماشرو همون یبلندش کردم و گوش سریع 
. مشکوک اطراف رو یدمنشن یرو صدا زدم که جواب  یر رفتم. بلند و با داد ام

 .نبود ینگاه کردم که خبر 

پاک کردم و درش رو قفل  یارو گوشه ینرو عقب خوابوندم و ماش ساحل
 .نبود یمکه گوش  یدمکش  یبمبه ج یدست  کردم.

 .زدمیصداش م  یو گاه   گشتمیزمان اطراف رو مکردم و هم  یدنبه دو  شروع

 .دور شده بودم و نبود ینماش از 

 !لعنت یر،بهت ام لعنت

درخت گنده کنار جاده بودن. البه الشون رو نگاه کردم. خواستم قدم  تعدادی
 یواضح  یز بود چ یر ام یخورد. صدا به گوشم ییرو بردارم که صدا اییگهد

 .نبود

 یر ام یجلو یکیتا همراه خورد که رو کنکاش کردم که چشمم به سه اطراف
اطراف   یکیو    گشتشیم  یکیبود و اسلحه رو به سمتش گفته بود و    یستادها

 .پاییدیرو م
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استفاده کردم و بهش عالمت  یتو پشتش رو گشت. از موقع چرخوندش 
 .تکون داد یسر  . آرومیددادم که د

 .کردم  یک که اسلحه دستش بود نشونه گرفتم و شل  یسمت فرد به

زد و اون رو سپر خودش کرد  گشتشیکه م  یفن به شخص یه یر ام همزمان
کرد که دوستش رو   یک شل  یر،با فرض زدن ام  پایید،یکه اطراف رو م  یکه فرد
 .کشت

 .کردم  یک به سمتش نشونه رفتم و شل یادبه خودش ب تا

خم شدم که  کهیشده بودن. تند به سمتش رفتم و درحال ینسه نقِش زم هر 
 :نبضشون رو چک کنم، گفتم

 .یمکردم. زود باش بر   یداساحل رو پ یر ام -

 :گفت  یر رو برداشتم که ام هاشوناسلحه

کنم. خونه   یزکاریبمونم تم ید. تو برو خونه و دکتر خبر کن. من باشهینم -
 یع . برو سر یامکنم م  یشکار  یهها رو کنم و جنازه  یدارو پ یباغ و نعش مراد

 .ساحل حالش بده

دادم و به  یر رو به ام یهها رو برداشتم و بقاز کلت یکیتکون دادم و  سری
 .یدمدو ینسمت ماش

 .و سوار شدم و گاز دادم به سمت خونه باغ یدمرس ینماش به
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 شیصورت خون  یآب بود و موهاش تو یسانداختم. خ یساحل نگاه  به 
 .بود یختهر

 .روندم ترییشحالش، با سرعت ب یدند با

 .زدم که در باز شد یدر پ یتا بوق پو چند یستادمدر ا جلوی

کردم و تند به سمت  یادهپ ینسرعت داخل شدم و ساحل رو از ماش با
 .ساختمون روندم

و به سمتمون اومد.  یستادا یعسر  یرو باز کردم و داخل سالن شدم که ال در 
 :گفتم  یع زد که سر یاخفه یغ حالش ج نیدبا د

 .برو زنگ بزن دکتر رو خبر کن -

*** 

 «ساحل»

 یهام رو نداشتم. سعتوان باز کردن پلک  یول شنیدم،یاطرافم م یگنگ   صدای
 .بود ییآشنا یبا دقت به صدا گوش بدم. صدا کردم

 !زوخاوه...َگَرک محاله؛ درونم خورقم باواِنم...دل پره یزمعاز ینمتو ژ یمه ب  -

رو درک کنم و هرچه زودتر به مالک صدا  یطپلکامو باز کردم که شرا یال آروم
 .ببرم یپ

 .واضح بشه یکم یدمتار بود. چندبار پلک زدم که د یکم  دیدم
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زانو و با  یداده بود و آرنجش رو رو یهشتش رو به تخت تکپ شخصی 
 .خوندیلب م یر رو گرفته بود و ز هاشیقههاش هم شقدست

 یر کردم که سرم ت یآروم یم رو قورت دادم و سرفهدهن خشک شده آب
. ینمشکه شخص، تند برگشت و تونستم بب یدمبه سرم کش ی. دست یدکش

 .آرمان بود

 :زد و گفت یو لبخند یدکش  یقیعم نفس

 ساحل؟ حالت خوبه؟ -

 :گرفته گفتم  یاومده، بغض کرده با صدا یشو اتفاقات پ یطدرک شرا با

 .آب بده یکم -

 یو رو یختکه ست با تخت بود، آب ر  یاقهوه یپاتخت  یشد و از رو بلند
 .کردم بلند شم  یگردنم گرفت. سع  یر تخت نشست و دستش رو ز

 .دادم یهآب خوردم و به تاج تخت تک یکم

انداخت. با بغض  ینگاه  یماشک یگذاشت و به چشما  یپاتخت  یرو رو لیوان
 :گفتم

به خدا که از عمد  کنن؟یاعدامم م گیره؟یمن رو م یسپل شه؟یم یحاال چ  -
 ...به من خواستینبود! اون م

گه من ُمرده بزنه. م یابه تو صدمه یکس  یست...آروم باش. قرار نیــشه -
 ...باشه؟یکن فراموش کن  یباشم؛ نگران نباش. سع
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 :و گفتم یختر هاماشک  

 .تونمی...نمشهینم -

و  کردیکه بغلم م یبار ینبود؛ اول بار ینسمتم خم شد و بغلم کرد. اول به
 .مهربون بود قدر ینا

 :هق کردم که آروم گفتهق بیشتر 

کرده. از  یرو پاکساز یچ همه ر ینکن خانم کوچولو. نگران نباش ام یهگر  -
 یفتادن  یاتفاق بدتر   کهین. همیمغروب تا حاال هنوز برنگشته. ما کارمون رو بلد

 .افتادیم یچه اتفاق بد کردییرو نم ر کاینفکر کن اگه ا ین. به ایهکل

 :هقم اوج گرفت. آروم موهام رو نوازش کرد و گفتهق بدتر 

 .یکار رو کرد  یننکن. تو بهتر  یه...گر ینکن لعنت  یهگر   -

 :جدا شدم و گفتم ازش

 یبه خاطر وجود نحس توعه. چ   یادسر من م  ییتو بود. هر بال  یر همش تقص  -
 یتو یهقض کردم،یمِن خر اگه مقاومت نم! ینمت؟نب وقتیچه یگهد شهیم

 .شدینم یدهکش  جاینو به ا شدیخودم حل م یخونه

 :رو چرخوند و کالفه گفت نگاهش

باشم...چون  یتزندگ ینخواستم تو یشمن نخواستم باشم...از چند سال پ -
! نخواستم فهمی؟ی. میم! ما مجبور شدیبهم نداشت   یاعالقه  یچه  دونستمیم
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اون شخص رو  رو فراموش کن. من ی. حاال هم همه چ یزمهم بر به  یتزندگ 
 !مقصر باشه، منم نه تو. باشه؟ یکشتم نه تو. در اصل اگه کس

 ینیمب یر ام رو ز»برو بابا« براش تکون دادم و انگشت اشاره یبه معن دستی
خب مشخصًا مقصر  کشه،یو روم رو برگردوندم. خجالت هم نم یدمکش

 !آرمانه هاینا یهمه

به در خورد و در   یزیر  یبه صورتم بود و روم رو برگردونده بودم که تقه  خیره
 .باز شد

ش رو سرشونه  شیو سردش وارد شد. کت چرم و مشک   یخیالب  ییافهبا ق  امیر 
که عکس اسکلت روش بود، همراه شلوار   اییمشک  یشرتانداخته بود و ت

 یمشک  یاسک  یقه یرو اییبود. آرمان هم بافت طوس یدهپوش یجذب مشک 
 .بود یدهپوش شیو شلوار مشک 

 .لباسش بود ییقه یر به تتو روش افتاد که نصفش ز نگاهم

کرد و   یداد. مکث  یهبه سمت پنجره رفت و بهش تک یزی،بدون گفتن چ امیر 
 :آروم گفت

 !حالت چطوره خانم دردسرساز؟ -

 :بغض و حرص گفتم با

 ید راحت بدون سرخر بر   یلیخنشد!    برا تو و اون فرهمند فالن فالن شده بد  -
 .یدو سودشو بخور یدمعامله کن

 :گفت  یاخنده باال انداخت و با تک  ابرویی
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 یزاچ  ینا  قدر یننکن، اولشه. ا یهالحق که حرف حساب جواب نداره! حاال گر   - 
 .گیرهیت مکه بعدها به امروزت خنده  شهیم یبرات عاد

 :حرص رو به آرمان گفتم با

 !یسهابل یناز دست ا کشمیم ی. هرچ یرونرو ببر ب یُبت بدشانس ینلطفا ا -

 :ش رو خورد و رو بهش گفتو آرمان هم خنده یدخند امیر 

 .نکن یتشاذ یستحالش خوب ن بینییُخب م -

 :تکون داد و گفت یسر  امیر 

از  یک  یده؟تو رو د یبدونم ک  خوامیلحظه، م ینلحظه، تا آخر  یناز اول -
 ر داشت؟شدنت خب یدهدزد

 الزمه جواب بدم؟ -

 .پرسیدمیاگه نبود قطعًا نم -

که دست سالمم رو به سمتش بردم. دست  یدکش یریکردم. سرم ت مکثی
 .شده بود یچیباند پ امیگهد

بوده،  یدار سرا کنمینفر هم که فکر م یهسه نفر از اولش همراهش بودن و  -
 .باغ بود یتو

باغ  یتو یدماتاق، پر  یر که از پنجرهآخ یحنهسرم زده شد! ص یتو ایجرقه
 .چشمم اومد ینگاه کردم جلو یوار و از کنار د

 :گفتم  تند
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 .هم بود یگهنفر د یه - 

 ی؟: ک آرمان

فرار  خواستمیم یباغ بوده از قبل. چون تا وقت  ی. انگار تویگههمراه د یه -
 !یدمشکنم ند

 :انداخت و گفت یبه آرمان نگاه  امیر 

 !ودناونا که سه نفر ب -

 :گفتم  متعجب

 یدینشون؟شما از کجا د یا؟ک  -

دستش انداخت و چند  یدرآورد و کتش رو رو یبشرو از ج یلشموبا امیر 
 .رو به طرفم گرفت یبعد، گوش یهثان

 ...!به عکس نگاه کردم که یکنجکاو  با

 :رو جمع کردم و گفتم صورتم

 !ستاز همونا یکی کهین...ای...ایچ  ینااه حالم به هم خورد!  -

کاور بود و فقط   یخورده بود. تو  شیشونیبود که گلوله به پ  ییاز همراها  یکی
 .بود یداصورتش پ

 :نگاه کردم که گفت یر به ام متعجب

 !یستن؟از اون چهارتا، کدوم ن یبفهم تونیی. میبزن بعد -



  

 
687 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

ش جثه یاطح یه تونبود ک یهمون شخص یقاً . دقیدمرو هم د یبعد دوتای 
 .یدمرو د

 .خونه هم بودن یتا توسه ین. ایستشخص چهارم نهمون  -

 یدی؟اشتباه ند ی: مطمئنآرمان

 :تکون دادم و متعجب گفتم سری

 ید؟کرد  یداشونکشته؟! شما از کجا پ  یرو ک  یناا -

 :گفت  گرفتیرو م یگوش  کهیدرحال امیر 

 !یمما کشت -

 :چشمام گرد شد. با بهت گفتم یهاز ثان یکسر   در 

 !شما؟ -

 :گفت  خونسرد

بودن. ممکن   یتو و مراد  یریمنو بکشن. در ضمن اونا شاهد درگ  خواستنیم  -
 !که؟  یمنوازششون کن یل،دال ینبا ا یبود شر بشه برات. توقع نداشت 

 ی؟! تو و ک ید؟کن  -

باال  که ابرو یدمبه سمتش برگشتم و د یع به آرمان نگاه کرد که سر  امیر 
 !انداخت

 :زدم و گفتم پوزخندی
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 .یمنو نکش یروز یهرم نبود! فقط خدا کنه دور از تصو - 

 :حدقه چرخوند و گفت یرو تو نگاهش

 !شدیسخت م یطتو اال شرا کردمیکار رو م  ینا یدبا -

. من برم سر وقت نفر چهارم و یستن یمهم یز . چیخیال: بامیر 
روشون  ی؟اومد یرونساختمون ب تو چطور باهاشون از  ی...راست یدارسرا
 !گرفتتون؟  ینبود؟ دورب یدهپوش

 .گرفته باشه  کنمیصورتشون مشخص بود و فکر م -

 :تکون داد که آرمان گفت سری

 !خرفت قصه برس یدار اون با من. تو به سرا -

 :نشونش داد و گفت یک ال یبه معن یشست  امیر 

 .فعالً  -

 :و گفتم یدمو پتو رو باال کش یدمکش  دراز 

 .یرونبرو ب -

 یگه؟د اییاوک  -

 .رهندا یبه تو ربط  -

 :گوشم اومد که آروم گفت  یک نزد صداش

 ربط داره؟ یپس به ک  -
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 !که من انتخابش کنم نه مادر بزرگم  یکس  - 

 :قبل گفت یهمون ُتن صدا با

رسه دلت برام ب  یروز  یدم! بهت قول مکنیی...باالخره انتخابم میادهصبرم ز  -
 !مثل گنجشک بتپه

 :و دور شد و گفت ید»برو بابا« براش تکون دادم که خند یبه معن دستی

 .بگو یخواست  یزیچ -

 .وول خوردن، به خواب رفتم یقهرفت. بعد از چند دق یروننگفتم که ب چیزی

*** 

به   یشده بود. نگاه   یچی. باند پیدمبه سرم کش  یو دست   یدمکش  یقیعم  نفس
خونه و اصال از  یمبرگشت یروز . ددادیساعت انداختم. سه رو نشون م

اگه به شانس منه هرچقدر هم کار بلد باشن باز لو کارهاشون خبر ندارم. 
 یتاذ انبه بعد آرم ینحقش بود! از ا یمنگاه کن یگهد یدد یه! اصال از رمیم

 !. ها ها ها هاترسهیحتما م یتوضع ین. اونم با اکنمیم یدشکنه تهد

 یزیکنم؟! حتما فکر کرده هر چ  یکارش! حاال ملوک جونو چیحضرت وح  یا
اومدنش  یاکنم از به دن  یتشاذ قدر ینگذاشتم! هنوز اولشه. ا  گفتم سر کارش

 !یستکه ن  یزلزله؛ الک  یگنبشه! به من م یمونپش

 ی بود برا  یرمان حموم بود و فرصت خوب رفتم. آ   یلمشدم و به سمت موبا  بلند
نگفت و  یزیبرداشت. چ یدهشمارش رو گرفتم. به دو بوق نرس یعزنگ. سر 

 .منتظر شد اول من حرف بزنم
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 الو؟ ملوک جون؟ - 

 :آروم گفت یصدا با

 .یانسالم خانم شا -

 !یاز ما کرد یادیخواهر؟! چه عجب  یخوب  -

 !یدشما زنگ زد یانخانم شا -

 :م و گفتمباز کرد نیشم

 .حرفا رو نداره ین! افرستییفدا سرت فوقش برام شارژ م -

 :نزد که گفتم یحرف  یهثان چند

 !باشه گدا نخواستم -

 :آروم کرد و گفت یخندهتک 

 .ازتون نشد یخبر  یسر قرار ول یایدب یششما قرار بود دو روز پ یانخانم شا -

 ی؟هست . امروز یامافتاد نشد ب یاتفاق  یهآره ملوک جون  -

 .نکنه یبتونتعق یلطفًا که کس یدبله. فقط حواستون رو جمع کن -

 باشه. ساعت چند؟ -

 .پنج -

 !باشه پس فعال خدافظ؛ قربونت برم -

 !یانخانم شا -
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 :خنده گفتم با 

 .یباشه پس قربونم بر  -

 !یدقطع کن یدبا یگهفکر کنم د -

نشده حرص  یچیرو قطع کردم. هنوز ه یخنده گوش ین. بیدمخند بلند
 .! خدا بهش رحم کنهشهیدادنش باعث نشاط م

 ذاری؟یقرار مدار م یباز با ک  -

 .دادیحموم رفتنش م  بود و نشون از   یسسمتش برگشتم. موهاش هنوز خ  به

 :شدم و گفتم بلند

 .ملوک جون بود -

 :و گفت یسادوا جلوم

 ! نه شوهر کردن ملت؟! بذار بترشه اصال به تو چه  یبه فکر خودت باش  یشهم  -

 :خنده گفتم با

 کشهی. بعدم برا سهند بدبخت نقشه مجوهینه. بترشه مخمونو م یوا -
 !تورش کنه

دت اطراف چرخوند و بعد بهم دوخت و و نگاهش رو طبق عا یدخند آروم
 :گفت

 !زهنو یست. حالت خوب نیاستراحت کن یدتو با -
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 :کمر گفتمبهکردم و دست  یز ر چشمامو 

 !ی؟سر به تن من نباشه! حاال نگران حالم خواستی! تو دلت میاستچطور -

 .کرد و با مکث، به چشمام نگاه کرد  یسزبونش لبش رو خ با

 :آروم کرد و گفت یخندهو مرموز بود. تک  ر داینگاهش معن جورییه

 !ون مال گذشته بودهچرا؟! خب حتما ا یدینفهم یبگ  خواییم -

 !االن فرق کرده؟ یعنی -

 .صورتم دقت کرد یتکون داد و به تموم اجزا سری

 ی؟عاشقم شد یبه تازگ  یعنیاوم... -

 !عاشق شدم؟ -

 :گفتم  گیج

 ی؟چ  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 !منه نشد -

 :گفتم  یز چشم ر با

نگران  شییآروم عاشق م! آرومیگههمون نگران شدن هم از عالئمشه د -
 .نباش

 درسته؟ یمنو بجو یخرخره یتو هنوز دوست دار زنمیمن حدس م -
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 : زدم که گفت  یمثبت تکون دادم و چشمک   یبه معن  یکردم و سر   یاخنده  تک  

 !شییآروم عاشق مبه قول خودت آروم -

 !درصد یهفکر کن  عمرا، -

با  خواییم یرگاهدادم تعم یروز رو د ینتبانو، مطمئنم. ماش کنمیفکر نم -
 ی؟من بر  ینماش

 !یشهمزاحم اون لگن م ی. ک گیرمینه اسنپ م -

 :چشم گرد گفت با

 من لنگه؟ ین! ماشیادهروت ز ییشخدا -

 :»آره« تکون دادم که گفت یبه معن سری

 !هییشوستپس مال تو هم سنگ د -

 :و گفتم خندیدم

 !ملوک بدبخت برسم دق نکنه بچم ین! فعال برم به ایگهآره د -

 :خنده گفت با

 !یستن. همه که مثل تو خرشانس نیهبد درد شوهرییب  -

 .. به سمت اتاق رفتم و در کمد رو باز کردمیدنثار بازوش کردم که خند مشتی

 یدار طوسجلوباز و کاله یزانو بود رو با بارون  یکه تا باال  اییمشک  یاسک  یقه
. یدمو پوش  یدمکش  یرونب  یفرم بود و شلوار جذب مشک زانو و خوش  یر که تا ز
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عقب رفته بود   هامیشده بود چتر   یچیموهامو شونه کردم و چون سرم باند پ 
موهام  یرو رنگییو شال مشک  یختممونده بود. موهام رو پشتم ر یرشو ز

 یو فقط انگشتا پوشوندیستم رو مد یپنجه یاسک  یقه ینتانداختم. آس
 .مشخص بود یماستخوان

م رو از گونه  یرو یپودر، کبودکردم با کرم  ینشستم و سع یشآرا یز م پشت
بکشم چون سرش  شدیزخمم هم نم ی. روموندیردش م یکم یببرم ول ینب

 .باز بود

و  یختمرو توش ر یلمسارو برداشتم و و یچرم مشک  یرنگ زدم و کولهکم  رژ 
 .رفتم یروناز اتاق ب بستم،یرو م یپشز کهیدرحال

و چرمم رو برداشتم و  یمشک  یهاچکمه یخونه رو باز کردم و از جاکفش در 
 .یدمپوش

 یرهکه آماده شده بود و بهم خ  یدمدرگاه در آرمان رو د یشدم که تو راست
هم  یداخل و در رو رو یدبهش نگاه کردم که دستم رو کش یشده بود. سوال

شونه انداخت  یپشتم بهش بود. شالم رو رو کهیشت و چرخوندم؛ طورگذا
 مشتش   یشال انداخت. آروم کش رو باز کرد و موهام رو تو  یو موهام رو رو

. بعد هم کش رو دورش بست. یچیدشو دور خودش پ  یچوندشپ  یکمگرفت.  
سرم  یبود. شال رو رو یختهنر  یرونازش ب یزید و چموهام جمع شده بو

 :و گفت یدچرخوندم و لپم رو کش انداخت و

 !ترهمرتب و قشنگ  طور ینا -
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 :باال انداختم و آروم گفتم ایشونه 

 !هست! مطمئنم یزیتچ یهتو  -

 :باال انداخت و در رو باز کرد و گفت یاشونه ریلکس

 .رسونمتیسر راه م  یفت! حاال هم راه بیعادت کن  ید. باینهبه بعد هم  یناز ا  -

سرگرد رستگار؟!   یشبا آرمان برم پ  یدبا  یعنیاه کردم. االن  به در نگ  پوکرفیس
باال انداختم و از  یاشونه حوصلهی! ب شهیچه جالب! اگه نرم که مشکوک م

که اس شده بود رو خوندم و   یو آدرس یمشد ینرفتم. سوار ماش یروندر ب
 .اون نقطه رو بهش دادمدورتر از  ییجا

 :و گفتبهم انداخت و ترمز کرد  ینگاه  نیم

 یام؟باهات ب خواییم -

 .نه، فعالً  -

 :تکون داد و گفت سری

 .مواظب باش. فعال -

بود و منتظر   یستادهخارج شدم و داخل کوچه رفتم. هنوز سر کوچه ا  ینماش  از 
 ینبود. صدا یریتصو یفونشخونه رفتم و زنگش رو زدم. آ  یهبود. به سمت 

 :که گفت  یچیدپ یرزنپ یه

 ننه؟ یهک  -

 :و قورت دادم و رو با آسمون آروم گفتم دهنم آب
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 !ببخش یاخدا - 

 :گفتم  یفونبه آ  رو

 .یدمأمور آب! لطفا باز کن -

 :کرد و گفت  یمکث  پیرزنه

دور! دوره و زمونه عوض شده. ها مامور آب شدن؟ بال به تا حاال زن یاز کِ  -
 !کشی؟یننه شما خجالت نم

زد. خاک بر سر  یادم که بوق تکون د یکردم و رو به آرمان دست   ایخندهتک 
 !گیرنیبرو جون مادرت االن مچمونو م یا. بکنهینگاه م ینماییس یلمانگار ف

 :به زنه گفتم رو

هام رو چک کنم، بچه ! حاال شما در رو بزن من کنتور یگهد یهحاج خانم ندار -
 ! برم یدن باخونه گشنه

 .داخل یدمپر  یع رو زد که سر  یفونو آ  یدکش  آهی

اومد. آروم سرم رو از در خارج کردم و  یکاشالست یغ ج یدم که صداکر   مکثی
 :و گفتم یدمکش  یپوف 

 .خدا رو شکر رفت -

 :گفت  ییکه صدا  یروناز در برم ب خواستم

 !ن! درسته؟هات گشنهو بچه یکه مامور آب   -
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 :دهنم رو قورت دادم و به سمتش برگشتم و هول گفتم آب 

 !نکردم یدا...کنتورتون رو پیزهعه...چ -

 :گفت  یز زنه عصاش رو باال آورد و با چشم ر پیر 

 !ی؟رخت و لباس باکالس مأمور آب  ینبرو بچه به من دروغ نگو! با ا -

 :مظلوم کردم و گفتم چشمامو

 !دست نزدم یزیتونبرم؟ به خدا به چ شهیم -

 !یسبه کفشته. باال حرف بزن تا ندادمت دست پل  یگیاز اول مشخص بود ر  -

 !من برم یدلطفًا بذار یتممأمور ی. االنم تویسخودم همکار پل خانم من -

 :کرد و گفت  یز ر چشماشو

 !یخالفکار گهیصورتت که م -

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

. خواهشًا یتممأمور  یشده؛ گفتم که تو  طور ینا  یریدرگ  یرتم تونه خانم صو  -
 .شهیم یبرم. اگه نرم مافوقم عصبان  یدبذار

 :کرد که مظلوم بهش نگاه کردم. راست شد و گفت  ز یر چشماشو

 .برو -

 :و گفتم یدمکش  یغیج خوشحال

 .خداحافظ ی؛مرس -
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دربست گرفتم  یه. سر کوچه یدمزدم و با تمام توانم دو یروناز خونه ب سریع  
 .دنبالم نباشه یو چک کردم کس

م رو رو حساب کردم و نگاه ینسر قرار. ماش یدمپنج و ربع بود که رس حدوداً 
شمارش رو  کهیرو خارج کردم و درحال یمسرتاسر پارک گردوندم. نبود. گوش

 :لب گفتم یر ز گرفتم،یم

 !تحمل کنه تونهینم یقه. دو دقیکهگندت بزنن مرت  -

 یان؟خانم شا -

 یینرو آروم پا یدختر جوون و بور بود. گوش یهسمت صدا برگشتم که  به
 :آوردم و گفتم

 شما؟ -

 :تزد و گف لبخندی

 !. سرگرد منتظر شماستیادهز ییآشنا یوقت برا -

 :انداختم و گفتم یسر تا پاش نگاه  به

 !یه؟سرگرد ک -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 !ملوک جون -

 :کردم و گفتم  اخمی
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 .یامهم نم ییقرار داشتم جا جاینمنتظره! من ا یخودب - 

 :رو درست کرد و گفت چادرش

 .مالقات کنن جاینا توننیسرگرد نم یانخانم شا -

 !شه؟یفشار بهشون وارد م ی؟واسه چ  -

 .یددستم لرز یوت یکرد. گوش  یاخندهانداخت و تک  یینرو پا سرش

 :گفتم  یز دادم و ت جواب

 !ایه؟یغهباشکا چه ص یمقا ینا ی؟اسکل کرد -

. من ید. ممکنه دنبالتون باشن. لطفا اعتماد کنیدلطفًا آروم باش یانخانم شا -
 .بینمیشما رو م

 :و گفتم یدباال پر  آبروم

 !ی؟الک  -

 !خانم واقعاً  یر نه خ -

 !تو کفشت باشه یگیبه حالت ر یباشه؛ وا -

 :کردم و رو به دختره گرفتم  قطع 

 .یمبر  -

 .لطفاً  یایدهمراه من ب -
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بهش انداختم.  نگاهییمرفت و سوار شد. سوار شدم و ن یدیسمت پرا به 
 ییخوب ال یلیبود و خ یادسرعتش ز روند. ییزد و با سرعت باال یکیت
 :باال انداختم و گفتم یی. ابروکشیدیم

 .. خوشمان آمدکنییم یخوب رانندگ  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 ی؟بلد یرانندگ  -

 !بلد نباشم؟ یادم یافمبه ق -

 :بابا انداخت و گفت یاکرد و شونه  ایخندهتک 

 از سرعت؟ ترسیینم -

 .یجانمعمرا! من عاشق ه -

 :ترمز زد و گفت یدر یو جلو یاکوچه  یتو یچیدو پ خندید

 .و بزنر  رنگیشو و زنگ اون در آب  یادهپ -

رو فشار   یفونشدنم با سرعت رفت. تند به سمت در رفتم و آ   یادهمحض پ  به
 .دادم که در باز شد

 :کوچک گذشتم و وارد خونه شدم. بلند داد زدم  یاطح از 

 یی؟ملوک خانم؟ کجا -
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 ییو اطراف رو نگاه کردم که صدا یستادما یمبلمان شده و نقل یخونه وسط 
 :از پشت سرم گفت

 .سالم -

 .هم یرنگش توکم  یبود و اخما یینسمتش که سرش پا شتمبرگ

 :گفتم  کمر بهدست

 !کردیینم یاناالن هم رخ نما -

 :همون حالت گفت در 

 .بود یاجاحت یمتاسفم ول -

بندازه که متعجب دوباره بهم نگاه   یینت پارو باال آورد و دوباره خواس  سرش
 :کرد و گفت

 یشه؟شده؟! مربوط به قرار چند روز پ یصورتتون چ  -

 .انداختم یینتکون دادم و سرم رو پا یسر  آروم

 ...؟یا یدکن  یفتعر  تونیدیم -

 :گفتم  آروم

 !نه یابگم  یدبا دونمینم -

 :بهم نگاه کرد که گفتم یو سوال متعجب
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فرهمند منو گروگان گرفت که به خواستش  یاز رقبا ییک راستش... - 
 ی؟بهم کمک کن تونیی...میعنیبرسه...

 :تکون داد و گفت سری

 !بود؟ یشون چ بله حتما. فقط...خواسته -

معامله کنه. مواد صادر کنه  یهفرهمند قراره  یدماز مکالمش با آرمان فهم -
شه. اونا از آرمان ب یبشنص یادیمعامله سود ز ینت و از ابه...به شرک

فرمول محلول رو عوض کنه که جنسا مرغوب نباشه و ضرر کنه.  خواستنیم
کنم اسمش یکه فکر م  یر گ. گروگانخوادیآرمان قبول کرد و گفت که وقت م

کنه. منم مقاومت کردم.  یتماذ خواستی...میعنیبود...خواست... یمراد
 یشپ یزیچ ستمخوایشد. من نم یکشل یریدرگ یشت و تواسلحه دا

 !...سرگرد لطفا کمکم کنیعنی...یادب

 .لبم گذاشتم که نلرزه یدست سالمم رو رو پشت

هاتون درست باشه قتل عمد نبوده . اگه گفتهیدآروم باش  یدکن  یمتاسفم. سع  -
 .یدهنرس ی. فعاًل که گزارشیددفاع از خود کشت یرو برا یقاچاقچ  یهو شما 

 :تکون دادم که گفت سری

 نزد؟ یمعامله حرف  یاتو جزئ یماز تا -

 :»نه« تکون دادم که گفت یبه معن سری

 .لطفاً  ینیدخب. بش -
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 :گفت  یتو با جد یدهم کش ینشستم که اخماش تو یمبل روی 

 !یهعال ین. ایددفاع کن تونیدیسخت م یطشرا یخوبه. تو -

 .ممنون -

 :نشست و گفت ییممبل روبه رو روی

رو   یرزمسرد و گرم و فنون  یهااسلحه و سالحشما کار با   یان،خب خانم شا  -
 ید؟بلد

هم کاراته کار  یاصاًل دست نگرفته بودم. چند سال یشاسلحه رو تا دو روز پ -
 .ندارم ییها به جز چاقو آشنابا سالح یکردم ول

 :تکون داد و گفت سری

 یدوارم. امیدکمک به ما انتخاب شد یخودتون، برا یشما طبق خواسته -
ها کارا انواع اسلحه  ید. من بایایداز پسش برب  یو به خوب   یداشته باشند  یترس

رو شخصًا باهاتون کار کنم. به خاطر   اییگهد  یزهایو چ  یرزمفنون  یسر   یهو  
. پس در روز بینیدب یمنظر من تعلتحت یدکارتون، حتمًا با  یباال یتحساس

آموزش  یع ر س یلیخ یدچون با یداز وقتتون رو حتمًا صرف آموزش کن یبخش
 یهمکار یتو باهاش نها یداعتماد همسرتون رو جلب کن یدکن  ی. سعینیدبب

رو   یزیچ  یدمراقب باش  یلیکه مشکوک نشه. خ  ی. البته طوریدرو داشته باش
 ! ندارم یو شوخ  امدیکارم کاماًل ج  یمن تو ی؛اصل یو نکته یدلو ند

 :تکون دادم و به اطراف نگاه کردم و گفتم سری

 !از کجا ینگفت  یول بینییمنو م یت شما گف -
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 .متصل بود یزیکه به خانم کهر   یکوچک   یندورب یقاز طر  - 

 جایی؟ینشما تنها ا -

 .نشد یرهبه چشمام خ یممستق یرو باال آورد ول سرش

 چطور؟ -

 !یدنخودشون رو نشون نم یهستن ول یچند نفر  کنمیمن فکر م -

 :تکون داد و گفت سری

 !نظرهم حرکات شما تحت. تمایددرست حدس زد -

 :کردم و گفتم  یاخندهتک  متعجب

 !گفتییرو به من م ینا یدقاعدتا نبا یدی؟رو لو م یز چچرا همه -

 :تکون داد و گفت سری

 !یکهنوع تاکت یه ینا -

 !واو -

عربستان  یدقبل که رفت یقراره دوباره مثل سر  ی...شما کِ یانخب خانم شا -
 یت؟مأمور یدبر 

 .کنمیجو موبراتون پرس یول ندارم یخبر  -

 :تکون داد و گفت سری
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 یق. از طر یدو زمان و مکانشون بپرس  هایتبه مأمورراجع   تر یشب  یدکن  یسع  - 
 یدرو بعد از خوندن پاک کن هامیا. پیداصاًل اطالعات رو رد و بدل نکن یلموبا

 یکل. مشینتمر   یبرا  یمکه قرار بذار  یدمناسب بود زنگ بزن  یطو هر وقت شرا
 ید؟ندار

! مونه؟یسوال هم م یمگه جا زنهیهمه مثل وروره حرف م ینواهلل! ا نه
 !حرف زدن بسته یماشاهلل دست مامانمو تو

 :نه تکون دادم که گفت یبه معن سری

 ... .یمشکوک نباش یدکن  ی. سعیهامروز کاف یبرا -

 :و متعجب گفتم کالفه

 قدر ینکنم ا  یکار چ  دونمیم مبابا نفس بکش! من خود زنی،یقدر حرف مچه  -
 .بلند شم برم یندار ی! کاریاررو در ن یمنیا یآقا یادا

نگاهش   یع سر   یه کرد ولبه چشمام نگا  لحظهیهچپش رو باال انداخت و    ابروی
 .یدرو دزد

 :کردم و گفتم  یآروم یخنده

 !ها! راحت باش یینهسرت پا قدر ینا شکنهیگردنت م  -

 :کرد و گفت  اخمی

 .یدبر  تونیدینمونده م یزیحتم. چمن را -

 :گفتم  پوکرفیس
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 .واهلل یزیه! خجالتم خوب چیم؟برسون یبلند ش خوایینم - 

 :و اروم گفت یدکش  یقیعم نفس

 .ینهکنم. همسرتون ممکنه بب  یسکیر ینهمچ تونمینم -

 .ش گرفتبراش نازک کردم که خنده یچشمپشت یضغ با

! از اون خندی؟یکه م  یدیورتمو دبود چطور حالت ص یقتتو که سرت تو  -
 !ها! نچ نچ نچ یستزدن درست ن یدد یر ز

 :کرد و گفت  یسرش رو باال آورد و اخم سریع

 !یانخانم شا -

 !جونم؟ -

و بلند  یدمانداخت که بلند خند یینو دوباره سرش رو پا یدکش  یقیعم نفس
 :با خنده گفتم گفتم ترشیشذوب شدن ب یشدم. برا

 !جذاب  ِ مستر  یبابا -

 یابوندستم گرفتم و به سمت در راه افتادم. سر خ  یکوله رو تو  یهم دسته  بعد
 .گرفتم و به سمت خونه رفتم  ینیماش

شده بود و زخم  یچیآوردم و به صورتم نگاه کردم. سرم که باندپدر  ایآیینه
ردش کم شده  یکاپهم که با م یرشز ی. کبودخشک شده بود یکمم گونه
 .بود
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زنگ خورد. سروش بود. جواب دادم و  یمگذاشتم که گوش  یبمج یورو ت آیینه 
 :گفتم  یپر انرژ

 !سالم گوسفند من -

 :یچیدپ یگوش  یخشنش تو صدای

 .جاینا یاپاشو ب یعسالم! سر  یکعل -

 :باز گفتم یمهدهن ن با

 !شده؟ یچ  -

پشت سرت رو هم نگاه  یرفت  کشییبشه؟ تو خجالت نم یقراره چ  -
باران از شهرستان برگشته،  کنه،یداره ترک م یارو ینانگار انه! انگار کنی؟ینم

 !یموسط قاق ینسپهر دلخوره، من و سهندم که ا

 :تعجب گفتم با

 !یه؟باران ک -

 :مکث، آروم گفت با

 یوقت   یگه. باران نامزد سپهر! بله دیزک   یگفت   یگل  یمخت! به ماه   یخاک تو  -
داداشت شرکت  یخواستگار یتو ددر دودور  یریبا آقا آرمان م شییبلند م

 !ینههم کنیینم

 :و گفتم یدمخند آروم

 !حرفییم یج  یوآروم بابا! نفس بکش با سرعت فا -
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ش قراره داداش و خونوادهنده...امشب زن یلمگوش کن چرت و پرت تحو  - 
 .یاسپهر بذارن برسن خدمتمون! بلند شو ب یدگانقدم بر د

 :گفت  یو شوخ  میلییکرد و با ب   مکثی

اگه دودل بود اصرارش نکن!  یول یچهاون شوهر الدنگت هم اگه اومد که  -
 !تر بهترنون خور کم یه! خرج گرونه دونییرو م یاقتصاد یتخودت که وضع

 :زدم و با خنده گفتم جیغی

. اصاًل یتبودنت مشخصه نه ناراحت  یسروش. اصاًل نه جد  شعورییب   یلیخ  -
 !یاممنم نم

 :و گفت یدخند آروم

 !سرش بذارمسربه یکم یارشنکن؛ ب یهنداره گر  یبع -

 ی؟ندار یکرد. کار  شهیهم نم یتو کار یستین یشب یگوسفند  -

 .منتظرم یای. زود بینه بز بز قند -

 .باشه -

آپارتمان ترمز زد و بعد از  یبراش درآوردم. جلو یخنده قطع کردم و شکلک  با
تر رو با زبون یینم پهِن پاشدم و وارد آپارتمان شم. لِب  یادهحساب کردن پ

 یمانداختم. هفت و ن ینگاه  یمشدم. به ساعت مچ یادهکردم و از آسانسور پ
کندم و داخل شدم.   وهامبود. در رو باز کردم و چکمه یک شب بود و هوا تار
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رفتم و روش لم دادم. آرمان  یزیونتلو یجلو یو راحت  یدسف یبه سمت مبال 
 :از آشپزخونه خارج شد و گفت

 .سالم یکعل -

 یبج  یو دستاشو تو  یستادگفتم که به سمتم اومد و جلوم وا  «یکیلب »عل  زیر 
 .فرو کرد و بهم نگاه کرد شیشلوار مشک 

 :گفتم  یسف پوکر 

 !(منو بخور یاب بینییَبرمان! )اگه صالح م یبور ینَاَر َمزان -

 :کرد و گفت  یآروم یخنده

 ساحل؟ -

مبل،  یارم نشست و دست راستش رو روبهش نگاه کردم که اومد کن سوالی
 :شکمش گذاشت و گفت یو دستش رو رو یدکش  یپشتم گذاشت. آه 

 ی؟مثل خانم خونه غذا درست کن یپا ش خواییگشنشه! نم  یلیخ یچارهب -

 !یارن؟ب زنییزنگ نم یواسه چ  -

 :بهم نگاه کرد و گفت مظلوم

 .یگهه خوردم! برو درست کن داز بس آماد یدمترک -

 :گفتم  یاو با تک خنده یدمکش  یقیعم نفس

 !تخم مرغ بشکنم یستممتأسفانه من بلد ن یان،شا یآقا -
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 :چشم گرد گفت با 

 ی؟چه فرمود -

 !یستمبلد ن گمیم -

 :کرد و گفت  یزونآو لباشو

 !! سرم کاله رفته؟یزک  -

 :باز گفتم یشتکون داد و با ن سری

 !دکاله گشا  یه -

 :روشو برگردوند و گفت یضغ با

 !...بدبخت شدم رفتیگهد یچیه -

 !شما یما. فردا هم خونه یخونه یریمنکن امشب م یهحاال گر  -

 :رفت و گفت ایغرهچشم

 فردا؟پس -

 :خنده گفتم با

 !شما یما؛ بعدم خونه یخونه -

 :گفت  حرصی

 !ببند لطفا -

 :بهش کردم و گفتم اییکج   دهن



  

 
711 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .پاشو یم،بر  ید. ما هم باما هستن یداداش و خونوادش خونهامشب زن - 

 :شدم که گفت بلند

 .یایمزنگ بزن بگو نم -

 :گفتم  متعجب

 وقت؟چرا اون -

 !یم؟بر  یافتق ینبا ا -

 :با دهن باز گفتم ٬صورتم یادآوری با

 !داد یا -

 :گفتم  خیالیکردم و ب   مکثی

 !ینخوردم زم گیمیم یخیالب -

 مشنگ؟ یت چ دستت و زخم گونه -

 یه بار یهعادت دارم هرچند وقت  دوننیکردم. خودشون متصادف   گیمیم -
 !تو نگران نباش یادسرم ب ییبال

 .از تأسف تکون داد و بلند شد و به سمت اتاق رفت سری

 :خودت تأسف بخور مشنگ! وارد اتاق شدم و کالفه گفتم برا

 یایهمش م یستاتاقت؟ اتاق من که کاروانسرا ن یهاتم ببر باسل شهینم -
 .یریو م



  

 
712 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یکیهاتاقا  یموانمود کن یدبا یان،ننه باباها م یاد؛م یر بابا. ام شهینم - 

که   یدرنگیساده و سف یک و به سمت کمد مشترکمون رفتم. تون یدمکش  پوفی
 یسبز لجن و شلوار  یدمبود رو پوش یر مچ دستش با کش جمع شده بود و تا ز

داشتن  یداشت و کت ستش که حالت رسم یو محکم ینسنگ یکه پارچه
رو   یقشنگ   ینداشت و هارمون   ینرو خارج کردم. کت تا اواسط زانو بود و آست

 .. شلوارش هم گشاد و راسته بودکردیم ایجاد

 :دستم گرفتم و برگشتم و گفتم یرو تو هالباس

 .لباس عوض کنم یرونببر ب یفتشر  زحمتیب  -

کردم و ها رو عوض  لباس یع تکون داد و به سمت در رفت. سر  یسر  حرفبی
و رژ   یدمکش  یماب  یهاپشت چشم  اییسبز لجن  ییهنشستم و سا  یینهآ   یجلو

و پانسمان دست و سرم رو عوض کردم.  یدمپهنم کش یلبا یرو یگریج
 یدست  فیو فر درشتم رو صاف کردم و دورم پخش کردم ک یمشک  یموها
رو  رنگمیو شال بلند و لجن یدمدار ستش رو هم پوشپاشنه فشو ک یمشک 

زمان با من، آرمان هم از اتاق سرم انداختم و از اتاق خارج شدم. هم یور 
چپش رو باال انداخت  یکرد و سرتاپام رو برانداز کرد. ابرو  یخارج شد و مکث 

 :رد و آروم گفتم رو نوازش کو به سمتم اومد. با پشت انگشت، گونه

 .تنت کن یزیچ یه. برو خورییهوا سرده ها! سرما م -

 :تش رو پس زدم و گفتمدس آروم

 .نه، خوبه -
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حرکات واقعا از آرمان  ین. ایدمکش  یزد و داخل اتاق شد. کالفه پوف  کنارم 
سر به تنم باشه حاال  خواستیو نم زدیم یر رو با ت میهکه سا  ی! آرمان یدهبع

 .بود یبعج یلیخ یننگران سرما خوردنم بود و ا

لباس  یهگاه کردم که بازوم نشست. بهش ن یرو یزیکه چ یدمکش پوفی
درست شده بود. بدون  یپالتومانند بود که تا کمر بود و کلش از خز مشک 

. از یفتهکردم که ن یک دستامو توش ببرم، دو سمتش رو به هم نزد کهینا
 :سرشونه مرتبش کرد و آروم کنار گوشم گفت

 !یرو نفسگ یباز یشه؛مثل هم -

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 !تمومش کن -

 :زد و گفت ندیلبخ

 .بانو بگه یفعال چشم؛ هرچ  -

 !فعال؟ -

 :گفت  یاخندهتک  با

 کنه؟یهم م یمگه فرق  -

 !پرسمیکه م  کنهیحتما م -

کاراشو بگه. برخالف تصورم، جلوم   یلرو، منتظر بودم دلبه روبه یرهنگاه خ با
بهم  یکوتاه رو از سرشونه مرتب کرد و با لبخند جذاب و دوباره پالتو یستادا
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و عقب رفتم  یدماز حرص کش ی. نفسیدمو بوسنگاه کرد و آروم و کوتاه گونه 
 :و گفتم

برقصم برات!  یبزن  یکه هر ساز  یستمدستت ن ی! ملعبهی؟نبس ک یشهم -
 !یز آممحبت قدر ینا بار یهقدر تند، اون بار یه

 .آرومش که رو مخ بود، به سمت در رفتم که دنبالم اومد یبه خنده توجهبی

. یومدتوجه بهش به سمت آسانسور رفتم. مثل کش تنبون دنبالم کش م  بدون
 !یهخبر  یدمپشمک فکر کرده دوبار خند ییکهمرت

سوار شدم و دو  یع رو باز کرد. سر  ینشماش یموتکه با ر  یدیمرس ینگ پارک به
زد.   یرونکردم. سوار شد و از ساختمون ب  یک به هم نزد  یشتر سمت لباسم رو ب

 .اومدینم مو بارون نم رد بودس یلیهوا خ

رنگ و شلوار کم  یطوس یهود یهانداختم.  یهاش نگاه به لباس زیرچشمی
کنار موهاش که با رشد  A. بود یشهود یهم رو یکت ل  یهو  یو مشک  ینج

 یلسمت متما  یهکرده بود و موهاش رو به    یدرنگ کرده بود رو تمدموهاش کم
انگشت وسط دست  یرو یووصا تتکرده بود. تتوهاشو دوس داشتم. مخص

 .جذابش کرده بود یلیچپش. عقرب گردنشم که خ

 :رو پارک کرد و گفت یندر ترمز زد و ماش جلوی

 .هم سره ین. زمیفتیکفشت ن  یپاشنه ینحواست باشه با ا -

شدم که باهام هم قدم شد. در حال راه رفتن، حواسم پرت شد  یادهپ بیخیال
بکنه  یبخواد کمک  کهین. قبل از ایفتمد ببو یک دخورد و نز  یچراستم پ یو پا
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مو گرفتم. خنده یو دو سمت لباسم رو مرتب کردم و جلو یستادمصاف ا 
رو خوردم   مندهبهم نگاه کرد. خ  یهانهو عاقل اندرسف  یستادکمر جلوم ابهدست

 :و گفتم

 !یدی؟ها؟ آدم ند -

 .یکنیبهت گفتم مواظب باش! فقط لج م ینماش یخوب شد تو -

بهش کردم و به سمت در به راه افتادم. بعد از زنگ زدن و باز  ایدرازیزبون
 :لب گفتم یر رو هل داد و منتظر شد داخل بشم. ز یشدن در، در ورود

آماده کنم.  یخواهرشوهرباز یخودمو برا یدخب...خب...خب! از االن با -
 .دهنش یکفشت رو فرو کن تو  یپاشنه یند همساحل...حرف اضافه ز  ینبب

 :گفت  یابه طرز بامزه آرمان

 !به دم اسب ببند که عبرت بشه براش یسشو. گیست...پاشنه کارساز نینبب -

 :نشونش دادم و گفتم الیکی

 .یمدم در بود یادز یگهد یم! بر یبود مرس یفکر خوب  -

 :گفتم  یبلند ی. با صدایموارد خونه شد خندید،یم کهدرحالی

و راحت   ید. تو رو خدا بلند نشیدخانواده رس  یدهاهل خونه؟! قلب تپن  یآها  -
 !یدباش
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 یرفتم که آرمان با خنده دنبالم اومد. مامان با ذوق از رو یراییسمت پذ به 
صورتش!  یبهم نگاه کرد و زد تو هایامثل سکته یدنمبا د یمبل بلند شد ول

 :آرمان هول شده دستش رو به سمتش گرفت و گفت

 !نشده ییز عمو چآروم باش زن -

 :گفت  یغوییج یغ ج یبا صدا مامان

به سر دخترم  یچ  ینبب یشده؟! عل یخدا مرگم بده! ساحل مادر صورتت چ  -
 !اومده

 :. بابا با اخم گفتکردنیزده و متعجب بهمون نگاه مُبهت ییافهبا ق همه

 !شده؟ یآرمان؟ چ  -

فتم. ! براش پماد گر یک کوچ  یلیتصادف کوچک بود. خ یهنشده فقط  یزیچ -
 .یدنگران نباش شهیخوب م

 یدشدم که آرمان خند  یمبا اخم به سمتم اومد که با هول پشت آرمان قا  سپهر 
 :و گفت

 !نداره یتنترس بابا کار -

 :و آروم گفتم یدمور چ لب

 !منو بخوره خوادیبابا منه  -

م رو و از پشت آرمان خارجم کرد. چونه یدکرد و دستم رو کش  یاخم سپهر 
 :م زوم کرد و آروم گفتزخم گونه یروگرفت و 
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 !کار آرمانه؟! راستشو بگو  - 

 .که نخنده  یدلبش کش یانداختم که دستشو رو یبه آرمان نگاه  یطنتش با

 !آره -

 .النخاعش شکستج بصلباال که قلن یدسرشو کش همچین

 :بهم نگاه کرد و بلند گفت یوزغ  یچشما با

 !رسهیبه نظر م تر یعاد یمنو بزن  تو کهین! من؟! اگی؟یدروغ م یواسه چ  -

 :گفت  اعصابیب  سپهر 

 .ساحل راستشو بگو -

 :کردم و گفتم  یاخنده تک 

 .کنیدیشلوغش م  یالک   یستن یزیآرمان جرأت داره به من دست بزنه؟! چ  -

 یانسالدختر و مرد و زن م  یه  یدنانداختم و با د  یزدم و به جمع نگاه   کنارش
کنار سروش نشستم و   ی،دادم و بعد از رو بوسبا لبخند سالم  ی،پوشو خوش

خنده  یبرگشتن. دستش رو پشتم گذاشت و با صدا یهمه به حالت عاد
 :گفت  یآلود

 !گیری؟یقتل عروس خانواده رو م ینقشه یدار -

 :به باران، گفتم یرهکردم و با نگاه خ  ایخندهتک 

 !یمکن  یکار چتا عروش قراره با سه کنمیفکر م یننه بابا. دارم به ا -
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 .خدا رو شکر  یکه صلح   یاچون با رو یلکسممن که ر - 

 :نگاه کردم و با خنده گفتم بهش

 !کنمیم یچند سالو سرش خال ینا یدل. دقکشمیرو اول م یااتفاقا رو -

درشت و  یمشک  یبود. پوست سبزه و چشما یو مهربون  یدختر جد باران
 .دادیم یلرو تشک هاشییژگ فرم، و یرو یکلپهن و ه یو لبا یعمل ینیب

به سروش زدم که حواسش   یاسپهر و باران چرخوندم و سقرمه  ینرو ب  نگاهم
 .جمع شد

زد و سرش   ی. باران لبخندکردیبهش نگاه م  یحس  یچبدون ه  یلکسر سپهر 
 .زد یلبخند یمچهانداخت که سپهر هم متقابال ن یینرو پا

 !رفتار کرد طور ینا یدروس بانه به تو! اصاًل با ع احساس؛ینه به سپهر ب  -

 !ابا نگاه نکن آبرومون رفت: بسروش

کفشش   یبه پاشنه یاکرد و اشاره  یاخندهرو به آرمان دوختم. تک  نگاهم
 .یدهم با باران کرد! بعدم آروم خند یاکرد و به دهنش اشاره کرد و اشاره

 .دادم»نه« تکون  یبه معن یدم در کرد که با خنده سر  یدمبه تهد اشاره

و بعد از شام دوباره مشغول حرف زدن همه رو به شام دعوت کرد  مامان
 .شدن

تکون داد و بلند شد.  ی. سر یمو به آرمان اشاره دادم بر  یدمکش  ایخمیازه
 :مبل برداشت که بابا گفت یدسته یرو از رو اشیکت ل
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 رید؟یکجا م  - 

 .م فردا کار دارممن یاد،ساحل هم خوابش م یم؛با اجازتون رفع زحمت کن -

 :سمتم اومد و گفت بلند شد و به مامان

. نرو یم. ساحل مادر اصاًل وقت نشد حرف بزنیدبمون جاینخب امشب ا -
 .مامان

 :گفتم  یاخسته یصدا با

 .یریمبهت. فعاًل که درگ زنمیسر م یاممامان سر فرصت م -

 .بغلم کرد یزوننازک کرد و با لب آو چشمیپشت

 :فتمبه باران گ رو

 !باش یامشوهربازعروس! منتظر خواهر  یخوشبخت ش -

 :و گفت یدخند آروم

 .حتماً  -

 .یمو با آرمان به راه افتاد یمکرد  یبه همه خداحافظ  رو

 یآلودگ دادم و با خواب  یهتک  یصندل  ینشستم و سرم رو به پشت   ینماش  توی
 :گفتم

 .روشن کن یتوبخار -

 !نخواب خانم. هنوز سر شبه -
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 .یادخونه. خوابم م میبودم که گفتم بر ن یضمر  - 

 :گفت  یطنتش با

 !یادمن که خوابم نم -

 :گفتم  آلودخواب

 !به...درک خب -

 :و گفت خندید

 دور دور؟ یمبر  -

 :خوردم و با چشم بسته گفتم یگفتم و تکون   یکشدار  «ایش»

 .خوابم یجبا مامانت برو! من که گ -

. جون شکمت نخواب کشییتو در حال مرگ هم دست از جواب دادن نم -
 .یمبابا؛ پاشو حرف بزن

 :نشستم و با حرص گفتم صاف

 !ی؟بزن  یدار یچه حرف  -

 :گفتم  یز که ت  یدخند آروم

 !یه؟چ یه! قضی؟هان؟ مهربون شد -

 :که گفتم  یدخند دوباره

 ؟گذرهیتو مخت م یچ  ینمزهر مار! مارمولک زود بگو بب -
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 .میبش یادهپشت فرمون؟ بذار پارک کنم پ - 

 :گفتم  متعجب

 .یادبارون م ی؟خل شد -

 :هام مرتب کرد و گفتشونه یپارک کرد و کت خزم رو رو حرفبی

 .شو یادهپ -

 :بگم که گفت یزیو خواستم چ یدمکش  یپوف  کالفه

 .شو یادهغر نزن! فقط پ -

فقط بلده دستور  شعور یشدم. ب  یادهبهش کردم و با حرص پ اییکج   دهن
 تر یش. لباسم رو بیدکش  زدیکه پرنده توش پر نم  یک بده. دستم رو سمت پار 

 یزیآمد، چودر رفت هایینو جز ماش اومدیم یبه خودم چسبوندم. سوز
 .اطراف نبود

 .ستنین یابونخ یتو یلونشب خوابن؛ مثل ما و یک. ملت ساعت یگهد بله

 :گفتم  یغ و نشوندم که با ج یدمکش  یمکتیسمت ن به

 ! نشونمیعزات مسرما بخورم مادرتو به  -

 :و به خودش اشاره کرد و گفت خندید

 !چنده؟ یلوتا من کنارتم سرما ک -

 :عجز گفتم با
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 یمپاشو بر  ی؟بد یلمکه خزعبالت تحو  یدیسرما کش ین! منو تو اای؟یوونهد - 
 !یوونهد

 !یگهغر نزن د قدر ینا -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .خب...بگو -

 :گفت  یکج   ییافهق شد و بعد با یرهلحظه بهم خ چند

 !بگم؟ یچ  -

 .اش خورده شدزدم که استارت خنده یغیحرص ج با

 :خنده گفت با

 !نزن یغ کردم جون مادر ج  یشوخ  -

 . بهم نگاه کرد  بارییطنتو با لبخند ش  یدخودشو جلوتر کش  یکمشدم که    خفه

 :رو نگاه کردم و آب دهنمو قورت دادم و گفتم اطراف

 گذره؟یتو مخت م یباز چ  یه؟چ -

 .یستن یبد یز نگران نباش چ -

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

 !یتباباقور یکامال از وجناتت مشخصه. مخصوصا اون چشما  -

 :زد و گفت پلکی
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 !خوشگله؟ - 

 :مگفت  یو با لودگ  کشدار 

 !یــلیخ -

 :و گفت خندید

 ... .بگم یزیچ یه خوامیساحل...م ینبب -

 !دآب ش یسد زر بزن تموم لباسام خ -

 !ذاری؟یم -

 .»نه« تکون دادم یبه معن سری

 !فقط پررو نشو گمیم یزیچ یه ینبب -

 :به چشمام گفت یرهو کنجکاو بهش نگاه کردم که خ سوالی

 یه؟چ دونییم جاینا -

 :اشاره کرد که متعجب گفتم ینشس یقفسه به

 !یه؟قلب...منظورت چ -

 :خم شد و کنار گوشم گفت آروم

 !من عشق یخنگ  یلیخ -

رو و بدون به روبه یرهحرص و تعجبم گم شد! خ ینآرومش ب یخنده صدای
 :گفتم  خوردیصورتم م یتوجه به قطرات بارون که رو
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 !فهممینم - 

 :کنار گوشم گفت  آروم

 !ی؟چ  یعنیعشق من  گمیم یخب خنگ...وقت  -

 :و گفتم یدمعقب کش یسف پوکر 

 !ی؟بسنج  منو یدیفاز م یبرو مامانتو دست بنداز! الک  -

 !یدکوب  شیشونیکرد؛ بعد هم با کف دست به پ  یدهن باز مکث  با

 !برا آخرت ی! فکر کنم مختو گذاشت یتو اکبند یلعنت  -

 :حرص گفتم با

 !زننیتر حرف مراحت یازبون بسته؟! ببع گییم یچ  خب -

 :و با حرص گفت برگشت

 .من دوست دارم، عاشقت شدم یز عز  -

! االن خوشحال بشم یگفت؟! االن...وا  یچ  ین! ادهن باز بهش نگاه کردم با
 ییعاشق بودنش به جا کهینناراحت از ا یااون عاشق شده  کهیناز ا
کنم  ی! اصال آرمان قراره بره زندان! سرگرد...! سرگرد گفت کاررسه؟ینم

 ... .یوابسته بشه. به حرفم گوش بده ول

 :صورتم تکون داد و با سر کج و خنده گفت یجلو دستشو

 !ی؟شد زدهیجانه یه؟چ -
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 :گفت  یکس  یبگم که صدا یزیچ خواستم 

 !شدم زدهیجانه یلیراستش منم خ -

چندتا مرد  ییهشدم و برگشتم. سا یک آرمان نزدو به  یدمکش  یبلند «هین»
 !بود

 یهام گذاشت و با صداشونه  یبلند شدن آرمان، بلند شدم که دستش رو رو  با
 :گفت  اییجد

 شما؟ -

 :شد و گفت یک نزد مرده

 ! یدینکه. شما مملکت رو به گند کش  یستن  صاحبیمحترم! مملکت ب   یآقا  -

 .باال انداخت ییباال انداخت و ابرو یابه آرمان نگاه کردم که شونه پوکرفیس

 :بلندتر گفت مرده

 ... .! ساعتید؟! خانم شما خانواده نداریریدفاصله بگ -

 :و تخس گفتم یدمحرفش پر  بین

 ! . حرف دهنتو بفهمستانوادهخیعمت ب  -

. به! برادران ینمرو بب یشنظام یونیفرمجلوتر اومد که تونستم  مرده
 !کشنزحمت

 !بعد! نسبتتون؟ یبه حسابتون باشه برا یدگیرس -
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 :گفت  یلکسر آرمان 

 !یمبد یحفکر نکنم الزم باشه توض -

پارک   ینصفه شب آورد  ینسبتًا محترم! دست دختر مردمو گرفت   یالزمه آقا  -
 !نداره؟ یربط  یگیبعد م ی،بهش ابراز عالقه کن

 !یه؟و زنمه! حرف یستخالف شرع که نکردم؛ بعدم دختر مردم ن -

 ... .! البد نه شناسنامه باهاتونه نهگنیرو م ینهمه هم -

 !: اتفاقا همراهمهآرمان

 :به من گفت رو

 !که؟  ترسیی. نمیامبمون تا ب -

 :خنده گفتم با

 !ذارمیسرشون مسربه ممیکنه بابا!  -

 .رفت ینبه سمت ماش تکون داد و یزد و سر  لبخندی

 :به ماموره نگاه کردم و گفتم تخس

چپ هم چپ ی،آبمون کرد یسبارون خ ینا یو تو ی! وقتمونو گرفت یه؟چ -
 !کنی؟ینگاه م

 :کرد و گفت  یظیغل اخم

 !یشهمشخص م -
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 یخوب بررس یاروداد. رو بهش نشون  به سمتمون اومد و شناسنامه آرمان 
تکون داد  یرو به سمت آرمان گرفت و سر شد، شناسنامه  یعضا یکرد و وقت 

 :که با حرص گفتم

 !ینکرد  یجادکه مزاحمت ا  یدببخش -

شده بودن. تقاص  یسرفتم. تموم لباسام خ ینبدون توجه به سمت ماش و
 !بدم! آخه انصافه؟ یدآرمان رو هم من با یابراز عالقه

*** 

شکم افتادم   یرو  کمرم رو خاروندم.  ی،جام خوردم و با حالت خمار  یتو  غلتی
 .کنم  یتآپد یطکردم خودم رو با شرا  یو سع

گرفته از خواب، آروم   یو با صدا  یدمکش  اییازهشدم و خم یرهتاج تخت خ  به
 :گفتم

کرد؟! ابراز عالقه! دوباره تکرار کن ساحل...ابراز   یکار آرمان چ یشبخب...د -
ن و ابراز احساسات و مکان خلوت بارو یر بود! ز یقدر هم فانتز چهعالقه! 

 یم؟کن  یکار نمونده. خالصه...حاال چ یخاص یز و...چ

 :گرفتم و گفتم  یرو به سمت  انگشتم

! خب قرار بود من ریمیمغز! از روش ملوک جون م یداد یخوب  ییدها -
 یهمن...نقش  مونهیعاشقش کنم که خدا رو شکر خودش عاشق شد! حاال م

 !یبه چهارپا بش یلب تبدبشم برات از تعج یمعشوق 
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سر راه از  رفتم،یم ییشوبه سمت دست کهیتخت بلند شدم و درحال یرو از  
 .خودم فرستادم یبرا یبوس ینهآ 

 .اومدم و به سمت کمد رفتم یرونب یهاول یهااز انجام کار  بعد

 یدار ، به جز پالتو، بهاخوابم برد و صبح هم با همون لباس  ینماش  یتو  دیشب
 .شدم

 . زانو بود رو پوشبدم  یر که تا ز  یرو با شلوارک مشک   رنگییگشاد و گلبه  تیشرت

 .صبح بود یمبستم. ساعت نه و ن یرو شونه زدم و خرگوش موهام

 .یدمچ یپر مالت  یز ساز رو روشن کردم و مآشپزخونه رفتم و قهوه به

 !ورده از تعجبخودم فر خ یو اال پشما یهاجبار یدنکن تعجب

انداختم. به سمت اتاقش رفتم و بدون تق زدن  یآماده شده نگاه  یز م به
 .داخل شدم

. اعتماد به نفسو داشته دیدیتخت ولو شده بود و خواب منو م یشکم رو به
 !یداشب

بود؛   یکه چهارچوبش عسل  یقد  یهاسمت پرده رفتم و کنارش زدم. پنجره  به
 یو پاتخت  ینهکرم، ست آ   یتخت  یرو ،یتخت عسل ی،_عسلیدسف یهاپرده
 یدسف  یهاپارکت  یکه رو  یکوچک   یعسل  یو فرشچه  یعسل  یواریکمدد  ید،سف

 .دادیم یلاتاقش رو تشک یبود اجزا

 .شدم یرهو به سقف خ یدمپشت دراز کش، به طرفش رفتم و کنارش به
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 ان رم کی

 یاز بازوش گرفتم که کالفه تکون  یشگونیبرداشتن نگاهم از سقف، ن بدون 
 :لب گفت یر ورد و زخ

 !یضاه! نکن مر  -

که خمار و کالفه سرش   یدمبرگشتم سمتش و محکم به بازوش کوب متعجب
 :گفت  یدهژول یو موها باز یمهرو بلند کرد و با چشم ن

 .نکن بذار بخوابم یتعمو اذجون زن -

 .بالشتش فرو برد یهم سرش رو تو بعد

 .بالشتش فرو برد یهم سرش رو تو بعد

 .ینمپاشو بب ی؟باشم تو بخواب  ار یدمن ب -

 :خاله زنک رو درآوردم و گفتم یهازن صدای

هات. پاشو برو کار بچه  یبسابم دهن گله  یمندار  یچیاشو مرد...تو خونه هپ  -
 !یستکن مگو کار چ

بالشت بود و  یرو به طرفم چرخوند و در همون حالت که سرش رو سرش
 :و گفت یدآروم خند باز،یمهچشماش ن

 !بچه یجون! گله یا -

 آرمان خان؟ -

 !جون؟ -
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 ان رم کی

 !کنمیبلندت م یا...یشیبلند م یا - 

 :چپش رو کامل باز کرد و گفت شمچ

 .بذار بخوابم یکار؟بلند شم چ -

 !سوال تو مخمه ی. کلیمبلند شو حرف بزن -

 .طوریینخب بپرس هم -

 :حرص گفتم با

 !درسته؟ ی؛چشماتو باز کن یستبرنامت ن یتو -

 :تکون داد و گفت یسر  خنده با

 .سواالتو بپرس بانو -

 ی؟منو دوست دار یدیفهم یخب تو از کِ  -

 :چشم چپش رو کامل باز کرد و با خنده گفت باز 

فکر  یمهم از قبل از رفتنم. تموم نوجوان ید...شایاز بچگ  ید! شادونمینم -
ال چند س  یزودگذره و بهش پر و بال ندادم ول  یهاحسم از اون حس  کردمیم
بد دلمو  یکه بهم انداخت  ینگاه  ینآلمان، آخر  یمبر  خواستیمیکه م یشپ

 .چشمم کنار نرفت یها نگاهت از جلولرزوند! تموم اون سال

 :و گفتم یدمسمتش و به پهلو خواب چرخیدم
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 ان رم کی

بود؟ تو که دوسم  یچ  یازدواج و لجباز یهمه مخالفتت برا ینا یلخب دل - 
 !یداشت 

تره! تو دوسم مهم یزاچ یلیاز خ یرور...گاه هست به اسم غ یزیچ یه -
متنفر  تر یشآقاجون خونده شد، ب ییتنامهکه وص یاز زمان  ی. حت یشت ندا
 یز اعتراف کنم که جز تمسخر، چ  یهغرورم رو بشکنم و    تونستمی. من نمیشد

 ...!ینداشت! االنم دوسم ندار اییگهد

 !دونستی؟یم کهینبا وجود ا یپس چرا گفت  -

که ذهنت   یستمران ن! نگیمال خودم  ی؛...اوضاع فرق کرده. عقدمیزنم  االن  -
 .باشه اییگهسمت کس د

 :گفتم  یحالت تخس به

 !یام؟مال خودتم؟! مگه من اش -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 !شهیتموم م یمقلب مهم که اگه نباشه و تنپه، زندگ یه! ینه تو قلبم -

 !عاشقانهو  یاه! جا داره عوق بزنم. چه فانتز  اه

 .و حاال نوبت منه ی! معلومه قباًل چند نفرو خر کردیایقدر خوب لفظ مچه -

 !یتو که خرم هست  -

 :تعجب گفتم با

 !خرتم؟ یادرد! آخرش قلبتم  یا -
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 ان رم کی

 :و با خنده گفت یدسمتم و په پهلو خواب چرخید 

 !شهیو خسته کننده م یاحساسات. رابطه تکرار یشههمش که نم -

 !یخب خودت  -

 :هم نگاه کرد و گفتب یلبخند با

 .زبونتو بدم موشا بخورن یبرسه روز -

 .یستن یبحتما! آرزو بر سالمندان ع -

 ساحل؟ -

 هان؟ -

 :کرد و گفت  مکثی

 !ی؟که عاشقم ش  یباشم به روز یدوار ام -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 !یدشا دونم؛ینم -

 ییشوبه سمت دست  ی،چشمک   و با  یدمو بوسگونه  یشد و با لبخند جذاب   بلند
 .رفت

تختش کم   یهما افتاد   یر قربونت برم که هرکس گ  یا. خدایدمکش  ینفس  کالفه
 !بود
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نشستم.   یز و پشت م  یختمر  شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و دوتا قهوه  بلند 
 .داخل قهوه و مشغول هم زدنش شدم یختمشکر ر یکم

 :زد و متعجب گفت یشد و سوت  داخل

 .یمبه زحمت نبود یکرده ساحل بانو! راض  یکار چ ینبه به، بب -

 :براش نازک کردم و گفتم چشمیپشت

 !یکتاره ارواح خ -

 .نشست و مشغول شد یزد و پشت صندل یو چشمک  خندید

 :و گفت یدگردنش کش  یبه عقرب رو دستی

 ساحل؟ -

 :بهش نگاه کردم که ادامه داد سوالی

 !یاد؟بدت ماز تتو  -

 :ختم و گفتمباال اندا ایشونه

 نه؛ چطور؟ -

 :قورت داد و گفت اشولقمه

 !ی؟ببرمت تتو کن خواییم -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 .دونمینم -
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 ان رم کی

 :تکون داد و گفت سری 

 .بگو ی. هر وقت خواست یاوک  -

 یدنبلند شد. به سمتش رفتم و با د یلمزنگ موبا یتکون دادم که صدا سری
 :ممتعجب جواب داد یادفر  یشماره

 الو؟ -

 :شد یچیدهپ یشپر انرژ صدای

 یی؟حالک دختر دا یفبه به! شپش! ک -

 :نشستم و گفتم یز م پشت

 !ی؟! چه عجب...راه گم کردیاستشپش دن -

 یه؟: کآرمان

 .یادفر  -

 :تکون داد و گفت سری

 .سالم برسون -

 .تکون دادم سری

 :تعجب گفتم با

 !یدار؟ب یاچه عجب! خوابم  -
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آرزوت بود من بهت زنگ بزنم و خدا رو شکر برآورده  دونمی...میگهبله د - 
 !شد

 :خنده گفتم با

 !...دوس دارم سر به تنت نباشهیادازت خوشم م یلی. نه که خیلیآره خ -

 کنه؟یرفتار م طور ینساحل خانم آدم با پسر عمش ا -

 !کنه؟یرفتار م طور ینا ییشآدم با دختردا -

 .حرف بزنم  خوامیببند دهنت رو م  یقهد  یهحرف خودمو به خودم پس نده!    -

 :گفتم  یحالت تخس به

 یقًا؟دق یبزن  یچه زر یتو ببند دهنتو بچه پررو! سر صبح زنگ زد -

 !گذاشتم  یامشب قرار خواستگار -

 :کردم و با ذوق گفتم  مکثی

 !یا؟دن جان! از  یا -

 :کرد و گفت  مکثی

 !نه -

 :گفتم  یزونشده با لب آو پنچر 

 !ی؟پس ک  -

 !ه مهنازعم -
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 ان رم کی

شدم و بعد دوباره دم گوشم گذاشتمش  یرهدستم خ یتو یبه گوش پوکرفیس 
 :و گفتم

 !اندازی؟یچلمنگ منو دست م -

 :و گفت خندید

تشک  یالتخبر مفرح رو بهت بدم که خ ین! خب زنگ زدم ایقربون آبج  -
 ی؟بار یبشه. کار

فعاًل برو استراحت   یول  یزمهست خر عز   یاد. واهلل بار که زیشااهلل به سالمت ان  -
 !کن

 :خنده گفت با

 .. خداحافظرسمیبعدًا به حسابت م -

 .رو قطع کردم و برگشتم سمت آرمان گوشی

 داشت؟ یکار چ یادفر  -

 :رفتم و گفتم یز سمت م به

 .یزنگ زد بگه شب قراره برن خواستگار یچیه -

 :کرد و گفت  یبهم نگاه  زیرچشمی

 !خب به تو چه؟ -

 !بود یحرف خصوص ی؟دار یکار ! اصاًل تو چبه تو دار آلوچه -
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 ان رم کی

 :از تأسف تکون داد و بلند شد و گفت سری 

 چه طرز حرف زدن با آقاتونه؟ -

 :عوق زدن درآوردم و گفتم ادای

 !خربزه ببر یگهد یکماه! حالم به هم خورد، آقامون!  اه -

*** 

 و کتون و راسته یسارافن مشک  یر ز یکه رو  اییشمیکتون   یقهبه جل دستی
 .و به اطراف نگاه کردم یدمبودم کش یدهپوش

 ینکه ب اییکهو راه بار یاطشح یپخش تو یهاباغ بزرگ و با درخت یه
 .درختا مشخص شده بود

ته  یچوب  یکلبه  یهفرش شده گذشتم. سنگ  یکم و از راه باررفت ینمت دنبال
و گرد داشت. دورتادورش هم  یاتاق چهل متر  یهباغ بزرگ بود که حالت 

 .با فاصله قرار داشت یچوب  یردهن

 یراهنو پ  یشلوار طوس  یکه رو  اییکاپشن مشک   یبدست برد سمت ج  متین
دنبالش رفتم. در کلبه  رفحیرو خارج کرد. ب  یدیبود و کل یدهپوش یاسک  یقه

 :گفت  یرو باز کرد و داخل شد و برگشت سمتم و جد

 .جاییمینچرا ا یدبدون کنمی...فکر میانخب خانم شا -

 :کوتاهم بردم و گفتم  یقهجل یبج یرو باز کردم و دستم رو تو یشمن ریلکس

 !ندارم سرگرد یبمن که علم غ -
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 ان رم کی

 یرو یکوچک   ییچهکرد. کلبه شامل قال  یاتکون داد و به اطراف اشاره سری 
 یینهها بود و شومبلند وسط کلبه که روش پر از انواع اسلحه یز م یه ین،زم

 اییشه. کلبه دوتا پنجره داشت و هردو شیاوشهگ  یکوچک   یخچالخاموش و  
 .بودن

ها از اسلحه  یکیبه    یدست باز    یشباال انداختم و با ن  ییرفتم و ابرو  یز سمت م  به
 .یدمکش

 :برگشت سمتم و گفت متین

سر  یمرو روشن کنم، اگه هم نه که بر  ینهاگه هوا سرده شوم یانخانم شا -
 اصل مطلب؟

 :لب گفتم یر بود، ز یرهها خکه به اسلحه  یجکاوبهش و با نگاه کن توجهبی

 .روشن کن -

 : رفت و در همون حالت که مشغول روش کردنش بود، گفت  ینهطرف شوم  به

 تونیراییو اگه گ  شیدیآشنا م  ینو دورب  یکروفوناسلحه و م  یسر   یهامروز با    -
 .کنیمیرو شروع م یریگهدف یع سر  یلیباال باشه خ

 .دستش گرفت یها رو تواز اسلحه یکیاومد و  یز ملحظه بعد به سمت  چند

 .یدلطفًا خوب دقت کن یانخب خانم شا -

 .حرف گوش کن، منتظر بهش نگاه کردم یهاتکون دادم و مثل بچه سری
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 ان رم کی

. هستش  Ak-47  اسلحه  ینداره؛ ا  ی. انواع مختلف ینکفهاسلحه کالش  ینخب ا  - 
Ak یبه معن یدر لغت روسآفاتامات  ی. کلمهینکفهآفاتامات کالش یبه معن 

 .خودکاره یاسلحه

 :و کنجکاو گفتم یدمپر  حرفش بین

 نوع چهل و هفتمه؟ یعنیهمون تعداده؟  ده؟یم اییچه معن ۴۷عدد  -

 :تکون داد و گفت سری

 یخائیلش، ممنظور سال ساختشه. اسمش هم برگرفته از اسم سازنده  ۴۷نه.    -
 یبه معن  گمیکه م  یبر متره. کال  یلیم  ۵/۴۵از    تر یینهم پا  یبرش. کالینکفهکالش

 یلیم یکاشست و اسلحه یلوله یقطر داخل یافشنگ،  یارج همون قطر خ
و صد ۷۵ ،چهل، شست ی،س یست،نوع تفنگ پنج، ده، ب ین. خشاب امتره

. با فشار یشههم مسلح م  یممستق  یر . البته قابل گفتنه که به صورت غیهفشنگ
 جاین. خب تا اشهیمسلح م شه،یارد مکه از انفجار باروت بهش و یگاز

 ید؟ندار یسوال

 :کردم و گفتم  یز ر چشمامو

 یزه؟سا یهها اسلحه یهمه یبر کال  -

تر باشه، وزن فشنگ بزرگ یبر کال  یدارن. هرچ  یتر بزرگ یبر کال  هاینه؛ بعض -
 یبرشونها هم کالاسلحه ی. بعضترهیشب شهیآزاد م یککه از شل  اییو انرژ

 .ترهکم

 :کرد و گفت  یاقسمت ته اسلحه اشاره به
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مشترک کتف و  ینقطه یدشراحت بودن، بذار یقسمت قنداقه. برا ینا - 
 .شهیدست که حلقه م

 :اشاره کرد و گفت اییگهقسمت د به

 .ماشه یو انگشت اشاره رو رو جاینا ذاریدیسه انگشت آخرتون رو م -

 :قسمت جلوترش اشاره کرد و گفت به

 .شهیصورت جدا م ینشابه که به اخ ینما -

 یکیجداش کرد و دوباره جا انداخت. سرش رو خم کرد و    یهاز ثان  یدر کسر   و
 :هاش رو بست و گفتاز چشم

 .یریدچشم هدف بگ یهکه با   یزدن، سع تر یقدق یبرا -

 :تعجب گفتم با

 !یمسلحش نکرد -

 :گفت  جدی

بعد  یدخارج کن انینبشه؟ اول خشاب رو محض اطم یک مسلح کنم که شل -
 .یدمسلح کن

 .یدرو خارج کرد و مسلحش کرد و بعد ماشه رو کش خشاب

 .طورهینباز کردن هم ا ییقهطر  -
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رفت که  یشپ قدر یناسلحه. ا یقطعههم شروع کرد به باز کردن قطعه بعد 
 !فقط استخوناش مونده بود

رفتم که و با آرامش همه رو جا انداخت و به سمتم گرفتش. ازش گ دوباره
 :گفت

رو فقط در حد  یشبق دمیبا مشخصاتش نشونتون مچند نوع اسلحه رو  -
 .یهکاف  یدکار کردن بدون

 :تر بود رو باال آورد و گفتکوتاه  ینکفکه نسبت به کالش  اییگهد یاسلحه

 یهاها مثل فشنگ اسلحهاسلحه ین. فشنگ ایهدست یربار ت یامسلسل  ینا -
دار محافظبه اهداف    یکت کمش باعث شده که شلقدر   ینکم قدرته. ا  ی،کمر 

 یرگذاریشتاث یک،اهداف نزد یداشته باشه و برا یتر کم  یرگذاریتاث یو زره 
دارن.  تاییتا پنجاهو خشاب ده مترهیلینه م یبرشون. اصواًل کالترهیشب

 تر یشو ب  شهیمتر استفاده م  ۱۸۰تر از  کم  یهامسافت  یبردشون کوتاهه و برا
 یک شل  تونهیفشنگ م  ۶۵۰حدودًا    دقیقهیک   یمسافت کاربرد نداره. تو  یناز ا

 ی؟ندار یبا کالش نداره. سوال یهم تفاوت چندان  یک شل ییقهکنه. طر 

 .دستش گرفت ی»نه« تکون دادم که کلت  یبه معن سری

جلده و به کمر متصله  یکوچکه و اصواًل تو  یزشهم کلته چون سا ینخب ا -
متره و سرعت  یست. حداکثر بردش دوگنیم هم یکمر یبهش اسلحه

 .یشهصورت باز م ینهستش. به ا یهمتر بر ثان ۲۵۳هم  یکششل
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 ان رم کی

رو نشون  یزشچدوباره شروع به باز کردن و بستنش کرد. با دقت همه و 
 .بود یجد یلیکارش خ  یو تو دادیم

کرد و بعد خشابش رو جا گذاشت   یک از بستن اسلحه، مسلح کرد و شل بعد
 .گذاشتش  یز م یو رو

 :شت و گفتبردا خودکاری

 .ینههم لنز دورب ینضبط و ا یباال برا ی. دکمهینهدورب یه ینا -

 .خودکار بود اشاره کرد ییرهگ  یکه رو  یزیر یلیخ یبه نقطه و

حالت چاقو داشت رو   کهییاز اونا ین،ماش یموتگذاشت و ر  ینرو زم  خودکار 
 :بلند کرد و گفت

براتون  یدمم ینتونکه متناسب با ماش  ینهاز دورب اییگهد یهم نمونه ینا -
 .درست کنن

 :اشاره کرد و گفت یدراست شد. به کنار کل یدرو زد و کل شدکمه

آخر   یعکس، دکمه  یا  یلمف  یکنندهیینوسط، تع  یدکمه  ین،هم لنز دورب  ینا  -
 خاموش و روشنه. خب ساعت چنده؟ یهم دکمه ییناز پا

 :و گفتم یدمکش  هامیبه چتر  یست کردم و د  ینگاه  یمکمش یساعت مچ  به

 .ساعت هفته -

 نشده؟ یرتونشما د -

 :تکون دادم و گفتم سری
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 ان رم کی

 !فکر نکنم - 

 یدید؟نفهم یزیچ یبه سفر بعدراجع  یزیچ یانخانم شا یراست  -

 :تکون دادم و گفتم سری

 تموم شد؟ یحاتت. توضیارمتوشو درمحتمًا ته ینه ول -

 .یریگهدف ینتمر  یبرا یایدب بله. فردا هم -

گذاشت و به سمت در رفت و در   یز م یرو رو یللب دادم که وسا یر ز «اوکی»
 .رو باز کرد و منتظر شد من برم

 یمگذشت  یاطشده بود. جلو راه افتاد و از ح  یک. هوا کامال تاریمشد  یاطح  وارد
 .. با سرعت شروع به حرکت کردیمشد ینشو سوار ماش

 یخونه بود، بدون حرف گذشت و جلو یککه نزد ینما ماشباغ ت یفاصله
 .ترمز زد ینمماش

 :مکث گفتم با

 سرگرد؟ -

 بله؟ -

 !یه؟ماجرا تموم بشه حکم من چ یناوم...اگه ا -

 یو با ما همکار یدنداشت یتیفعال یچهاتون راست باشه شما هاگه گفته -
 .صادر بشه یکه حکم  شهینم یلتشک ی. پس دادگاه یدکرد
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 ان رم کی

 :انداختم و آروم گفتم نییرو پا سرم 

 !ی؟حکم آرمان چ  -

انداخت و  یینبهم انداخت و دوباره سرش رو پا یرو باال آورد و نگاه  سرش
 :آروم گفت

 !متاسفانه اعدام -

 یناز ماش یکوتاه   یتکون دادم و با خداحافظ  یو سر  یدمکش  یقیعم نفس
 . مرگ حقخودم شدم و به سمت خونه روندم ینشدم و سوار ماش یادهپ

 .. استثنا هم ندارهخواههیادهز یهاآدم

 یدپارک کردم و به سمت آسانسور رفتم. در رو با کل ینگ پارک یرو تو ماشین
 .بود یک جا تارانداختم. همه یباز کردم و داخل شدم. کنجکاو به اطراف نگاه 

جا رو گشتم. نبود. به روشن کردن برقا به سمت اتاقا رفتم و آروم همه بدون
نشسته بود و سرش  یصندل یکه رو  یدمشمت آشپزخونه رفتم و از دور دس

. دو یسادمنوک پا راه رفتم و پشتش وا یگذاشته بود. آروم رو  یز م یرو رو
 !وشپهل یفرو کردم تو یغ،زمان باال بردم و با جم رو همانگشت اشاره

از سر وحشت خواست به عقب برگرده که  یو با داد یدمثل فشنگ پر  یهو
 !کف افتاد  یکایسرام یبه هم خورد و با پهلو رو یعادل صندلت

 .دهنمو گرفتم و با وحشت و خنده بهش زل زدم جلوی

 .دستش گرفت  یها سرشو توراست نشست و مثل مادرُمرده  ین،زم  یرو  آروم



  

 
745 
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 ان رم کی

برداشت و با حرص  یبیس  یز م یبست و از رو رجهیکه ش  یدماز خنده ترک یهو 
مظلوم و  یلی. خزدمیبهش قهقهه م توجهیپرت کرد که خورد به پام. ب 

 :یدزده بلند شد و با حرص غر ماتم

 !دیی! آخرش منو سکته میرو آب بخند -

 :خنده گفتم با

 .کردن و دم نزدن  یمن زندگ  یطنتایعمر با ش یه! داداشام یگهد یلوس -

 :نازک کرد و گفت یشمچ پشت

ها و عروس  یچارهدترن! بتا برادرتن که همه از خودت باگه منظورت اون سه  -
 !کنن  یهمه خودزن  یدداماد عمو! از دست شما چهارتا با

 :براش کج کردم و گفتم دهنمی

 !عه عه عه عه! از خداتونم باشه -

از تأسف تکون داد. زنگ در به صدا در اومد که با   یبهم انداخت و سر  نگاهی
 :گفتم  یتعجب و ترس ساختگ 

 !ندارم ها یدارمهمون یحوصله! من اصاًل یگه؟د یهک  ین! ایوا -

 :و گفت یدخند آروم

 !واقعًا که -
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 ان رم کی

سمت در رفتم و بازش کردم. به محض باز کردن در سپهر وارد شد.  به 
نثار سپهر کرد  یگردن پس یهبندش مامان. البته ناگفته نماند که مامان پشت

 :و گفت

 بگم؟ یدبا قدر تر وارد بشه. چهبزرگ یدسرم! اول با یر پسر بزرگ کردم خ -

 :گفت  یطنتو سروش با ش یدآروم خند سپهر 

 !ها یشد یر پ یارمامان قبول د -

 یبه اطراف نگاه  یضهم نثار اون کرد و داخل شد. با غ اییگردن پس مامان
 :کرد و چراغا رو روشن کرد و گفت

 !یه؟چه وضع زندگ یناه اه. ا -

. مامان برگشت یمبودبهشون زل زده    باز یمهبرده و با دهن نو آرمان مات  من
 :و گفت

 !یومده؟. هنوز نجاینا یادبت کجاست آرمان؟ امروز قرار بود ننه -

 :دهن بازتر گفتم با

 !ی؟من...مهمون دعوت کرد یاو...مامان شما...برا خونه -

 :نازک کرد و گفت چشمیپشت

 !هاشونو ندارن؟بچه یخونه یار دوتا مادر اخت -

تکون دادم که آرمان خم شد در  یسر  یتینارضا دهنم رو قورت دادم و با آب
 :گوشم گفت



  

 
747 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !شه؟مامانت چ - 

 :گفتم  آروم

ت مثل گوسفند دوشقه  یبگ   یزیچپ بلند شده. چ  ینگو. االن از دنده  یچیه  -
 !کنهیم

 :با حرص گفت مامان

 !دم گوش هم؟ گینیم یچ  -

 :هم رو به در باز داد زد بعد

 ی؟اومد یاسهند پشت در به دن -

 :کردم و گفتم  اییالک  یهخند

 !مامان اعصابش خرابه بینییتو...م یاعه...سهند جان ب -

 :گفت  اییدستش داخل شد که مامان با حالت تهاجم یتو یبا گوش سهند

 !من اعصابم خرابه؟! من -

 .شدم یکبه آرمان نزد یدهنم رو قورت دادم و با لبخند زورک  آب

. سپهر کردیده بود و به ما نگاه مپهن ش  یویت  یجلو  یمبل راحت   یرو  سروش
 ی. سهند هم توکردیچونه و به ما نگاه م یر بود زهم که دستش رو زده 

 :و گفت یستادچهارچوب ا

 .یسالم آج  -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :شل کردم و گفتم یشموو ن برگشتم 

 !سالم کنه یدشعورش رس یکیچه عجب  -

و که آرمان به سمتش رفت و با خنده جلوش  یادخواست به سمتم ب مامان
 :گرفت و گفت

پوست  خوریدی. ساحل با پسرا بود. شما حرص میدعمو آروم باشزن -
 !یفیدح شه،یقشنگتون چروک م

 یبه آرمان انداخت و لبخند  یو نگاه   یستادآروم ا  یادکه انگار خوشش ب  مامان
 !یدکش  یقیزد و نفس عم

سمت  مامانو گرفت و به یاش گرفته بود بازوکه از حالت مامان خنده  آرمان
بهمون رفت و آروم  یاغرهکرد. مامان آروم نشست و چشم یتشمبل هدا

 :گفت

 !یستیدبچه آدم ن ینمثل ا تونیکیخاک تو سرتون که  -

 :زد و گفت یچشمک  آرمان

 !شهیشاهلل درست معمو حرص نخور انزن -

مامانو  یهانخنده شونه جوییدیلبش رو م کهیو درحال دیستامامان ا پشت
 .اساژ دادآروم م

 :با خنده گفت سروش
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

! معلوم کنهیهم عمل م یاآرمان بد مشکوکه! نگاه چه حرفه ینسپهر ا - 
 !رو مخ کرده یاقبل ساحل و مامان ک یستن

 :تکون داد و گفت یسر  سپهر 

 .سرش ریزیمیبه وقتش م -

 .یدمو سهند رو به سمت سالن کش خنده در رو بستم با

 :فتگ  یبرگشت و با لحن ملوس مامان

کجا   ینبزن بب یدهزنگ به سپ یهپسر قشنگم زحمت نکش! آرومم. فقط  -
 .موندن

رو برداشت و به   یلشتکون داد و به سمت اپن رفت و موبا  یآروم سر   آرمان
 .سمت اتاقم رفت

 ی؟بر  خواستییم ییجا ی: آج سهند

 :هام کرد که گفتماسبه لب ایاشاره

 یدخواست یزیض کنم شما هم چلباس عو یرمنه بابا تازه برگشتم. من م -
 .ینبردار

 .تکون داد و به سمت اتاق رفتم سری

 .زدیعمو حرف مبا زن آرمان
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 ان رم کی

و شلوار جذب  یرو با بافت مشک  اییشمی یاسک  یقهسمت کمد رفتم و  به 
و آروم   یدمکوب  ینرو قطع کرد که با حرص پامو زم  یآوردم. گوش  یرونب  یمشک 

 :گفتم  یدوار و تهد

 !یستممن غذا درست کردن بلد نگفته باشم   -

 :زد و گفت یتکون داد و چشمک  سری

 !. حرص خوردن ندارهموننینداره پرنسسم. فوقش گشنه م یمشکل -

 :بهش نگاه کردم و گفتم یسف پوکر 

 !شد یفکه پسرم ح  یارهدرب یمادرشوهرباز یاد...مامانت بیگهد یچیه -

باند سرم رو باز  کهیدرحال کرد و به سمتم اومد و شالم رو کند و  ایخندهتک 
 :گفت  کردیم

دوش   یهنداره. برو    یاجباند احت  یگه. سرتم دیستحرفا ن  ینمامان من اهل ا  -
 .یرونب یابعد ب یر بگ

 :کرد و آروم گفت  یکنار سرم نگاه   به

 .لپت هم پماد گرفتم؛ شب بمال زودتر خوب بشه یبرا خوب شده. -

 یزد و بوس یچشمک  رفتیمعقب عقب کهیتکون دادم که درحال سری
 .رفت یرونفرستاد و از اتاق ب
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 ان رم کی

هام و لباس  یرونب  یدمپر   یگرفتم و فشنگ   یبه سمت حموم رفتم و دوش  سریع 
و سشوار رو به برق زدم و همزمان  یختمدورم ر یسو موهامو خ یدمرو پوش
 .نره یادمکه سرگرد داده بود رو مرور کردم که   یاطالعات 

 اییگریو رژ ج یختمفر درشتم رو دورم ر یو موهارو شونه زدم  هامچتری
 .زدم و از اتاق خارج شدم

بودن و حرف   یدهاومده بودن. ماشاهلل مادر کم نذاشته! بابا و عمو هم رس  همه
 .زدنیم

 !(ورشعله یتمونور کردم. )نکشرو شعله یسمتشون رفتم و بازار احوالپرس هب

 :آرام نشستم و گفتم کنار 

 !خانمبه به آرام  -

 :گفت  یزونبرام نازک کرد و با لب آو یچشم پشت

 !چه عجب ساحل بدقول -

 :و با خنده بهش نگاه کردم که آروم گفت سوالی

 !یتورش کن یانوقرار بود ک -

 :گفتم  یبلند یبا صدا ناخوداگاه

 !رفت یادمکاًل   یانوک  ی،وا یا -

 :ازم گرفت و گفت یشگونین سریع
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 ان رم کی

 !یریدهن بگ یپور نه نه شخودمون بمو ینقرار بود ب - 

 .زدنیانداختم. اکثرًا حرف م یو به اطراف نگاه  یدمخند آروم

 :بگم که آرمان بلند گفت یزیو خواستم چ برگشتم

 !ساحل خانم؟ -

 :بهش نگاه کردم که آرام با استرس گفت یو سوالسمتش  برگشتم

 !بدبخت شدم -

 !یستکه ن  یانوسنداره. عهد دق یتنترس بابا کار -

 .یاچند لحظه ب یزم: عز انآرم

 .شد و به سمت اتاق رفت و ناچار بلند شدم بلند

 :سمتش رفتم و داخل شدم و گفتم به

 بله؟ -

 !یه؟ک  یانک  -

 :خنده گفتم با

 !تا آخر شب فضول؟ یتحمل کن ینتونست  -

 :تکون داد و با اخم درهم گفت سری

 .یهچ یهقض ینمنه؛ حاال بحرف بب -

 :گفتم  متعجب
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 ان رم کی

 .یگمشه؟! شب بهت ماالن وقت - 

 قول؟ -

 شد؟ یقول. شام چ  -

 .یارنزنگ زدم ب -

 :تکون دادم و به سمت در رفتم. کنار آرام نشستم که با استرس گفت سری

 یشپ کنهیم یاالن چه فکر  ید؟ر شدم. آرمان فهم. خاک بر سیوا یا -
 !خودش؟

 !لوس قدر ینمونده بود عر بزنه وسط سالن. آخه دختر ا کم

 :مگفت  کالفه

. آرام نگران نباش گمیگفتم بعدًا بهت م  یهک  یانهنوز. گفت ک  یدهنفهم  یزیچ  -
 .کنهینم یآرمان کار

 :بغض به آرمان نگاه کرد و گفت با

 !بزنه منو یدبشه. تازه شا یرتیهم غ ید. شایشهم ناراحت یر؛نه خ -

د ز   ینگاهش رو حس کرد و به آرام نگاه کرد. آرامم لبخند هول  ینیسنگ  آرمان
از تأسف تکون داد و حرف زدنش با سپهر رو ادامه   یو روشو گرفت. آرمان سر 

 :داد

 !که  ینکرد ی. بابا کارشهینم یزیچ دمیآرام بهت قول م -
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بعد با غذا برگشت.   یقهبلند شد و آرمان به سمتش رفت. چند دق  یفونآ   زنگ  
که   یممع کرد. ظرفا رو جیمو غذا رو خورد  یدیمرو چ  یز به کمک آرام و مامانا م

 :عمو گفتزن

 .یمکه ما ظرفا رو بشور  یدخب بر  -

 :شدم و گفتم بلند

 .شوریمیعمو؛ با سروش منه زن -

 :با خنده گفت سروش

 .ییدعمو؛ شما بفرمازن گهی. راست میگهد یهاجبار یقتوف -

 :هم بلند شد و گفت بابا

 !گذشته. از شما ظرف شستن  شورنیها م. بچهگنیجان راست م یدهسپ -

 :رفتن. رو به سروش آروم گفتم یرونب یهتکون داد و با بق یناچار سر  عموزن

 !بودن تعارفش مشخص بود! از خداش بود یالک  -

اومد که  یراییبلند بابا از پذ ی. صدایمو ظرفارو جمع کرد یدخند سروش
 .صدامون زد

 :که گفت  یمسمت سالن رفت به

 !ها شوریدیها فقط ظرف مبچه -

 !باباوا  -
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در و  یهمه یدظرف شست ییکه دوتا  یبار ین! آخر گه؟ی: مگه دروغ ممامان 
 .. فقط ظرفینکرد  یکف   یوارود

 :به سروش انداختم و گفتم نگاهی

 !دیمیقول نم -

 :گفت  یاکرد که آرمان با حرص نهفته  ییدتا سروشم

 !دستمون نذار یبدتر کار رو ی؛کن  یکار  خوادینم یزمعز  -

سر وقت ظرفا. اون   یمو رفت  یدمبهش کردم و دست سروشو کش  اییکج   دهن
 .کردمیمن آبکش م زدیکف م

 سروش؟ -

 هان؟ -

 ی؟خبر دار یاهان و مرگ. از رو -

 :تکون داد و گفت سری

 یای. فردا مشهیهفته کامل خوب م ینراه شده. تا آخر ابه. روحالش خوبه -
 سراغش؟ یمبر 

 ی؟مگه تو نرفت  -

 یگه؟د یای. میلفننه. فقط ت -

 .شهیم یچ  ینمحاال بب -
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 :رو دور گردنم انداخت و گفت شیکف   دست 

 .یگهد یخودم یآج  -

 :بستم و گفتم چشمامو

 !کنمیم یستخ یکن  یمسروش َکف -

 یو با صورت کف  یدمکش  یغیصورتم که از حرص ج یرو یددستشو کش یهو
خواست فرار کنه که روش.  یدمآب رو تا ته باز کردم و مشتمو پر کردم و پاش

 یبلند یغ! جیدکش  یامبه چتر  شویو دست کف  یاورد. کم نیختمدوباره روش ر
 :و گفتم یدمکش

 !یتو سنگ! سر قبرت گالب بفروشم الهـــ یشاهلل با مغز بر سروش ان -

 .داخل شدن یهعمو و بقوارد شد و پشت سرش زن مامان

کشوند   یراییپذ گوش سروشو گرفت و به سمت  یهگوش من و   یهحرص  با
 :و گفت

 !بعد یدو منو حرص بد یزیدکرمتونو بر   ید. حتما باشیدیشما آدم نم -

 :با خنده گفت عمو

 یزبان کورد  یتو  یانم  یاکه پشت سر هم به دن  ییها! )به بچهیهامِپشَتن د  -
 (گنیهامپشته م

 :بهمون زد و گفت یبا حرص دوتا پس سر  مامان



  

 
757 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ
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 یزادبه آدم شونیچیدوتا ه  ینبستم بود. ا  کییاصاًل من غلط کردم. همون    - 
 .نبرده

 :با خنده گفت بابا

 .گفتم که! ساحل برو صورتتو بشور  -

 :تکون دادم و کف دور دهنمو پاک کردم و گفتم سری

 .لباستو عوض کن یاسروش تو هم ب -

 :با حرص گفت مامان

 !به سروش نداشته باش یتو کار -

 :گفتم  معترض

 !ورهخیداداشم سرما م -

 !یگهد گهی: راست مسروش

 !زنینیم یگهگند د  یه یرید: باز ممامان

 .نه. آرمان پاشو به سروش لباس بده -

 ییشوتکون داد و بلند شد و به سمت اتاق رفت و منم به سمت دست سری
 .رفتم

 یسمخ هاییچتر  یاز در خارج شدم. شالم رو رو هامیاز شستن چتر بعد
 .هم دنبالش بلند شدن یهعزم رفتن کردن. بق انداختم. بابا بلند شد و
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 ان رم کی

 .شد  یخونه کاماًل خال  یهاز ثان  یبه سمت در رفتن. در کسر   یاز خداحافظ   بعد 

رو جمع کردم و به سمت آشپزخونه رفتم و  یوهم یرفتم و ظرفا یز سمت م به
 .ینک س یگذاشتمشون تو

 :اپن نشست و گفت یوارد آشپزخونه شد و رو آرمان

 .شنومیخب م -

 :نگاه کردن بهش گفتم بدون

 !ییر کردم ناشنوا! فکیاخوب شد گفت -

 .براش نازک کردم یو پشت چشم یدمبه حالت تمسخر خند و

 :کرد و گفت  یرنگ کم  اخم

 یه؟ک  یان. کیاردرن یبازمسخره -

 .خبر نداره ی! به هر حال کسیهاستکان نعلبک یدم. شایهفرانک یننه -

 :داد و گفت یهتک ینکبه س و به سمتم اومد و یینپا پرید

 یه؟ک  یاننکن. ک یتساحل اذ -

 :سمتش و گفتم یدمآب رو بستم و چرخ شیر 

 !یهک  یانک  فهمیدییحتمًا قبل از من م داشتییخب تو اگه اخالق م -

 :نگام کرد و گفت گیج

 !داره؟ یچه ربط  -
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 !قرمزست یمربطش به اون س - 

 :حرص گفت با

 .حرف بزن کوفت و زهرمار! مثل آدم  ِد -

ها حرف بزنم. بعدم . بعدشم من فقط بلدم مثل فرشتهیکوفت و زهرمار گرفت   -
 !کنی؟یم ینمگه تو منو ندوست؟! پس چرا نفر 

 :کرد و گفت  اییحرص یخندهتک 

 .هم نکن یچشنکن خانومم. قصد پ یساحل جان، مسائل رو قاط  -

 !شعور؟یب  یممگه ماکارون -

 :گفت  یکرد و با ناچار  مکثی

 !بگو یانو. کیتو تاج سر من -

 :گفتم  یبدجنس با

 !گل کرده ها  یتبدجور فضول -

 !تو هم بدجور کرمت گل کرده ها -

 :آبو باز کنم که دستمو گرفت و با حرص گفت یر و خواستم ش خندیدم

 !ساحل -

 :بهش نگاه کردم که گفت یخنده، سوال با

 !یهخر  چه یان...بگو کیزمعز  -
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 :و خنده گفتم یلودگ  با 

 ... .که  یابنا یستخر  -

 :و با حرص گفت یدحرفم پر  بین

 .نکن یتساحل! لطفًا اذ -

 .ینگ  یزیباشه. قول بده چ -

 :تکون داد و گفت سری

 .باشه قول. حاال بگو -

 !ها یبهش بگ  ی. نر یاسترس داشت که نفهم یلیآرام خ -

 !به بز نبود شباهتیتکون داد و با اخم، منتظر نگام کرد. البته ب  سری

 .همون طرفه یانم...خواهرت عاشق شده! کینبب -

 ینب یینشولب پا یگوشه یرنگ با اخم کم ین،به زم یرهتصورم، خ برخالف
 :بهم گفت یرهکردم که خ  یدندون گرفت. مکث 

 داره؟ یلیاصاًل پسره م یه؟هست؟ تا چه حد جد یک   -

چند   ینمبقرار شده برم ب  یعنی.  دونمیپسره رو نم  یخب آرام که عاشقشه ول  -
 .شهیقیمرده حالجه. استاد موس

 :کرد و گفت  اخمی

 !یفتی؟آدم نبود تا تو جلو ن -
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 !نه نبود. بعدم مگه من چمه؟ - 

 !یمخالفم بر  یستن یچیتچون ه -

 :گفتم  پوکرفیس

 !باشه یزیمچ یهکه   کنمیخودمو ناکار م زنمیاالن م یدببخش -

 :نازک کردم براش که گفت چشمیپشت

 .زنمیباهاش حرف م یرمه. خودم مالزم نکرد -

 :گفتم  یدهور قلمب یچشا با

! الزم یر؟منو بگ ییدهخواهر ترش ینا یاب یبگ  یقًا؟دق یبگ  یبهش چ  یبر  -
 .نه یااصاًل پسره آدمه  ینیمبب یریمنکرده. اول م

 :گفت  کالفه

 !یدوست ندارم تو بر  -

 :فتمگ  یضتخس و کالفه شده بود. با غ یهامثل پسر بچه دقیقاً 

 !خبه خبه. دم درآورده واسه من -

 .یریگرم نگ  یادساحل قول بده ز -

 .یدمقول نم -

 .یبر  ذارمیمنم نم -

 :خنده گفتم با
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کن )استپ   یستوپکه قلمبه شده! ا  یتتمزده باال ها! احساس مالک یتخل - 
 !یمکن( با هم بر 

 :گفت  دار معنی

 !خورهیبه درد نم طرفهیک  ی...عالقهیگیآهان راست م -

 :گفتم  یتکون دادم و با لودگ  سری

 .یحه! کاماًل صحیدیچه عجب فهم -

 !شمیناراحت م زنییرک حرف م طور ینا -

 .یادبابا! بهت نم یار اه اه! ادا درن -

 :و گفت خندید

منفجر   خواستمیچطور با دوتا حرف آروم شد؟! آخ که فقط م  یدیمامانتو د  -
 .بشم از خنده

 :تمگف  یکنترل  یخنده با

 !ندازیایکه مامانمو دست م  شعورییب  یلیخ -

 یتو به ک  یهاحساسات قدر ینمامانت ا دونمیدست ننداختم که...فقط نم -
 !من یخورده یز چ از شانس یرفت 

 خب معلومه به بابام رفتم. سوال داشت؟ -

 !یشد یداتو از جوب پ کنمیعمو هم مهربونه.من فکر م -
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ازدواجو  ینآقاجون زحمت ا ینمهم ی! برایم؟ودبا هم ب یستن یادتآره... - 
 !یدکش

 :خنده گفت با

 !بود یخوب  یلیحدس خ -

 !یتظرفا رو بشورم. پاراز ذاریی...همش نمیگهبرو گمشو د -

 :شد و آروم گفت تر نزدیک 

 ! ظرفا عشقم یخیالب -

! شستیم ید! البته اگه بشور بود قبل از رفتنش باشوره؟یم یادمامانت م -
 .یمدار یندرالس یدرشوور دارن ما نامادرملت ما

 :آب رو بست و گفت شیر 

 !یم؟بخواب یم. بر یروقتهولش کن تا فردا. د -

 :گفتمبه کمر   دست

 !ی؟چ  یعنی یمبخواب یمبر  -

 :گفت  یابا لحن بچگونه مظلوم

 کنیی! موهامو ناژ مبلهیخوافم نم یدمتشناک د یلممن ف ی؟خاله ساحل -
 !یم؟بخواف

 !خودتو بچه پرروجمع کن  -
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 :با ادا، اداشو درآوردم و گفتم بعدم 

 !ی! خواب به خواب بر یمبخواف -

 :خنده و معترض گفت با

 !پسر گلم یاب یبگ  یدبا یالوگ. طبق دیگهنکن د یتساحل! اذ -

 :گفتم  معترض

مدت کوتاه! قرار بود طالق   یه. فقط  یمتا آخر با هم باش  یستآرمان ما قرار ن  -
 !نرفته؟که   یادت...یبد

 :و گفت یدکش  یپوف  کالفه

تحمل   ی...اگه نتونست مدت باش  یه! حاال  یازن مطلقه  یهدر هر صورت که تو    -
 یاد؟م یرتگ  یشهکجا مرد عاشق پ  ینمبرو بب یکن

 :شد و گفت تر یک قدم نزد یهانداختم.  یینسرم رو پا آروم

 !الال؟ یم! بر تسمایخاله جون؟ من م -

 یرنگ انداختم که عقب رفت و با اخم کم  یهش نگاه انگشامو شکستم و ب  قلنج
 :گفت

 .یاکنم. برو بخواب خسته  یتتاذ مخوایعشقم...نم یخیالب -

 .زد اییلبخند زورک  یمچهن و

 :گفتم  هول
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 !دونمی...نمیعنینه... - 

 :شل کرد و گفت نیششو

 !مثال یزنم یگه،سختش نکن د -

 یو هلم داد سمت خروج که دستش رو پشتم قرار داد   یدمکش  ینفس کالفه
 .آشپزخونه

*** 

به آرمان، دوباره به سقف   نگاهیمیدهنمو با استرس قورت دادم و بعد از ن  آب
 .شدم یرهخ

 !زدم یاخفه یغ و ج یدبلند شم که دلم درد کش خواستم

»خاک« به  یدستامو به معن یضتخت و با غ یخودمو ولو کردم رو آروم
مثل خرس خواب به خواب رفته بود. البته  انگار!نهسمتش تکون دادم. انگار 

 !بالنسبت خرس

گفت و خم شد   «یدلش که »آخ  یتو یدمعقب بردم و با حرص کوب آرنجمو
که! انصافم  شهیدرد داشته باشم آرمان بخوابه؟! نم. من دلشکمش یرو

 .یزیهخوب چ

 .بهش رفتم یاغرهچرخوندم سمتش و چشم سرمو

 :گفت  باز یمهن یاب، با چشماو خمار از خو یدشکم خواب روی

 !اندازی؟یجفتک م یواسه چ  -
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 .یدمتر به کتفش کوبکارساز نبود! آرنجمو باال بردم و محکم  ینکهمثل ا نه 

 :آلود گفتبه کتفش گرفت و خواب دستشو

 !یهو چته وحش -

رت در هم ولو شدم. با حرص شدم که دلم درد گرفت و با صو خیز یمن حرصی
 :زدم یغ ج

 !شدم؟ ی( بودم االن وحشیز نازار )عز شبیتا د -

 :گفت  خمار 

 .خوابم رو یاز خودت بپرس، خراب کرد -

 کاشی. ایمونمحال من بدبخت؟ اصاًل مثل سگ پش یاخواب تو مهمه  -
 !نه راهت بدم تو اتاقم یکن  یساز ترس شلوارتو خ ذاشتمیم

 شگاهیهو آرنجشو تک یدو به سمتم چرخ یددرهمش کش یبه موها دستی
 :در هم گفت یهاکرد و با اخم

 شده؟ یچ  -

 .اعصابم از دستت خورده یروننداره. برو ب یبه تو ربط  -

 :و گفت یدکش  یپوف  کالفه

ت قربون صدقه یدار یالخ یکرد یدار منو از خواب ب طور ینا یزمخب عز  -
 !برم؟
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 :گفتم  حرصی 

 .یرونبرو ب -

 :و گفت یختبه هم ر موهامو

 .چشم بانو -

 .به سمت در رفت شد و بلند

گفتم   یزیچ یهقدر خنگه! حاال من حرص به در نگاه کردم. واقعا رفت؟! چه با
 یهست؟ گور بابا یتر چ از خوابش مهم یگه؛! آره دزدش؟یرو هوا م یدبا

 !ساحل

باز و بسته شدن در، بعد هم   یکه صدا  کردمیم یداشتم خودخور  طور همین
 .شدن تخت اومد یینباال و پا

 :نگفتم که پتو رو کنار زد و گفت یزینکردم که آروم صدام زد. چ حرکتی

 .ساحل جان، قرص آوردم -

 :گفتم  حرصی

 !یزتعز  یعمه یبذار برا -

 :خنده گفت با

 .شهیآروم باش پوستت خراب م یکم خوری؟یحرص م قدر ینخانم چرا ا -

 :خندونش زل زدم و گفتم یحرص به چشما با
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 .یمیهترفندا قد ینا - 

و با خنده  ید. پتو رو با زور کنار کشیدمخودم کش یهم دوباره پتو رو رو بعد
 :گفت

 !به خدا یارمشده؟! رفتم قرص ب یچ  یگر خب ج -

 !اتاق یتو یبرگشت  ی! اصاًل غلط خوردی؟خب که چ  -

 :و گفت یدخند بلند

 !شدم؟ یخیالتب یفکر کرد -

 :که با حرص گفتم  یدخند دوباره

 .یست. مهم نیستن طور ینزهرمار! اصال هم ا -

 .ی! قرص بخور آروم بشگییآره تو راست م -

کردم   یآب، بعدم به خودش انداختم. سع  یواننگاه به ل  یهنگاه به قرص و    یه
شدم و قرص رو خوردم و  خیز یمکمک کرد و ن  یکم. یدکش  یر بلند شم که باز ت
 .دوباره ولو شدم

نازک کردم و رومو براش  یچشمبهم انداخت که پشت یلبخند نگاه  با
 .برگردوندم

 !جان! ناز کردناتم فرق داره یا -

 :و گفت یدبهش نگاه کردم که خند چپچپ
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 ی؟تر شدآروم - 

 .یر نه خ -

داد. و تابش  یچدستش گرفت و پ یاز موهامو تو یاو طره یددراز کش ارمکن
 .یدو طره رو به صورتم کوب یدچرخ

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 .یضنکن مر  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 ساحل؟ -

 هوم؟ -

 یه؟ت چامروز برنامه -

 !با َس...اوم...ملوک جون قرار دارم -

 !! گاف دادمبهم نگاه کرد. خاک عالم مشکوک

 !ی؟ها! َس چ  یبگ  خواستییم یگهد یز چ یه -

 :برگشتم سمتش و گفتم یز حفظ ظاهر، ت برای

 !به تو چه؟ -

 :شد روم و گفت خیز نیم

 ... .اییگهکس د  ی..پاساحل. -
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 :حرص گفتم با 

 یکرد یفکر  ینامردم؟ چ  قدر ینمن ا ی. فکر کردفکرییب  یلیشو! خخفه -
 !نبودم چه برسه به االن! واقعا که کاراینخودت؟ من مجرد بودم اهل ا یشپ

خفه  یتر شده بود ولکردم بلند بشم. دردم آروم یازش گرفتم و سع رومو
 .نشده بود

زدنت! واقعا خنده داره.  یرآبجز ز کنمینم یمن کار یزمعز  شوور  واقعیتش
 !براش کندم یخبر نداره چه قبر بزرگ  یچارهب

 :تخت نشست و گفت ی. رویدمکش  یقیتخت نشستم و نفس عم یلبه

 ... .نداشتم فقط یقصد بد -

 !پذیرمیمن نم ی! ولی؟کن  یخواه معذرت خواییاالن م -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 !کرد؟  یخواه معذرت ی. اصاًل ک یر نپذ باشه -

 و یدنازک کردم که خند یچشمبهش نگاه کردم و پشت یضو با غ برگشتم
 .تخت یولو شد رو

 .حالت؟ دراز بکش استراحت کن ینبا ا یریکجا م  -

 .برم آموزشگاه خوامیخوبم. م -

 :گفت  کنجکاو
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 !آموزشگاه؟ تا االن که ملوک منتظر بود؟ - 

 :گفتم  شدمیبلند م کهدرحالی

 !. اصاًل به تو چه؟یانبرم سر وقت ک یدبعد از ظهر. االن با یملوک باشه برا -

 .سمت کمد رفتم و حوله رو برداشتم به

 ی؟بگم دوس ندارم بر  یساحل نرو. بابا من به ک  -

 :سمتش و تخس گفتم برگشتم

 !سرت تو الک خودت باشه. به تو ربطش ندادن -

 :گفتو با اخم   یدکش  یپوف  کالفه

 .اعصابه یتخس بودنت رو -

 :بهش کردم و گفتم اییکج   دهن

 !به درک -

 .گرفتم  یسمت حموم رفتم و دوش گرم به

 .بود یرونساعت بعد خارج شدم و به سمت کمد رفتم. آرمان ب نیم

 یرد شدن دست داشت و تا رو  یکه دوتا چاک داشت برا  یشنل بادمجون   یه
و شلوار   یسارافن مشک   یر دار بود رو با زکالهو    خوردیزانو بود و از جلو دکمه م

 یپکه از کنار ز  امی. چکمه مشک یدمدم و پوشآور  یرونب ینو ج یمشک  یل
رو روشن  شوار وجب باالتر از مچ پام بود رو پام کردم و س یک و  خوردیم
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رو شونه  هامیو چتر  یختمشونکردم. بعد از خشک کردن موهام، باز دورم ر 
رو  امیکوچک مشک   یفسرم انداختم و ک یرو اییادمجون زدم. شال بلند و ب
 .رفتم یروندوشم انداختم و ب یپر کردنش، روبرداشتم و بعد از 

 :داد زدم بلند

 آرمان؟ -

 :از آشپزخونه بلند شد که گفت صداش

 .صبحونه یاجان؟ ب -

 .شده. فعالً  یرمد خوامینم -

زمان و بازش کردم. همدرش آوردم  یفمبلند شد. از ک یلمموبا یامکپ صدای
 :آرمان بلند شد یصدا

 .ینمبب یساوا -

رو  یلموبا یعاز ملوک بود. سر  یامآشپزخونه خارج شد و به سمتم اومد. پ از 
رو بستم و سرم رو باال گرفتم. با  یفمک  یپ. زیفمک  یقفل کردم و انداختم تو

 :اخم گفت

 خواییحالت م  ینکه صبحونه نخورده با ا  شهینم  یر اون پسره د  یشحاال پ  -
 !برییم یفتشر  ی. ماشاهلل انگار عروسیبر 

هولم  قدر یننکردما! خاک تو سرت ا یش! آرایوا ینزد...ا یزین که چم -
 .چطور حاضر شدم یدمنفهم یکرد
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آوردم. با دقت رژو  یرونرو ب یینهو آ  اییگریرو باز کردم و رژ ج یفمک  زیپ 
مونده جواب پس  ینمم. همنکرد یتوجه شیزدم و به صورت اخمو و حرص

 !بدم

 م؟خط چشمم بکش یا یهبه نظرت کاف -

 :یدغر  حرصی

 !یهم تو چشم طوریشینهم یزمنه عز  -

 :زدم و با خنده گفتم پلکی

 !رو هم داره یزاچ ین...زن جذاب داشتن ایگهآره د -

 یفعجله کجا تشر  ین. با ایهنوز؛ صبحونه هم که نخورد یسهموهات خ -
 کنی؟یجلز و ولز م قدر ینشوهر کنه تو چرا ا خوادین مخواهر م بری؟یم

 .یچارهخورده نم داره فقط. بعدم گناه داره ب یه یست؛ن یسموهام خ -

 یل. مثل عزرائیز و نشوندم سر م یدگرفت و به سمت آشپزخونه کش  دستمو
 یچشمدورش زل زد. پشت یسرم و با اخم به قهوه و محتوا یرو یستادا

 :تمرو قورت دادم و گف  بعد از خوردنشون، بلند شدم و لقمه  براش نازک کردم و

 !درو کردم بابا یزوم یگه؟برم د -

 :»نه« تکون داد که با حرص گفتم یبه معن سری

 !یکرم دار  ینبب -

 .یفحش بد یامادر فوالد زره! کاًل آماده رسونمتیم -
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 .منتظرم یندم ماش یینکه هست. پا  ینههم - 

درساختمون   یاومدم. جلو  ییندر رفتم و با آسانسور پابهش به سمت    توجهبی
 .سوز داشت یکمظر شدم. ساعت ده صبح بود و هوا منت

از  ینشپام بود، ماش یر انتظار، که باعث رشد آمازون ز یقهاز چند دق بعد
 یو کت ل یتوس یپام ترمز زد و سوار شدم. هود یخارج شد. جلو ینگ پارک

لخت   یبود و موها  یدهپوش  اییتوس  هاییو کتون   یمشک   ینو شلوار ج  یمشک 
 .بود هجذاب و مردون یلیخ یماش رو رو به عقب برده بود. از حق نگذرشده

 برم بانو؟ یکدوم ور  -

خارج کردم و آدرس رو بهش دادم. دم آموزشگاه ترمز زد و  یفماز ک موگوشی
 :گفت

 ی؟درد ندار ی؟خوب  یمطمئن -

 .»نه« تکون دادم یبه معن یسر یداشتم ول یدرد نسبتًا کم کهینا با

 یام؟باهات ب خواییم -

 :و گفتم یدمکش  یپوف  کالفه

کرد. از دم   یمبست، بعدم تا دم در همراه یفموروز دبستانم، مامانم ک یناول -
بهش کردم  یاخم ینسالم کنه، همچ یسمکه به سرو  یاددر خواست جلوتر ب

رفتم و برگشتم.   یسبا سروروز مدرسه    ینشد. اول  یخیالو ب  یدکه خودش فهم
رفتارت  نظر و دوعم. به  یستبه ب یکسالمه؛ البته نزد یک و  ستیحاال ب
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مدرسه؟!  فرستنیکه روز اول دختراشونو م یستن ییبه مامانا شباهتیب  
 .خیالیهام مامان من رفتارش مثل تو نبود! ب تازه...طبق گفته

 :تکون داد و گفت یکرد و سر   ایخندهتک 

 برم؟ یا. بمونم ینم مستقل. برو که زود برگردباشه خا -

 :و گفتم یدمکش  یقینفس عم حرصی

 ی؟آرمان خواهشًا فقط برو! اوک  -

 .شدم و به سمت آموزشگاه رفتم یادهتکون داد. پ یو سر  یدخند آروم

. سرم یستادمدر اتاقش ا یوجو، جلوساختمونش شدم و بعد از پرس وارد
صداش،   یدنبه در زدم. بعد از شن  یاتقه  نکردم و  یتوجه  یرفت ول  یجگ  یکم

 .داخل شدم

 یاسرفهبود. تک  یرهلپتابش خ یتور زدم و در رو بستم. با اخم به مان لبخندی
 .یستادتکون داد و ا یسر  یدنم،کردم که سرش رو باال آورد و با د

 :جلو رفتم و گفتم یلبخند چند قدم با

 ید؟هست نامیک شما استاد ن -

 :تکون داد و گفت یدر هم سر  یهان اخمهمو با

عرض کنم   یدبا  یدکالسا اومد  یهستم. در خدمتم؟ فقط اگه برا  نامیک ن  یانک  -
 !پره هایمتا یمتأسفانه همه

 !ینم؟ماهتو بب یبخورم؟! بگم اومدم رو یداد! حاال من چه غلط  ای
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رفت. تعادلمو حفظ کردم و چشمامو  یاهیکردم که چشمم س ایخندهتک  
 .باز کردم یهاز چند ثان بستم و بعد

 :یدپرس مشکوک

 حالتون خوبه؟ -

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 .یستن یزیبله خوبم؛ چ -

 :تکون داد و گفت سری

 .ینیدبش ییدبفرما -

 :رفتم و روش نشستم. با آرامش گفتم یسمت صندل به

. راستش شما رو یدمشن یلیو کارتونو خ شما یفمن تعر  نامیک ن یآقا -
 .کرد  یفتونوهم تعر  یلیکرد. خ  یوم بهم معرف دخترعم

 یه؟دخترعموتون ک یول یداوم...ببخش -

 .یانخانم شا -

 :فکر کرد و گفت کمی

 یگه؟د یانآرام شا -

 .نکردم یتوجه امیجهتکون دادم و به سرگ یزدم و سر  لبخندی

 !ردن؟کیم یفاز بنده تعر  یانخانم شا -
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 :باال انداختم و با خنده گفتم ابرویی 

خوب باشه و هم با هم  یدشکه هم اسات  یمبر  ییجا یم. ما خواستیگهبله د -
که   خوامینداره. بازم معذرت م یپره...اشکال یمتا گیدیاما...شما که م یمباش

 .مزاحم شدم

 :شدم که متعجب گفت بلند

 !برید؟یم یفتشر  -

 :کردم و گفتم  ایخندهتک 

 !یمباش یگهد یجا یهف بزنم دنبال تون برم با آرام حر ...با اجازهیگهبله د -

 :گفت  یاخندههول شد و بلند شد و با تک  کمی

 یان؟آرام خانمم با شما م -

 یان؟ن -

 !ید...شما هم بمونیعنینه... -

 :و گفتم یدمخند آروم

 !ید؟چرا هول شد یانآقا ک -

 :جمع کرد و گفت خودشو

با کس  یفهح مکنیهول نشدم. راستش آرام خانم استعداد دارن...فکر م -
 .کار کنن  اییگهد
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. بذار یستن  میلیجاذبه دارن؟ بفرما! پس جناب ب   یاخانم استعداد دارن    آرام 
 !یزمکرم بر   یکم

. منتها چون یهاحرفه یلی. خزنهیخوب ساز م یلیما خ یراستش پسرعمه -
 !بهتره یمجا نر کرده آرمان جان گفت اون  یگاراز آرام خواست بار یه

 :شد. در همون حالت گفت یرهخ یز و به م یدهم کش یتو اخماشو

 !یه؟آرمان جان ک -

 :لبخند گفتم با

 .آرمان برادر آرامه و البته همسر من -

 :بهم گفت یرهتکون داد و خ سری

 کنن؟تون کار  بودن با پسر عمه یلدرست گفتن. آرام خانم خودشون ما -

 :کردم و گفتم  یاخنده تک 

 !شهیمن فکر کنم آرام داره عاشق مراستش از شما چه پنهون،  -

 !ی. الهیددندون کش یر ز یینشوانداخت و با اخم، لب پا یینپا سرشو

 :یدپرس یآروم یصدا با

 دونید؟یشما از کجا م -

 .یمهآبج یباالخره دختر عمومه؛ جا -

 !تون؟عاشق همون پسرعمه -
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 :وحشتناک گفت یها»نه« تکون دادم که با اخم یبه معن سری 

 !انجام بدن یانتخاب خوب  یدوارمام -

 :تکون دادم و گفتم سری

 ... .یا ینمکنم؟! بش  یکار ممنونم. حاال استاد چ -

پره براتون   یمافرم بدم بهتون. فقط چون تا  یهمن    یدداشته باش  یفشما تشر   -
 که؟  یدندار ی. مشکلذارمیم یمساعت هفت تا نه شب تا

 !نه. فقط آرام با خودم باشه لطفاً  -

به سمتم گرفت. فرم رو گرفتم و  یتکون داد و مشغول نوشتن شد. فرم سری
پرش کردم. بلند شدم و فرم رو به سمتش گرفتم. خواستم برگردم که سرم 

شد. تعادلمو از دست دادم و فقط  یاهچشمم س یرفت و جلو یججور گبد
 دادمیهم فشار م  ی. چشمامو محکم رویصندل  یتونستم خودم رو بندازم رو

 .ان تکون خوردن نداشتمو تو

 یجلو یاهیو س یجهاز سرگ یهمون حالت موندم که کم یلحظه تو چند
نشستم و  یصندل یتر شد. آروم چشمامو باز کردم و درست روچشمام کم

 :دستام گرفت. کنارم نشست و گفت ینسرم رو ب

 یان؟حالتون خوبه؟ خانم شا شنوین؟یمنو م یصدا یان؟خانم شا -

 :رفته گفتم یلگرفتم و تحل  سرمو باال آروم

 .خوبم -
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 .آرام خانمو خبر کنم ید. صبر کنیستنه؛ حالتون اصاًل خوب ن - 

 .بزنم، به سمت خونه رفت و خارج شد یبخوام حرف  تا

 .دادم و چشمامو بستم یهتک یصندل به

 .وارد شد یانهم کبعد، آرام با هول وارد اتاق شد و بعد از اون یقهدق چند

 :تندتند گفت نشست و کنارم

 .ساحل تو رو خدا چشاتو باز کن  یچشماتو باز کن. وا  ی؟ساحل؟ ساحل خوب   -

 :رفته گفتم یلچشمامو باز کردم و تحل آروم

 .یستن یزیدارم؛ چ یجهسرگ یکمخوبم بابا.  -

 .یدآرام خانم به همسرشون زنگ بزن -

 :تکون داد و شمارشو گرفت که صاف نشستم و گفتم یسر  آرام

جنجال به پا  یادها! آرمان ب ی. آرام زنگ نزن یستن یزیبابا چ ادخوینم -
 !. با توعم شتر کنهیم

 .رفت و شروع کرد به حرف زدن یاوشهبه من بلند شد و گ توجهبی

 :براش نازک کردم که گفت یچشمانداختم و پشت ینگاه  یانحرص به ک با

خبر داشته  ید. همسرتون بایستشما حالتون اصاًل خوب ن یانخانم شا -
 !که  یشهباشن. نم

 .دادم یهتک یهم فشار دادم و به صندل یچشمامو رو حرصی
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 :حالتم گفتم ییر اومد کنارم و آروم صدام زد که با حرص، بدون تغ آرام 

 .خاک تو سرت ی؟کار خودتو کرد  -

 :گفت  نگران

 !دکتره ها یکنه. ناسالمت   یکار چ دونهیداداش بهتر م -

 .حالم خوبه گمیو م سرم پرستارم یر منم خ -

 !داداش باباتره -

 :بهش زل زدم و گفتم پوکرفیس

 یه؟االن وقت خواهرشوهرباز -

 :گفت  متعجب

 !نداشتم به خدا ینه نه. منظور -

 .ولو شدم و چشامو بستم یصندل یبهش رفتم و رو ایغرهچشم

 .نزد و همه ساکت بودن یحرف  کسی

 ییننگاه کردم. آرام سرش پا پلکمو باز کردم و نامحسوس بهشون یال آروم
 یاه. با سیزیانگدل ی. او له له! چه صحنهکردیاش نگاه مبه موه  یانبود و ک

هم فشار  یرفت و چشمامو محکم رو ینبهشون از ب یدمشدن چشمام، د
 .دادم
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بدون در زدن، در به شدت   یهومنوال گذشت که    ینبه هم اییقهده دق  حدوداً  
خورد. آرمان داخل شد و در رو بست. اخماش  وار یباز شد و از پشت به د

 .به سمتم اومد یهم بود. بدون توجه به کس یدجور توب

 .ورودش آرام زود بلند شد و کنار رفت با

کنارم نشست. صاف نشستم و بهش نگاه کردم   یصندل  یسمتم اومد و رو  به
 :که تند گفت

 یمارستان؟ب یمچت شد؟ بر  ی؟خوب  -

 .بهت زنگ نزنه یکرد. بهش گفتم الک   من خوبم آرام شلوغش -

 !یکرد  دیخوشما ب -

 :چشم گرد بهش نگاه کردم و آروم گفتم با

 !یفاز گرفت  ینهمچ یستن یپررو نشو ها! خبر -

 یستدادم. حاال قرار که ن یهتک یبراش نازک کردم و به صندل چشمیپشت
مان آر  کهیننکرده جز ا یفرق  یتپررو بشه. وضع یدمدوبار به دهنش خند

 .بهش ندارم ی! و اال مهم منم که حسینمهربون شده. هم

 :گفت  حرصی

استراحت  ینزبونم مو درآورد از بس بهت گفتم بش کنی؟یم یکار چ بینییم -
 !گوشت؟! نه واال  یتو یرهکن. م

 :به آرمان بود، گفت  یکینگاهش به من و   یه  کهیسمت آرام و طور  برگشت
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 !یاداز پا درب تونیکیم ه یدبا ید،امتحان کن رو یداسات افتیدیدوره م یوقت  - 

 :سمتم و گفت برگشت

 .تموم شد کنمیامتحاناتت تموم شد ساحل خانم؟ فکر م -

 :سمت آرام و گفت برگشت

 !یگه؟د پسندییآرام خانم خوبه؟ م -

هاش . گونهیدانداخت و لبشو گز  یینکرد. آرام سرشو پا  یااشاره یانبه ک و
 .گل انداخته بود

 :نشستم و گفتم فصا

 .آرمان؟ زشته! آروم باش گییم یچ  -

 استاد خوب باشن؟ یهداره خانما دنبال  یمشکل یانشا یآقا -

به صورت  یبهش زل زد و دست  یلکسداد. ر یهتک یبا مکث، به صندل آرمان
 :کج کرد و گفت  یو سرشو کم یدکش  یغششش ت

 !شکل دارم! من با خود شما میینداره؛ مشکل فقط شما ینه مشکل -

 :گفتم  متعجب

 !زشته گی؟یم یآرمان؟ چ  -

شده بود.  یرهبهمون خ اییو استرس به آرام نگاه کردم که با صورت گرفته و
 .کنهیسکته رو رد م تایشپنج_ش یولش کن طوریینهم
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 یاناشتم و رو به کرو هم برد یفمبه آرمان رفتم و بلند شدم و ک ایغرهچشم 
 :انداخته بود و ساکت بود، گفتم یینکه با اخم سرشو پا

اعصابش خورده،  یکم. خوامیمن از طرف همسرم معذرت م نامیک ن یآقا -
لطفًا. مزاحمتون  یدکن یکس. همون ساعت هفت رو فکنهیم یخلق کج

 .شیمیم

 :و گفت یستادزد و ا لبخندی

 ؛گمینم  یزیبه خاطر شما و آرام خانم من چ  نداره  یاشکال  کنم؛یبله درک م  -
 .یمحق دارن. از فردا در خدمتتون هست

 :بلند شد و با آرامش گفت آرمان

 !کردی؟یم یکار و اوشون نبود...چ یشونمثاًل...به طرز مثال...اگه به خاطر ا -

 :بگه که گفتم یزیخواست چ کیان

 .... اعصابش خورده و اال یکم. آرمان یدنگ یزیلطفًا چ یانآقا ک -

 .هم مساعدم یلیاتفاقا خ -

 :به سمتش برگشتم و گفتم یتعصبان با

 .آرمان بسته -

 :بهم زل زد و گفت تخس

 !واسه دعوا کنهی! سرم درد مکنمیبس نم -
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 :به آرام با حرص گفتم رو 

 !کنییمثل بز نگاه م یسادیوا یرونببر ب یر دست داداشتو بگ -

 فشار   یلی»نه« تکون داد و آب دهنشو قورت داد. خ  یمعن  به  یاسترس سر   با
 !کنن  شیروش بود. خاک بر سر استرس

 :گفت  یانرو به ک آرمان

 !کنی؟یم یکار چ ینگفت  -

 ... .حاال یبه خاطر خانما احترامتون واجبه، ول یان،شا یآقا -

 :گفتم  متعجب

 !قدر فشار روشه؟چه بینیدی! نمینبه خاطر آرام ادامه ند یانآقا ک -

 :به آرام نگاه کرد و گفت کیان

 حالتون خوبه؟آرام خانم  -

 :برداشت و تخس گفت یز به سمتش خ آرمان

 !یاری؟اسم خواهر منو به زبون م یبا چه حق  یکهمرت -

 :گفتم  یدوار و خودمو جلوش انداختم و تهد یدمکش  یاخفه جیغ 

. کنمیبهت نگاهم نم  یگهد  نیروب  یاالن نر   ینآرمان به جان سروش اگه هم  -
 .یگهد یخیالآرامو؟ ب بینیینم

 :بگه که منصرف شد و گفت یزیانداخت و خواست چ یهم نگاه ب حرصی



  

 
786 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یع سر  یم؛بر  یفتینراه ب - 

 یرفت که دستمو به سرم گرفتم. آرام به سمتم اومد و با خداحافظ  یجگ  سرم
 .بازومو گرفت و به سمت در برد یان،از ک یکوتاه و آروم

سرمون . آرمان با فاصله پشت بهش انداختم و از در خارج شدم نگاهینیم
 .اومدیم

 :با بغض گفت آرام

! آرمان شهیه نممنو دوست داشته باش  یانشد ساحل؟ اصال اگه ک  یچ   یدید  -
. زنمیحرفش حرف نم  یآرمان بگه نه من رو  ی. وقت شهیلجه؛ اصاًل نم  یانبا ک

 .اصاًل منو دوست نداشته باشه یانتازه ممکنه ک

عاشقته؛  یانبخورم ک حاضرم قسم ی؟االن؟ خل شد یبغض کرد یواسه چ  -
 .نگران نباش

 :شک بهم نگاه کرد و گفت با

 ی؟مطمئن -

 :گفتمتکون دادم و   سری

 .که زودتر اعتراف کنه. نگران نباش  کنمیبرات م ییکارا  یهآره گلم.  -

به  یلتبد یدرس یانبه ک یوقت  یآرمان منطق  یدی؟آرمان مخالفه. مگه ند -
 ده؟یرو نشون م یچ  ینشق شد. اآرمان کله

 :گفتم  ریلکس
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 .شقهغلط کرد. آرمان کاًل کله - 

 یو سرمو رو  یم. سوار شدیمرفت  ینشو به سمت ماش  یمساختمون خارج شد  از 
 .بود یم. ساعت دوازده و نیمشونش گذاشتم و منتظر موند

 :شد و برگشت سمتمون و گفت سوار 

 .جلو یادب یع سر  تونیکی! یستمکه ن  یارهشوفر ت -

 :و با حرص گفتمشدم سمتش  خیز نیم

 ی؟ببر صداتو. اوک  -

 !ها دمیبهت بها م ییجا یهتا  -

 !کنییم یچه غلط  ینماصاًل بها نده. تو رو خدا بها نده بب -

 :با بغض گفت آرام

 .یدگذاشتم. تو رو خدا دعوا نکن  یوناصاًل من غلط کردم باهات در م -

 :پاش گذاشتم و گفتم یرو سرمو

 .به تو نداره ی. ربط یمبا هم دعوا دارما کاًل  یست؛تو ن یر تقص -

 .رد و به راه افتادروشن ک ینوو با اخم ماش حرفبی

 .شما یخونه یرهخودمون. داره م ی: ساحل بگو منو بذاره خونهآرام

 :گفتم  بلند

 .خودمون یمنو بذار خونه یگهآرام م -
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چشم من   وقتتو تو آموزشگاه با اون بچه سوسول، دور از   همهینآرام خانم ا  - 
 !بخورهبر  ییبه جا کنمیداداشت. فکر نم یخونه یاب یکمم گذرونی؛یم

بهش زدم و آروم   یاو سقلمه  یدمکش  یانداخت که کالفه پوف   یینسرشو پا  آرام
 :گفتم

 .جوابشو بده -

 :گفت  یآروم یصدا با

 .تو آموزشگاه زنیمیما...اصاًل با هم حرف نم یعنیداداش...من... -

 !ین؟ببر  یفهم تشر  اییگهد یجاها دهیس استاد افتخار م: آهان پآرمان

واسه   یه؟نارنجقدر نازکچه  دونییخواهرتو؟ نم  شناسییآرمان بس کن. نم  -
 !کنی؟یم یتشاذ یچ 

 یچیو ه  شمیمنفجر م  یتواقعًا خنده داره. دارم از عصبان  کنم؟یم  یتمن اذ  -
 نگم؟

 چرا؟ بده خواهرت عاشق شده؟ یتعصبان -

 !بده آره -

 !واکنشو بدن ینمنم ا یپس منتظر باش داداشا -

 :کرد و گفت  اییعصب یخندهتک 



  

 
789 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یو تموم شده. ساحل واسه چ  یتو که گذشت! االن که زنم یاز داداشا - 
. یادخوشم نم  یپش. اصاًل از تیادپسره خوشم نم  ینمن از ا  ی؟بفهم  خوایینم

 !یکراوات   ییکهمرت

 :گفتم  متعجب

 تنش بود. چشه؟ یوار رسمکت و شل  یچارهب -

 .. دفاع نکن اعصاب ندارمکنهیم یاتصال میمارفتار نکن س طور ینساحل ا -

 :گفت  یلرزون  یبا بغض و صدا آرام

. کنمیدرصد دلت رضا نباشه...به خدا فراموشش م  یه...به خدا...اگه  یداداش  -
 .نبوده یانیاصاًل انگار ک

 .ز کردو ترم یدکش  ینزد و کالفه پوف  یحرف  آرمان

 .یمو به طرف واحد رفت یمشد یادهپ ینماش از 

و در رو  یمدر واحد رو باز کرد و داخل شد. پشت سرش داخل شد آرمان
 .یمبست

 یجدستام گرفتم. بدجور گ  ینمبل انداختم و نشستم و سرم رو ب  یرو رو  کیفم
 .رفتیم

ستش بود د  یُرم ِو به آرمان نگاه کردم. س  یدممبل دراز کش  یرو  یفشار دست   با
که آورده بود وصل کرد.   اییلباسو ِسُرم رو به چوب و به دستم وصلش کرد
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از اتاق خارج شد. پتو رو روم انداخت و با   ییبه سمت اتاق رفت و بعد با پتو 
 :اخم گفت

 یدی؟فهم خوابی؛یبا آرامش م -

 .آرومش کن. لطفاً  یکمآرام و  یشآرمان، برو پ -

تو بخواب. به  کنمیآرومش م یرمهم بودم! مذره هم من واست م یهکاش   -
 هم فکر نکن؛ باشه؟ یزیچ

 .ام زد و رفتگونه  یرو یاتکون دادم که خم شد و بوسه سری

 .کردم بخوابم  یکردم و سع  یِسُرم نگاه  به

*** 

 یپلکامو باز کردم. سردردم ساکت شده بود و حالم بهتر بود. تکون  یال آروم
از  یشد و در کسر  یجاددستم ا یتو یسوزش که  یدمخوردم و به پهلو خواب

 ! پشتم یسفت و محکم خورد تو یز چ یه یه،ثان

 .گفتم  یبند اومد و »آخ« بلند نفسم

کتف و   یشد و خورد تو  یدهباهاش کش یلباسسرم و چوب یدمکه کش  دستمو
 .قلنجم

 :گفتم  یو حرص بلند

 !مزخرفت هاییدها ینآخ که خدا مرگت بده آرمان با ا -
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طرف و رو هل دادم اون یلباسجدا کردم و چوب یلباسِسُرم رو از چوب آروم 
 .مبل ینشستم رو

به آرمان  یاغرهو آرمان از اتاقم خارج شدن و به سمتم اومدن. چشم آرام
 :گفت  یرفتم که متعجب و سوال

 شده؟ یچ  -

 !فقط قلنجم جا افتاد یچیه -

 :رو بلند کرد و گفت  یلباسو چوب  یدبراش نازک کردم که خند  یچشمپشت  و

 !یسهخب پس صوابمون بنو -

 :کنارم نشست و گفت  آرام

 .ِسُرمت تموم شده -

 :گفتم  یضغ با

. گمیبشه چون با وجود آرمان، دو روزه دارو وداع م یمخدا نکنه من طور -
 .تموم شده یِسُرمم ک  یستبعد معلوم ن یسرت دکتر  یر خ

 :گفت  آورد،یر مِسُرم رو د کهیپام زانو زد و درحال جلوی

 شی؟یم یک   یهشب زنییغر م یوقت  دونییم -

 :کرد و ادامه داد  ینگفتم که مکث  چیزی

 !شییها ممامان گنجو تو دزد عروسک  یهشب -
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 :و گفتم ییدمهم سا یحرص دندونامو رو از  

 .همش سرش غر بزنن یدکه نفهمه با  ی! کسییتو هم که خود گنجو -

 :خنده گفت با

 یگهِسُرم د  یهزحمت    شهیباز حالت بد م  یومم؛ حرص بخورحرص نخور خان  -
 !گردنم  افتهیم

 .سوزونییبرا من دل م یکرد  یخوداصاًل تو ب -

 .کردیباال رفته به ما نگاه م یآرام نگاه کردم که ساکت و با ابرو به

 هان؟ -

 :گفتم  چشمش قرمز بود. مشکوک یکم. یدباال انداخت و آروم خند ایشونه

 !ی؟کرد  یهگر آرام   -

 :خورد و گفت شوخنده

 ....من گشنمهیزهنه...چ -

 .مطمئنم ی؛کرد  یهتو گر  -

کتف آرمان.   ینگفت که برگشتم و محکم زدم تو  یزیانداخت و چ  یینپا  سرشو
 :با تعجب گفت

 !کنی؟یرم م یهوفکر کنم ِسُرم نبود! چته  -

 کرده؟  یهآرام چرا گر  -
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 یه؟کرد؛ مشکل  یهبغل داداشش گر  یکمدلش گرفته بود  - 

 کنی؟یم یتشاذ طور ینکه ا  یهدرد آرام چ دونییآره؛ سرتاپاش! تو نم -

 :و گفت یدکش  پوفی

 یبرا خوادیم یاد؛دلش، از آرامشش خوشش نم یر زده ز یآرام خانم خوش -
 !خودش دردسر درس کنه؟

 ی؟نه؟ فقط تو آدم  یاازدواج کنه    یروز  یه  یدبا  ی؟آرمان خان، باالخره که چ   -
 خواهرت دل نداره؟

 .عاشق باشه یممن خوش ندارم آبج -

 ی؟دوسم دار کنییآرمان...مگه ادعا نم -

 :تکون داد و گفت سری

 ی؟شک دار -

عاشق تو   یدو خواهر من نبا  یخواهر منو طالق بد  یدبگه تو با  یاداگه سپهر ب  -
 کنی؟یم یکار باشه، چ

 :نداخت و گفتباال ا ایشونه

 !یالدرج مببندنش به ب یدمم -

 :گفتم  حرصی

 !درست حرف بزن ها! داداشمه -
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 :و گفت خندید 

 .یاداز دستم برم یکارمن همه دونییچرت بود. تو م یلیآخه مثالت خ -

 یه؟نکن. علت مخالفتت چ یتآرمان...آرامو اذ -

 :گفت  تخس

 !یمامان  یتیشت ی. گوسالهیاداصاًل ازش خوشم نم -

 :گفتم  متعجب

 ... .هم خوشگل و آقا و باکماالت و یلیچش بود بدبخت؟ خ -

 یدراز و چاپلوس و...رو نکن ادامه بده! قدم نحسشو هنوز توپررو و زبون -
که اقدام   یبه حال زمان  یمن کرده؛ وا یهو زنمو بر عل یخانواده نذاشته، آبج 
 !یهِ  ینحسش وارد بشه! هِ 

 :از تأسف تکون داد که مشکوک گفتم سری

 !کنی؟یآرمان تو حسادت م -

 !عمرا -

 .قطعا -

 !باشه که بهش حسادت کنم یوجه! من و حسادت؟ سگ ک  یچبه ه -

 :زدم و گفتم نیشخندی

 !کنهیآرام خانم چشمت روشن...داداشت به عشقت حسادت م -
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 :دراومد و با حرص گفت یلکسیاز ر آرمان 

 یدی؟فهم کنم؛یممن...حسادت...ن -

 :تکون دادم و گفتم سری

 !آره جون عمت -

 :گفت  یشد و حرص بلند

 .یمدرست کن بخور  یزیچ  یهپاشو    یسرم نذار اعصابم خورده. آرام آج سربه  -

 :گفتم  تخس

 .یارنبرات ب زنیی! زنگ میستآرام که کلفت تو ن -

خت و با بغلم اندا یو به طرف آشپزخونه رفت. آرام خودشو تو یدکش  پوفی
 :بغض گفت

 .بکن یکار  یهساحل...تو رو خدا  -

 گه نگفتم باهاش حرف بزن؟م -

 !شهی...اصاًل نمتونمینم -

 !ببره ینشوماش خوادیم یکیشده که انگار  یامثل بچه یقاً . دقشهیچرا م -

 ! ردش کنم یدنذاشته با یشپا پ یان. هنوز کیگهشانس منه د -

 .یادازش برنم یکار  یمصمم ینهپا پس نکش. بب -
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و به سمت  یدشد و دستمو کشتکون داد و از بغلم خارج شد. بلند  سری 
 .آشپزخونه برد

 یببا چندتا س ینشست. آرمان بشقاب  یصندل یاپن و آرامم رو یرو پریدم
 یچشم  یر مشغول پوست کندن شد و ز  صداینشست و ب   یصندل  یآورد و رو

 .کردیبهمون نگاه م

 داداش؟ -

 جان؟ -

 .دوست دارم یانواوم...من...من ک -

 :تکون داد و گفت سری

 .دونستمیکه م  ینو؟ اخب -

 !کنی؟یداداش؛ چرا درکم نم یتو خودت عاشق  -

اشاره  یببه سمتش گرفت و به س یبیقاچ س یلکس،بدون حرف و ر آرمان
 :! آرام دستشو پس زد و با بغض گفترفتیر رو مخ مکرد. بدجو

 یبی؟تو به فکر س کنمیمن دارم دق م -

 :و گفت یدخند آرمان

 !یای؟از پا درنبده به فکر خوراکتم  -

آرام؛   یچاره. بشهیتخس م  تر یشب  یلج کن  تر یشب  ی. هرچ نداره  یده! فایرخ  نه
 !از دست آرمان کشهیم یچ 
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 :صداش بلند شدکه   یینپا یدماپن پر  از  

 یمنو بدزد ینکن را یخانومم سع ین..بب.شودیوارد م یخب...شنل قرمز -
 !شهیکه نم

رو به سمتم  یبس یکهشقاب نشستم. تکنار ب یز،م یسمتش رفتم و رو به
 .ازش گرفتم ی،گرفت که با تشکر کوتاه 

 :گفتم  آروم

 !آرمان جان؟ -

 :که نخنده! در همون حالت گفت  یدگز   لبشو

 جان؟ -

همه  ین. شل کن تو رو خدا. ایستن یریهمه سختگ ینبه نظرم الزم به ا -
 یستام که قرار نواقعًا ارزش داره؟ آر  کنییاعصاب خودتو خواهرتو خراب م

 !تا آسمونه ینآرام زم یزندگ  یتو با اون پسره تو یبرنگرده. جا یگهبره و د

 :گفت  و یدحرفم پر  بین

رو انتخاب   یک   یرو انتخاب کن  یکیما    ینبدونم...اگه قرار باشه ب  خوامیآرام م  -
 کنی؟یم

 :گرفته گفت  یکرد. بعد هم با صدا  یمکث  آرام

 .خب معلومه...تو رو -

 :بگم که آرمان دستشو جلوم گرفت و گفت یزیچ تمخواس
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 ی چه نکن ی. چه ازدواج کنیام. من با ازدواجت کنار میادامه نده خانوم - 
! دعوام با اون پسره یاماصال با اون پسره کنار نم  ینداره ول  یفرق   یچکنارتم و ه

 ی؟نداره. اوک  یتبه تو و زندگ یربط  یچه یسر جاشه ول

 :ت که گفتمانداخ یینسرشو پا آرام

 ...!آرمان اون که -

 :و گفت یدحرفم پر  بین

حرف  ینخودت رو خسته نکن. مطمئن باش ا یناز ا تر یشب ساحل جان، -
 .شهیآخرمه و عوض نم

 :زد و گفت یو به آرام نگاه کردم. لبخند محو یدمکش  پوفی

 !خوبه ینمهم -

 !شد. گشنمه یر خبهخب خدا رو شکر ختم -

 :زد و گفت یایلبخند حرص آرمان

 .یمبخور یموقت غذا ندارجالبه! نصف شهر مال من و بابامه اون یلیخ -

 :بلند شد و گفت آرام

 .یدانگشتاتونم بخور کنمیدرست م یزیچ یهغمتون نباشه. االن  -

 ی؟لباساتو عوض کن خوایینم ی: شنل قرمز آرمان

 ی؟گرفت   یکوررنگ   یه؛و بادمجون یستشنل من قرمز ن -
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 .پام گذاشت یرو یشونیشوپ »آره« تکون داد و یبه معن سری 

 ی؟شپش که ندار -

 !نه بابا شپش کجا بود -

کجاست. خوش به   یز فالن چ پرسیدیم یمشغول پخت و پز شد و گاه  آرام
 !آرمانم پخت و پز بلد بود؟ شدی! حاال نمیانحال ک

قرار داد. من ساعت پنج  یربع به چهار بود. ا یهانداختم.  یساعت نگاه  به
 ! دارم

 .سرتو بلند کن من برم آرمان -

 .بمون بابا جات خوبه ی؟کجا بر   -

 .برم آماده شم خوامی! بلند شو مشکنهیم یز م -

 :بلند کرد و گفت سرشو

 ی؟کجا به سالمت   -

 .با ملوک قرار دارم -

 :و گفت یدکش  یپوف  کالفه

 .یُرم بلند شد ِس یر ملوک بشو! تازه از ز یخیالامروزو ب یه -

 .خوبم بابا -
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که تا   ین،شنل بدون آست یه بار ین. او به سمت اتاقم رفتم یینپا یدمپر  یز م از  
 ین. شلوار جیدمدار بود رو پوشو کاله  یاوسط زانو و گشاد، جلو بسته، سورمه

رو  خوردیزانو بود و بلند م یر انگشت زچرم که تا پنج یهاو چکمه یاسورمه
 .یدمپوش

آزادم انداختم و رژمو پاک کردم و فقط خط   یموها  یروبلندم رو    یمشک   شال
رو صاف کردم. از اتاق خارج شدم و به  هامیو چتر  یدمکش  یچشم خوشگل

از داخلش درآوردم که همون لحظه شروع به زنگ   یلمورفتم و موبا  یفمسمت ک
 .خوردن کرد. جواب دادم و داخل آشپزخونه شدم

 (آ برا؟ )جان برادر؟ یانگ  -

 ی؟م؛ چطور: سالسروش

 ی؟. تو خوب یمرس -

 یا؟رو یشپ یمدنبالت بر یام. ساحل االن بیتبه خوب -

 :مکث گفتم با

 .یامشب م یاوم...االن نه؛ ول -

 :و گفت یدکش  پوفی

 جا باشم؟ساعت چند اون -

 .ساعت نه و ده -

 .پس فعالً  ی؛اوک  -
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 .نشستم یز قطع کردم و پشت م یرو بدون خداحافظ  گوشی 

 !البد صغرا بود ی؟رار گذاشت ق یباز با ک  -

 .یارو یخونه یمسروش بود. گفت بر  -

 اون پسر هم هست؟ -

 ین؟رادو ی؟ک   -

 :تکون داد که گفتم سری

 .آره -

 .یریخب پس تنها نم -

 .شدم خیالشیتکون دادم و ب  سری

 یم. ظرفا رو جمع کردیمو غذا رو در آرامش خورد یدیمرو چ یز کمک آرام م  به
 .زدم یروناز خونه ب یکوتاه   «یبا »خداحافظ و 

رفتم. اصاًل  یمکه قرار داشت ییدرآوردم و به سمت جا ینگ از پارک ماشینمو
 !آوردش یرگاهاز تعم یک   دونمینم

از شهر خارج شدم   یاطشهر، طبق معمول، با احت  یاز ربع ساعت گشتن تو  بعد
 .و به سمت باغ روندم

جا و همون یدمدادم که رس یامبه سرگرد پشدم.  یادهدر ترمز زدم و پ جلوی
که در باز شد. داخل شدم و به سمتش   یدطول کش  اییقهمنتظر موندم. چند دق

داد و منم متقاباًل جوابشو دادم. به اطراف  «یلب و آروم »سالم یر برگشتم. ز
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به  یشد. دست  تظر دراز کرد و من «یید»بفرما ینگاه کردم. دستشو به معن 
! به به! خوشمان آمد. خدا واسه ی. چه ادب و راه افتادم یدمکش هامیچتر 

 !ت داره پسرممادرت نگه

 :به سمت کلبه برم که گفت خواستم

 .یدمرو آوردم و چ یل. وسا ًلطفا یدنر  -

 یزاتها و تجهاشاره کرد. چندتا هدف بود. کوچک و بزرگ. اسلحه  یبه سمت   و
 .بودن ینزم یهم رو

 :و گفتم یدمدستم کش یرو یمواسک یقه آستین

 یم؟کن  یکار خب استاد، چ -

 :دستش رو به سمتم گرفت و گفت یتو کلت

 ینتونماش ید...کلی. راست یدکن یک شل ید،گرفت یادکه  یزهاییطبق چ -
 همراهتونه؟

 ینزم یرو یفمو»آره« تکون دادم و اسلحه رو گرفتم و ک یمعن به سری
 .گذاشتم

 !فتمگر   یاد یلماتو ف یگهد ینوبه سر لوله وصل بود. ا کنخفه

 یریگهدف یهدف بزرگ  یگرفتم و تمرکز کردم. رو  یرو گرفتم و ژست  اسلحه
 .کردم  یک مکث کردم و شل یهکرده بودم. چند ثان

 :پلکمو آروم باز کردم و گفتم یبستم. الناخودآگاه  یک موقع شل چشمامو



  

 
803 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !یشد؟چ - 

 یهبه وسطش خورده بود. هدف  یکنزد ییجا یهانداخت.  یهدف نگاه  به
 .بود یهپا یبود که رو رنگیاهس یتخته

 :تکون داد و گفت سری

 .یدچشماتونو نبند یک. موقع شلیهشروع عال یبرا -

 :تکون دادم که گفت سری

 .خب دوباره -

. شدیبهتر از قبل م  کردمیم  یککردم. هربار که شل  یک ژست گرفتم و شل  دوباره
 :تکون داد و گفت یسر  یک،بعد از چندبار شل

 .وبهخ یلیخ یه؛عال -

دندون  یر ز یینموزل زدم و لب پا یمتکون دادم و با ذوق به اثر هنر سری
 .گرفتم

 .رفت و به سمتم گرفت یفکنسمت کالش به

تر از کلت بود. کردم. کار باهاش سخت  یک گرفتم و با اون هم چندبار شل  ازش
 .تر بودبود، کار باهاش راحت یککلت چون کوچ

 :تکون داد و گفت سری

کاماًل  یدکن ینتمر  یگه_دوبار دیکیکارتون خوب بود.  یان،اخب خانم ش -
 .شیدیمسلط م
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 :تکون دادم که ادامه داد سری 

 یو بعد از اون اگه کار  یرمبگ  یکپ  یچتونکلبه تا از سو  داخل  یدهوا سرده؛ بر   -
 .یدبر  تونیدیم یدندار

و ر  یدمبعد هم کلبه رفتم. داخل شدم و کل یفم،تکون دادم و به سمت ک سری
 .نشستم ینهگذاشتم و کنار شوم  یز م یرو

 یر که حالت خم  یش  یهاز کلبه رفت.    یرو برداشت و به سمت   یدشد و کل  داخل
 .یفتهرو روش فشار داد تا ردش ب یدداشت رو برداشت و کل یسفت 

 :رو به سمتم گرفت و گفت یدسمتم اومد و کل به

ا نباشه که دست و پ یجلو یلیخ یدکن یست. سعتا فردا آماده یدکل -
 .همسرتون متوجه بشه

ببره، نه تنها ازم  ییرو ازش گرفتم. اگه آرمان بو یچتکون دادم و سو سری
 !یستمهم ن یبلکه ممکنه کار دستم بده ول شه،یمتنفر م

 از سفر نشد؟ یخب خبر  -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .حتماً  گمیبشه بهتون م ینه اگه خبر  -

 :تکون داد و گفت سری

 ید؟ندار یسوال -
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 ان رم کی

م رو به یلوسا تر یع لطفًا سر  یفتهب یزود اتفاق  یا یر نه، فقط چون ممکنه د - 
 .یدبد

جا اون  یلتونووسا  تونیدیبراتون که م  فرستمیآدرس م  یه. فردا  یدنگران نباش  -
. آدرس رو دهیم یلبهتون تحو یاخانم با پالتو خزدار و سورمه یه. یریدبگ

 .دمیفردا بهتون م

 :دادم و گفتم تکون سری

 برم؟ تونمیخب من م -

 :تکون داد و گفت سری

 .بله. به سالمت -

 .از کلبه خارج شدم یکوتاه   یشدم و با خداحافظ  بلند

به ساعت نگاه کردم. ساعت   کردم،یروشنش م  کهیشدم و درحال  ینماش  سوار 
وآمد داشت. رفت ینیتر ماششده بود. کم یک بود و هوا تار یمهفت و ن
 .کردم و به سمت خونه رفتم  تر یشبسرعتمو 

 .رک کردم و به سمت واحد رفتمپا ینگ پارک یرو تو ماشین

 :رو باز کردم و داخل شدم. بلند گفتم در 

 آرمان؟ -
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 ان رم کی

انداختم و فقط شنل و  یانگار خونه نبود. به اتاقا نگاه  ی. کسیومدن صدایی 
مانو گرفتم. آر  یدرآوردم و شماره یمومبل انداختم. گوش یشالمو کندم و رو

 .آخر بود که برداشت یهابوق

 یبی؟جون ب -

 یی؟اکج  -

 چطور؟ یشگاه؛آزما -

 یشگاه؟آزما یرفت  یکجاست؟ واسه چ   یشگاهآزما -

 .گمیخودمونو م یشگاهآزما یبیب -

 یه؟خودمون ک -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 .آشپزخونه گنیجا رو اصواًل ماون سازن؟یبابا مواد رو کجا م -

 :گفتم  ضیغ با

 !ی؟البد تو هم آشپز  -

 :و گفت یدخند باز 

 ی؟داشت  یکار ! حاال چیگهآره د -

 یای؟نم یارو یخونه -

 .یامچرا م -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .خونه یاخب زودتر ب - 

 .یامکار دارم هنوز. تو استراحت کن تا ب  یکم. شهینم یر باشه. حاال د -

 .باشه فعالً  -

 .یمراقب خودت باش عسلم؛ با -

 یکم. به سمت آشپزخونه رفتم و یدمکش  یو کالفه پوف رو قطع کردم  گوشی
کردم و  یینکاناال رو باال پا یکمنشستم.  یزیونتلو یآوردم و جلو یخوراک 
 .خوردم یخوراک 

زنگ واحد خورده شد. به سمت در رفتم و بازش کردم. سروش  یلمف وسط
 :وارد شد و با لبخند گفت

 !سالم پرنسس یلکع -

 :و گفتم یدمخند آروم

 (کستو همه یارا تو َکَسم. )سالمم برا یشالمس -

 :رو بستم که گفت در 

 یم؟بر  -

 .یمصبر کن با هم بر  یکم. یادب خوادیآرمان گفته م -

 یارن؟ب یفمگه قرار بود اوشون هم تشر  -

 :تکون دادم و گفتم سری
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یدوست ندارم تنها بر  گهیم - 

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 !شدن یرتیآقا غ یس؛او  -

 .یادبخور تا م یزیچ یه یابابا. ب یخیالب -

 :و گفت یدکش  پوفی

 .ینملک زده. بدو بب یابرو زنگ بهش بزن سر جدت؛ دلم برا رو یاب -

 یدهو به سمت تلفنم رفتم. به دو بوق نرس یدمکش  یکه پوف   یدبازوم کوب به
 :بزنم گفت یبخوام حرف  کهینقبل از ا یآروم یجواب داد. با صدا

 باال؟ یام. بیخانوم دم درم -

 .یایمجا بمون تا بوشم اومده. مخمو خورد. هموننه. سر  -

 .یافقط زود ب ی؛اوک  -

 .باشه -

 :رو قطع کردم و رو به سروش گفتم گوشی

 یم؟بر  یینه؛پا -

 :به لباسام کرد و گفت ایاشاره

 .یمبپوش بر  یع خب سر  -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

برداشتم  یفمم. کسرم انداخت یرفتم و شالمو هم رو یماسمت شنل سورمه به 
و به سمت  یمزد یرونبه در کردم که به راه افتاد. از ساختمون ب یاو اشاره

 یزد و سر  ی. عقب نشستم و سالم دادم که برگشت و لبخندیمرفت ینشماش
 .به راه افتاد یتکون داد. سروش هم نشست و بعد از احوالپرس

دم خونه   یدیمرس  یقهدق  یستست. بعد از بخسته  یکمبود    یداهاش پچشم  از 
 .بود یک ش یآپارتمان با نما یه. یمشد یادهو پ

اول  ی. بعد از باز کردن در، به سمت طبقهیمو زنگ رو زد یمسمت در رفت به
 یباز شد. کنارش زدم و با صدا ین. در توسط رادویمو زنگ واحد رو زد یمرفت

 :گفتم  یبلند

خودتو از ما  یگهعروسمون کجاست؟ عروس؟ عروس؟ چشمم روشن حاال د -
 کنی؟یم یمقا

 کردیم یمرو تنظ یدشسف یر و شال حر  اومدیم یروناز اتاق ب کهیدرحال رویا
 :گفت

 جا؟ینا یایگفت تو ب  یباز زلزله؟ اصاًل ک  یهچ -

 !یارو یدوباره هاییطنتجان! ش ای

 :به کمر گفتم دست

 یاری؟ب یر ه داداشمو تنها گک  یاممن ن -

 :کرد و گفت  اییکج   دهن
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !داداشم داداشم نکن برا من. اصاًل اون داداشت از تو بدتره - 

 :خنده گفتم با

 !توپت بدجور پره ها -

 !خودت یتلل یللی یپ یحالم بده رفت  ور ینانگار من انهبله که پره. انگار  -

 .اومد یرونب یشسمتش رفتم و بغلش کردم که از حالت تهاجم به

 :گوشش گفتم  کنار 

 .یآج  یثل قبلخوشحالم که م یلیخ -

 :کرد و گفت  مکثی

 .یمرس -

 یر و حر  یدسف یز شوم یهبندازه.  ینگاه  یهجدا شدم و وقت کرد به بق ازش
 .تنش بود یو کت بلند مشک  یمشک  یشلوار دامن یش،ست روسر 

 .هم به سروش زد و خوش آمد گفت  یکرد و لبخند  یگرم  یآرمان احوالپرس  با

 .نشستم یاو کنار رو یمبال رفتبه سمت م ین،با رادو یاز احوالپرس بعد

 :و گفت خندید

 ساحل؟ -

 :گفتم  کندمیپوست م یبیس کهدرحالی

 هان؟ -
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 ان رم کی

به نظرت منو به عنوان  کنه؟یم یکار مامانت اگه بفهمه من معتادم چ - 
 پذیره؟یعروسش م

 :گفتم  یطنتش با

 تو؟ یخواستگار یایگفته ما قراره ب  یمعلومه که نه؛ اصاًل ک  -

 :گفت  متعجب

 !وا -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 !واهلل -

 :گفت  یرتدهنشو آروم قورت داد و با ح آب

 !مگه...مگه سروش منو دوس نداره؟ -

 !ترک کردنت ینقشه بود برا معلومه که نه! همش -

 :بلند گفت یبا صدا ی،شد و حرص بلند

 سروش؟ -

 :متعجب برگشت سمتش و گفت سروش

 زنی؟یچرا داد م -

 !یگه؟م یچ  ینا -

 :به من کرد. سروش با تعجب گفت یااشاره و
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 ان رم کی

 گه؟یم یچ  - 

 :با اخم گفت رویا

 !یخواستگار یایمب یستسروش دوست نداره؛ اصاًل قرار ن گهیم -

 :بهم زل زد که آرمان با خنده گفت یشپوکرف سروش

 !حد یننه در ا یخانم درسته شوهر کمه ول یارو -

 :با حرص گفت یاروبهش نشون دادم که  یکیخنده ال با

 باتوعم سروش؟ -

 ی؟نشناخت  یقتوبه خدا! هنوز رف کنهیم یتت: اذسروش

 :خنده. با خنده گفتم یر به بازوم زد که زدم ز یبا حرص مشت  رویا

 !خاک تو سرت -

ازم گرفت. بلند شدم و به سمت   یشگونیکه با حرص ن  یدمهم بلندتر خند  بعد
 :نده خنده گفتمموآرمان رفتم و کنارش نشستم و با ته

 !بمونم تموم تنم کبوده -

زدن شدن. منم سخت بهم رفت و نشست. همه مشغول حرف  ایغرهچشم
 .بودم یبمکردن س  تیکهیکهت یر درگ

 : ساحل؟آرمان

 هوم؟ -
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 ان رم کی

 .یامامشب خونه نم - 

 خب؟ -

 .عمو ی_دو روز برو خونهیکیخونه لباساتو جمع کن  یمرفت -

 چرا؟ -

. ینامامانت ا یخونه یچند روز نباشم. بهتره بر  یستن . معلومییخونه تنها -
 .یششونپ یسفر؛ بهتره بر  یمر برگشتم هم چند روز بعد قراره ب

 حاال؟ یریکجا م  -

 .آشپزخونه -

 چرا؟ -

 :کنار گوشم گفت  آروم

جنساست. مرغوب نباشه   یلتحو  یوعده  یگهباال سر کار باشم. چند روز د  یدبا  -
 .کنهیدبه م یارو

 یلشونه؟تحو یوعده یکِ   -

 .یگهآخر هفته؛ چهار روز د -

 :تکون دادم و گفتم سری

 کجا؟  -

 .یمقبل رفت یکه سر   یعربستان؛ همون باغ  -
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 ان رم کی

 .نگفتم یزیتکون دادم و چ سری 

 :چپ بهم نگاه کرد که گفتمنشستم. چپ یاشدم و کنار رو بلند

 !یبش یمونکنم از کردت پش  یهنوز اولشه؛ کار -

 .روشو برگردوندخورد و  شوخنده

 یا؟رو -

 ها؟ -

 مطمئن؟ یگه؟د یکوفت؛ ترک کرد  -

 تکون داد و گفت سری

که سروش فکر کرد مصرف کردم، نکرده   امیوقته نزدم. اون سر  یلیآره. خ -
 .پاکمپاک یباً بودم. االن تقر 

 :باز کردم و گفتم نیشم

 یای؟. تو هم مینامامان ا یخونه یرم. من چند روز میهعال -

 .نه -

سر  یهها . هم به بچهگذرهیهم خوش م م؛یبر  یا. بیگهنکن د یتعه اذ -
 ! زنییبا سروش حرف م تر یشهم ب زنیمیم

 :کرد و گفت  مکثی

 ی؟چ  ینرادو -
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 ان رم کی

 .اون با من - 

 :و گفتم ینسمت رادو برگشتم

 ین؟رادو -

 :داد بهم و گفت حواسشو

 بله؟ -

رو هم ببرم تنها  یارو شهی. مینامامانم ا یبرم خونه خوامیمن چند روز م -
 .یمبا هم نبود یوقته درست و حساب  یلینباشم؟ خ

 !نه متأسفانه -

 چرا؟ -

بود که همش  یدهبرا سروش خواب د یارو گهیفردا مامانت نمزشته. پس -
 ما بود؟ یخونه

 .یگهد یار نه ن ینرو دوست داره. از خداشه. رادو یاهم رو یلینه. مامانم خ -

 .واهر منخ شهینم -

 :دادم و گفتم یهبه مبل تک کسریل

 !برمشیخب به درک! من که به هر حال م -

 :گفتم  یابهم زل زد که رو به رو پوکرفیس

 .پاشو برو حاضر شو -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .تکون داد یناچار سر  یننگاه کرد که رادو ینمردد به رادو رویا 

 .به طرف اتاقش برد یدبلند شد و دستمو کش روبا

 :گفتتخت نشستم که   روی

 خونتون؟ یندارلباس  -

 .یدهرو آرمان خر  یهبردم. بق یکهجاست فقط چند تچرا. همش اون -

 :تکون داد و گفت سری

 .یارمپس من لباس نم یه،خب عال -

 :خنده گفتم با

 !راحت باش وقت؟یه یرو نکن -

 :خنده گفت با

 .نگران نباش راحتم -

و شال   یمشک   ینشلوار ج  رو با  یدار خردلکاله  یوشرتسمت کمد رفت و س  به
 .یدو پوش یدکش  یرونب یمشک 

زد.   یرنگ کم  یصورتش و رژ صورت   یتو  یختو موهاشو کج ر  یستادا  ینهآ   جلو
و  یدداشت. پوست سف یدرشت  یبود و چشما یچشم و ابرو و موش مشک 

 .داشت یکوچک غنچه مانند  یلبا

 .به در کرد یاو اشاره یدپوش اییخردل بوتیمپر کرد و ن شویمشک  یکوله
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 ان رم کی

 :و رو به پسرا گفتم یمرفت بیرون 

 .یمبر  یدپاش -

و به  یم. سوار شدیمبه از ساختمون خارج شد یشدن و بعد از خداحافظ  بلند
 .سمت خونه رفت

 :خونه ترمز زد و رو به سروش گفت جلو

 ی؟آورد ینماش -

 .کرد  یادر خونه بود، اشاره یکه جلو  ینشتکون داد و به ماش یسر  سروش

 .ینگ رو داخل پارک ینماش انآرم

 :شدن. رو به سروش گفتم یادهپ همه

 .جمع کنم یلمباال تا من وسا یایدب -

 :تکون داد و گفت یسر  سروش

 .یممنتظر  ینماش یبرگرد. ما تو یع . برو سر خوادینم -

 .یمآرمان، به سمت آسانسور رفت یتکون دادم و با خداحافظ  سری

 .واحد رو باز کرد که داخل شدم در 

 .شد یرهتخت نشست و بهم خ یسمت اتاق رفتم که دنبالم اومد. رو به

 .یختمر یممشک یکوله  یکه الزم داشتم رو تو  یلیکمد رو باز کردم و وسا  در 
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

به و    یدمکش  یرونب  یارو با شلوار و شال سورمه  یو لش  یدو سف  یپشم  هودی 
 .سمت حموم رفتم

 یختم. موهامو از پشت رادمیستا ینهآ  یاومدم و جلو یرونب یدن،از پوش بعد
 .یدمکش  یرو مرتب کردم و خط چشم نازک  هامیام و چترشونه یرو

شونم انداختم.   یکشو گذاشتم و برگشتم و کوله رو رو  یرو تو  یشیآرا  وسایل
 :بهم بود. رو بهش گفتم یرهآرمان خ

 ی؟ندار یکار  -

 :و آروم گفت  ناز کرد  هامویزد و به سمتم اومد. چتر   یشد و لبخند جذاب   بلند

 .حواست به خودت باشه زنم؛یبهت زنگ م -

 اییو با لحن جد  یدلپم زد. عقب کش  یرو  یاخورد و خم شد و بوسه  لبخندشو
 :گفت

 !مگه نه؟ زنم؛یم یشبشه شهرو آت یتاگه طور دونییخانومم م -

 :تکون دادم که با تحکم و آرامش گفت یسر  آروم

 ی؟نشه؛ اوک  یتکن طور  یپس کار -

 :تکون دادم و آروم گفتم ریس

 .ها منتظرنبرم؟ هوا سرده...بچه -

 :گفت  یاخندهتکون داد و با تک  سری
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 ان رم کی

 یگه؟مراقب خودم باشم د - 

 :و گفتم خندیدم

 !مراقب باش کنییحاال که اصرار م -

 :و گفت خندید

 .برو فنچ؛ برو -

 .یفعاًل بابا -

خارج شدم و با دو از  تکون داد. از اتاق یهم فشار داد و سر  یرو چشماشو
سروش رفتم و   ینرفتم. از ساختمون خارج شدم و به سمت ماش  یینها پاپله

 :با حرص گفت یاسوار شدم. عقب نشستم که رو

 !جاینا  یم! منجمد شدید؟کونبعدًا الواتونو بتر   شهیخدا خفت کنه ساحل؛ نم  -

 :بهش کردم و گفتم اییکج   دهن

! البته کنیمیعنوان مرغ منجمد ازت استفاده م  به  بریمیخوبه خدا رو شکر؛ م  -
 !یستیکه اصاًل هم خوشمزه ن

 :بهم رفت و گفت یاغرهچشم رویا

 !مرغ اون شوورته -

 :خنده گفتم با

 .یستن یالیخ -
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 ان رم کی

 :گفت  پوکرفیس 

 !زرشک  -

 :جا کرد و گفتدنده رو جابه سروش

 !کل با ساحل آخر و عاقبت نداره؟کل  دونییهنوز نم یارو -

 :و گفت یدخند ویار 

 !خودمه ها یقسرم رف یر خ -

 !به نفهم بودنت گردهیبرم ینخب ا -

با حرص   یامشخص نباشه. رو  یدندستشو جلو دهنش گرفت که خند  سروش
 :به بازوش و گفت یدکوب

 !نگران نباش کنمی! آدمت میادهروت ز یلی! خخندی؟یم -

 :شد و گفت یجد یاطور بامزهبه سروش

 !ی؟مرد کورد رو آدم کن یه خواییمتوعه جوجه  -

 !: آرهرویا

 !کنه؟یکمکت م  یکس  یا یی: خودت تنهاسروش

 :با حرص صداشو باال برد و گفت رویا

 .اگه هست بگو برات رفعش کنم ! یه؟! مشکلییخودم تنها -
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 ان رم کی

رو کرد و انگار که خودش رو به اون راه بزنه روشو به روبه یدلبش گز  سروش 
 :وم گفتآر  یو با لبخند زورک 

 ینهم ی؛آدم کن  خواییم ی! خواستم فقط بفهمم چطوریهنه بابا! مشکل چ  -
 !فرمونو ادامه بده ینو اال کارت درسته؛ هم

 :خنده گفتم با

 !کن  یکسانش. بزن با خاک و خون یلتزن زل خاک تو سر  -

 !یاری؟درن یخواهرشوهرباز شهیم -

 :گفتم  یطنتش با

رو داداشم. شوهر کجاست  ذارهین اسم معه عه عه عه! دختره رو نگاه ک -
 !فصل سرما یناونم تو ا

پارکا  یمکتبارون تو ن یر . زشنیم یداموقع پ ینشوهرا ا ی: اتفاقًا همهرویا
 .یپره. جا داره انتخاب کن

 !. تموم شدیپارک بر یحق ندار یگه: بله بله؟ چه غلطا! شما دسروش

 :طلبکارانه گفت رویا

 !ی؟گفت   ی...چ یدمنشن -

 :گفت  یع اش سر چهره یدنبا د سروش

با   یتانتخاب کنه؟ اولو  یک   ی...خب انتخاب کن. تو انتخاب نکنگمی...میز چ  -
 !شماست بانو
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 ان رم کی

داد. از خنده رو به انفجار بودم.  یهتک یصندل یتکون داد و به پشت  یسر  رویا 
 :از سروش گرفتم و گفتم یشگونین

 !بزن لت و پارش کن یاری؟چرا کم م -

 :لب زد ینهنب یارو کهیا خنده، طورب سروش

 !یرهبه وقتش، فعال کارم گ -

 :برگشت و گفت یع سر  رویا

 گی؟یم یچ  -

 :با لبخند گفت سروش

 .خانم تاج سره یارو گمیم یزمعز  یچیه -

خورده! کاشف به عمل اومد جناب   ییجا  یهمخش به    ینا  گمیدورو! من م  ای
 !کنهیم یدتاره ص

 .ینه: اصلش هم همرویا

 .خندیدمی. منم که بلند مجوییدیاز زور خنده لبش م سروش

 :پارک کرد و گفت ینگ پارک یرو تو ماشین

 !یع سر  یینپا یزیدبر  -

 .یمهامونو برداشتو کوله یمشد یادهپ یع سر  یارو با

 : ساحل؟رویا
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 ان رم کی

 :گفتم  حواسبی 

 هوم؟ -

 ییم؟بدو یناتا واحد مامانت ا -

 :و گفتم تعجب سرم رو به سمتش برگردوندم با

 !یرهست. بچم از بارم مطبقه ینمگه مخ تو رو خوردم؟! آخر  -

شد و بهم نگاه کرد و بعد نگاهشو سمت شکمم سوق داد  یلبک قد نع چشاش
 :و گفت

 !ب...بچه؟ -

 یبشج یو دستشو تو پرخوندیرو دور انگشتش م یدکل  کهیدرحال سروش
 :کرده بود گفت

 ی؟بچه چ  -

 ... .یچه -

 !رداره: ساحل بارویا

 :با تعجب و خنده گفت سروش

 !بله؟! هنوز بذار دو ماه از ازدواجشون بگذره -

 :خنده گفتم با

 !فکر کنم یستبچه کجا بود؟ حالت خوش ن یوب؟مع یگیم یچ  -
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 ان رم کی

 :گفت  هاشیبا نعلبک  رویا 

 !یخودت گفت  -

 :خنده گفتم با

 !مخت تاب داره به خدا یست؟ن یادتکالممه.   یهتک ینا -

 :کرد و گفت  یز ر چشاشو

 !گفتییم ینوا ییاومد، از راهنما یادمبله  -

 :و گفت یدخند سروش

 !ی؟آهان پس از اون موقع تو فکر بود -

 .و از کنارش گذشتم و به سمت آسانسور رفتم یدمخنده به کتفش کوب با

 .یمشدن از آسانسور زنگ در رو زد یادهاومدن. بعد از پ دنبالم

 :نگاه کرد و با خنده گفت توسط مامان باز شد. بهمون در 

 .یندخترا...خوش اومد یوا -

 :سروش با خنده گفت کرد که  بغلمون

 پس؟ یمن چ  -

 :گفت  یبا لحن شوخ  مامان

 که از دستت راحت بشم ولوله؟  یریم یتو کِ  -

 :کرد و گفت  یتمونو دستشو پشتمون گذاشت و به داخل هدا  یدخند  سروش
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 ان رم کی

 !ها برن توجوجه - 

 .نگفت یزیو چ یدبه کتفش که خند یدمم کوبکوله  با

 .دیدنیم یو یر نشسته بودن و ت سمت دخل رفتم. بابا و سهند و سپه به

 .پسرا بلند شدن و بابا هم با لبخند بهمون نگاه کرد یدنموند با

 :گفت  یه. سهند با کنایمو بعد از سالم و فالن نشست یمسمتشان رفت به

ن شد! ساحل خانم زحمت خانم روش یاچه عجب! چشممون به جمال رو -
 .یآورد یفاتتشر  جاینتا ا یدیکش

 :و گفتم خندیدم

 !شد یسخت بود ول -

 ی؟دار یکار : به من چرویا

 !یبود یمتسل ینجان آفر بهکردم جان  یال: من که خسهند

 جایناز کوپنم ا  تر یشبعدش هم من کال ب  ی؛شد  یمنه و تسل  یبود  یم: تسلرویا
 .یامب یدال نبا. حاال که ساحل رفته کیامم

 :باالخره نطقش باز شد و گفت بابا

 . دخترم؛ تو هم مثل ساحل یهچحرفا  ینا -

 :گفتم  یطنتش با

 .سهند و سپهر و سـروش هم داداشتن یعنی! یگهآره د -
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 ان رم کی

 :کرد و گفت  یاکردم که با حرص تک خنده  یزیر یدسروش تأک روی 

 .بله...درسته -

 :گفت  کندیپوست م یار هم بود و خ یاخماش تو کهیدرحال سپهر 

 ... .پسره اومده بو یه یروز د -

 .بهش نگاه کرد دار یو معن یدسرفه زد و حرفشو بر  مامان

 :گفتم  کنجکاو

 ی؟پسره چ  -

 :ادامه داد یخیالب سپهر 

 ... .اومده بو -

 !کردم. واکنشا مشکوکه  یز بلندتر. چشمامو ر بار ینباز سرفه کرد. ا مامان

 :گفتم  یکنجکاو  با

 خب؟ -

 :بگه که مامان زود گفت یزیخواست چ سپهر 

 !وقته یر د یدبخواب یدبر  یدپاش -

 :گفت  یخیالب سپهر 

 ... .گفتمی. داشتم میمهو ن یازدههنوز  -

 :با حرص گفت مامان
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 ان رم کی

 !قدر بگم وقت خوابه؟چه - 

 :به سپهر داد و گفت یابه سپهر اشاره کرد. سهند بلند شد و اشاره دار یمعن و

 .یمتحاال نشس یخیالب باشه مامان. -

 :سمتم اومد و کنارم نشست. مامان مشکوک بهش نگاه کرد که گفت به

 !بابا گمینم -

 :گرم شد. خم شد کنار گوشم گفت  یکمنزد و جمع  یحرف  اییقهدق چند

 !بود جاینا یانپو یروز د -

 :بهش نگاه کردم و گفتم یچشم ته استکان  با

 یکار؟اومده بود چ -

 !یخواستگار -

 :و گفتم یدمخند یرتح اب

 خب؟ -

 !کتک مفصل بهش زد  یه...داش سپهر گرفت یگهد یچیه -

 :و گفتم خندیدم

 !یچلمنگ  ی. خوب کرد. پسرهیولا -

نشه.   ییبهش که باز هوا  یدنگ  گفتیم  ی؛تو دوسش دار  کردیمامان فکر م  -
 !جهان یخبر نداره خواهر ما ملت رو عاشق کرده خودشو فارغ از غوغا
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 ان رم کی

 :و گفتم دمخندی 

. آرمان یستاصال ول کن ن یریشس یشدم! پسره ییقدر هم هواآخ که چه -
 .ذارهیش نمبفهمه زنده

 .یشدوباره به کشتن بد یستخورد. تو الزم ن یاز سپهر به حد کاف  یچارهب -

 :و گفتم خندیدم

 !نه بابا! مگه مغز سروشو خوردم -

 .یمش برگشتمتسروش به س ینشونم داد. با صدا یکیو ال خندید

 .موضوع مهم رو بگم یه خوامیخب...م -

 :انداخت و گفت یابه رو یمنتظر بهش نگاه کردن که نگاه  همه

 !خوامیرک و پوست کنده...من زن م -

 :خنده گفتم با

 !رک بود یادداداش ز -

 :که بابا گفت  خندید

 هست حاال؟ یک   -

ش با خونواده کمیو قطعًا مورد پسندتونه. فقط  یهآشناست. دختر خوب -
 .مشکل داره

 !یکی؟بهش نزد قدر ین: مشکل؟ امامان
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 ان رم کی

 !آخه آشناست - 

 دونه؟ی: خب خودش ممامان

 .دونهیآره؛ ساحل هم م -

 !یاست؟: روسپهر 

 :با تعجب بهش نگاه کردن که سرد گفت همه

 !کاماًل مشخص بود از اول  -

 :که بابا گفت  یینو سرشو انداخت پا یدلبشو گز  رویا

 سروش؟ گهیم راست -

 :تکون داد و گفت یسر  سروش

 .درسته -

 :متعجب گفت مامان

 !ش مشکل داره؟با خانواده یارو -

 :گفتم  سریع 

 .شهیکدورته که رفع م  یکم...یستن یزینه بابا چ -

 !: ممکن هم هست که کاًل رفع نشهسروش

 !سروش -
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 ان رم کی

بهتره  سنگ بندازه پس  تونهینم  یمن که انتخابمو کردم و کس  یه؟: چسروش 
 .یمصداقت داشته باش

 با خانواده؟ یدار یجان چه مشکل یا: روبابا

 .انداخت ییننگفت و سرش رو پا یزیانداخت و چ یبه سروش نگاه  رویا

 یه؟! حاال نظرتون چیشه. به خودشون مربوط میهمشکل خانوادگ یه: سروش

 .مهمه یابگم واهلل. نظر خود رو ی: خب...چ مامان

 !یادنم یرشاًل گفته. بهتر از من گنظرشو قب یا: روسروش

 !: صد درصدسهند

 یوآمد داره. شناختنش کار سخت ما رفت یساله به خونه ینچند یا: روبابا
پدرت   یجان شماره  یا. رومونهینم  یحرف   ید هم رو دوست دار ًنبود. اگه واقعا

 .یخواستگار یصحبت کنم برارو بهم بده که باهاش 

 :کرد و گفت  یاخم رویا

 برادرم رو بهتون بدم؟ یشماره تونمی...متأسفانه میول یدبخشب -

. باالخره یکه از همه بزن  یدرخ داده نبا ییخطا یهکه.   شهی: دخترم نمبابا
مراسم شرکت کنه و  یتو تونمیبه گردنت داره. حداقلش م یپدرت و حق 

 راجع به ازدواجت نظر بده؛ درسته؟

ها رفت. باال رفت که سروش مت پلهبه س یخواه بلند شد و با معذرت رویا
 :گفت
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 ان رم کی

 !یدنکن یتشهر جور راحته عمل کنه. لطفًا اذ یدبذار - 

 :تکون داد و گفت یسر  بابا

 !یمون رو بهش بفه ینکن ا  یاز نظر من الزمه پدر و مادرش باشن. تو سع -

 :بلند شد و گفت سروش

 .نداره ینشد مشکل یباشه. اگه هم راض -

 :ها رفت که گفتمگفت و به سمت پله  «یرشد و »شب به خ بلند

 !اتاق خودت ها رییسروش راست م -

شدن  ادبیقدر ب »برو بابا« برام تکون داد و رفت. شت! چه یبه معن دستی
 !ملت

 یه؟مامان نظرت چ -

 !یستنه آوردن ن ی...جایهدختر خوب یارو -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .یر رم باال؛ شبتون به خشده. من ب یبموننص یخوب  یز به نظر منم چ -

و گوشم   یستادمبه سمت اتاقم رفتم. پشت در ا  یر شدم و بعد از شب به خ  بلند
 .اومدیصحبت آروم م یرو گذاشتم قد در. صدا

 .باز بهشون نگاه کردم یشا نرو باز کردم و داخل شدم و ب در 

 !مرغا یقاط  یدباالخره شما هم رفت -
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 ان رم کی

 ... .بفهمن من معتاد بودم . اگهیستمشخص ن یزی: هنوز که چرویا 

 .بفهمه یکس  یست: قرار نسروش

 .بود ینسنگ یلی. نگاهش خیده: حس کردم سپهر فهمرویا

 .انتخابتون درسته دونهیچون م کنهینم یباشه هم کار یدهفهم -

 :تکون داد و به سمت کمد رفت و گفت سری

 !یمبکپ خوایمیسروش خان بفرما اتاقت م -

 :بلند شد و گفت سروش

 .یخوشگلم خوب بخواب  ی. آج یاوک  -

 .زدم که به سمت در رفت و خارج شد لبخندی

 :نچ کرد و گفتنچ رویا

 !ی؟! فقط تو خوشگلی؟پس من چ  -

 .یادمن خوابم نم یاحسود خانم! رو یدهد یزیچ یهحتمًا  -

 :درآورد و گفت اییبا ساپورت مشک  اییمشک  تیشرت

 ی؟تو شام خورد -

 !نه واهلل -

 !خوردممنم ن -

 .ینیممشت دان کنم بب یلمف یهببار منم  یخوراک  یکمخب برو  -
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 ان رم کی

عوض کردم  یلش و گشاد گلبه یشرتت یههام رو با تکون دادم و لباس سری 
از اتاق  یلمو موهامو باز کردم و با برداشتن موبا یدمپوش اییو شلوارک مشک 

 .خارج شدم

 یوهم یکمباز کردم و  رو یخچالرفتم و به سمت آشپزخونه رفتم. در  پایین
رو  ینتدرآوردم. خواستم در کاب یخوراک  یکم ینتو از کاب یختمظرف ر یتو

 ! و پر از کاکائو  اییشهظرف ش  یهافتاد!    ینتگوشه از کاب  یهببندم که چشمم به  

بود. طبق معمول مامان از دست من کاکائوها رو  یخظرف دست زدم که  به
 !کرده  یمقا

رو  یزنگ خورد. بدون نگاه کردن به شماره گوش یمرو برداشتم که گوش ظرف
 ینزم یجواب دادم و کنار گوشم گذاشتم و در ظرف شکالت رو برداشتم و رو

 .برداشتم و خوردم یدونهنشستم و 

 بانو؟ -

 هوم؟ -

 :کاکائو برداشتم و دهنم گذاشتم که گفت  یگهد یدونه

 بگم؟قدر من تر! چهنشده...هوو خانم محترم کم یچیهنوز ه -

 :به ظرف کاکائو نگاه کردم و گفتم متعجب

 ! خورمیتو هم که نم یبابا یخوردم گدا! از خونه یکههنوز دو ت -

 :گفت  متعجب
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 !با تو نبودم که یگی؟م یچ  - 

 .یآهان؛ اوک  -

 کنی؟یم یکار چ -

 .خورمیکاکائو م  -

 !زن چاق دوست ندارم ها -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 ی؟چاق نش نخور  یگیتو م یریبخور جون بگ گنی! ملت متهشعورییاز ب  -

 :و گفت خندید

 دروغ بگم؟ یخب دوست ندارم. الک  -

 !یستنه، مهم ن -

 .آره خب -

 ی؟داشت  یکار حاال چ -

 !نه یا یسالم ینم. خواستم ببیچیه -

 :و گفتم یدمخند آروم

 من برم؟ یندار یدلت تنگ شده! حاال اگه کار یدمباشه؛ فهم -

 !رادمهر خان ی. مواظب باش. فعاًل خداحافظ دردونهیو گلبر  -

 !یانشا -
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 :کرد و گفت  یاخنده تک  

 .نده. بدرود یر خب حاال...گ -

 .یبابا -

 .گذاشتم و باال بردم  ینیس یهکردم و ظرفا رو داخل   قطع 

 :زمان سروش خارج شد. با حرص گفتمشدم که هم یکاتاق نزد به

 !بازم تو؟ -

 :و گفت خندید

 !یگهآره د -

 :کردم و گفتم  یز ر چشمامو

 !یه؟لپت چرا رنگ -

 :و گفت یدبه لپش کش یشده دست  هول

 !شاتوت خوردم -

 !چه فصل شاتوته؟ دروغ نگو -

 :و گفت خندید

 !ینکن آبج  یتاذ -

 :کردم و گفتم  یزونآو لبامو

 !کارا نکن  یناز ا یگهداش ددا -
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 :و گفت یدکش  پوفی 

 !کن  یراییاز خودت پذ یگهد یکم، . چشمکنمیم یتباشه...رعا -

 !ینمخودمه. برو بب یخونه -

 .کرد و به سمت اتاقش رفت  اییکاکائو برداشت و خداحافظ   یهو  خندید

*** 

جا  یمشک  یکوله  یبود ازش گرفتم و تو رنگییاهس یلوننا یرو که تو جعبه
 .دادم

 یست؟ن ی. مشکلیدبه سرگرد خبر بد یدبا کار کردنشون داشت یاگه مشکل -

 :درهم گفتم یهاتکون دادم و با اخم سری

 .یادنه؛ عزت ز -

 یلمرفتم. موبا یابانبنفشم فرو کردم و به سمت خ یهود یبج یتو دستمو
رو جواب   یرد شدم. گوش  یابانکردم و از خخارج    یبماز ج  خوردیرو که زنگ م

 .دادم و کنار گوشم گذاشتم

 بله؟ -

 !ی؟رفت  ی! باز منو کاشت ی؟رفت  یکدوم گور  یاد: خبرت برویا

 :گفت  یترآروم یکانال عوض کرد و با صدا  یهو
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آخ دوتا  یرفت  یداشت  یگهد یکی...دروغ نگم به جز من، یرفت  یتنها گذاشت  - 
 ... .ید

 :و گفتم یدمحرفش پر  بین

 !بدهکار؟ یا یآخرش طلبکار یل؟فازت مشخصه خدا وک -

 :گفت  تخس

االن من با   ی؟رفت   یمنو کاشت  کشییلت نمبستانکار! اصاًل تو رو سننه؟ خجا  -
 یکه قبل از نامزد  یدشخاک بر سر ترش گهیمامانت نم یین؟برم پا ییچه رو

 پالس شده؟ جایناومده ا

 :دراز کردم و سوار شدم و گفتم اییتاکس یبرا دستی

 .! خب حتما کارم واحب بوده که رفتمزنییقدر زر مباشه بابا؛ چه -

 ی؟سحر کجا رفت  یاز من؟ اصاًل کله تر واجب یچه کار -

 .خونه رسمیظهره. االن م یسحر کجا بود! کله یکله  -

 !ها یاباشه؛ زود ب -

 .باشه؛ فعال -

جواب، قطع کردم و رو به راننده آدرس دادم. چند  یرامنتظر موندن ب بدون
شدم و به سمت ساختمون  یادهبعد ترمز زد و بعد از حساب کردن، پ یقهدق

 .رفتم
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آسانسور باال رفتم و زنگ واحد رو زدم. در توسط مامان باز شد. داخل شدم   با 
 :و سالم دادم که مشکوک گفت

آفتاب از کدوم  یاد؟م یرونز بدختر تنبلم چطور شده ساعت دوازده صبح ا -
شده من گفتم نه! آرمان کجاست  یگفت طور  یشبطرف دراومده؟ بابات د

 ؟ ًاصال

 :گفتم  متعجب

شب   یهبشه که من    یزیچ  ید! کار داشتم رفتم. حتمًا بایرنفس بگ  میکمامان    -
 ننه بابام؟ یخونه یامب

 :گفت  یدتکون داد و با ترد سری

 !با آرمان دعوات شده یدشا یگه...بابات مدونمیمن چه م -

 !اصاًل من دعوا بلدم؟ یه؟نه. دعوا چ -

 :بهم رفت و گفت ایغرهچشم

 !اصال! بد به دلت راه نده -

 .و داخل رفتم و در رو بست خندیدم

 .خونه نبود کسی

 کجان؟  یهمامان بق -

 :گفت  رفتیبه سمت آشپزخونه م کهدرحالی
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 ان رم کی

هم سر کار. سروشم خواب به خواب  سپهر که کالس داشت؛ سهند و بابات - 
 اییاتیعالئم ح یچنکرده؟ ه یز آوخودشو حلق یارو ینبرو بب ی،رفته! راست 

 !نداره

 :و گفتم خندیدم

 .یینپا یادتنها ب شهیروش نم -

 !اون یکی ییروتو کم یکی. یگهتوئه د یقآره؛ رف -

 !یر بگ یادبود  ین. منظورش اکردیم مسخره

 :گفتم  یتکون دادم و با لودگ  سری

 !روعمکم  یلیآره واهلل؛ من خ -

 :بهم رفت و گفت ایغرهچشم

 !کپ بابات  یقاً ! دقییهم پررو یلیاتفاقًا برعکس؛ خ -

 :گفتم  یطنتکردم و با ش  «نچنچ»

 مامان؟ -

 :گفت  کردیبا دقت کاهو خورد م کهدرحالی

 !یامان؟ -

 !یدمخانم د یهبابا رو با  یروز د -

 :گفت  یلکسر
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 ان رم کی

 خب؟ - 

 :گفتم  پوکرفیس

 !براتون؟ یستمهم ن -

 :تکون داد و گفت سری

 !نه -

از احساس تو  گفتیحتمًا م بودیدهن باز بهش نگاه کردم. اگه آرمان م با
 !یبه مامانت برد

 !یست؟چرا مهم ن -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 .فتآخه اون خانمه مامانم بود؛ وقت دکتر داشت با بابات ر  -

 :لب گفتم یر خاروندم و ز سرمو

 !من که رو معده گفتم -

ها رفتم. در رو بدون تق زدن باز کردم رو از اپن گرفتم و به سمت پله امتکیه
 .دمو داخل ش

 یهود یبج یگذاشتم و دستم رو تو  یشآرا یز رو بستم و کوله رو کنار م در 
روئه! اگه کم  یارو  یگهجالبه؛ مامان م  یلیبنفشم فرو کردم و بهش نگاه کردم. خ

 !تاب منه؟و چهار ساعته سرش تو لپ یستروئه چرا بکم
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 ان رم کی

 :گفتم  پوکرفیس 

 !راحت باش یهتاب عموموقت، اون لپ یه یخجالت نکش -

 :و گفت خندید

 !کنمیخودتو م یکارا  یدارم تالف  -

 .شدم  یرهتخت ولو کردم و به سقف خ  یبهش کردم و خودمو رو  اییکج   دهن

 :رو کنار گذاشت و گفت تابلپ

 چته؟ -

 .یچیه -

 !یچی؟ه -

 :تکون دادم و نشستم و گفتم سری

 .یمنهار بخور یمپاشو بر  -

هم واقعًا سخته. اون  جاینخونه. ابرم  خوامیباشه؛ فقط من بعد از نهار م -
 .بابامه یدنبال شمارهکه بابات   یطشرا ینبا ا

 :تکون دادم گفتم سری

 .نهار یم. فعاًل پاشو بر یطور راحت باشه؛ هر  -

 :به لباسام کرد که گفتم یاشد و اشاره بلند

 .خیالیب  -
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سط بلند شد. و زدیمامان که داشت داد م یها رفتم که صداسمت پله به 
 :و گفتم یستادمها اپله

 بله؟ -

 :و مالقه به دست گفتآورد  یروناپن سرشو ب از 

مادر تو هم   یا خواب به خواب رفته! رو ًسروش رو هم صدا کن. فکر کنم واقعا  -
 .ینرو بچ یز م یاب

 :گفت و با خنده و آروم گفت  «ی»چشم رویا

 !شروع شد یاالن مادرشوهرباز یناز هم -

اتاق سروش   یلش دادم و خودم هم عقب گرد کردم و جلوو آروم هو  خندیدم
 .ترمز زدم

 .اومدیشرشر آب م یصدا ینبود ول یشدم. خبر  وارد

 :و بلند گفتم یستادمدر حموم ا پشت

 !حموم یکرد از بس تو رفت   یدافقدان آب پ یرانبابا؛ ا یرونب یاب -

 :اومد که گفت صداش

 !ها رمپینم یکس  خوشگله؟ من با هر  یه؟ک  یرانا -

 :به در زدم و با خنده گفتم مشتی

 !آدم باش شی؛یسرپرست خانوار م یسرت دار یر خ -
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 .یرهرو به عهده بگ یسرپرست  یارو یمراستش از شما چه پنهون، توافق کرد - 

 :خنده گفتم با

 .یمنهار بخور یمبر  یرونب یا! بیکورد رو برد  یهرچ  یخاک تو سرت، آبرو -

 ! مزاحم یرونرو باون حوله رو بده بعدم ب -

 .یادبود؛ حوله رو هم خودت بردار. عزت ز یاهنوکر بابات س -

 یاکنار رو ی،نهارخور یز اومدم. پشت م یینها رفتم و ازش پاسمت پله به
 .نشستم و مشغول شدم

 :که گفت  یممشغول بود  اییقهرومون نشست. چند دقبهداخل شد و رو  مامان

 ! دمیچه عجب؛ من شما دوتا رو ساکت د -

 یشرتداخل شد. ت  یسخ  یبگم که سروش با موها  یزیو خواستم چ  خندیدم
بود و حوله دور گردنش بود و  یدهپوش اییزرشک  یز سا یو فر ینبدون آست
 .هم پاش بود اییبود. شلوار مشک  یسموهام خ

 :گفت  یمامان نشست و پر انرژ کنار 

 !یر به خ تونیصبح زمستان  ها؛یفهسالم بر ضع -

 !ییتو یفهبود؟ تنگ غروبه. بعدم ضع صبح کجا -

 .نگفت و مشغول شد یزیو چ خندید

 !آرمان کجاست یساحل نگفت  ی: راست مامان
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 .جاینا یاممن تنها نباشم گفت ب کهینا یشب خونه نبود؛ برا - 

 :به سروش انداخت و متعجب گفت ینگاه  مامان

 !یست؟چرا شب خونه ن -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .داشتکار   -

ازش؟ که شلوارش دوتا بشه؟! درسته به خواست خودتون  ی: خبر دارمامان
 !نارو بزنه یدنبا ینبوده ول

 :کردم و گفتم  حالییب  یخنده

 دونمیکرده. نگران نباش خودم م  ییر تغ  یطنخواستن مال قبل بود. االن شرا  -
 .داره یکار چ

 :تکون داد و گفت سری

 .از من گفتن بودبگم واهلل...حواست باشه؛  یچ  -

 .کردم  یبلند کردم و به سمت آشپزخونه رفتم و تشکر  بشقابمو

 .یمو شست یمظرفا رو جمع کرد یاکمک رو  با

 :که از کمد من کش رفته بود خشک کرد و گفت  داریینآست  یز با شوم  دستشو

 .من برم؛ داداش تنهاست یگهخب د -

 :تکان دادم و گفتم یسر 
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 .دمیمخونتونو به بابا  یشماره - 

 :گفتم  یع بگه که سر  یزیچ خواست

 !رهیتا آخرش م گهیم یزیچ یبابام لجبازتر از منه. وقت  -

 :تکون داد و گفت یسر  ناچار 

 .فقط به خاطر سروش -

 .برو آماده شو -

 .رفت یخچالبرداشت و به سمت  یوانیسروش داخل شد و ل لحظههمین

 سروش؟ -

 :بهم نگاه کرد که گفتم سوالی

 !یقامونشو ما رو برسون آالچ یارهشوفر ت -

 !جاینتو رو شوت کرده ا یگرون   یناون شوهرته که تو ا یارهشوفر ت -

 !خورمیتو که نم یببه تو چه؟ از ج -

 :مرفتم و گفت یاغرهبرام فرستاد که چشم ییو بوس هوا خندید

 !حاال من شدم ِتخ؟ -

 :سمتم اومد و گفت به

 !بانو یانیشا یشما تاج سر عل یید؛نفرما -

 :گفتم  پوکرفیش
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 ان رم کی

 !بنوما یمتقد یهاز خودت ما - 

 .یدو لپمو کش خندید

 بانوان؟ یدبر  خوایدیحاال کجا م -

 .برم خونه خوامی: من که مرویا

 !منم...خونه -

 : مگه آرمان برگشت؟سروش

 :»نه« تکون دادم که گفت یبه معن سری

 .بمون جاینهم یکار؟خونه چ یتنها بر  -

 :و گفت یاکرد به رو  رو

 مونی؟یدلبر نم -

 .یستم: نه؛ راستش راحت نرویا

 :تکون داد و گفت سری

 .. برو آماده شویاوک  -

 .ها رفتبه سمت پله یو با خداحافظ  یدتکون داد و منو بوس یسر  رویا

برداشتم و به سمت گاز رفتم و مشغول  یبه غبغب انداختم و دستمال بادی
 .شدم یزکاریتم
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کاناپه   یو شل و ول رو  یزانبا زبون آو  یتاً بودم و نها  زکارییتم  یپا  یساعت   چند 
 .افتادم

 !. انگار دنبالشندادیرو نشون م یمو ن یشبه ساعت کردم که ش نگاهی

شکمم گذاشتم که   یو دستمو رو  یدمدندون کش  یر ز  یریمو! لب زدیدلم لرز  یهو
 !ستبرهیفکر کردم عاشق شدم ها؛ نگو و  یش؛شکمم افتاد. اوف  یرو  یمرد گوش

 !کنه  یر آرام افتاده بود. خدا به خ یشماره

 :رو جواب دادم و کنار گوشم گذاشتم و گفتم گوشی

 بلو؟ -

 :شادش اومد صدای

 یگه؟د یهبلو چ -

 :و گفتم یدمدراز کش یمبل سلطنت  روی

 از بله و الو! عرضت؟ یمخلوط  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 !ها یمکالس دار  -

! ی؟چ   یعنیکردم و باال انداختم.    یکبروهامو به هم نزدباز کردم و نوک ا  دهنم
 !حاال؟ یسمبا کاردک جمعم کنن؛ چطور سر پا وا یدواقعًا من برم کالس؟! با

 :گاه کردم و گفتمبه ساعت ن ناامید
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 .شو یخیالخدا لعنتت کنه به حق پنج تن! حوصله ندارم جون عمت ب - 

بر  یمن چه خاک  ینمبب یا. بیایب یدساحل اصاًل راه نداره. به جون خودت با -
 !یزمسر بر 

 یراه  یهکه ندارم. برو   یبعلم غ دونم؟ی. من چه میز خاک رس بر سر بر  -
 !بهش قالب کن یدتوکن خود ترش  یداپ

 !. جون آرمانیگهد یاواقعا که! پاشو ب م؟یدهمن ترش -

 :نگاه کردم و گفتم ییروبه مبل روبه پوکرفیس

 !بگو مهم باشه  یزیچ  یهبود؛ کمرم شکست!    نیقدر قسمت سخت و سنگچه  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 !تر؟از آقاتون مهم یک   -

 یرت« طرف گوش»خاک تو س  یزدم و دستامو به معن  صدایییعوق ب   نمایشی
 :جمع شده گفتم ییافهتکون دادم و با ق

 .شمیآماده م  یگهساعت د  یمدنبالم تا ن  یاب  یت! با اسب طوسیحه صح ً کامال  -
 .فعالً 

 .رو قطع کردم یباشم گوش اییگهمنتظر حرف د کهینا بدون

ها رفتم و ازش باال رفتم. در اتاقمو باز کردم و داخل شدم و در رو سمت پله  به
رو از توش در آوردم.  یلونبود. برش داشتم و نا یشآرا یز کنار م  یفمبستم. ک

 .کردم  یشجاساز یدمسف یواریش زدم و داخل کمددمحکم گره
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 یک . کت چرم مشیدمپوش یزانو رو با شلوار مشک  یتا رو یسارافن مشک  زیر  
. یدمتر بود رو هم پوشسارافن کوتاه یر بود و از ز یینکه تا چند انگشت پا

 !و خبر نداشتم جاینداشتم ا یک و پ یکش یهاقدر لباسچه

رفتم و چترهام رو شونه زدم و موهامو بافتم و پشتم  یشآرا یز سمت م به
 یمشک  یهاتوپک  یینشپا ییهکه به حاش  اییاختم. شال محکم و مشک اند

 یزدم و گوش یماقلوه یهابه لب یموهام انداختم. رژ قرمز  یبود رو رو وصل
چرم   یهاینپوت  یدنانداختم و با پوش یکمکوچ  یفک  یو کارت عابربانک رو تو

 .تمزانو بود، به سمت در رف یر که ست با کتم بود و تا چهار انگشت ز

به  یا. اشارهیزداتاق مامان رو زدم و داخل شدم. داشت با تلفن حرف م در 
 :لباسام کردم و آروم گفتم

 .. فعاًل خداحافظیرونب یرمم -

 .ها رفتمبرام تکون داد. در رو بستم و به سمت پله یتکون داد و دست  سری

و در  رد شدم ینگ رفتم. از پارک یینواحد رو باز کردم و با آسانسور پا در 
 .ساختمون رو باز کردم و خارج شدم

قرمز شده   یکم  ینیمو نوک ب  اومدی. سوز میادآپارتمان منتظر شدم که ب  جلوی
 .بود

پام ترمز زد.  یجلو یبلند یشاس یندر، ماش یرژه رفتن جلو یقهاز ده دق بعد
 .کوچه رو برداشته بود  شیسیآهنگ رپ و انگل یصدا
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پا باهام هش چند قدم جلو رفتم که همتوجه ب! بدون یستآرام ن ینا قاعدتاً  
 !یادبرو االن خواهرشوهرم م یا! بیهاجلو اومد. عجب کنه

 یدناام هاش،یشهبودن ش یبزنم که با دود یدشخواستم د نامحسوس
رو دوختم. چند قدم عقب رفتم که دوباره عقب اومد. مردمک چشمامو به روبه

 .انداخت یبوق لو اومد و تک باره جقدمامو تند کردم و جلو رفتم که دو یکم

 .بهش چند قدم جلوتر رفتم که دوباره اومد توجهبی

تا در هم خواستم چند  یهاباز کردم و با اخم  ینشوبرگشتم و در ماش  اعصاببی
دهنم کامال باز موند! با حرص و دست به  یدنشدار بدم که با دفحش آب

 :گفتم  ینهس

 یضی؟مر  -

 ینبه هم یه. چند ثانیدبه موهاش کش یو دست شد  رهیرو خبهو به رو خندید
 :منوال و سکوت گذشت که گفت

 شی؟یسوار نم -

 :تکون دادم و گفتم سری

 !نه -

 :سمتم و گفت برگشت

 چرا؟ -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه
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 .آموزشگاه یمچون منتظر آرامم بر  - 

 .اره کردسمتم و به سر تا پام اش یدچرخ یتر کرد و کم با زبون لبش

 !آموزشگاه؟ یبر  خواییم یافهق ینبا ا -

 :تکون دادم و گفتم سری

 چشه؟ -

 :تکون داد و گفت سری

 .باال تا بهت بگم یاب -

حرکت  یهمتصل به سقف گرفتم و با  ییرهو دستمو به دستگ یدمکش  پوفی
 :نشستم و در رو بستم و گفتم

 بفرما؟ -

 :آروم گفت یهخندلبشو با زبون تر کرد و با تک  دوباره

 !شهیبا خانواده مزاحم م یهاول ییآشنا یکه پسره برا  یبر  یشکل ینا -

 :کردم و گفتم  یاخنده تک 

 کنی؟یم یکار چ جاین...اصاًل تو امزهیلوس ب  -

 :کرد و گفت  یرنگ  صورتشو عوض کرد و اخم کم حالت

ماه  میبر  یجمع کن یلتوخونه وسا یمبرنامه کال عوض شد. اومدم دنبالت بر  -
 !عسل
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 :چپم باال انداختم و گفتم آبروی 

 !ماه عسل؟ -

 :تکون داد و گفت سری

 !پسندی؟ی. میهآره بانو؛ ترک -

 :برو بر زل زدم و گفتم یشاقهوه یهاچشم به

 !معامله یز سر م یمبر  یدنگو که باز با -

 :تکون داد و گفت سری

 !یبازکاراگاه  یریمچشم. م -

 :و گفتم یدمکش  پوفی

 .بده یحتوض درست -

 .یمبدون که امشب پرواز دار قدر ینفعاًل هم -

که متعجب   یدمکش  یغیجعبه ج یادآوریبه سمت دنده برد که با  دستشو
 !شد یرهبهم خ

 :یددهنم قورت دادم که پرس آب

 یه؟چ -

 :من گفتمنم با

 ... ....منیز خب...چ -
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 .خب حرفتو بزن کنی؟یِمن مچرا ِمن - 

 :ع و جور کردم و گفتمکردم و خودمو جم  مکثی

 .باال جا گذاشتم یزموچ -

 :گفت  سوالی

 رو؟ یچ  -

 ... .یز اوم...چ -

 :رو نشونش دادم که گفتم یککوچ  یز سا یهانگشت اشاره و شستم  با

 یقًا؟دق یهچ ینا -

 :گفتم  کالفه

 !اه...بابا فلشمو جا گذاشتم -

 :و گفت خندید

 !ی؟و چهار ساعت نبودم لکنت زبون گرفت  یستهمش ب -

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

باال با مامان حرف بزن به آرامم زنگ بزن و بگو  یا! پاشو بیارشورهر هر خ -
 .آموزشگاه یرممن نم

 :تکون داد و گفت سری

 .برگرد یع برو سر منتظرم.  جاینا -
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 !فرنگ  یمباال به ننم بگو قراره بر  یاب - 

 :تکون داد و گفت سری

 !یستیکه ن  یابوندنه؟ بچه گوجه و خچه طرز حرف ز  ینآخه ا -

 .یمبر  ینوام! پارک کن ماشو فرشته یعل ینه بچه -

و به سمت در ساختمون  یمشد یادهرو پارک کرد. پ ینتکون داد و ماش سری
 .در رو باز کردم و منتظر شدم بره تو ید. با کلیمرفت

 پشتم گذاشت و بدون نگاه کردن بهم هلم داد داخل. دست چپمو دستشو
که ست با   اییمشک   یبشلوار ج  یبج  یگرفت و دست چپش رو فرو کرد تو

 هایبوتیمبود. ن یدهپوش داد،یخوب نشون م یلیکه خ اییزرشک  یهود
 .کردنیم یلتکم یپشوت یشزرشک

دستم رو ول  یگرفت ول  یادرآورد و شماره یشوو گوش یمآسانسور شد داخل
 .نکرد

 .صورتم ید به اجزاش یرهرو کنار گوشش گذاشت و خ گوشی

 الو؟ -

- . ... 

 !یشهعاشق پ یسالم بانو -

- . ... 

 :فتگ  ین. در همون حکنهی. انگار که مرتبش میدکش  هامیبه چتر  دستشو
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 .یکن  جیغ یغ ج یستباشه حاال الزم ن - 

 :که گف  یدمآسانسور رو فشار دادم و دستشو کش در 

رو هم با خودم ببرم. اومد قرار شد ساحل  یشپ یسفر کار یه ی،آبج  ینبب -
 .یادآموزشگاه نم یچند روز

- . ... 

 .واحد رو زدم و منتظر شدم زنگ 

 .هم سالم برسون ینابه مامان ا ی؛باشه آبج  -

- . ... 

 .فعالً  -

باال انداخت  ییابرو یدنمونآورد. مامان در رو باز کرد و با د یینرو پا گوشی
 .در کنار رفت یتکون داد و از جلو یو سر 

 .کردن  یو آرمان و مامان سالم و احوالپرس یمشد داخل

 :دراز کرد و با لبخند گفت یراییدستشو به سمت پذ مامان

 .ینپسرم؛ بش یخوش اومد -

 :کرد و گفت  یتشکر  آرمان

 .نشه یر جمع کن که د یع چشم. ساحل جان سر  -
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ها رفتم. داخل اتاق شدم و در رو قفل کردم. تکون دادم و به سمت پله سری 
 .یدمکش  یرونرو ب یلونرو باز کردم و نا یواریکمد د

ن و خورد یختمر ینزم یخارج کردم و محتوا رو رو یلونرو از داخل نا جعبه
 .برگه هم داخلش بود یه. ینزم یهم نشستم رو

جسم  یه یداده بود، داخلش بود به عالوه یحکه قباًل توض  یو خودکار سویچ
هاش برگه رو باز کردم و به نوشته.  یابرد  یهبه کشمش بود و    یهکوچک که شب

مختلف  ی. با چشم گرد از بعدهاینشدم. نوشته بود که کشمش دورب یرهخ
 ییایز آخه؟! ملت چه چ گیرهیم ینجاا یتو یبه جسمش نگاه کردم. چ 

 !کشهیمون برامون کل مننه یمبوتامونو ببند یم. ما بند نسازنیم

 ییقهنباشه. طر  یدذارم که قابل درو کجا جا ب یاببرگه نوشته بود که رد توی
 .استفاده ازشون هم نوشته شده بود

هاشو جمع کردم و داخل غذ رو پاره کردم و خوردهرو با دقت خوندم و کا  همه
. یدمکش یفونوو س یختمسنگ مستراح ر یشدم. همه رو تو ییشودست

 .اومدم یرونب ییشودستامو شستم و از دست

 .و به لباسام نگاه کردم یچیدمپ یلوناز نا اییهتک یرو تو یلوسا یهمه

پاره کردم. در   یم رو کمدرآوردم و آستر کت  اییچیرفتم و ق  یز سمت کشو م به
کم حجم شده بود رو به زود فرستادم   یلیرو که خ  یلبند انگشت. وسا  یهحد  

کردم و نفس   یک . کت رو به هم نزدیادن یرونداخل و تا ته روندمش که ب
 .بودبردار ن یبا مرگم بود پس شوخ  یو رفتنم مساو. لیدمکش  یقیعم
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 .افتاد فلش برنداشتم یادمرو برداشتم و خواستم در اتاق رو باز کنم که  کیفم 

 یفلش یفلبتاب رو درآوردم. از داخل ک یفک  یرشسمت تخت رفتم و از ز به
 .انداختم یفمک  یدرآوردم و تو

 .دست گرفتم و از اتاق خارج شدم موبایلمو

 کردمیم  یکم نزدکت چرم رو به ه  یرفتم. با دست چپم دو لبه  یینها پاپله  از 
 .کنه  یر جلوه کنم. خدا به خ یعاد کردمیم یو سع

 :سمتش رفتم و گفتم به

 یم؟کارم تموم شد. بر   -

 :رو به آرمان گفت یزونبا لب آو مامان

 .یگهما باشه د یشبذار پ ی؟ساحل رو نبر  شهیحاال نم -

 :زد و گفت یلبخند بلند شد و آرمان

 .یمزود برگرد کنمیم یسع یدنگران نباش -

 :بلند شد و گفت مامان

 !پس شش دنگ حواست به دخترم باشه ها -

 :تکون داد و گفت یسر  آرمان

 .چشم -

 .به سمتم اومد و بغلم کرد مامان
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 .یمو سوار آسانسور شد یمازش از در خارج شد یاز خداحافظ  بعد 

به  یم. نگاهش مستقجلوه کردم یکردم و عاد  یک نزدکت رو به هم   یلبه دو
 ...! یول یارمخودم ن یکردم توجه نکنم و به رو  یلباسم بود. سع

خدا حتمًا االن با در آسانسور  یعمل کردم؟! وا یعضا قدر ینا یده؟فهم نکنه
 !کنهیم یکیم

داخل  ی. فضارسهیهم نم یآسانسور لعنت  ین. ازدیمثل گنجشک م قلبم
 .خفه بود یلیخ آسانسور 

نگاهمو  یع روم بود، سر  یقاً چشماش که دق یدنکردم و با د  یبهش نگاه  آروم
 !کردم  یافتگرفتم. تپش قلب نداشتم که به لطف آرمان خان در

به  یاالحاجات! خدا یقاض یاست! م خوندهجلو اومد. تموم شد! فاتحه قدمی
 !برات کنمیم یبگذره آرمانو قربون  یر خ

به چشماش نگاه کردم. دستشو   و بهم زل زد. آروم  یستاداز ا  یکم  یفاصله  توی
 یباال آورد. چشمامو بستم و با ضربان اوج گرفته منتظر شدم بزنه که نوازش

چپم حس کردم! آب دهنم قورت دادم و آروم چشمامو باز  یگونه  یرو رو
 :بمش به گوشم خورد یکردم که صدا

 !قدر دلم برات تنگ شده بودچه -

فکر  کهین! به خاطر ایشر دلتنگه شمارش افتاده بود. نه به خاطب نفسم
 !شکرت یاخدا ی. وایدهرو فهم یچ همه کردمیم

 .یدمکش  یقیبستم و نفس عم چشمامو
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 :یدکرد و با شک پرس  مکثی 

 ی؟خوب  -

 :کردم و گفتم  یاخندهعوض کردن جو تک  یباز کردم و برا چشمامو

 !شه؟یم یشآره بابا. ساحل طور -

 یادهو پ  یسادباالخره وا  یزد و سرتاپامو از نظر گذروند. آسانسور کوفت   خندیلب
 .یمشد

در دستمو ول کرد و به  یک برد و نزد ین. به سمت ماشیدگرفت و کش  دستمو
 .سمت در راننده رفت

 .کرد  یپل یرو روشن کرد. به راه افتاد و آهنگ رپ ینشو ماش نشستیم

 یدنیجا داشت ملت با جو باکه    با ژست خاص پشت رول نشسته بود  همین
 ینگیپ ین)رئس جمهور آلمان( ج یریما ین( آشتایکاجمهور آمر یس)رئ
 !یرهاشتباهش بگ یزی( چینجمهور چ یس)رئ

 .یمشدم تا برس یرهرو خبهرو پام نشوندم و به رو کیفم

شدم و  یادهپ ینپارک کرد. از ماش ینگ رو داخل پارک ینبود. ماش یک تار هوا
 .ر رفتم که دنبالم اومدانسوبه سمت آس

 .خونه شدم و دنبالم در رو بست وارد

 .یمجمع کن آخر شب پرواز دار یالتووسا -

 :و گفتم برگشتم
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جمع  یلموبعد من وسا یمکن  یکار و چ یمبده قراره کجا بر  یحاول کامل توض - 
 .کنمیم

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 !البته از نظر منفقط قرار به هم خورد... یست؛ن یخاص یز چ -

 :گفتم  گیج

 !به هم خورد؟ یاصاًل چ  ی؟چ  یعنیاز نظر تو  -

 یعسل یز م یو فندک از رو یانقره یگار س یسمت مبل رفت و جعبه  به
لبش   ینو ب  کشیدیم  یرونب  یگاریس  کهیمبل نشست. درحال  یبرداشت و رو

 .تانداخ یگهد یپا یچپش رو رو یپا ذاشت،یم

زد و به  یقیشدم. پک عم یرهتم و منتظر بهش خروش نشسمبل روبه روی
 :شد و گفت یرهخ یگارشس

قرار  دونی،یم یدتهمون که دزد ی،مراد یقطور که خودت هم از طر همون -
فرهمند تو  یبسته بشه. پارت  یهشرکت تو ترک یهما و  ینقرارداد تپل ب یهبود 

که از   ییهاندهگبه کله گردهین هم برمکلفت بود  ینکلفته. ا  یلیعربستان خ
 جایهبخورن و اون  دردبه  جایه ید. باالخره بارسنیما به کاراشون م یقطر 

 یقراردادها عمل شهینم یرانا یقراردادهاست. تو ینهم یتامن ینهم تأم
خط فقره! تمام معامالت  یر ز یتشامن یتره ولبشن. درسته کارا بهتر و راحت

. شهیور صادر مو به اون  شهیساخته م  جاین. مواد اشهیجا انجام ممواد اون
جنسا رو آماده کردم.  ی. منم طبق قرار همهنهکارها با م  یندر اصل انجام ا



  

 
861 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یتانجام بشه« خر  یهترک یتو یدطرف حساب دبه کرد و گفت: »قرارداد با 
 یهمعامله  ین! از نظر من اکنهیمند قبول نمفره یول یممحضه اگه قبول کن

 یمممکنه نقشه داشته باشن. اگه هم نر  یمخته. اگه بر دو سر سو یمعامله
 .شهیوارد م کتبه شر  یادیضرر ز

 !معامله خود فرهمند هم حضور داره؟ ینا یتو -

 :تکون داد و گفت سری

 .نه -

 :باال انداختم که گفت آبروی

 !مهم باشه یلیمگه خ کنه؛یشرکت نم یقرارداد یچه یدر واقع فرهمند تو -

 :وتر اومدم و گفتممبل جل یرو کمی

 از فرهمند بگو. کجاست؟ -

به  یرهمبل انداخت و خ یپشت  یگرفت و دست راستش رو رو  اییگهد پک 
 :گفت  یمآب یچشما

 .شهیساکن نم جایه -

 چند سالشه؟ -

 .حدود پنجاه -

 خانواده داره؟ -
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 :تکون داد و گفت سری 

 !پسرش دست راستشه -

 :گفتم  متعجب

 شناسمش؟یم -

 :»آره« تکون داد. کنجکاو و منتظر بهش زل زدم که گفت ینبه مع سری

 !سام یر ام -

ممکنه!   یر چشمام گرد شد و با تعجب بهش زل زدم. غ  یهاز صدم ثان  یکسر   در 
 !یشه؟مگه م

 یشه؟مگه م -

 :تکون داد و پک سوم رو زد و گفت سری

 .پاشو ساکتو ببند خیال؛یحاال که شده. ب  -

 یضبلند شدم. به طرفش رفتم و با غ یاندک تعجب باال انداختم و با ایشونه
خاموشش کردم و  اییشهش یگاریجاس یو تو یدماز دستش کش یگار س

 :لب گفتم یر سمت اتاق، ز کردمیگرد معقب کهیدرحال

مونم ! البد پس فردا بچهگیرهیدست م یگار شت لبش سبز نشده سهنوز پ -
 ...!کیم یگاریس

روم نگاه ستم و با چشم درشت شده به روبهو دهنمو ب یسادمحرکت وا از 
 !بود گفتم؟ یچ  ینکردم. ا
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مار بخوره اون  یدست حضرت واال! ا یخفت کنه ساحل. باز بهونه داد خدا 
 !یزبونتو. رعد بزنه نصف ش

به سمت اتاق برم که بلند شد و به  خیالیو خواستم ب  یدمگز  یریموز لب
و سرشو کج کرد از کنار سرم  دیساسمتم اومد. پشتم بهش بود. پشت سرم وا

 .تر بودسر و گردن ازم بلند یه. ینهبب رخمویمجلو آوردش که ن یکم

زل   رخمیمرو زل زدم بودم و حضرت واال هم به نبهبه رو  طور ینهم  یهثان  چند
 یره و سرشو عقب برد. چرخوندم و با خنده بهم خ یدخند کهینزده بود تا ا

! یفیظر  ی. چه نکتهگرفتیالت خمار مچشماش ح خندیدیم یشد. وقت 
 همسایه یسقف خونه یترک رو یممتوجه ن دهیم یسوت  یآدم وقت  یه؛عاد

 !شهیهم م

 :حفظ ظاهر، تخس گفتم برای

 !یدی؟شن یدارخنده یز چ -

 :کرد و با مکث گفت  یسخ لبشو

 .بود یباز زبون تو عج یدنشنه؛ شن -

 :به دست گفتم دست

 یبه؟مثاًل کجاش عج -

 :شد و گفت یرهبه چشمام خ ستقیماً م
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به بچه سر به تن من نباشه، حاال راجع  یکه حاضر بود  یی. تویبهعج یلیخ - 
 !من و تو؛ مشترکاً  یبچه زنی؛یحرف م

 :کرد و گفت  مکثی

وجود نداره   ییما  گفتییو تخس م  اومدیدر م  یغتج  بستمی تا جمع مقبالً   -
 ...!اما حاال

به   بستییم  ی،چ گرفته تا همه  یاز دست و پا چلفت   . قبالً یتو هم عوض شد  -
 ی؟اما حاال چ  یشمر

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 یده؟م ییر آدما رو تغ یطشرا یبگ  خواییم -

 .نگفتم یزیتکون دادم و چ سری

زد و بازوهامو گرفت. با  یشونیمبه پ یاشد و با چشم بسته، بوسه تر نزدیک 
 :آروم گفت یصدا

 !کنار  ذارمیم یگارمس یم،شددار اگه ما بچه -

تکون دادم و خواستم زودتر از دستش فرار کنم. دستاشو آروم پس زدم  سری
 :و گفتم

 .یمنرو جمع ک یلوسا یمشد. بر  یر د -

 !کنمیم یباز بچه ینمنو ببخش که با احساسات ا خدایا

 :رفت و به سمت مبل رفت و گفت عقب
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 .یع جمعه. تو برو آماده شو سر  یلممن وسا - 

 .مبل ول کردم و به سمت اتاقم رفتم یرو رو یفمتکون دادم و ک سری

 یرونرو به زور ب یلشدم. از درز آستر، وسا ییرو قفل کردم و وارد دستشو در 
دستم   یرو تو  اسپییکه مطمئن شدم، ج   اسپییو از روشن بودن ج   یدمکش

 !یگه؟د یهچ ینشدم. ا یگهجسم د یهگذاشتم که متوجه 

کردم و نخ و  یقبل جاساز یهمه رو دوباره سر جا یع م و سر شد خیالبی
از کمد خارج کردم و درز رو بستم. نخ و سوزن رو داخل چمدون  یسوزن 

کردم  یالزم رو داخلش گذاشتم. سع یلگذاشتم و چند دست لباس و وسا
 .یارمآستردار ب یهااز لباس تر یشب

 یدمکش  یقیم و نفس عمهم فشار داد  یکردم و چشمامو رو  یسبا زبون خ  لبمو
ختم  یچ همه کنهیو کمک م که آروم باشم. دلمو خوش کردم که خدا هست

 .بشه یر به خ

و شالمو صاف  یدمکش  هامیبه چتر  یدادم و دست  یرونفوت ماند ب نفسمو
 .کردم

به اتاق، در  ییو قفل در رو باز کردم و با نگاه گذرا یدمچمدون رو کش یدسته
 .رو پشت سرم بستم

 !یفمهآرمان سر ک یدمرفتم که د یراییسمت پذ به

 :و با ضربان قلب باال به سمتش رفتم و گفتمبهش زل زدم  متعجب

 گردی؟یم یدنبال چ  -
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بروز ندم. سرشو بلند کرد و گوشمو درآورد  یزیکردم از آشوب درونم چ  سعی 
 :و گرفت سمتم و گفت

 .خودشو کشت -

 :گفتم  تر متعجب

 !ی؟ک   -

 :خت و گفتباال اندا ابرویی

 !حالت خوبه؟ یمطمئن یت؛گوش  -

 .مامان بود یش زل زدم. شمارهگرفتم و به صفحهتکون دادم و ازش   سری

 .رو کنار گوشم گذاشتم یگرفتم و گوش  شوشماره

 :جواب داد یدنکش یهثان به

 یی؟ساحل مامان کجا -

 شده؟ یزیخونه. چ -

 .یمارستانهآره مامان. مادربزرگت ب -

 :گفتم  متعجب

 کدوم مادربزرگم؟ چشه؟  -

 فرستمی...آدرسو میمارستانب یااومده. بدو ب یابه دن یم. آبجگمیمامانمو م -
 .برات
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 :کنترل کردم و گفتم  موخنده 

 .. فعالً یایمباشه مامان االن م -

 :آوردم و قطع کردم که آرمان گفت یینرو پا گوشی

 .یمدار پرواز  یگهما که چند ساعت د ذاری؟یقرار م یچرا الک  -

 :گرد گفتمچشم با

 !نرم؟ یمارستانمن ب یعنی -

 :مبل نشست و گفت یدسته یباال انداخت و رو ابرویی

 شده؟ یچ  -

 :شل کردم و گفتم نیشمو

 !دار شدمخاله -

 :گفت  متعجب

 اومد؟ یابه دن -

 :کرد و گفت  یشو مخف تکون دادم که خنده سری

 !رسییبگو که خدمت نمبگو و  یک. زنگ بزن تبر یمبارکه. به سالمت  -

 سی؟ر یکه خدمت نم  یچ  یعنی -

 !چونه نزن رسیم؛ی. عسلم به خدا نمیمپرواز دار یعنی -

 .نرم شهیباره که چونه بزنم؟ نمتره یدونمگه م -
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 .یدم. بگو نرسشهیم - 

! یهدار ب یلسنو آ  یو ا یکردس  یسیکار پ  یفکرو ک  یمآرمان و خدا نمو! نچ -
دار سن بچه ینا یکرده تو  یکار بد  کنهیفکر م یمنر  ه؛شی)آرمان به خدا نم

 !(شده

 :گفت  کالفه

 !کنمیدونه مدونه یساتو. از پرواز عقب بمونم گشهیم یر بابا به خدا د -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 ! سرم یفدا ی؛غلط کرد -

به سمت در رفت.  یدنششد و به سمت چمدون رفت و بعد از کش بلند
دم و چمدونا رو جعبه اوم یینم و در رو قفل کرد. با آسانسور پادنبالش رفت

 .یمشد ینگذاشت و سوار ماش

 .کرد و آدرس رو بهش دادم  روشن

و  یدیمرس یقهسکوت بعد از چند دق یرو بهش دادم. تو یمارستانب آدرس
 .رو پارک کرد ینماش یمارستانب یمحوطه یتو

رو دور زد  ینراف نگاه کردم. ماششدم و در رو بستم و به اط یادهپ ینماش از 
 .م اومدو به سمت

 :منگم انداخت و گفت ییافهبه ق نگاهی

 یسادی؟. خب چرا وایمبر  یم،بر  یهمه گفت  ینا -
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دادم که حالت بخار شد چون هوا سرد بود. دستامو بغل زدم   یرونرو ب  بازدمم 
 :و گفتم

 .یستباشه حاال الزم به زدن من ن -

 .سمتم اومد و دستمو گرفت کرد و به  ایخندهتک 

 ینا یدبا یتا کِ  یستبود انداختم. معلوم ن یبه دستم که زندون  نگاهینیم
 .رو تحمل کنم یبانسبتًا ز یطشرا

. یمداشت رفت  یو خوشگل  یشکر   یکه نما  یمارستانسمت ساختمون بزرگ ب  به
سبتًا جاش به اشکال مختلف سبزه رشد کرده بود، ن یبزرگ که جا یمحوطه

 .غ بودشلو

به صورتم هجوم آورد. دستمو   یگرم  ی. هوایمو داخل شد  یمسمت در رفت  به
 .کردم و به اطراف نگاه کردم  یمکت چرم و مشک  یبج یتو

 یرشحواسمو جمع کردم و دنبالش به سمت پذ یشدنم به سمت  یدهکش  با
 .رفتم

 :کرد و گفت  یلما یکم  سرشو

 ست؟بخش زنان کدوم طبقه -

 :باال داد و گفت ینکشونشسته بود. ع یوتر کامپ  پشت نیفرمیوبا  زنی

 اسمشون؟ -

 :بگه گفتم یزیآرمان چ کهیناز ا قبل
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 .یطهماسب ینپرو - 

 :زد و گفت یوترشکامپ  یتو سرچی

 .چهل و شش یصدراهرو دست چپ؛ اتاق س یسوم؛ انتها یطبقه -

 .و دستمو به سمت آسانسور برد یستادبدون تشکر کردن، صاف ا و

که پرستار گفته بود رفتم.   یو به سمت اتاق   یدآسانسور دستمو کش  نیستادا  با
با دست  کرد،یمرتب م هامویدست چتر  یهبا  کهیو درحال یستادپشت در ا

 .کرد  یچندتا تقه به در زد و مکث  یگهد

 :گرفت و گفت  هامیاز چتر  نگاهشو

 .نکنه یتبگو کوتاه کنم چشمتو اذبلند شده؛ سر وقتش  یکم -

 یتمن دادم. در رو باز کرد و دستشو پشتم گذاشت و به داخل هداتکو سری
 .کرد

 :باز داخل شدم و گفتم یشن با

 .مبارک یدهسلــــام! قدم نو رس -

گفت. مامان   یک داخل شد و در رو بست و رو به همه »سالم« داد و تبر   آرمان
ق اتاق بودن. اتا یو آقاجون و مادرجون تو و بابا و سپهر و سهند و سروش

بود و  یدهتخت خواب یبود. مادرجون رو یخال شیکیدوتا تخت داشت که 
 یر و ش ودهم بغلش ب ایمیزهیزهر یتنش بود. بچه یمارستانب یلباس صورت 

 .خوردیخشک م
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 یتخت خال یلبه یو آقاجون دو طرف تختش بودن و بابا و سهند رو مامان 
 !بود یرینیدن و سروشم در حال ناخونک زدن با شنشسته بو

 .کردنیم یگرم شد و همه احوالپرس  یورودمون بازار احوالپرس با

 :بچه رو بغل کردم و گفتم یک،سمت تخت رفتم و بعد از تبر  به

 !ترهقدر نازه؛ از مامان خوشگلچه یوا -

 یشگونشن یکرد. جا یمصنوع  یاز پشتم گرفت و خنده یشگونین مامان
 :سوخت و گفتم

 یه؟چ ینتره. اصاًل اخوشگل ینمن از امامان  یعنیآخ...نه... -

 :که مادرجون گفت  یدنخند همه

من هردو خوشگلن. تو به فکر خودت باش که خدا رحم کرد آرمان  یدخترا -
 .دستش درد نکنه یگرفتت! گرچه به زور ول

 :به مادرجون نگاه کردم که آرمان با خنده گفت یزونلب آو با

 !من؟ کردمیم یداپکجا   یخوشگل ینمادر جان خانم به ا -

 :گفت  یطنتبا ش سروش

 !شد یک سرانجامش خوب یآو! پس ازدواج زورک  -

 .نگفت یزیو چ یدخند آرمان
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که باعث براق   یبه بچه زد و با لبخند یاسمتم اومد و خم شد و بوسه به 
 :گفت  شد،یشدن چشاش م

 .نازه؛ خدا حفظش کنه یلیخ -

 :گفت  یآروم یه من با صداشو نوازش کرد و رو بشد و آروم گونه راست

 !ها شهیم یر د یم؟خوشگلم بر  -

 :دش گفتمخو یهمون تن صدا با

 پرواز ساعت چنده؟ -

 .ده -

 :دوختم و گفتم نیینگاهمون ازش گرفتم و به ن  بیخیال

 .نگران نباش شه؛ینم یر حاال د -

 .بچه زد و عقب رفت یگونه  یرو یاتکون داد و خم شد دوباره بوسه سری

 .کرد  یمختصر  یراییپذ یوهو آبم یرینیبا ش مامان

ش داره. ازم گرفتش و منم بچه رو به سمت سهند گرفتم که نگه دستیپیش
 .بودن یچیدهپتو دورش پ یداشت و کل یزیر یرو بهتر گرفتم. جثه

 .بدن یر که بلند شد به سمت تخت بردمش که بهش ش  یغشج یصدا 

 .ردنش شدمرو از سهند گرفتم و مشغول خو دستیپیش
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رو به سمت مامان   یدست   یشپ  به گپ و گفتمان گذشت که آرمان  یقهدق  چند 
 :گرفت و گفت

 .باشه یر عمو. قدمش خدستت درد نکنه زن -

 :تکون داد. آرمان رو بهم گفت یبا لبخند سر مامان

 .شهیم یر د یگهد یمبر  یخانم -

 .رو به سمت مامان گرفتم دستییشتکون دادم و پ سری

 :تعجب گفتم بابا

 ید؟قراره بر  ییجا -

 :تکون داد و گفت یسر  آرمان

اومد قرار شد ساحل   یشبرام پ  یسفر کار  یهعمو گفتم بهتون خبر بده؛  به زن  -
 .شما یکرده باشه. البته با اجازه  یحیرو هم ببرم هم تنها نباشه هم تفر 

 .بذار بمونه یستپسرم. اگه الزم به بودنش ن یاری: صاحب اختبابا

 :زد و گفت یلبخند مانآر 

 .؛ همراهم باشه بهترهدستتون درد نکنه -

 :تکون داد و گفت یسر  بابا

 هستش؟ اییچه سفر کار یرید؟پسرم. حاال کجا م یهر طور راحت  -

 .یمقراره بر  یعمل جراح  یآلمان. برا یم: قراره بر آرمان
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 :تکون داد و گفت یسر  بابا 

 .به سالمت -

*** 

 .کردم  یاطراف نگاه و به  یدمکش  ایخمیازه

کار، آرمان رو  یم. انگار که با تقسیاز ال یبود نه خبر  یرساماز ام یخبر  نه
 .کردن  یطهح ینسرپرست ا

از ِچراش  یهنوز خبر  یول یمفرودگاه نشسته بود یآهن هاییصندل روی
 !یستن

و بنددار که تا چهار انگشت  یمشک  بوتیمن ی،مشک  ینبا شلوار ج هاشولباس
عوض کرده بود.  یم مشک و کت چر  یمشک  یشرتمچ پاش بود، ت باالتر از 

 .داشت اییدهورز یکله

پشت گوشم دادم که دوباره برگشتن  هامویبه سمتش برگشم و چتر  کالفه
که در شرف افتادن بود، با چرخش سرم کامل   یپمسر جاشون. شال بافت ک

 :افتاد. با حرص گفتم

با خودت مشخصه که   یفت! تکلی؟نشست   جاینچرا ا  ینصفه شب  یبگ   شهیم  -
 ی؟کن  یکار ره چقرا

 :آوردم و گفتم تر یینصدامو پا ولوم
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کرد تا  یتهمراه یهمه دبدبه و کبکبه؟ ک اصاًل کو اون فرهمند؟ کو اون  - 
فرستادنت وسط  ییبدبخت! تنها یخبر ندار شییم یچهباز یدار جا؟ینا

 یکیت؟خ یقاون رف ایگوئه؟ جواب مخیبشه اون فرهمند ب  یزیتمعرکه؟ چ

بدون نگاه  کرد،یدرهم و نگاه نافذش که به اطراف نگاه م یهمون اخما با
 :کردن بهم گفت

 !تر حرف بزنساحل کم -

 :توجه بهش گفتم بدون

کن که بهت   یخودتو معرف  یسپل یشبرو پ یم؛برگرد یاآرمان خر نباش؛ ب -
 !شهینور م ینور عل یهم بکن یبدن. همکار یفتخف

 :گفت  یمآب یبه چشما یرهو خ ون اخما بهم نگاه کردهم با

 !کنییبانو، بار آخرت باشه بلندبلند آرزو م -

 :گفتم  یتعصبان با

دارم نسبت به  ی. حس بدیاممن دوست ندارم ب کنی؟یم یمثاًل چه غلط  -
 .ها گرفته تا خدمههمه مشکوکن؛ از راننده جاینکشور و آدماش! ا  ینا

رگشت و دستشو پشتم گذاشت کرد. به سمتم ب  یمکث  و یدکش  یاکالفه  پوف
 :شد. سرشو خم کرد و کنار گوشم گفت یکنزد یو کم

 یشتم،. نترس! تا من پکنمیجونم ازت مراقبت م  یصبر داشته باش؛ من تا پا  -
 !نترس کسیچاز ه
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رو اصاًل  جاینشده بود که قراره بترکه. ا یضربانم مثل بمب ساعت  صدای 
نبودم.  طور ینا وقتیچداشتم. تا حاال ه یبد یلیخ دوست نداشتم. حس

که  ی! هرچ دونمی...نمیدخونه بود و شا یآرمان تو یبه خاطر حرفا یدشا
 ی که تو  یابیکشور، نسبت به آدماش، نسبت به رد  ینهست، من، نسبت به ا

 یچ به همهآخرشه، نسبت  یچ  یستکه معلوم ن  اییندهلباسمه، نسبت به آ 
. نه تنها من، مطمئنم اگه شما ترسهیدختر تخس خانواده م  ! درسته؛ترسمیم

 !ترسیدینیم یدهم بود

انداخت که نگاه سردرگممو ازش گرفتم. آروم  ی. به چشمام نگاه یدکش  عقب
 :گفت

تخس من، چطور شده که  ی! اصاًل دختر عمویدهآروم باش دختر؛ از تو بع -
! بجنگ؛ بجنگ که به ؟یاریکم نم کنییگه ادعا نمم ی؟کم آورد ترسه؟یم

 ی؟! اوک منی! چه با من چه ب یآرامش برس

 :. آروم گفتمیدمکش  یقیبستم و نفس عم چشمامو

 .احساسمو کنترل کنم تونمیکه م  دونمیم ینما یول ترسمیدرسته م -

 کردیبه اطراف نگاه م کهیداد و درحال یهتک یتکون داد و به صندل سری
 :گفت

 .اشمانتظار ند ینماز ا یر غ -

 :هم محکم فشار دادم و با حرص گفتم یرو چشمامو

 !من بکپم؟ نصفه شبه ها یارینم یر موش گلونه یهکشور   ینتو ا -
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 .ریمیاالن م - 

 :کردم و گفتم  یز ر چشمامو

 طرفینهمش نگاهت به ا  یستقرار ن  یول  یست،حجاب آزاد ن  جایندرسته ا  -
 !طرف باشه هاو اون

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 زدن ملتو دارم به نظرت؟ یدمن وقت د -

 :باال انداختم و گفتم ییخودش ابرو مثل

 !پس چرا همش نگاهت به اطرافه؟ -

 :شد به چشمام و گفت خیره

 .یزممختو به کار بنداز عز  یکمخب!  کنمیرو چک م یروهادارم ن -

 :م و گفتمبهش زل زد یضغ با

 .تو مخت  ی! تو که کاًل کاه دارندازمشایباز خوبه من مخ رو دارم و به کار نم  -

 :و گفت خندید

 ... .اال ینبب -

تنش بود  اییو دامن کوتاه مشک  یدختره که تاپ دوبنده مشک  یه یصدا با
حرفش قطع شد و به عقب  رسید،یکه تا سرشونه م شییطال یو موها
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 رفت،یلبش کنار نم یشاد و سرزنده بود و لبخند از روبرگشت. دختره که  
 :نشست کنار آرمان و گفت

- Arkadaşlarınız İranlı mı? 

تا بناگوشش  یششن یواسه چ  گه؟یم یچ  ینچشم گرد بهش زل زدم! ا با
 بازه؟

 :بهش زدم و گفتم یاباال انداخت. سقورمه ییبرگشت سمتش و ابرو آرمان

 ین؟ا یگهم یچ  -

 :گفت  کردیبه دختره نگاه م کهدرحالی

 ید؟اومد یران..شما از ادوست. یا یقرف گهیم -

 :گفتم  پوکرفیس

 !چه؟ ینخب به ا -

 :باال انداخت و رو به دختره گفت ایشونه

- Evet. Ne dersin؟ 

 :مجدد بهش زدم و گفتم ایسقرمه

 !ینم؟مو ترجمه کن بببهمو -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 .بهش گفتم آره چطور -
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 :باز گفت یشبا ن دختره 

- Cennete mi gidiyorsun؟ 

 :بهش زدم که گفت یاسقرمه دوباره

که شما به بهشت   گهیبرات؛ سوراخ شدم! م کنمیهم ترجمه م یعشقم نزن  -
 ... .یریم

 :کرد و دوتا ابروهاشو باال انداخت و گفت  مکثی

- Evet! 

 :ا خنده تند گفتبهش بزنم که ب یاسقرمه خواستم

 !آره یعنیِاِوت  -

 :گفتم  متعجب

 !باشه؟! رو نکن آرزوهاتو بگو ی! اوامر یری؟م تو به بهشت -

 :خم کرد و با خنده گفت سرشو

 !گمیبود حتمًا م یزیچ یم؛چاکر  -

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

 !روتو برم بچه -

 :دختره به سمتش برگشت یصدا با

- Seni bir partiye davet edebilirim çünkü güzelsin. 



  

 
880 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :چشماش بود، گفت یکه تو  یکم  یطنتا شبه آرمان نگاه کردم که ب منتظر  

 .یدهست یبادعوت کنم چون شما ز یمهمون  یهشما رو به  خوامیم گهیم -

 :گفتم  یسف پوکر 

 !غلط کرده یلیخ -

 :بهش گفتم رو

 یگیر یه! از اولم مشخص بود ی؟خاک بر سرت! مگه خودت هازمند ندار -
 ! بوتاتهیمن یتو

 :و گفت یدخند آرمان

! هازبند )همسر( یه؟! هازمند چیقبول شد یتو چطور پرستار مدونیمن نم -
 !درسته

 :متعجب روبه آرمان گفت دختره

- Bir şey mi oldu? 

 :با خنده گفت آرمان

- İranlı kadınlar biraz hassas. 

 زشتو؟ یدختره ینا گهیم یچ  -

 :و گفت خندید

 !حساسن یکم  یرانیا یهاشده؟ منم گفتم زن یزیچ گهیم -
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 :گفتم  یضغ اب 

برو بزن دهن  گهیم یطونهنه؟ ش یاشده  یزیداره که چ یچه ربط  ینبه ا -
 !مهنشو آسفالت کن

 :با خنده گفت آرمان

 !خشنن یکم  یرانیا یهازن گفتمیم یداشتباه گفتم فکر کنم. با -

 :شو خورد و گفتبهش رفتم که خنده ایغرهچشم

 ی؟. اوک کنمیمبعدًا برات ترجمه  گهیم یچ  ینمبذار بب -

 یهدادم و سرم رو به بازوش تک یهتک یتکون دادم و به صندل یسر  بیخیال
 .شون شدممکالمه یدادم و شنونده

 :شد و مشکوک به دختره گفت یجد انآرم

- Arkadaşlık rozetiniz var mı( ? ید؟دار ینشان دوست  یاآ) 

 :با لبخند گفت دختره

- Evet; Karam'dan seni davet etmeye ve Karam Bahçesine 
götürmeye geldim( . بله؛ من از طرف کرم اومدم که شما رو مهمان کنم و به

 (باغ کرم ببرم

از لحن حرف زدنشون خوشم اومد.  یول فهمیدمینم یچیهکه کاًل  من
 .باحاله یلیزبانشون خ

 :مشکوک و با اخم گفت آرمان



  

 
882 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 - Nasıl emin olabilirim( ?شم؟مطمئن ب تونمیچطور م) 

- Sabahın iki buçuğu ve bir soru olması gerekiyordu. Cennet 
Sorusu( .و سوال بود. سوال بهشت یمقرار ما ساعت دو و ن)! 

 :تکون داد و گفت یسر  آرمان

- evet.( . باشه) 

 :درهم گفت یبهم با همون اخما رو

باغ به  یمباهاش بر  یدست. بااز طرف کرم اومده؛ کرم همون طرف معامله -
 .کرم

 یاد یهوبه جونم افتاد.  ی. باز استرس بدییدمتکون دادم و لبمو جو سری
 !دادمیمو به سرگرد گزارش مرو موبه یچ همه ید! بایوا یافتادم؛ ا یزیچ

 :آرمان گفتم روبه

 برم؟ تونمیم ییشودست یهباشه؛ فقط قبلش من  -

 :تکون داد و گفت سری

 ! یامباشه؛ همراهت م -

 !خدایدنبال من؟ ا کنییم یسهکجا خودتو ر  کنمیمدست تو فرار ! من از وا

 :گفتم  یسف پوکر 

 !جات خوبه ینتو؟ بش یایخودم. کجا ب یرمالزم نکرده؛ م -
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 :شد و کنار گوشم آروم گفت خم 

 .خطرناکه؛ باشم بهتره -

 :بگم که دوباره آروم گفت یزیچ خواستم

 .یمحرف نباشه؛ بر  -

 یدبا یشهخاک بر سرت که همبخورم؟  یغلط شانس! حاال چه  یبخشک  ای
 !یجا حاضر باشهمه

 :که دختره گفت  یستادمتکون دادم و ا یسر  ناچار 

- nereye gidiyorsun( ?رید؟یکجا م) 

 :و خشن، بدون نگاه کردن بهش گفت یجد آرمان

- tuvalet( .ییشودست) 

با  حرف زدن به دختره نداد. بلند شدم و یدست من فرصت برا یدنکش  با
 .چمدونم، دنبالش رفتم یدنکش

 یدر راستا ییو روشو ینهو در رو باز کرد. چندتا آ  یستادا ییشودست جلوی
 یدسف  یروشون بودن. فضا هم با کاشهم روبه  یو مشک   یهم و چند تا در فلز

کوچک و   یفشده بود. داخل شدم و دنبالم اومد و در رو بست. ک کارییکاش
 :شونه که گفت یجا کردم روجابه مویمشک 

 .برگرد یع بده برو سر  یفتوک  -

 !نه یدشانسم کپک زده شما بگ گمی! من مبیا
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 :زدم و گفتم اییمصنوع  لبخند 

 .یامراحتم؛ االن م -

 :گفت  پوکرفیس

بده من   ی؟باش یشرفته مستراح که تو دوم  یفبا ک یرو راحتم؟! ک   یچ   یچ   -
 !یفتوک

باشم. مثل خودش   یلکسردم رک  ی. سعرفتیواقعًا داشت رو اعصاب م  دیگه
 :گفتم  یسپوکر ف

 !باشم یدوم یدکه نبا  یشهآدمم! هم ینخب من اول -

 :و گفت یدرو به سمت خودش کش یفک  یبه سمتم اومد و دسته متعجب

 !شد یر ول کن برو به کارت برس، د یفوک  گمید م -

 :و گفتم یدمشکش  حرصی

 !ی؟دار یکار ! تو چیگهالبد الزمش دارم د -

 :گفت  متعجب

 !یزمداشته باشه؟! بدش به من عز   تونهیم  یکار مستراح چ  یتو  یفشآدم با ک  -

 :و گفتم یدمشکش  اعصابیسمت خودش که ب  کشیدش

مخت به کار من   یوقت   یه؟چه رفتار بد  ینتوشه که الزم دارم! ا  یزیچ  یهالبد    -
 !نکن یتاذ یدهقد نم
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رفته چشماش . رفتهدکر یکرد و بهم زل زد. انگار داشت فکر م  یز ر چشماشو 
 :شد و دسته رو ول کرد و گفت یطونش

 !بانو ییدآهان! باشه عشقم آروم باش؛ بفرما -

بهش رفتم و  یاغرهدراز کرد. چشم هاییشواز دست یکیدستشو به سمت  و
و به سمت خودش برم   یدکشبرم که باز بازومو    ییشوخواستم به سمت دست

 !ها یمافتاد یریگردوند. عجب گ

 :ببوسه، آروم گفت خوادیخم کرد کنار گوشم انگار که م شوسر 

. کنهیبلده و رو نم یمراقب باش. فکر کنم دختره فارس ی،جدا از شوخ  -
مشکوکه.  یلیخ یبهت استرس بدم، ول خوامی! نمگییم یحواست باشه چ 

هم  کسیچآدمش باشن؛ پس به ه بینییهم که اطرافت م یممکنه هرکس
 .اعتماد نکن

 :گفت  دادیدوتا ابروشو ماساژ م ینب کهیو درحال یدو عقب کش یدبوس

 .یمبرو زود برگرد که بر  -

رو فشار دادم  یفک  یتکون دادم و دسته یدهنمو آروم قورت دادم و سر  آب
 .رفتم ایساز سرو یکیو به سمت 

 !یفتهب میههم نداره که سا یشهشدم و در رو قفل کردم. خداروشکر ش داخل

شرح  یعرو سر  یچ کردم. همه  یپتند شروع به تا یلیرآوردم و خرو د گوشی
 یرو خاموش کنم و تا زمان   یلمموبا  یدکردم که با  یپدادم و فرستادم. دوباره تا

 .فرستاده شد «ی»اوک  یع سر  یلینگن. خ یزیندادم چ یامکه خودم پ
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 .یدطول نکش یلیرفتم. خ یرونب یعکردم و سر   کارامو 

 .دستامو چندبار شستم و با دستمال خشک کردمرفتم و  ییسمت روشو به

 .بود یر درگ یلیوآمد بود و ذهنش خزل زدم که مدام در رفت بهش

 :گفتم  آروم

 یم؟بر  -

. بدون نگاه کردن بهم، به سمت یارهقدر هوشچه ینمآروم گفتم که بب خیلی
 :و گفت یدچمدونا رفت و هردو رو دنبال خودش کش

 .یاب -

 یبیحالت عج  یهبود و    یستادهباز کردم. دختره پشت در ارفتم و در رو    دنبالش
 .داشت. انگار که مشکوک و نگران باشه

 :با اخم گفت آرمان

- Bir sorun var( ?اومده؟ یشپ یمشکل) 

زد و  یخودش رو کنترل کرد و لبخند یعسر  یدستپاچه شد ول یکم  دختره
 :گفت

- Hadi gidelim? Bekleme kremi( . کرم منتظره   یم؟بر) 

 یزیدادم چ یحترج یول فهمیدمینم یزیتکون داد. من که کاًل چ یسر  آرمان
 .نپرسم
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 .که پشت سرش بود اشاره داد چمدونا رو ببره  یبه همراه  دختره 

 .و دختره جلوتر راه افتاددستمو گرفت  آرمان

 یدانداختم که داشت اطراف رو د ی. به آرمان نگاه یمزد یرونفرودگاه ب از 
 .زدیم

 .رفت اییمشک  ینیمبورگسمت ال به

 .هم چمدونا رو برد عقب یو سوم یستادنهمراه کنارش ا دوتا

 .ما نشست یروو دختره هم روبه یمشد سوار 

انداختم. دوتا همراه جلو نشستن و استارت زدن و شروع   ینگاه   ینکل ماش  به
 .کردن  یبه رانندگ 

هاش شونه  یرو هم رو  یش. پالتو کوتاه خز طوسشدیلبخندش پاک نم  دختره
 .انداخته بود

بود و  یار که از شهر خارج شدن. آرمان کاماًل هوش  یدطول کش اییقهدق چند
 ینا کهیناحتمال ا یاومده ولکه راهو اشتباه   دونستیانگار اونم مثل من م

اوقات   یمثل همه  یگرفته بودم ول  یحدس باشه هم بود. استرس بد  یهفقط  
شدم کاًل خفه یم یکه استرس  یود. زمان استرسم از حرکاتم مشخص نب یگه،د
از خودم  یر غ یکه کس یقفل یول کردی. انگار که زبونم قفل مشدمیم

 .فهمیدینم



  

 
888 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یا یکه عصب  یوقت  یشهآرامشم. هم یداشتم برا ز یابه آهنگ و رقص ن شدیداً  
در  کدومیچاالن ه یفح یول کنهیآهنگ و رقص آرومم م شمیم یاسترس

 !یستدسترس ن

 .ترمز زد یباغ  یاطداخل ح ینراه طاقت فرسا، ماش یهبعد از  هباالخر 

بود. پر از  یک باغ تار ی. فضایستادمخودم کنار آرمان ا حرفیشدم و ب  پیاده
 یادهداشت. دختره هم پ یدیسف یدار و درخت بود و ساختمون بزرگ با نما

 .یمداد که دنبالش بر  یاشد و رو به ما اشاره

 !ساختمون سه طبقه و به ظاهر جذاب  یه.  یدیمرس  یدو به ورو  یمرفت  دنبالش

 هنیرااومد. مرد کت و شلوار و پ  یرونب  یبه همراه زن   یباز شد و مرد  یورود  در 
 یو لب کوچک و موها یگوشت   ینیو پوست سبزه و ب یآب  یو چشما یمشک 

 ینبدون آست یراهنداشت و الغر بود و بلند. زن هم فقط پ اییجوگندم
داشت.  اییمشک  یو چشم و ابرو یمشک  یبود و موهاتنش  یرنگ  ییطال

 یلصورتش رو تشک یاجزا ییهپرتز شده هم بق یهامتناسب و لب ینیب
 .دادنیم

 :گفت  یشد و با لبخند و به فارس یکنزد مرد

 .یناومدخوش  یلیخ ین؛اومدخوش  -

 یهاسرد باهاش دست داد و با اخم  یلیسمت آرمان دست دراز کرد که خ  به
 :گفت  یم و ترسناک دره

 .ممنون -
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بهم زل زد و  اییرهرو به من کرد و دستشو دراز کرد و با لبخند و نگاه خ مرده 
 :گفت

 !جوان یبانو ینخوش اومد -

 دادمیبهش دست نم  بریدنیهم سرمو م  یقفل کرده بودم و از طرف   یطرف   از 
 .تکون بدم یبزنم و سر  ی. فقط تونستم لبخند آرومشدیم یضمچون غ

پاکش کرد و  یعسر  یکرد ول یرنگ مبد بهش برخورد! اخم ک یدکش ستشود
 :گفت

 تونیینبود! به هرحال...کرم هستم؛ از آشنا یادم یرانیا یداوه...اصال عقا -
 .خوشبختم

 :تکون دادم که رو به آرمان گفت سری

 !بانو اللن؟ -

 :هاشو در هم کرد و گفتاخم آرمان

 !بط باشهبه خوِد بانو مرت کنمیفکر م -

 ترسیدمیو م شدیشک بهم وارد م یوقت  یشهکاماًل قفل شده بود. هم  مغزم
. لعنت بهم یمگبچه  یتصادف تو  یهبه    گردهی. همش هم برمشدمیم  طور ینا

 !حرف بزنم و دهنشو آسفالت کنم تونمیکه نم

 .کرم زدم و نگاهمو ازش گرفتم  یعصب یکم  یافهبه ق پوزخندی

 :کرد و گفت  یاخندهو آروم باشه. تک نکنه  یکرد توجه  سعی
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 .داخل ییدبفرما - 

تکون داد و دستش رو پشتم گذاشت و به  یداخل اشاره کرد. آرمان سر  به
 .کرد  ییمداخل راهنما

بساط رو  ینبگم زودتر جمعش کن ا خواستمی. همش میستادسالن ا وسط
 .مو بسازمذهنم نبود که باهاش جمله یتو یاواژه یول

 :شت سمت کرم و گفتبرگ آرمان

دادم  یید. فردا که من تأیماستراحت کن یمکه ما بر   یداتاق بد یه شهیاگه م -
 .کنیمیم یقرار رو ط  ییهو بار حمل شد، بق

 :کرد و گفت  یاخم کرم

 !یست؟بار حمل بشه؟ مگه همراهت ن -

 :ها و پوزخند گفتبا همون اخم آرمان

 !یارمشون؟ن بدم و باخل دوتا چمدون جاشود یدتوقع که ندار -

 :گفت  تکون داد و شکست خورده یسر  کرم

 .کنم  یباال که اتاقتون رو بهتون معرف  یطبقه یمنه. بر  -

 .تکون داد و دنبالش به راه افتاد یسر  آرمان

 :رفت و گفت ی. به سمت دریمباال رفت یو چوب  یچمارپ یهاپله از 

 .اتاق شماست جاینا -
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انداخت. در رو بست و  یز کرد و به داخل نگاه کرد و در رو با  یمکث  آرمان 
 :گفت

 !کنمیشما، من اون اتاق رو انتخاب م ییدبا تا -

 :خورد و گفت اییکهسالن اشاره کرد. کرم  یبه اتاق آخر  و

 !شده شما آماده یاتاق از قبل برا ینا -

 :کرد و گفت  یزل زد بهش که مکث  خیالیو ب  یلکسر آرمان

رو  ی. جناب فرهمند فرد خوب یدباهوش هست یلیما خاعتراف کنم ش یدبا -
 !یدراحت باش یید؛انتخاب کرده! بفرما

 :تکون داد و گفت یسر  آرمان

 .شرط عقله. ممنون یاطبه هرحال احت -

ها رو آورد و در رو چمدون یمرد یسمت اتاق. خدمه یدگرفت و کش  دستمو
 .برامون باز کرد

داخل شد. خدمه بعد از گذاشتن  کرد و خودش هم  یترو به داخل هدا منو
 .از اتاق خارج شد یکوتاه   یمچمدونا، با تعظ

کرد و بعد آروم در   یپشت سرش رفت و در رد بست. چند لحظه مکث  آرمان
 .رو قفل کرد رنگ یاقهوه

روشن  ینشودرآورد و دورب یشو. گوشیدها رو کشدهرو خاموش کرد و پر  چراغا
 .نقاط چرخوند کرد و بدون فلش، دور اتاق و تمام
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 یکردم آروم باشم که بتونم حرف بزنم. کاماًل عصب  یحرکاتش زل زدم و سع  به 
 .مزخرفه واقعاً  یلیشدم. خ

 .از کنکاش اطراف، چراغا رو روشن کرد بعد

 .شده بود یدهچ رییو ش یااز مخلوط دو رنگ قهوه اتاق

 یری،و ش  یافرش دو رنگ قهوه  ی،اقهوه  یواریو در و پرده و کمدد  یشآرا  میز 
 .بود رنگیریو پرده هم ش یریش یواریدروزنامه یواراو د یریکف پارکت ش

به  یانداخت و لباسش رو درآورد و دست  رنگیریش یروتخت  یرو گوشیشو
 :ازم گفت یکم  یآروم، در فاصله یلی. به طرفم اومد و خیدکش  یشرتشت

 یحرف  شهیموم مکارم ت  یشنود رو چک نکردم. تا وقت  ینداره؛ ول یندورب -
 !نزن. باشه؟

خودتو خسته  یالل شدم پس الک  ینگ  یا یتکون دادم. من که کاًل بگ  سری
 .نکن

ردم ک  یسمت تخت رفتم و خودمو روش انداختم. چشمامو بستم و سع به
 .یدمکش  یقآروم باشم. چندتا نفس عم

 شیو به کاراش نگاه کردم. گوش  یدمچپم چرخ  یباز کردم و به پهلو چشمامو
منوال  ین. کل اتاق رو به همکردیم یکشجا نزددستش بود و به همه یتو

 .جاها رو ینتر کوچک   یگشت. حت 

ست   و  یاقهوه  یپاتخت   یقفل کردم و رو  یشوتخت نشست و گوش  یرو  کنارم
 :چشماش گذاشت و گفت  یو ساعدش رو رو  ید. کنارم دراز کشتخت گذاشت
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 .. راحت باشیستاتاق ن یتو یزیچ - 

 :بهم کرد و گفت ینگاه  یمبرداشت و ن دستشو

 !یلکسیگرچه کاًل ر  -

 !بندییقفل کردم که توهم گاراژتو م یدهنمو قورت دادم. اگه بفهم آب

 .سخت بود یلیبه مخم فشار آوردم و چشمامو بستم. خ یکم

و صورتمو عاجزانه درهم  یدم. لبمو گز شهیکاًل نم  یدمتالش کردم که د یکم
 :و گفت یدمشکوک به سمتم چرخ یدکه د  یافموکردم. ق

 ساحل؟ -

 :براش تکون دادم که گفت یسر  سوالی

 ی؟خوب  -

چپشو باال  یدم. ابرو»آره« تکون دا یبه معن یعاجز سر  یافههمون ق با
 :انداخت و گفت

 !زنی؟یچرا حرف نم یه؛اوک یچ گفتم که همه  -

با زبون  میاحوصله دارم م یلی»برو بابا« براش تکون دادم. خ یبه معن دستی
 !دمیم یحزبون نفهم توض یتو یبرا زبونییب 

 یو به حالت قبل برم گردوند. من به پهلو  یدبهش کردم که بازومو کش  پشتمو
 .شده خیز یمراست و ن یچپ و اون به پهلو
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 :و کالفه بهش نگاه کردم که گفت سوالی 

 !ی؟چت شده؟ چرا کاًل آف شد -

 .. اه! لعنت بهتبشهتقال کردم که زبونم باز  یکم  عاجزانه

 .تونییآروم باش؛ تو م ساحل

 :شدم گفتم یتتقال کردم و بعد انگار تازه آپد کمی

 !..شهینم -

زدم. با تعجب کامل و دهن باز بهم نگاه  یو لبخند یدمکش یقیعم بازدم
 !هامو کم کردم. البد فکر کرده چندتا از تختهکردیم

 :همون حالت گفت با

 شه؟ینم یچ  -

 !حرف بزنم شهینم شه؛ینمن... -

 !ر واقعاً راحت شدم! خدا رو شک آخیش،

 :گفت  متعجب

 چرا؟ -

 !کنمی...قفل مترسمیم یا...ی شهیکه شوک بهم وارد م  یآخه وقت  -

 :صد برابر شد و گفت تعجبش

 !شه؟یمگه م -
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 :به چشماش گفتم یرهتکون دادم و خ سری 

 .یمبچگ یتصادف تو یهبه  گردهیآره؛ برم -

 :ده بود گفتچشماش افتا یکه تو  یکم  یطنتباال انداخت و با ش بروییا

 !یاوردنن یر تر گکوتاه  یوار پس بگو چرا قالبت کردن به من، د -

 :گفتم  یسف پوکر 

 .یادیماز سرتم ز -

 :و گفت یدتکون داد و به شکم خواب سری

 !بر منکرش لعنت -

 !یگه؟بگم د یچ  . خودشم قبول داره! بیا

که   یارمدرب یناموت بود. خواستم بلند شم که کت چرممو با پوتسک یهثان چند
 .نشده بودم صداش باعث شد بلند نشم خیز یمهنوز ن

 ساحل؟ -

 یلیزل زدم. چشماش بسته بود و صداش دو رگه شده بود معلوم بود خ  بهش
 :ست. آروم گفتمخسته

 هوم؟ -

 :کرد و گفت  مکثی

 !مخسته -
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 :همون تن صدا گفتم با 

 .وابخب بخ -

و عاشقانه به کارم  یاوردمنداره؛ تا حاال به زبون ن یبه خواب ربط  یمخستگ -
 یه؟چ دونیی...میادامه دادم ول

 :نگفتم که ادامه داد چیزی

 !درخواست دادم یدانشگاه افسر  یساله که بودم، برا یجدهمن ه -

 !جالب شد یلی. خیدابروهام باال پر  جفت

 :ه گفتخست یکرد و با همون تن صدا  مکثی

 !فراتر از عشقم به تو یزیچ یه یم؛ عاشق! حت بود یجانمن عاشق ه -

 :گفتم  یسف پوکر 

 گذره؟یجونت خوش م ی! به سوگلی؟تا حاال هوو سرم آورد یئه؟ از کِ  -

 :داد و گفت یرونب یقشوعم بازدم

هست.  یزیچ یه ینخواه به بهم بفهمون  یالک  ی؛به من ندار یحس یچتو ه -
 !کنییم یچرا نقش باز مدونیهنوز نم یول یههمش الک دونمیمن که م

 گی؟یداشتم که بگم؟ بگم آره واهلل راست م ینگفتم. چ  چیزی

 :گفت  یدکه د  مکثمو
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 یرو انتخاب کنم که کم یکردم شغل  یشدم. سع یتقبولم نکردن. رد صالح - 
 یر دانشگاه بودم که با ام یداشته باشه. انتخابمو کردم و سال آخرا یجانه
که ازش   یو کار  یر ام  یشنا شدم. بعد از اون، تمام فکر و ذکرم شده بود حرفاآ 

خالفکار که  یهو حس من برنده شدن و شدم  یر ام ی. آخر حرفازدیحرف م
از قبل   تر یش. هر سال بگذرهیساله م  یناسترس و فشاره. چند  یهر لحظه تو

 ... .اواخر  ینا یعاشق کارم بودم و هستم ول

 :فتمگ  کرد که  مکثی

 ی؟خسته شد -

 :گفت  آروم

 !حسم زودگذره یول ی؛کم  -

 :کردم و گفتم  مکثی

 آرمان؟ -

 :باز کردن چشماش گفت بدون

 جان؟ -

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 !یای؟ب یرونشغلت ب یناز ا شهیبگم که...نم خوامی...میعنی...شهی...میم -

 :گفت  شد و خیز یمو چشماشو باز کرد و ن یدهم کش یتو اخماشو
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بعد  ی. سر زنییحرف رو م ینبارته که ا ینبار آخرت باشه ساحل! دوم - 
 !بهت نگم اییگهطور د کنمینم ینتضم

نداره. حقت   یاقتکن. اصاًل ل  یو خوب   یاخر! ب  ییکهبهش زل زدم. مرت  حرصی
 !داره و بس یچوبه یهمون باال

 .وز پامههام هنافتاد چکمه یادمحرص برگشتم و پشتمو بهش کردم.  با

پرت کردم و با  جایههام رو کندم و با حرص هر کدوم رو و چکمه نشستم
 .پتو رفتم و چشمامو بستم یر همون لباسا، ز

 .خوردی. اصاًل هم تکون نماون یمن بود نصفش برا یپتو رو نصف

 !بارش کنم بعد یزیچ یه ید! باشهینم یکردم بخوابم ول  سعی

 :ازش، با حرص گفتم یمک  یفاصله یسمتش و تو چرخیدم

من که عقد توئه  یفه! حی؟محبت داشته باش یاقتکه ل  یداشت  یچ  یاقتل -
 یت؟و شخص یتشدم! اصال خالفکار رو چه به انسان شخصیتیو ب  شعور یب 

 :کردم و گفتم  یکردم! مکث   یتیشبا مسلسل ترور شخص قشنگ 

 !کشتمیامشب خودمو م ینتو بودم هم یجامن  -

 :و گفت یدو پتو رو روش کش یدبه پشت خواب یلکسرتکون داد و  سری

از بابت جات که راحت شد  یالمجات امن باشه؛ خ یرانبذار تو رو برسونم ا -
 .کنمیفکر م یشنهادتحتما به پ
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 گفتمیم یبزنم. هرچ  یغ ج خواستیدادم. دلم م یرونبازدمم و ب حرصی 
 !انگارنهانگار 

بازوش فرو کردم! نفسش  یو توبردم سمت بازوش و دندونام یز حرص خ با
 :گفت  یدهباال پر  یبند اومد و با ابروها

 !کنده شد  خیالیآخ آخ! جون مادرت ول کن...ساحل ب  -

 یعو پهلوم رو قلقلک داد و منم که حساس! سر  یدفشار دادم که چرخ بدتر 
 .یدمبه پهلوم کش یدم و با اخم دست بلند ش

 !شدما ی! قشنگ خالیشراحت شدم، اوف حاال

 :لب گفت یر انداخت و ز ینگاه  بازوشو

 !یوحش -

 :گفت  یشده بود از بس فشار دادم! با حرص کم یددندونام سف جای

 یکس  بازیاتویبپوشم وحش  دار ینبه بعد لباس آست یناز ا یدبا  یگه،د  یچیه  -
 !یر آبرومو بب ینهنب

 :گفتم  یاخجسته و برنده یافهبهش کردم و با ق اییکج   دهن

 !به درک -

 .یدمچونه باال کش یر و پتو رو تا ز یدمهم پشت بهش خواب بعد

برگشتم  یعنگفت. دستشو به شالم که زد سر  یزیچ یقهو چند دق یدکش  دراز 
 :و گفت یدو گارد گرفتم که خند
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 ! کردییم  یخداحافظ   یااالن با دن  یدبود با  یندارم نترس. قرار به تالف   یتکار  - 

 .لم برگشتمبهش انداختم و به حالت قب ینگاه  غیضی

 ی. آروم کش رو از موهام جدا کرد و موهاینزم  یو پرتش کرد رو  یدکش  شالمو
 :فرو برد و خم شد و گفت ینشونشو باز هم باز کرد. پنجه مویمشک 

 !ها یدهِبِکَشم؟! حال م یشهاز ر یهنظرت چ -

 :باال انداختم و عاجزانه گفتم ابروهامو

 !یاده خدا همش درمب یفهظر  یلیمو نه؛ جون ننت! موهام خ -

 :و گفت یدکش  یرونشو بو پنجه یدخند آروم

م؛ شبت به ندارم. الال کن نفس یت! گفتم که کارشهیمرد که حرفش دوتا نم -
 .یر خ

و  یدخودش کش یتکون دادم که به حالت قبلش برگشت و پتو رو رو سری
 .کرد بخوابه  یسع

*** 

خواب هم  یتو ی. حت بود یدهو بهش زل زدم که خواب یدملبمو جو پوست
 .کردیاخماشو ول نم

 .موندن رو دارم ینه حوصله یین،برم پا تونمیم نه
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نبود و چشماشو باز  یندادم و آروم صداش زدم. خوابش سنگ یتکون  بازوشو 
انداخت. نگاهشو روم  ی. خمار به اطراف نگاه یدهم کش یکرد و اخماشو تو

 :گفت  یادورگه یثابت کرد و با صدا

 !ی؟ل صبح او یهچ -

 :مانند گفتم تشر 

م رو حوصله  یقرارداد کوفت   ینساعت نه صبحه. پاشو تموم کن ا  ینم؛پاشو بب  -
 .رفت سر 

! ذاشتیم یشرو به نما شیقشنگ اخالق سگ  کردمیم یدارشب یوقت  کالً 
 :گفت  حوصلهیب 

 .یادبکپ ساحل حوصله ندارم؛ خوابم م یر بگ -

 :و گفتم یدمکش  پوفی

 !یگهشو دخبر مرگت بلند  -

 :نشست. نشستم که گفت یو حرص کالفه

 !اه یاول صبح  یاعصابمو خورد کرد -

 .رفت ییشوت دسترو کنار زد و به سم پتو

رفته بودم، از فرصت استفاده کردم و چمدون رو باز  ییشوکه قباًل دست  من
 یکزانو بود رو با شلوار    یو گشاد و مخمل که تا باال  یشمی  یهود  یهکردم و  

آوردم   یرونب  یشملوازم آرا  یابرومو از داخل جا  یچی. قیدمتر پوشپرنگ درجه  
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قفل کردم و  وکت چرمم جا دادم و داخل حموم شدم. در ر   یبو داخل ج 
 .عوض کردم یع لباسام رو سر 

ابرو،  یچیرو از داخل استر کت چرم خارج کردم و با ق یزاچ ییهو بق ردیاب
 .داخلش انداختمرو  یلو وسا یدمبر  یمواز آستر هود یکم

 یینهآ   یروهبردم و داخل چمدونم انداختم و به آرمان که روب یرونرو ب  لباسام
 .انداختم ینگاه  زدیبود و موهاشو شونه م یستادها

 یپت یهکه تا چهار انگشت باالتر از مچ پام بود و مکمل   یاشدم و چکمه خم
 .لش بود رو پام کردم و بنداش رو بستم

بلند شده بود و  یکم  هامیموهامو پشت گوشم دادم. چتر و  یستادمپا ا سر 
 :گفتم  . رو بهشزدیچشمم رو م یتو

 آرمان؟ -

 هامیبهم نگاه کرد که به چتر  یکرد که صداش صاف بشه. سوال ایسرفه
 :کردم. برگشت و گفت  یااشاره

 .خوشگله که، بذار بلند شه -

 :گفتم  کالفه

برگشت و مشغول  یخیال. بزنهیچشممو م یدوست ندارم بلند بشه؛ تو -
 یطنتاز سر ش یدهباال پر  یشدم و با ابروها تر یک بستن ساعتش شد. نزد

 :گفتم
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 کوتاه کنه؟  یادبه کرم جون بگم ب یا کنییکوتاه م  - 

من   یدبشه ها! آقا استپ کن  یرتیغ  یدباال انداخت. وا! االن با  یاشونه  بیخیال
 !از سپهر بدتره کهیناعتراض دارم. ا

 :بهش زل زدم که گفت یزونلب آو با

 کهینعمرًا اگه بهت نگاهم کنه چه برسه به ا  ی،داشت   یشبکه تو د  یبا رفتار  -
 !موهاتم کوتاه کنه

ساعتو  خواستیکه به ساعت بند بود نگاهمو جلب کرد. همش م  دستش
 !افتادیدرست جا نم دادیتکون م یاز بس دستشو عصب یچفت کنه ول

به   ینهبازوشو گرفتم و سرمو از کنار بازوش جلو بردم و از آ   زدم و  یثیخب  لبخند
 :گفتم  یطنتدستش زل زدم. آروم با ش

 یزود عصب قدر ینا یستمرد ن یه ییستهنچ نچ نچ! از نظر من...اصاًل شا -
 .بشه

 :کرد و گفت  یز به صورتش نگاه کردم. چشماشو ر و

 یگههات چند روز دچرت و پرت بگه؛ نوه قدر ینا یستزن هم ن یهدر شأن  -
 !کنییم یمن باز یرتها با غوقت هنوز مثل بچهاون یانم یابه دن

 :گفتم  پوکرفیس

 !یالیه؟بعدم، دلم خواست؛ خ یاد؟کو بچه که نوه بخواد ب  -
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و باالخره تونست ساعتو چفت کنه! ملت مشکل اعصاب دارن!  یدخند آروم 
که   یزن تو فک کسب ینا شفا ده؛ همچنر  یفملت شر  ینا ینمعتاد یاخدا

 !گهینم ینآم

و  یدمهندونه بر بود کش ینشآست یکه خط اتو  یدشسف یراهنبه پ دستی
 :گفتم

 !یده؟برات ورپر  زنهیرو اتو م یناا ی! ک یدهبه به! چه اتو کش -

 :و باز چشماش حالت براق گرفت. صادقانه گفت یدخند آروم

 !بشوره؟ یپسر مجرد رو ک  یه یلباسا یداشت  یالخ یی؛شورخت -

 :گفتم  متعجب

 .پسرم راحت باش یستن یبمجرد! عجبا! آرزو بر سالمندان ع -

بهش زد و   یزیر  یبازوش برداشت و خم شد و بوسه  یو دستمو از رو  خندید
 :گفت

 !ترسنیمم مردم مموهاتو شونه کن خانو -

 :تعجب گفتم با

 !یخوشگل یندرد! مو به ا -

 :د و گفتکر   یجواب دادن، به لباسام نگاه  بدون

 ی؟ساحل -
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 :بهش نگاه کردم که گفت سوالی 

 .بهتره یرسم -

 :انداختم و گفتم یلباسام نگاه  به

 !بابا یخیالمگه دادگاهه؟ ب -

 :گفت  گشتیم کهیسمت چمدون رفت و درحال به

 !سرت! زشته یر خ یهمسر رادمهر  -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 یکه دار  یگازت! )نوشابه به خاطر گازنوشابه َارا   یبه قول خواهرمونچ، نمر  -
 !(یرهزن به کار مو بلوف یفتهخودش یآدما یکه برا  ی! اصطالح ریینم

 :و گفت خندید

 یکه. اوف! اکثرًا لشن؛ تو دو تشهینم ینبهتر از ا یعالجناب ینهمنش یگهد -
 !ی؟حفظ شأن ندار یبرا یلباس درست و حساب 

 :نشستم و گفتم و به سمت تخت رفتم و روش یدمکش  پوفی

 .هست یزاییچ یه یزام یر اون ز -

 :گشت. با حرص گفتم  ینشونو ب یرونب یختلباسامو ر یهمه

 .به هم یختی! بذار سر جاش همه رو رپوشمی! اصال نمیریدرد بگ -

 :و گفت خندید
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 .خوبه ینحاال وروره. آهان...ا باشه - 

بدون   یات و سورمهس  ییقهرو به همراه جل  یو خشک   یاشلوار کرپ سورمه  و
. چون کرپ بودن یدکش  یرونرو هم ب  یدیسف  یراهنو پ  یدکش  یرونب  ینشآست

و دار و مردونه بود، اتو شده بود هم که مچ یراهنبه اتو نداشت و پ یازین
 .نداشت یازین

 :شد و لباسا رو به سمتم پرت کرد و گفت بلند

 .شد یر بدو بپوش که د -

اشتم و داخل حموم شدم. لباسا رو درآوردم و تکون دادم و لباسا رو برد سری
. شلوارش از یدمکمر رو هم پوش  یر تا ز ییقه. جلیدمرو پوش یراهنشلوار و پ
 .ایستادیم یخشک و گشاد وا یینبود و از پا یکزانو کوچ

. یدمکش  یرونرو ب یلاس و وسا پییرو برداشتم و به زور از داخلش ج  لباسا
 !رو کجا جا کنم؟ یناحاال ا

گاومون دوقلو   زدنیدیطور که حدس مانداختم. بله همون یلباسام نگاه  به
 !یستکردن ن  یمخف  یبرا ییو جا ییدزا

 ی . اصاًل نه درزیدمکش  یقهجل  یجابه همه  یبکنم حاال؟! دست   یداد! چه غلط   ای
نداشت و  یچیهم که کاًل ه یراهن. پینه کوفت  ینه استر  یداشت نه دورز

 !بذارمش یشهانداختم. داخل کفش هم نم ینگاه  ساده بود. به شلوارم

 .بود یهچهار انگشت دوال ی. به اندازهیدمبه کمر شلوار کش دستی
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ه اطراف نگاه کردم. به سمت شامپوها ب یعسرم، سر  یتو یجرقه زدن فکر  با 
 اسپییبه سمت کمر شلوار بردم. ج   یاطرو آروم درآوردم و با احت  یغیرفتم. ت
 .جاش داد جاینا شدینبود مبرجسته  یلیچون خ

اس رو آروم داخلش هل دادم و درست  پییدرز دادم و ج  شویهال یه
 یینتا پا یقهکردم و به ته هلش دادم و پشتم بردمش. چون جل  یشجاگذار

 .مشخص نبود یلیخ یزشر یبود پس برجستگ 

جاساز کردم و تاش   یرو داخل هود  یلوسا  ییهرو سر جاش گذاشتم و بق  تیغ 
 .رفتم یرونم و بکرد

لباسا رو سر جاش  یکنار زدم و لباسا رو داخل چمدون گذاشتم. همه  موهامو
 .گذاشته بود

 شیو رسم یرو که ست با کت و شلوار مشک  شیکراوات مشک   کهدرحالی
 یرو لبه یراهنمپ یهابود رو دور گردنش انداخته بود، به سمتم اومد و لبه

 !دست زد یهشلوارم، همون چند سانت دوال

 .بده  یر داد! چشمامو محکم بستم و لبمو فشار دادم و منتظر شدم به درز گ  ای

 !نفهمه؟ البته فاکتور از ملوک جون یشونا یمکار کن  یه! شد پوف

 یرونرو بست که نامحسوس نفسمو دادم ب  یراهنمآخر پ  یشد و دکمه  راست
 :عوض کردن جو گفتم یو برا

 .خفه شدم بابا؛ بازش کن -

 :با اخم گفتکون داد و ت سری
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 .الزم نکرده - 

تکون  یسر  یتکرد و با رضا  تر یک رو به هم نزد یاسورمه ییقهجل هایلبه
 :داد و گفت

 .یرسم یپت یهشد  ینا -

 یکبهش نزد  یکنم کم  یوونشکرم داشتم د  کهینا  یبه حرفش، و برا  توجهبی
مشغول کردم.  یمشدو سمت کراوات رو گرفتم و تنظ یشدم و با لبخند

 .بستنش شدم

 یو اندک  یطنتبهش و با ش توجهیمدت نگاهش به من بود و منم ب  تموم
 :عشوه کراواتشو بستم و گفتم

 !کراوات جذاب  یهشد  ینما -

کرد و   یجلوش تکون دادم که اخم یمثل بز بهم زل زده بود. دست  طور همین
 .انداخت یینسرشو پا

مثل تو رو کجا  یگوسفند مدونیزدم. اگه من چوپانم، م یثیخب لبخند
 !بخوابونم

 :گفت  ییناخم و سر پا با

 .شد یر د یمشونه بزن بر  یع موهاتو سر  -

رفتم و شونه رو  یشآرا یز به سمت م یث،تکون دادم و با لبخند خب سری
گذاشتم   یز م  یرو شونه زدم. شونه رو رو  یمفر درشت و مشک  یبرداشتم و موها
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 یآوردم و برگشتم سمتش که رو رونیرو ب اییچیق یز م یو از داخل کشو 
 :و کالفه گفتم کردیگوشه نگاه م  یهتخت نشسته بود و با اخم به 

 یگه؟کوتاه کن د  یاآرمان ب -

تکون داد و بلند شد. جلوتر به سمت  یبهم دوخت و با مکث، سر نگاهشو
 :در حموم رفتم. پشتم داخل شد و گفت

 ! زنمیم یغبشم موهاتو از ته با ت یسخ -

 :باال انداختم و گفتم ایهشون

 .یشلوارتو باال بزن  یپاچه تونییم -

 :انداخت و گفت یوان پشت سرم نگاه  به

 .خوادینم -

 هامویکرد. به سمتم آورد و چتر   یسسمت وان پر آب رفت و دستاشو خ به
 :رو از دستم گرفت و گفت یچینم داد. ق یکم

 .موهات که پخش نشه یر ز یر دستتو بگ -

 :دادم که گفت تکون سری

 .تکون نده -

 :گفت  یسمو خوردم که پوکرفتکون دادم و خنده یسر  مجدد

 !تکون نده گمیم یزمعز  -
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از تاسف تکون داد و مشغول کوتاه   یکه سر   یدمتکون دادم و خند  یسر   مجدد 
 یشونیمپ یسیبه خ یکممو  یختموها کف دستم ر یکردنش شد. همه

 .یدچسب

 :و گفتدستام گذاشت  یرو تو قیچی

 .یگهخوبه د -

 :وان برد و شست که گفتم یتو دستاشو

 چه طرز دست شستنه؟ -

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 .یکه خبر ندار  یطرز یه -

کردم   یسطل آشغال کوچک کنار حموم خال یم و موها رو توتکون داد سری
 :آبو باز کنم که گفت یر و خواستم ش

 !یاباز نکن -

 :بهش زل زدم که گفت متعجب

 !مونهیبه لباست جاش م ریزهیآب م -

 :گرد کردم و گفتم  چشمامو

 ی؟وسواس پوشش دار -
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از تأسف تکون دادم و دستامو   ی»آره« تکون داد. سر   یبه معن  یو سر   خندید 
که صورت گردمو  هامیصورتمم شستم. چتر  یوان شستم و پرزها یتو

 .شده بود یسخ داد،یتر نشون مقشنگ 

تخت نشست و  یرفتم. رو یز رفتم و به سمت م یرونم باز در حمو دنبالش
 :و گفت یدبه کتش کش یدست 

 .زود باش گلم یکم -

شون زدم که موهامو خشک کردم و شونه یجلو یعدادم و سر تکون  سری
 یچشم بلندو خط  یگریو رژ ج  یختم. موهامو باز دورم ریسادوا  یحالت هالل

 .یدمکش

پنج   پاشنه  یهاکفش  کهیش. درحالپشت گوشم زدم و برگشتم سمت  موهامو
 :دستش بود، بلند شد و گفت یمسانت و مشک

 یم؟بر  -

 :تمرو پام کردم و گف کفشا

 دار باشه؟کفشا. حتمًا الزمه پاشنه  ینفقط منو داشته باش تپق نزنم با ا  یم؛بر   -

و با دست چپ، آرنج چپم رو گرفت و  یسادتکون داد و سمت چپم وا سری
 :ت و گفتدستشو پشتم گذاش

 .البد الزمه -
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برداشتم و به  یلمبا موبا مویمشک  یدست  یفکردم تعادلمو حفظ کنم. ک  سعی 
 .یمتسمت در رف

و هر لحظه  رفتمیم یینآروم پا. آرومیمها رفتگرفت و به سمت پله  دستمو
 !پا نشم شرفمون برهکه کله  کردمینذر م یزیچ یه

 یکمبکاهم و حواسمو جمع کنم.    کردم از خنگ بودنم  یو سع  یمسالن شد  وارد
 !نکنم که دوباره قفل کودکم زده نشه یکردم توجه  یسع یول زدیدلم شور م

رو گرفتم و محکم راه   یقهراست جل  یدر هم کردم و با دست چپم، لبه  اخمامو
 .رفتمیم

 :همراهش بود بلند شدم و کرم با لبخند گفت یشبکه د  یو همون زن  کرم

 .طرفیناز ا دییبفرما ید؛آمدخوش -

تکون داد و به  یاز سالن اشاره کرد که مشخص نبود. آرمان سر یبه سمت  و
بلند   یز با م  یم. داخل سالن که شدیمکه اشاره کرده بود رفت  ییجاسمت همون

 .یمصبحونه مواجه شد یمخلفات برا یشده از تمام یدهو چ

ر زرق و برقت. پ یز م ینکرده. موش نخورتت با ا  یکار کرم جون چ  ینبه؛ بب به
 !درک؟یمرفه ب  شهیم یچ  ینبه مستضعف یاریو  مایتیپس سهم 

 یو کم و با ناز بخورم ول یارمدرب ینشستم و خواستم باکالس باز یز م پشت
 قدر ینبابا راحت باش! کرم جون تو که ا یهبه ک یک  گفتیم یحس یه

 .چراغا رو خاموش کنن من راحت باشم اییدهفهم
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با  ین. کنار زنه هم کرم. زنه همچروم هم زنهه بود و روبهآرمان نشست کنارم 
قراره  ینیمانگار ما همون مستضعف کردیتمسخر و جو گرفته بهمون نگاه م

 !بشه یدهرس یاریبهمون 

 .و نگاهشو ازم گرفت یدبهش زدم که اخماشو در هم کش پوزخندی

 :با لبخند گفت کرم

 .فاً لط یدکن  یراییاز خودتون پذ -

 :که گفت  یممک شروع کردنر  نرم

به نظر  کردمیکه فکرش رو م  یحرف و مرموزتر از اون کم  یلیجناب مهراد خ -
 !رسیدیم

 :و گفت یدبدتر اخماشو درهم کش آرمان

به در خدمتتون باشم که هر و کر راه بندازم! کار ما  یزدهس یبرا کنمیفکر نم -
 .یستن بردار یشوخ 

آخرش  یخودمو کنترل کردم نخندم ول لییکرد! خ  یشااوه! قشنگ قهوه اوه
 .خودمو گرفتم و مشغول شدم یجلو یعسر  یلبم کش اومد ول

خفه شد و در سکوت  اییپرش، با لبخند حرص یکه بد خورده بود تو  کرم
 .یمصبحونه رو خورد

آرمان دنبالش بلند شدم و اون دوتا هم بلند شدن. هردو اخماشون   یستادنا  با
 .کرد و خودش هم جلو افتاد  مونییراهنما یرایی. کرم به پذدرهم بود
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 .. کرم و زنه هم نشستنیمنشست  یمبل دونفره و سلطنت   یو رو  یمرفت  دنبالش 

 :و اخم گفت یتبا جد آرمان

 .سر اصل مطلب یمخب جناب، بر  -

 :تکون داد و گفت یسر  کرم

 .یشهبعد هم معامله انجام م شه،یطبق روال اول تست انجام م -

و مردونش کرد و  یکت مشک   یبج یتکون داد و دستش رو تو یسر  آرمان
 یرونب یبشرو از ج  شدیداشت و سه انگشت م یرو که حالت مکعب  یابسته

که مشتاقانه آخر  ایینندهچشم هر ب یو بلور یدرنگ سف ی. محتوایدکش
 .کردیجلب م کشید،یراهشو انتظار م

ت و بهش نگاه کرد و گذاشت. کرم بسته رو برداش  یعسل یز م یورو ر  بسته
 :گفت و روبه ما گفت  یزیبلند چ یو با صدا یبه ترک 

 !هستند؟ یدناجناس هم قابل د ییهجناب رادمهر، بق -

 :تکون داد و گفت یسر  آرمان

. دیمیکه شما کارتون تموم شد، طبق روال ما هم اجناس رو بهتون م  یوقت  -
 .یدکن  شما اول تست

 :به بسته اشاره کرد و گفت کرم

 .یرماز کلش تست بگ خوامیمن م ین؟فقط هم -

 :زد و گفت یپوزخند آرمان
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 ید؟تست کن خوایدینکنه گرم به گرم م - 

 :گفت  یتبا جد کرم

 !خودم انتخاب کنم؟ تونمی( که میبه صورت رندوم )تصادف  -

 :تکون داد و گفت یسر  آرمان

 .براتون کنمیداشت رفع م یاگه مشکل یلاز همون اجناسه. بعد از تحو ینا -

به سمت کرم گرفت.  رنگیییرو با فندک طال اییشهمرد، ش یاز خدمه یکی
مواد  مانندیرهپالس رو باز کرد و از درز دا یپز یکرم ازش گرفت و بسته

 یرشو زمواد رو داخل دهنش گذاشت و فندک ر   یالوله  ی. لبهیختداخلش ر
 .گرفت

 .گذاشته بود  باز یمو چشماش ن کشیدیم یاحالت ماهرانه به

پوست نوک انگشتمو با ناخون کندم.  یبا اخم ازش گرفتم و عصب نگاهمو
. خاک بر سر شدمیم یعصب یلیآدم معتاد و مصرفش خ یدناز د یشههم
 .کشهیهم م یبا چه لذت  ینبب

 :گفت  یو به ترک  یداز دستش کش زنه

- Yeter bebeğim( . یگه بسه د یزمعز) 

 :با لذت گفت کرم

 !.حرف ندارهاوم.. -



  

 
916 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

پوست  یو عصب کردمیدار شده بود. اصاًل بهش نگاه نمکش یکم صداش 
 .فشار داد یانگشتمو پوشوند و کم یرو یکه دست   کندمیانگشتمو م

داد و  یبکشم که دستمو فشار یروندستش ب یر خواستم دستمو از ز حرصی
 :پاش گذاشت و رو بهشون گفت یرو

که من هم زنگ بزنم که جنسا   یدانجام بد  طرف معامله رو ییده،اگه مورد تأ  -
 .رو بفرستن

 :اخماشو درهم کرد و گفت کرم

 یست؟ن جاینمگه جنسا ا -

 :با اخم گفت آرمان

 !نه -

 :بلند شد و با اخم گفت کرم

 !خودتون؟ یشپ ینفکر کرد یچ  -

 :با اخم گفت آرمان

جنس از  یمطمئن نشم که پوال حواله شده، خبر  ینکردم. تا وقت  یفکر  -
 !یستن

 :گفت  یاباال رفته یصدا با

... و اال  کنی؛یو مواد رو منتقل م  زنییاالن زنگ م  ینرادمهر، هم  یآقا  ینبب  -
. 
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 :بلند شد و با اخم درهم گفت آرمان 

 !ی؟و اال چ  -

 :با داد گفت کرم

عمارت  ینره تو تو یادتجناب رادمهر!  یطرف  یبا ک  کنمیم یتوگرنه حال -
 !یندار یو حق قلدر یمن

 :کرد و گفت  یاخم آرمان

 !من غافل نشو یتو هم از دم و دستگاه و آدما -

درهم  یو بلند شدم و به چهره یدمکش  یم کرده بود نفسکه خفه  یترس با
 .بهشون زل زدم

رو درآورد.   یاشد و کرم از پشت کلتش اسلحه  یداپ  یکر پچندتا غول  یو کله  سر 
 :سمتم نشونه گرفت و رو به آرمان گفتمطمئن شدم که قفل کردم. به   یگهد

 !یعزنگ بزن. سر  -

که قفل   یشه. مثل همیچیدکل خونه پ  یبا داد گفت که صداش تو «سریع »
 !یتمثل م یخونسرد بود. به زبون  یلیصورتم خ کردم،یم

 :گفتو با اخم   یجد آرمان

 !کفشته  یتو یگی. از اول هم مشخص بود رزنمیمن زنگ نم -

 شوی. کلت مشک آوردمیو نفس کم م  شدیم  یینتندتند باال پا  مینهس  یقفسه
 :کرد و با داد گفت  یک شل یآماده
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 !گفتم زنگ بزن  - 

 :صداشو بلند کرد و مثل خودش گفت آرمان

اگه   دونییچون م  کنیینم  یغلط   یچعنوان! تو هم ه  یچ. به هزنمیزنگ نم  -
 !رسهیبهت نم یچیه یریجونمم بگ یاد،سرش ب ییبال

 :کرد و گفت  اییعصب یهخند

که عاشق   یکار  پرستیش؛یکه م  ی! دختر دونمیرو م یتزندگ یآره. همه -
 یبگم متاسفم؛ اگه تا چند لحظه یدرو اما با یتو غرور و کار بلد یجانشیه
 !یخودتو نبخش وقتیچکه ه  یارمسر عروسکت م ییبال ی،زنگ نزن  یگهد

 یخترس گرفته بود نوک انگشتام    به شمارش افتاده بود. کل وجودم رو  نفسام
 !یستمشخص ن یزیم چچهره یزده بود. خدا رو هزاربار شکر که تو

نداشت و رگ  یترس یچو ه برد. سرش باال بود یبشج یدستشو تو آرمان
زده بود. مثل من الل نشده بود؛ مثل من نفسش به شماره  یرونب یشونیشپ
لحظه از به! حالم داشت لحظهبود بلکه فقط به فکر منافع خودش بود یفتادهن

از  حتیاز ترسم، از حالم،  یچیکنارمه که ه  یکه مرد  خوردیخودم به هم م
 ذاشتیبود و نم  یستادهتخس صاف ا  ی. مثل پسربچهکردیدرک نم  یطمشرا

 .یدهرو از دست م یاز سهم غذاش ببرن به جاش اصاًل مهم نبود ک 

 :بود، محکم گفت یبشج یدستش تو کهدرحالی

وقته که دودمانتو به باد اون یفته؛به عروسکم ب یخط  یهپس کاف دونی؛یم -
 !یدمم
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 :آورد و با داد گفت یینرو پا اسلحه 

 یستکه کمکت بکنه؛ پسرش ن  یستفرهمند ن جاینا یست؛ن یرانا جاینا -
 !نباش یلکسر قدر ینجمع کنه؛ پس ا یاتوکه گندکار

 یل. دلیکمر   یاسحله  متر؛یلیُنه م  یبر لرو باال آورد و نشانه گرفت. کا  شاسلحه
م اکو سر  ی. همه و همه تویحاتشسرگرد و توض یبودنش؛ صدا یکمر 

 .شدیم

 :کرد و گفت  یماشه گذاشت. مکث  یرو رو انگشتش

 ... .یک  -

 :بلند گفت ی. دوباره با صدایدنشن صدایی

 ... .دو -

و چشمام  رفتیم یجو چشمامو محکم بستم. سرم گ یدنشن ییصدا دوباره
 یخطر رو از چند متر  یبدنم بو  یها. کل نورونرفتیو خواب م  شدیم  یاهس

 .بود توجهیدادن و من ب  یصتشخ

شد. دستمو محکم  یکیدستم  یاراد یر اسلحه با باال آوردن غ یک شل صدای
 ...!قطع شد اییهثان یچشمام فشار دادم و نفسم برا یرو

دادم   یشد. صدا  یلبه عقب ما  خورد و  یچپ بدنم از شدت ضربه تکون   سمت
هام بود به شش یکه تو اییشد! تموم حجم تنفس یکیدادش  یو صدا
 .کشیدیم یر ت قرار یشد و دستم ب  یخال یالحظه
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به دندون باال فشار دادم و  یریمولب ز قدر ینبازوم گذاشتم و ا یرو دستمو 
 هنیراعرق بود و پ یسکه صورتم گر گرفت. تموم بدنم خ یدمنفس نکش

 .خوردم نیبود. خم شدم و با زانو به زم یخون  یدمسف

و فقط درد  شنیدمینم یزیو چ چکیدیکه باز بود، خون م یآب  یر ش مثل
 .باعث درد بود ایحرکتییتا ب  یکی. از هر تکون کوچکشیدمیم

 یاز اطراف نداشتم و بازومو محکم گرفته بودم و تموم دستم خون  یدرک  هیچ
شار من ف  ینه،که بب  خواستیو اگه هم م  دیدیرو نم  ییشده بود. چشمام جا

 .باز نشه شدیباعث م

! فشارم رو از چرخهیکل بدنم م  چرخه؛یسرم م چرخم؛یکردم دارم م  حس
 ... .افتادم ینزم یبدون اراده رو باز،یمچشمام برداشتم و با چشم ن یرو

*** 

. یدکش یریتچپم  ی. چشمامو آروم باز کردم. بازوکشیدمینفس م عمیق
 باز یمچشمامو ن  یرم،نمور بگ  یوار از د  مویهتک  کردمیم  یسع  کهیو درحال  حالیب 

 .امکان باز شدنش نبود یناز ا تر یشکردم. ب

 یک و تار یاتاق مکعب یخودمو همون گوشه حالیب  ید،که بازوم کش  یریت با
بودم  ارادهی. کامال ب یستدستم بهم متصل ن کردمیونمور ولو کردم. حس م
 .کشیدیم یر دستم ت یهاموم عصبو ت چکیدیو مثل آسمون ازم آب م

کردم. دست راستمو باال آوردم و   یبه زخمم نگاه  حالیخم کردم و ب  سرمو
 یدباشه که دستم لرز  یدباال بکشم که زخمم قابل د  یآروم خواستم لباسم رو کم
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چشم   یاز گوشه  یاشک   یسر دادم و قطره  یو انگشتم به زخمم خورد. داد بلند 
 .اتاق اکو شد یزدم که صدام تو یازجه. از درد یدراستم چک

هوامو داره کجاست؟ کجاست  کردیهمه ادعا م ینکه ا  یآرمان کو؟ کس کو؟
که با   یرو داد؟ کجاست اون احمق   یکوفت   یتمأمور  ینکه دستور ا  یاون کثافت 

خودش   یایدن  یوکه ت  یکجاست اون دختر   یه؟ترک  یادخفت تمام، قبول کرد ب
مثل تو بشم؟ من   یازم آرمان؟ خواست   یساخت   یور بود؟ چ غوطه  یطنتاش،و ش

 یهمشت    یکه حقشون تو  ییکنم به کسا  ینامرد  تونمیبد باشم؛ نم  تونمینم
 تونمیباشم! نم اهمیتیخوردن زنم، ب  یر نسبت به ت تونمی. نمیهعده عوض

 !تر باشههمقدر کثافت باشم که جنسام برام از عشقم ماون

 ییامبا تنها یدبا یشهکه! مثل هم  شهینم یبگم. ول یزیزنم و چداد ب خواستم
 یکه چ   یستهم مهم ن یکس  ی. برافهمهیزبون منو نم یسر کنم چون کس

به دامادش دلش خوشه.  یدیمامانم با چه ام یچاره. بشهینم یو چ  شهیم
. کنهیسل مداره ماهشو با همسرش ع یه،ترک یدلش خوشه دخترش تو

از ده سال، دوباره قفل کرده! بعد از اون تصادف که پونزده سال بعد  دونهمین
. سپهر دعوا کرده بود؛ ترسیدمیبود که م  بارییندوم  یشبود، ده سال پ  یشپ

 .کما بود  یخورده بود و تا چند هفته تو یابونسرش به جدول کنار خ

 .دمهق ز دهنم گرفتم و هق یدستمو رو یادآوریش، با

بهش  یاز هرکس تر یشداشت. ب یاو خورده یستنداشت؛ فقط ب یسن سپهر 
. از بترسم یمزندگ یتو بار یندوم یباعث شده بود برا ینوابسته بودم و هم
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؛ کبودش  یچشما یر که بهش وصل بود؛ از ز  ییهااز دستگاه یدم؛نبودنش ترس 
 .جونشیاز جسم ب 

 کسیچخونسرد بود. ه یشهمثل هم یافمو ق یختمر خودم یو تو ترسیدم
 یخکه    یمآب  یچشما  یدنبا د  یافم،ق  یدنضجه، با د  ینجز مامانم که ب  یدنفهم

هاشو چنگ زد که گونه  قدر ین. ایونبود، شروع کرد به ش روحیبسته بود و ب 
 شدنپسرش و الل  یمهاشو به خاطر حال وخشونو زخم کرد. گونههمه

 ... .نددخترش کند و ک

از درد بود؛ درد بازوم و  هامیهگر   یفضا رو برداشته بود. همه هامیهگر   صدای
 .درد دلم

. ده ساله که داداشام گذرهی. از اون موضوع ده ساله مگذرهیده ساله م حاال
مجبور  یگهنذاشتن بترسم. ده ساله مامانم تموم حواسشو جمع کرده که بار د

 !هدلم براش تنگ شد یلی. خبکنه یدشوسف یهانشه گونه

که سپهر بفهمه، مامان بفهمه، بابا بفهمه،   یبه حال روز یاز ده سال، وا بعد
 یدکنه، مادرش با  یتذرو ا یانشا یتک دختر عل یروزگار آرمان کبوده! کس

 .بده یراتبراش خ

داد بزنه و کمک  تونهیتکون بخوره. نم تونهینم یساحل حت  یده؟چه فا ولی
روزم   ینکردم که به ا  یکارتگناهم؟! چ  یندامبه ک  یابخواد. داد بزنه و بگه خدا

که مجبورم بکشم و بکشم که   گیرییازم پس م یرو دار یچه حق  ی؟انداخت 
 !؟گردنم نباشه  یحق 



  

 
923 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

. آروم دستمو کردمیهقم خفه شد. سکسکه مهق  یزمان، صداباز شد و هم  در  
 .مشخص نبود  شیافهق  یکیتار  یزل زدم که تو  یآوردم و به جسم مرد  یینپا

و  یچیدکل بدنم پ  یخوردم که درد تو یکردم و آروم تکون   گاهمیهتک دستمو
 .یدملبمو گز 

 .کرد به قدم زدن داخل اتاق  شروع

با عقل  ید. آدم بایهاز خوشبخت یبود؛ عاقل بودن جزئ  یدوار ام یداب یشههم -
رو انجام بده نه با حسش. اگه قرار باشه   یکه چه کار  یرهبگ  یمو شعورش تصم

. یهست   ی! تو دختر عاقلشهینابود م  یااحساسش حرکت کنه، دن  یرو  یهر کس
پادو هستش که بعد از دو سال، مثل   یهتر از آرمان رادمهر که فقط  عاقل  یلیخ

 .شهیانداخته م یروندستمال مچاله شده ب

 .به شمارش افتاده بود نفسم

 :بهش نگاه کردم که گفت منتظر 

! گرچه خودت یتو ُمرد کنهی. فکر میادبه زبون نم کنیمیبهش م یهر کار -
بهش  یدبود. تو با اهمیتیُمردنت ب  یت خوردنت و ح یر نسبت به ت یدی،د

 !یستبرات مهم ن یچیکه مثل خودش، ه  یبفهمون 

 داد؟یشو موکه داشت مغزم رو شست  خواستیازم م چی

 یبرات نداره. بهش طور یارزش یچ. بهش بفهمون هیششساحل، برو پ -
 !بشه یدامکه ازت نا  بفهمون
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 کنمیخرم که طرف آرمانو ول م  قدر ین! واقعا که! فکر کرده اخواد؟یم  ی! چ هه 
حس قدر هم کثافت و سگ بشه؟ آرمان هر چه  یکه چ   ینا  یسلطه  یر ز  یامو ب

باشه خودم نابودش  شیاگه قصدم نابود یباشه آخرش پسرعمومه. حت 
 .ه نارو بزنمک  یستمن یفکث  قدر یننه دشمنش. ا کنمیم

از کجا  دونمی. نمیستن احساسیب  قدر ینکه آرمان ا  خوردیدلم قسم م ولی
مدتم نسبت   ینشناخت ا  یدشا  یست؛ن  یآدم  ینمطمئنم که آرمان همچ  یول

 !شهیم یناناطم ینبهش باعث ا

حرف زدن. فقط  یبرا یگفتن داشتم نه زبون   یبرا یشدم؛ نه حرف  یرهخ بهش
گاه کنم. مطمئنم نگاهم دار شده بود بهش نم که موجنگاه یایتونستم با در

 !درد داشت که سنگ رو آب کنه یقدراون

نگاهمو  یشده بهم زل زد و آروم جلو اومد. آب دهنمو قورت دادم ول مسخ
 .ازش نگرفتم

وار به سمتم اومد و جلوم زانو زد. مسخ شده بود. دستشو آروم و ربات آروم
 .کردم  یلتماام، سرمو به چپ مش به گونهجلو آورد. با برخورد انگشتا

 :تر از قبل گفتکرد و بلند شد و پشتشو بهم کرد. آروم  اخمی

که   کنمیداده بشه! اعتراف م یپتونبابت جنسا به اک یاز اولم قرار نبود پول -
آماده شده بود، سرتاسر  یشبکه د یتره. اتاق از فرهمند عاقل یلیمهراد خ

رو  اییگهد یجا اری،یاون با هوش یته شده بود ولو شنود کار گذاش یندورب
داد و دستور داد  نجامکار ممکن رو ا ینتر انتخاب کرد اما فرهمند احمقانه
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همون عربستان، کار تموم بشه.  یتو تونستیم کهیدرحال یه؛ترک یادمهراد ب 
 .همه جنس اون یبه دست آوردن مفت  یمن بود برا یهمه نقشه یناا

 :با تحکم گفت سمتم و برگشت

 !شیدیو اال هم خودت، هم همسرت به درک واصل م  ی؛بهم کمک کن  یدتو با  -

نفسامو با  یفقط تونستم پوزخند بزنم و عصب ییاش،مقابل تمام چرندگو در 
 .بدم یرونلرز ب

 :و گفت یدخند یدکه د  سکوتمو

 !یهعال -

 .ن گفتبهشو زییچ یهم بلند دو نفر رو صدا زد. داخل شدن و به ترک  بعد

 یدستشو رو یقاً دق یکیراستمو گرفت و اون  یبازو یکیسمتم اومدن و  به
و دستمو  یدماز سر درد کش یازخم گذاشت و خواست بلندم کنه که عربده

 .دستش گذاشتم یرو

 .کرم هم بهم زل زده بود  یبلند و با درد داد زدم که حت  قدر این

 یهم فشار دادم. لعنت  یومحکم ر  کردم و چشمامو از درد و  یهق عجز هق با
 درد دارم؟ فهمهیچرا نم

 :یدپرس یلکسانداخت. ر یبه سمتم اومد و به بازوم نگاه  کرم

 درسته؟ یای؛اگه به بازوت دست نزنه خودت راه م -

 .یستادداد و بدون گرفتنم، کنارم ا یاتکون دادم که بهش اشاره یسر  تندتند
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و   شدیم  یاهچشمام مدام س  یجلودرد خواب رفته بود و ضعف کرده بودم.    از  
به کجا بردنم.  یک و تار یکبار یرونبود که در رو باز کردن و از راه یماصال حال

متحرک  یبود و فقط پاهام مثل مرده یزونتموم مدت سرم مثل جنازه آو
 .نشن و زخممو فشار بدن یوقت وحش یهکه   خوردیتکون م

که   یارمکردم سرمو باال ب  یبود. سعمعلوم ن یزیرو باز کرد. چ یکیاتاق تار در 
 یبشم که همون همراه  ینحالت ضعف بهم دست داد و خواستم پخش زم

راستمو گرفته بود، دستشو پشتم انداخت و نگهم داشت و  یکه بازو
 .افتادم ینکشون برد داخل و بعدم ولم کرد که با زانو زمکشون

 ییریتغ یچلباسام ه شده بودن. یختهگرفته بودن و همه بهم ردورمو   موهام
 .شدن نکرده بود یجز خون 

بسته شده بود زل زدم.  یکه به صندل  یباال آورم و به کس یبا سست  سرمو
 یهجز  یزیچ یکی،اون تار یتو تونستمیو اصاًل نم شدیچشمام مدام تار م

 .ینمبب جونیو ب  یکلیمرد ه

زل زدم.   . نفسام اوج گرفت و با بغض بهشت نبودبود سخ  یک   کهینا  حدس
بهم بسته شده بود. سرش   یپاهاش به هم متصل بود و دستاش پشت صندل

 وقتیچکه ه  ییپخش و نامرتب بود؛ موها شییخرما یافتاده بود و موها
 !شدیکم نم  یشاز آراستگ

 یو رو یسادماز حرکت وا یدمو آروم به سمتش رفتم. جلوش که رس دوزانو
 .یدماش کشاروم و با بغض به گونه. دستمو باال بردم و یستادمزانوهام ا
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همسر قالب شده؛  ی،رومخ  یمنو! منم؛ دختر عمو ینبب یینه؟سرت پا چرا 
که مدام بهت  یهمون  ی،بهش نگاه کن اومدیکه زورت م یاهمون تحفه

 یکه عاشق همه یکه از سر لج، رفت و لوت داد، همون  یهمون  ،پریدیم
 شه؛ی. تو حرف بزن، بهم بگو میدار! آرمان؟ من که زبون ندارم. تو یتاشیاذ

هم   قدراینمن ا  یستم؛کنم. آرمان من مثل تو ن  یدوباره زندگ   تونمیبگو من م
ادم! تو رو افت یبه چه روز یر ت یهمنو؟ با  ین. ببیستمن یقو کنییکه فکر م

 یط؟شرا یناز ا دهیمنو نجات م یبشه ک  یتخدا باز کن چشاتو. تو طور

. تکون خورد ی. سرش کمخورد یرتش که زدم تکون بود. به صو یخ دستام
 .پوچ بود یلشهزار بود و دل یضربان قلبم رو

 .دستم آروم صورتشو تکون دادم با

 .یدشباال کش یکم  جون،یخورد و ب  یتکون  سرش

بود و  یچپش خون  ییقه. شقینمشباال اومدن صورتش، تازه تونستم بب با
راستش کبود بود و  یشده بود. گونه به سرش ضربه زدن، پاره یزیانگار با چ

 .بود یسمت چپ لبش جر خورده بود و خون 

بدجور  ییشخرما ی. چشمابدجور به حالش سوخت؛ نگاهش تنها بود دلم
 .مخ بود یرو

چندبار پلک زد. لبش کش اومد و لبخند  جونیتاد و ب چشماش اف یتو برق
 :زد و آروم گفت جونیینصفه و آروم و ب 

 !ساحلم...؟ -
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با چشمام  تونمیبود که فقط م ینا یادآور که به صورتم هجوم آوردن   اشکام 
از  تر یشکه برام ساخته بگم؛ بگم که ب  یتیحرف بزنم! پس بذار بگم؛ از مظلوم

 !االن حالش بد بشه

شم.  یحرف بزنم. حرف بزنم که آروم شم. حرف بزنم که خال خواستیم لمد
 ... .حرف بزنم که

 .ساحل...به من...نگاه کن ی؟ازند...زنده -

بود گرفتم و به چشماش دوختم.  یو خون  یفکه کث  یدشاز لباس سف نگاهمو
 ... .نگاه پر درد یه

توش  یخوشحال یاهکه رگه  یاچشمام زل زد. نگاهش گرفته بود. گرفته به
 .زدیموج م

 :اش گفتدو رگه یو با صدا یدکش  یقیعم نفس

من   یحال تو برا  ی...ولیستبرات مهم ن  دونمیُمردم...ُمردم و زنده شدم...م  -
 مهمه...ساحل؟

. حسرت، شدیم  یدهد  یچ حرفاش همه  ینبهش چشم دوختم. ب  حرفیب   بازم
 .شونمشابه یهاحس یغم، عشق و همه

 !زنمیرو م یچ همه ید...قینباش -

 :گفت  یاگرفته  یکرد و با صدا  مکثی
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که  یفنازت کنم...ح ونمتیست و نمکه دست و بالم بسته یف...حیفح - 
 ...! یحال و روز افتاد ینموهاتو ببافم...ببخش که به ا تونمینم

 :کرد و ادامه داد  ینیغمگ یخنده

 ! تا آخر باهات باشم دمیت قول مخانومم...غصه نخور... به -

. چندتا پلک زدم که رد اشک از چشمم کنار بره و حالت یدمباال کش بینیمو
. انگار که از تونستیبگه که نم یزیچ خواستیه م. انگار کینمچشمشو بب

 .خراب بشه  یزیچ  خواستیهم نم  یبده، از طرف   یدبهم ام  خواستیم  یطرف 

کار گذاشته بود! چطور   یناتاق شنود و دورب  یتو  حرف کرم افتادم. اون  یاد  یهو
 .داره یزیچ یهباشه؟! قطعًا  یزیاز هرچ یخال جاینممکنه ا

کردم آروم باشم.  یانداختم و سع یبه اطراف نگاه و  یدمکش  یقیعم نفس
 یتو یزیچ یهسرشه. قطعًا  یتو یفکر کنم که آرمان چ  ینکردم به ا  یسع

 .زنهیحرف م یدوارانهام طور ینسرشه که ا

 !. خدا کنه بشه! خسته شدمشهیبتونم آروم باشم زبونم باز م اگه

 بازوت خوبه؟ -

 .حالتم یدنبا د شدیم ینگار داشت روان اش دوختم. ازدهبه نگاه غم نگاهمو

 .یدمرو باال کش ینیمتکون دادم و دوباره ب سری

 ی؟حرف بزن  تونیینم -
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محکمش   ی»نه« تکون دادم. صدا  یبه معن  یم سر انداختم و آرو  یینپا  سرمو 
 :به گوشم خورد

که نرفته؟ قراره بهم   یادت یاری؛وجه کم نم یچبه ه ی؛هست  اییتو دختر قو -
هست که  یادز یقدر! تخس بودنت اونکردمیمن اشتباه فکر م یون بفهم

! پس استفاده کن. آروم باش؛ یرهحال خراب و زبونتو بگ ینا یبخواد جلو
کف پام   ماگه جونمم بذار  یحت  یفته؛تو ن یبرا یاتفاق  دمیبشه قول م یهرچ 

 .کنمیرو م کار ینا

. درسته زبونم قفل بگه مراقب باش خواستیچشماش زل زدم. انگار م به
 ! و خاک بر سر نشدم یفضع قدرامینا یول ترسمیم شه،یم

 یرو  قدر ینداره که من ا  یچ   جاین. اگهی. واقعا راست محرفاش فکر کردم  به
 !رفتم؟ یبرهو

 یول ذارمیم یبمج یاگه بخوام، از دوز و کلک هزارتا مثل کرم رو تو دونممی
. خودم پرستارم؛ اگه تا چند ازم رفته  ادییو خون ز  حالهیچه کنم که جسمم ب 

 .کنهیم یداخون پمعالجه نشم بدنم فقدان  یگهساعت د

فکر نکنم  ینکردم به ا  یکردم آروم باشم. سع  یدهنمو قورت دادم و سع آب
کردم به آرمان بفهمونم که من   یسر درآوردم. سع یاکه از وسط چه معرکه

بزنم که گم  یبحس مزخرفم نه ینبه ا متونیو م کنمیعاقلم و با عقلم کار م
 .بشه

 :ه گفتبه بازوم اشاره کردم ک حالییب  با
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 !. قول دادمنگران نباش - 

تکون دادم. چشمم به سر و شکل کبود و  یسر  حالیو ب  یدمکش نفسی
 :و گفت یدخند حالیافتاد که ب  شیخون 

 !نداره یبه تو ربط  یگهد یناا -

که ما   شهیم  یزیچ  یهراحت بود. حتمًا    یحدود  تا  یالمزدم. خ  حالییب   لبخند
 !اس دارم پیی. اصاًل من همراهم ج یمکن  یدانجات پ

 اسپییج  یکردم. برجستگ   یاو از درد ناله یدمبه پشت دراز کش ینزم روی
 یمن هنوز تنم بود ول ییقهراحت شد. جل تر یشب یالمرو که حس کردم، خ

 .کت آرمان نبود

 .پاره شده بود اینهیابه طرز وحش لباساش

کنم مثل   یدارو پ یجسم یوار ددر و  یکردم رو  یازش گرفتم و سع نگاهمو
بود و صورت آرمان به زور معلوم بود، چه  یکاما اتاق تار یندورب یاشنود 

 .یکهکه کوچ  یجسم یا یبرسه به برجستگ 

 یرجیرشبلند و ج  یباز شد و از صدا  اییانهبه طرز وحش  رنگ یو طوس  یفلز   در 
ا اخم درهم . صورتمو در هم کردم و بیدکش  یر خوردم که دستم بدجور ت  یتکون 

 .کرم زل زدم  یعصب یبه چهره

. شروع یستادننفر هرکول مانند هم وارد شدن و در رو بستن و جلوش ا دو
 .اتاق یرژه رفتن تو یکرد عصب

 .. به زور و درد نشستمینمکردم بش  سعی
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 یآرمان رو گرفت و با داد و عصب  ییقهو  برداشت    یز و خ  یستاداز حرکت ا  یهو 
 :گفت

 !هان؟ زنی؟یحرف م ینانبا اطم قدر ینپره که ا یپشتت به چ  -

 .اتاق هست یتو چیزییهمشخص شد قطعًا  پس

شد و  ینگفت. بدتر از سکوتش عصب یزیبهش زل زد و چ یخبا نگاه  آرمان
 .ش زدمشتشو باال برد و محکم به گونه

 .و شروع کرد به صرفه زدن شد یلمابا شدت به چپ  سرش

م نگاه کردم که بعد از چندتا سرفه، سرشو باال آورد به تنها برگ برنده  ینگران   با
 :داد زد یبه کرم زل زد و بازم سکوت کرد. کرم عصب یخشو با همون نگاه 

 !و نطقت باز شد یدیتا االن که دلدارتو د یخفه شد ی،از اول که وارد شد -

 :گفت  یتر کم  یصدا رد و باول ک اشویقه

 ... .! مثالً یم؟از نقطه ضعفت استفاده کن یهنظرت چ -

راستمو گرفت و بلندم کرد که با درد صورتمو در هم  یسمتم اومد و بازو به
 .زدم یغیکردم و ج

راستم و  یو دست راستشو به بازو یسادو صورتم، پشتم وا یغ به ج توجهبی
 .اشتفشار گذدست چپشو آروم کنار زخمم بدون 

 :و گفت یدخند کثیف
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حالشم   یگه! تا چند ساعت دیدنیه! زخمشم که دیدار  یقدرم زن خوشگلچه  - 
 !دکتر شهیم یدنید

هم  یتو یدو اخماش شد شدیم یینآرمان محکم باال پا یینهس یقفسه
 .شده بود یدهکش

 :یوفتهبه تنم ب ینحس کرم باعث شد لرز بد یصدا باز 

 !کنم خانم پرستار؟  یراییزت پذا یکم یهنظرت چ -

زخم بود رو محکم و  یین. دستشو که پایدحرفش، خند یناز گفتن ا بعد
و نفسم بند اومد. دست و پامو  یدماز درد کش یغیفشار داد که ج وار یوحش

صدم از  یک که فقط   کردمیدلم خدا رو التماس م یگم کرده بودم و فقط تو
 !تر بشهدردم کم

و زبون حرف زدنم نداشتم.  زدمیفتاده بود و مدام داد ما به شمارش نفسام
 .بدم تونستمینم یواکنش یچبه جز داد زدن ه

 .یدتر کرد و بلند خنددستشو کم فشار 

م که نگه  یفتمبود ب  یک و رو شد و با ضعف نزد  یر کم شدن فشارش چشمام ز  با
 .داشت

بازوش  یاههم فشار داده بود و تموم عضله یچشماشو محکم رو آرمان
 .کشیدینفس م یقمنقبض شده بود و تند و عم

درد  قدر یناز درد. ا یفتههم ب یحس کردم چشمام خواست رو یالحظه برای
 .نبود یاسقابل ق چیزییچداشتم که با ه
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 :زد و گفت ایقهقه 

دست منه.   یزن، همسر توئه که تو  ینجناب مهراد بزرگ، خوب دقت کن! ا  -
 !یبکنم! هر کار تونمیبخواد م که دلم  یاالن من هر کار

 :زد و گفت اییگهد یقهقه

 !ینی؟بب یدنشوزجر کش یطاقت ندار ی؟چرا چشماتو بست  -

 :. رو بهم گفتیفتمداده بود که ن یهچپ و بازوش تک یبه شونه منو

 قدر ینه. اکن  ینجاتت از درد کار یبرا خوادینم یاون حت  بینی؟یم ی،آخ  -
 !اهمیتییبراش ب 

. افتادیهم م یو چشمام مدام رو یوندر م یکپر عرق بود و نفسام  صورتم
 .یامکوتاه نم  وقتیچکردم که بتونم حرف بزنم؛ من ه  یموتمام سع

از الفبا نداشتم   یحضور ذهن  یچکنار هم. ه  ینمکردم و خواستم کلماتو بچ  تمرکز 
 .رسیدیبه مغزم نم یچیو ه

. من تونمیمن م  ی؛بشه لعنت   یداکردم. ب  یو قورت دادم و دوباره سعدهنم  آب
 !تونمیقطعًا م

حرف بزنم  تونستمیکردم. اگه م یسع تر یشب یکمو  یدمکش یقیعم نفس
 .کنمیخواهش م کنم،یخواهش م یا. خدا. خسته شدمشدیزبونم باز م

حروف ذوق  یادآوری. با یارمب یادکردم تمرکز کنم و حروف رو به   یسع دوباره
 :گفتم  یارفته یلتحل یفراوان و صدا یو گرفت! با سعدردم ر  یجلو یبیعج
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اگ...اگه قراره...من...د...درد بکشم...پ...پس تو هم...به خواستت  - 
 !رسیی...نمرسینم

 .شده بود و حال نزارم، نزارتر شده بود یقعم نفسام

فکر   ین. البد به اکردیاخم بهم نگاه م  یبه آرمان دادم که مات و با کم  نگاهمو
که قفل   ی! تموم مدت یرونم. من خودمم حچطور تونستم حرف بزنم کردیم
 ... .و حاال شدینم یاافاقه یچه زدمیهر چقدر زور م کردم،یم

که  یرمازش بگ مویهو تک یسمپاهام وا یازش گرفتم و خواستم رو نگاهمو
 .نذاشت

 :خودش که گفت یکرم و بعدم هم صدا  یعصب یهانفس صدای

 ! یارمرو که بخوام به دست م یزیمن هرچ نم،فهمویبهت م -

 یاداد. از درد عربده یخود زخمم گذاشت و فشار محکم یدستشو رو یهویی
متوجه گر گرفتن صورتم و  زدم،یطور که داد مو خم شدم. همون یدمکش

کل   یدادم بلند بود که تو یصدا قدر ینشدم. ا یشونیمپ یهازدن رگ یرونب
دلم  ویو ت دادمیم یحدرد داشتم که مرگ رو ترج در قین. اپیچیدیراهرو م

 !ندارم یخوب  ییندهبعد از مرگم هم آ  کهیدرحال کردم؛یآرزوشو م

چون بدجور   یدمگفت که نفهم  یزیشد و چ  یکیداد آرمان با دادم    یصدا  یهو
 .بودم غرق درد بازوم شده

ت راست دست از روم برداشته شد و دستاش از دورم باز شد و با سم فشار 
 .افتادم ینزم یصورت رو
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 یونمدر م  یک و    یقعم  ینفسا  یاطرافم نداشتم و فقط صدا  یایاز دن  یدرک   هیچ 
 یشونپر  یو قرمز شده با موها حالیقدر ب چه دونمیمبود و ضربان قلبم. ن

سرم انداخته شد و سرم رو باالتر آورد   یر با عجله ز  یافتادم که دست   ینزم  یرو
 .چند ضربه به صورتم زد شمردونه یو با دستا

 خوردیتند تکون مرفته چشمامو باز کردم. خودش بود؛ ل..*باش تند تحلیل
 !یچیه فهمیدم؛ینم یچیمن ه یول

تر گفت. صداش واضح  یزیزد و چ یشمآت یهاچند ضربه به گونه تر محکم
 .کم تونستم بشنومشد و کم

 !یکرد  یمبزن روان  یرف ح  یساحل؟ ساحل، جاِن آرمان باز کن چشماتو...لعنت   -

قدر نگران چشمامو باز کردم و بهش زل زدم. چه  حالیو ب   یدمنفس کش  عمیق
 !یستمهم ن یبود؛ ول

 :بود گفت یستادهسرم ا یم که باالبه کر  رو

 !کنم؟یم یمگه نگفتم همکار ی؟هست  یمنتظر چ  -

 :جواب داد یلکسیو ر ییبا پررو کرم

 ین؟ولتون کنم بر  یتوقع که ندار -

 :عربده زد یتعصبان اب

 .معالجه بشه یددکتر خبر کن! ساحل با -

 .گلوش منقبض شده بود و صورتش لبو شده بود  هاییچهماه تموم
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 :گفت  خیالییبا ب  مکر  

 یلتحو  یبارها رو آماده  یتموم  یکه تو زنگ بزن   شهیانجام م  یمعالجه زمان   -
 !امنه یز چکه حالتون خوبه و همه  یبگ  یدکنن. با

 یاری؟ا رو باش! کم ن! آقهه

کنه، احتمال جون سالم به در بردن ما صفره   یشنهادکه کرم پ  یطیهر شرا در 
 !بشه یچ همه خیالیکه ب   یمخوب یم. قراره ما بگیستچون به نفعش ن

 :گفت  یالعاده بلندفوق یبا داد و صدا آرمان

 .کنمینم یغلط  یچکه زنم معالجه نشه، فرهمندم دستور بده ه یتا زمان  -
 !یته؟حال

. یدکش  یقکتف چپم گذاشت و نفس عم  یسمتم و خم شد و سرشو رو  برگشت
 .یادقرمز بودن دربرنگ صورتش از  درجهیک که   یقدراون

 :ازم گفت یکم  یباال آورد و در فاصله سرشو

 !نشه...تو رو خدا درکم کن و بفهم یزیت...تو رو خدا چیارتو رو خدا دووم ب -

 :و نشست و روبه کرم با اخم درهم گفت یدبوس یپر عرقمو طوالن  پیشونی

 !همه پول و جنس؟اون  یدر ازا یجونشو نجات بد یشد؟ حاضر  یچ  -

نه! البته   یا  ارزهیم  کنهیاخماشو درهم کرد و سکوت کرد. البد داره فکر م  رمک
 !که در هر صورت قصدش کشتن ماست

 .تکون داد یسر  اییمکث طوالن  با
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 :رتاش گفتبه اسک یااشاره با 

 یداشته باش ی. قصد نامردرسهینجات جونش، اجناس به دستم م یدر ازا -
 !کنمیم یربارونشروت ت یجلو

. خم شد و یدکش  یقیهم فشار داد و نفس عم یچشماشو محکم رو آرمان
 :روبهم گفت

 صدامو؟ شنوییساحل؟ ساحل؟ م -

و دهنشو به  انداخت یرگردنمتکون دادم که دوتا دستشو ز یرفته سر  تحلیل
 :حرکت لب رو داشته باشه و گفت ینتر کرد کم  یکرد؛ سع  یک گوشم نزد

 )***(. به ذهنت بسپر  -

 .بهم نگاه کرد دار یزد و ازم دور شد و معن یزیر یداد و بوسه ایشماره

. با اون حال بدم، قرار بود به نره یادمذهنم شماره رو مرور کردم که  توی
کن.   بهم کمک   یانه، زنگ بزنم! خدا  یا  مونهیم  یادم  یستکه معلوم ن  یاشماره

بهمون کمک کن. به   کنمیخواهش م  یول  یناست؛از ا  تر یشحقمون ب  دونمیم
 !دست حق، حقمون رو کن دستمون بذار نه ناحق

 یکی  راستمو گرفت و بلندم کرد. اون  یبازو  یکیهمراه به سمتم اومدن و    دوتا
 .هم ساعد چپمو گرفت و کشوندن

کردم به دستم که   ی. سعدنکر یربات رفتار م یهمثل  یقاً بتن بودن و دق لمث
که شده   یکم  ینکنم و حواسمو به اطرافم، حت   یدقت   رفتیمدام ازش خون م

 .جمع کنم
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گذروندن.   یطوس یوارهایبا د یکتار یبردن و در طول راهرو یرونماتاق ب از  
 .و خوفناک یکتار یلیخ یراهرو یه

 یچبود ه یک جاها تار ییهو داخلم کردن. اتاق هم مثل بقرو باز کردن  دری
 .روشن نبود یچراغ 

کمک کنن   خوانیکه م  ییهابه آدم یافشوندادن که با زانو افتادم. ق هولم
 !خوردینم

 :و گفت یدخند یهیکر   یو با خنده یستادروم اروبه کرم

به در  ه شما تن سالمست! واقعا فکر کردقدر سادهآرمان خان شما چه -
 !برید؟یم

 :کرد و گفت  اییگهحال به هم زن د یکرد و خنده  مکثی

 !یتبا زندگ یکن  یخداحافظ  یداشهدتو بخون که با ینبش -

 .هاش هم دنبالش رفتندر خارج شد و همراه از 

کردم بغضمو  یهم فشار دادم و سع یرو که بست، چشمامو محکم رو در 
 !کردمیمد که فکرش رو ش یطورهمون قورت بدم.

 .گندش عاجز باشن  یکرم بو کنه و ملت همه از بو  یکه جنازه  شاهللان

رها   یوار د  یکشون بردم و گوشهنمور و سرد، خودمو کشون  ینزم  یبغض رو  با
 یچیه یبهم کمک کنه؛ ول یبزنم که کس یغ ج قدر ینا خواستیکردم. دلم م

 .دادیم . نه توانشو داشتم نه درد امونمیچیبه ه



  

 
940 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

آرامش   ینرم، جفت پا رفت تو  یلیها! آرمان خان خ  یمداشت  یوزگار خوب ر   چه 
 !و ترس یجانهمه ه ینما. من رو چه به ا

 یفکرد یچو فکرمو آزاد کردم. ه یدمبا دست سالمم، موهامو از بن کش کالفه
 !رسیدیبه ذهنم نم

سرمو به سمت در  یعباز شدنش از خودش بروز داد، سر  یکه در برا  یتق تق با
 .رو شدمو بلند روبه هیکلیهمراه قو یهچرخوندم که با 

 یو کم یدمکش  ینیداخل شد و در رو بست! به سمتم اومد که ه یع سر  خیلی
 :تکون خوردم که آروم گفت

 !یمآروم باش. من خود یس؛ه -

! نکنه باز ام؟یکه خود یچ  یعنیگرد و ناباور بهش زل زدم.  یچشما با
 ست؟تله

 :تر گفتو آروم تر یک زدزانو زد و ن کنارم

محافظت   یهستم؛ از طرف سرگرد رستگار برا  یمن خود  یان؛خانوم شا  ینیدبب  -
 !یدشما متوجه نشد یهمراهتون بودم ول یراناز شما، از ا

 :بهش نگاه کردم که گفت یرتبند اومده بود. با ح نفسم

 همون ملوک جون یاکه راسته؛ من از طرف سرگرد رستگار   خورمیقسم م -
 !اومدم

 .داشت یاسبزرنگ و پوست سبزه چشمای
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داشت و حالت صورتش گرد بود. ل..*باش هم که  یشرو ته یگوشت   بینی 
 .یک و بار یخط 

 :فراوان، گفتم یدهنش گذاشتم و با سع یدستمو باال آوردم و رو یرتح با

 !...راش...موش دارهیوا...د...دجاین...ایسه...ه -

 :کرد و آروم گفت  یاخنده تک 

جا  یگاردهااز باد یکی یجامن خودم رو به ید؛شده نگران نباش یقبال بررس -
 .کنم و از حالتون مطلع بشم  یداپ یزدم که بهتون دسترس

 :گفتم  سریع 

 ی؟دار...یگ...گوش  -

 :تکون داد و با همون تن آروم گفت سری

 چتونه؟ یبرا -

 :خودش آروم گفتم مثل

! خب یرنبگ یلمما ف یتاز مظلوم یانب یمازنگ بزنم به صدا و س خوامیم -
 !یگهبده د

. کت و رو درآورد یکیکوچ  یبرد و گوش شیکت مشک   یتو یدست  متعجب
 .یگارداباد ییهتنش بود؛ مثل بق اییمشک  یراهنشلوار و پ

رو که گفت رو وارد کردم. چندتا بوق خورد   یارو گرفتم و تندتند شماره  گوشی
 :یدیچپ یگوش  یسام تو یر ام یو صدا
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 بله؟ - 

 :رفته گفتم یلو تحل آروم

 ... ....مایر ...اما -

 :گفت  یبلند یادامه بدم و با صدا نذاشت

خاموشه؟ آرمان کجاست؟ چرا صدات  هاتونیچرا گوش یید؟شما کجا -
 طوریه؟ینا

 :رفته گفتم تحلیل

. زود خود...دت رو برسون. اونا فرستمیرو برات م...م جاینآدرس ا یر،ام -
...فشار قرار دادن ک...که ...تحت فشم...ما رو بکشن و آرمان رو ت  وانخیم

 !جنسا رو لو بده

 :گفت  سریع 

 .بفرست منتظرم -

 :آوردم و قطع کردم و رو بهش گفتم نییرو پا گوشی

 .د...دمت گرم؛ آ...آد...آدرس رو براش ب...بفرست -

 .شد یپتکون داد و مشغول تا سری

 :باال آورد و گفت سرشو

 .فرستادم -
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 :صورتمو از درد جمع کرده بودم گفتم کهدرحالی 

 ید؟د یمطمئن -

 :تکون داد و گفت سری

فرستادم و تعداد افراد رو هم  یو کاست  کمیو ب  یقداد؛ آدرس رو دق ییدتا -
 .گفتم

 :تکون دادم و گفتم سری

 .یانبرو. االن م تر یع ...سر برو؛ س -

 .برم شهینم -

 چ...چرا؟ -

 .یدچطور و از کجا تلفن زد رهیو مچون ل -

 :تکون دادم و گفتم سری

 یم؟کن  یکار چ...چ -

 اییقشنگ و وحش یچرخوند. چشما یکاوحدقه و با کنج یتو چشماشو
 .به سرگرد بود با رنگ چشم متفاوت یهاش شبداشت. ته چهره

. تموم دادمیهم چشمامو فشار م یو گاه  کشیدمیدرد تندتند نفس م از 
 .ق کرده بودصورتم عر

 :شک گفت با
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 ید؟حرکت کن تونیدیشما م - 

 کنم؟  یکار چ...چ -

 :شد و گفت یرهچشمام خ به

 !یدکن  یهوشو من رو ب یدضربه بزن یه -

 :و گفتم یدباال پر  ابروهام

 گی؟ی...میم یچ  -

 :گفت  جدی

 .به نظر برسه یعیبشم که طب یهوشو من ب یدضربه بزن یه -

 ی؟چ  یستیضوشون ن...نک...که تو ع  دنیاگه فهم -

 :گفت  دادیهم فشار م یچشماشو رو کهدرحالی

 .کارمون رد پا نداره  ما ید؛نگران نباش -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .کنمیخود...خودمو م ینه؛ سع یاب...بشه  دونمین...نم -

 :تکون داد و گفت سری

 ید؟به کجا بزن یدباشه؛ بلد -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .ینمکن بش  آره؛ کمک  -
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راستم بند کرد.  یرو به بازو شیگهدستشو پشتم و دست د یهاومد و  جلوتر  
 .من رو داشت یکلقشنگ دو برابر ه

 :کرد و نشستم. دسشو پس زدم و گفتم  کمکم

 .تونمیخودم م شویهبق ی؛مرس -

رفت. تعادلمو داشتم به هم  یجکه سرم گ  یستادمدوزانو ا یرفت. رو عقب
 :داشت و گفت مکه نگه  زدمیم

 ید؟کن  یهوشحالتون چطور قراره من رو ب ینشما با ا -

 .کرد بلندم کنه  یقرار گرفت و سع یههمون حالت اول در 

سر  یضربه بود؛ اگه دست نجنبونم ممکنه کس یه یول رفتیم یجگ  یکم  سر 
 .برسه

 :و گفتم یستادممحکم بستم و صاف ا چشمامو

 !ی؟اآماده -

 :و آروم گفتم یحرص تکون داد. بهش نگاه کردم و یدرهم کرد و سر  اخماشو

 !حالم جهشم بزنم برات؟ ینبا ا ین؛بش ی؟تو چرا بلند شد -

 .کردم تعادلمو حفظ کنم  یتکون داد و جلوم زانو زد. سع یهمون اخما سر  با

و محکم  یختمکه داشتمو توش ر  یرویین یسالمم رو باال بردم و تمام دست
رفت.   یجسرش گ  هم افتاد و یچشماش آروم رو.  یدمگردنش کوب  ییهبه ناح
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جمع کردم و با شدت چند برابر  یموانرژ یهمه بار یندوباره دستمو باال بردم ا 
 .یدمقبل کوب ییهبه همون ناح

 .پهن شد ینزم یشکم، رو یهم افتاد و رو یرو چشماش

دندونام  یکه شستمو از پهنا ال  یدکش  یبد یر شدت حرکت خودم، دستم ت از 
 .کم خم شدم و زانو زدمنزنم. کم یغ م و محکم گاز گرفتم که جگرفت

 .کردم دستم تکون نخوره  یگذاشتم و سع  ینزم یحالت سجده، سرمو رو به

کنار   یمبلند و مشک یدادم و موها یهتک یوار بلند کردم و خودمو به د سرمو
 .زدم

 زل زدم. خاک تو سرم! نمرده باشه؟ بهش

 !وایوای

رگ گردنش  یو دستمو رو یدمبه سمتش خودمو کش یو به سخت  زدهبهت
 .گذاشتم. خدا رو شکر نبض داشت

 ...!خوب بود اال یچ به نظر برسه. همه یعیکردم چک کنم که طب  سعی

 !من باشه که مشخص باشه چرا زدمش یشپ یدکجاست؟! با  شگوشی

 .به بازوش بند کردم و محکم فشارش دادم که برگرده دستمو

رد کردم و   یرشو مثل بتن بود. به زور دستمو از ز  خوردین نماصاًل تکو  لعنتی
بردم و  یبشج یو دستمو تو یرونب یدمکش یرشکت رو به زور از ز یلبه

 .آوردم یرونرو ب یگوش
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که   بارهینام کرده بود. اولخفه یجانو استرس و ه کشیدیم یر بدجور ت دستم 
کارش   یماز حق نگذر  یول  یست،ن  یشب  وونیی! گرچه حیرممنتظر ام  صبرانهیب 

 !حرف نداره

 یچینگفته؛ ه یزیچ ینمساده رو روشن کردم که بب یگوش  یک کوچ  یصفحه
 .نبود

 .برسه تر یع نصف بود. خدا کنه سر  شارژشم

قطعًا   کنمیکه من بهش وارد م  ییفشارا  ینبود. با ا  یدهبدجور امونم رو بر   درد
 !شهیم یشطور

 .نگه یزیکه چ  کردمیرو چک م ینداشتم. مدام گوش آرامش

 .یدبه گوشم رس  اومد،یکه از دور م  یداد بلند  یزل زده بودم که صدا  یگوش  به

 !آرمان بود یکه دقت کردم، صدا  ی! کمزدیبود که از درد داد م یمرد صدای

رنگ و نور کم یدنکردم و با د ینگاه  یوارابدجور شور افتاده بود. به د دلم
تر شد. ردش رو گرفتم و به در د، حواسم جمع افتاده بو یوار د یکه رو  یاف ص
 .دادیرو داخل م یکیباز بود و نور بار یفقط کم ی،که کم  یدمرس

 .ش رو گرفتم دوبارهلرزون شماره یرو برداشتم و با دستا گوشی

 .بوق؛ دوبوق؛ سه بوق یک 

 یع؟بگو سر  -

 :گفتم  زدیو استرس توش موج م یکه کالفگ   یآروم یلیخ یصدا با
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 یگه؟د شدیچ  یی؟کجا  - 

 :آروم کرد و گفت یکم  صداشو

 .رسیمیم یگهد ییقهنگران نباش تا چند دق -

 !.هاه.. یادنز یناا یر ا...ام -

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

 یسارو بده آرما...اصاًل وا یکنم؛ گوش  یکار چ یگفتم که الزم نکرده به من بگ   -
از کجا  یزنگ نزد؟ تو گوش به تو اعتماد کنم؟ چرا آرمان یدا با! من چر ینمبب

 !ی؟آورد

 !یلعنت  یستحرفا ن ینشده بود. االن وقت ا یبدجور عصب تنفسم

 :آروم گفتم یلیحرص و خ با

 ... .یچرت ن  یحرفا ینبه خدا وقت ا -

 :و گفت یدحرفم پر  بین

 ی؟از کجا آورد یحرفاست؛ گوش ینا یاتفاقًا جا -

 یصدا یست؛من حالم خوب ن ر یگرفتم؛ ام  شویرو نفله کردم گوش کییزدم  -
هم که  بار یک  ی. برایستحرفا ن ینبه خدا وقت ا یاد؛داد آرمان از سلولش م

 .کنمیشده اعتماد کن؛ خواهش م

 :سکوت کرد. بعد هم گفت یهثان چند
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 .رسیمیم یگهد ییقهکفشت باشه؛ تا چند دق  یتو یگیبه حالت اگه ر یوا - 

 .یچیدگوشم پ  یبوق تو یهم صدا بعد

پرت کردم. ماشاهلل  یخود یاروبدن  یرو رو یگوش اعصابیو ب  بیعص
 !هم مربوطه یهوشیشانگار! البته فکر کنم به بنهانگار 

خودمو   یکماز همون اول    ید! بایناما  یمنگل! منو باش به فکر محموله  یپسره
و همه رو لو  ینهعذاب بب تر یشکه ب  کردمیم یینماو مظلوم کردمیلوس م
تو هم به خواستت   کشمیاگه من درد م  گفتمیطور محکم نمه من اونبده! اگ

 .شدیراحت نم یالشخ طورییناوشونم ا رسیینم

 یندم ولفضا چرخو یداد مجددش سرمو باال آوردم و نگاهمو تو یصدا با
 .تمرکزم به صداها بود

 !زنهیداد م طور یندردش اومده که ا یلیخ البد

 یچه خبره ول ینمو بب یرونرمم گرفته بود برم بو ک زدیبدجور شور م دلم
 .خودشو برسونه یر بود که بمونم تا ام ینعاقالنه ا

 !رسه؟یبه من م ی! اصاًل بکشه؛ چ کشهیاگه بمونم آرمانو م ولی

 یمنم قربون   یر بشه ممکنه ام  ی. اگه آرمان طورزانوهام گذاشتم  یسرمو رو  گیج
 .کنه

م فکر نکنم. دستمو جلو بردم و از کمر کتش بد  ییجهکردم به درد و سرگ  سعی
. یفتهب یرونداشت ب یزیچ اییش باال زدم که اگه کلت کمر رو به سمت کله

نبود. خم   زییسمت چپش به من بود و سمت راستش به در. سمت چپش چ
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 یرو یلبخند ش،یکلت مشک   یدنشدم و سمت راستش رو نگاه کردم. با د 
 .ت کمرم و به بند شلوارم بندش کردمبرش داشتم و پش یعاومد. سر  لبم

بود   یچپم تمامًا خون   یو بازو  رفتیم  یجگ  ی. سرم کمیستادما  یوار کمک د  به
 .بود  یمونهم آزادمهم نبود. االن فقط م  یول  ریختیچکه ازش مچکه  یو گاه 

 .به سمت در رفتم و آروم بازش کردم یوار کمک د  به

 یچیه یکیاون تار یو تو سوت و کور بود یلیکردم. خ یراهرو نگاه  به
 .مشخص نبود

هم بهش وصل بود و   یدشکه کل  یدر خارج شدم و در رو بستم و قفل بزرگ   از 
کشون به سمت سلولش رو برداشتم و کشون یدبهش زدم که شک نکنن. کل

 .رفتم

 .یادن ینگاهم به عقب و جلوم بود که کس مدام

 یدمو آروم کش  یممآوردم و سطحش رو با کمک دست زخرو از پشتم در   کلت
 .. حالم اصال خوب نبودیدکش  یبد یر که دستم ت

و کرپمو چنگ زدم که  یاسورمه ییقهاز درد جل از درد در هم شد و صورتم
 .یادصدام در ن

 .به سمت سلولش رفتم یحال نزار با

 شدیباز م یرونبود و رو به ب باز یمچسبوندم. درش ن یوار در خودمو به د کنار 
 .یرونب اومدیح مو صداها واض
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 !گفتیم یاتهم کرم که چرند یو گاه  اومدیشوکر و برق م یصدا گاهی 

 .به راست خوردیبلند بود و از دو سمت پاچ م روراه

 .تر کنمکردم باعث شد حواسمو جمع   صدای

شد و حاال نوبت توئه.  ی! کار ما عملیهوشهِسُرمه و ب یر زنت حالش خوبه؛ ز -
 !که نرفته؟  یادت

 :آرمان بلند شد که گفت حالیب  صدای

 !کثاف...فت؟  یسر...سرش آورد ییچ...چه ب...بال -

 :و گفت یدخند یهند و کر بل کرم

 یاد؟قرار بود سرش ب ییبال؟ چه بال -

 :گفت  یکرد و جد  مکثی

 !خوای؟یم یراییبازم پذ -

فضا  یاومد و بعدم داد مجدد آرمان که تو یمانندجرقه یهم صدا بعد
 !پیچیدیم

 یسهمثل پل یکه هردو پوشش  یگهکردم. کرم بود و دو نفر د  یدر نگاه  یال از 
 .داشتن

به  یوار در و د ینرو باعث شد از درز براه ییگهاز پشت در و سمت د صدایی
 .نبود یراهرو نگاه کنم؛ کس
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کردم   یهم فشار دادم و سع  یآرمان که بلند شد، چشمامو رو  یعربده  صدای 
 !نمتویآروم باشم. من م

داد  ینپام ب یو فرز از سمت چپ در به سمت راست رفتم. صدا یع سر  خیلی
 .آرمان گم بود

ماشه گذاشتم   یکردم رو به کتف کرم. دستمو رو  یریگهدف  یع و سر   یاطاحت  با
نره و اسلحه رو هم سفت گرفتم  یجهم فشار دادم که سرم گ یو چشمامو رو

 .که دستم نلرزه

 گرفتیچشمم جون م  یجلو  یسلحه با مرادا  یکجدل و شل  یهاصحنه  مدام
 .دستم بلرزه شدیو باعث م

 یلیبود خ یک. چون تارکردم یریگلب گفتم و دوباره هدف یر ز «هللابسم»
 .معلوم نبودم

رو پس سرم حس  شکلیاییرهآهن دا یزمان سرماهم یدم،رو که کش ماشه
 .کردم

ها دست از شکنجه هخراش بود که همراو گوش یادز قدر ینا یک شل صدای
. گلوله درست به کتف راستش کردنیبه صحنه نگاه م یر برداشتن و متح

 .افتاد ینزم یبرخورده بود و با زانو رو

وارد کرد. قلبم تپش  ترییشتر شد و فشار بمحکم یپشت سرم، کم اسلحه
 :که گفت  یمرد یگرفت و ترس کل تنم رو گرفته بود. بعدش هم صدا

 !یعبندازش؛ سر  -
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 :گفتم  رفتهیلدهنمو قورت دادم. دستمو باال بردم و تحل آب 

 !ساحلم -

 یشآت  یاتاق و مثل اسفند رو  یبودن تو  یسادههاشون واهمراه با اسلحه  دوتا
 یزیچ گفتنیم ی. چون ترک زدنیو مدام حرف م پریدنیم یینباال پا

 .و توجهم به شخص پشت سرم بود فهمیدمینم

 .یدراستمو گرفت و عقب کش یورد و بازوآ  یینشو پااسلحه آروم

 :بهم گفت رو

روعه؛ برو بهش برس و بهش ! رهام ته راهیکارت احمقانه بود و سختش کرد  -
 !ها یامن؛ به خودش بگ  یجا یهبگو ببرتت 

 :تکون دادم و گفتم یسر  تند

 !آرمان یر،ام -

 :وسط حرفم و تند گفت پرید

 !باشدست و پا ن ینگران نباش؛ فقط برو تو -

 .شهیآدم نم وقتیچه ینا یر،خ نه

 :بهم گفت رو

 ی؟هست  یمنتظر چ  یگه؛برو د -

 .رو رفتمراه یتکون دادم و عقب گرد کردم و به سمت انتها سری
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 .راهرو بودن یمثل همراه بودن و تو ینفر  چند 

که رهام با اسلحه به   چیدمیو به راست پ یدمبه آخر راهرو رس یوار کمک د  به
 .رفتسمتم نشونه 

 :گفتم  حالیرفته و ب  تحلیل

 !ساحلم -

 :گفت  یر آورد و مشکوک بهم نگاه کرد. با تعجب و ح یینرو پا اسلحه

 چته؟ یی؟ساحل؟ تو -

 :به بازوم کردم و گفتم ایاشاره

 .امن یجا یه یگفت منو ببر  یر ام -

 :که همراهش بود گفت  یاز چند نفر  یکیتکون داد و رو به  سری

 .گردمکن تا بر   یریتمد -

 .تکون داد یسر  پسره

 :راست و سالممو گرفت و گفت دست

 ی؟راه بر  تونییم -

 :و گفتم یدمبا درد کش یدرد صورتم جمع شده بود. نفس از 

 .کمک کن  یکمآره...ف...فقط  -



  

 
955 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

که رو به باال بودن رفت.   ییهاسمت پلهتکون داد و بازومو گرفت و به  سری 
 .بود تانمونیرسدب یبود که تو ییهامثل پناهگاه

 یر گروه با ام  یهبا خودش آورده بود دو گروه شده بودن.  یادینفرات ز تعداد
 .گروه هم با روهام بودن  یهو 

کرد   یتمبود رو بار کرد و دستشو پشتم گذاشت و هدا دار یبپناهگاه که ش در 
 .باال

. زدیبدجور چشمم رو م یطمح ییرفتم. روشنا یرونکردم و ب  یادرد ناله با
 ![کننیناز نم قدر ینابد ا یایدان]زن

خودش منتقلمون کرده بود  ی. از خونهیمخونه باغ بزرگ شد یه یاطح وارد
 .جاینا

باغ پخش بودن و کت و بال  یتو ی،نفر  نزدهنفر همراه، حدودًا پو چند
خورده بودن و  یر همراه بسته شده بود و دو نفر هم ت ییتاهفت_هشت

 .بودنگوشه نشونده   یهشونو همه

 :دوباره گرفت و گفت بازومو

 .پناهگاه برمتیم یاب -

و دست سالمم  رفتمیتند دنبالش مو تند کردمیصورتمو جمع م کهدرحالی
 :م بود گفتمهم به آرنج

 پناهگاه...کجاست؟ -
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 .یدار یشکه توش آسا  یالییو - 

 :از درد و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 ی؟آرمان چ  -

 :شد و گفت یک در خونه باغ نزدبرگرده، به  کهینا بدون

 .شهینم شیچینگران آرمان نباش؛ سنگ از آسمون بباره اون ه -

 :گفتم  یضغ با

 !که از تو اجازه نگرفت  یدببخش -

 :کرد و در رو باز کرد و گفت  ایخندهتک 

 .یدفاع کن یستحالت الزم ن ینبا ا -

 :گفتزد و   یگوشش دست   یتو یرفت و به هندزفر  اییسمت ون مشک  به

 .ریمیم یمساحل با منه؛ دار یر ام -

 یون مشک  یلینگفت و در ر یزیبهش گفت که چ یچ  دونمیشد و نم منتظر 
 .و بهم کمک کرد داخل بشم دیرو کش

 .دادم یهتک یشنشستم و سرم رو به پشت یصندل یشدم و رو داخل

غ، با یه یاطح یتو ینبودم. با توقف ماش قرار یو ب  یدمدرد کش یکل  یمبرس تا
 یموچشمامو که از درد بسته شده بود رو باز کردم و پشت دست سالم و خون

 .یدمکش  یشونیمبه پ
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 .یمشدم و وارد ساختمون باغ شد یادهپ ینکمک رهام از ماش  با 

 :گفت  یبلند یرو هول داد و با صدا یورود در 

 یی؟کجا  ی؟ال ی؟ال -

ه بود و تنم نشست یتو یسمت کاناپه بردم و روش نشوندم. لرز بد به
رفت که چندتا در  ییبه سمت راهرو یع سر  ید،از سرما. حالمو که د لرزیدمیم

 :داشت و با داد گفت

 .بدو ساحل حالش بده یی؟کجا  یال -

وارد  زد،یموهاشو پشت گوشش م کهیهم درحال یشد و ال یاتاق  وارد
ه متعجب و با دو ب یدنمکاماًل مشخص بود شد و با د  یراییکه از پذ  ییراهرو

 .سمتم اومد

 ینبود. شلوار ج ایدپ یدشتنش بود و پوست سف رنگییدوبنده و مشک  تاپ
 .هم به سرش زده بود یدیو تل سف اییمشک 

 :زانو زد و متعجب گفت کنارم

 با خودت؟ یکرد  یکار چ یوا -

بهش بدم و صورتم همه عرق کرده بود   یبود که بخوام جواب   یبدتر از اون   حالم
 .هم داشتم و عالوه بر درد لرز 

 :اومد و گفت یروناز اتاق با دوتا پتو و متکا ب رهام

 .یادب یار پاشو برو زنگ بزن آقا یزل بزن  ینیبش کهینا یجا -
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 :بلند شد و گفت الی 

 !دستور دادنت ینکه حال ساحل بده و اال داشتم برات با ا  یفح -

و  یدم کشهوا تکون داد و پتوها رو رو ی»برو بابا« تو یدستشو به معن رهام
کنار کاناپه من   یعنیسه نفره،  کنار کاناپه  یز م یسرم گذاشت. رو یر متکا رو ز

 :و با داد گفت یدبه موهاش کش ینشست و کالفه دست 

 تو؟ یکجا موند  ی؟ال -

 :اومد و گفت یرونبه دست ب یگوش  الی

 !کنی؟یجلز و ولز م قدر ینتو چرا ا رسونه؛یگفت االن خودش رو م  -

 :یددندون غر  ینهم بود از ب یاخماش تو کهدرحالی

هزاربار به غلط کردن   یروز  کنهیم  یبشه آرمان کار  یشاحمق؛ ساحل طور  د  -
 !یفتیمب

 :هم روبه من گفت بعد

 .رسهیاالن م یار؛طاقت ب -

 یخواسته  ینهمه دک و پز چطور تن به ا  ین! موندم با اترسنیقدرم م! چههه
 !بشه یشکل ینداد که روزگارمون ا یلعنت 

درد داشتم و چشمام  یلیو ناآروم بودم. خ شدیم تر یقو عم یقعم نفسام
هم  یتوانم گرفته شد که چشمام رو یکم به قدر. کمرفتیم یاهیهمش س
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 یاصاًل توان   یول  زدمیکه مدام اسممو صدا م  شنیدمیها رو مبچه  یافتاد. صدا 
 ... .دادم و رو هم از دست یدنمکم توان شننداشتم که چشمامو باز کنم. کم

*** 

نفس نفس کهیو با ضرب چشمامو باز کردم. درحال یدمکش یبلند جیغ
 .نگاهمو به اطراف دوختم زدم،یم

باز   یها کماز پنجره  یکی  یداشت و گوشه  یبلند  یهاکه پنجره  یکاتاق تار  یه
 یببود و ترک یل. اتاق تکمخوردیم یرنگ و تور یدسف یبود و باد به پرده

 .بود یدو سف یرنگ عسل

 یدرازم کرده بودن و سرم رنگ یبا پتو و متکا عسل یدتخت دونفره سف روی
سرم  ییگهداده بودن و سر د یر بود گ یدرنگرو به تاج تخت که بزرگ و سف

 .هم به دست راستم وصل بود

ست تخت گذاشته شده بود و  یپاتخت  یبودن رو یکه خون  یمقبل لباسای
 .تنم بود رنگییمشک  ینبا شلوار ج رنگییاورمهگشاد و س  یشرتت

عوض کنه که مادرشو به عزاش   یهوشیب  یمنو اونم تو  یجرئت کرده لباسا  کی
 .داشت ینسبتًا گشاد ییقهبود و  یاحلقه ینآست یشرتشبنشونم؟ ت

 .شده بود و به گردنم متصل بود یچیچپم تمام باندپ بازوی

 یز و م  رنگیبود و کمد بزرگ و عسل  ینزم  یرو  یاو فرشچه  یدپارکت سف  کف
 یلاتاق رو تشک یاجزا ییههم بق یست با تخت و پاتخت  یدسف یشآرا
 .دادنیم
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 .گشاد گم شده بود  یشرتت یتو بدنم 

و پشتش هم رهام داخل   یکردم که در باز شد و ال  یاو ناله  یدمکش  ینفس  بلند
 .شدن

رهام  یبود ول شیمشک  ینو شلوار ج یمشک  یبا همون تاب دوبنده الی
 .یبود با شلوار مشک  یدهرو پوش یلش و بنفش یهود

موهاشو پشت گوشش داد و به سمتم اومد و کنارم نشست و رهامم  الی
قدرم پوست با تاپ دوبنده؟! ملت چه یشهسردش نم ین. ایستادکنارش ا

 !کلفتن ماشاهلل

رو گرفت م  دست راست و سالم  یشده بود و درد داشتم. ال  یقو بازدمم عم  دم
 :و گفت

 ی؟خوب  یهو؟شد  یچ  -

 :تکون دادم که گفت یهم انداختم و سر  یپلکامو رو حالبی

 خوای؟ینم یزیچ -

 :دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم آب

 ....آبیکم -

 یختکنارش ر  یوانل  یرو تو  یپاتخت   یتکون داد و آب داخل پارچ رو  یسر   تند
 یو رو  یدشکه خوردم عقب کش  کمیو به سمتم آورد و کمک کرد که بخوردم.  

 :گفتم  یکه سوال  گذاشتش  یپاتخت 
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 آرمان؟ - 

 :انداخت که رهام گفت یینتکون داد و سرشو پا یسر  الی

 .نکن! آرمان حالش خوبه و جاش هم امنه یتشاذ یال -

 :گفتم  تند

 .دروغ ن...نگو بهم، راستشو بگو -

 :رو بهش گفت الی

 .یسته ندوساله ک یبچه یگه؛د گهیراست م -

 :کرد بهم و گفت  رو

حالش بد بود و به خاطر قلبش که بهش شوکر متصل  یکمساحل آرمان  -
 !کردن ُمرد

 یوونهد  گه؟یم  یچ   ینچشمام گرد شد و نفسم حبس شد. ا  یهاز ثان  یکسر   در 
ست سالممو که بهش جون بود! چطور ممکنه؟! د! آرمان که سگ گه؟یم یچ 

 یادم بهش زل زدم. کاًل دردم   یرتشتم و با حدهنم گذا  یِسُرم وصل بود رو رو
 .رفته بود

 :و گفتم یدمخند هایوونهد مثل

 !ی؟سادگ  ینتو؟! آرمان ُمرد؟ به هم گییم یچ...چ  -
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انداخت. آب دهنمو قورت دادم و بغض گلومو   یینتکون داد و سرشو پا  سری 
م بگم؟ بگ یچ  یرانمن برم ا یط؟شرا ینا ین؟ چرا توگرفت. چرا؟ چرا اال

 !ستعمو پسرت مرد؟ بگم شوهرمو کشتم برگشتم؟! واقعًا مسخرهزن

چندتا  یدهکل کنه؟ مگه من ترشبا من کل یگهد یبشه ک  یشطور آرمان
 !ُمرد؟ ینداشتم که ا یشهپعاشق

 .اومد یرونچشمم ب یقطره اشک از گوشه یهسوخت و  چشمام

 :و گفت یدکوب  یال یبا تعجب به بازو رهام

 کنی؟یم یدل بچه رو خالتو  یواسه چ  -

 :بهم کرد و گفت رو

 !هنوز که نمرده یحالش بده ول یکمبه خاطر قلبش  گه؛یساحل چرت م -

 :بغض گفتم با

 ....نگو رهامدروغ ن -

 :دهنم برداشت و با خنده گفت یشد و دستمو از رو خم

 یشهنوز طور یناجوره ول یکمست به جون خودم. حالش زنده ونه،یوبابا د -
 .دهنش

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 پس کجاست؟ -
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 :پتو بود گذاشت و گفت یر شکمم که ز یرو دستمو 

االن هم  یمارستان؛بردش ب یر ام اومدیازش برنم یکار یار آقا یمارستان؛ب -
 .یششهخودش پ

که   یدمکوب  یال  یردم و با زانو محکم به پهلوباال آوردم و اشکمو پاک ک  دستمو
 !زد و گرومپ یغیج

 :گفت  یغ شد و با ج ینزم پخش

 !جنبهی! ب یخر  یلیساحل خ -

 :و گفت یدخند رهام

 !آخ که دستت طال -

رهام  یپا یرو رو یدشو سف یبلند شد و با حرص کفش پاشنه سه سانت  الی
 .گذاشت و محکم فشار داد که داد رهام بلند شد

 :که رهام گفت  یدمبهشون خند ریز 

 !باشه بابا له شدم؛ ول کن -

 :و گفت یدزد و عقب کش یلبخند آمیز یتموفق الی

 !یهرهر به من نخند یگهبار د یتا تو باش -

فشار   یکمبهش کرد و پاشو بابا آورد و سطح کفشش رو    اییدهن کج   روهام
 .دهیداد مثاًل داره ماساژ م
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 :بهش گفتم رو 

 رهام؟ -

در همون   رهامم روش بود.  یظو نگاه مملو از غ  شدیداشت از اتاق خارج م  الی
 :حال گفت

 بله؟ -

 پشش؟ یمن رو ببر شهیم -

 :رفت، نگاهشو بهم داد و گفت یرونکه از در ب  الی

 ی؟ک   یشپ -

 :زل زدم و گفتم بهش

 .یگهآرمان د -

 :و گفت خندید

 .خیالیحاِلت؟ ب  ینبا ا -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .ینمشبب خوامیآره، م -

 :تکون داد و گفت ینبه طرف سری

 .بدم یلتسالم به آرمان تحو یددست من و با ی. تو امانت شهیاصال نمنه،  -

 :گفتم  یلجباز با



  

 
965 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یرمو اال خودم م یمنو ببر  یدتو هم با یشش؛برم پ خوامیگفتم م  - 

 :و گفت یدکش  یپوف  کالفه

 .یادشو. حالش که خوب بشه م یخیالساحل ب -

 :گفتم  حرصی

 .یارفم حرف نحر  یلطف کن رو ینمش؛بب خوامیرهام گفتم م -

 :لب گفت یر ز آوردیدرم یبشرو از ج شیگوش  کهیو درحال یدکش  پوفی

 !یگهد ییاون آرمان زورگو الحق که زن -

 !یمخونداداش تازه هم یکار  ی. کجایدمدلم بهش خند توی

 :گرفت و کنار گوشش گذاشت. چند لحظه مکث کرد بعدهم گفت  ایشماره

 .سالم -

- . ... 

 .هظاهرًا که خوب -

- . ... 

 کنم؟  یکار جا، چاون یارمشکه ب  گهینه؛ م -

- . ... 

 .یاداصاًل کوتاه نم -

- . ... 
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 .باشه - 

- . ... 

 .نگران نباش مراقبم؛ فعالً  -

 :گذاشت که گفتم  یشهود یبج یآورد و قطع کرد و تو یینرو پا گوشی

 آرمان بود؟ -

 :تکون داد و گفت ینبه طرف سری

 .بود یر ام یهوشه؛آرمان ب -

 :تکون دادم و گفتم سری

 یم؟! حاال بر ی؟تو گرفت اجازه -

 :تکون داد و گفت سری

 و حالت خوبه؟ یحرکت کن تونییم یمطمئن -

 :تکون دادم و گفتم سری

 !مهربون باشن قدر ینا یاد به خالفکارا نم ًآره، اصال -

 :و گفت خندید

 .چسبهیِخِرمونو مبشه آرمان  یت! طوریمکه مهربون شد  یرهالبد کارمون گ -

. از درد دستم ه کمک دست سالمم نشستمحدقه چرخوندم و ب یتو نگاهمو
 .نکردم ییاعتنا یول یدمصورتم جمع شد و لبمو گز 
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 :سمتم اومد و گفت به 

 .بذار ِسُرمتو بکشم بعد بلند شو حاضر شو -

برداشت و اول سرم رو   یپاتخت   یتکون دادم که چند برگ دستمال از رو  سری
 .ورد و بعد دستمالو روش گذاشتدرآ 

 یتکونش ندم. درد داشت ول  یلیبه گردنم وصل بود و حواسم بود که خ  دستم
 !یخیالخب ب

 :سوراخ دستم زد و گفت یباند رو آورد و دستمال رو برداشت و رو چسب

 ی؟کمکت کنم لباساتو بپوش  خواییم -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .یرونب یببر  یفتشر  تونیینه، م -

 :به سمت در رفت و گفت یخیالتکون داد و ب سری

 .سرده یرونکمد هست؛ گرم بپوش ب  یلباس تو -

نگاه   یو به پاتخت   یستادماومدم و ا  یینجواب داد بهش آروم از تخت پا  بدون
قرصا  ینکردم. روش پر قرص و چسب و باند و... بود. به سمتش رفتم و ب

چشمام برق زد و به کمک  ،اییمسکن قو یدن. با دتمدنبال مسکن گش
 .بود خوردمش یوانل یکه تو  یآوردم و با آب  یرونرو ب یقرص یپاتخت 

با  ایهیغهزدنت چه ص یدآرمان د یست،آبت ن یست،بگه نونت ن یستن یکی
 حالت؟ ینا
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 .آوردم یرونرو ب یو گشاد و گرم یشمی یسمت کمد رفتم و هود به 

خارج کردم که با حرکتش   کردیم  که به گردنم وصلش  یادستمو از پارچه  آروم
 !ییخدا یدکش  یبد یر نفسم بند اومد. ت

گشاد رو به زور و دعا و نذر از تنم درآوردم   یشرتدهنم رو قورت دادم و ت آب
 .و دوباره دستم رو به گردنم وصل کردم یدمرو پوش یو هود

 یمان عوض کردنش رو نداشتم و فقط نهم که مناسب بود و اصال تو شلوارم
و به  یتخت نشستم و به بدبخت  یرنگ رو پام کردم و لبه یشمی یهاتبو

 .کمک دندون بنداش رو بستم

 .گذاشتم  یمهود یبج یبرداشتم و تو یپا تخت  یرو از رو یمشدم و گوش بلند

ت سرم انداختم و با دس  یرو رو  یدو طرفم و باز ول کردم و کاله هود  موهامو
که   یبه شرط  شدیتر مدردش با قرص کم از زخمم رو گرفتم. تر یینسالمم، پا

 !اجازه بدم اثر کنه

 .نکردم و به سمت در رفتم ییاعتنا یول رفتیم یجگ  سرم

*** 

کنار   یصندل یرو یر . اماومدیرو رفتم و رهام هم دنبالم مراه یسمت انتها به
ورود ) giriş yok» نشسته بود که روش نوشته بود اییشهدر بزرگ و ش

 («ممنوع

 .بود امیگهدست د یدستم به بازو یهمتش رفتم و س به
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 :بود گفتم یو یس یس اییشهکه به در ش  یو با نگاه  یسادموا جلوش 

 توعه؟ ینا -

 :تکون داد. کنارش نشستم و گفتم یداد و سر  یهتک یصندل یپشت  به

 گفت؟  یدکتر چ  -

 :بدون نگاه کردن بهم گفتاخم،  با

 ... .هداره ک یقلب ینآنژ یماریگفت که ب  -

 :و تند گفتم یدمحرفش پر  بین

که ممکنه  گیرهیدرد م شینهس ینامشخص قفسه یهاکه اکثرًا به علت -
قلبش رو   یاز عضله  یکنه مرگ قسمت   یقلب  یکنه؛ اگه هم سکته  یقلب  یسکته

 االن حالش چطوره؟  ینمرو از برم. بگو بب  یناا  یمن همه  یرخان. امشهیشامل م

 :ر نگاه کرد و گفتزد و به د پوزخندی

 .شده طوریینا یکرد  یتو بهش نامرد یالبد از وقت  -

 یقلب ینکردم، آرمان آنژ  یمن نامرد کنه؟یم ینچرا همچ ینپشمام! ا واقعا
 گه؟یم یوسط چ  ینپشمک ا ینگرفته، ا

 :گفتم  کالفه

 !جا زبونت بازه؟که همه  یمادر عروس ی؟با عروس دار یچه نسبت  -

 :زل زد و گفت یمبآ  یاخم به چشما با
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 !کنییافتخارم که م - 

 :بهش زل زدم و گفتم تخس

 !یه؟حرف ید؛عشقم کش -

 :از تاسف تکون داد و گفت یزد و سر پوزخندی

 !از توعه تر یشآرمان هزار برابر ب یاقتبه خدا که ل -

 :بهش کردم و گفتم اییکج   دهن

 !دارهاسم خدا از زبون تو واقعًا خنده -

 :تمسخر گفت با

 !یدنیهپس البد از زبون تو شن -

 :حدقه چرخوندم و گفتم یتو نگاهمو

 !زنم؟یکه من با تو حرف م  یاصاًل مگه تو آدم -

 :شدم و خواستم به سمت در برم که گفت بلند

. یرو هم احتمااًل بدون   ین؛ اممنوعه  یو  یس  یه سخانم پرستار، ورود همراه ب  -
 !یشدممکنه به کشتن ب یدنتمخصوصا تو که با د

برو باال براش تکون دادم و خواستم به سمت در برم که دکتر  یبه معن دستی
سالم  یبه معن یاومدن. جلوش رفتم و سر  یرونب یبا پرستار جوون  یانسالیم

 :براش تکون دادم که با لبخند گفت
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 - Merhaba( .سالم) 

 :زد و گفت خندییشن امیر 

 !ساحل جون یبلد باش یفکر نکنم ترک  -

 :رو بهش گفتم یکج دهن   با

 !بابا یا -

 :گفتم  یسیرو به دکتره به انگل بعدم

- Can you speak english (ید؟صحبت کن یسیانگل تونیدیم یا؟ )آ 

 :ن داد و گفتتکو یسر  دکتره

- evet...om...yes( !بلهبله...اوم...)! 

 .یدهم کش  یکردم که اخماشو تو  اییزبون دراز  یر تکون دادم و رو به ام  سری

 :به دکتر گفتم ور 

- How is my husband؟ Arman Radmehr( . شوهر من حالش چطوره؟
 (آرمان رادمهر

 :کرد و گفت  یتکون داد و مکث  سری

- He is fine; He has just regained consciousness( . اون خوبه؛ تازه به
 .(هوش اومده

 :و با لبخند گفتم یدمکش  یقیعم نفس
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 - Can I see my husband ?(ینم؟و ببشوهرم ر  تونمیم) 

 :زد و گفت لبخندی

-  Not; He may feel bad with a lot of excitement( .یجاننه؛ ممکنه با ه 
 .(حالش بد بشه

 :مظلوم کردم و گفتم چشمامو

- you're welcome; I will finish it soon( .زود تمومش  کنم؛یخواهش م
 (کنمیم

 :کرد و گفت  یمکث  دکتره

- OK; Just follow the health protocols( .یهاباشه؛ فقط پروتکل 
 (یدرو دنبال کن یبهداشت 

 :تکون دادم و با لبخند گفتم سری

- Eye( .چشم). 

 :تکون داد و گفت سری

- Nurse Denise helps you( .کنهیبه شما کمک م یز پرستار دن). 

پشت   یرسام،ام  به  اییگفتم و با زبون دراز  یتکون دادم و لبخند ممنون   سری
 .یمشد یوسییسر پرستار خنده رو وارد س

کردن دستام،  یو کاله بعد از ضدعفون  یروپوش و روکفش یدناز پوش بعد
 .پرستار به سمت اتاقش رفتم ییو با راهنما یدمدستکش رو هم پوش
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 دادیکنارش که نوار قلبش رو نشون م  یتور شدم و در رو بستم و به مان وارد 
 .رمال بود. ننگاه کردم

 یگونه یچپش چسب خورده بود و کبود ییقهبسته بود و شق چشماش
صورت  کهینراست و زخم سمت چپ لبش هنوز مونده بود؛ با تفاوت ا

 .شده بود یز مثل قبل تم شیخون 

 شینهس  یقفسه  یپشت دست چپش ِسُرم متصل بود و هر دو دستش رو  به
 .بودن

 قدر ینو روش نشستم. ا یدمتر کشکنارش رو جلو  یسمتش رفتم و صندل به
 .تخت گذاشتم یکه آرنج دست سالمم رو رو  یک نزد

 شینهس  ی. قفسهیدمانگشتاش کش  یدستش گذاشتم و آروم رو  یرو  دستمو
 .یستشد و مشخص بود خواب ن یینباال و پا ترییشبا سرعت ب

آروم نشون داد، دستم رو برداشتم و    یعیطب  یر که حرکت نوار قلب رو غ  مانیتور 
 :گفتم

 .آروم باش؛ اصاًل دوست ندارم حالت بد بشه -

و دست سالمم   یدمکش  یقیو چشماش بسته بود. نفس عم  زدینم  یحرف   هیچ
 .دست متصل به گردنم گذاشتم یبازو یرو رو

 :هاش زل زدم و گفتممژه به

 ی؟خوب  -
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 :گفت  یادورگه یبا صدا آروم 

 کنی؟یفکر م یچ  -

 :خودش آروم گفتم مثل

 .دونمینم -

 :لب گفت یر باز کرد و بهم نگاه کرد. آروم ز چشماشو

 ... .دستت -

آروم بود. از اون  یلیرو ادامه نداد و به بازوم زل زد. نگاهش خ حرفش
 .توش بود یناراحت  یهاکه رگه  ییآروما

 :گفتم  یاتکون دادم و با تک خنده سری

خودت مراقبت از  یبلد یلی. خیم نکرده به فکر من باشمن خوبم؛ الز  -
 !کردییم

 :زد و گفت یآروم و کمرنگ  لبخند

 !یباهام که آرومم کن یمهربون ش یکم یالاقل االن اومد کردمیفکر م -

 :گفتم  یتکون دادم و با لودگ  یسر  متفکر 

م خب متاسفانه اومدم مثل هند جگرخوار ش یها! ول گیینم راهمیمستر ب  -
 !تا مهربون

 :گفت  و یدکش  یقیو نفس عم خندید
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 ان رم کی

و الزم  یاآرامشه؛ تو هم جز همون دسته ی،زندگ  یبودنشون تو یابعض - 
 .یبگ  یزیچ یستن

 :گفتم  یو با مسخره باز خندیدم

تو متفکر و  قدر ینچرا ا یا؟آ  یدیرس یجهنت ینبه ا یینه بابا؟ خودت تنها -
 !ی؟باهوش

 :زد و گفت یلبخند آروم دوباره

 ساحل؟ -

 :بهش زل زدم که گفت سوالی

 .گرفتیقلبم م دیدمیحال و اشکات رو م یوقت  شدم؛یم یداشتم روان  -

 .دادیصداقت م یگرفته بود و کاماًل بو  صداش

 :انداختم و آروم گفتم یینپا سرمو

 سوال بپرسم؟ یه -

 :تکون داد و گفت یسر  آروم

 جان؟ -

 :گفتم  آروم
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

زم غرورت رو بهت ندارم و ازت متنفرم، چطور با یامن عالقه دونییتو که م  - 
 یشتا چند وقت پ کهیحالدر  یگیو حرف دلت رو بهم م ذارییکنار م

 ذاشتی؟یغرورت رو کنار نم کشتنتیم

تر کرد حالش رو بهم دوخت و لبش رو با زبونکم  یزد و چشما  یرنگ کم  لبخند
 :انداخت و گفتباال  ییو ابرو

 !یستیتو متنفر ن -

 :باال آوردم و گفتم سرمو

 !ی؟مطمئن قدر یناز کجا ا -

 :گفت  آروم

که با   ینشد یخیالمبا اون حالت...ب یرزمین،ز یبشواون بل یکه تو  یوقت  -
 .ستنشونه یههاشون بکشنم، خودش شکنجه

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .کردمیکار رو م ینهم بودیهم که م اییگههرکس د -

 بود؟ یرساماگه ام یحت  -

 :گفتم  یضبا غ باال انداختم و ابروهامو

 !کشتمشیاون رو که خودم م -

 :کرد و گفت  یآروم یخنده تک 
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یکه من وقت   فهمییم ی. اگه باهوش باشیستیکه متنفر ن  یدهنشون م ینا - 
 یه. حاال هم مطمئنم که دمیاون کار رو انجام م افته،یم یاتفاق  یهمطمئنم 

 !شمیحاکم قلب دخترعموم م یروز

 :و گفتم خندیدم

 .اوزون رو هم سوراخ کرده  ییهخداجون! آرمان اعتماد به عرشت زده ال  یوا  -

 :و گفت خندید

 !اون روز یادکه م  یدمقول م یحاال تو بخند ول -

 :زدم و گفتم ایقهقهه

 یلمنه حاکم قلب! ناموسا ف یچیمه! یر رو از ما نگ هایخوش ینا یاخدا یوا -
 !درسته؟ بینییم یادز یترک 

 :خنده که گفت یر بلندتر زدم ز بعدم

 .کننیم یرونتب یانساحل خانم االن م -

 :باال انداختم و گفتم یاخنده شونه با

 .نگران نباش خودم قصد رفتن دارم؛ رهام منتظره -

 :کرد و گفت  یشد. بعدم اخم یلبخندشو خورد و جد یهو

 !با رهام یکرد  یخودب یلیتو خ -

 :چشم گرد و خنده گفتم با
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !ی؟شد یرتیاالن مثاًل غ - 

 :گفت  پوکرفیس

 !اموات یریگگفتم غافل  ینونه؛ ا -

 :خنده گفتم با

ملتو َمَچل  یه یو حالت از منم بهتره و الک  جاییینا یالک  کهیننه مثل ا -
 .گذرهیبهت خوش م یادیکه ز  یم! پاشو؛ پاشو بر یخودت کرد

 :گفت  یهمون نگاه جد با

 .مشیقراره منتقلم کنن بخش؛ فردا صبحم مرخص م -

که   یروز . از ددادیغروب رو نشون م یشنگاه کردم؛ ش یوار د یساعت رو به
م؛ بعد هم بود یهوشتا امروز ظهر که ب یالو منو منتقل کردن و یدرس یر ام

 .جاینا یماومد

 :انداختم و گفتم ینگاه  بهش

 ی؟ندار یکار  یگه؛خوبه خب. برم د -

 :گفت  آروم

 !نرو -

 :گفتم  یطوننگاه کردم و ش بهش

 !دلت برام تنگ شده؟ -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :و گفت خندید 

 .آره بانو؛ بدجور دلم تنگته -

 :که گفت  یدمخند آروم

 ی؟بزن   یحرکت   یه  خواییها! نم  کشنیمواقع دخترا خجالت م  طور یناصواًل ا  -

 :خنده گفتم با

 یگی؟م طور ینکه ا  یچندتاشونو امتحان کرد -

 .که دست مردم  یدیمنون گندم، د یمنخورد کدوم؛یچه -

 :و گفتم خندیدم

 !برات خجالت بکشم؟ یانتظار که ندار -

 :تکون داد و گفت سری

 .دارم رو دوست یکه هست   یننه؛ هم -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .شمیحتمًا عوض م یچون تو دوست دار -

 :و گفت یدکش  یقیو نفس عم خندید

 !نگات کنم خوامیحرف نزن م -

 :و گفتم یدماز خنده گز  لبمو
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

که   یسموا حرکتی! ب ایه؟یغهچه ص بازیایهند ینکن جون مادرت! اولمون   - 
 !کرده؟  یداانحراف پ ینیتعه ساحل ب یآخرش بگ 

 :و گفت خندید

 یم؟کن  یشهند یادبه ما نم یگه؛حرف نزن د یوونه؛نه د -

 :خنده گفتم با

 .گیرهیم مخنده تونم؛یآخه نم -

 :خورد و گفت شوخنده

 .باش یخنده چرا؟ جد -

لپ چپم   یلپ راست و شستم رو رو  یتکون دادم و چهار انگشتم رو رو  یسر 
 .یرهم نگگذاشتم و فشار دادم که خنده

بر و بر و   طوریینبرداشتم و صدام رو صاف کردم و بهش زل زدم. هم  دستمو
 .عاشقانه بهم زل زده بود

و پشت چهارتا انگشت دست   یدمشکه گز   یادبه خنده کش ب  خواستیم  لبم
 .کردم خودم رو کنترل کنم  یدهنم گذاشتم و سع یرو رو سالمم

 یقهقهه یبشم که نتونستم و صدا یدستم رو برداشتم و خواستم جد رهدوبا
 .یچیداتاق پ یآرومم تو

 !بود به من قالب کردن  یچ   ینا  یاخدا  زدیلبخند بهم زل زد. نگاهش داد م  با

 :خنده گفتم با
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 ان رم کی

م خنده کنییبهم نگاه م طور نیا یوقت  یستزهر؛ خب دست خودم ن یا - 
 !گیرهیم

 :فتتکون داد و گ سری

 .نگفتم که! راحت باش یزیچ -

 :! با خنده گفتمییاز صدتا فحش بدتر بود خدا این

 .نکن یتاذ یاد؛به من نم بازیایهند ینآرمان ا -

 :بهم نگاه کرد و گفت یلبخند جذاب  با

 !تره؛ پس بخندم لذت بخشهات براخنده  یصدا  کنمیعشقم؛ حاال که فکر م  -

ُرم متصل به دستش نگاه کردم که  ِمو خوردم و به سعمد و به زور خنده از 
 .یرهم نگخنده

 :گفت  پوکرفیس

 خندی؟یحاال که من گفتم نم ی؛خر  یلیساحل خ -

 شییخنده. خدا  یر حرفش بلند زدم ز  ینزور خودمو نگه داشته بودم که با ا  به
 !مثل بمب منفجر شدمر روم بود که فشا قدر ینا

 :از تأسف تکون داد و گفت سری

 .کتک مفصل بهت بزنم  یهپاشو، پاشو برو تا بلند نشدم  -

 :دار گفتمخنده و کش با
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 دونستم؟یو من نم یآو! دست بزنم داشت  - 

 :خنده گفت با

 یبه حال یکه حال  زنمتیچنان مآن ی،کن  یباز یرتمبا غ یکمبله که دارم؛  -
 !یبش

 !یم؟که بزن  کنمیو نگات م شینمیالبد م ی؛بزن  تونییمًا مآره حت -

 .تکون داد سری

 .یبگ  یزیهم چ یدصد در صد! نبا -

 :خنده گفتم با

 .نداره؛ آرزو کن یبیآرزو کردن که ع -

 .گفتینم یزیهم چساکت بودم و اون یقهنگفت. چند دق یزیو چ خندید

 :شدم و گفتم بلند

بهت حال دادم. درد دستمم شروع شد  دییاز یگهرادمهر، د یآقا خب -
 خوای؟ینم یزیچ ی؟ندار یآرومش کردم. کار یدوباره؛ به زور با مسکن کم

 :زد و گفت یو لبخند آروم یدکش  یقیعم نفس

 .بانو مراقب خودت باش -

 :و گفت یدهم کش یکرد و اخماشو تو  مکثی

 ساحل؟ -
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :بهش نگاه کردم که ادامه داد سوالی 

هاست خودمو باهاش وفق دادم که سال  ینه از سر دلتنگ   ی؛بر   خوادیدلم نم  -
که مراقبت   ی. دوست دارم بمون یو عادت دارم که دلتنگت باشم؛ از سر نگران 

 .یبر  کهینباشم نه ا

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

و  برنیزت حساب مهمه ا یستم؟دوستات ن یشنگران نباش؛ مگه پ -
 .اشجمعه نگران نب یلیحواسشون خ

 :و گفت یدکش  پوفی

 .نگرانم یهم الک  یدشا دونم؛ینم -

 :تکون دادم و گفتم سری

 !شهینم یمجونم؛ طورنگران نباش من سگ  -

. زود یادن یشپ یمشکل یدوارمام یدی؛رو دوباره به رخم کش یتآره؛ زرنگ -
 .گردمیبرم

 :متکون دادم و گفت سری

 !یومدیهم ن یومدیحاال ن -

 :و سرمو خم کردم و گفتم یدمن داد که خنداز تأسف تکو سری

 !یببوس یشونیموپ یدمبهت اجازه م -
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 ان رم کی

 :که پشتم بذاره گفت  آوردیدستشو باال م کهیکرد و درحال  ایخندهتک  

 !بوس خواست؟ یحاال ک  -

. خواستم عقب بکشم که دستشو پشتم یدبهش زل زدم که خند پوکرفیس
 :گذاشت و گفت

 .ورم به بختم پشت پا بزنمقهر نکن بانو؛ من شکر بخ -

 :که معترض گفتم  یدبوس یآروم و طوالن  پیشونیمو

 !از کوپنت بهت رو دادم تر یشب یگه؛بسه د یهو -

 :از پشتم برداشت و گفت دستشو

 !جیغویغ باشه ج -

هوا براش تکون دادم و بعد از  یحافظ« تو»خدا یبه معنا یو دست  خندیدم
 .لبخندش، به سمت در رفتم یدند

 کهیبه سمت رهام رفتم و درحال یر به ام توجهیخارج شدم و ب  یوسییس از 
 :بودم گفتم یدهلبمو از درد گز 

 یم؟بر  -

 :گفت  یر تکون داد و رو به ام سری

 ی؟ندار یکار  -
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 ان رم کی

 ی»نه« تکون داد. اله یه معنب یهم بود، سر  یکه همچنان اخماش تو  امیر  
 .باز نشه گهیعموپورنگ، ابروهات به هم گره بخوره و د یهشب

رهام راه افتادم و با دست راستم آرنج دست چپمو گرفتم. دردش باز  دنبال
 .اوج گرفته بود

 .رد و بدل نشد یو تا خونه حرف  یمشد ینشماش سوار 

*** 

 :گفتم  یاباال رفته یصدا با

 شد؟ ی! چ یو نفهم و ابله یجاز بس که تو خر و گ ؛یال ینینب یر خ -

 ینگاهمو به در آشپزخونه دادم. رو شیو مشک دار پاشنه یکفشا  یصدا با
 .بودم یدههم روم کش ییبودم و پتو یدهکاناپه سه نفره دراز کش

هم هست  اییگهاز من و خودش کس د یر انگار غ رفتیبا ناز راه م همچین
 !که قراره تورش کنه

 :حرص گفتم با

 !نهناخنات نشک یآب حمل کرد یوانل یهقرص و  یهخانم  یال ی؛وا یوا -

 :رفت و گفت ایغرهچشم

 یادهم  یو آرمان، للگ  یر ام یسر  یکه صدقه یمَل ِل نبود یگه؛د یچیه -
 !شاهلل کوفتت بشه! بخور انیمگرفت

 :گفتم  رو ازش گرفتم و دستییشپ پوکرفیس
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 ان رم کی

 .کتک مشت بهت بزنن  یهبدم  یدها! با یپررو شد یلیخ - 

سمت آشپزخونه رفت رو ازم گرفت و به  دستییشو پ یدکش  ینفس حرصی
 :که با داد گفتم

 .کنهیدستم درد م یارشب یبابا روان  -

 یخارج شد و وارد آشپزخونه شد و با صدا یراییتوجه بهم از پذ بدون
 :گفت  جیغوشیغ ج

 .هم دارم اییگهد یف. وظایستتو ن یفرهمند للگ  یپاک یمن تو ییفهوظ -

 یبرنگرد یاله. یدمکش یقیدست سالممو مشت کردم و نفس عم حرصی
 یاد؛سرش قرار بود صبح ب یر . خیتنها گذاشت  یتهافر  ینآرمان که من رو با ا

منم بودم دل کندن از اون  یگه؛غروبه هنوز مشرف نشده. آره د یشساعت ش
 !جذاب برام سخت بود یپرستارا

احمقو نگاه. اصاًل براش مهم   یئه ئه ئه ئه؛ دختره  ی؛ال  ینیو بهره نب  یر خ  الهی
 !نه یاه درد دارم ک  یستن

 :زدم یغ حرص ج با

. یرونبکشه ب  یتخدا حقمو از دماغ عمل  یچرخ؛ اله  یجدهه  یر ز  یبر   یاله  یال  -
خنگول بدبخت   ی! دخترهیولت کنه که بترش  یر ام  یت سقط بشه؛ الهبچه  یاله

 یرتتشاهلل به حق پنج تن و چهارده معصوم برق بگ. خاک تو سرت انیدهترش
 .... و یو قلب یمغز  یسکته ی. الهیرونکف از دهنت بزنه ب

 !خبره؟چه -
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 ان رم کی

رو پت و مت روبه یاخمو یافهسرم رو به عقب دادم که با ق یبه باال نگاهمو 
 :شدم. با حرص رو بهش گفتم

 به تو چه؟ -

دست چپش رو تکون داد   یتو  یدو با کل  یسادسرم دست راست به کمر وا  باال
 :و با اخم گفت

س قطعا به پ ی؛ولت کنه بترش یر ت سقط شه و ام بچهشاهللان گییم یدار -
 .من مربوطه

 :بهش کردم و گفتم اییبهش زل زدم و دهن کج  یضغ با

 !یدمند یبیالتوشب بود س یدببخش -

به سمت مبل تک  خیالیزد. آرمان ب  یاز تأسف تکون داد و پوزخند سری
 .رفت و روش ولو شد یانفره

 :ب گفتمل یر مبل نگاه کردم و ز یر ز به

کرد.   یمتقس یم! شامپانزه مبلو از وسط به دو نیماشاهلل؛ اورانگوتانو گفته زک  -
 !پول خورده به خدا

 :صداش نگاهمو بهش دادم که گفت با

 لب؟ یر ز گییم یچ  -

 :دادم و گفتم یلشتحو یامسخره لبخند
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 از بس  کنهیحملت نم  یلی! ماشاهلل فکر کنم تر نگرمیم  ینشآفر   یهابه حجم  - 
 !یاگنده

 :و گفت یدخند آروم

خالصم  یچشه مگه؟ همه دوست دارن؛ حاال من عضله ی؟کرد  باز شروع -
 !یکالهتو باالتر بنداز  یدبا یگهد

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

 !دوست داشتم یلنگد ن د؛ متاسفانه من ش -

 .بهش کردم اییبهم زل زد که دهن کج  پوکرفیس

 :گفتم  یبلند یاله و صداکه با ن  یدکش  یبد یر ت دستم

 .دستم درد داره یار اون قرصا رو ب یال ینیو بهره نب یر خ یاله -

 :رو درآوردم و با حرص داد زدم یهگر   یبا ناله ادا نمایشی

 !یارخبرت اون قرصا رو ب ی،موز یحناق گرفته ی؟ال -

 :که با حرص رو به آرمان گفتم  یدمنشن جوابی

 .بده آب دستم یکهچ یهحداقل مامانم هست  جا. اونیع سر  یران؛منو ببر ا -

 :و گفت یدخند آروم

 !نه یرانا یول ریمیغر نزن م قدر ینا -

 :بکشم که دستاشو باال آورد و گفت یغیحرص خواستم ج با
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 .گمیحاال بهت م یارمنزن. بذار برم قرصاتو ب یغعمو ججون زن - 

 .تو آروم به سمت آشپزخونه رف یدکش  یقیشد و نفس عم بلند

به سقف زل زدم   یاد. تا بکردم آروم باشم  یبه اطراف نگاه کردم و سع حرصی
 .هاشو شمردمو ترک

کرده   یرنگ پاش نگاهمو از سقف گرفتم و بهش دوختم که اخم کم یصدا با
 .بود

گذاشت و قرصا رو از خشابش درآورد و برگشت.  یز م یرو رو دستیپیش
 :خواست کمک کنه که گفتم

 .مخود خورمیم -

قرصا رو  یع رو به سمتم گرفت. سر  یواندستم گذاشت و ل یقرص رو تو دوتا
 .شدم و آب رو خوردم خیز یمن یدهنم گذاشتم و کم یتو

ت که خشاب انداخ ینگاه به اسم رو یهاولش برگردوند و  یرو سر جا لیوان
 :گفتم

 .دکتر! مسکنه یبلد یدیمفهم -

 :کرد و گفت  یاخنده تک 

 خورت نکنن؟ یز بده مراقبم چ -

 !بعد قرص رو بخورم نه برعکس یچک کن یداول با یره؛د یکم -
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رو  اشینهس یقفسه یکمکنارم برگشت و نشست و  یمبل تک نفره روی 
 :ماساژ داد که گفتم

 ی؟درد دار -

 :ون داد که گفتم»نه« تک یبه معن سری

 !گییمثل سگ دروغ م -

 .دمبهش کر  اییدرازبهم زل زد که زبون پوکرفیس

من  یرونشست که روبه یادونفره یکاناپه  یرو یر وارد شدن و ام یو ال امیر 
 ِی به خوب  یدیند یشما سگ دست  یلهم کنارش نشست. خداوک یبود و ال

 !یدم! من که ندی؟ال

 :باال انداخت و گفت ییابرو امیر 

 .اعتراف بدهکارم یه -

 :بهش نگاه کرد که گفت یسوال آرمان

 !یایدبه هم م ی؛انتخاب کرد یه زن باهوشک  کنمیاعتراف م -

دست سالمم موهامو کنار زدم و آروم کف سرم رو خاروندم   یانگشت اشاره  با
 :باال انداختم و گفتم ییو ابرو

 !چه عجب -

 :گفت  یلکسحرص دادنم ر یباال انداخت و برا ییابرو امیر 
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 !تو رو نگفتم؛ زن دومش رو گفتم - 

 :حفظ ظاهر گفتم یبهش کردم و برا اییکج   دهن

 !خب منم خودمو نگفتم، زن دومش رو گفتم -

 :گفت  یبا دقت بهم زل زد و بعد رو به آرمان سوال یهثان چند

 چرا واکنش نداد؟ ینا -

 :باال انداخت و گفت یاشونه خیالیب  آرمان

 .دونمیالبد بهم اعتماد داره؛ چه م -

 :مثل قاشق نشسته گفت الی

 .تیسهم براش مهم ن یدشا -

 :بهش زل زدم و گفتم یضغ با

 !تیسهم به تو مربوط ن یدشا -

ش خنده زدیزار م شیافهبراش درآوردم. ق یبهم رفت که شکلک  ایغرهچشم
 :لب گفت یر خودشو کنترل کرد و ز یول یادم

 !یوونهد -

 :زدم و گفتم یحرص درار لبخند

 !یدخوشش آ  یندبب یوانهگر د  یوانهد -

 :گفت  یر که با حرص رو به امبهش کردم   یااشاره و
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 !ی؟بهش بگ  یزیچ خوایینم یوونه؛د گهیبه من م ینبب - 

 یر رفتار ام ییخنده. خدا یر باال انداخت که آرمان زد ز یاشونه یخیالب امیر 
 !رو مخ بود یلیخ

 :رو به آرمان با اخم گفت امیر 

 !نخند عه -

 :درآوردم و گفتم اداشو

 ه؟ن یا خندهیعه! به تو چه که م -

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 !کنم  یچیشده ها! وقتشه دمت رو ق یادروت ز یلیخ -

 :خنده گفتم با

 !یمشت  مونینکش ی؛وا یوا -

 :بهش رو به آرمان گفتم توجهیاز تأسف تکون داد. ب  یزد و سر پوزخندی

 آرمان؟ -

 :کرد که گفتم  یبهم نگاه  سوالی

 یران؟ا ریمیم یکِ   -

 :و گفت یدم کشرنگ درهکم  اخماشو

 .نه رانیا یول ریم؛یامشب م -
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 :گفتم  حرصی 

 پس کجا؟ -

 :و گفت یدهم کش یهم بعد از من، اخماشو تو امیر 

 پس کجا؟ گه؛یراست م -

 :گفت  یداد و چشماشو بست و با پوزخند یهمبل تک یسرشو به پشت  آرمان

 !خونه داره یار هرکجا که  -

 :بلند شد و با اخم گفت امیر 

 !ر نباش آرماندنبال ش -

 یم؟بکش اییباز قراره چه بدبخت  یگه؟د یهک  یار بهشون زل زدم.  پوکرفیس

 :و با اخم گفت یستادروش ابلند شد و روبه آرمانم

 !یستمن بگردم دنبالش بدک ن یکممتا االن شر دنبال من بود؛  -

 :باال رفته گفت یو با صدا یدکش  یقینفس عم امیر 

! شهیدرست نم یچیفرهمند ه یشرفتنت پبا  گم؛یابله برا خودت م -
 .کنییرو هم خراب م یز چهمه

به سرگرد اطالع بدم و زودتر   تونمیجون! منم م  یفر   یشپ  یم! قراره بر جونآخ
 ...! یهمراهمه و هرجا برم د  اسپیی. گرچه ج یمخالص ش  یهقض  یناز دست ا
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پرت اسو حو یدمشک یبلند «ینشلوارم بود »ه یکه تو اسیپییفکر ج  با 
 !زدم یغیو ج یدکش  یبد یر شدم که بازوم ت خیر یمن

و دراز کش، با دست  یدمکش اییگهد یغهم رفت و ج یاز درد تو صورتم
 .خورد یر که انگار دوباره ت  یدکش  یر بد ت قدر ینسالمم دست ناقصم رو گرفتم. ا

 :به سمتم اومد و با اخم گفت یع بهم جمع شد و آرمان سر  حواسشون

 هو؟یشد  یچ  -

. بلندتر از قبل دادمیهم فشار م یو مدام از درد پلکامو رو یدمگز   یینموپا لب
 :گفت

 !با توئم ها -

 :گفتم  یاباال رفته یچشمامو باز کردم و با صدا تند

 یتمدلسوز  ی؛کن  یرو با داد زدن سر من خال  اییگهد  یجا  یدق و دل  یحق ندار  -
 !بخوره تو سرت

و آروم با دستش  یدکش یقینفس عمو  یستادبست و صاف ا چشماشو
 .رو ماساژ داد شینهس یقفسه

 .هوا رفت یغممبل چنگ زدم و نشستم که از درد دوباره ج یپشت  به

 :کمک کنه که با حرص و درد گفتم  خواست

 !شکنمیتت رو مدستت بهم بخوره قلم دس -
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و با چشم  یآروم یکرد آروم باشه. با صدا  یچشماشو بست و سع دوباره 
 :ه گفتبست

 .لج نکن بذار کمکت کنم شه؛یباز بشن شر م هاتیهبخ -

 :گفتم  تند

 .یننه. فعاًل که تو و کارات برا من شر شد  یا  شهینداره شر م  یربط   یچبه تو ه  -

واقعًا حقشه؛ از  یکنم ول  یبشتخر  یهبق یکه جلو  یستن یکار درست   دونممی
از فوت  یدم؛حت نکشنفس را یهامروز من  ینتا هم یرانکه برگشت ا  یوقت 

 .یگهکارش و هزارتا مثال د  یدنو فهم  یتشکالش و بعد هم وصآقاجون و کل

 یکه تعادل روان   ینمسالمم رو گرفت. ا یبلند شد و به سمتم اومد و بازو الی
 !نداره

و استرس  کردیمکش بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. دستم درد مک به
 .تموم تنم رو گرفته بود اسپییج 

به هوش اومدم توش بودم. به سمت   یبود که وقت   یرو هل داد؛ همون اتاق   ر د
و پتو رو کنار زد و  یدمکش  یعسل یبا پتو و متکا یدخواب دو نفره و سفتخت

 .کمک کرد دراز بکشم

 :که آروم گفتم  یدکشرو روم   پتو

 ی؟ال -

 :بهم نگاه کرد که گفتم سوالی
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 که قباًل تنم بود کجاست؟  ییلباسا - 

 بود؟ یکه خون   ییموناه -

 :رفت و گفت یاغره»آره« تکون دادم که چشم یبه معن سری

من   یچمدونت؛ توقع که نداشت   یو گذاشتمش تو  یلوننا  یه  یچپوندمش تو  -
 !بشورمش؟ ینمبش

که  شستیی. میاصاًل دمت گرم که نشست  یه! توقع چیکه قربونم بر الهی
 !کردمیفحش م یضروحتو مستف

 :نباشه. آروم گفتم یدام پاز چهره یمکردم شاد  سعی

 کرم نبود؟  یالیمگه چمدونم و -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 .تختته یر آوردنش؛ ز -

کنندم بلند   یوانهدرد دتکون دادم که به سمت در رفت. بدون توجه به  سری
 .شدم و در رو قفل کردم

 .مو خم شد یدمسمت تخت اومدم و آروم نشستم. لبمو از درد گز  به

جلو اومد.   یکه کم  یدمشتخت بردم و پشت چمدون انداختم و کش  یر ز  پامو
اومد. با دست  یرونجلوتر رفتم و دوباره پامو پشتش انداختم که نصفش ب

 .کردم  یالب ناله یر رو هم درآوردم و از درد ز شیهسالمم بق
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 یمشک   یلونباز کردم و نا  یپشوپخشمو پشت گوشم انداختم و ز  یموها  سریع  
 .آوردم یرونو بر 

 !ه بود، خاک تو سرت ابلهخون گرفت یخر رو نگاه کنا؛ چمدون بو یدختره

 !! اوفپوشه؟یرو م یناا یک   یگهد حاال

 .یدمکش  یرونرو باز کردم و شلوار رو ب یلوننا یضغ با

 !شد یدهآوردمش که در کوب یرونکردم و ب  یک رو به درز نزد اسپییج  آروم

 .مشتم گرفتم و به لباسام نگاه کردم یرو تو اسیپیدر نگاه کردم و ج  به

و لش و  یمشک  یبه همراه هود اییمشک  ینو لش و ج یبج یشش شلوار 
 .یکفش اسپرت مشک 

 !خدا یرو کجا بچپونم؟ ا ینا حاال

 :گفتم  اعصابیدر زده شد که ب  دوباره

 .کنمیالبد دستم بنده که باز نم یه؟کوفت! کدوم ابله  -

 :شدشت در بلند آرمان از پ صدای

 !صاب مرده رو ینباز کن ا -

 :گفتم  یبلند یبا صدا حرصی

 .کنمیاصال باز نم یگهکه د  ییتو -

 :تر گفتکرد و آروم  مکثی
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 !درو ینباز کن؛ رو اعصابم راه نرو وا کن ا یزمعز  - 

 .هار شده یبه در زد. وحش یگهمحکم د یضربه یه بعدم

لباسام  یبه تمام جاهاشدم. دستمو لبم گذاشتم و بلند  یاس رو ال پیجی
 .و فکر کردم که کجا بذارمش یدمکش

اومده  یرونرو باال زدم و به کمر شلوارم زل زدم. دوتا بند ازش ب یهود تند
رو باز کردم و به دهنم   یونش. پاپشدیبزرگ بسته م  یونیبود که بلند بود و پاپ

 یاز و ن ه زور و نذر رو ب اسپییتر بشه. ج که درزش باز   یدمشگرفتمش و کش
 .داخلش فرستادم

بلند بود   قدر ین. بنداش ایدمکش  یینرو پا  یبهش زدم و هود  یعاد  گره  یه  تند
 .تا وسط پا بود یمهود کهیدرحال رسیدیزانو م یکه تا رو

و  زدیکنار زدم و به سمت در رفتم. مدام در م  یمودار و مشکحالت موهای
 .رفتیمخ م یرو

 .و در رو باز کردم و با اخم بهش زل زدم دمیاز درد گز  لبمو

 :اخم داخل شد و در رو بست و گفت با

 دادی؟یجواب نم زدمیدر م یکه هرچ   کردییم یکار چ -

کردم مظلوم به نظر برسم.   یو سع یدمکش  یشک کنه بهم نابودم! نفس وای،
 :گفتم  یتبا حرص و مظلوم

 !جوابتو ندم فهیح زنییبا محبت باهام حرف م یلیخ کهیننه ا -
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 :حرف بهم زل زد که با همون حالت قبل گفتم بدون 

اون  ینب ینگفتم، منو کشوند یچیه یبکشور غر  یمنو آورد یبرداشت  -
نگفتم؛  یچیو خر، ه عاطفهیب  یسر  یه ینب ینگفتم، ولم کرد یچیبشو هبل

 .اخم و دادات برا منه یحاال هم که اومد

 یلمکه تحو یکنه؟ کس ینقش باز خوب قدر ینا یدینرو د یک  شخدایی
 .خودم بفرستم چشم نخورم یصلوات برا یه گیره؛ینم

 یسوشرت طوس یبج یانداخت و دستشو تو یینسرشو پا یرنگ اخم کم با
 .دارش کردکاله

 تر یشب کهینا یبرا یپرت کردن حواسش ول یبود برا یهم کاف  جاشینا تا
 یامکردم به بدبخت  یار بشه. سعدغضکنم تمرکز کردم که صدام ب  یر مخشو درگ

 .فکر کنم

با تالش فراوان، سوزش   یتدهنم رو قورت دادم و چشمامو بستم و در نها  آب
چشمام  یر و ز ینیبچشمام حس کردم. طبق معمول االن نوک یاشک رو تو

 .شهیسرخ م

 :گفتم  یصدا یبغض تو با

 .یهمشم به فکر خودت  -

صبر کردم که خوب   یکمبه چشمام زل زد.    رفتهباال    یباال آورد و با ابرو  سرشو
انداختم و  یینسرمو پا ینی،بعدم مثاًل من دوس ندارم اشکامو بب ینه،بب
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

کوچولو   یهتا    ینها  یعمل  ینیب  ی. خوب یدمچشمم کش  یر ز  مویدهکش  یهاانگشت 
 !راهه هب فینتینو ف شهیم یصدات تو دماغ  یع سر  کنی،یبغض م

م گذاشت چونه یر تر کرد و دستش رو زباهام کم شو. فاصلهیدمباال کش بینیمو
 .یدشو باال کش

 یبا احساساتت باز قدر ین. واقعًا شرمنده که اکردیبه چشمام نگاه م مات
 !کنمیم

خواستم بغض  یگه. دیختاز چشمام ر یاشک  یچشماش زل زدم و قطره به
 ! عر بزنم کهینکنم نه ا

 .یادظب بود که به دستم فشار نم کرد. مواپشتم انداخت و آروم بغل دستشو

 :گفت  یآروم یصدا با

 .نکن یهعمو گر نکن؛ جون زن یهگر   ی؟ساحل -

 .باال رفت میهگر   یصدا بار ینمامان بدتر بغضم گرفت و ا یادآوری با

 :گفت  آروم

 .کنییم یهگر   یفهبه خدا ح -

 .عقب یلیهقمو از عمد اوج دادم که خودش رو عقب برد؛ خهق دوباره

 .دادیهم فشار م ی. چشماشو محکم روینمباال آوردم که صورتشو بب سرمو

 !کنم قلبش گرفت. اوه اوه! خونش نشه گردنمون صلوات  فکر 
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .مو پاک کردمرفتم و ساکت بهش زل زدم و با دست راستم گونه تر عقب 

 .لبخندش پنهون کنه یکرد درد صورتشو تو  یباز کرد و سع یعسر  چشماشو

 :زل زدم و گفتم بهش

 ی؟خوب  -

 :تکون داد و گفت سری

 نکن؛ باشه؟ یهگر   یگهد -

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 کنه؟یراستشو بگو؛ درد م -

 :»آره« تکون داد که گفتم یبه معن یسر  آروم

 .یآشت  کنم؛ینم یهنگفتم. اصاًل باشه گر  یزیمن که چ -

 :و گفتم یدمچشمم کش یر ز دستمو

 !اصالً  یهمنو چه به گر  -

 :زد و گفت لبخندی

 !ها کنهیم یدوارمکه ام  ییهاز اون رفتارا ینا -

 :کروم و گفتم  یز ر چشمامو

 !درد داره یکه نگفت   یالک  -

 :»نه« تکون داد و گفن یبه معن سری
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .کنهیدرد نم ینکن یهگر   - 

 :و گفت کرد  یابراش نازک کردم که تک خنده چشمیپشت

خونه رو متر  یفتیراه ب کهنینه ا یاستراحت کن یدبا ی؟بلند شد یواسه چ  -
 .یکن

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

 .خوش اخالق یکه در رو از جا درآورده بود  شدمیبلند نم -

 :کرد و گفت  یاخنده تک 

 !رفت یادمرو  یچ اعصاب نداشتم؛ دستم که به مسکنم خورد همه -

 :خنده گفتم با

پرستارت من   یدشا یکن  تب  ی! الهیممسکنم که شد  یم؛اهوع! پرستار که بود  -
 !باشم

 :کرد و گفت  یآروم یخندهتک 

 .بچه یقدر تو رو دارچه -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 .هداغ یر قنداقه منتظر ش یبچه تو -

 .شد یدهزد که طبق معمول چشماش خمار و کش یآروم لبخند
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

نه رفتار و مردو  کنهیرفتار نم  یرستانیامثل بچه دب  یعنیخوبه که معقوله؛    خیلی 
 .خندهیبلند و احمقانه نمبلند یا کنهینم یشوخ  یلی. مثاًل خکنهیم

تخت نشوندم و خودش  یپشتم گذاشت و به سمت تخت بردم. رو دستشو
 :و به چمدون زل زد و گفت ادیستا

 .جاینچه خبره ا -

 :گفتم  یضغ با

گرفته.   لباسامم بو ییهچمدون؛ بق یرو گذاشته تو یخون  یاحمق لباسا یال -
 پوشه؟یرو م یناا یگهد یک 

 :از تأسف تکون داد و گفت سری

 ی؟دوسشون دار یالباسا رو پرت کنم  -

 :زدم و گفتم یعوق  نمایشی

 .کنمیبهشون نگاهم نم یگهبنداز دور؛ من که د -

 :از تأسف تکون داد و گفت سری

 .شهالزمت با  یزیکمد هست فکر نکنم چ  یتو  یچ همه  ی؟تو الزم ندار  یزیچ  -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .یارو با حوله و مسواک در ب یلمموبا یلچمدون وسا یجلو یپفقط ز -

 :آورد و گفت یرونرو ب یلرو باز کرد و وسا زیپ



  

 
1004 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .هست تمیگوش  - 

 :و با ذوق گفتم یدمکش  هینی

 .دارم یلرفته بود موبا یادمآخ جون! بدش بهم. اصاًل  -

 :رو همه کنارم گذاشت و گفت وسایل

 .بهتره یروشن نکن یلتوموبا -

 :باال انداختم و آروم گفتم یاشونه بیخیال

 ... .زنگ زده باش یناممکنه مامان ا -

 :ش گذاشت و گفتدهن یجلو دستشو

 !ها کنییاوقات هنگ م ی. بعضیشه -

 .باال انداختم یابه در کرد که شونه یااشاره و

 :هم انداخت و گفت یچمدون رو رو در 

 .ببره پرتش کنه یادرو صدا کنم ب ییک بذار  -

اومد   یبعد به همراه همراه   یقهتکون دادم که به سمت در رفت. چند دق  سری
 .شت و رفتو اونم چمدون رو بردا

 شیدار و طوسکاله  یوشرتو س  یدکش  یقیرو پشت سرش بست و نفس عم  در 
 .یدبود کش  شیکه ست با شلوار مشک   یشمشک  یشرتبه ت  یرو درآورد و دست 

 :گذاشت و گفت  یپاتخت  یکنارم رو رو  یلسمتم اومد و وسا به
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .دراز بکش نفس - 

م به گونه یکوتاه   یو خم شد و بوسه یدکه پتو رو روم کش  یدمدراز کش آروم
 :دستشو کنار سرم گذاشت و گفت یدهزد و در همون حالت خم

 ی؟بخواب. اوک  یر حموم؛ راحت بگ یرمم -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .کنمیروشن م لمویموبا -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 .از لحاظ کرم نگران نباش چون ُمرد؛ فقط زود خاموشش کن که شر نشه -

 .زده به سمت کمد رفتبه منه بهت  توجهیشد و ب  صاف

 :گفتم  متعجب

 واقعًا ُمرد؟ -

 یسر   کشیدیم  یرونرو ب  یرنگ   یگلبه  یشرتت  کهینگاه کردن بهم، درحال  بدون
 .داد تکون

 کشتش؟  یک   -

 :گفت  بیخیال

 !یگهد یر ام -

 :و با بهت گفتم عجبمت
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

خب خبرت  یگه؟د یر ام گییم یلکسبعد ر ینرو کشت یکی ین! زدین؟هم - 
 ین؟ببر  یشبدون کشت و کشتار کارتونو پ تونستینینم یادب

 یو رو یدکش یرونبا حوله ب اییباال انداخت و شلوار جذب مشک  ایشونه
 :گفت  دستش انداخت و

. بعدم مگه تو شدیکه شر م  مردیها؛ د اگه نم یدار یمن چه توقعات  یز عز  -
 ی؟نکرد یک خودت به قصد کشت بهش شل

و  یدم. لبمو محکم گز یدکش یریبشم که دستم ت خیز یمخواستم ن حرصی
بگه که با  یزیتخت دراز شدم که به سمتم اومد. خواست چ یطور روهمون

 :حرص گفتم

بمونه. من  یخپشمات س د بذارم با برق بکشنت که مثل تاماصاًل حقت بو -
حواسش پرت بشه که  خواستمینکردم؛ فقط م یکبه قصد کشت بهش شل

 .یادب تر یع بتونه سر  یر ام

 :هم بود گفت یابکه کم  یکم  یطنتکرد و ش  ایخندهتک 

دارن عشقمو شکنجه   ینمبگو نتونستم بب  کنی؟یسختش م قدر ینخب چرا ا  -
 !هیگد یدنم

 :بهش کردم و گفتم اییکج   دهن

 .بکشنت ذاشتمیم یدهمه زحمت؛ بااون  یفح -

 :م فرو برد و گفتباز و آشفته یموها ینو دستشو ب خندید
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .گییم یونهذ ی؛بخواب گل - 

 :پس زدم و گفتم دستشو

 .نکن گیره؛یخوابم م خورهیدستت م یصدبار گفتم وقت  -

 .. داخل شد و در رو بستکرد و به سمت حموم رفت  ایخندهتک 

برداشتم و روشنش  یرو از پاتخت  یسالمم رو دراز کردم و به زور گوش دست
 .کردم

 یپبراش تا یع ملوک جونو باز کردم و سر  وییرفتم و پ هایامداخل پ سریع
 :کردم

 «ی؟ملوک جون، چطور سالم»

 :کردم  یپکه دوباره تا  یومدن جوابی

 !«ملوک جون سرگرد گمیبهت نم یگهباشه د ی؟کرد  قهر »

خنده  یکر است یهعمد سرگرد آخر رو گفتم که بفهمه خودمم. آخرش هم  از 
 :اومد یامفرستادم که بعدش پ

 .«یر وقتتون به خ سالم؛»

 ! ریمیشو عامو با هم م یادهگرفتتش! پ  یبابا؛ چه فاز رسم نه

 یلک  یااتفاق افتاده خالصه  یع ااز وق  یو نسبتًا رسم  یطنتبراش بدون ش  سریع
و آماده باشن که اگه  یمفرستادم و آخرش هم اضافه کردم که قراره کجا بر 

 .یمبهشون خبر بد یمرفت
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :جواب داد سریع 

 .«یدرو پاک کن هایاملطفًا پ ید؛که خبر داد  ممنون»

 .رو پاک کردم یاماپ یهمه یامافرستادم و پ ایاوکی

انگار نه انگار گذاشتم. اصالً  یپاتخت  یرو دوباره خاموش کردم و رو گوشی
 !م هم وجود دارنخانواده

گردن  یر . پتو رو تا زیستحرف زدن ن یبرا یمناسب یجا جاینکه ا البته
و متصل به گردنم رو نگه داشتم   یدهو با دست سالمم آرنج دست خم  یدمکش

از حموم   چکیدیکه ازشون آب م  ییو موها  یسکه در حموم باز شد و با سر خ
غش یت یشدوباره ش یکم اومده بود ول  یلیخ یششر کهینخارج شد. با ا

 .کرده بود

 .و نسبتًا کوچک دور گردنش بود یدرنگسف یحوله

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 !ها یزک  یگفت   میکویک م یع؛چه سر  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 .د هم نبودزو ینهمچ یگه؛ربع ساعت شد د -

و دنبال   یستادهم داشت، ا  یرو  یتا کشوکه سه  یدرنگ سف  یشیآرا  یز م  جلوی
لختش رو  یکرد. روشنش کرد و موها  یداشکشو پ  ینسشوار گشت که دوم

با  زدینم یاسپر  یاکه اگه بهش ژل   یلخت بود. به حالت  یلیخشک کرد. خ
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 ی. دور سرش رو کامل گرفته بود ولخوردیهر حرکت سرش موهاش تکون م 
موهاش بلند بود و  یود. باالرنگ شده بهم کم A یدش نکرده بود و جایسف

 .رسیدیتا کنار لبش م

 رنگییکه کاماًل خشک کرد، سشوارو سر جاش گذاشت و ساعت مشک   موهاشو
 :و گفت یدکش  یرونب

 !یستمجهز ن قدر ینانبار مهمات ا -

بوش خوش یشامپو ی. بویدتخت دراز کش یرو سمتم و اومد کنارم برگشت
رو  یلشکردم که به شکم افتاد و موبا  یچشم بهش نگاه  ی. از گوشهاومدیم

کرد که   یتشو عقب هدا یدبه موهاش کش یبرداشت و دست  یپاتخت  یاز رو
 .دوباره جلو اومد

هم  یهثان یه یدوباره عقبش فرستاد که دوباره جلو اومدن. حت  کالفه
 .از بس لخت بود دایستاینم

گوشش دادم.   هاشو از صورتش گرفتم و پشتسالمم رو باال بردم و طره  دست
 :ثابت شدن که کالفه گفت یکم

 !شهیدخترونه م جوریینبره عقب ا یدگوش مدل کجاست؟ با  پشت -

 :و گفتم خندیدم

 !یخب تو هم که کم از دختر ندار -

 :دستمو پس زد و آروم گفت یسکه پوکرف  یدملپشو کش بعدم
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !داداشاتو مسخره کن؛ مخصوصًا سروش - 

 :شده به سمتم اومد و گفت خیز مینگفتم که ن یزیو چ خندیدم

 .ینمزخمتو بب خوامیم -

 :تنم اشاره کردم و گفتم یهود به

 .یخیالب یارم؛سخته درش ب -

 .یختصورتش ر یتکون داد که دوباره موهاش تو ینبه طرف سری

 .ینمشبب خوامیم -

 :گفتم  پوکرفیس

 .شهینم -

 :تخت نشست و گفت روی

 .شهیم -

 کردیکه دستم رو به گردنم متصل م یمخصوص یدستم رو از پارچه آروم
 :و گفت یدکش  یرونب

 .شل کن -

 :گفتم  کالفه

 .کنهیبچه نشو؛ درد م -

 :خت و گفتباال اندا ابروهاشو
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یه ینبه ا یستچطوره. اصاًل تو که قرار ن یتشوضع ینمبب خوامیخب م - 
 .یعوضش کن یدباالخره که با یرون؛ب یایپارچه ب یکهت

 :و گفتم یدمکش  پوفی

 .اتفاقا قصد عوض کردن ندارم یر نه خ -

 :گفت  یسف پوکر 

 .خورییسرما م یوونه؛نازکه د -

 .یستمهم ن -

 :کرد و گفت  یرنگ کم  اخم

 .گمیمهمه که م -

 آرمان؟ -

 :بهم نگاه کرد که گفتم سوالی

 بینمش؟ی...اوم...من میعنیفرهمند؟  یشپ یمقراره بر  -

 :کرد و گفت  اخمی

 !سعادت بخواد یدنشفکر نکنم د یآره؛ ول -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 یاد؟ازش بدت م -

 :»نه« تکون داد و گفت یبه معن سری
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 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یرمجواب سواالمو بگ خوامینه؛ م - 

 ی؟چه سوال -

شد. برو ژل بزن بابا  یزونانداخت که موهاش آو یینبا اخم پا سرشو
مخ هم  یرو ید ولاعصابمون خراب شد! رفت و آمدشو هر چند قشنگ بو

 .رفتیم

 .به رفتنمون داشت یدهمه تاک چرا ما رو فرستاد و اون کهینا -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .ممکنه از عمد نباشه -

 :پررنگ کرد و گفت اخمشو

 .شهیست! اگه به همه اعتماد کرد که نمآدم با شک کردن زنده -

 .عرض کنم، حرفش کاماًل درست بودکه چه   یباال انداختم. تا حدود ایشونه

 :گفت  یدکه د  مکثمو

کم آماده کم  یگه. دیمشب پرواز دار هیازداالن که ساعت هفته؛ برا ساعت  -
 .ینمشو. االنم بذار من زخمتو بب

 :و گفتم یدمکش  پوفی

 نه؟ یستیکن نول -

 :»نه« تکون داد که گفتم یبه معن سری
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 .ینمکمک کن بش  - 

 :تخت نشستم و گفتم یو کمک کرد بلند شم. روکنارم انداخت   دستشو

 .بکش ینوآست -

دادم که بتونم حس کنم   یرونا حد ممکن بهمون حالت شکم نداشتم رو ت  در 
 .از درز دور بود یکجاست. به حد کاف   اسپییج 

 یکه دستمو از داخلش درآوردم. چون هود یددست سالمم رو کش آستین
 یرشز یاحلقه ینو آست یشرتت یه نازک بود یگرم نبود و تا حدود  یلیخ

 !بودم خدا رو شکر  یدهپوش

 :گفتم  یارفتهباال یدست چپم رو گرفت که با صدا ینآست مچ

 !آروم -

 :گفت  پوکرفیس

 آروم؟ یچ  یدم؛من هنوز نکش -

 :خنده گفتم با

 .گفتم  یکل  -

که از   یدکش  یرونآروم دستم رو ب  ینآست  یاز تأسف تکون داد و از حلقه  سری
 :صورتم جمع شد. با حرص گفتم درد

 .خب شد گفتم آروم ی؛اله یش خفه -
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 :و با تشر گفت جدی 

 قدر یننشده خدا رو شکر. ا یزیمعقرب که نبوده. چ یشن یگه؛بسته د -
 .یاردرن یبازلوس

 :گفتم  یسف پوکر 

 !یجد یا یهبازلوس یبشه که بفهم یبتشاهلل نصان -

 یو هود  یدکش  یرونب  یرو از هود  ردم که سرمبهش ک  اییو دهن کج   خندید
 .رو وسط اتاق پرت کرد

 یه کهیو باند رو از دور بازوم باز کرد. آروم و درحال یدخودشو جلو کش یکم
 :به زخم نگاه کنم گفتم اومدیکرده بودم و دلم نم  یز چشمم رو ر

 .بازش نکن زنهیآرمان سوز بهش م -

 :حدقه چرخوند و گفت یتو نگاهشو

 .یترسو نبود قدر یننشده. تو که ا یزیچ ی؛خمو خوردساحل م یوا -

 :حواسم به زخم بود گفتم کهیدرحال آروم

 .بابا یهترس چ -

خورده بود و   یهزخم کنار برد و با دقت بهش زل زد. چندتا بخ  یرو از رو  باندا
 .بود یدورش هم ضدعفون 

 :تکه با اخم بهش نگاه کرد گف  یکم
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 .کنم  شیضدعفون  یارمب یلبرم وسا پتو رو بکش روت سردت نشه؛ من - 

و به سمت در رفت. آروم  یدزخمم باال کش یتکون دادم که پتو رو تا رو سری
 .دادم یهبه تخت تک

 یبه زخم زل زده بودم که برگشت و در رو بست. رو یبا کنجکاو طور همین
 :تخت نشست و گفت

 !یلم داد ینهمچ یسته نخالت ک یخونه ین؛صاف بش -

 :تمگف  پوکرفیس

 شوهرمه؛ به تو چه؟ یقرف یخونه -

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 .فرماییدیم یحبله، صح -

 .جلو اومد که راحت باشه یگهد یکم یستم،من صاف بشو ن دید

 یگهبازوم رو گرفت و با دست د یر کرد و با به دستشو ز  یرو ضدعفون  ایپنبه
 :دراومد. با حرص گفتم یغمزخم که ج یو بعد رو یدرو اول دور زخم کشپنبه

 .شو  یخیالعفونت کنه. خوبه؟ ب  خوامیم  ی؛تو لطف کن  خوامیآقاجان من نم  -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 .تحمل کن بانو -
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 ینشو ادوس داشتم مثل سگ بزنمش و جنازه کشیدیرو که روش م پنبه 
 .وسط پهن کنم

دستمال   که همراهش بود و با  یظرف   یبعد گذاشتش رو  یدکه روش کش  خوب
 یک به زخم نزد یلیخ یاطرافش رو پاک کرد ول یکمبودن بازوم  یز تم یبرا

رو روش گذاشت و با باند روش رو  یبمونه. بعدم پد شینشد که ضدعفون 
 .یچیدپ

 .رو برداشت و به سمت در رفت. کارش حرف نداشت  یلتش و وسابس  مرتب

 .یدمبهش کش یدست  آروم

 ینو که شسته بود و خشک کرده بود، ببعد داخل شد و دستاش ییهثان چند
 .یدلختش کش یموها

 یفرو کرد و با لبخند یبشج ی. دستاشو تویستادو کنار تخت و سرپا ا اومد
 .بهم نگاه کرد یرهخ

 یدی؟نگاه داره؟ آدم ند کنی؟یر و ِبر منو نگاه م ِسفند بمثل گو یه؟چ -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 .یادبهت م یلیخ یا. سورمهیدمنه، خوشگل ند -

 :لب گفتم یر براش نازک کردم و ز یچشمبه تابم کرد که پشت یااشاره و

 !شعوریب  -

 :و گفت یدخند آروم
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 .دونییخودتم م ینوا جنبه؛ینه ب  شعورمینه ب  ییشخدا - 

 :تخس گفتم یحرفش رو قبول داشتم ول کهینا با

 .یکیتارواح شکم خ -

 :و با خنده گفت یدبه شکمش کش دستی

 .شکمم ندارم -

 .زد کنارم یرجهبهش کردم که ش اییکج   دهن

 :گفتم  پوکرفیس

 !به خدا یتارزانتو به رخ بکش یخو یستالزم ن -

 :تشکمم انداخت و گف یو دستشو رو خندید

 .بخواب یر گرگمو بهت نشون ندادم بگ  یجوجه؛ تا خو یادخوابم م -

 :خنده گفتم با

 !یمشت  مونیاوه اوه اوه! نکش -

 :و گفت خندید

 !باشه کنییحاال که التماس م -

 :از مچ دستش گفتم که گفت نیشگونی

 .ملوس ینکن گربه -

 :عوق زدن درآوردم که گفت ادای
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 .زهرمار - 

 :خنده گفتم با

 .ایشیهاونم ترک بینی؛یم یادز یلمبه جون عمو تو ف -

 :گفت  یطنتشد و با ش خیز نیم

 خوابی؟ینم -

 :گفتباال انداختم که   ابرویی

 .یادخوابم م ی؛غلط کرد -

 :گفت  یز صورتشو کم کرد و با چشم ر یباال انداختم که فاصله ابرویی

 !هست یزاییچ یه یتوحش یعمق چشما -

 :گفتم  یطنتباال انداختم و با ش ایشونه

 !یهچ ینندارم؛ تو بب یخودم دسترس یمن که به عمق چشما -

 :زد و گفت یجذاب  لبخند

 .نفس هاتقربون خواسته -

*** 

هم   ینشپام بود و آست  یکه تا رو  یدمکش  یمنفت  یبلند و آب   یراهنبه پ  دستمو
و  شدیانگشت وسط بند مبند داشت که به  یه. اومدیانگشت م یتا رو

 یهراستش حالت  یشونه ی. روشدیکلوش م  یینبود و از کمر به پا یلیاکل
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س رو پشت اپیی. ج داومیم  یینبود که از جلو و پشت تا پا  یمشک   یر شال حر  
 .کرده بودم  یبود مخف  یهگردنش که دوال

 رونیرو بستم و کالفه از اتاق ب ییپشت گوشم دادم و در رژ آلبالو موهامو
 : اومدم و بلند داد زدم

 خبرت؟ ییآرمان؟ جناب رادمهر؟ کجا -

قطع شد و درش که کنار در آشپزخونه بود  ییسشوار از داخل دستشو صدای
 .آورد که به سمتش رفتم یرونشو بباز شد و کله

 :گفت  زدیموهاشو شونه م کهیرو کامل باز کرد و درحال در 

 جان؟ -

 :دادم و گفتم یرونرو کالفه ب بازدمم

 چشمامو؟ ینآرمان بب -

 :باال رفته گفت یآورد و با ابرو یینرو پا شونه

 !من یبایجون ز -

 :حدقه چرخوندم و گفتم یحرص نگاهمو تو با

 .مثل همه ینجان...خط چشممو نگاه کن بب آرمان -

 :تکون داد که گفتم یدقت نگاه کرد و سر  با

 ی؟مطمئن -
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 :گفتم  ی. حرصیختصورتش ر یتکون داد که باز موهاش تو سری 

 ۔تراشمیتو مکله  یرانا یمما برس -

 :و گفت خندید

 یم؟. تموم شد که بر یقشنگ  ینمو به ا -

 :اتاق رفتم که دنبالم اومد و گفتتکون دادم و به سمت  ینبه طرف سری

 .دست بجنبون ساعت ده شبه یکم یزمعز  -

 :تمو گف یستادما ینهآ  جلوی

 !نشده که یر موهام مونده؛ د -

 :گفت  آوردیرو در م یدشسف یشرتت کهیتکون داد و درحال سری

 .ترهموهات که باز قشنگ  -

تب کردم. سرگرد نامر   هامویو چتر   یدمموهام کش  یکردم و دستم رو ال  مکثی
 یکنم. ول  یموهام مخف  ینگوشم و ب  یرو تو یبلوتوث  یبود که هندزفرگفته

 !شهیاگه باز باشه نم

درستش کردم  یرو فرق زدم. طور هامیجلو آوردم و بعد از چتر  هاموچتری
 یهندزفر  یهو به دور از چشم آرمان،  یرهگوشامو بگ  یرو یادیشکه حجم ز

ش رو درست کردم و ادامه یونبه پاپ یهتش رو شب. پشپنهون کردم یرشرو ز
 .م انداختم چون بلند بودشونه یهم رو
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 یرو تو  رسیدیم  یینبلندم که تا پا  یاز موها  یاصاف کردم و حلقه  هامویچتر  
قسمت رو داخل   ینا  یباییز  یکردم. از عمد و برا  یدستام گرفتم و باهاش باز

 .مدل به کار نبردم

 که چفت بدنش بود، آماده یشکت مشک یدنبا پوشنگاه کردم که  بهش
 .بودنش رو اعالم کرد

 .یدجلوتر کش یکتش کم  ینرو از آست شیدسف یراهنپ آستین

موش رو برداشت و  یاسپر  یز م یاز رو ی،سمتم اومد و با لبخند جذاب  به
 .به لبم اومد یبهم زد که ناخوداگاه لبخند یچشمک 

 .رو به پشت حالتش داد یموهاشو عقب داد و با اسپر  ماهرانه

 .گذاشت و عطرش رو برداشت و باهاش دوش گرفت  یز م یرو رو اسپری

 :گذاشتم و رو بهش گفتم  یمکوچک و مشک  یدست  یفداخل ک گوشیمو

 یم؟بر  -

 .یمکتش گذاشت و به سمت در رفت  یبج یتو یشوتکون داد و گوش سری

اسانسور به خودم  ییینهاز آ  یم،واحد رو که قفل کرد و وارد آسانسور شد در 
 :فتمنگاه کردم و با غرور گ

 !به؛ هلو شدمابه -

 :و گفت خندید

 !جون بابا؛ اعتماد به نفس بانو رو عشقه -
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 :درآوردم و گفتم گوشیمو 

 .یر ژست جذاب بگ یهمثل بشر  -

دستاشو از دو طرفم  ینه،به آ  رخیمکرد و خودش هم ن  یمتنظ ینهرو به آ  منو
 .به سرم چسبوند گرفت و سرشو کج کرد و

 :خنده گفتم با

 !یامنتظر بود -

 :و گفت خندید

 .شد یر د یر عکستو بگ -

 یمرفت  شیمشک   یگذاشتم. به سمت کوپه  یفمرو داخل ک  یگرفتم و گوش  سریع 
 .یمو سوار شد

ه به . آرمان بدون توجکردیبود که فرهمند هم شرکت م یمهمون  یه امشب
 !یع نو گرفت و منم که مطپرواز دست م ینو حرفاش، با اول یر ام

 .شهر خارج شد از 

درش  یبود ول ینماش یکه اطرافش کل  یستادو بزرگ ا یدر مشک  یه جلوی
 یاطح یرو داخل برد و تو ینبوق درش باز شد و ماشبسته بود. با دوتا تک 

 .شده پارک کردفرشسنگ 

 ینشد و به طرف من اومد و در رو باز کرد. دستم رو گرفت و از ماش پیاده
 .کرد  یادمپ
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 یآرنجش کرد. لبخند یبه حلقه یاکتش گرفت و اشاره  یرو به لبه دستش 
کرد و به چشمام نگاه کرد و بعد   یزدم و دستم رو به بازوش حلقه کردم. مکث 

 .باال انداخت و به راه افتاد ییابرو

 یدرنگ و به سمت ساختمون بزرگ و سف یمگذشت  یالییرگ و وباغ بز  یاطح  از 
 .یمرفت

در حال قدم زدن بودن. از چند  یا یستادها یچند نفر  یاطح یمحوطه توی
 .یمرو هل داد و داخل شد رنگ یاو در قهوه یمباال رفت یدر ورود یجلو یپله

رو  یدرحال قدم زدن بودن. گوش یا یستادها یچند نفر  یاطح یمحوطه توی
کردم و   رو قفل یسرگرد رو گرفتم و گوش یبه بلوتوث متصل کردم و شماره

 .گذاشتم  یمدست یفداخل ک

و در  یمباال رفت یدر ورود یجلو یرو از اطراف گرفت و از چند پله حواسش
 .یمرو هل داد و داخل شد رنگ یاقهوه

هوا رو پر کرده   یهمه  یعرب   یکر کننده  یک موز  یبود و صدا  تاریکیک تار  فضا
 .بود. دود و دمشون هم به راه بود

 .یدمکش  یقیه کردم و نفس عمحجم دود چندتا سرف از 

به صورت نامرتب   یو صندل  یز بزرگ بود که دور تا دورش رو م  یلیسالن خ  یه
که روشون فرش  ییهاسالن رو تخته ییگهو گرد گذاشته بودن و سمت د

 .شده بود یدهانداخته بودن، چ

 .حرکت کرد یابه اطراف کرد و به سمت تخته ینگاه  آرمان
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آرمان، بلند شدن که آرمان اشاره داد   یدنودن. با دروش نشسته ب  ینفر   چند 
 !دادن آرمانه؟ یصچطور تشخ یکیتار ینا ی. تویننبش

 :کرد و گفت  یبه سمت آرمان اومد و خوش و بش شونیکی

 کجا؟  جاینشما کجا ا -

 :کرد و گفت  یبه اطراف نگاه  در همش، یبا اخما آرمان

 فرهمند کجاست؟ -

 :سالن اشاره کرد و گفت یبزرگ گوشه یهاسبزه رو، به پله یپسره

 .یینباالن؛ هنوز مشرف نشدن پا -

. با یددستمو گرفت و به سمت در کش ی،تکون داد و بدون حرف  یسر  آرمان
آستر پشت گردنم بود،  یکه ال  اسیپییداخل گوشم و ج  یبلوتوث  یهندزفر 

 .شهیچک م یچ راحت بود که همه یالمخ

 یچهره یچه یول ینمبب یاز کس یاثر یدکه شاانداختم  یاطراف نگاه  به
 .یدمرو ند ییآشنا

متوجه نگاه نگرانم نشد  یکردم ول  یدلم شور افتاده بود. به آرمان نگاه  بازم
 .رفتیمیها مطور به سمت پلهو همون

 یحکمش اعدامه ول یرنشآرمان بود. اگه بگ یمنگران یلاز دل یکمفقط  یکم،
 !یستمنصفانه ن ینا
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کردم آروم   یم رو از پهنا گاز گرفتم و سعآروم باشم، انگشت اشاره ینکها برای 
 یشطور خواستیدلم نم یولحقشونه  ینکه کردن و ا  ییهباشم. ناحق کارا

 .که سراسرمو گرفته  یهچ یحس لعنت  ینا دونمیبشه. نم

رو بود به که ته راه  یبه سمت اتاق  ی،ها باال رفت و بدون توجه به کسپله از 
 .نبود یادز یلیاما کر کننده و خ اومدیتا باال م یکموز یافتاد. صداراه 

 :برسه، رو بهش گفت یعمد که صدام به هندزفر  از 

 راهروعه؟اتاق ته  یفرهمند تو -

نگفت که  یزیمثبت تکون داد و چ یبه نشونه ینگاه کردن بهم، سر  بدون
 .گفتم  «یلب »آهان  یر ز

 ی هم نرده اشیگهاتاق بود و ضلع درو که سه ضلع عقبش  یلیمستط سالن
 .و ست با پارکتا کار گذاشته شده بود یچوب 

 یدید  یهوبودم؛ واهلل من شانس ندارم    یدهباال کش  راهنمویپ  یدست چپم کم  با
 یملتو ک  یخنده یچ،مخ خودم ه یگهپارکتا! د یهمسر رادمهر با کله رفت تو

 !یاره؟بند ب

رنگ، انداخت کرم  یوار د یرو یتابلو و نگاهشو به یسادوا یادر قهوه پشت
 .ستیگهد جاییهمشخص بود فکرش  یول

 :حال گفت همون در 

 نو؟با -
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 :بهش زل زدم که نگاهشو بهم دوخت و گفت منتظر  

 .دارم یحس بد -

در هر  یول یمخراب شده بر  یناالن از ا ینهم یابهش بگم ب خواستیم دلم
 یکه باهاش همکار  یش چه زمان چه حاال که فروختم  کردم؛یم  یصورت نامرد

 .کنم

 :نباشه؛ بدون حرف بهش زل زدم که گفت یداپ یزیچ یافمکردم از ق  سعی

 .یخیالب -

 .جواب داخل شد یبدون منتظر موندن برا ی،به در زد و بعد از مکث  ایتقه

 یزاینرنگ بود و دو کرم یگریرنگ ج یبو ترک یونیالعاده عاتاق فوق یه
 .داشت یشلوغ 

 و رسیدیش مشونه یکه تا رو  یجوگندم یبا موها ی،ارشونه و بلندچه مرد
 یر تحر  یز بود، پشت م یشگوشت ینیب یرو ینکیاز پشت بسته بودش و ع

 .نشسته بود رنگ یبزرگ و جگر 

 ینگاه   ینکش،ع  یو از باال  یدکش  یرونهاش ببرگه  ینما، سرش رو از ب  یدند  با
به  ینهال انداخت و دست به سبا ییآرمان، ابرو یدنبهمون انداخت و با د

 .داد یهتک یصندل

دستش رو از دست داد و  یکه باهاش رفتم. حالت حاللجلوتر رفت   آرمان
که  یمبل یندر هم، به سمت اول یهادستش رو پشتم گذاشت و با اخم

 .ینمکرد که بش  یتمبود هدا یزشم یروروبه
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 شیمشک   یچشمانمور اخماش داخل هم بود.    یهش جلو بود و  چونه  فرهمند 
 یتوجه به جاذبه  . بدونترسیدیداشت که ناخوداگاه آدم ازش م  یاجاذبه  یه

شلوارش  یبج یچشماش، نگاهمو به آرمان دوختم که دست راستش تو
گذاشت و خم شد   یزشم یرفت و دست چپش رو رو یزشبود. به سمت م

 .انداخت یقینگاه دق یز م یرو هایهو به برگ

 .باشه یداز صورتم هوا یخیالیکردم ب  یادم و سعد یهمبل تک یپشت  به

 :به آرمان و حرکاتش گفت یرهفرهمند به زبون اومد و با نگاه خ باالخره

فرهمند به  یجلو یلکسر طور یناتاق نشده و ا ینداخل ا یتا االن هر کس -
 !بده یهمبلش تک

 داره؟  یگهنکنه چندتا چشم د  ید؟نگاهش به آرمان بود منو چطور د  کهین! اوا

خب من  یرد که بترسم. درسته جذبه داشت، ولو بهم نگاه ک برگشت
 .یدمبدتر رو هم د یافهق ینچون از ا ترسیدمینم

 :ها بود گفتکه به برگه  یپا انداختم که آرمان با همون نگاه   یرو  ییپا  بیخیال

 .یستن یساحل هر کس -

 :که به من بود گفت  یباال انداخت و با نگاه  ییابرو فرهمند

 .یستن ینمن همچ یمطمئنًا برا یول یچیدهش پتو آره؛ آوازه یبرا -

 :باال انداخت و گفت یاشونه آرمان

 .که من باشم ساحلم هست  ییجا یست؛مهم ن -
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ها بود برگه یفرهمند به پوزخند کش اومد و به آرمان که سرش هنوز تو لب 
 .کرد  ینگاه 

ابهتت مثل قبل  گهیهمه؛ دم تپهیکه با گروگان گرفتنش دلت م  یتا زمان  -
 .یستن

 :کرد و گفت  یاخنده. تک یستادسرشو باال آورد و صاف ا آرمان

 !دخترم؟ یهچون عاشق  -

نبود و واقعًا  یش مسخرگ خنده ید؛سکوت کرد که آرمان بلند خند فرهمند
 .خندیدیم

 :ش مونده بود گفتکه از خنده  یلکسیلبخند ر با

 .ودت باشخ یکارانگران ابهت من نباش؛ مواظب   -

 :هاشو مرتب کرد و گفتبرگه فرهمند

تمرد؛  یعنی ین. ایهست  یول یباش جاینقرار نبود ا یای؛گفت چرا م  یر ام -
 !درسته؟

 :با اخم گفت آرمان

 یتهخر   یهمطمئن بودم رفتنم به ترک  کهینکه با ا  کردمیم  یزمان   یدتمرد رو با  -
 .اما قبول کردم

 :کرد و گفت  مکثی

 چرا؟ -
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 :بدون نگاه کردن بهش گفت رهمندف 

 .دونستمیمن نم -

 :زد و گفت یپوزخند آرمان

که منو   یممکنه فرهمند یر شدنت خنگت هم کرده؟ غ  یر باور کنم پ خواییم  -
 !کنه  یسک داده، ر یمتعل

رو از نوک  یخورد ینوزاد یکه تو  یریاعصاب نداره االن ش یفر  ین! اوویی
 !حرف زدنه؟ ز چه طر  ینا یرون؛ب کشهیم ینیتب

 :آرمان نگاه کرد و گفت یاقهوه یاخماشو پررنگ کرد و به چشما فرهمند

 !یهوشت رو هم به مادرت برد ینو ا یتر باهوش یلیخ یر درسته؛ تو از ام -

باز به حالت اول برگشت و مشکوک  یشد ول یز لحظه ر یهآرمان  چشمای
 :گفت

 مادرم؟ -

 :تکون داد که آرمان گفت یسر  فرهمند

 !سرته؟ یتو یچ  یدی؟و مادرمو از کجا دت -

 :باال انداخت و گفت ییابرو فرهمند

 !ترهیشو فکر، قدرت زن از مرد ب یاستس ی. اکثرًا توزنمیحدس م -

 :گفت  یهبا مکث بهش زل زد. بعد از چند ثان آرمان
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 .کرم رو بگو. تمام و کمال  ییهقض یچون؛نپ - 

 :نگاهش رو بهش دوخت و گفت فرهمند

کلکش   یکیدوتا مشکل داشت.    یبود ول  یهمه مواد با کرم عال  اون  یملهمعا  -
هنگفت داده شد که  یشنهادپ یهپولش. با همون مقدار جنس،  یبود و دوم

د، طبق قراردا یدمعامله بزنم با یر ز خواستمیشک انداخت. اگه م یمنو تو
. یدرسمیبهم ن یو سود کردمیشده رو به کرم پرداخت م ییننصف پول تع

دامش  یو تو یمکرد یوانمود کردم که سادگ  یپس با فرستادن تو، طور
 .یدیمو هم کلکش رو بر  یمدر عوض، هم سود کرد یول یمافتاد

 یشآدمه؟ واقعًا هم کلکش شگفت داره هم دوز کثافت  ینبهش زل زدم. ا  ناباور 
 .قدر ممکنه روباه مکار باشهآدم چه یه! زنهیدم رو به هم محال آ 

 :گفت  یاباال رفته یکرد و با صدا  اییعصب یخندهتک  آرمان

 یر؟دهن ش یتو یبه خاطر چندرغاز منو فرستاد -

 :. با داد گفتباریدیازش م یتبرجسته شده بود و عصبان شیشونیپ رگ

مگه  ی؟لعنت  یادم یرتگ  ی! چ یبدبود زنمو به کشتن  یک سودت نزد یواسه -
عضو باندت رو به خطر  ینتر همجون م یقدره که به خاطرش حاضر شدچه

 ارزش دارم؟ قدر ینا ی؟بنداز

 :درهم گفت یبا اخما فرهمند

. مثل دفعات قبل. من مطمئن بودم کردییقطعًا قبول م  فهمیدییخودت م  -
 .تو رو انتخاب کردم ینبه خاطر هم یایاز پس خودت برب تونییکه تو م
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اهشو اطراف چرخوند. و نگ  یدموهاش کش  ینو دستاشو ب  یدخند  یعصب  آرمان 
 .بگم یزیجرئت نداشتم چ یول یرههر لحظه منتظر بودم قلبش بگ

 :داد زد یبلند یصدا با

 یتکوفت یمعامله یه...سر دادیساحلم مهم نبود؟ ساحلم داشت جون م -
 !الکردار؟ یستی.چرا ارزش قائل ن..دادیداشت جون م

 :فتگ  ییرسا یدرهم و صدا یهابلند شد و با اخم فرهمند

 برات مهمه؟ یکس  کشییمگه تو مثل آب خوردن آدم م -

 :از تأسف تکون داد و دستشو به قلبش گرفت و گفت یسر  آرمان

 !یکرد  یاهس یموزندگ م؛یلعنت  یتو یپروردهدست -

 یهم قطع شد ول یکموز یومد. انگار که صداا ییناز پا یاهمهمه صدای
 .مداویبه چشم نم یلیهمهمه بود که خ قدر ینا

 .کرد و به صداها گوش داد  یز گوشاشو ت  فرهمند

بازوشو گرفتم و جلوش  زدهیخ یتوجه به سمت آرمان رفتم و با دستا بدون
. چشماشو از درد بسته بود و دست راستش به قلبش بود. آروم با یسادموا

 :و تندتند صداش کردم که گفت یدمدست به صورتش کوب

 .خوبم -

 یرونداخل شد و ح  یکیلحظه    ین. همیدکش  قییباز کرد و نفس عم  چشماشو
 :پته گفتو با تته
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 .یدمأمورا...مأمورا اومدن... بدوئ - 

باال آورد  یز م یر از ز یتشوبا خشم بهش زل زد و بدون مکث، سامسون فرهمند
 :هاشو توش چپوند و با داد گفتو تندتند برگه

 .بدو ی؟آرمان چرا معطل -

 .نگاه کردبا اخم و خشم اطراف رو  آرمان

 .به آرمان بود که با داد پسره، نگاهمو بهش دوختم نگاهم

 ییقهو جل یونیفرمر با اسلحه و چهارچوب د یافتاد و سرگرد تو ینزم روی
 .ضدگلوله ظاهر شد

 یک به سمتش نشونه گرفت و شل یع شو از کشو درآورد و سراسلحه فرهمند
 .و گلوله به در خورد یدپر  یرونکرد که سرگرد فرض ب

 یزی،وحشت به اوضاع آشفته نگاه کردم که فرهمند بدون برداشتن چ با
 :داد گفتاسلحه به دست به سمت پنجره رفت و با 

 .یاآرمان ب -

به سمت فرهمند   یکیسمت پنجره که سرگرد شل  یددستمو گرفت و کش  آرمان
 .ییناز پنجره خودشو پرت کرد پا یع کرد که فرهمند سر 

به اطراف خورد و  یر که در لحظه چندتا ت  یدکش  هول دستمو گرفت و آرمان
 .چند نفر داخل شدن
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 یهابهشون و به آرمان که با اخم  یدورمون حلقه کردن که مضطرب نگاه   گرد 
 .انداختم یینانداختم و سرم رو پا ینگاه  کرد،یبهشون نگاه م یوحشتناک 

 :ول کرد که سرگرد بلند گفت دستمو

 .یشمم یک مجبور به شلشو و اال  یمتسل یان،آرمان شا -

که   یتیو اصاًل از وضع زدیگلومو چنگ م  یبهش نگاه کردم. بغض بد آروم
 .یستمن یردم راضبراش درست ک

. اشکم یدمشو دباالرفته  یحال دستا  ینبا ا  یرو تار کرد ول  یدماشک د  یحلقه
به سمتم گرفت و با  یدستبند یاط،به سمتش اومد و با احت یختر یینکه پا
 :ه به آرمان بود، با اخم گفتک  ینگاه 

 !یددستش رو ببند -

که   یاز تن یکیود، از من ب یکیکردم! البته دوتا بود؛   یزیشکستن چ احساس
 !بود یستادهوا یمقدم یه یتو

آورد و منگ بهم زل زد. توان نگاه کردن به صورتش  ییندستاشو پا یرتح با
 .رو نداشتم

 .یختلپم ر یرو اییگهدستبند نگاه کردم و اشک د به

 میهدهنم گرفتم و شدت گر  یتکون دادم و دستامو جلو ینبه طرف سری
 !صدایب  یشد ول تر یشب

 !دستات باال -
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 :باالتر گرفت و با نگاه ناباورش به من، آروم گفت دستاشو 

 س...ساحل؟ -

انداختم که بدون   یینهقم باال گرفت. سرمو پادهنم گرفتم و هق  یجلو  دستامو
 :مو باال گرفت که داد سرگرد باال رفتبه سمتم اومد و چونه ی،توجه به کس

 !ازش دور شو -

 ییندستامو پا شیگهمو باال آورد و با دست دست دونهتوجه بهش، چ بدون
 :بهم نگاه کرد و آروم گفت یآورد و با نگاه لرزون 

 !ی؟کرد  ینامرد -

بود و مهم نبود  هامو اشک پر کردههقم باالتر رفت. گونهکه هق  یدخند ناباور 
 .کنمیم یهگر   یک   یجلو

 :هق گفتمزور لب باز کردم و با هق به

 !به خدا...به خدا...به نفعته -

 .خودمو کنترل کنم و بلندتر از قبل هق زدم که دستاشو عقب برد نتونستم

 یچنفر پشتش اومدن و دستاشو عقب بردن. کاماًل مشخص بود که ه دو
توش بود.   یزدنش. به چشماش زل زدم که برق دستبند ن  یبرا  کنهینم  یتالش
 یدنبه چشماش که براق شده بود زل زدم. با د  یرتهقمو بند آوردم و با حهق

 :هق زدم که آروم گفتاز اشک که داخل چشماش بود، بدتر هق یاحلقه

 .نکن یهگر   -
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رو نداشت! قطعًا اگه خانواده بفهمن،   کسیچه  یگهبراش کباب بود. االن د  دلم 
 .شهیم کسیو واقعا ب  کننیش مطرد

 :بهش زل زدم و گفتمهق هق با

...االن فقط یول گرفتی...مینکن؟ قباًل با اشکام قلبت م یهفقط گر  ؟ینهم -
 نکن؟ یهگر 

 :هق گفتمکتش رو گرفتم و با هق  یلبه

خودت رو  یناز ا تر یشب خواستمی...نمیباتالق فرو بر  یتو خواستمینم -
 .یبدبخت کن

 :دهنم گرفتم و بلند هق زدم که آروم گفت یجلو تمودس

 !ینکن زندگ  یهنکن عشق من...گر  یهگر   -

دلم  یتو یمونیجز پش یچیه ینش،قرمز شده بودم. با نگاه غمگ یهفرط گر  از 
 .نبود

کرد   یداخل برد سع شوینهس یهم فشار داد و قفسه یمحکم رو چشماشو
 .بکشه یقنفس عم

 :به طرفش برم که سرگرد گفتخواستم  و یدمم کشبه گونه دستمو

 .یدشببر  -

 :گفت  یابسته یباالرفته و چشما یبکشنش که با صدا خواستن

 !نکش -



  

 
1036 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .مشخص بود که درد داره شینهس یباز کرد. از حرکات قفسه چشماشو 

 :به سرگرد گفت رو

 .م؛ مواظبش باشخونواده یشببرش پ -

 :گفت  تکون داد و یهم رفت و سر  یسرگرد تو اخمای

 .یدشببر  -

 .رفتن یرونسمت در بردنش و از اتاق ب به

 :هق گفتمسمت سرگرد رفتم و با هق به

...اون کنمی...خواهش میننکن یتشتو رو خدا اذ ینتو رو خدا...مت -
 ... .نک  یتشاذ کنمی...التماس میضه...قلبش مر یضهمر 

رو کج  ینکفشبود و کالش یدههم کش یانداخت و اخماشو تو یینپا سرشو
 :و آروم گفت یدحرفم پر  یندستش گرفته بود. ب یتو

 .ید...آرامشتون رو حفظ کنیانخانم شا یدآروم باش -

آروم  اومد،یبسته که ازش اشک م یزانو افتادم و با چشما یهق روهق با
 :گفتم

 برینش؟یکجا...م...م  -

 :زد و آروم گفت زانو

 .یدنکن یترو اذ خودتون یان؟خانم شا یران؛ا کنیمیمنتقلش م -
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 :گفتم  یهحرص و گر  با 

 نکنم؟ یت...خودمو اذبرنیشوهرمو گرفتن...حکمشو اعدام م -

 :کرد و گفت  یرنگ انداخت و اخم کم یینپا سرشو

منتقلتون کنم  ید. بلند شیدو زار بزن ینیدبش جاینا تونیدیبه هر حال که نم -
 .یرانا

تنگ بود که بهم نگاه کنه و  لم براش. دیختمبستم و آروم اشکامو ر چشمامو
 !کنهینم یهنکن بانو؛ همسر آرمان رادمهر که گر  یهبا اخم بگه گر 

 .زدم صورتم گذاشتم و بدتر هق یرو دستمو

*** 

سردم بهشون نگاه کردم. همه متعجب و گنگ و ناباور بودن.   یآب   یدوتا گو  با
 .نگاه گرم قبل رو نداشتن کدومیچه

 .و عذاب وجدان نداشتم هیجز گر  یچند روز کار این

 یفرو بردم؛ سرتاپا مشک  رنگمیبلند و نازک و مشک  یپالتو یبج یتو دستمو
 .یمونمکه کردم پش  ی. خودمم از غلط یشیآرا یچو بدون ه

 :گفت  یتو عصبان یرتمبل بلند شد و با ح یاز رو بابا

 ساحل؟ گهیم یچ  ینچه خبره؟ ا جاینمعلوم هست ا -
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بهش انداختم که با اخم  ینشسته بود اشاره کرد. نگاه  به سرگرد که کنارم و 
 یهکه از گر  ییبه بابا دادم و با صدا یخیموانداخته بود. نگاه  یینسرشو پا

 :دورگه شده بود، آروم گفتم

 .یقتهحرفاش همه حق -

 .عمو، همه بودنبودن. داداشا، عروسا، آرام و عمو و زن همه

 :فتگ  یاباال رفته یصدا و با یعصب سپهر 

 !واقعًا جالبه شه؟یآرمان خالفکاره؟ مگه م ی؟چ  یعنی -

 :زد و گفت یپوزخند باران

مدل  یهکه هر روز  یخب معلومه کس یست؛جالب هم ن ینهمچ یزمعز  -
 .یشهم ینپاشه هم یر ز ینماش

 :پسش زدم و رو بهش با تمسخر گفتم  یع سر   یبغض گلومو گرفت؛ ول  لحظهیه

 یمسائل خصوص  یباشه که تو  یخونه قطع  ینه اهنوز ورودت ب  کنمیفکر نم  -
 !القبا نظر نخواست یهاز توئه  ی! کسکنییشرکت م

 .ها رفتلرزون بلند شد و به سمت پله یهاشد و با نفس یحرص شقیافه

 :گفت  زدیهق معمو که هق زن

 کجاست؟ پسرم کجاست؟  -

 :گفت  ینانداختم که مت یینپا سرمو
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باشم. به اصرار   جاینکه ا  یستن  ینمن ا  یهیفبازداشت هستن. راستش وظ  - 
رو  یهحرف زدن سخت بود، قبول کردم که قض یکه براشون کم  یانخانم شا

 .بگم

 :گفت  کردیم یهو گر  دادیم یعمو رو دلدارزن کهیدرحال مامان

 داشته؟ یساحل هم همکار -

 :تکون داد و گفت سری

 !بله یریدر کمک به دستگ -

عمو با . زنشدینگاه همه روم حس م ینیسنگ یولانداختم  یینپا سرمو
 :گفت  یبلند یصدا

 ساحل آرمان رو لو داده؟ یعنی...ی! ی؟چ  -

 :تکون داد و گفت یسر  متین

 !کنه؟  یاحمقانه همکار یدتوقع داشت -

 :شد. بلند شد و رو بهم گفت یآتش یمثل اسفند رو عموزن

نگفتم. حاال   یچیه  یدادآزارش    ی،کرد  یتشاذ  یهرچ   ی؟آخر کار خودتو کرد  -
 راحت شد؟ یالتخ یهلفدون  یشکه فرستاد

 :گفت  یهو گر  یغبا ج بعدم

به الالت بذاره   لییکه ل  یست. پسرم نیریطالق بگ  تونییحاال م  ی؟االن راحت   -
که   یو با هر خر  یریطالق بگ تونییم یگهرفتن منصرفت کنه. دو بخواد از 
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حرف   تونییتو نم  کهینبه خاطر اکه حاضره    یکس  ی؛دلت خواست ازدواج کن 
 !عمل کنه تر یشب یفشو از وظ یادب ی،بزن 

مثل قبل قدرت  یگهدرونم شکست. د یزیبار چندم چ یکردم برا احساس
 .راه بودرو نداشتم و فقط اشکام به  یزبون بلبل

 :گفت  یبلند یبلند شد و با صدا مامان

. دختر من کنییم  ادبییب   تر یشب  گیمینم  یچیه  یهرچ   یده؛سپ  یگهبسته د  -
که دخترمونو بدبخت   یمباش یما شاک  کهینا یکرده حق کرده! جا  یاگه کار

 این؟یشما شاک  ین،کرد

شد شروع دعوا. واقعًا  ینبرگشت سمت مامان و ا شیهبا همون گر عموزن
 یاون. قلبم تو یکی گفتیم ینا یکی. خوردیحالم داشت به هم م یگهد

 .دهنم بود

بزرگ زل زده بود   یعسل  یز م  ییهدر هم کرده بود و به پا  یداً و شداخماش  سهند
داده بود و  یهمبل تک یبه راه بود. سروش سرشو به پشت  شیهو آرام گر 

هم کنارش نشسته بود و نگران و مضطرب به من  یااشو بسته بود و روچشم
 .کشیدیق میو نفس عم  زدیو آشفته قدم م  ی. سپهر هم که عصبکردینگاه م

 :گفت  یبلند یبابا با صدا یهو

 !یگهبسه د -

 :هم بود گفت یاخماش تو یداً ساکت شدن. رو به عمو که شد همه
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هم  یرو یو رومون تو یدننبر  ینمونهه برو هم ک یذره حرمت  یهداداش، تا  - 
 .برو یمکه خورد  یو برو؛ به حرمت نون و نمک  یر باز نشده دست زنتو بگ

به سمت در رفت که آرام هم  یبدون حرف  تکون داد و بلند شد. یسر  عمو
 .زن عمو رو گرفت و دنبالش رفتن یبازو

 :رو که بستن، بابا روبه سرگرد کرد و گفت در 

 ید؟مونده که نگفته باش یزیچ -

و   یین»نه« تکون داد و بلند شد. رو بهم کرد و با سر پا  یبه معنا  یسر   سرگرد
 :اخم گفت

. متأسفانه یدنر  یرونا حد امکان از خونه ب. تیدلطفًا مراقب باش یانخانم شا -
شدن. فعاًل  یر مهم باندش دستگ یاز اعضا یلیخ یشد ول یفرهمند متوار

 .دارخدانگه

 :و گفت یستادتکون دادم و بلند شدم. سرگرد خواست بره که سروش ا سری

 ... .سرگرد -

 :رو مرتب کرد و گفت شیبرگشت سمتش و کاپشن مشک  سرگرد

 .رستگار هستم -

 :تکون داد و گفت یسر  سروش
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فشار  یکمراستش  خوام؛یکه زده شد معذرت م  ییرستگار بابت حرفا یآقا - 
 یقصد  ینهمچ  وقتیچ. خواهر من هیددرک کن  یدوارمرو متحمل بودن و ام

 .نداره

 :انداخت و گفت یینزد و سرشو پا یلبخند متین

 .نبود یر عذر و تقص به یازیثابت شده هستن و ن یاننداره؛ خانم شا یاشکال -

 .باریدیازش م یتکون داد. کالفگ  یسر  سروش

 .به سمت در رفت و خارج شد رستگار 

 فینینف یبه جز سپهر نشسته بودن و سکوت حاکم بود و فقط صدا همه
 .اومدیمامان و قدم زدن سپهر م

 یه ی. نگاهمو که باال آوردم ناگهان یسادبلند شد و سمتم اومد. جلوم وا بابا
 .صورتم سوخت طرف

سوزشش گذاشتم.   یبهش نگاه کردم و دست چپم رو باال آوردم و رو  یرتح  با
 .یدکش  «ینی»ه یابه صورتش زد و رو یمامان چنگ 

 :چشمام بود بهش زل زدم که گفت یکه تو  ینزدم و فقط با رد اشک  حرفی

 .خورهیم  یخانواده به چه درد  یتر توبزرگ  یریبگ  یادزدم که    ینا  یبرا  ینوا  -

 :کردم و آروم گفتم  یینچندبار باال و پا  مویاشک   یهاو مژه  انداختم  یینپا  سرمو

چشمت  یبه ساحلش بگه باال یکس  ذاشتینم وقتیچاگه آرمانم بود...ه -
 .و چک بهش بخوره یانگ نامرد کهینابروعه، چه برسه به ا
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. سابقه یدمهام کشبه گونه یفموظر  یکردم و دستا ینیغمگ یخندهتک  
 .حقمه ینااز ا تر یشنه؛ بنداشت دست روم بلند ک

 یبد ییجهها رفتم. خواستم ازشون باال برم که سرگشدم و به سمت پله بلند
 .نخوردم یچیه یشدو شب پ یعنیکه بردنش،   یگرفتم. درست از شب

اتاق  یها باال رفتم و خودمو تواز پله یکردم جلب توجه نکنم. به سخت   سعی
 .دادم یهبستم و بهش تک پرت کردم و در رو

برداشتم و چندبار   یز خ  ییشومعدم به دهنم، به سمت دست  یهجوم محتوا  با
 .نبود یچیه یعوق زدم ول

 یاومدم و رو یرونب ییشواز دست ید،پر  یرونجونم از دهنم ب کهیناز ا بعد
 .کردم بخوابم  یتختم دراز شدم سع

 ی. وقت رفتیمچشمم کنار ن یهم از جلو لحظهیک  یچشماش حت  برق
 .شدیم یدهچشماش براق و کش خندیدیم

رفتم و  یشگالر   یآوردم. تو یرونپالتوم ب یباز ج مویو گوش یدمکش  آهی
جذاب   قدر ینکه ا  یمون رو باز کردم. لعنت به اون شب شومتنها عکس دونفره

 !یشد

هقم هق یم صداکرد  یرو بغل کردم و سع یصورتش و گوش یکردم رو  زوم
 .هنر  یرونب

 .خوابم برد ینشهق زدم که ب قدریاون

*** 
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. مواجه شدم یچیهجوم بردم و با ه ییشوبار هزارم به سمت دست برای 
 .گیرمیکه حالت تهوع م  بارهینامروز دهم

 .دادم و سر خوردم و نشستم  یهکنارش تک  یوار خارج شدم و به د  ییشودست  از 

 .لشبدون در زدم داخل اتاق شد و سروش هم دنبا رویا

 :زدم و گفتم یبود. پوزخند سرد یومدهن یاجز رو یکه برگشتم، کس  یروز د از 

 یچخواهرش ه دونییباال؟ مگه نم یادب یمجبورش کرد یهه...واسه چ  -
 !براش نداره؟ یارزش

روش به سمتم اومد. جلوم زانو زد و انداخت که س یینسرشو پا ینغمگ رویا
 :گفت

 .تر بهت بگهاز گل نازک  یکس  ذارمیو نم یمن  یبازم آبج   یبکن  یمتو هر غلط  -

 :دورگه گفتم یکردم و با همون صدا  یدتمد پوزخندمو

 .تا االن مشخص بود یروز از د یتاز احوالپرس -

 :زد و گفت یآروم لبخند

 .حالت بده یگهم یا. رویدار یاز ن ییحس کردم به تنها -

 :نگاه کردم که با بغض گفت یابه رو عصبی

 .ننگرانتم درکم ک -

 :روبه روبا گفت سروش
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 .یاربراش غذا ب یکمبرو  - 

 :گفتم  یو عصب حرصی

 .تنها باشم خوامی. دست از سرم بردار و برو. مخوامینم -

 :تکون داد و گفت سری

مطمئن باش  کنی،یم طور یناول غذا بخور بعد. آرمان بفهمه با خودت ا -
 .شهیم یعصبان 

 :ردم و با بغض گفتمو سرمو کج ک یدملب ورچ هایوونهد مثل

 .کردم  یمنو دوست نداره؛ من بهش نامرد یگهاون د -

 .اشکاش به راه شد  یابرده بهم زل زد و رومظلوم گفتم که سروش مات  قدر این

عطرش، دوباره  یسرمو به سمت خودش آورد که بغلم کنه که از بو سروش
 .هجوم بردم ییشوحالت تهوع بهم دست داد و به سمت دست

 .بودم حالیب  حاِل یکه ب   یقدرفل کردم و تا تونستم عوق زدم. اونرو ق در 

 .دادم یهتک ییروشو یروروبه یوار و به د یدمکش  نفسی

. در رو باز کردم و به چهارچوب در کردنیو صدام م کوبیدنیبه در م مدام
 :دادم که سروش مضطرب گفت یهتک

 ی؟خوب  ی؟شد آبج  یچ  -
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کرد بهم کمک کنه. به سمت تخت   یو سعتکون دادم که دستمو گرفت   سری 
 :پتو رو روم انداخت و آروم گفت یا. رویدمبردم و روش دراز کش

 .ایب یقهدق یهسروش جان، ساحلو ول کن استراحت کنه و  -

 :و گفت یدپتو رو روم کش سروش

 .یخبرم کن آبج  یخواست  یزیچ -

 .در رو بستنرفتن و  یرونتکون دادم. بلند شد و ب یزدم و سر  یآروم لبخند

خاطرات به مغزم هجوم آوردن و باعث بغضم شدن. کارامون،  دوباره
محبتاش، عشقش، همه و همه به مغزم هجوم  یامون،حرکاتمون، لجباز

 .کشیدنیمغزم خط م یو رو آوردنیم

 .یزشچهمه یبرا یطنتاش،ش یبانو گفتناش تنگ شده بود. برا یبرا دلم

بود.  ینهس زمباز کردم. عکسش پ ویمگوش  یو صفحه یدمکش  یقیعم نفس
 .عکسم غرور و ابهت داشت یتو یحت 

رفتن نداشتم. از   یرو  یول  ینمشبرم بب خواستی. دلم میدمکش  یقیعم  نفس
 .مالقات بودهم ممنوع یطرف 

نگاه کردم  یگوش  یدادم. به صفحه یهتخت نشستم و به تاج تخت تک روی
 .یختمو آروم اشک ر

به   یابود که تقه  یگوش  یچنان نگاهم به صفحهگذشت و من هم  یساعت   ربع 
 .داخل اومد. در رو بست و به سمتم اومد یادر خورده شد و رو
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 یپاتخت  یو رو یدکش  یرونرو از دستم ب ینگاه کردم که دپرس، گوش بهش 
 .گذاشتش و کنارم نشست

آورد و به طرفم گرفت. ازش   یرونب  یکیکارتون کوچ  یه  یخیشبافت    یبج  از 
 :و گفتم رو گرفتم

 .خورمینم -

 :گفت  آروم

 !چکه یبیب -

 !لحظه چشمام گرد شد. امکان نداره در 

 :ُشک بهش نگاه کردم که گفت با

 .یههشب یلیلطفًا چک کن. عالمتت خ -

 دونمیرفتم. اصاًل نم  ییشواسترس ازش گرفتم و بلند شدم و به سمت دست  با
 .دونهینم کسیچمن، ه یطشرا ینداشتنش. تو یا یهوبخ یز داشتنش چ

و مرده. رنگم که  روحیبه خودم نگاه کردم. ب  ییرو قفل کردم و از روشو در 
 .بودن حسیو چشمام ب  رنگ یمثل گچ شده بود و لبام ب 

که بهش دست   بارهین. اوللرزیدیدستم نگاه کردم. دستام م یتو ییلهوس به
 .زدمیم
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بدون نگاه کردن به  کردم آروم باشم. استفاده کردم و  یسعبستم و  چشممو 
. دم و بازدمم رو یسادموا ییروشو یدوباره جلو یلرزون  یش، با نفساصفحه

 .ش زل زدمکردم و دست راست و لرزونمو باز کردم و به صفحه  یقعم

که بدون   یابچه  یکنم برا  یهگر   یاشاد باشم    دونمیکردم. نم  یاخندهتک   ناباور 
 .یشهپدر بزرگ م

تندتند   یسخ  یهاپرتش کردم. با گونه  یآشغال  یص توو با حر   یختنر  اشکام
 .دستامو شستم که دوباره عوقم گرفت

و آب  یدممعدم نبود. تندتند چند مشت آب سرد به صورتم پاش یتو هیچی
 .رو بستم

 یبه چشمابه سمتم اومد و منتظر بهم زل زد.  یعسر  یارو باز کردم که رو در 
 :زل زدم و آروم و با بغض گفتم شیمشک 

 .مثبت بود -

 :. بغلم کرد و گفتیدبهم نگاه کرد و خند ناباور 

 یوونه؟د کنییم یهگر   یواسه چ  -

 :. آروم گفتمریختمیاشک م صدابی

 خوره؟یبچه بدون باباش به چه دردم م -

 :رفت. آب دهنش رو قورت داد و گفت عقب

 ...ساحل؟س -
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 :کرد و گفت  مکثی 

 !خوایشینگو که نم -

 :م و کالفه گفتمچرخوند نگاهمو

 .دونمی...نمدونمینم -

 :و گفت یدگز   یینشوپا لب

 ی مورچه رو بکش  یه  اومدیآدمه؛ قلب داره. تو که دلت نم  یهساحل اون االن    -
 ...! االن

 :گفتم  اعصاببی

؛ فقط سردرگمم یتو؟ به هر حال که قصدم نگه داشتنشه ول گییم یچ  -
 .ینهم

 :آروم گفت تکون داد. یو سر  یدکش  یقیعم نفس

 .منتظر خبره! بذار بهش خبر بدم شییدا -

 :گرفتم و گفتم  بازوشو

 یشکاماًل مطمئن بشم. بذار اول آزما  خوامیاحتمال خطا هم هست. من م -
 .بدم بعد خبر بده بهش

 :بازوش برداشت و با لبخند گفت یاز رو دستمو
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 یم؛هات. من و سروش تا آخرش بایزیخودت بر یرو تو یچ نکن همه یسع - 
که   یتا زمان  گمی. فقط هم به سروش میستبشه هم مهم ن خوادیم یهرچ 

 .یمطمئن بش

دستام   ینب  رفتیم  یجو روش نشستم. سرمو که گ  به سمت تخت رفتم  کالفه
 .گرفتم

سرمو باال  یدهنشده بود که در با شدت باز شد. از صداش، ترس یقهدق یه هنوز 
 :اومد و گفتبه سمتم  یآوردم که سروش با خوشحال

 !شهیباورم نم یاخدا یشدم؟! وا ییباالخره دا یساحل -

 یافم،ق یدنرم نشست. با دنگفتم که کنا یزیبهش رفتم و چ ایغرهچشم
 :هنوز مشخص بود. آروم گفت یکم کرد ول  یکم  یشوشاد

 ی؟ناراحت  -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .دونمینم -

 :و آروم گفت خندید

 .یرههست خ یهرچ  ی؛آج نگران نباش  -

 :زدم و گفتم یجون کم  لبخند

 .یممنون که پشتم -
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موهام که دورم پخش بود زد و عقب رفت.  یرو یاشد و آروم بوسه خم 
 !زدیعطرش دوباره داشت حالمو به هم م

*** 

زنگ رو زده  یا. روجویدمیدستم بود و مدام لبمو م یتو یشآزما هایبرگه
 .در خونه رو باز کنن یمر بودآپارتمان منتظ یبود و جلو

 :بنددار و بلندم گفت یهابه چکمه یابا اشاره رویا

و خودت  یتو چطور سه ماهه باردار فهمم؛یمن واقعًا نم .یاردرش ب -
 !یدی؟نفهم

 میمشک  سوشرت یبج ینگفتم. دستمو تو یزیازش رو گرفتم و چ کالفه
 .بردم

 .نبودزمستون بود و هوا چندان سرد  یآخرا دیگه

 یدر واحد نگاه  یدستش به باال یتو یبا برگه یآسانسور باز شد و مرد در 
 :و به ما دوخت و گفتکرد و بعد نگاهش

 یان؟منزل شا -

 :تکون داد و گفت یسر  رویا

 یید؟بفرما -

 :دوخت و گفت ینشب ینگاهش رو به دفترش و نامه مرده

 .کار دارم  یانبا خانم ساحل شا -
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 :گفتم  حوصلهیتکون دادم و ب  سری 

 منم؛ امرتون؟ -

 :به طرفم گرفت و گفت یاجلو اومد و نامه مرده

 .یدا کنرو امض جاینا -

 :جلوتر اومد و گفت یاش اشاره کرد. روبرگه یتو یبه قسمت  و

 یه؟چ ینامه -

 یکه توافق   یدببر  یفدادخواست طالق! همسرتون درخواست کردن که تشر  -
 .یریدطالق بگ

 :پته گفتمدادم و با تتهدهنمو قورت  آب

 طالق؟ ی؟چ  -

 :تکون داد و گفت یسر  مرده

 .من عجله دارم یدلطفًا امضا کن -

کنارش زدم و بدون توجه   اعتنایب   یرفت ول  یج. سرم گرسیدیبه مغزم نم  خون
 .ها رفتمدستم به سمت پله یتو یهابا برگه یا،رو یبه صدا زدنا

 یو با دو از ساختمون خارج شدم. دربست   اومدم  یینهمه پله پابرق از اون  مثل
 .رکت کردمح یگرفتم و به سمت کالنتر 
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کار   ینحقمه که بفهمم چرا ا ینا یول یدنمالقات نم یبهم اجازه دونستممی 
 .رو کرده

 :راننده گفتم یرمردبه پ رو

 !اون گاز المصبو فشار بده؛ اه -

 .تندتر رفت یبدون حرف کم پیرمرده

 .شدم یادهحساب کردم و پ یع سر  یساد،واکه   یکالنتر   جلوی

 یزشکه سرش شلوغ بود و پشت م یشدم و بدون توجه به سرباز داخل
 .نشسته بود، از اتاقک رد شدم و به سمت ساختمونش رفتم

 زدمیبا تنه به افراد م  یسرعت برق و باد به سمت اتاقش پرواز کردم. گاه   به
 .اصال مهم نبود یول

. آب دهنم رو یدمکش  یامچتر  یرو یرو کم میمشک و شال  یسادمدر وا پشت
 .قورت دادم و بغضمو خوردم و بدون در زدن داخل شدم

سرگرد نشسته بود و سرگرد هم پشت   یز م  یرومبل روبه  یاتاق، رو  یتو  مردی
 .تنشون بود یونیفرم. هردو زدنینشسته بود و حرف م یزشم

 :روبه پسره گفت  ی،با مکث انداخت و    ییندرگاه در، سرشو پا  یمن تو  یدند  با

 .زنیمیبعدًا راجع بهش حرف م ید؛ببر  یفن شما فعاًل تشر سروا -

به من، از کنارم  نگاهییمکرد و با ن  اییتکون داد و احترام نظام یسر  پسره
 .رد شد
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 :گفت  یینرو بستم و داخل شدم که با سر پا در  

 یان؟اومده خانم شا یشپ یمشکل -

صدام  یکه تو  یگذاشتم. با بغض  یزشم یرو رو رفتم و نامه یزشسمت م به
 :کاماًل مشهور بود گفتم

 .ینمآرمان رو بب یدم...من با -

 :گفتم  یهو با گر  یداز گونم چک یاشک  قطره

 .ینوقت مالقات بهم بد یهطالقم بده؛ تو رو خدا  خوادیم -

 :گفت  یینگذاشت و با سر پا  یز م یرو که بازش کرده بود، رو نامه

 .لطفاً  یدآروم باش یانشا خانم -

 :گفتم  یهگر   با

 .کنمی. خواهش میدرو که گفتم انجام بد یسرگرد لطفًا کار -

 :شد و گفت بلند

کار ممکن رو کردن. باالخره که حکم دادگاه   ینهمسرتون بهتر  یان،خانم شا -
 ... .و اجرا بشه یادب

 :اشکامو پس زدم و گفتم یتو با عصبان یدمحرفش پر  بین

 نه؟ یاحالمو  یدرک کن نیتویم ینمش؛بب وامخیم -
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انداخت. به  یینپا یع دوباره و سر  یتکون داد و نگاهش رو باال آورد ول سری 
 .گرفت و شروع به صحبت کرد  یاسمت تلفنش رفت و شماره

پوست   یو گاه   شکوندمیو پر استرس قلنج انگشتامو م  رفتمیاتاق رژه م  توی
 .جویدمیلبمو م

بشه؟  یطالق و حکم دادگاه قراره چ  یهبچه و برگ ینبا ا بشه؟ یچ  قراره
 .خودت بهم کمک کن یاخدا

 یان؟خانم شا -

 :و گفت  یدبه صورتم انداخت و نگاهشو دزد  یبه سمتش برگشتم که نگاه   تند

 .یدنشد برمتونیم یاریدب یفتشر  ید؛اشکاتونو پاک کن -

 :ردم و گفتمزدم و اشکامو پاک ک یرو بهم دادن. لبخند یادن انگار 

 .واقعًا ممنونم -

 :تکون داد و گفت سری

 .خدمتتون رسمیبپوشم م یمن لباس شخص یدباش یروناگه ممکنه ب -

 .رفتم یرونتکون دادم و از اتاق ب سری

 یرشکه ز  یدیسف یشرتو ت یدر اتاق منتظر شدم که با کت چرم مشک   جلوی
 .بود، از اتاق خارج شد یدهپوش

 .یمو از ساختمون خارج شد یمبه راه افتاد سریع
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 .و حرکت کرد یمو سوار شد یمبود. به سمتش رفت یاطح یتو یشمشک پژو 

. فقط خدا یمزودتر برس کردمیو خدا خدا م دادمیپاهامو تکون م استرسی
 .که حالم چقدر بد بود  دونستیم

. مامان بد نره یجبستم که سرم گشکمم گذاشتم و چشمامو  یرو دستمو
که نازتو  یستن یچون کس یکه حق ناز ندار یاومد یوقت  ی؛اومد یموقع

 !بکشه دورت بگردم

 .یمشدم و به سمت در رفت یاده. پیستادزندان ا یدر بزرگ و آهن جلوی

 یشو آزما یسونوگراف   یهانشون دادن کارتش به سرباز بود. به برگه  مشغول
 .آشوب شد تر یشردم و دلم بک  یدستم نگاه  یتو

 یان؟خانم شا -

 .نگاه کردم که اشاره داد برم بهش

 .یمو به سمت ساختمونش رفت یمزندان شد وارد

 :اشاره کرد و گفت یدر به

 .لطفاً  یداتاق منتظر باش ینداخل ا -

 یآهن  یو دوتا صندل  یز م  یهبود.    ییتکون دادم و داخل شدم. اتاق بازجو  سری
 .که روش بود  یداشت و با پارچ آب 

افتاد که  یادم یهودستم بود.  یها هم توو برگه رفتمیاتاق تندتند راه م توی
 .اتاق سرگرد جا گذاشتم ینامه رو تو
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 یوحشتناک   یهابرگشتم سمت در. دستبند به دست با اخم  یع باز شد و سر   در  
 .در رو بست یداخل شد و سرباز

 :و بغض بهش نگاه کردم و گفتم یلسمتش رفتم و با خوشحا به

 ی؟آرمان؟ خوب  -

 یممنتظر حرف بعد یبود. بدون حرکت  یینبود و سرش پاهم  یتو اخماش
 .بود

 :دهنمو قورت دادم و با بغض گفتم آب

 ی؟بهم نگاه کن یشه...میشهم...م -

 .همچنان سرد بود یول یدکش  یقیسرشو باال آورد و نفس عم آروم

اومد. نگاهشو گرفت   ییناز چشمم پا  یشد و قطره اشک   یسبلندم خ  هایمژه
 :و گفت

 .کنن یهگر   -

 :کردم و گفتم  ینیغمگ یاشک، خنده با

 .کنمیکه اصاًل باور نم  یوانمود نکن دوسم ندار -

 .پوزخند بود یهزد که شب لبخندی

 ی؟اومد  ی. واسه چ کنمیکه باور نم  یدوسم دار  یتو هم نخواه که وانمود کن  -
 ی؟عذابم بد تر یشکه ب  یاومد
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 :زمان از چشمام اومد و گفتمقطره اشک هم دو 

 ی؟کن  یتالف  یتو با طالق خواست  ی؟تو چ  -

 :و گفت یدهم کش یتو اخماشو

 خواستی؟یخواستم راهتو هموار کنم. مگه از اول طالق نم -

 .یدهمامانتو م یحرفا یاالن نه! حرفات بو یاولش آره ول -

 :اخم بهم نگاه کرد که ادامه دادم با

که با سرگرد ازدواج تو رو دک کنم   خواستمیمن از اولم م گفتیمامانت م -
 !کنه  یسرگرد توجه یمن جلو یبه ابرو کهینکنم. بدون ا

 .مهم نبود یول شه؛یحرفامون شنود م دونستممی

 :ترمو به هم زدم و لبمو تر کردم و گفتم پلکای

آلوده بشم و  خواستمینداشتم. من فقط نم یقصد ینمن همچ به خدا که -
... بهتر برات نبود آرمان. من...من ایینده. آ یفتیگناه ب  یتو یناز ا تر یشتو ب

. 

 .حرفمو خوردم یزدم و ادامه هقیهق

 :گفت  یتکه به هم وصل بود، باال آورد و اشکامو پاک کرد و با عصبان  دستاشو

سخت  یطتشرا ی؟داشت  یهمکار یسکه با پل یبهشون گفت  یواسه چ  -
 .یشهم
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 :تکون دادم و گفتم سری 

 آرمان؟ یست؛مهم ن -

 :باز کرد و بهم زل زد که مظلوم و با بغض، سرمو کج کردم و گفتم واخماش

 ی؟منو طالق ند یشه! مخوامین تو رو م. مخوامیمن طالق نم -

هم فشار داد و آروم  یبهم شد، بعد هم پلکاشو محکم رو یرهلحظه خ چند
 :گفت

 !نگام نکن طوریین...اینکن لعنت  -

م بود گونه  یدستاش که رو  یمو روزدم و دست  یدلم خوشحال شدم. لبخند  ته
 .گذاشتم و بهش نگاه کردم

 :کردم و گفتم  یاخندهچه، تک ب یادآوری. با یدکش  یقیعم نفس

 آرمان؟ -

 :طالق حرف بزنم گفت یدرباره خوامیم کهینفکر ا با

 .به نفعته یمو زودتر جدا ش ینیمتر ببکم  ی...هرچ ساحلم -

 :ل زد. آروم گفتمبهم ز حرفیصداش زدم که ب  دوباره

 !ناز نداره! مامانش ناز نداره ینیمونن -

 :بهم نگاه کرد که گفتم حرفیکرد و ب   یز ر چشماشو

 .محامله -
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سخت بود. آروم  یلیو مبهوت بهم نگاه کرد. انگار که هضمش براش خ مات 
 :آورد و بهم نگاه کرد و گفت ییندستشو پا

 !ی؟چ  یعنی...ی -

شکمم گذاشتم که ناباور بهم زل زد.   یم و دستمو روم پاک کرداز گونه  اشکامو
 .لب گفت و خم شد یر کرد و چشماشو بست. »آخ« ز  یمکث 

به سمت  یع نگفت. سر  یزیکرده خم شدم و تندتند صداش زدم که چ  هول
 :گفتم  یبلند یو با صدا یدمدر رفتم و محکم به در کوب

 کمک کنه؟  یستن یکیسرباز؟ سرباز؟  -

 .که چون پشت در بودم، محکم به صورتم خوردبا شدت باز شد   در 

 :گفتم  یبلند یگرفتم و با صدا  ینیمبه ب دستمو

 !ی؟مگه کور -

 :هول کرده به سمتم اومد که تند گفتم سربازه

 !ورکجا؟! اون  یهو -

 یدرازش کرد. در کسر   ینزم  یو رو  یششبه آرمان اشاره کردم که تند رفت پ  و
که برانکارد آوردن و بردنش.   یسادمو. کنار وات  یختنمور و ملخ ر مثل یهاز ثان

 :رو به سرگرد با استرس گفتم

 برنش؟یکجا م  -

 :کرد و گفت  یابه در اشاره سرگرد
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 برنشیو اگه حالش بد باشه، م  جاینهم  یبهدار  برنشی. میرونب  ییدبفرما  - 
 .یمارستانب

 

 :تکون دادم که گفت سری

 یمارستانکه اگه بردنش ب  یمنتظر باشم یرونب یمبر  یایدب. یدبر  تونیدینم -
 .ببرمتون

 :تکون دادم و گفتم یسر  کالفه

به کاراتون  یدراحتم شما بر  جاین. من همکردم یتتوناذ یلیخ ید؛ببخش -
 .یدبرس

 :کرد و آروم گفت  یباز یدشانداخت و با کل یینپا سرشو

 کنمیفکر م  یست؛از رنگ و روتون مشخصه حالتون خوب ن  یایدشما با من ب  -
 .هست که بهتون بدم ینماش یتو یران 

 :زدم و گفتم یآروم لبخند

 .نه ممنون؛ حالم خوبه -

 :کرد و گفت  ایخندهتک 

 .ییدبفرما یست؛. براتون خوب نیننبود یشما که تعارف  -

تکون دادم و به سمت در رفتم که دنبالم اومد. از محوطه خارج  یسر  ناچار 
 .یمرفت ینشو به سمت ماش یمشد
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 یهابود نشستم و برگه ینزم یپاهام رو کهیشاگرد رو باز کردم و درحال ر د 
 .داشبرد انداختم یرو رو یشآزما

و قلنج انگشتامو  کوبیدمیم ینزم یپامو رو یپنجه یو استرس تندتند
 .یشکستمم

 :کرد و گفت  یاداشبورد اشاره به

 .لطفاً  یدجا رو چک کناون -

 .کردیم ییخودنما یکیو ک یرو باز کردم که ران  درش

 :درش رو بستم که گفت اعصاببی

 .یدو بخور یدلطفا لج نکن یست؛حالتون خوب ن یانخانم شا -

 :فشار دادم و گفتم هامویقهبستم و شق چشمامو

 یزیچ  تونمینگرانم، اصاًل نم  ی. وقت کشهیخوردم دلم نم  یزاییچ  یهصبحونه    -
 .بخورم

آمبوالنس از داخل زندان  ینحظه ماشل یناز تأسف تکون داد که هم سری
 .اومد و به سرعت رفت یرونب

 :دار گفتمدهنمو قورت دادم و کش آب

 !یوا... -

 :به سرگرد گفتم رو
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 !ی؟هست  یمنتظر چ  یگهد یمبگاز بر  - 

پشت فرمون نشست و استارت  ین،انداخت و با دور زدن ماش ییناپ سرشو
 .رفتیم یمتوسط زد و به راه افتاد. پشت آمبوالنس با سرعت 

 ینشه. حالت تهوع بد یشطور کردمیحرف و با تپش قلب دعادعا م بدون
 .نکردم یتوجه یداشتم ول

 .شدن یاطشو داخل ح یدنرس یمارستانب به

 .رفتم و دنبالش رفتم یرونب یعسر  ینش،توقف ماش با

 یوسییبه سمت س یرش،بردنش و بعد از پذ یمارستانسمت ساختمون ب به
 .بردنش

بودن و منتظر بودم و دوتا سرباز هم دو طرفش  یستادهمدت پشتش ا مامت
 .بودن

 :دستشو گرفتم و خم شدم و گفتم یوسییدر س جلوی

 !که  لرزییبادا نم ینبا ا ی؛آرمان؟ تو رو خدا آروم باش. تو محکم -

با  یبه دستم داد و سرباز یچشم بسته و صورت منقبض شده، فشار با
 :و گفتش کنارم زد اسلحه

 .یستاخانم عقب وا -

رفتم   یآهن  یبردنش که به حرص اسلحه رو هل دادم و به سمت صندل  داخل
 .و نشستم
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 .شدن یوسییو دوتا پرستار از جلوم رد شدن و وارد س دکتر  

 :نگفت. به سمتش برگشتم و گفتم یزیکنارم نشست و چ  سرگرد

نگران  یلین حتمًا ختا اال یرم؟با داداشم تماس بگ یدیم یتوسرگرد گوش -
 .شدن

خارج کرد و رمزش رو زد و به طرفم  یبشاز ج شویون داد و گوشتک سری
 .گرفت

 یوزنگش نگاه کردم. »مرحم« س  ینهاش شدم و ناخوداگاه به آخر تماس  وارد
 .شده بود

 !بودم؟ خبر یمرحمام داشت و مِن فضول ب  ین! از ااهوع

 :گفت  یدکه د  مکثمو

 !مادرم هستش -

 .سروش رو وارد کردم یشماره یعباال انداختم و سر  یاشونه

 :یچیدپ یگوش  ینگرانش تو یبوق نخورده، صدا یه

 بله؟ -

 :گفتم  آروم

 .ساحلم -

 :بود گفت یدکه ازش بع  یبلند یو صدا یتفوت وقت با عصبان بدون
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 یم؟قدر نگرانتچه دونییم ی؟هست  یکدوم گور  - 

 ینکنم. چشمامو بستم و رو یشبانعص یناز ا یشتر کردم آروم باشم و ب  سعی
 .ماساژ دادم مویشونینشستم و با دست راستم پ یصندل

 ۔آروم باش؛ حالم خوبه -

 :گفت  اعصابیو ب  تند

 دنبالت؟ یامب ییکجا  -

 :گفتم  آروم

 .آرمانم یشپ -

 :گفت  یتکرد و با عصبان  مکثی

نتشو که م  یرفت   ی؟کارا نبود  ینطالقت بده؛ تو که اهل ا  خوادیبه درک که م  -
 طالقت نده؟ یبکش

 :تند گفتم یکردم و کم  اخمی

 خوامینم  یول  کشمیدار. شده منتشو هم بکشم مسروش احترام خودتو نگه  -
 ....فکر طالق به سرش بزنهدونمیچه م یاکه از دستم دلخور باشه 

 :حرص گفت با

 ... .که حکمش اومد د  یگهِد آخه خواهر نفهم من...چند روز د -

 :گفتم  یتو با عصبان یدمش پر حرف بین
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بدتر نمک  ی،و مرحمم ش یپشتم باش کهینا یسروش رو اعصابم نرو. جا - 
 !به زخمم؟ پاشییم

 :تر گفتکرد و آروم  مکثی

 یکه کس یستن ینکن. ساحل کس یتخودتو اذ قدر ینخواهر قشنگم...ا -
 !ینبود ینهزارم االنت غمگ یک تو آقا جون ُمرد،  یبراش مهم باشه. ِد لعنت 

 :گفتم  اعصابیو ب  یدمکش  یقیعم نفس

 .خونه یامباشه برا بعد؛ خودمم م ییاتگو  چرت و پرت -

 :گفت  یع کنم که سر   یخداحافظ  خواستم

 خوری،یغذا م یتو افتاده؟ نه درست و حساب  یر که گ  یهاون بچه گناهش چ -
 تیسزده. حقم ن یبتحالت غ ینحاال هم که با ا کنی؛یم یمثل بشر زندگ  نه

 نگرانت باشم؟

 :گفتم  کالفه

 .نگران نباش شهینم یش. طوریخیالسروش جون ساحل ب -

 :صداش با آرامش باشه گفت کردیم یسع کهیکرد و درحال  مکثی

؛ پس آرمان برات مهمه قدر ینتو که ا یست؟آرمان ن یاون بچه مگه بچه -
 .نبالتد یام. لج نکن آدرس بده بیبرات مهم باشه آج  یدهم با اون بچه

 :گفتم  کالفه
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. با سرگرد اومدم به آرمان سر بزنم که حالش بد شد االنم یمارستانمب - 
 .یوئهسییس

 :کرد و گفت  مکثی

 بده؟ یلیحالش خ -

 :زل زدم و گفتم یوسییمات س اییشهدر ش به

 .یومدهن یرونز بدکترش هنو دونم؛ینم -

 :گفت  آروم

 .رسونمیباشه؛ آدرس رو بفرست خودمو م -

 .یافقط...تنها ب فرستم؛یم -

 :آروم گفت یهمون تن صدا با

 .باشه -

 یامآوردم و قطع کردم. براش آدرس رو پ یینرو پا یگوش  یخداحافظ  بدون
باهام فاصله داشت و آرنجشو   یرو به طرف سرگرد که دو صندل  یکردم و گوش

بهم  و آرامش، بدون نگاه کردن یزانوهاش گذاشته بود گرفتم. با فروتن یرو
 .رو ازم گرفت یگوش

 :گفتم  آروم

 ید. ببخششمیمزاحمتون نم یگهد یدبر  تونیدی. شما میادداداش داره م -
 .یدشد یتاذ یلیخ
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 :زد و گفت یآروم لبخند 

 .ندارم یخدمتتون هستم؛ کار ید؛مراحم -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .یدهر طور که راحت -

ل راهرو رو متر کردم و منتظر نگفت. بلند شدم و طو یزیتکون داد و چ سری
مخمصه  یندلم نبود. فقط خدا کنه زودتر از ا ی. دل تویادبودم که دکتر ب

 .یمراحت ش

 یچاالن ه  یک خورده بود ولکاشته شده و ال  یشهکردم. هم  یناخونام نگاه   به
 .بهشون نداشتم یاعالقه یگهبود. د نداشت و فقط کاشته شده یشیآرا

 .خارج شد یوسییالغرم رو ترکوندم که دکتر از س و یدهکش  یانگشتا قلنج

 :و گفتم یسادمبه سمتش رفتم و جلوش وا تند

 دکتر حالش چطوره؟ -

 یونیفرمبه    یصورتش بود، دست   یرو  ینکیداشت و ع  یدیسف  یکه موها  دکتر 
 :سر تا پام رو کنکاش کرد و گفت یآلودو با نگاه اخم یدکش  یدشسف

 یماری؟شما همراه ب -

 :تکون دادم و گفتم یر س تند

 .که دوتا سرباز همراهش بودن  ی. همون یانآرمان شا -
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 :تکون داد و با اخم گفت سری 

 ی؛ااسترس و دلهرهباش خانم؛ شما خودت عنصر  خواییم یهمراه هر ک  -
 !یکه تو همراهش  یبدبخت  یمار به حال اون ب یوا

 !یگهکرد م  ینحس یقصه ینما یست،حالم خوش ن من

 :مگفت  کالفه

 یبه جا  یشه. مکنهیاسترس داره خفم م  یست؛دکتر، من حالم خوب ن  یآقا  -
 .یدحرفا حال همسرمو بگ ینا

 :انداخت و گفت یبهم نگاه  ینک ع یباال از 

 شد؟ طور ینا یهویی یاداره  یخاص یماریوبه. بحالش خ -

 :و گفتم یدمکش  یقیتکون دادم و نفس عم سری

 .طورهنیساله ا یلیداره. خ یقلب ینآنژ -

 :تکون داد و گفت سری

 .حدسشو زدم -

 :کردم و گفتم  مکثی

 ینمش؟بب تونمیم -

 :هوا تکون داد و گفت یتو دستی
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. شمام که سرتاپا یستبراش خوب ن یجاناصاًل امکان نداره. استرس و ه - 
ِسُرم  یه. به نظرم یستهم که مشخصه حالت خوب ن تیافهاز ق ی؛استرس

 .حتماً  یدبزن

 :گفتم  یع کنارم رد بشه که سر از   خواست

 .کنمیخواهش م -

 :کردم مظلوم به نظر برسم و ادامه دادم  یو بهم نگاه کرد. سع برگشت

 .نگرانم -

 :گفت  حوصلهیکرد و ب   اخمی

 .ینیدشکوتاه بب  تونیدیم  ید،که آروم شد  یگهساعت د  یمن  ید،ِسُرم بزن  یهاول    -

 .راهرو رفت یانتها ش،یر تکون دادم که بدون حرف به سمت پذ یسر  تند

 .زل زدم اومدیبه سمتم م یرشبا رفتنش، به سروش که از پذ همزمان

 یبرو داخل ج ییچشو سو یسادتند به سمتم اومد و جلوم وا یقدما با
 .گذاشت  شیمشک  یکاپشن باد

 :ازش گرفتم که گفت نگاهمو

 ی؟خوب  -

 «ی»سالم تکون داد که سرگرد بلند شد و یبه سرگرد دوخت و سر  نگاهشو
 :زد و گفت یداد. سروش لبخند
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 .دردسر ساحلم گردنتون افتاد خوامیمعذرت م ید؟خوب - 

 :تکون داد و گفت یسر  سرگرد

 !بود یفهوظ یهچه حرف -

 :زد و گفت یلبخند مجدد سروش

 .ینیدبش ییدبفرما -

 :سمتم و گفت روکرد

 ی؟خوب  یآج  -

 :تکون دادم که سرگرد گفت سری

 .ِسُرم وصل کنن براشون بهتره. رنگ به رو ندارن یهدکتر گفتن که  -

 :کرد و رو بهم گفت  ییز اخم ر سروش

 ساحل؟ -

 :گفتم  کالفه

 .سروش، جان ساحل دوباره شروع نکن -

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

شکلت سکته  ینبا ا یچارهِسُرم وصل کن؛ آرمان ب یه یمبر  یادورت بگردم ب -
 .یهنکرده باشه کل

 :و گفتم ازش گرفتم نگاهمو
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 .حالش خوبه - 

 :تکون داد و گفت سری

 .یاخدا رو شکر؛ ب -

 :به سرگرد کرد و گفت رو

 .خودم هستم مواظبشم یم؛مزاحم نباش یدببر  یفشما تشر  -

 :گفت  یوسییتکون داد و با اشاره به س یسر  سرگرد

 .ییدبمونم؛ شما بفرما یدمن با -

 .شد یدههم کش یاخمام تو ناخوداگاه

 .دنبالش رفتم حالیستم توسط سروش ب د یدنکش  با

چون حواسم  یاوردمسر درنم کدومشونیچمربوطه که از ه یاز انجام کارا بعد
 .یمشد یوارد اتاق  یرو و کوتاه  نبود، پشت سر پرستار سبزه

رو باال داد و مشغول وصل کردن ِسُرم  ینکشتخت نشستم و پرستار ع روی
 .دبوتخت نشسته  ییگهشد. سروش هم سمت د

 :وصلش کرد و گفت پرستار 

 .یددراز بکش -

تخت   یرو  یموبلند و مشک  یهاو زانوهامو خم کردم و کف چکمه  یدمکش  دراز 
 .گذاشتم
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 .گذاشتم  هامیچتر  یبستم و ساعد دست چپم رو که آزاد بود، رو چشمامو 

 ی هم گوشه  یک کوچ  یخچال  یهبود.    یخال  شیکی  یدوتا تخت داشت ول  اتاق
 .اتاق بود

که از سرم افتاده   مویدستم رو باال آوردم و سرم رو بلند کردم و شالم مشک   اوتد
 .یدمبود و جلو کش

 :بسته گفتم یسکوت بود که با همون چشما ییهثان چند

 سروش؟ -

تخت  یحس کردم که از رو یول دیدمیچشمام بسته بود حالتشو نم چون
 .بلند شد

 جانم؟ -

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 باردارم؟ یدنفهم یناامامان  -

 :کرد و گفت  مکثی

 .آره -

 :دادن حالتم گفتم ییر تغ بدون

 بود؟ یواکنششون چ  -

 :گفت  تر آروم
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گرفت. نظرشونم سقط  شیهشوک بهشون وارد شد؛ مامان که گر  یلیخ - 
 .ینهجن

 :گفتم  اعصابیلب و ب  زیر 

 !شون غلط کردنهمه -

 :گفت  وار سرزنش

 !ساحل -

 :با اخم گفتمبرداشتم و  دستمو

 .دادمیآدم بکشم، آرمانو لو نم  تونستمیبگم چشم؟ من اگه م  یتوقع که ندار  -

 آوریشیادشد. بازم با  یدهسرم کوب یمثل پتک تو یبه مراد یکمشل یلحظه
 !فراموشش کرده بودم یلرزه به جونم افتاد. به سخت 

 :تکون داد و گفت سری

 .یگنم  یزیچ  یه  ی. اونا از سر دلسوزذارمیهم من نم  یتو بخوا  من؛  یز نه عز   -

 .باال انداختم و دوباره چشمامو بستم ایشونه

حرف زدنش  ینشست و چند لحظه بعد صدا یتخت کنار ینزد و رو حرفی
 ! بدبخت یلزن ذل داد؛یو راپورت منو م زدیحرف م  یا. با رواومدیم یبا گوش

 یاصاًل حوصله  یولنشستم. نصف سرم رفته بود  تخت    یبلند شدم و رو  کالفه
 .تموم شدنش رو نداشتم یمنتظر موندن برا
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رو پشت  یهوا معلق ولش کردم. دستمال یو رو یدمشاز دستم کش آروم 
 :قطع کرد و گفت یعدستم گذاشتم و بلند شدم که سروش سر 

 گیری؟یآروم نم یقهتو؟ دو دق کنییم یکار چ -

نگاه کردن بهش، به سمت »برو بابا« براش تکون دادم و بدون    یبه معن  دستی
 .دنبالم اومد یع در رفتم که سر 

بگه سرشو  یزیکه اگه چ  یدمرس اعصابییب  یبه اون درجه دونستیم چون
 .نگفت و دنبالم اومد یچیه یوار،به د کوبمیم

سطل آشغال سر   یو کوتاهم رو مرتب کردم و دستمال رو تو  یمشک   سیوشرت
 .انداختم یاه ر 

 :بلند شد و گفت یع تم که سرگرد سر رف یوسییسمت در س به

 یان؟کجا خانم شا  -

 :و گفتم یدمکش  یقیکه نفس عم  یسادوا رومروبه

 .بکش کنار -

 :انداخت و گفت ییندوباره سرشو پا یلحنم تعجب کرد ول ییر از تغ ایلحظه

 ... .طل یدکن  یتداخل؛ رعا یدبر  تونیدیشما نم یانخانم شا -

 :شمرده گفتمشمرده یاالرفتهبا یو با صدا یدمحرفش پر  بین

 !یری؟منو بگ یجلو خوایی. برم داخل... تو ممن... اگه... بخوام.. -
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 :لب گفت و با اخم به کف سالن نگاه کرد و گفت یر ز «استغفراهلل» 

 .یاریدب یینپس صداتونو پا تونیم؛یهم من، هم همکارانم م -

 یاباال رفته ید. با صداشده بو یبود. نفسام تند و حرص یتماوج عصبان دیگه
 :گفتم

 !از سر راهم برو کنار یدمخان، بهت اخطار م ینجناب مت -

 یدوباره نگاهشو گرفت منتها به اطراف نگاه   یبه چشمام نگاه کرد ول  ایلحظه
 :کرد و گفت

 .استغفراهلل -

و معنادار   یدحرفم پر   ینباال انداخت و ب  ییبگم که سروش ابرو  یزیچ  خواستم
 :گفت

 ی. برایستو هنوز حکمش مشخص ن  یهحل جان آروم باش؛ آرمان زندانسا  -
 .من یز عز  یستبچه خوب ن

 :رو به رستگار گفت بعدم

به هر حال تو بهشون کمک   یستن؛قدرا هم خشن نمطمئنًا جناب رستگار اون  -
 !یز خودشون ا یقیو به طر  یکرد

داشته  یداداش ینهمچ خورهیخر نم! به من کلهیهواقعًا ستودن سیاستش
 !باشم

 :کرد و گفت  یبه فکر فرو رفت و مکث  سرگرد
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 .یستمتهم خوب ن یشما، نه برا یخانم رستگار نه برا - 

 :حدقه چرخوندم و گفتم یتو نگاهمو

 .شهینم ینگران نباش طور -

 :گفت  یتینارضا یتکون و با کم سری

 .باشه بار ینفقط خواهشًا آخر  یاید؛دنبال من ب -

 :سروش گفتتکون دادم که  سری

 .یطولش ند یایمنتظرتم؛ زود ب جاینا -

 یلروپوش و وسا یدنتکون دادم و دنبال سرگرد رفتم. بعد از پوش سری
ز کنار در مسلح کردن رفتم. دوتا سربا  ییمکه راهنما  یبه سمت اتاق  ی،بهداشت 

 .بودن یستادها

 :شو جلوم گرفت و گفتاسلحه شونیکیرفتم که  جلو

 کجا خانم؟  -

به سرباز کرد   یاکردم که با اخم اشاره  یبود نگاه   یستادهتر اگرد که عقبسر   به
 .داد یکه کنار رفت و احترام نظام

بود  کنار در کل اتاق مشخص  ییشهدر رو باز کردم و داخل شدم. از ش آروم
 .کردیاصاًل معذبم نم یول

 یرهنپرو با  یمارستانب رنگیآب  یونیفرمسمتش رفتم و بهش نگاه کردم.  به
بود  اییگهعوض کرده بودن. اگه هر زمان د شیمشک  یو شلوار کرد یمشک 
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 یو منم تو اومدیبهش م یول یشبابت شلوار کورد خندیدمیبهش م یکل 
 .ره کردن نداشتمو مسخ یدناصاًل حال خند یطشرا ینا

 :و با مکث، آروم گفت یدکش  یقیبستش زل زدم که نفس عم یچشما به

 !دلبرم اومده -

اومد. نگاهم به  یینباز کرد و بهم نگاه کرد. از باال گرفت و رو به پا ماشوچش
 :شکمم ثابت موند و آروم گفت

 چند وقتشه؟ -

 :ناخنام نگاه کردم و گفتم به

 .سه ماه -

 :بهش گفتم یرهو خ یدمبغض خند با

 ینیش؟بب مونییم -

 :زد و گفت لبخندی

 ... .بازم نقش ب یا ی؟دوسم دار -

 :و گفتم یدمپر حرفش  بین

 .دارم -

 :بهم گفت خیره

 ین؟هم -
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 :باز کرد و گفت تر یشش رو بخسته یو چشما خندید 

 ی؟کن  یادداغشو ز یاز پ یکم خوایینم -

 :تکون دادم و گفتم ینبه طرف سری

 .یشهم یادیتنه؛ ز -

 :و گفت خندید

 !یگهد ینامرد -

 :گفتم  یلرزون  یانداختم و با صدا یینپا سرمو

 .یسرکوفتم بزن  خوادینم دونم؛یم -

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 بچه؟ یا یهاثرات دور ی؛لوس شد -

 .ستمو پاک کردمرا یباال بردم و گونه دستمو

 :بهم زل زد و گفت معنادار 

 !نگران نباش -

 :بغض گفتم با

 ... .یادچطور نگران نباشم؟ حکم دادگاه ب -

 :و گفت یدحرفم پر  بین

 .نگران نباش شه؛ینم یطور یادحکم دادگاه ب -



  

 
1080 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 :و گفت یدکردم که خند  یهدهن بسته آروم از ته گلو گر  با 

 !شده یجاروبرق  یمثل صدا هاتیهگر   -

 :و گفت یدو با حرص بهش زل زدم که خند یسو پوکرف یدمبر  صدامو

 !ها گیرهیباز قلبم م کنییم یهمثاًل؛ گر  یبد یهبهم روح یاومد -

 :و گفتم یدمباال کش بینیمو

 !یکه پات کرده بود  یزشت  ی. با اون شلوار کوردشعورییب  یلیخ -

 :و گفت خندید

 یستم خوب نبچه  یچون برا  یول  شییقشنگ م  خورییحرص م  جان؛یا  -
 .حرص نخور

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم

 یگه؟د یچیخاک تو سرت؛ بچه نباشه خودم ه -

 :و گفت خندید

 !تاج سر ییدنفرما -

 :گفت  یطوندم و بهش نگاه کردم که شخور  لبخندمو

 !خوشت اومد ها -

 :و گفت یدد»مثبت« تکون دادم که خن یبه معن یسر  ریلکس

 !ها یباش ینمساحل مواظب نب -
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 :کردم که گفت  یهبا بغض گر  باز  

 !عه یمروشن کرد! بابا بذار دو کلمه حرف بزن یشوباز جاروبرق -

 :مگفت  یهباال رفته و گر  یهمون نوک ابروها با

 .کننیاعدامت م یگهچهار روز د ی؟باش یلکسر قدر ینا تونییچطور م -

 یازد و دستمو گرفت و بوسه یاز سر گرفتم. لبخند آروم مویهدوباره گر  بعدم
 :بهم گفت یرهخ یابه پشتش زد و با نگاه قهوه

 یه  گفتمیکه م  ینگران نباش؛ بگو چشم عشقم! درست مثل زمان   یگمم  یوقت   -
 .یشیقم معاش یروز

ه. سرشه خدا عالم یتو یبود. چ  دار یمکث بهش نگاه کردم. نگاهش معن با
 یه؟نگران نباشم چ کهینخب منظورش از ا یاحتمااًل صدامون شنود شه ول

رو زدم و  ینباشه، دوباره استارت جاروبرق  یز برانگشک  کهینا یو برا توجهبی
 :که با لبخند گفت  یختماشکامو ر

 .قشنگم ینمبب هاتویهگر   تونمیبرو؛ نم یکن  یهر گ  خواییاگه م -

و چشمامو  یدمدستشو باال آورد که عقب کش. یدمهام کشبه گونه دستامو
 :بستم که گفت

 .ینم نازنصحنه ینساله منتظر ا ینبذار حسش کنم؛ چند -

 :حرص گفتم با
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 ین! دستتو هم بردار به نازنیستمن ینمن نازن ی؛اشتباه گرفت  یول یدببخش - 
 .یادجون بگو ب

 :بستش گفت یو بدون برداشتن دستش و باز کردن چشما خندید

 !یایمبا ساحل جون کنار ب یمفعاًل مجبور یادجون نم یننازن -

 :بغض و حرص گفتم با

 !غلط کرد با تو؛ نامرد -

 :باز کرد و با خنده گفت چشماشو

 !یهشده؟! باور نکردن یرتیساحل غد سر من غ شه؛یباورم نم -

 :بهش رفتم و گفتم یاغره چشم

 .بگو ینونازن یچون؛نپ -

 :لبخند چشماشو بست و گفت با

 .دلبر  یدار یتوراه  یدمزودتر نفهم یفح -

 :با حرص عقب بردم و گفتم دستشو

 .یچونآرمان نپ -

 :خنده گفت با

باشن که  یخر ک  شونیهبق یی؛من تو یناز تو؟ نازن یر رو دارم غ یآخه من ک  -
 یرن؟گساحلمو ب یجا
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 :و گفت یدبهش نگاه کردم که خند کوکمش 

 !ها یستمشکوک بودن خوب ن قدر ینا -

در باز شد و سرگرد  ی،به در خورد و بعد از مکث   یاباال انداختم که تقه ایشونه
 :گفت  یینبا سر پا

 .برادرتون منتظره ییدبفرما یگه؛د یهکاف  یانخانم شا -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .یاماالن م -

 :شد و در رو بست. رو به آرمان کردم که گفت رجخا

 منتظرته؟ یک   -

 .سروش -

 :و گفت یدهم کش یتو اخماشو

 زندان؟ یاومد یپا شد یکهمرت ینکجا بودن که تو با ا  شونیهبق -

 :انداختم و گفتم یینکردم و سرمو پا  ینیغمگ یخنده

و پشت ن شون نامرد. همهیابه جز سروش و رو زنمیحرف نم کسیچبا ه -
 .دوس ندارم کدومشونویچه زنن؛یسرت حرف م

 :درهم گفت یاخما با

 !کنمیراحتت م یزم؛نگران نباش عز  -
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 :زل زدم که گفت بهش 

 ... .راحته. فقط یالمخ کنه؛یدم سروش گرم که از خانومم مواظبت م -

 :بهش زل زدم که گفت منتظر 

 نه؟ مگه داری؛یبشه، تو بچه رو نگه م یماگه من طور -

 :تکون دادم و گفتم یبغض سر  با

 .جونم مواظبشم ینگران نباش؛ تا پا -

 :زد و گفت لبخندی

 قول؟ -

 :و گفتم یدمکش  یسمخ یهابه گونه یتکون دادم و دست  سری

 ی؟ندار یبرم؛ کار یدمن با -

 :صورتم گفت یبه اجزا خیره

 .نه قشنگم -

 .دش به سمت در اومدمو بدون توجه به لبخن  یدمشدم و گونشو آروم بوس  خم

*** 

 «آرمان»

 .رنگ زل زدمگذاشتم و به سقف کرم  یشونیمپ  یدست مشت شدم رو رو  آرنج
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از سر  کردمیتفاوت؛ قباًل فکر م یهشده بودن اّما با  قرارتر یاز قبل ب  یدنشد با 
االن که  یشده بودم ول یمتسل ینهم یبرا یده؛تنفر لوم داده و واقعًا ازم بر 

 .باشم یمتسل تونمیست، نم دوسم داره و حاملهواقعاً  یدمفهم

 گفتنیم یابوالفضل که بهش اب  یام،بنداز هم یکی یو مسخره یالت  صدای
 .باعث شد طبق معمول، با اخم و بدون نگاه کردن بهش گوش کنم

 !کرده؟  یشوقه نامردتر از قبله؟ نکنه معواردمون غرقشده تازه یچ  -

 :گفتم  یبم یتوجه بهش، با صدا بدون

 .سرت به آخورت باشه یومده؛غلط اضافش به تو ن -

رو از دور دستش باز کرد و  یزدیاز کمر مرتب کرد و دستمال  یشوکورد  شلوار 
 :گفت  یبلند و تخس یکلفتش رو مرتب کرد و با صدا  یبیلس یگوشه

 اگه نباشه؟ -

 کهیاومدم. درحال یینپرش پا یهدوم بود نشستم و با  یتختم که طبقه روی
 .باال دادم مویمشک  یراهنپ ینآست رفتم،یآروم به سمتش م یخی، یافهبا ق

بهم نگاه  ییتکون نخورد و با پررو یاذره یبند بود و حت  هاییلهم پشتش
 .کرد

 یو مسخرگ  یکه با لودگ   یستادمنسبت بهش ا یکم  یرفتم و در فاصله جلو
 :گفت

 !انداختمت؟ یشنامرد یادبهت برخورد  -
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 :گفتم  یو ترسناک، با لحن آروم یلکسو ر یدمکش  یقشه ب دستی 

اول دهنتو آب بکش؛ دوم منتظر  زدی،یراجع به زن من حرف م یوقت  -
 ی؟واکنشم باش. اوک 

 :و گفت خندید

 ی؟گوگول  یه! حاال واکنشت چیاوک  -

دماغش   یباال  یگرفتم و با کله تو  شویقه  یهوزل زدم.    ینکردم و به زم  ایخنده
 .شد یجزد و گ یهاش زدم که دادچشم ینو ب

خودش بود  یتو یکی زدیجارو م یکیتوجهشون بهمون جلب شد.  اکثراً 
 .بدتر بود یمارستانماز ت جاین... . ایکی

 .یفتهداد که ن یهتک هایلهشد و دستش رو به دماغش گرفت و به م خم

شد و خواست با مشت به دهنم بکوبه که مچ دستشو گرفتم و محکم  بلند
حال به زور دستشو  ینبا ا ی. مثل گاو زور داشت و محکم بود ولیچوندمپ
پشتش گذاشتم   خوردهیچخورد. دستشو پ  هایلهبدنش به م  یو جلو  یچوندمپ

دستش دادم که به مچ  یبهش، فشار محکم توجهیزد. ب  اییگهکه داد د
 :گفت  ییبازوم نشست و صدا یرو تیدس

 .ارهولش کن بابا جان؛ ولش کن گناه د -

رو به بازوم منتقل کرد که باعث شد ناخوداگاه ولش کنم.   اییانرژ  یه  دستش
 .زد یروناز بند ب یع با ماساژ دادن دستش، سر 
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. به دستش نگاه کردم که برش داشت. به صورتش زل زدم یظغل یهااخم با 
 هایییشر یر بود. صورت گردش هم ز یادداشت و سنش ز یمهربون  یچهره

 .بود یمقا یدشمرتب و سف یودن و موهاب یکه چند سانت 

 :توجه بهش به سمت تخت رفتم که گفت بدون

 پسرم؟ -

کمر رو به تخت بهو بدون برگشتن طرفش، دست یدمداخل هم کش اخمامو
 :که گفت  یسادموا

به خودت  یکمباشه؛  اعصابیب  قدر ینا یدهمثل تو بع دییاز پسر رعنا و رش -
 .مسلط باش

 !رقم رو کم داشتم فقط یه ینحدقه چرخوندم. ا یمو توو نگاه یدمکش  پوفی

 :طرفش و دست به کمر گفتم برگشتم

 .زندون باشه یتو یدهمثل تو هم بع اییاز حاج  -

 :و گفت یدتنش بود کش یپکه ک  یدشسف یراهنبه پ یو دست  یدخند آروم

 .خواست خدا بوده حتماً  -

 :گفتم  یلکسباال انداختم و ر ایشونه

 .همونه یمنم برا اعصابییب  -

 .و با آرنجم چشمامو پوشوندم یدمتخت باال رفتم و دراز کش از 
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 یا. بیتمپدرتم؛ دو بند کنار یمنم جا ی،و آروم ش یکن  یدردودل یاگه خواست  - 
 .کن  یو خودتو خال

 :گفتم  حوصلهبی

 .کنمیودل نممن با خودمم درد ی؛حاج  یخیالب -

 .نگفت و رفت چیزی

 یهم طبقه یگرینگاهش روم بود و د ینیسنگ یکیبود، بند  ینفر که تو دو
 .از سر و صدا هم تکون نخورد یرو بود و اصاًل حت تخت روبه یباال

کنار چشمم   یاز جلو شویاییدر یکردم چشما  یو سع یدمکش  یقیعم نفس
 !بشه یدشا یببرم. سخته ول

 یمکعبو  یک تموم تنمو گرفته بود. دستمو برداشتم و به سقف کوچ قراریبی
هر کدوم هم چهارتا  ی. توگفتنیدو در سه که بهشون بند م یزد زدم. اتاقا

 .چپوندنیتخت م

قدرش بکنم چه خواستمیکه م یکار دونمیبه مغزم فشار آوردم. نم کمی
 .یرونخراب شده بزنم ب یناز ا شهیباعث م دونمیم یدرسته ول

زل زدم و با نگاه  یمشکم ی. به جورابایدمپر  ییننشستم و از تخت پا سریع
 .رفتم یممشک یو به سمت کفشا یدمچشمامو باال کش یخشن

 .کردم  یدراز رو ط  یبه راه افتادم و راهرو یدهنپوش پوشیده
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 یهحاج ین. اگه از ایستادمبلند وا یاز ذهنم، وسط راهرو یر رد شدن فک با 
 .نباشم  و بهتره که خودم  یشهخودم مطمئنًا شنود م  ی! صدایهاستفاده کنم عال

 .کنم  یشاحساسات یکممجبورم  یممکنه قبول نکنه ول کهینا با

گرفتم و با اخم به کل بند   یو نگاهمو از موکت طوس یسادمبندش وا جلوی
 .دوختم

و هردو الغر اندام و بچه سن بودن. با اخم  خوردنیم یمرونفر داشتن ن دو
رو به پسرا کردم و  نبود. دوباره یبند دوختم که کس یاجزا ییهنگاهمو به بق

 :گفنم  یبم یبا صدا

 مستر؟ -

 :صورت پر جوششو باال آورد و گفت پسره

 ید؟با من -

 :تکون دادم و گفتم سری

 کوش؟  یدهسف یشر یحاج  -

 :به دوستش دوخت که دوستش گفت نگاهشو

 ی؟دار یکارشچ -

 :گفت  یهحرف و با اخم بهش زل زدم که اول بدون

 .ییشورفت دست -
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 یسالن مکعب  یهرفتم.    ییبهشون به سمت دستشو  توجهیادم و ب تکون د  سری 
تا بود. سه شیگهسمتش و چهارتا حمام سمت د یه ییکه چهارتا دستشو

 .در بود ییا،روشو یروبود و روبه ینشونب ر یواهم د ییروشو

 کهینکنجکاوم بدونم ا  یلی. خگیرهیداره وضو م یدمکه د  یسادمدر وا جلوی
 .کنهیم یکار چ جاینا ینه،متد قدر ینا

 .نازکش به لبخند کش اومد ینگاهش بهم افتاد و لبا ینهآ  از 

وش به سمتم منتظرش موندم که بعد از تموم شدن وض  ینهسبهاخم و دست  با
 :گفت  آوردیم یینپا یناشوآست کهیاومد و درحال

 !به پسر گلمبه -

 :کردم و با مکث گفتم  اخمی

 .یعصر نماز بخون  موقع ینا یادچه وقت نمازه؟ بهت نم -

 :زد و گفت لبخندی

 .دائم الوضو هستم -

 :باال رفت و گفتم ابروهام

 ی؟چ  -

 .روز وضو دارمتمام مدت شبانه یتو یعنیدائم الوضو؛  -
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فرو بردم. قباًل   یمشلوار کورد  یبج  یتکون دادم و طبق عادت دستمو تو  سری 
شاهلل که ان ی،شلوار کورد االن با یقدر جذاب بود ولحرکت چه ینبا شلوار ا

 !جذابه ینما

 :و گفتم یدمدرهم کش اخمامو

 ی؟برام بکن یکار  یه تونییم -

 :اشاره کرد و گفت یرونتکون داد و به ب سری

 ی؟چه کار -

درست باال  یراهنمونامرتب پ ینآست کهیو درحال یمرفت یاطسمت ح به
 :گفتم  دادمیم

 .برام یتلفن بزن  یه -

 :و گفت کنجکاو

 زنی؟یچرا خودت نم ی؟به ک  -

دست چپمو که تا آرنج باال داده بودم رو ول  ینو آست یدمدر هم کش اخمامو
 .ردم و دست راستمو باال دادمک

 !یادشمکه به   یو بگ  یرو برسون  یمخبر سالمت خوامیخدا. م یبنده یهبه  -

به بهش انداختم و  نگاهییمنگاه کرد. ن یاطکرد و به آسفالت کف ح  سکوت
عده   یهعده فوتبال    یه  کردنیم  یباز  یبالعده وال  یهنگاه کردم.    یاطح  یاعضا
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هوا چندان سرد نبود و فقط   ی. هنوز ساعت پنج عصر بود ولزدنیهم حرف م 
 .اومدیم یسوز کم

 ی؟کن  یکار  ینهمچ خواییچرا م -

 :کردم و گفتم  یاخم به آسمون نگاه  با

 .یارهب یرونب جاینمنو از ا تونهیاون م کهینا یبرا -

 :بهم انداخت و گفت نگاهی

 چند سال حبس؟ یه؟جرمت چ -

 :گفتم  و یدمدرهم کش اخمامو

 .یرهقاچاق، قتل و غ یاده؛و جرمم ز شهیم یلتشک یگهدادگاهم دو روز د -

 :کرد و گفت  اخمی

اوصاف حکمت اعدامه؛ چطور  یناصاًل با ا یرون؟ب یبر  خواییم یواسه چ  -
 کنه؟کمکت    تونهیم

 :و گفتم یدمدر هم کش یشتر کردم و اخمامو ب  مکثی

 ی؟! بچه داریادب یابه دن خوادیبچم م کهینا یبرا -

 :تکون داد و گفت سری

 .پسر ده ساله یهساله و  یستدختر ب یهدوتا؛  -

 یه؟جرمت چ -
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 :دوخت و گفت رخمیمبه ن نگاهشو 

 .یو چک برگشت  یبده  -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .کنمیرفتم حسابتو پاک م یرونفن رو بزن؛ بتل ینا -

 :گفت  سرسنگین

 !پس بدم تونستمیاگه به مال حرام بود، خودمم م -

 :و بهش نگاه کردم که ادامه داد یدمدر هم کش اخمامو

 .رو انجام بدم کار ینبرات ا تونمیمتاسفم؛ نم -

م به سمت ساختمون برگرده که بازوشو گرفتم و چرخوندمش. بعدش خواست
 :و خشن گفتم یدمرو چسب یقش

برسه،   یکه ازت خواستم به گوش کس  یزیام و چباشه؛ حرف  یادتباشه. فقط    -
 !یدی؟! فهمیت بسوزفراق دوتا بچه یتو کنمیم یکار

لب گفت و بعدم بلندتر  یر و »استغفراهلل« ز یدهم کش یتو یداً شد اخماشو
 :ادامه داد

 .فهمهینم یزیچ ینگران نباش؛ کس -

که   یدملختم کش یموها یال یول کردم و پشتمو بهش کردم و دست  شویقه
 .شدن یختهباز سمت راست سرم ر
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موضوع   ینمجبور بودم؛ تنها برگ برندم هم  یکنم ول  یدشنداشتم تهد  دوست 
 .بود

ممکن بود  یر منتظر شدم. غ یریگبه سمت تلفن رفتم و بعد از شماره بیخیال
 .فکرمه نباشه یکه تو  ییاالن جا

 یگوش یمحکم و مشکوک فرهمند تو یدو تا بوق خورد و بعد صدا یکی
 :یچیدپ

 شما؟ -

 :و محکم گفتم یدمموهام کش یتو یبه اطراف انداختم و دوباره دست  نگاهی

 .آرمانم -

 :گفتم  یع کرد که سر   مکثی

 !حالم خوبه؛ مثل گذشته -

 :گذشته داشتم که گفت  یرو یکم  تاکید

 !زن نامردت چطوره؟ -

 :فتمگ  تیز 

 !حقته منم مثل زنم باشم یست؛به تو مربوط ن -

 :و گفت یدباهوش بود؛ منظورمو فهم یشهکرد. مثل هم  مکثی

 .کنیینم یکار  ینهمچ وقتیچ! هیتو که از خون من -
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 !لحنش مشخص بود نرم شده. لعنت بهت فرهمند؛ لعنت از  

که   یقهدق یک تر از موارد، کم ییهشد. مثل بق یچیدهپ یگوش  یبوق تو صدای
 !نتونن ردشو بزنن

رو قطع کردم و نفس  یانجام شده. گوش یتبودم که کارم با موفق مطمئن
 !دلم یز . منتظر خبر خوب باش عز یدمکش  یقیعم

*** 

 «ساحل»

رو که توسط باران  ییچا ینیسروش گذاشتم. مامان س یشونه یرو سرمو
 :گرفته شده بود رو عقب زد و با بغض گفت

 .درما خوامینم -

شروع  خوادیحدقه چرخوندم. باز شروع شد؛ البد االنم م یمو توکالفه  نگاه
 .کنه به آبغوره گرفتن

که سرمو بلند کردم و بهش نگاه   یدمو گرفت و به عقب کشآروم شونه  سروش
 :گفت  یلکسکردم. ر

 .یبدم که راحت باش یهخواستم تک -

 .ش گذاشتمشونه یتکون دادم و دوباره سرمو رو سری

 :گفت  یبا کالفگ  سهند
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. به فکر یرونب یاخواهر من حرف گوش بده؛ آرمان تموم شد! از فکرش ب - 
 خوره؟یبدون پدر به چه دردت م یباش. بچه تیندهخودت و آ 

مبل تک  یکه رو  یارو به رو خیالمیهم نکردم و نگاه ب  نگاهییمبهش ن حتی
 .روم نشسته بود دوختمروبه

 :با تشر گفت سروش

حالشو؟ آرمان تموم نشده؛ هنوز که حکم  نیبیینم یگه؛ند بس کن دسه -
 ... .دادگ

آورد.   یروناش بسورمه  ینشلوار ج  یبو دستشو از ج  یساداز قدم زدن وا  سپهر 
 :گفت  یو عصب یدحرفش پر  ینب

 یدمکه من ازش شن  یزاییبا چ  زنی؟یخودتو گول م  یه؟حکم دادگاه چه کشک  -
به الالش  لییتر لتوئه سروش؛ اگه کم یر تقصحقشه! همش  ینتر اعدام کم

 .یستن اییساحل دختر احساسات  یاد؛زودتر کنار م یبذار

از حرفا و  یچیکه ه شمیکالم معده هم یهنداشتم. با  یحرف  یچه اصالً 
 یلکسموپس حرف زدنم باد هواست. فقط نگاه ر  کننیاحساسات منو درک نم

 .دوختمیبهشون م

 :گفت  و یدشاخماشو درهم ک سروش

توقع درک کردن ساحل رو ندارم؛ از  یندار یاحساسات  یچکه ه ییاز تو -
 .یدرو درک کن یطششرا تونینیتوقع ندارم چون نم کدومتونیچه

 :رو با سمت بابا گرفت و باز با طعنه گفت ییچا ینیس باران
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 !دادیعشقشو لو نم وقتیچساحل اگه احساساتش براش مهم بود، ه - 

 .رو به سمت سهند برد ینیاش زد که بدون توجه بهش سشر صدبا ت سپهر 

 :مبل، آروم گفتم ییهبه پا یرهنگاه خ با

 سروش؟ -

 جانم؟ -

 :ش برداشتم و بهش نگاه کردم و متفکر گفتماز شونه سرمو

 باشم؟ جاینا یدمن چرا با -

 :بازمو پشت گوشم داد و گفت موهای

 .یگهخونته د ی؟کجا باش  یدپس با -

 :هنمو قورت دادم و بازم آروم و متفکر گفتمد آب

 .ستیگهد جاییهمن  ی. خونهیستمن ن یکه خونه  جاینا -

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 کجا؟  -

 :و با لبخند گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 !خودم یخونه یم؛البته من و آرمان ندار یگه؛شوهرم د یخونه -

 :و گفت یهگر   یر صدادار و نسبتًا بلند زد ز مامان

 !شده یوونهبدبخت شدم رفت...دخترم د -
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 :کرد که سروش با اخم و تشر گفت  یهدوباره گر  بعدم 

 .عه مامان؛ چه طرز حرف زدنه -

 :. رو به سروش گفتمریختیگوله ممامان نگاه کردم که اشکاش گوله به

 .کنهیدوا نم یزیوکه چ  یهنکنه؛ گر  یهبگو گر  -

 .و بغلم کرد یدزد و سرمو کش یلبخند سروش

 :گفت  آروم

 ی؟حالت خوبه آج  ی؛کن  یهگر   یدنبا یخوبه که متوجه شد -

که حالم بد  زدیعطر نم یگهتکون دادم و با لبخند چشمامو بستم. د سری
 .نشه

»نگران نباش« گفتناشو  یا زدی! اگه با آرمان حرف میوونهد گهیم مامان
 یآرمان کس  گهیو عقلم منشدم. دلم    یوونهکه من د  شدیه ممتوج  شنید،یم
 .شه یمکه تسل  یستن

 :گفت  یهسروشو از دورم هل دادم و بلند شدم که مامان با گر  دستای

 کجا گل دخترم؟  -

 :کردم و گفتم  یزونآو لبامو

 یناول یسمونینشده که. خوشحال باش؛ به فکر س یطور یگه؛نکن د یهگر   -
 !نوت باش
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 :کردم و گفتم  یاخنده تک  

 !یتهتغارت از تهنوه ین؟! اولپشتکارمو یدید -

 :کرد و آروم گفت  یافتاد. بابا اخم یهبدتر گر  مامان

 ... .تو یطشرا یتو یول یه؛سقط بچه کار خوب گمیساحل جان؛ نم -

 .شهینم شونیحرف حساب حال ینابود؛ ا یلکسر شهینم دیگه

 :به سمتش برگشتم و گفتم یحرص و عصب با

مو بکشم؟ من بچه شهیتونو گرفته؟ مگه مچشما یجلو یومدهبچه ن ینا -
بچه چه   ین. اخوامیو نم  تونمیمن نم ید؟بعد حرف بزن  یدفکر کن  یکم  شهیم

 ی چ  یندمو آ  یددار یچه فکر  یست. مهم نشهیبزرگ م پدر یبا پدر چه ب 
 .شهیم

 :گفتم  یتربا لحن آروم بعدم

 .ساحل ُمرده یدتر آزارتون بده. فکر کنکه بودنم کم  یرمحاال هم م -

 یها رفتم و به سپهر که عصبو تند به سمت پله یدمکش  یقیعم نفس بعدم
 .نکردم یتوجه زدیحرف م

 .ذارنیآروم باشم نم خوامیم ی. هرچ یسادموا ینهآ  یاتاق شدم و جلو وارد

بد و  یتوانم هولش دادم که صدا ینتر حرص در رو باز کردم و با محکم با
 !کرد  یجادرو ا یبلند

 .تاپم رو داخلش گذاشتمو لپ یلآوردم و وسا یرونب یبزرگ  یکوله  یع سر 
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 ینو لش رو که تا وسط پام بود با شلوار ج یزرشک  یپشم یهود یه 
 .یدمو پوش یدمکش  یرونب رنگییمشک 

گوشام   یشال، اول هدفون رو رو  یدنانداختم و بدون پوشدوشم    یرو رو  کوله
 یختهاختم. موهام از دو طرفم ولو رسرم اند  یرو رو  یگذاشتم بعدم کاله هود

 .رسیدیشکمم م یر بود و تا ز

انداختم.  یمهود یبج یرو تو یبه هدفونم وصل کردم و گوش موگوشی
 .کوله رو محکم گرفتم و به سمت در رفتم  یدسته

 .رفتم و خواستم به سمت در برم که سپهر جلوم ظاهر شد یینها پاپله از 

و آهنگ   یدرس  یکنار گوش  یهاودآگاه به دکمهبردم. ناخ  یمداخل هود  دستمو
 .کردم که صداش بهم نرسه  یادرپ رو تا حد ممکن ز

بدون  یستاد،ه از حرکت وا. ل..*باش کزل زدم شیعصب یافهبه ق ریلکس
تکون دادم و خواستم از کنارش رد شم که  یگفته، سر   یچ  کهینا یدنفهم

کاله   یزدم و لبه یلبخند یلکسگفت. ر  یزیچ یبازومو گرفت و دوباره عصب
پشت  ز کاله رو ا  یکردم. عصب  یاکنار دادم و به هدفون اشاره  یرو کم یهود
 .پرت کرد ینزم یو هدفون رو برداشت و رو یدکش

 :گفت  یاباال رفته یکه با صدا  یدمکش  یقیعم نفس

 .یمساحل بفهم...نگرانت -

 :پاهام بلند شدم و گفتم یپنجه یرو یو عصب تغص

 !ینگران  یردغلط ک -
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 یباال برد که بزنه. چشمامو محکم بستم و منتظر شدم. بابا با صدا دستشو 
 :گفت  یبلند

 !سپهر بسته. دستت روش بلند نشه -

هواش زل زدم که  یتو یآروم باز کردم و به دست مشت شده موچشما
 .بگه که منصرف شد یزیآورد و خواست چ یینشپا

 :زل زدم که مامان با بغض گفتو با اخم بهش  یدمهم کش یتو اخمامو

 .کنهیسپهر جان باهاش لج نکن؛ بدتر م -

کرد و   یاخندهدرهم بهش زل زدم که با حرص تک  یسرد و اخما یچشما با
و  یدگرفت و به سمت خودش کش  یموراست کاله هود یبه دست راست لبه

 :گفت

 !مادر شدن یبرا یابچه یلیهنوز خ -

مونده رو هم با بردن سرم به جلو قطع کردم  یفاصله ذرهیهزدم و  پوزخندی
 :بودم، گفتم یک بهش نزد کهیو درحال

ت با تک خواهرت زن فتنه  یجلو  یکه بدون   یعقل ندار  یقدرنوز اونتو هم ه  -
 !یچطور صحبت کن

دور گردنم گذاشتم و بدون   یو هدفونم رو رو  یدمعقب کش  اییگهحرف د  بدون
به سمت در رفتم و از واحد خارج  «تمیس»وا گفتیتوجه به سروش که م

 .شدم
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 .اومدم ونیر اومدم و به سرعت از ساختمون ب یینآسانسور پا با 

ست هفته  یه.  یتوضع  ینم از اخسته  یگهبغض شروع به راه رفتن کردم. د  با
موضوعات برام سخته. آرمان گفت  ینو هنوز هضم ا گذرهیکه از برگشتن م

 .ترکمیم نکنم یهاگه گر  ینکن« ول یه»گر 

تصادف وضمو  یهبه خاطر اشکام، با  خوادیشدم. اصاًل دلم نم رویادهپ وارد
 .بدتر کنم

که دوباره   یدمهام کشو الغرم رو به گونه  یدسف  یو دستا  یدمکش  یقیعم  نفس
 .تر شدن

قدر لختش افتادم. چه  یموها  یادرو صاف کردم.    دادیکه باد تکون م  موهامو
 یداره که وقت   یاچه مزه  ینمکه دستمو الش بکشم بب  االن بود  خواستیدلم م

 .کشهیدستشو الشون م تنداعصابش خورده تند

که   یرمبگ ینیشلوغ شدم و اشکامو پاک کردم و خواستم ماش یابونخ وارد
 .یسادپام وا یپرادو سروش جلو

حرکت باال رفتم و نشستم که  یهبا  یره،رو باز کردم و به کمک دستگ درش
 :گفت

 دی؟یجواب نم کنمیصدات م یهرچ  یسه چ وا -

 :و با بغض گفتم کالفه

بزنم. اگه به عنوان مسافرکش تا  یکه حرف   خوامینه م یامبابا م ینه خونه -
 !شمیممنونت م یکن  یمخونه همراه
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 :و گفت خندید 

 ی؟ندار یکه مشکل  یانکن. با من و رو اعصابییب  ی؛باشه آج  -

 چطور؟ -

 :و گفتباال انداخت  ایشونه

نقش   تونیمیم  یآرمان رو که نه ول  ی. باالخره جایممراقبت باش  یشتپ  یایمب  -
 !که؟  یمکن  یپرستار رو باز

 :دادم و گفتم یهتک ینماش ییشهسرمو به ش حوصلهبی

 .نه یننش یچماگه پاپ -

 :تکون داد و دور زد و گفت سری

 .یارمشپس بذار ب -

رو گرفت  یاورد برداشت و شمارهاز داشب یشوو گوش یستادساختمون ا جلوی
 .شتو کنار گوشش گذا

 .در منتظرم یجلو -

 .آورد و قطع کرد یینرو پا یگوش  اییگهکرد و بعد بدون حرف د  مکثی

 .شد ینکه اومد و بدون حرف سوار ماش  یممنتظر بود اییقهدق چند

 .کرد  یشروع به رانندگ  ییرو روشن کرد و با سرعت باال ینماش سروش
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و همش  شدیورده مفکر بودم. مثل خوره از درونم خ یخونه کاًل تو میبرس تا 
 .که ممکنه آرمان اعدام بشه؟ واقعًا هنوزم باورش مشکله  کردمیفکر م  ینبه ا

 .یمشد یادهرو پارک کرد و پ ینآپارتمان ماش جلوی

 .بازش کردم یدجا کردم و به سمت رفتم و با کلجابه مویمشک  یکوله

 .عدم سروش داخل شدنب یاسرم رو پشت

 .یمو وارد واحد شد یمآسانسور باال رفت با

مبل رها کردم   یم رو روشده بود از بس سرد بود. تند کوله  یخچالمثل    خونه
 .رفتم و روشنشون کردم یدسف یو به سمت شوفاژا

 :رو درآورد که گفتم شیدار و بلند مشک پالتو خر  رویا

 .سرده هنوز -

 :انداخت و گفتباال  یاشونه خیالبی

 .شهیاالن گرم م یست؛مهم ن -

بود. شالشم  یدهپوش یبافت و سرخاب  یز بول یه یرشرو درآورد که ز پالتوش
 .درآورد و موهاشو با کش بست دوباره

 ینآخر  کهیدرحال یاروم نشست. روکاناپه نشستم که سروش هم روبه  روی
 :گفت  زدیکشش رو م  یهاگره

 .دم کنم ییچا یرممن م -
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بهم  یرهسمت آشپزخونه رفت و سروش خ به یاتکون داد. رو یسر  روشس 
 :گفت

 ی؟فکر  یتو -

گرفتم   یعسل  یز م  یرو  یک کوچ  یگربه  یتکون دادم و نگاهمو از مجسمه  سری
 .و بهش دوختم

 ین؟کرد  یکار شما چ -

 :کردم که گفت  یابه آشپزخونه اشاره و

 .نیمکینم یسر پا نشه که کار یمگل  یما تا آج  یچی؛ه -

 :کردم و گفتم  یز ر چشمامو

 یگه؟د ینرفت یکن؛ من نبودم خواستگار  یاهبرو خودتو س -

 :گفت  یطنتتکون داد و با ش سری

 .حرفا ینو ا یتنشون و محرم یبرا یمبر  یقرار بود تو که اومد یگه؛آره د -

 :کردم و گفتم  یزتر ر چشمامو

کوتاه   لباس  یهو با    رهیامانتو درب  یکس  یراحت جلو  قدر یننبود ا  یدختر   یارو  -
 .یع راست بگرده! اعتراف کن سر افشون راست یتر و موهاو شلوار کوتاه

 :و گفت خندید
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البته   یم؛خوند  یتمحرم  ییغهص  یه...کهینا  ی...راستشو بخوادونییخب م  - 
 !یند یخبر نداره سوت  یکس

 :گفت  کنمیبر و بر بهش نگاه م یدد یکرد و وقت   مکثی

 .ما هم سخته یطن شراباور ک یخب آبج  اصرار من بود؛ -

 :لب گفتم یر خونه زل زدم. ز یوار به در و د یخیالتکون دادم و ب سری

 !باشه یخخونه  هم یدبا یست،خونه ن یگرما  یوقت  -

خواب به  یکردم بخوابم ول یو با همون لباسا سع یدممبل دراز کش روی
. شدیدهنم ترشح م و مدام بزاق رفتیم یلیو یلی. دلم قاومدیچشمام نم

منم  کردمیفکر نم وقتیچ. هرفتینم یرونترش اصاًل از سرم ب یز چ یهفکر 
 .کنم  یهوس خوراک  کردم،یشون مکه مدام مسخره  ییمثل زنا یروز یه

 !آب دهنم بدجور به راه بود شد؟یمگه م یشم ول یخیالشب خواستم

 .یدمباز کردم و دستمو به شکمم کش چشمامو

 :آشپزخونه بود گفتم یکه تو  یارو به رو یبلند یو با صدانشستم  سریع

 یا؟رو -

 جانم؟ -

 :گفتم  یمظلوم یدهنمو قورت دادم و با صدا آب

 یترش  یز چ  یه  یننگاه کن بب  یزر و فر   یخچال  یو تو  یخچالکنار    ینتکاب  یتو  -
 یاری؟هست ب
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 :خنده گفت با 

 !آوردمتیزودتر م  افتهیفکرت به اون بدبخت م  یکمخونه    یایم  دونستمیم  -

 .بهش کردم و دوباره آب دهنمو قورت دادم و منتظر شدم اییکج   دهن

 :بلندش به گوشم خورد که گفت صدای

 یارم؟آبداره؛ ب یساحل ترش -

 :دادم و مظلوم گفتم یهمبل تک یدهنمو قورت دادم و سرمو به پشت  آب

 .امخوی. کاکائو هم میهعال یار؛ب -

 .ینکاکائو ندار  دی؟یسفارش م ینچکافه که هم  یمگه اومد -

 :کردم و گفتم  یزونآو لبامو

 !خرهیم یرهسروش م یار باشه فعاًل همونو ب -

 :باال گرفته گفت یبا ابروها سروش

 !پررو شد یمباز بهش رو داد -

 :گفتم  یبهش رفتم و با لحن لوس ایغرهچشم

 !یکنن که فکر کردم هوامو داراصاًل نخواستم؛ خاک بر سر من   -

 :و گفت یدکش  یشد و پوف  بلند

 .یرممن که نگفتم نم یر؛آبغوره نگ یباشه آبج  -

 :زد و بلند گفت یکه چشمک   یدمخند آروم
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 خوای؟ینم یزیخانومم چ - 

انار ناخونک  یپر از ترش یبه کاسه کهیاومد و درحال یروناز آشپزخونه ب رویا
 :زد و گفت یلبخند زد،یم

 .برو یزمنه عز  -

 :با حرص گفتم  یافرستاد و به سمت در رفت که رو به رو  ییهوابوس    سروش

 کهیندستت بشکنه به عشق من ناخونک نزن؛ دوم هم ا یاله کهیناول ا -
 جاینها! ا زنییپس سرت و داد م ندازییم یتوکالغ  یبار آخرت باشه صدا

 .ده من اون کاسه رو! بیمباال شهره جلو ملت آبرو دار

 :سمتم گرفت و کنارم نشست و گفتو کاسه روبه  خندید

 !یتجنجال ییهروح ینتربچه. با ا یتر جنوب شهر مناسب یتو که برا -

 خوردمیقاشق که م یهبهش کردم و مشغول خوردن شدم.  اییکج  دهن
 یارو چارهیکه ب   خوردمیبا ولع م ین. همچشدیجمع م شیصورتم از ترش

 !یدپوک

 : کاسه فرو برد و دهنش گذاشت که گفتم  یشو توانگشت اشاره  یزونلب آو  با

 .یمنخواست یک شر  یار؛خودت ب یچندش برو برا -

 :کرد و گفت  اییکج   دهن

ناخونک هم  یهوقت نذار خانم؛ اون یار و یشوهرمو فرستادم تلکه بشه برا -
 !بزنم
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 :گفتم  ییتکون دادم و با پررو سری 

 .باشه -

 :کاسه برد و گفت  یانگشتش رو تو دوباره

هامون که بچه  یمبا هم حامله ش کردییصبر م یدبا ی؛نامرد یلیخ ساحل -
 !پسر بعد بزرگ شدن با هم ازدواج کنن یکیدختر بشه  یکی

 :گفتم  پوکرفیس

قد من؛ برو مخشو بزن   ینشده؛ ماشاهلل تو که پشتکار عشوه دار  یر حاال که د  -
 !و فالن یتمحرم یبرا یتو که مخشو زد ؛یگهد یار بچه هم ب

 :باز گفت دهن با

 من مخشو زدم؟ ینهساحل منظورت ا شعورییب  یلیخ -

 :تکون دادم و گفتم سری

 !یقادق -

 :بهم کرد و گفت اییکج   دهن

 !دوست داشتم -

 .نگفتم یزیو چ خندیدم

کاسه گذاشتم و  یزنگ خورد. قاشق کوچک رو تو یمهود یباز ج گوشیم
ش زل و به صفحهرو درآوردم  یگوش دادمیآب دهنمو قورت م کهیدرحال
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باال انداختم و تماس رو وصل  یی. ابروکردیم ییزدم. ملوک جون خودنما 
 :کردم و گفتم

 بله؟ -

 :بلند شد یاز پشت گوش زد،یو خسته م اعصابیب  یسرگرد که کم صدای

 ید؟خوب هست -

 :زل زدم و گفتم ییروبه مبل روبه مشکوک

 ید؟دار یممنون؛ کار -

 :گفت  یون تن خسته و عصبکرد و با هم  ایسرفهتک 

 .دنبالتون یامم یدآماده باش یانخانم شا -

 :باال انداختم و مشکوک گفتم ابرویی

 شده؟ یچرا؟ طور -

 !یدگو با همسرتون داشته باشوگفت  یه یدمسوال، شا یسر  یهبله؛  -

گذاشتم و بلند   یز م یکردم و با استرس کاسه رو رو  ی! مکث یختر یهر  دلم
 :شدم و گفتم

 باز حالش بد شده؟ نکنه دادگاه جلو افتاده؟ -

 :عجز ادامه دادم با

 .ینشده بگ یتو رو خدا اگه طور -
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 :و گفت یدکش  یقیعم نفس 

 یاریدب یفتشر  تر یع تونم سر خونه یک نشده؛ من نزد یطور یدنگران نباش -
 .یینپا

 :گفتم  تند

 .یستمپدر ن یمن خونه -

 یام؟پس کجا ب -

 :کردم و گفتم  مکثی

 .فرستمیخودم؛ براتون آدرس م ینهخو -

 :با احترام گفت یول حوصلهبی

 !بلدم یست؛الزم ن -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 !وا! از کجا؟ -

 !همسرتون دست منه ها مثاًل پرونده -

 :و گفتم یدمهم کش یتو اخمامو

 .منتظرتونم ی؛اوک  -

 .بدون منتظر جواب موندن قطع کردم بعدم
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متعجب   یافتم و برش داشتم و موهامو پشت گوشم دادم که روسمت کوله ر   به 
 :گفت

 بود؟ یک   یری؟کجا م  -

 :بهش نگاه کنم به سمت اتاق رفتم و گفتم کهینا بدون

 .برم یدسرگرد بود؛ گفت کارم دارن با -

 :اومد و گفت دنبالم

 اون تو؟ خواییم یحاال چ  -

 :فتمهوا تکون دادم و گ یکردم و موهامو تو  ایخندهتک 

 !آقامون یشپ برهیم گیرهیمأمور قانون منم م یشوضع برم پ ینبا ا -

 :و گفت خندید

 .یگهشال منو ببر د یاخب نگرد؛ ب -

و  یمحکم یتکون دادم و در کمد رو باز کردم و شال مشک  ینبه طرف سری
 .آوردم یرونوصل بود رو ب یمشک  یهاتوپک  شیهکه حاش  اییزمستون 

لخت و  یموها یرو انداختم و شال رو رو یمکزرش یپشم یهود کاله
 .مرتب کردم هامویدارم انداختم و چتر حالت

 .منداشت یشآرا یاصاًل حوصله یبود ول روحیب  صورتم
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 مویشخص یلمبل برداشتم و وسا یگذشته و کوله رو از رو  یااز بغل رو سریع 
 یم و روو هدفونم رو داخلش انداخت یلپول و موبا یفمبل گذاشتم و ک یرو

 .مبل نشستم

 :گفت  یاو بلندم شدم که رو یمشک  یهاسفت کردن بند چکمه مشغول

 یام؟همراهت ب خواییحالت خوبه؟ م -

رو  یمدوشم انداختم و گوش یتکون دادم و بلند شدم و کوله رو رو سری
 :برداشتم و گفتم

 .نه، حالم خوبه -

 .کردم  اییسمت در رفتم و بلند خداحافظ  به

و رژه رفتنو شروع   یستادمدر ساختمون ا  یپارتمان خارج شدم و جلواز آ   سریع 
 .کردم

 .بود یمن و یشآسمون نگاه کردم. غروب بود و ساعت حدودًا ش به

. خدا کنه امروز هم خودشون اجازه بدن گذشتیم  یدارموند  ینروز از آخر   دو
 .ینمشبب

سوار  نگاهی،یمپام، سرمو باال آوردم و بعد از ن یجلو شیترمز پارس مشک  با
 .شدم

 :شاگرد رو بستم و گفتم در 

 شده؟ یچ  یدبگ شهیسالم، م -
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به شدت داخل هم بود و  تکون داد و آروم جواب سالممو داد. اخماش سری 
 .روش زل زده بودبه روبه

 .روند یحرکت کرد و با سرعت به سمت کالنتر  یکافیت با

 .نزدم یحرف  یمباال انداختم و تا رس ایشونه

مخشوشه. خدا   قدر ینافتاده که ا  یباشه؛ البد اتفاق بد  طور یننداشت ا  عادت
 .کنه  یر به خ

 یادهپ  یعشد. سر   یادهپارک کرد و پ  ینسبتا بزرگ کالنتر  یاطح  یرو تو  ماشین
 م انداختمشونه یشدم و کوله رو دوباره رو

به سمت پشت گوش راستم بردم که  هامویجلوتر آوردم و چتر  یرو کم شال
 .کج شد  یکم یاولش برگشت ول یره سر جادوبا

 .یهعصب یبه سمت اتاقش رفتم. اصاًل حواسش نبود و معلوم بود کل دنبالش

 یکیاتاقش بودن که  یهم تو یگهاتاقش رو باز کرد و داخل شد. دو نفر د در 
 یراهنو پ یمشک  یاشلوار پارچه یرو رو اییالغراندام بود و کاپشن مشک 

تر نسقوز داشت و کم  شینیبود و سبزه رو بود و بتنش    یآخوند  یقه  یطوس
 .زدیاز سرگرد م

نسبت به  یتر درشت یکلکه ه  یگهمرد د یگرد اتاق چرخوندم و رو  نگاهمو
 یتنش بود. موها یدسف یراهنو پ یاداشت و کت و شلوار سورمه یهاول

رو بسته  یراهنشآخر پ یرو هم رو به باال داده بود و تا دکمه یشجوگندم
 .خوردیراحت م یابود. چهل و خورده
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 .بهشون زل زدم ینهسبهو با اخم و دست ستادمیپا ا سر  

اتاق و  یگوشه  یمشک  یلباسرو درآورد و به چوب شیکت چرم مشک   سرگرد
 یاومد و رو یزشم یکرد. به سمت چهارتا مبل جلو یزونکنار پنجره آو

 .چپش انداخت یپا یراسشتو رو ینشست و پا شونیکی

روش بود، از  یجلو یانشسته بود و پرونده یزشکه پشت م  یهو شلوار کت
 .بهم انداخت و دوباره نگاهش رو به پرونده دوخت ینگاه  ینکشع یباال

 :و روبه سرگرد گفتم یدمکش  یپوف  کالفه

 شده؟ یزیچ -

 :تکون داد و گفت سری

 .تا بهتون بگم ینیدبش -

 :گفتم  کالفه

 .! زود بگویادنشستنم نم -

 :فتبهم زل زد و گ یهشلوار کت

! نه طرز پوششتون نه طرز یدکرده باش  یهمکار یسبا پل یاداصاًل بهتون نم -
 !حرف زدنتون

 :»برو بابا« براش تکون دادم و به سرگرد زل زدم و گفتم یبه معن دستی

 ی؟آورد جاینتا ا یشده؟ منو واسه چ  یچ  یبگ  شهیم -
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 :تکون داد و گفت سری 

 یا همسرتون با ک یریا بعد از دستگکه شم  یمبدون خوایمیما م یانخانم شا -
 کالم نشده؟با شما هم اییبهغر  یاشخص مشکوک  ید؟صحبت شدهم

 :باال رفت و گفتم ابروهام

 نرفتم؛ چطور؟ یرونب یگهد ی،بار ضرور مدت جز دو_سه ینمن ا -

 :با اخم گفت یهو شلوار کت

 ندبار؟چ یقاً دق ید؟همون چندبار کجا رفت -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

اومدم و بعدش هم با سرگرد زندان و  جاینا بار یهرفتم؛  یشگاهآزما بار یه -
 .یمرفت یمارستانب

 :گفت  ینبا زم یر با نگاه درگ سرگرد

 ید؟از دوستان همسرتون مالقات نداشت یبا کس یانخانم شا -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .رو نداشتم یکس  یصاًل حوصلهلم بد بود که احا قدر ینمدت ا ینا -

 :تکون داد و دوباره گفت سری

چه  یستمس یرفته. چه تو ینهمسرتون بوده از ب یهکه عل  یمدارک  یتمام -
 ینرفته و انگار که همسر شما ا ینمدارک از ب یپرونده و چه دست ما؛ همه
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 یشته. ما کلفرهمند حضور دا هاییمهمون  یبوده و فقط تو کارهیچوسط ه 
نبوده؛ انگار که ما اصاًل از اول  کدومیچاز ه یرد یچه یول یمرک جمع کردمد

 .یمنداشت یهم مدرک 

 :پته گفتمزل زدم. با تته یشعصب یبه چهره بردهمات

 ینمحافظت از ا ین؛مدرک داشت یشما کل شه؟یم...مگه ممکنه؟ چطور م -
 .داره یتاهم یاسناد براتون کل

 :کردم و گفتم  یادهخنتک  ناباور 

 !نداشته باشه؟ یتو فالنتون امن یستمهمه س ینمگه ممکنه ا -

 :بهم زل زد و گفت یبلند شد و عصب سرگرد

به نظر شما چطور ممکنه  زنه؛یکار ما حرف اول رو م  یتامن یانخانم شا -
همه سند،  اون ینهک کردن! از ب یستممونوافتاده باشه؟ س یاتفاق  ینهمچ

 .تون نابود شدههمسر  فقط مدارک

 .آخر سالن رفتم یزنونه ییشودر خارج شدم و به سمت دست از 

چند مشت آب به صورتم زدم.  لرزیدیکه م  ییعوق زدن، با دستا یاز کل بعد
 یاز گوشه یاشک  یزل زدم و قطره میدهپر رنگ  یافهبه ق ییروشو ییینهاز آ 

 .شد یصورتم قاط  یسیچشمم با خ

دندون گرفتم و دوباره چند   یر ز  یینموبزنم. لب پا  یغ ج  واستمخیفرط شوق م  از 
 .مشت آب به صورتم زدم
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آوردم و بعد از خشک کردن صورتم   یرونچند برگ دستمال ب  یممشک  یکوله  از  
 .زدم یرونب ییشواز دست

چندتا   ی. چشمامو بستم و متوالیستادمسمت اتاق سرگرد رفتم و پشت در ا  به
 .و باز کردمو در ر  یدمکش  یقنفس عم

داده   یهتک  یوار بود و به د  یستادهشدم و در رو بستم. سرگرد کنار پنجره ا  داخل
 .بود و دستاشو بغل کرده بود

 :گفت  یآروم ینشستم که با صدا شیقبل یرفتم و جا یسمت صندل به

 ید؟ممکنه به ما کمک کن یانخانم شا -

م و آب دهنمو قورت زل زد ییروروبه یصندل ییهکردم و به پا  یرنگ کم  اخم
 .دادم

 .خوایمینم یسخت  یز چ یدنگران نباش -

 :نگاه کردم و آروم گفتم بهش

 ی؟چه کار -

 :دوخت و گفت ینبه زم نگاهشو

 یمبفهم  خوایمیبا همسرتون؟ م  یدداشته باش  مکالمه  یهزندان و    یدممکنه بر   -
 !کنه  یونه کمک بت یدشا یر،خ یاماجرا خبر دارن  ینکه همسرتون از ا

 یرکز  یقدرکرده باشه، اون  ی. مطمئنًا اگه آرمان هم کاریدمکش  یقیعم  نفس
 !ممکنه به خاطر من بگه ینگه ول یزیهست که چ



  

 
1119 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

بدجور بهم مشکوکه. از نگاه کردنش مشخصه. حاال اگه  یهکت و شلوار  این 
 یکار خب چ  یقبول نکنم، در هر دو صورت ممکنه شک کنه ول  یازود قبول کنم  

 کنم؟

 یکه چند شاخه رز قرمز تدش بود زل زدم و مکث   یبه گلدون بلند اهمونگ
 .کردم

 :همون نگاه به گال، آروم گفتم با

 .... یعنی! تونمیسرگرد من...نم -

جلوه کنم. اصاًل   یعیکردم طب  یحرفم رو خوردم و چشمامو بستم. سع  یادامه
 .آرمان خراب شه یهانقشه یاروم باشه  یشک  خواستیدلم نم

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 بگم؟ یچ  یدقبوله؛ فقط با -

زل  یوار تکون داد و جلو اومد. الغره کاًل سکوت کرده بود و به در و د سری
 .بود یهم نگاهش روم ثابت بود و منتظر واکنش یهلوارو کت و ش زدیم

 :آروم گفت رفت،یم راه کهیدرحال سرگرد

 یزیو اگه چ یدصحبت کن یادباهاش راجع به زندان و آز  یدشما بر  -
افتاده که ما واکنشش رو  یاتفاق  ینکه همچ  یددر آخر بهش بگ یدید،نفهم

 .ینیمبب
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انداختم. آروم بلند شدم و  یینو سرمو پا یدمکش  یتکون دادم و آه  سری 
دوشم انداختم که هردو بلند شدن و سرگرد هم کت چرمش  یم رو روکوله

 .کرد  ییمز کرد و راهنمادرا یرو تنش کرد و به سمت در دست 

 قدر ین. ایدمزندان د  ییاتاق بازجو  یکه فکرش رو بکنم خودمو تو  یاز اون   زودتر 
وار حواسم به گذر زمان نبود و ربات یبود که حت  یر فکر بودم و فکرم درگ یتو

 .کردمیحرکت م

رنگ گذاشتم و مضطرب قلنج انگشتامو  یانقره یآهن یز م یدستامو رو آرنج
تا  چرخوندمیبدبخت و الغرم رو با استرس به هر طرف م یگشتاشکستم. ان

 .اومدیازش نم ییصدا یگهکه د  ییجا

نفسم حبس شد و  یدنششد. با د یاندر نما یتو یکلشو ه باز شد در 
 .ناخودآگاه چشمامو محکم بستم

و  یدمکش  یقیشد و بعد هم از صدا افتاد. نفس عم تر یک قدماش نزد صدای
کردم و نگاهمو از دستبند دستاش گرفتم و باال آوردم. نگاهم   آروم چشمامو باز 

 .کردم  یرنگ ثابت موند و اخم کم یشاسورمه یشرتبه ت

 .سردش زل زدم یباالتر بردم و به چشما نگاهمو

 :کردم آروم باشم و با اخم گفتم  سعی

 یدی؟پوش ینوسرما ا ینتو ا یلباس نداشت  یه؟تنت چ یشرتت -

 کردمیفکر نم ینبه ا یاذره یبهم زل زد. اصاًل حت  شحسیب  یافههمون ق با
 !یستکه ممکنه هنوزم ازم دلخور باشه چون مطمئنم ن
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 :و ادامه دادم یدمبغضو به صدام کش یدم،که د  مکثشو 

 دی؟یجواب نم یصدامو؟ واسه چ  شنویینم -

 یصورتشو کم کرد. لبخند  یمکث کرد و بعدم سرما  یاصدام، لحظه  یدنشن  با
 :فتزد و گ

 خوبه؟ نیین  -

از  یروم نشست. خبر زل زدم. روبه ز یدادم و به م یرونصدادار ب نفسمو
 .یلکسقبل رو هم نداشت؛ کاماًل ر یسرما یلبخندش نبود ول

 :گفتم  آروم

 آرمان؟ -

 :که باال آورد ادامه دادم  نگاهشو

 .یفتهبرات ب یفردا دادگاهه؛ من...من دوست ندارم اتفاق  -

 :کرد و گفت  یخت و اخماندا یینپا سرشو

از اولم  یست؛ن ی. االنم وقت عاشق یستن یمتکه انتخاب کردم؛ برگش  یهراه -
 !یکه دلسرد ش  بودمیخشن م یداشتباه کردم که خام اشکات شدم. با

 یچی! هیستکه روحشم خبردار ن  ینمستر؟! ا یمساعد ین؟ا گهیم ی! چ وا
 !به کاهدون یمزد یگه؛د

 :م که پوکر نشم. بغضو حفظ کردم و لوس مانند گفتمخودمو گرفت  یزور جلو  به
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 تونم؟یم کنییفراموش کردنت سخته؟ فکر م کنییفکر م - 

 .خدا خفت کنه یبده! وا یسوت  یادن حاال

 ![حاج خانم دل نگرون نباش یرهانشااهلل که خ -]

! بعد از یدهجواب م  یکیاون   گهیحسم م  ینا  یمشد  یمپس زدم؛ روان  افکارمو
 !زنمیسر م یه یحتمًا به فاراب  میمانزا

 :گفت  یز کرد و با همون نگاهش به م  یرنگ کم  اخم

نداره   یکار  یگه. فراموش کردن من که دیهست   یقو  یلیتو خ  تونی،یحتمًا م  -
 .برات

. نگاه مظلوممو بهش یدکردم و چونم لرز یددوباره بغضمو تشد ناخوداگاه
 :گفت  یاال رفتهبا یبا صدا اعصابیکرد و ب   یدوختم که اخم

 ی؟به اعصاب هردومون؟ چرا اومد  یبزن   یز که چ  ینکن؛ باز اومد  یهساحل گر   -
 !به مالقات نداشتم یلیمن تما

 :و تخس گفتم یشد که حرص بلند

 !یکرد  یخودتو ب -

 یینبهم زل زد و بعدم نگاهشو گرفت و سرشو پا یدر هم یداً شد یاخما با
 .انداخت

 یچیه  یخودشه. هرچ   یر نگفتم که! تقص  یزیناراحت شد؟ خب من که چ  االن
 !یستمنم ن یبه فکر اعصاب نداشته گمینم
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و  یر خ یه. حاال که شهیدرست نم یکردم آروم باشم؛ با اعصاب خورد  سعی 
 .کردمیخودمو جمع م یدکار رو کرده، منم با ینشده که ا یداآدم پ

 :و گفتم یدمکش  یقیعم نفس

 !دبو چون حقت کنمینم یخواه معذرت -

 :تر گفتمآروم بعدم

 .ناراحت نشو یول -

 :خورد و گفت شوخنده

 یگه؟د کنییم ییمثاًل دلجو -

 :تکون دادم و مظلوم گفتم ینبه طرف سری

 ی؟کن  یفکر  یه شهینم -

 :تر گفتمآروم بعدم

 ی؟کمک بخوا  یمثاًل از کس -

 :و گفت یدهم کش یتو اخماشو

 یرونب یندارم برا اییزها از اون انگجد حرفا گذشته. ینکار من از ا  شه؛ینم -
 !اومدن

 !اعصاب رفت. باز رفت، باز رفت یرو ینباز ا خداای

 :گفتم  حرصی
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پس دل  ی؟بکن خوایینم کاریمیچبرام ه یبچه گذاشت  یه یم؟پس من چ - 
 شه؟یم یمن چ 

 :اطراف اتاق چرخوند و گفت نگاهشو

 !زنییمشکوک م -

 !چهارپا دییم یسوت  یکه دار  یشزغال  یچشماش زل زدم. اله به

 :شده گفت یز ر یبود که با چشما یداصورتم پ یتو یکم  حرص

 یکه قطعًا پشتش کل  اییینه)به آ   یکه جلو  یههمه هوش، کس  ینساحل با ا  -
واضح حرف  قدر ینبده و ا یکرد و ادامه داد:( سوت   یاآدم نشسته بود اشاره

 بزنه؟

 :داد و گفت هیتک یصندل یزد و به پشت  پوزخندی

 ی؟که تو اجرا کن  یدنکش  یاچه نقشه بار ینهمکارات ا -

 :کج کرد و گفت  سرشو

 یمونده که به خاطرش دوباره دار یچ  ی؟بسنده نکرد یتاول یبه نامرد -
 ! ی؟لعنت  یمتنفر قدر ینا یستم؟ت نبچه یمگه من بابا زنی؟یدورم م

. من یچ د زد به همه! قشنگ گنیوا ین؟ا یگهم یبهش زل زدم. چ  بردهمات
 !مهاله یهمه خوشبخت  ینو ا

 :و مات برده گفتم یاراد غیر 

 کجا بود؟  ینامرد یگی؟م یچ  -
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 :حدقه چرخوند و گفت یتو نگاهشو 

 !گمیخودم م یهست  یدنبال چ  یراستشو بگو؛ اگه راستشو بگ  -

. اگه االن بگم زدیلبم مثل گنجشک مباز و بسته کردم و ق یمثل ماه  دهنمو
 ی؟رو بگه چ  یچ همه

 !کردینم یبگه از اولم کار خواستیکردم. ِد االغ اگه م  مکثی

 :و آروم گفتم یدمخشکم کش یلبا یدهنمو قورت دادم و زبونمو رو آب

 جایچبرگ هم، ه یه ی! حت یچ بود نابود شده؛ همه تیهکه عل  یتموم مدارک  -
 .نمونده یباق 

 :متعجب باال رفت و گفت وهاشابر 

 ی؟چ  -

 :گفتم  کالفه

 !دادگاه ارائه بشه یوجود نداره که فردا صبح تو تیهعل یمدرک  یچه -

 !شده؟ یوونهد ین. اخنده یر کم کش اومد و بلند زد زکم  لبش

 :خنده گفت بین

 !شده یخدا جون زنم روان  یوا -

 :گفتم  یدوار دادم و تهد یروننفسامو ب یخنده. حرص یر بلندتر زد ز بعدم

 !ها کنمیموهاتو م یهر و کرتو جمع نکن -
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 :. با حرص گفتمیددهنش گرفت و آروم خند یجلو دستشو 

 داره؟کجاش خنده  -

 :کج کرد و گفت  سرشو

 !ها شهیبچم چل م کنییم یالفکر و خ قدر ینخانمم ا -

 :گفتم  حوصلهیبه سقف دوختم و بعد روش ثابت کردم و ب  نگاهمو

 یالهمکاراشم فکر و خ  کنه؟یم  یالسرگردم فکر و خ  کنم؛یم  یالمن فکر و خ  -
 کنن؟یم

 :خورد و گفت شوخنده

 یگی؟م  یچ   یدار  فهمییاصاًل امکان نداره! م  یزیچ  یندلم، همچ یز آخه عز   -

 :تکون دادم و گفتم سری

 !وجود نداره یمدرک  یعنی ی،ندار یجرم یچتو االن ه فهمم؛یم -

 :باال انداخت و با خنده گفت ابرویی

 !مگه من مجرم بودم؟ -

 .باال انداخت یاچشم گرد بهش زل زدم که شونه با

 :و گفتم یدمکش  یباال انداختم و پوف  ابروهامو

 !نه -

 :خنده گفت چهیمهمون ن با
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 !یچسر ه جاینمنو از عربستان کشوندن ا رسه،یدار محاال فردا حق به حق - 

پررو  قدر ینفرد ا یهجا کرده! مگه ممکنه جابه ییوپررو یمرزا یگهد ینا وای
من نبودم   یگهجوونه نابود کرده، بعد م  یباشه؟ زده نصف ملتو ترور کرده هرچ 

 !صلوات یستهنگه سرگرد ترور یهوبود!  ینمآست یر دستم بود تقص

 :شدم و گفتم بلند

 !ندارم یکار  جاینواقعًا ا یگهن دم -

زدم   یا. به سمت در رفتم و تقهاومدیآرومش از پشت سرم م  یخنده  صدای
 :صداش اومد که گفت رفتمیم یرونب کهیباز شد. درحال که در 

 !حاال یمدر خدمت بود یسه؟کجا خانم پل  -

 .زدم یرونخندم گرفته بود از اتاق ب کهیتوجه بهش، درحال بدون

اومد و به سمتم اومد. تا خواست دهن باز  یرونب یاز اتاق بغل یع سر  ردسرگ
 :کنه گفتم

. یدمن اصاًل حساب نکن یهمکار یهم رو هیگد ید؛نزن یسرگرد لطفًا حرف  -
 !کنم  یسک ر یمسر زندگ تونمینم بار ینا

*** 

برش گوشت بود )!(  یکه فکر کنم برا یاتخته یگوشکوب دستش، رو با
 :زد و گفت یاضربه

 !حکم -
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که از   گرفتمیو مدام با ناخون گاز م  کوبیدمیم  ینزم  یپامو تندتند رو  یپنجه 
بود و مثاًل داشت ماساژش   یادست رو  یدست راستم توبشه.    یدهاسترسم کاه

 یاسترس بود سر دست بدبختم خال  یبرعکس هرچ   یکه آروم بشه ول  دادیم
 !بود یاز ش آب قند ن! خودکردیم

 :زل زدم که گفت  یبهش رفتم و قاض  یاغرهو چشم یدماز دستش کش  دستمو

مظنون وجود  یکاراثبات گناه یبرا یمدرک معتبر یچه که،ینبا توجه به ا -
 !. ختم جلسهشودیآزاد م یو به زود گناهینداره، مظنون ب 

 یدکوبشو کوبگوشت  گهید بار یهجا بودن افتاد. که اون  یافراد ینب ایهمهمه
 !و بلند شد

پرت کردم و با بغض  یابغل رو یو خودمو تو یدمکش یغیج یخوشحال از 
 :طور گفتم. همونیدمخند

م بدون پدر بزرگ ...بچهشهیآرمانم آزاد م شه؟یباورت م یارو یوا -
 !انگار خوابم شهیهنوز باورم نم یوا ینیمو؟قدم ن یدید یدی؟...دشهینم

 :و با خنده گفت یددستشو پشتم کش رویا

گفتم نگران نباش خدا بزرگه؟ دورت   یدید ی؟بغض کرد یواسه چ  یوونهد -
 .بگردم آروم باش

 :بلند شد و گفت سروش

و اال  شهیخدا رو شکر شوورت آزاد م ی؛احل خانم مخمو خوردبفرما س -
 !یاول زندگ  شدیم یخال یبمونج
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 یع که سر   یدمبه پاش کوب یخارج شدم و مشت  یااز بغل رو یصورت اشک  با 
 .یدو خند یدخودشو عقب کش

 .بردنشیبه آرمان دوختم که داشتن م نگاهمو

و  یدمخند یه،گر   ینب و یسادمبلند شدم و به سمتش رفتم. جلوش وا سریع
 :گفتم

 .شکرت یاخدا ی! واشییآزاد م شه؟یآرمان باورت م -

 :گفت  یزد و با چشمک  یجذاب  لبخند

 !رسهیدار ماز اولم گفتم؛ حق به حق -

 :که گفت  خندیدم

 !دلبر کوچولو ینماشکاتو نب -

 :که گفت  یدمم کشبه گونه دستمو

 .بینمتیم یسروش؛ به زود یشبرو پ -

 .کنارش، از کنارم گذشتن  یزد و با سربازا یشمک چ بعدم

 :. سروش به سمتم اومد و با لبخند گفترفتنیم یرونهمه داشتن ب کمکم

 خونه؟ یمسمج، دلت خنک شد؟ بر  یخب آج  -

 :باز گفتم یشهامو پاک کردم و با نو قشنگ گونه یدمکش  یقیعم نفس

 .ها دارماتفاقًا برنامه یم؛بر  -
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 :گفت  سوالی 

 یری؟جشن بگ خواییم ی؟ارنامهچه ب -

 :تکون دادم و گفتم ینبه طرف سری

 !ونامو ببندمچمد خوامیم -

 :اومد و مشکوک گفت جلوتر 

 سرته؟ یتو یچ  -

 :گفتم  یقیزدم و با نفس عم لبخندی

 یچشم کس یچشمم تو خوامینم یگهد یم؛باهاش حرف بزنم بر  خوامیم -
 !شهیراه هرکس سوا م بخوره!  یاجز تو و رو

 :مو گرفت و گفتچونه بردهمات

 حالت خوبه؟ یگی؟م یچ  -

 :تکون دادم و با همون لبخندم گفتم سری

رومون هست؛ از  یلفام یهاطعنه یشهبهتره؛ مطمئنًا تا هم یشهحالم از هم -
شون بهمون پشت کردن از خانواده رو دوست ندارم. همه  کدومیچهم ه  یطرف 

 .ت ندارم چشمم دوباره بهشون بخورهو پشت سرش حرف زدن. اصاًل دوس

 :کرد و گفت  یناراحت اخم کمرنگ  سروش

 ... .همه ناراحت بودن و دوست -
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 :گفتم  حوصلهیو ب  یدمحرفش پر  بین 

 ی؟اداشسروش با من چونه نزن؛ حال خوبمم خراب نکن. باشه د -

 :دستشو چرخوند و ناراحت گفت یتو کلید

 .یهرجا راحت  ی؛باشه آج  -

 :ز پشت سرش اومد که گفتا یارو صدای

 قراره کجا بره؟ یسروش؟ ک  یگیم یچ  -

 :خنده گفتم با

 یگهد ی؛زندگ  یبرا اییگهد یجا یممن گفتم که با آرمان صحبت کنم بر  -
 .چشممون باشه یجلو یادوست ندارم گذشته

 :با چشم گرد گفت رویا

 کنم؟  یکار من چ یتو بر  ی؟کجا بر   -

 :گفتم  یطنتو با ش خندیدم

 !ینکن مادرشوهرتو دق بد  ینسبتًا مهربونت تبان  یجاربا  -

 :با اخم گفت سروش

 .ساحل بسته، چرت و پرت نگو. مامان احترامش واجبه -

 :با بغض گفت یا»برو بابا« براش تکون دادم که رو یبه معن دستی

 ی؟کن  ینامرد  خواییحاال م  یم،همه سال با هم بود  یننکن ساحل. ا  یخ شو  -
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 :دم و گفتمبهش زل ز  متعجب 

 .یرمکه برم بم  یستقرار ن کنی؟یچرا بغض م یوونهد -

 :حرص گفت با

 !نامرد یره. قرار بود پسر تو دختر منو بگیر خفه بم -

 :و گفتم یهواشو عوض کنم، زدم کانال شوخ  کهینا یبرا پوکرفیس

 یتشوجنس  یبدم به دختر چل تو؟ کِ   یگلمو مفتک واه واه! بال به دور! پسر دسته  -
 یدم؟الم کردن که من نفهماع

 :حرص گفت با

 ! دمیدلتم بخواد؛ من دخترمو شوهر نم -

 :خنده گفتم با

. بعدم از کجا کنییاز گردن بازش م یدار یومدهن یاکاماًل مشخصه؛ هنوز دن  -
 !من پسر باشه یبچه یدمعلوم شا

 :بهم رو به سروش گفت توجهیب  رویا

 ه؟یشبا ساحل باشم. م خوامیسروش من م -

 :که کاًل دپرس بود گفت  سروش

 .یشهنه قشنگم؛ نم -

 :به سروش گفتم رو
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 یزندگ  با هم یاگوشه  یه یمبر  یاین. شمام بیگهد یگهخب سروش راست م - 
 .منم تنها نباشم یمکن

 :تکون داد و گفت یسر  کالفه

 .یسادیموا یستدرست ن جاینا یمتا بعد؛ فعاًل بر  -

 .یمتکون دادم و به راه افتاد سری

و  یمو به سمت پرادو سروش رفت یمزد یرونساختمون بزرگ دادگاه ب از 
 .شده بود یخته. سروش کاًل کالفه و به هم ریمسوار شد حرفیب 

زل زدم.   ینبه سقف ماش  یمو تا برس  یدمدراز کش  یصندل  ینشستم و رو  عقب
 .دلم نبود که زودتر آزاد شه یدل تو

سروش نگاه   یگرفته  رخیمم و به نآروم نشست  ینگ،پارک  یتو  ینتوقف ماش  با
دوست داره  یلیمنو خآرامشمو به هم بزنم؛ سروشم اگه  تونمیکردم. من نم

 .زنیمیسر م بار یهو اال که همو چند وقت  یادپاشه ب

 یمومشک یمرتب کردم. کوله مویشمیکوتاه و کالهدار   یو بارون  یمشد پیاده
 .یمو باال رفت شونه انداختم و به سمت آسانسور رفتم یرو

 .یمدر رو باز کرد و صبر کرد که ما داخل ش یدبا کل سروش

رفتم و روش نشستم و به سراسر خونه نگاه  یدرنگ سف یاحت سمت مبل ر  به
 .کردم

 :نشست گفتم ییرومبل روبه یکه رو  یارو روبه
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 .یادآرمان م یمکن  یز پاشو لباس عوض کن تا عصر خونه رو تم یارو - 

 :خت و گفتباال اندا ابرویی

 !یزهخونه که تم -

 :تکون دادم و گفتم ینبه طرف سری

رو کولمونه. آق  یحساب  یزکاریتم یهشب و  یشام خوشمزه برا یه یگه؛نه د -
 !یارمونسروشم دربست در اخت

 :با خنده گفت رویا

 !قلویشاونم ش یید،. گاوم زایگهد یچیه -

 .اومد و بلند شدم و به سمت اتاق رفتم که پشت سرم خندیدم

لوار با ش  اییو مشک   یدسف  یدار چهارخونهکاله  یوشرتسمت کمد رفتم و س  به
 .آوردم و به سمت حموم رفتم یرونب یمشک 

 .رفتم یرونب کردمیمو باز مبافته شده یموها کهیدرحال یدنش،از پوش بعد

شرم و  یا یخصوص یا یاصاًل شخص یادانداختم. خوشم م یابه رو نگاهینیم
 .برهیکامل به سر م  یخودش در راحت  ی! براشهینم یشفالن حال

 رسیدیانگشتاش م  یآورد که دستاش تا رو  یرونبافت کرم رنگ رو ب  یز بول  یه
 .هم پاش بود یکمر بود و شلوار گشاد کلفت   یینو تا پا

 یرونبهش ب توجهیباز کردم و دو سمتم رهاش کردم و ب  مویمشک  موهای
 .رفتم
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 :اومد و گفت دنبالم 

 یم؟کن  یکار ساحل چ -

 .یستادمانداختم و ا یاطراف نگاه  به

 !درست کنم یستمبلد ن یابا من؛ به جون رو یریغذا با تو گردگ -

 :و گفت خندید

 درست کنم شازده دوست داره؟ یباشه؛ حاال چ  -

 :گفت  یسبر بهش زل زدم که پوکر ف برو

 ها؟ نگاه داره؟ -

 :لب گفتم یر ز حواسبی

 !هخر صفا دار  یدند -

 :مثل غول چراغ جادو بهم زل زد و گفت حرصی

بدبخت بخت   جاینگوساله؛ خدا به حال آرمان بسازه؛ باز برگشت ا  ر یخفه بم  -
 !برگشته

 :خنده گفتم با

منه  یبرادر نفله شده ینا یچارهبختش منم. ب یخودش که معتقده ستاره -
هاته، ندهخ  یسحر و جادوها که صداشون مثل صدا  ین. از ایکه سحرش کرد

 .اثر کرده روت
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 :بهم کرد و گفت اییکج   دهن 

 بردمیسحرمو م یدهست که سحرش کنم؟ با یداداش تو چه مال ینآخه ا -
 !کردمیم یآدم حساب  یهصرف 

چشم دوختم و با پشت دستم دهنمو   ینسروش پشت سرش، به زم  یدند  با
 :مو نگه داشتم که پررو گفتپوشوندم و خنده

 !استاد یاریکم ن  ی؟ به خل و چل گفت دارههان؟ خنده -

 :کردم و گفتم  ینگاه  میخنده به سروش ن با

 !مخصوصًا سروش. مگه نه؟ طوریم؛ینا یخانوادگ  -

 یغدوتا بازوش نشست. ج  یتکون داد که دوتا دست سروش رو  یسر   بیخیال
سروش آب دهنشو   یدنبه عقب برگشت و با د  یاو سکته  یدکش  یننه_بابادار

 :لب گفت یر زقورت داد و 

 !داشت ترییشب یجن صفا یدند -

 :گفت  کردیچاک داد و رو به سروش که برو بر بهش نگاه م نییشو

 !ی؟خوب  یزمعه...عز  -

 :گفت  ینهبهش زد و دست به س اییلبخند مصنوع  سروش

شما سحر   یزم! بعدم عز کردییرو سحر م  اییگهکس د  یکرد  یجاب  یلیشما خ  -
من  شهیالزم م یبخر یاخمره یه کردییجمع م ویبیاتپول تو ج کردی؛ینم

 .نباشم
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 :سرشو کج کرد و لوس گفت رویا 

 !من؟ یهمه عالقه ینا یستن یفح یزم؟عز  یکجا نباش  -

 :با خنده گفت سروش

 !یگه؟د یاسم خمره و فالن اومد کم آورد -

 :تکون داد که گفتم یباز سر یشبا ن رویا

 .غذا افتاد گردنت  یه  یا؛برام. پاشو رو  ینتاعصاب نذاش  کنید؛یقدر بحث مچه  -

 :متفکر گفت رویا

 !دوست داره که یچ  یخب تو نگفت  -

 :زل زدم که با چشم گرد گفت یوار و به در و د یدملبم کش یر ز یینموپا لب

 دونی؟یساحل نم -

تکون دادم که با  ینبه طرف یفرش شل کردم و با افتخار سر  یبه پهنا نیشمو
 :و گفت یدکوب  شییشون کف دست به پ

 !براش جبران کن ینداد یعقلو به ک  ین...ببیاخدا -

پهلوش فرو کردم   یم رو توسواستفاده کردم و انگشت اشاره  یشپرتحواس  از 
 :گفت  یغ و با ج یستادکه برق گرفته صاف ا

 !پاره شد یکمروده بار یووننداره، ح یاقتجبران نکن براش ل یاخدا -

 :تمبهش کردم و گف اییکج   دهن
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 !یستن یو اال از حقوق خبر سرآشپز گمشو به کارات برس  - 

 .زدم و به طرف آشپزخونه رفتم یلکسیحرص بهم زل زد که لبخند ر با

 ینشسته بودش. االنم که ظرفا یظرف مونده بود و کس یکل  یشبشام د از 
 .رو بشورم یناپس بذار اول ا شهیم ینو سنگ شهینهار جمع م

 .سوشرت رو باال دادم ینسترفتم و آ  ینک طرف س به

هم داخل شد و  یاکه رو  یدطول کش اییقه. چند دقردم به شستنک  شروع
 :باال انداخت و گفت یاشونه

 !یستنه به من مربوط ن یادوست داره  یگهد ذارم؛یکوفته و پلو م  -

 .هم مشغول شد یاو رو یدمکارم رس  ییهتکون دادم و به بق یسر  خیالبی

 .افتادم ینتارو تر کردم و به جون کاب یو دستمال بنفش آب رو بستم شیر 

برق انداختم و کمرمو صاف  ینهتوجه به گذر زمان آشپزخونه رو مثل آ  بدون
 ییابرو کردیکه داشت ساالد درست م  یارفتم. رو ینتکردم و به سمت کاب
 :باال انداخت و گفت

و کار  یمرتب باش میکتو  یدمد همه سال رفاقت، ینبه؛ نمردمو بعد از ابه -
 !یکن

بلند رو به  یوار،بهش کردم و دستامو شستم و با نگاه به در و د اییکج   دهن
 :سروش گفتم

 مستر ساعت چنده؟ -
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 :کرد و بلند گفت  یمکث  سروش 

 .دنبال شازدتون یمپنج عصر؛ پاشو لباساتو بپوش بر  -

. یسادماو ینهآ  یآب رو بستم و به سمت اتاق رفتم. در رو بستم و جلو شیر 
 .یدمکش  یقیو نفس عم یدمچندتا محکم به صورتم کوب

چشم خط یه. یدممال رنگمیپهن و ب  یرو برداشتم و به لبا یمات  یگریج رژ 
 .دادیتر نشون مرو قشنگ  یمآب یکه چشما  یدمکلفت و بلند کش

رو که تا اواسط پام  یو کوتاه  یسارافن بافت مشک  یر سمت کمد رفتم و ز به
 .یدمپوش یرشرو هم ز رنگییو شلوار مشک  یدمبود رو پوشرو به باال 

 یرو رو رنگ یگریبا شال ج خوردیزانو رو که بند م یر بلند و تا ز هایچکمه
 .سرم انداختم

 یم و بلندم رو که تا رورو برداشتم و پالتو چر   یمچرم مشک  یکوچک شان   کیف
دستم به  کهیدستم انداختم و درحال یو جلوباز بود رو رو رسیدیپام م

ش از بود، از اتاق خارج شدم و به سمت سروش که کلش و باالتنه هامیچتر 
 .بود رفتم یداآشپزخونه پ

نشسته بود و ساالد  چهارنفره یز م یهم رو یابود و رو یستادها یارو جلوی
 .ردکیخورد م

 :و رو بهش گفتم یسادماپن وا پشت

 ج دادن؟خرو یخانم اجازه یا! رویلزن ذل یگهد یاب -
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 :و گفت یدهم براش نازک کردم که خند چشمیپشت 

 .یمبر  -

انداخت و دستاشو باز کرد و با نگاه به  یاومد و بهم نگاه  یرونآشپزخونه ب از 
 :گفت  یبازو مسخره یلباسام، با لودگ 

 !شازده یدیپوشینم ینما -

 :و پالتو رو باال گرفتم و گفتم خندیدم

 .بپوشم روش یدبا ینوا -

 :گفت  یسپوکرف

 ی؟اخب بپوش منتظر استخاره -

 :تکون دادم که گفت یخنده سر  با

 .یمبپوش بر  -

 :گفت  یااز اپن چنگ زد و رو به رو سویچشو

 .زنگ بزن یخواست  یزیچ -

 .کرد  «یلب »خداحافظ  یر تکون داد و ز یسر  حواسیب  رویا

نازک  یرو به سمتش گرفتم که پشت چشم بانمک  یفمسمت در رفتم و ک به
 :بود گفتم یداپ یسمم کاماًل از فخنده کهیرد که خندم گرفت. درحالک

 .ینوا یر . بگپوشمیلباس بپوش؟ منم دارم م یگیخب مگه نم -
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 یدوباره بستش. به سمت جاکفش یباز کرد ول یمازم گرفت و در رو ن کیفو 
بهش نگاه کردم که  پوشیدمیپالتو رو م کهیکنار در رفت و بازش کرد. درحال

 !تکون داد یسر یتیپسرونه درآورد و با نارضا یدسف بوتیمن یهو پرو پر 

 :گفتم  پوکرفیس

 وقت؟یه ییاونا مال آرمانه؛ نچا -

شونش انداخت و مثل دخترا چشاشو با ناز  یرو رو یفتکون داد و ک سری
 :حدقه چرخوند و گفت یتو

 !یستبدک ن یعنی. یادبه ستم م یول یست؛درسته قشنگ ن -

 :و گفتم یدممحکم به بازوش کوبخنده  با

 !سرت یخاک تو -

 :رو باالتر داد و گفت یفعشوه بند ک با

 !واه واه! دهن گشاد -

 :و گفتم یدمکش  یفوخنده ک با

 .یمبپوش کفشو بر  -

 :صداشو زنونه کرد و گفت ی،ساختگ  یهاو با اخم یدکش  کیفو

 !یفدزد کث یفموبده ک -

 :و گفتم یدمشکش  پوکرفیس
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 ! ه عهبد یفموک  - 

 :نازک کرد و گفت یچشمناز و عشوه، پشت با

 !من خودم شوهر دارم یکه؛برو مرت -

 :حرص گفتمو با خنده و  یدمکوب  یشونیمکف دست به پ  با

 !یرهد شعور یب  -

پشت سرمون بلند  یارو یزد که صدا یادخترونه یغ باال انداخت و ج ایشونه
 :شد

 خبر شده؟چتونه؟ باز چه -

 :گفت  یترونه، با بغض ساختگ لوس و دخ سروش

 !سرم؟ یش یرتیغ خوایینم کنه،یم یتخانومه منو اذ ینا یزمعز  یوا -

چونه نگهش  یر و ز یدمصورتم کش یرو و دستمو یدمکوب  یشونیمبه پ محکم
دستش   ینگاه کردم که با خنده جلو اومد و با چاقو  یابه رو  یسداشتم. پوکرف

 :به سمتم گرفت و گفت

 !شی؟یمزاحم شوهر من م یمگه خودت شوهر ندار خانومه؟ یآها -

 :خودشو باز کرد و گفت یصدا یسپوکرف سروش

 یالوگگند نزن به د  ی؟مگه خودت زن ندار یبگ  یدمن زن بودم مثاًل! تو با -
 !یارو



  

 
1143 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یشونه یشو از روشد و کله یمقا یاو صداشو عوض کرد و پشت رو خندید 
 :جلو آورد و لوس گفت یارو

 !بدزده یفموک  خواستیم ییآقا -

 :با خنده صداشو کلفت کرد و گفت رویا

 !یفهغمت نباشه ضع -

شو خنده  یاز کنار سرش، پوکر بهش نگاه کرد و جلو  یابه حالت بامزه  سروش
 :کلفت و گفت  یاگرفت که رو

 !یفهها ضع زنمیتو رو م ینگاه کن طور ینهان؟ ا -

 :و گفتم یدمخند بلند

کفشاتو بپوش   یاهم جفت و جور کرده! خواهر بخدا خل و چلو خوب با  -
 !یدار تر یشدخترونه ب یتو استعدادها کهینمثل ا یم؛بر 

 :کرد و گفت  اییدهن کج  رویا

و چهار ساعته اخم و تخمتون به راهه.  یستب ین؛نه پس تو و آرمان خوب -
 .ینهصدقه بده که شب خواب بد نب یدبا کنهیآدم بهتون نگاه م

 :گوشم دادم که باز برگشتن. رو بهش گفتم  پشت هاموچتری

 .من که شوخ بودم -

 :تکون داد و گفت سری
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آرمان به تنت بخوره! از اون به بعد کاًل مثل خودش  یپ کهینتا قبل از ا - 
 .یشد اعصابیب 

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .یستمهم ن -

 :سروش با حرص گفتم روبه

 .شد یر د یگهد یمر ب و؛یاتبازسروش تموم کن مسخره -

 :باال زد. از پشتش خارج شد و با ناز گفت یااز رو یکه ده سانت   یسادوا راست

 !باهاش برم؟ ییآقا -

 :با خنده صداشو کلفت کرد و گفت رویا

 !یاب یینبرو و سر پا یینسر پا یفه؛برو ضع -

 ایکه رو  یسادم. کنار در وایدرو به سمتم گرفت و کفشا رو پوش یفو ک خندید
 .سمت آشپزخونه رفت به

 یطنترو صاف کرد و به سمتم اومد و در رو باز کرد و با ش یشمیش کاپشن
 :باال انداخت و گفت ییابرو

 .بانو ییدبفرما -

 یینتکون دادم و با لبخند از در خارج شدم. با آسانسور پا یاحترام سر  با
 .یمشد ینو سوار ماش یمرفت
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کردم که  رخشیمه افتاد. رو به نه راخارج کرد و ب ینگ رو از پارک ماشین 
 .که مرتب بشه  یدکش  ینشب یو دوباره چنگ  یختموهاشو به هم ر

 :کردم و گفتم  ایسرفه

 سروش؟ -

 یمچهرو دوختش. نبهم انداخت و دوباره به روبه یتکون داد و نگاه  سری
 :گفتم  رخشیمبه ن یرهکردم و خ  یاخم

 یاین؟شما هم م -

 :باال انداخت و گفت ابرویی

 کجا؟  -

 :ازش گرفتم و گفتم نگاهمو

 .ییجا یبابل یرازیش یاصفهان  ای؛یگهشهر د یه یمبر  -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 یام؟تو نرو. من کجا ب -

 :کامل درهم کردم و گفتم  اخمامو

هم دوست ندارم تنها   یاز طرف   گردم؛یاز حرفم برنم  دونییسروش خودت م  -
مو از انمود کنم، بازم مهمه برام چون خانوادهو ارزشیقدر هم ب چه برم. هر 
 !یدمدست م
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 :نگاه کردم و آروم گفتم بهش 

 .ماز همه به تو وابسته تر یشحداقل تو رو از دست بدم چون ب خوامینم -

 :جا کرد و آروم گفتکرد و دنده رو جابه  یرنگ کم  اخم

 یتوابستگ یور  ذارییپا م یدمزت دکه ا  یموارد ییهمثل بق یام،اگه هم ن -
 !یریم اهمیتیو ب 

 :تکون دادم و با اخم و صورت منقبض گفتم سری

 !درسته -

 :زد و گفت ینیبهم انداخت و لبخند آروم و غمگ نگاهی

 !ییزورگو یشهمثل هم -

 :تکون داد و گفت سری

 .دوست ندارم حالت بد باشه بازیا؛یفانتز ینا یخیالب -

رو  اییگل کرد. آهنگ شمال  نتشیطبزنم که باز ش یبهش خواستم حرف  رو
تکون داد و با آهنگ خوند و  یشو باباکرمکرد و صداشو باال برد و شونه  یپل

 :گفت

 !"و تفنگه یر همه منطقه جنگه همش ت" -

 :خنده صدامو بلند کردم و گفتم با

 شه؟ینم یتبودن حال یتو جد -



  

 
1147 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 !شنومینم یعنی»نه« تکون داد؛  یبه گوشش کرد و دستشو به معن ایاشاره 

 :مچ دستمو گرفت و داد زد یع بردم که کمش کنم که سر  دستمو

 !یرونب کنمیپرتت م یناز ماش یکمش کن  -

 :و گفتم خندیدم

 یه؟چ یندونه قشنگ بذار ا یهالاقل  -

 !شنیدیتکون داد و عوض کرد. تا االن نم سری

 یتمبا رو    ید! خندیانوسآهنگ، پوکر بهش نگاه کردم. آهنگ عهد دق  یدنشن  با
 :خوند

 !"واسه تو؟ یشمسعل یارمب یا یدوست دار یوانبگو ک" -

 :به انفجارم بود. بلند گفتم  یک نزد  یگهو د  دادیفرمون با آهنگ تکون م  پشت

 !یتعهد قجر  یآهنگا ینخاک تو سرت با ا -

مو به بود از دست کاراش کله یکنزد یگهد یمرسنگفت. تا ب یزیو چ خندید
 !بکوبم ینماش ییشهش

 :رو نگه داشت و گفت ینتر ماشدر نرفت و عقب نزدیک

 .گردمیاالن برم ینبش -

 یشد. به سمت در رفت و مشغول صحبت با سرباز  یادهتکون دادم که پ  سری
 .شد
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نگاه   یشدم. به آسمون ابر   یادهپ  ینماش  یخفه  یازش گرفتم و از فضا  نگاهمو 
 یابونکردم. خ  یک ه هم نزدپالتو بلند رو ب  یو لبه  یدمکش  یقیکردم و نفس عم

 .بود یبزرگ و خلوت 

که با حلقه   یدمکش  یقیرو رفتم و برگشتم. نفس عم  یمخط مستق  یه  چندباری
 !دورم نفسم بند اومد یشدن دست 

 یتو شیگندمتکون دادن سرم، چشمامو به دستاش دوختم. پوست   بدون
 .چشم بود

 :از ذوق محکم بستم که صداش کنار گوشم گفت چشمامو

 !بانو یک ام علس -

مچ  یشل کردم. آروم دستمو باال آوردم و رو یشموکردم و ن  یقرو عم دمم
 .آرومش باعث شد چشمامو باز کنم یخنده یدستش گذاشتم. صدا

 !ت نبوده؟خونه یزده کوشولو؟ گرما یخچرا دستات  -

 :که گفتم  یدخند ارهدوب

 .برگردم خوامیولم کن م -

 :تر کرد و گفتسفت دستاشو

 !نوچ! جات راحته که -

 :خنده گفتم با

 .نچ شل کن دستاتو -



  

 
1149 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ
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 ی. دست اومدم و بهش زل زدم یرونخنده دستاشو شل کرد که از بغلش ب با 
ش براق شده  یبعدم به چشما  یشرتش. اول به تیدو خند  یدموهاش کش  ینب

 :زل زدم که گفت

 !یستی؟بلد ن بازیایفانتز  یناز ا گفتییقباًل م -

 :وق گفتمو با ذ خندیدم

 !یوونهدلم برات تنگ شده بود د -

 :زد و گفت یجذاب  لبخند

 !یدهحرکات از تو بع ینچون ا ینیبه نظر ن ینی؟ن یاتو  -

 :و گفتم یدمبهش کوب یخنده مشت  با

 .یستن یدبع یچمه -

زده که  یشدم. قحط  یزونباز کرد که بدون فوت وقت از گردنش آو دستاشو
 !من یعنی گنیم

هوا تکون دادم که گرفتم و  یردنش سفت کردم و پاهامو تودور گ دستامو
 .یدمکش  یاخفه یغ ش انداخت که جشونه یبلندم کرد و رو

 !یدمکش  اییگهد یغ از پشت زانوم گرفت که ج نیشگونی

 :رفت و گفت ینمعلق بود. به سمت ماشهوا  یتو دستام

 .یدم شب رسآوردم تپل! جعبه رو باز کن که شا یر گوسفند گ  یهسروش دادا  -
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 :گفتم  یغ و با ج یدمپشتش کوب یخنده دوتا مشتمو تو با 

 !گوسفند خواهرته بز  -

 :سروش گفت خنده رو به با

از  یدنشهست! باز کن که سر بر  یمعملباکالس دماغ یاز اون گوسفندا -
 .ینهواجبات د

نشستم و روبه   یع و در رو باز کرد که آرمان داخل فرستادم. سر   یدخند  سروش
 :گفتم  سروش

 یگی؟نم یزیگوسفند چ  گهیبه خواهرت م -

 :و گفت یدخند سروش

 گفت؟  یزیگوسفند خواهرته آرمان چ  یتو گفت  -

و در رو بست.  یدخندبه خنده بهش نگاه کردم که  یختهحرص آم با
 «»ببند یعنی کارشینا ینامحترمانه

 :نگاه به عقب کرد گفت یهشدن که آرمان برگشت و  سوار 

 !ین! آفر یچه گوسفند آرومجان جان!  -

 :و گفتم خندیدم

 !یهگوسالش برده! ارث  یبه پسرعمو -

 :و گفت خندید
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 !یهحرف ینما - 

نگاه کردم و باز دمم رو  رخشیمرو راه انداخت. به ن ینماش حرفیب  سروش
 .دادم یرونب یقعم

تموم راه رو به شکستن انگشتام بسنده کردم. قشنگ جا  یحرف  یچه بدون
 ! یمما شو قطع نخاع شد یخیالو بگن ب یانف بداشت به حر 

و  یم. با آسانسور باال رفتیمشد یادهپارک کرد و پ ینگ پارک یرو تو ماشین
 .یسادیمواحد وا یجلو

 :گفت  یاباالرفته یبا صدا یقه،بعد از چند دق یارو گرفتم که رو زنگ 

 ایه؟یکدوم آمازون   -

 :بلند گفت سروش

 .ساحله، وا کن -

 :وبه سروش گفتمغره ر چشم با

 .عمته یآمازون  -

 :گفتم  یاکه باز شد روبه رو  در 

آبرو  جاینما ا زنی؟یداد م طور ینکه ا یستیبابات ن یمگه نگفتم روستا -
 !یمدار

 :قبل از ما داخل شد و با خنده گفت آرمان
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 !شب عقد یتآره؛ مخصوصًا آبرودار - 

 :بهش زل زدم و گفتم پوکرفیس

 !تو بود یر اون که تقص -

 :تکون داد و برگشت و گفت سری

رو پرت   یلزنونه وسط حال، با حرص وسا  یآره؛ البد من بودم با لباس کورد  -
 !برا تو کردمیم

 :با لبخند و ذوق گفت یاروش داخل شدم که رواز س بعد

 .ینخوش باش یشهانشاهلل که هم ید؛خوشحالم که آزاد شد یلیخ -

 :و خم شد و گفت گذاشت  شینهس یقفسه یدستشو رو آرمان

 .یچاکر آبج  -

 :بهش زدم و گفتم ایسقرمه

 .یدونیتچاله م یاتادب ینکوفت؛ با ا  -

مبل سه نفره انداخت و روش دراز  یپشت  یکاپشنش رو درآورد و رو  سروش
 .و چشماشو بست یدکش

 :و گفت یدخند آرمان

 .فعاًل بانوان یرم؛دوش بگ یهمن برم  -

 :گفتم  یارو که رفتم. روبه  یمتکون داد سری
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 شه؟یآماده م یغذا کِ  - 

 :با چشم گرد گفت رویا

 اماده شده  ین! خودت برو ببیرتمانگار کلفت حقوق بگ  زنییحرف م  ینهمچ  -
 .نه یا

 :دادم و گفتم یرونب لبامو

 !ها سوزونمشیم زنمی. میستممن که بلد ن یاخاله رو -

 :بهم رفت و گفت ایغرهچشم

 !ترهفعاًل همسرم مهم -

 :بهش کردم و گفتم اییکج   هند

 !رو داد یدجماعت نبابه عروس -

 :و گفت خندید

ساعت و  یهغذا؛  یقدر حالش بده. هنوز زوده برابابا سروشو نگاه کن چه -
 .ستآماده یگهد یخورده

 :تکون دادم و گفتم سری

کن با   شیراض  طورییهرفتن من ناراحته. برو    یسروش برا  کنمیمن فکر م  -
 .یمهم بر 

 :تکون داد و گفت سری
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 .فکرش بودم؛ تو هم برو کاسه بشقاب آماده کن یتو - 

 .تکون دادم که به سمت سروش رفت سری

 یچرمم رو درآوردم و رو یهمون لباسا به سمت آشپزخونه رفتم و پالتو با
 .اپن انداختم

 یهشد  ینبه؛ ازل زدم. به یز و با ذوق به م یدمچ یز م یرو یلهتعداد وس به
 .یزیچ

داخل اتاق شدم.  یارو برداشتم و بدون نگاه کردن به سروش و رو پالتوم
 !یدبگ ید! عروس بافرهنگ خواستیگهد یمدختر با فرهنگ ینهمچ

 :گفت  ییتخت انداختم و به سمت کمد رفتم که صدا یپالتو رو رو حواسبی

 !نشسته ها جاینآدم ا -

فتاده بود سرش ا یم روو برگشتم سمتش که پالتو یدمکش  «ینی»ه ایسکته
دهنم گرفتم و با  یتخت نشسته بود. دستمو جلو یحمام رو یو با حوله
 :خنده گفتم

 .یدمچه طرز اعالم حضوره؟ ترس -

 :رو کنار زد و گفت پالتو

 کوتاهه؟  قدر ینا یتسارافن یر چرا ز یدنه؟چه طرز لباس پوش -

 :بهش زل زدم که پررو گفت پوکر 

 .ب منو بدهنگاه کردن داره؟ جوا -
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»برو بابا« براش تکون دادم و در کمد رو باز کردم.  یبه معن یو دست  خندیدم 
که بازو نداشت و حالت دوبنده   رنگییگشاد و مشک   یشرتلباسا رو کنار زدم و ت

 .بنداش پهن بود رو درآوردم یبود ول

 :و گفت یسادسرم وا پشت

که   یزیل به چهمه سا یناها! بعد از  خورهیبهم برم کنییرفتار م طور ینا -
بدم، حق  یرفتار نکن که فکر کنم به خاطر گذشته یطور یدم؛رس خواستمیم
 ! شدن سر زنم رو ندارم یرتیغ

 :باالرفته بهش زل زدم و گفتم یو با ابروها برگشتم

 بد رفتار کردم؟ یمن کِ  یوونه؟د یگیم یچ  -

 اییمشک  ینلوار جبا ش رنگییطوس یشرتکرد و از داخل کمد ت  یرنگ کم  اخم
 :و خواست بره که بازوشو گرفتم و آروم گفتم یدکش  یرونب

 کنی؟یم ینچرا همچ -

 :بهم نگاه کنه گفت کهینتر کرد و بدون اپررنگ  اخمشو

 !بگذرم یدمم از عقاچون مجبورم به خاطر گذشته -

 :بهش گفتم یرهتخت انداختم و خ یدستمو رو یرفتم و لباسا جلوش

 یشهآرمان؟ من هم یشد طور ینتو چرا ا یده؟؟ کدوم عقکدوم گذشته -
 .پوشیدمیلباس م طور ینا

 :بهم زل زد و گفت عصبی
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کارم و خود   یطبه خاطر مح یاعصابم بوده ول یهم پوششت رو یشههم - 
که   ییتو دورت پره از کسا گفتییم گفتم،یم یزینگفتم. اگه چ یچیکارم ه

 .یهر روز باهاشون سر و کار دار از من بدتره و تو هم شونیافو ق یپت

 :چشم گرد شده گفتم با

. یکه من فکر کنم واقعًا دوست ندار ینداد یر هم به من گ بار یهمن؟ تو  -
 .گرچه اصاًل مهم نبود اون موقع؛ االن مهم شده

 :کرد و با اخم گفت  مکثی

هر و کر نکن،  یاگه بگم با هرکس پوشی؟یاالن اگه من بگم نپوش، نم -
 کشی؟یبه رخم نکش، نم وقتیچم رو هاگه بگم گذشته نی؟کینم

 :با خنده گفتم کشی،یسو گ یساز هر گونه دعوا و گ یریجلوگ برای

 .کنمیکارا رو نم  ینخب معلومه ا -

 :انداخت و گفت یینبا اخم پا سرشو

 .یادخوشم نماز دروغ  -

 :شدم. سرمو کج کردم و گفتم یک کردم و بهش نزد  یزونآو لبامو

 !گم؟یمن به قلبم دروغ م -

م به کم رسوندم که فاصله  یدکش  یقیهم فشار داد و نفس عم یرو چشماشو
 :و آروم گفتم

 !یوزارسیف؟ دارییچرا چشم ازم برم -
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 :لب گفت یر و ز یدگز   یریشوکه لب ز  یدمخند بعدم 

 !یکارتو بلد  قدر ینبهت که ا لعنت -

 :خنده دستامو جلو بردم که گفت با

 یمبر   یر زشته د  جانین. داداشت و خانمش اکنمین نه! خواهش مساحل اال  -
 .یرونب

 :خنده گفتم با

دار! خواب نم یموها ینبا ا یخواستم کاله حوله رو سرت کنم سرما نخور -
 !باشه یر خ یدید

 :و گفتم یدمند خندبهم نگاه کرد که بل پوکرفیس

 شگردو؟ یخوابوندم؟ حال کرد یتتوچطور عصبان یدید -

رو از تخت چنگ زدم و با  یشرتبهش زدم و ت یکه چشمک  یدخند مآرو
 .به سمت حموم رفتم یبرداشتن شلوار بزرگ و دامن

موهامو باز  یستادموا ینهآ  یاومدم. جلو یرونلباسارو عوض کردم و ب سریع
 :به لباسم کرد و گفت یادستش اشاره یکردم که با شونه

 .تنت کن یگهد یز چ یه خورییسرما م -

 :تنش اشاره کردم و گفتم یشرتت به

 .شهیسردت م کنی؟یبسته تنت نم یز چ یهتو چرا  -
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 :بهم زل زد و گفت ینهاز آ  پوکرفیس 

 بچه؟ یاریمنو درم یادا -

 .زدم و به سمت در رفتم یتکون دادم و با خنده چشمک  سری

سرش بود  یر بود و آرنجش ز یدهانداختم که سروش دراز کش یسالن نگاه  به
 .و اخبار زل زده بود یزیونروشن تلو یفکر، به صفحه یوو ت

 :گفتم  کردیکه غذا رو تست م  یاآشپزخونه شدم و روبه رو داخل

 شد؟ یچ  یارو -

 :اخت و گفتباال اند ایشونه

 .یمفقط...ما هنوز عقدم نکرد ی؟مثبت داشت  یر انتظار غ -

 :گفتم  خیالیزل زد که ب  بهم

و  کنهیتر از چند روز عقدت مدر کم کنمیم یناگه سروش برادر منه، تضم -
 !فرت

 :و گفت خندید

 یم؟حاال کجا بر  -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .یمغذاها رو بکش که به آرمان هم بگ -

 .نگفت یزیتکون داد و چ سری
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 :و بلند گفتم یسادماپن وا پشت 

 .کرد  یخغذا  یاینسروش؟ آرمان؟ ب -

 کشیدیکه م  ییهاو کاسه  یسرفتم و د  یاسمت روآرمان بلند شد. به    «باشه»
 .اومدن و نشستن یدنکش یقهگذاشتم که شکموها به دق  یز م یرو رو

 ینشستم. به سروش نگاه   یاگذاشتم و کنار رو  یز م  یبرنج رو رو  یسد  آخرین
 :گفتم  کشیدمیبرنج م کهیانداختم و درحال

 .ذارییمتنهام ن دونستمیشد؛ من که م یمنم راض یگل  داداش -

 :خنده گفت با

 .یستیکن نول ی،تو تا به هدفت نرس دونستمیمنم که م -

 :که آرمان کنجکاو گفت  خندیدم

 شده؟ یچ  -

 :بگن، با لبخند گفتم یزیچ کهیناز ا قبل

 یا . به روجایناز ا یماستراحتت بر  یکمتو و  یدادم که بعد از آزاد یدهمن ا -
 .یانمون بکنه باها  یهم گفتم که سروش رو راض

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 ی؟دار یسروش با سفر مشکل -

 :بهش گفتم یرهباال انداختم و خ ابرویی
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 .یگهد یجا یه یمبر یمجمع کن مونویکاًل زندگ   یه؟سفر چ - 

 ی بشقابه زل زد و با مکث، قاشق چنگال رو توش انداخت و اخماشو تو به
 .یدهم کش

. خانواده و کل یمبر  یستقرار ن ییاگفته؟ ما که ج یزیچ ینهمچ یک  -
 یم؟کجا بر   جاست؛ینا مونیزندگ 

 :ه با اخم گفتبگم ک یزیباز کردم که چ دهن

 .دارحرمت سفره رو نگه یزم! عز یشه -

 !ستیونهد کنه؟یم ینچرا همچ این

کردم. بدون   یانداختم و با غذام باز یینو سرمو پا یدمهم کش یتو اخمامو
. من اصاًل دوست ندارم کردمیم یبا غذام باز وریطینهم ی،توجه به کس

بزرگ کنم که از قبل  ییکسا یشمو پباشم. اصاًل دوست ندارم بچه جاینا
به   یم، زندگینهک  یهفردا سر  کشتنش رو دادن. اصاًل دوست ندارم پس  یشنهادپ

. اولش یستاز کوتاه اومدن ن یخبر  یگهد یاد؛با من ب یدهم بخوره. آرمانم با
 .کنمیاگه نفهمه از روش خودم عمل م کنم؛یبرخورد م یرمبا ن

 .بود یینن سرم پاچو یدمبلند شد و فقط حرکتشو د سروش

 :هم بلند شد و سروش گفت رویا

 .بود یدستتون درد نکنه دخترا؛ شام عال -

 .یر آرمان جان شبت به خ کنیم؛یرفع زحمت م یگه: ما درویا
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 :تو با لبخند گف یدشد و سرمو بوس خم 

 .یشتپ یامبهم بگو ب یها؛ فردا اگه دوس داشت  یباش نییمواظب ن  -

بزنم. بلند شدم و  یعی،هر چند طب ی،م لبخندکرد یتکون داد و سع سری
 :بغلش کردم که کنار گوشم گفت

 نه؟ یا یهرفتن قطع کنی؟یم یکار چ -

 :گفتم  آروم

 !دونهی. سروشم میعهاگه من ساحلم، رفتن قط -

شال  یع لم جدا شد و به طرف اتاق رفت که دنبالش رفتم. سر و از بغ خندید
 :که گفتم  یدپوش شویاروشن و شنل سورمه یآب 

 ی؟بر خواییحاال؛ کجا م نشستییم یارو -

 :زد و گفت لبخندی

 !تو یفدات؛ چند روزه کاًل خونه نرفتم به بهونه یمرس -

 :باال انداختم و گفتم ابرویی

 خودتون؟ یخونه -

 یدهم پوش  یشومشک  هایبوتیمبرداشت و ن  شویمشک   یفن داد و کتکو  سری
 :و گفت

 !یگهآره؛ کار باباته د -



  

 
1162 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 یرونم زد و از اتاق بگونه  یرو یاکردم که بوسه  ینینسبتًا غمگ یخندهتک  
 .بلند شد شونیخداحافظ  یرفت و صدا

 .روم زل زدمروبه یینهتخت نشستم و به آ  یدهنمو قورت دادم و لبه آب

نگاه  ینهطور به آ بهش همون توجهیداد که ب  یهاتاق باز شد و به در تک در 
 .کردمیم

 .ینخورد یچیغذاتو بخور؛ حواسم بهت بود ه یاپاشو ب -

خودم جمع شدم. بدجور گشنم  یو تو یدمتخت دراز کش یبهش رو توجهبی
 !ترهاصواًل هدفم مهم یهم واقعًا خوردن داشت ول یارو یبود و غذا

نه  یگهحت شدم! درا یطانخودم زل زدم. از شر اون دست ش یناخونا به
 .کاشته شده بود و نه الک خورده

 اون طفل معصوم؟ یابا من  کنی؟یلج م یبا ک  -

 !نداشته باش یتوقع یچه کنم؛یبهت توجه نم اصالً 

 :بهم کالفه گفت یرهسمتم اومد و کنار تخت نشست و خ به

به  خوامی. من نمگمیخودت م یبرا یارمه منکن ساحل؛ من اگه ن یتاذ -
 .یدنعمر برات زحمت کش یه. اونا یخاطر من، از خانوادت دور ش

. کاًل یادطرز حرف زدن اصاًل خوشم نم ینبهش ننداختم. از ا نگاهیمیمن حتی
 .پا داره یه یطیمرغم در هر شرا

 :و گفت یدکش  نفسی
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 .بگو یزینکن و چ یتمپس اذ دونی؛یتحمل قهرتو ندارم خودت م - 

 :گفت  یکه کالفه و عصب  یدمبه ناخونام کش یحالت دست  ییر تغ بدون

و اال  ییمشکل من تو یه؟درد من چ فهمییبا توعم ها. بهم نگاه کن...م -
 .یامباهات م یبگ  ییو هر جا خوامیرو نم کسیچه

 .رو ماساژ داد ینشس یو چشماشو با درد بست و قفسه یدکش  یقیعم نفس

 :گفتم  یع بهش زل زدم و سر  دهبر مات

 ی؟خوب  -

 .شدم خیز یمتکون داد که به سمتش ن ریس

 :زد و گفت لبخندی

 .یستبرا بچه خوب ن یفتبه شکم ن یست؛ن یزیچ -

 :برگشت و بهش زل زدم که گفت یمحالت قبل به

از  ی. دوریچه جسم یبشه چه از لحاظ روح  یتطور خوامیبفهم دلبر؛ نم -
 .خانوادت برات سخته

 :زدم و تخس گفتم پوزخندی

 !اونش به خودم مربوطه -

 :کرد که گفتم  یو اخم یدکش  یپوف  کالفه
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دوست ندارم با  ی؛من دوست ندارم طعنه بشنو یای؛ب یدتو به خاطر من با - 
مونو گذشته  یم براشون ارزش نداره؛ دوست ندارم کسباشم که بچه ییکسا
 .خوامی. آرمان بفهم من نمیارهب یادمونبه 

 :گفتم  یلکسنگفت. بهم زل زد که ر یزیو چ یدکش  قییعم نفس

 .چون به نفع هردومونه یقبول کن یدبا -

 :اخم و آروم گفت با

 .ندارم ی...من حرف خواییاگه تو از ته دلت م -

 :زد و گفت یآروم لبخند

 .شهیفقط تو قهر نکن که دلم آشوب م -

*** 

که با سر   یحرص رو به کارگر و با  یدمپشت کمرم گذاشتم و لبمو گز  دستمو
 :گفتم  کردیکه زده بود نگاه م  یو شرمنده، به گند یینپا

توش بود  یهرچ  یمحترم؟ زد یآقا یروش نوشته شکستن بینییمگه نم -
 !که  یخورد کرد

 :به کارتون کردم که آروم گفت ینگاه  یحوصلگ کم  با

 .افتاد یدلحظه دستم لرز یه ید؛خانم ببخش -

ش زل زدم و بعد از زدهشرم یبرده به چهرهدادم و ماتدهنمو قورت  آب
 :پته به سمتش رفتم و گفتمبا تته یمکث 
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 .شما خودتو ناراحت نکن یادم یشنداره پدر جان؛ پ یا...اشکال - 

 :کردم و گفتم  شییراهنما یم و به سمت مبلبغض آب دهنمو قورت داد با

 آخه؟ کنییسنت چرا کار م ینشما با ا -

 :که اشاره کردم راه افتاد و گفت  یبه سمت  ییناسر پ با

 پر کنه دخترم؟ یهام رو ک من کار نکنم شکم بچه -

 :و با بغض گفتم یدم لرزناخودآگاه چونه زده،یروناحساسات ب با

 .از شما گذشته کار کردن ید؛کن  یسرور یدشما با -

 :گفت  یاکرد و با لبخند خسته  ینگاه  بهم

 .کندخترم خودتو ناراحت ن -

با  ریختیم ییآشپزخونه چا یکه تو  یاو بلند رو به رو یدمباال کش موبینی
 :گفتم  زدیتوش موج م یهکه گر   ییصدا

 !پدر خسته هستن یبرا یار ب یوهآبم یارو -

نتونستم خودمو کنترل کنم و به  یگهزل زدم د که  شیدهرنج کش ییافهق به
 !رو روشن کردم یقول آرمان جاروبرق 

 :متعجب به سمتم اومد و دستشو پشتم گذاشت و گفت یدنمدبا  آرمان

 کنی؟یم یهشده؟ چرا گر  یچ  یخانم -



  

 
1166 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

باال  مویلش و بلند اپن سرخاب  یراست مانتو ینو آست یدمباال کش موبینی 
 :مرده گفتم یر دادم و با اشاره به پ

 سنش کار کنه؟ یناخه انصافه با ا -

م که تعجبش جاشو به خنده به صورت متعجبش نگاه کرد یاشک  یچشما با
 :داد و دستاشو به دوطرف بازوم گرفت و گفت

 !گذاشته  یرشوتأث طور ینتوله که ا ینبسوزه پدر ا یا -

 :حرص گفتم با

 .دییبدبخت ربطش م ینبه ا شهیم یزهرمار؛ هرچ  -

 :نگران رو به آرمان گفت پیرمرده

 یت. پول هر چ گرف  شیهنکردم به خدا. خانمتون خودش گر  یآقا من کار -
 .یدمکه شکستم رو هم م

 :با خنده گفت ارمان

سرت.   یفدا  یهم که شکست   ینگران نباش؛ هر چ   یستیمشکل شما ن  یحاج   -
 .رسبرو به کارت ب

 .شده رفت  یبندبسته  یلبه سمت وسا  «یاتکون داد و با گفتن »با اجازه  سری

 :خندونش زل زدم و گفتم یبغض به چشما با

 !ها یدشون بهشون بددو برابر دستمز  -
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 :و گفت یدبوس یشونیموتکون داد و پ سری 

 .چشم؛ تو فقط اشکاتو پاک کن، چشم -

 :پلکامو پاک کردم و گفتم یر زدم و ز لبخندی

 تموم نشد؟ -

 :تکون داد و گفت سری

شون. فقط شب برو خونه  یانمونده که! برو ساکتو ببند با رو  یزیچ  یگه؛چرا د  -
 !نبرمت هاکه   یبه خودت نرس یادز

 :و گفتم خندیدم

 .جاستینسرش عروسه هنوز ا یر بدبخت خ یایرو ینحاال باشه؛ ا -

 :نگاه کرد و بلند گفت ندچرخویم یکه چا یارو به

 .یاجان ب یارو -

 :تکون داد که با اخم رو بهش گفتم یسر  رویا

 !یادنگو جان بدم م -

 :زد و گفت یاضربه ینیمنوک ب به

 چه طرز حرف زدنه؟ یمه؛جآب یحسود خانم جا -

 :باال انداختم و گفتم ایشونه

 .حرفاست ینتر از ابه هر حال؛ جون تو مهم -
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 :و با خنده گفت تکون داد سری 

 !یحصح -

 :به سمتمون اومد و رو به آرمان گفت رویا

 بله؟ -

 :گفت  یجد آرمان

به که  ید. بر خورهینم یموندنتون به درد جاین. اببر  یر دست ساحلو بگ -
 .یدبرس یشگاهآرا

 یارو  یبه بازو  یاومدم و مشت   یرونتکون داد که با حرص از بغل آرمان ب  سری
 :و گفتم یدمکوب

 .تهیسرت امشب عروس یر خنگ؛ خ گهیراست م -

 :رو به سمت آرمان گرفت و گفت ینیخنده س با

 !از من به فکره تر یشسروش ب -

 :و گفتم خندیدم

 .ر یآرمان اسنپ بگ یگه؛د یمبر  -

 :کرد و گفت  ینگاه  شیمشک  یبه ساعت مچ  آرمان

 .برمتونیخودم م شهیتموم م ینامکار ا  یاریدتا شما لباساتون رو ب -

 .به سمت اتاق رفتم یادست رو یدنتکون دادم و با کش سری
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 ییسهرفتم که دوتا ک  یرو باز کردم و به سمت دوتا چمدون وسط اتاق خال  در  
 .بزرگ هم کنارش بود

لباس عروس رو به سمتش گرفتم و  ییسهرو نگاه کردم و ک هایسهک  داخل
 یقیو نفس عم یدمبه شکم برجستم کش یست مرتب کردم. د مویشال مشک 

 :با خنده گفت یاکه رو  یدمهم کش

 ی؟غرق نش -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .تو به فکر خودت باش -

 یدوار ت و تهدکردم و با استرس قلنج انگشتامو شکستم که دستمو گرف  مکثی
 :گفت

 به آرمان بگم؟ شی؟یآدم نم یست؟مگه دکتر نگفت استرس برات خوب ن -

 :و گفتم یدمکش  یروناز دستش ب ستمود

رو شدن با روبه ییولم کن؛ استرس دارم. خدا کنه امشب خراب نشه. توانا -
 .رو ندارم یکس

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

 .باش یقو یشهشو؛ مثل هم یخیالب -

 :رو برداشتم و خواستم چمدونا رو ببرم که گفت یسهکون دادم و کت سری

 .برمیخودم م یخیالاونا رو ب -
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 .به سمت در رفتم حرفیلباسشو ازش گرفتم و ب  ییسهتکون دادم و ک سری 

کردم   یک مانتوم رو به هم نزد  یاومد. لبه  یرونسرم چمدون به دست ب  پشت
 .نباشه یداکه شکمم پ

 یدنمونجا نمونده باشه. با د یزیچ کردیداشت چک مسمتش رفتم که  به
 :تکون داد و گفت یسر 

 ی؟جا نذاشت  یزیساحل چ -

 :زد و گفت ی»نه« تکون دادم که لبخند یبه معن سری

 .یمبر  -

 یارو به طرف رو ید. کلیماومد یینگرفت و با آسانسور پا  یارو از رو چمدونا
 :گرفت و گفت

رو به  یدجد یکه من آدرس خونه  ینیدبشچمدونا رو بذار عقب خودتونم  -
 .رو ببره یلراننده بدم که وسا

 :زل زدم و گفتم بهش

 یگه؟ست ددوطبقه -

 :تکون داد و گفت سری

 .هم داره یاطآمل. ح یجذاب تو یدوطبقه یه -

 :زدم و گفتم لبخندی



  

 
1171 

 رمان یککاربر انجمن    ی| زهرا سراب یطنتبه شرط ش یرمان زندگ

 ان رم کی

 .یهعال - 

 :اشاره کرد و گفت ینماش به

 .یامالن م. ایدبر  -

 یسادهوا یکرشپچرخ غولسمت راننده که کنار هجده تکون دادم که به سری
 .بود رفت

. چمدونا رو جعبه گذاشت و خودش هم یمو سوار شد  یمرفت  ینسمت ماش  به
 .عقب نشست

 حرفیسوار شد و ب   یعسر   یلی. خیدمکش  یقیدادم و نفس عم  یینرو پا  شیشه
 .راه افتاد

 :گفت  یازنونه نگه داشت و روبه رو یشگاهآرا جلوی

 .خواست حتمًا زنگ بزن یزیها! چ یجان مواظب خانمم باش ایرو -

 :تکون داد و گفت یسر  رویا

 .یانشه تو هم زود ب یر باال د یرممن م -

 .رفت یینپا یاتکون دادم و به آرمان نگاه کردم که رو سری

 :زد و گفت لبخندی

 ی؟کن  یمروان یمنتظر  یگه؛برو د -

 :و گفتم خندیدم
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 !ها یشد جنبهیباشه توعم. ب  - 

 :از تأسف تکون داد و گفت سری

 .کار دارم بدو  یین. برو پاکنهیم یعطرت آدمو روان  -

 :زد و گفت یکه چشمک   خندیدم

 !بابا هم باش یالیمواظب ن -

 :باال رفته گفتم یابروها با

مشخص شد که! نظر منم که  یتجنس یروز د ی؛چه زود اسمم مشخص کرد -
 یست؟مهم ن

 :و گفتتکون داد  ینبه طرف سری

 .یگهقشنگه د یالن ی؛تاج سر  -

 :تکون دادم و گفتم یو سر  خندیدم

 .کنمیرو خودم انتخاب م یبعد -

 .تکون داد یخنده سر  با

 .منتظرته یارو یینقبول. برو پا -

 یک کوچ  یراهرو  یهبود.    یک ش  یلیرفتم و از در باز سالن داخل شدم. خ  پایین
 .العاده بزرگ بودنفوق که هردو  شدیم یداشت که به دوتا در منته

 :اتاق چپ بود رفتم و گفتم یکه تو  یاسمت رو به
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 .سالم بر همگان - 

کرد. نشستم   ییمراهنما اییسالم دادن و سرپرستشون به سمت صندل همه
بود که هر کدوم متعلق   یینهبزرگ و آ   یز روم زل زدم. پنج تا مروبه  ینهییو به آ 

دو   یشگراار در بود. حاال فقط جز ما و آراکن  یبود و چندتا صندل  یشگر آرا  یهبه  
شده بود و دوتا در کوچک  ر کرم کا  یو کاش یر اتاق بودن. اتاق نورگ ینفر تو

 .پرو داشت یبرا

و   اومدیدر م  یغمکه ج  کشیدیوهامو مم  ینهمچ  یشروع کرد. گاه   آرایشگره
 . اول موهامو مدلگرفتیکه خوابم م  کردیم یشآروم آرا قدر ینهم ا یگاه 

و کرم  یجگر  ییهکه شامل رژ و سا  رنگییبا تم جگر  یظغل یشزد و بعد آرا
 .بود یچ و کاًل همه یملپودر و ر

 :با حرص گفت یشگرههم افتاد که آرا یرو پلکام

 .بذار کارمو بکنم شه؛یخراب م یملتپلکاتو تکون نده. ر قدر ینخانم ا -

 :مو خوردم و گفتمتکون دادم و خنده سری

 یگه؟د آبه دض یشآرا -

 :گفت  ترییمتکون داد و با لحن مال سری

 .شهیتموم م یدصبر کن یگهد یکمآخراشه؛  -

کش   یدقب که کشنگاه کردم و منتظر شدم تموم شه. ع  یوار به در و د  حرفبی
 :به خودم دادم و گفتم یو قوس
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 .یولدستت طال؛ ا - 

 .کنمیخواهش م -

 :نگاه کردم و با عجب گفتم ینهآ  به

 !قدر زشت بودما! جون چه خوشگل شدممنم؟ چه ینپنج تن! ا یا -

 :و گفت خندید

 .یدلباستون رو بپوش -

 یرونرو ب گ رنیجگر  یبلند و لمه یراهنرو برداشتم و پ یز م یرو یکیسه
. شدیکلوش م  یینپا بود و از کمر به پا یو تا رو خوردی. کمربند میدمکش

 .چشم بود یساده و تو یلیخ

 .نشه یطور یشم. مواظب بودم آرایدمشق پرو رفتم و پوشسمت اتا به

 یچرخ  یو با خنده و ناباور یسادموا یینهآ  یاومدم و جلو یروناتاق پرو ب از 
 :و گفتم یدملختم کش یزدم و دستمو به بازوها

 !جا؟ینا یهک  یبهشت  ییهحور ینچه جذاب! ا یوا -

 :و گفت یدخند آرایشگر 

 !ساختم یبه؛ چ به -

 :گفتم  یطنتتموم شده بود، با ش یششکه آرا  یابه رو رو

 !صلوات ختم کن یرنمنو با عروس اشتباه نگ -
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سش رو برداشت و به سمت اتاق لباس عرو یداد و جعبه یخنده صلوات  با 
 .پرو رفت

 .خورهیزنگ م کهینمثل ا یتخانم گوش -

 .کرد  یااشاره یسهکردم که به ک  یشگر به آرا رو

بلندش  یانگشت اشاره و وسط دست چپم گرفتم و کمدوتا  یرو تو پیراهنم
کوچک و زردار   یدست   یفرو از ک  ی. گوشرفتم  یمشک   ییسهکردم و به سمت ک

 .اتصال رو زدم یدرآوردم و دکمهتوش  یمشک 

 :جواب دادم کردمینگاه م ینهبا دقت به آ  کهدرحالی

 جون؟ -

 .نهیابوخ یو مشخص بود تو اومدیم یاو همهمه ینماش صدای

 تموم نشد؟ ی؟ساحل -

 :گفتم  یشگر به آرا رو

 کارمون تموم شده؟  -

 :بلوندشو پشت گوش داد و گفت موهای

 .یزمآره عز  -

 :تکون دادم و گفتم سری

 یی؟تمومه. کجا یگهآرمان م -
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 یر کرد ز  یحواسپرت  یشگرهاصالح صورت سروش، آرا یموقع یم؛فروشدم گل - 
 .لپشو پاره کرد

 :به خودم زل زدم و نسبتًا بلند گفتم ینهچشم گرد از آ  با

 !غلط کرد -

 :و گفت خندید

 یراهنپ ینباش بادمجون بم آفت نداره. فقط چند قطره خون رونگران  -
و منم   یدسف  یراهنپاک نشد. االن رفته دنبال پ  جورهیچکه ه  یختر  یدشسف

 .گل بزنم  ینواومدم ماش

 :به خودم زل زدم و گفتم پوکر 

 .یدزود باش یگهعصر شد د ؛ینواقعًا که نوبر  -

 .یایمکه االن م  یدچشم بانو؛ شما آماده باش -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .باشه. زود فقط، فعالً  -

 .تموم شد؛ اومدم. خدافظ -

 یزیبرگشتم و خواستم چ  یاگذاشتم و رو به رو  یز م  یرو قطع کردم و رو  گوشی
کرده بود و   رنگییگلبه  یش. تم آرایددهنم ماس یحرف تو یدنشبگم که با د

چشم بود. موهاشو هم  یش توشده کارییننگ یو دکلته یلباس عروس پف 
 .شده بود یچیدهپ یکه جمع کرده بود و مدل جذاب 
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 :ذوق گفتم با 

لولو رو  ینحاللته. بب یببر  یالحق که هرچ  یشگر؛دستت طال خانم آرا یوا -
 !شهیترک نمزهره یگهبه؛ داداشم دکرده! به  یبه چ  یلتبد

 :با حرص گفت ویار 

 .ریزهیبه هم م یشمساحل خفه؛ حرص بخورم آرا -

 :و گفت یدخند آرایشگر 

راحت از دست خواهرشوهرت حرص  شه؛ینم یتنگران نباش دخترم طور -
 .بخور! واقعًا خدا به حالت بسازه

 :و گفتم خندیدم

ت جشن و سور و سا ینداداشمو با ا یبج یاول زندگ  یفه؛ضع ینمبدو بب -
 !یکرد  یخال

 :بهم رفت و گفت ایغرهچشم

 !که زنش نشم  شهیم یخال یبشچندرغازا ج ینخاک تو سرت؛ اگه با ا -

 :سمت جعبش رفتم و شنلش رو درآوردم و به سمتش رفتم و گفتم به

! بپوش االن شوور یبترش یرتتنگ زنمیبا سروش حرف م یحرف بزن  یادز -
 .مدهچشم دراو یشهمعطل تو م یادبدبختم م

 :و به اشاره به لباسم گفت یدو شنل رو پوش ندیدخ
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 !شروع نشه دادشیتوعم شنلتو بپوش که همون شوهرت داد و ب  - 

 :و گفتم خندید

به شوور من نگاه نکن. سروش از  یرتینکالهو بنداز رو سرت؛ کوردا همه غ  -
 .آرمان بدتره

پاشنه پنج   یک مش  یحواسم بود که با کفشا  کهینگفت. درحال  یزیو چ  خندید
 یرو تو  یمگذاشتم و گوش  اییسهک  یرو تو  یاخودم و رو  یلباسا  یفتم،ن  یمسانت

 یداشت رو شل رو یش خز مشک که لبه مویگریگذاشتم. شنل ج یفمک
د و پوشونیرو م یینبه پا یقههام انداختم. کاله نداشت و فقط از شونه
 .رسیدیتا کمرم م یشبلند

 :داخل شد و گفت یهمزمان دختر  که بلند شد  یمزنگ گوش صدای

 .منتظره یینداماد پا -

. به سمتش جویدیلبشو م ینگاه کردم که استرس یاتکون دادم و به رو سری
چپم  یشونه یرو رو یفک  یر دست راستم گرفتم و زنج یرفتم و دستشو تو

 .دست چپم گرفتم یرو هم تو یسهانداختم و ک

و  یماز سالن خارج شد یکوتاه  یبه راه افتاد. با خداحافظ  من یدنکش با
 .یمکوتاه رو گذروند  یراهرو

 یرونکه با استرس ب  یدمشرفتم و بعد کش یرونرو باز کردم و اول خودم ب در 
 .اومد
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 زدیدر بودن و مرده داشت با سروش حرف م یزن و مرد جلو بردار یلمف دوتا 
 ینشورببود. دختره هم دو یسادهوا یدهپوش یشلوار مشک  گل و کتکه دسته

 .کردیم یمتنظ

که  اییمشک  یراهنو پ یبه آرمان دوختم که با کت و شلوار مشک  نگاهمو
باال رو   یداده بود. دوتا دکمه  یهتک  شیمشک   یبه پورشه  داد،یخوب نشون م

هم به  یرو نسبتًا کلفت  ییطال یر که چه عرض کنم! زنج  یقهباز گذاشته بود. 
 .داشت یبیجع یش همخون گردنش بود که با عقربه

فرق  یکرده که چندتا  یکارشونلخت ول داده بود و معلوم نبود چ موهاشو
 .شده بود یخکجش س

 :گفتم  ینسبتا بلند یبا صدا یسف پوکر 

 !یستتوجه بد ن یکممعروس سبز شد!  یپا یر آمازون ز -

 یمتنظ  ینشوو دورب  یسادوا  اییگهگارد گرفت و مرده هم سمت د  یع سر   دختره
 :کرد و گفت

 .یکن حس بد  ی. فقط سعیاعروس خانم لبخند بزن و آروم به سمت داماد ب  -

 یدم. با آرنج محکم به کمرش کوبخوردینگاه کردم که باز داشت لبشو م  یارو  به
 :و بلند گفتم

 !خوردهپول یشآرا ینا یریحناق بگ -

و  یدمو تعادلشو حفظ کرد. خند یدکه چنگ زد شنلمو کش  یفتهبود ب نزدیک
 :که با حرص، آروم گفت  یدمکش  یروندستش ب شنلمو از 
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 !خوامیهمراه نم یینمرگ؛ برو پا - 

 :با اخم رو بهم گفت مرده

 .گیرمیم یلمخانم دارم ف -

 :گفتم  پوکرفیس

 یعیضا یلمشخصه قراره چه فدستم؟! قشنگ م یک پالست ینبا من و ا -
 !یبساز

 :با اخم گفت مرده

 !ما یبرا شکننیسر و دست مو اال که  مونیمیم یلیدما یلیاگه خ -

 :بهش کردم و گفتم اییکج   دهن

 ! بمب اتم مونینکش -

 :گفت  یبا خنده و با تشر اندک  سروش

 .یرهبگ یلمشودردت بذار ف یآج  -

 :تمکه گف  یدکش  یشاخامه یبه موها چنگی

 .باشه؛ بذار حداقل از کادر خارج شم -

 .ن رفتماومدم و به سمت آرما یینجلوم پا یتا پلهسه از 

رو به  یگار بود. س یگاریهم س شیگهبود و دست د یبشج یدستش تو یه
 :و با حرص گفتم یدمشانگشتاش کش ینسمت لبش برد که از ب
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 .یبکش یگار صدبار گفتم دوست ندارم س - 

 :کرد و گفت  یکرد و به سرتاپام نگاه   یآروم یخنده

 ... .شالت -

 :گفتم  یدوار و تهد یدمحرفش پر  بین

 یلیمو اال لباسم خ یدمها! به خاطر تو پوش یارمشنلمو هم در م یشپررو ب -
 .مناسب بود

 :تکون داد و گفت یداد و سر  یرونتند ب نفسشو

 .یخوشگل شد یادیز -

 :تکون دادم و گفتم سری

 .دونمیم -

. بردار کات داد یلمرفتن و سوار شدن که ف ینبه سمت ماش یاو رو سروش
 :فت و گفتگر   یناز ماش شویکهآرمان ت

 .تا برگردم ینبش -

تکون دادم و در رو باز کردم و نشستم. به سمت در راننده رفت و رو به  سری
 .گفت  یزیسروش چ

 .رو درآوردم و مشغول عکس گرفتن شدم یمازش گرفتم و گوش نگاهمو
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آوردم و  یینرو پا یگوش اومدیم ینکه داشت به سمت ماش یدنشد با 
 .زدم یلبخند

 رخشیمبه ن  یرهگاه کردن بهم استارت زد. به راه که افتاد، خو بدون ن  نشست
 :یدمپرس

 با سروش؟ گفتییم یچ  -

 :باال انداخت و با خنده گفت ابرویی

 !خوشگل شده یادیساحل ز گفتمیداشتم م -

 :خنده گفتم با

 گفتی؟یم ی. چ یگهد یار درن یبازمسخره -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 گم؟یو دروغ مگفتم که؛ من به ت  -

 :باال انداختم و متعجب گفتم ابرویی

 ی؟چ  یعنی -

انداخت و راهشو از سروش که جلومون   ینگاه   یابونرو عوض کرد و به خ  دنده
 :بود، جدا کرد و سرعتشو باال برد و گفت

 !یعروس یبر  ذارمینم یخوشگل ش یادبهت گفته بودم ز -

 :گفتم  یبلند یبا صدا یابون،و با نگاه به خ زدهبهت
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 !م چپه شدتر برو بچهآروم تازی؟یکه م  یمگه سوار قاطر  - 

 :سرعتشو کم کرد که رو بهش گفتمبه شکمم انداخت و با خنده  نگاهی

داداشم نباشم؟ چرت و پرت  یعروس یتو یشممن به خاطر آرا ی؟چ  یعنی -
 .نگو تو رو خدا

 :تکون داد و گفت سری

با خانواده. منم گفتم  یرو شوبهچطور ر  یهمش استرس دار گفتیم یارو -
 !و مهم عقده یم. عقدش که رفتیمنر  یکه عروس

. بابا یمکه عاقد خطبه رو خونه بود  یمی. فقط تایدمعقدش لبمو گز   یادآوری  با
کوتاه   یم. همون تایومدنعمو و زن عمو ن یول هم بودن یارو یو خانواده یناا

رد و بدل نشد. ما هم بعد  یحرف  ایرو ینگاه روم بود و به خاطر خانواده یکل
 .یمو رفت یماز عقد، کادو رو داد

 :و گفتم یدمکش  آهی

 .باشم یدمجد یخونه یامشب تو خوامیراست برو آمل. م یهباشه؛ پس  -

بست خلوت و بن یکوچه  یه. داخل یچیدپ یفرع  یه یتکون داد و تو سری
 .رو خاموش کرد ینشد و ترمز کرد و ماش

 :کرد. با خنده گفت  یر گو غافلنگاهم زل زدم که بهش

 یارم؟به نظرت من تا آمل دووم م -

 :بهش رفتم و گفتم ایغرهچشم
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 !خجالت بکش جلو بچم - 

 :سمتم و گفت یدخنده چرخ با

 زنه؟یلگد م -

 :تکون دادم و گفتم سری

 !آره. مثل خودم شره -

 :و گفت خندید

 .بابا قربونش جان؛یا -

 :جلو آورد و گفت دستشو

 .ینمر بببذا -

بهم  یحس یهشکمم گذاشتم و چشمامو بستم.  یدستشو گرفتم و رو مچ
 .آرامش جذاب یه! گرفتیمنتقل شد که خوابم م

 :لب گفتم زیر 

 یالن ینهبب ییپدر سوخته! جفتک بنداز بابا ندازهایجفتک نم ییتو یدهفهم -
 .جون

 :آرومش اومد. با تشر و خنده گفت یخنده صدای

 یه؟درست حرف بزن؛ جفتک چ با بچه -

 :و چشمامو باز کردم و گفتم خندیدم
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 .متأسفانه زنهینم - 

 :از تأسف تکون داد و دستش رو برداشت و گفت سری

 !کپ خودته، خدا بهم رحم کنه  یقاً دق -

 :جذابش نگاه کردم و گفتم یو به چشما خندیدم

 .شهیقشنگ م یلیچشمات خ خندییم یقت بخند؛ و یشههم -

 :. با خنده گفتیدمو به سمتم اومد که به در چسب یدکش  یقیمع نفس

 !آب نرو -

 :کرد و آروم گفت  یک که سرشو نزد  یسادماولم وا یو سر جا خندیدم

 ترکم نکن؛ باشه؟ وقتیچه -

حبس شده بود. مسخ شده به چشماش که کنارم قرار گرفته بود آروم  نفسم
 :گفتم

 .چشم -

*** 

 «سال بعد یک»

 :تم و با حرص داد زدمسمت در رف به

 یطور  یقشعت  یخانم و بچه  یاهول کرد که نکنه رو  ریختیسروش ب   ینباز ا  -
 !بشه
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 :که بشنوه داد زدم  یو طور یسادمدر وا پشت 

زنت  دونمیندارم که! من چه م یشگاهزا یاودک سروش خان، من مهد ک -
 دارم؟ یبچشه؟ علم غ

ت راستم بغل کردم و با دست چپم دس  یرو رو  یالدر زده شد که کالفه ن  دوباره
 .در رو باز کردم

که   ییدهنم موند و با چشم گرد به آرمان و کسا یباز کردن در، حرف تو با
 .باهاش بودن زل زدم

 :دهنمو قورت دادم که با خنده گفت آب

 تو؟ یایمب زنییدلبر تعارف نم -

 :کردم و گفتم  یناباور یخندهتک 

 !مامان -

 :با حرص گفت یشه،ل زد و مثل همبهم ز یظبا غ مامان

 .خودتو بغل کنه خوادیم یکیکوفت! بده من اون بچه رو.   -

 :نازک کرد و گفت یچشمشترو از دستم کش رفت و پ بچه

 !م شکستگردن نوه  -

آوردم و با بغض که از ذوق  یینپا یفوو از کنارم رد شد. ک یدبهم کوب کیفشو
 :ند جلو اومد و بغلم کرد و گفتبود به سهند و سروش نگاه کردم که سه
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 !وفایب  یا - 

 :و گفتم یدمبغض خند با

 .یاومد خوش -

 .د شدو با لبخند وار  یدبوس موپیشونی

درهم جلو اومد و منتظر بهم  یسپهر زد که با اخما یبه بازو یدست  آرمان
که خم شد و با   یدمشو بوسپا بلند شدم و گونه یپنجه یچشم دوخت. رو

کرد و جدا شد و   ی. مکث یدرنگش بغلم کرد و به پشتم کوبکم  یهمون اخما
 کردمیو رو   یر و رو به مامان که وسط سالن بچه رو ز یدهم کش یاخماشو تو

 :و بلند گفت

 !ترهیشب یتشامن شیی. بغل دایستبده من اون بچه رو؛ عروسک که ن -

رمان نگاه بابا و آ  ی،شد و به سمت مامان و سهند رفت. به دو نفر باق  داخل
 :از تأسف تکون داد و گفت یانداختم که بابا سر یینکردم و سرمو پا

 !صد رحمت به دامادم -

 :گفتم  آروم

 .یدمن بود؛ ببخش یر تقص -

 :زد و گفت یو لبخند آروم یدبوس مویشونیاومد و پ جلو

. مراقب یدختر خوب پرورش بد یه یبتون  یدوارممادر شدنت مبارک! ام -
 .باش یتزندگ
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 یانداختم که از کنارم رد شد و داخل شد. خبر   یینزدم و سرمو پا  یآروم  خندلب 
 !از باران نبود

 :و گفتم یدمآرمان نگاه کردم و آروم خند به

 یشون؟تو آورد ی؟چرا بهم نگفت  یوونهد -

 :تکون داد و با لبخند گفت سری

 .رفتم دنبالش کردیم تابییب  یلیعمو خزن -

 :گفت  یطنتبه بابا، با ش یااومد و با اشاره جلو

 !داره یهم عالم یخوارمن بودما! پاچه ینظورش از زندگ م -

 یاکه رو یمها نگاه کردپا به پله یو به داخل اشاره کردم که صدا خندیدم
 :از بازوم گرفت و گفت یشگونیگاماس با شکم بزرگش باال اومد و نگاماس

 یان؟ب ینامامان ا قراره یگینم یاریدرم یخواهرشوهرباز یگهحاال د -

 :گفتم  و خندیدم

 ... .آور که! آرمان سرخود  دونستمیمنم نم -

 :نسبتًا بلند آرمان با ترس بهش زل زدم که رو به سهند، بلند گفت یصدا با

 !ینمشد! بده بچه رو بب یکیدل و رودش  -

 :و بلند گفتم پوکرفیس

 !یدم ترکتر. زهرهآروم -
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 ان رم کی

 :گفت  یاو رو به رو خندید 

 .یاده اون شوهر خوابالوتم بگو بب -

 .بغل سهند بود رفت یکه تو  یالداخل شد و به طرف ن بعدم

 :گفتم  یابه رو رو

 یدنه؟سروش خوابه؟ چه وقت خواب -

 :و گفت یدنازک کرد و دستشو به شکمش کش چشمیپشت

. همش شرکت یستطفل ن ین! اصاًل به فکر من و ایومدباز خونه ن یشبد -
 .بوده موندم شرکت یادکارام ز  گفتی. مافتهینم از ورد زبونش

 :تکون دادم و گفتم سری

 .رسمیبرو تو خودم حسابشو م -

 :تکون داد و با خنده گفت سری

 !االن حسابش رو برس زحمتیدر بازه؛ ب  -

 .رفتم یینها پاتکون دادم و از پله یو سر  خندیدم

و  یزرشک  یزاین. درو باز کردم و وارد سالن بزرگ و قشنگ خونشون شدم در 
 .شده بود یقشنگ بود و کف کاش یلیو کرمش خ یدسف

ته راهرو رفتم و وارد اتاق خوابشون شدم و در رو تند هل  یهاسمت اتاق با
 !بخوره یوار دادم که از پشت به د
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 ان رم کی

 !سانت هم تکون نخورد یمن یضربه، حت  یصدا با 

تخت  یدم و لبهباال دا مویمردونه و مشک  یراهنپ ینتش رفتم و آستسم به
 .نشستم و تندتند تکونش دادم

 .یگهسروش؟ سروش پاشو. پاشو د -

 :کرد و خمار خواب گفت  اخمی

 .یادساحل ولم کن خوابم م -

چشماشو باز کرد و بهم زل زد. سرمو  یتندتند تکونش دادم که عصب دوباره
 :کج کردم و با اخم بهش زل زدم که تخس گفت

 !نکرده که ارثتو بخورم ارث یمبابا هنوز تقس یه؟چ -

 :از بازوش گرفتم و گفتم نیشگونی

زن پا به ماهت هر لحظه ممکنه  کنییفکر نم ی؟بود یکدوم گور  یشبد -
 یر شب تنها گذاشتنات! نکنه ز  ینه انه ب  یتهمه نگران  نه به اون  یاد؟ش ببچه

 سرت بلند شده؟

 :چشم گرد گفت با

خونه. من سرم بره   یامبود؛ نشد ب  استثناء  یشببرا خودت؟ بابا د  یگیم  یچ   -
 .کنمینم یبه زنم نامرد

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 !یگهد یشو ندارعرضه -
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 :خنده گفت با 

 یا؟رو یا یآخرش طرف من -

 :مکردم و گفت  اخمی

 .ینبود یشبمپر  ی؟جمع کن خودتو؛ کجا بود -

 :و گفت یدکش  یقیعم نفس

. مجبورم خودم شبا کنهیکمک نم  شرکت کار داشتم. اون شوهر مشنگت که  -
 .رو هم کار کنم

 :تکون دادم و گفتم سری

 .اومدن ینامامان ا -

 :چشم گرد گفت با

 چطور؟ ی؟الک  -

 .آرمان آوردتشون -

 :کردم و گفتم  یز ر چشمامو

 .یممکنه ندون  یر . غیکیهو پوکش با تو  یکدرسته؟ آرمان ج یخبر داشت  -

 :و گفت خندید

 .یمر . پاشو بدونستمیم -

 :از تأسف تکون دادم و بلند شدم و گفتم سری
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 ان رم کی

 .یاباال. تو هم لباس بپوش ب یرممن م - 

 .تکون داد که به سمت در رفتم سری

 .باال رفتم یع آپارتمانشونو باز گذاشتم و سر  در 

سالن   یالن  یغ ج  یهم گذاشتم و داخل سالن شدم که صدا  یرو که باز بود رو  در 
 .رو برداشته بود

 :از تاسف تکون دادم و گفتم  یتم و از بغل آرمان گرفتمش و سر سمتش رف  به

 !تا شما کننیرحم م تر یشنابودش کردن. مغوال ب -

که بلند شد به سمت اتاق رفتم. داخل شدم و به سمت  شونخنده صدای
گذاشتم دهنش که با باز و   یع بود رفتم و سر  یپاتخت  یکه رو  یرشش یشهش

 .زد یکندتند مت ش،یاییدر یبسته کردن چشما

 :باز شد و آرمان داخل شد. در رو بست و به طرفم اومد و گفت در 

 ساحل؟ -

 :کردم که با مکث گفت  یبهش نگاه  سوالی

 تو آوردم؟خانواده کهیناز ا یستیناراحت که ن -

 :»نه« تکون دادم و گفتم یبه معن یزدم و سر  لبخندی

 باران کجاست؟ -

 :بود گفت یالکه به ن  ینگاه  با
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 .پارسال باهاش به هم زده - 

 :باال رفت که گفت ابروهام

 نگو. باشه؟ یزیچ -

 :تکون دادم که با خنده گفت سری

 ! یدمپسر سروش نم بگما من دخترمو به -

 :و گفتم خندیدم

 !زنهیرو هم م یالداره، مطمئن باش مخ ن یزن تو قاب یاکه رو  یبا پشتکار -

 :بهم گفت یرهو با مکث، خ خندید

 ؟یساحل -

 :بهش نگاه کردم که گفت سوالی

 یمونو آقاجون کردن اصاًل پش یز که عز   یاز انتخاب   کنم،یمثل هر روز تکرار م -
 .یستمن

 :و ادامه داد خندید

 !پاچم نرفته یقبول دارم تو یعنی -

 .نگاهش زل زدم یینگفتم و به خرما یزیو چ خندیدم

*** 

 یبهشتارد ۳۱دو_سه بامداد  یحوال شروع
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 !به وقت کرمانشاه یقهدق ۲۲:۴۵بهمن؛  ۲۶ پایان 

 یزمکردن به خصوص خواهر عز   یمکه همراه  یسپاس فراوان از تمام دوستان   با
 .مخشو خوردم یپ،تمام مدت تا یکه تو

که   یکوه مشکالت   ینتونسته باشم ب یدوارمو ام یدترم باشجذاب یکارا  منتظر 
 !یارملبخند رو به لباتون ب ید،نداشته باش یدوارمام

 .حق ای

 .پایان

 
 

هایش رمان سرخ گونه  

 

 

 

معرم رمان   

 

رود رمان دلی ز دست می
 | آرزو سوکبی

 

 

 یاندر م  هایدگیوراااو شاااور
کاه بر سااار آماا  خرا    یآوار
 یباااقا  یحارفا  یجااا شاااودیما 
 یر داستان بر مدار یمگشاردینم

هااا مطب  اسااااتر ق اااااوت
ر کنناد یرا بااز م یمیقاد   یهاازخ 

 افتاد،یانتقاام باه را  م  یخونااباه
ظب   یهااکوبش قادم یر ز یسن 

 یدر آسااتانه  یدل  دهد،یجان م
و  شاااودیپارپار ما  یدلاادادگا 

 آیوش  یروانه  یررر دختربارینا
 ر شودیم یمرگ نه، زندگ

بیماری مکادوگ روا  یافته میان  
هایی که به مردم و ییر شادِن آن

اند، اسایِر گرفتار شاد  این شارضاه  
دایانا نیر شااد  اسااتر مهمورهایی  

اند سا بیماران را که متصادی شاد  
از شااهر جمک کنند، با ِپی بردن به 

ی دایانا، به سعقیِر  وجوِد شارضااه
اند سا دستایرش کنند  اما افتاد  او 

در این میاان، افرادی ناامتاداو   
ه ااتند که مردم ناق  را به شااهر 

دور از ماهمورین   برناد ساادیاری می
 .باشند

های اینجا فقط قرار  از روزمر 
یاه پ ااار خوشاااااشرون و یاه 
دختر سر به هوا بای ر داستان 

شارو  میکاه که لیمو از جایی 
خاااناوم مااارررلایاماو اساااا  

گفت  دخترمونهرررداشااات  می
این لیمو جاان کاه دانکاااجو 

دوخت ه ت، سصمی  طراحی
گیر  خودشاو م ک برنه و می

یه   اسااتندامی در یه س اات
 !برند معرو  شرکت کنه

 

 مطالعه  مطالعه  مطالعه 

https://forum.1roman.ir/threads/183035/
https://forum.1roman.ir/threads/184103/
https://forum.1roman.ir/threads/188596/
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما صورتیدر 
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 

 

 
 

امپریراد   سپید به رنگ آرامش 

 

ی جنوبی پنجر    
درسات روز بعد از مراسا  دفن مادرش، زار 

کناد و اش را باه اماان خادا رهاا میو زنادگی
باا دلی دایادار و پیکاااانی کاه مهر نناگ 

د  ای دور، در رود بااه نقطااهخورد ، می
ساااوادکو !  زنادماا  بعاد از آن هاای  جناا 

اش را برای همیکاه روزی که سهران و خانه
سرگ کرد ، در یااک روز بااارانی و سااارد 
زم اتانی، در د  سایا  اساقک نمور موسا اه 

اش قادم  گا  و گیاا ، هنهاالیه باه زنادگی
گشارد که قرار اساات رنگ ساابر برند به می

خبر از این کاه سااامات دیار روزهاایش بی
زند سا دستش به او با  میان، ک ی با  ایر 

برسااد! شاار و روز ندارد سا ردی از او پیدا 
هاایش را کناد و بعاد پااسااا  سماام ساااوا 

هایی که خوا  شر و آرامش بکنود! سوا 
روز را حرامش کرد  اساااات، مردی کااه 

ییرسی بناالاد یاا از درد داناد از درد بینمی
 …!دوری

ایاان کااتااا  داسااااتااان زناادگاای  
دوساتانش  سات که به همرا  دختری

در بهری اتی بررگ شاد  و اکنون در  
ای قاادیمی بااا آنهااا زناادگی  خااانااه
کندر قرار اساات ساارنوشاات هر می

کادام باه ن وی رق  بنورد کاه در  
خال  داستان به آنها پرداخته خواهد 
شادر سارنوشات الینا، دختر رابوری 

نهاایات قببش برای م بات باه  کاه بی
در حاا  س ولی   سپاد نیر این و آن می
رحمانه مورد  ت که بیشاااار  اسااا 

هجوم آفات ح اادت و طمک دیاران  
و سرس از مداافاات آنهاا قرار خواهاد 

 .گرفت

ارمان با وضاک مالی بدی که  
دارد همه سالشاااش را برای  
پااس گاارفااتاان خااواهاار  

اش پریماا ، از پادر باد  ُدرداناه
کناد، اماا  سااارپرساااتش می

درساااات وقاتای ماوفا  بااه  
باارگاارداناادن خااواهاارش  

ی  شاود که متوجه رابطه می
پاانااهاااناای پااریاامااا  بااا 

ساریان رفایاقاش  رااامایامای
 !شودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
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