
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 
 دل آس: رمان نام

 دانلود نگاه انجمن کاربر شب.س: نويسنده
 عاشقانه: ژانر

  ^ moon shadow^    : تاييدکننده
 ~ Desire~: ويراستار

 
 
 

 خالصه داستان

 
 با دارد سعي او. شودمي ديده مقرص مادرش مرگ براي مستبد، پدري با سوزدل و مهربان دخرتي هلنا،

 .دهد ادامه و کند مبارزه رسنوشتش
 ...ارسار شدن برمال بازي، يک دوست، يک تغيري، يک
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 :مقدمه
 !ساکت! هيس
 !را شب سکوت يزوزه صداي بشنوم خواهمنمي

 !نبايد آنچه يهمه آوردمي يادم به خاطرات
 !سکوت هم باز! هيس

 آورد؟مي ياد به را شيرين و تلخ چيزهاي يهمه شب سکوت چرا
 .ندارد مرزي نوارش و شده فيلم مغزم انگار

 !را اشتلخي و لبخندم و خاطرات شيريني بينم؛مي و چرخدمي واردايره طورهمين
 .دهدمي گس يمزه
 .بيزارم مزه اين از من

 .گذشته چه من بر کنم باور خواهمنمي
 .مرموز تراژدي يک شده شب، سکوتِ اين
 .کند رها مرا و بشکند را سکوت اين فريادش صداي با عشق مرغ بايد
 ...زنجير اين از کن آزاد مرا و بشکن مرا يپيله

*** 
 واقعا کاش بود؛ کابوس مثل برام اتفاق اين باور. شکستمي رو سکوت اين باد يزوزه فقط سکوت؛ و تاريکي
 !واقعيت نه بود کابوس

. کرده عادت تاريکي به هامچشم. کنممي نگاه اطراف به. نباشه پام دست توي که کنميم جمع رو عروسم لباس
 جام از. کرده روشن رو اون کمي که تابهمي انباري به کوچيکي يپنجره از کمي نور. اينجام که هست ساعتي چند
 .ميرم پنجره سمت و ميشم بلند

 تاريکي فقط نميشه؛ ديده خاصي چيز. کنممي نگاه بيرون به هشد زده پنجره به نامنظم طوربه که هاييچوب الي از
 .شکنهمي رو سکوت که باد صداي و مطلق

 فکر چه. گيرممي فاصله پنجره از. نميشه ايجاد تغييري اصال که محکمه قدراين ولي زنم؛مي هاچوب به ضربه چند
 کاري کنم؟ کارچي پنجره روي محکم هايچوب و زدهيخ هايدست اين با خواستممي مثالً! بودم کرده اياحمقانه

 با ضربه چندتا با بخوام که برسه چه ببينم، رو بيرون خوب تونستمنمي حتي باريک شيارهاي وجود با. اومدبرنمي ازم
 .کنم فرار تونممي و شکنهمي هاچوب االن فيلما تو مثل مثالً کردم فکر. بشکنم رو هاچوب هادست اين
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 انگشتم. کنهمي درد شکشيده جاي هنوز. برممي صورتم سمت رو دستم. هستم انباري اين تو ساعته ندچ دونمنمي
 مثل هستم توش که انباري. ميگم جونيکم «آخ» و کنممي ريز رو هامچشم دردش از. کشممي لبم کنار به رو

 تا کنممي حلقه دورم رو هامدست. ندارن حس پاهام و هامدست کنممي حس که سرده قدراين مونه؛مي يخچال
 تور از قسمتي. کنهنمي کم بود کرده رسوخ هاماستخون به که سرمايي از هم کار اين ولي بشم؛ گرم کميه شايد
 لباس اين. ستفايدهبي ولي بشه؛ گرمم و بپوشونم رو مباالتنه بتونم کمي شايد تا باال ميارم رو عروس لباس دامن
 .کنم گرم رو خودم نميشه تور تيکه چندتا با که هست ـان*عـريـ شتنهباال قدراين لعنتي

 .شدمي روشن تکليفم زودتر بايد بشينم؟ جوريهمين خواستممي کي تا. ميرم در سمت به
 .زنممي در به چندبار شده حسبي سرما از که جونمبي مشت با
 کنيد؟نمي باز رو در اين چرا اونجاست؟ کسي! آهاي -

 قدم. شنيدنمي رو صدام کسي لعنتي باغ اين ته. بود سکوت جاهمه. نيست خبري ولي کوبم؛مي در به ديگه چندبار
 .شدمي سردم بيشتر نشستممي اگه. کنم گرم رو خودم بتونم شايد زنممي
 !کن کمکم خودت بود؟ مصيبتي چه اين خدايا -

 !داشت سنگيني دست چه لعنتي. بود زده صورتم به که محکمي سيلي ياد. افتادم عصبانيش يچهره ياد
 .برم راه خوب تونستمنمي که داشت پف قدراين بودم؛ شده کالفه لباس اين دست از

 استخونم مغز به سرما نداره؛ رفتنراه توان پاهام ديگه. ميشه درست چيهمه که دادممي اميدواري خودم به مدام
 اشک. بشه گرمم شايد ميدم تکون رو خودم. پيچممي خودم دور ور هامدست بازم و شينممي گوشه يه. کرده رسوخ
 شام داشتيم بودم خونه اگه االن. خواستمي رو هستي دلم. خواستمي رو مامان دلم. شده جمع چشمم توي
 .خورديممي

 يتاريک تو. ميشه ظاهر در جلوي بلندي قامت و ميشه باز در. کشممي ديوار کنار رو خودم. مياد پايي صداي
 .چسبونممي ديوار به بيشتر رو خودم. مياد جلوتر کميه. کيه بدم تشخيص تونمنمي
 صورتمه تو مستقيم که نوري خاطربه رو هامچشم. گيرهمي سمتم و کرده روشن رو گوشيش نور. ميشه نزديک بهم
 .کنممي ريز
 .کوچولو موش تو به رسيديم! خب خب، -

 .زنمنمي حرفي
 عزيز؟ خوبه حالت هان؟ کنهنمي درد که صورتت -

 :زنهمي داد و ميشه عوض صداش حالت دفعهيک. کنممي سکوت بازم
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 فکر چي خودت با احمق؟ يدختره اَمکي من دونيمي! رو شاهي اردالن رو؛ من آره؟ زنيمي دور رو من حاال -
 کنم؛ پيداش کن دعا فقط ني؟بک من با رو بازي اين کردي جرئت چطور بذاري؟ کاله رو من سر تونيمي که کردي
 !خوشگله بکني رو گورت بايد وگرنه
 که نبود سخت زدنشحرف طرز اين با ولي ببينم؛ رو صورتش خوب بود صورتم توي که نوري خاطربه تونستمنمي

 :زد داد دوباره. نداره شوخي باهام بفهمم
 بشم؟ وارد ايديگه راه از يا زنيمي حرف خوش زبون با کجاست؟ -
 .شکستمي رو اتاق سکوت عصبيش هاينفس صداي. زنمنمي حرفي زمبا
 !مياد خوشم بازي از هم من! باشه کني؟ بازي باهام خوايمي -

 .زنممي جيغي درد از که زنهمي چنگ رو موهام دفعهيک. زنهمي زانو کنارم و جلو مياد
 هان؟ کجاست گفتم -

 .کشهمي بيشتر رو موهام. بودم ساکت بازم
 آشغال؟ يدختره جاستک -

 .کنه جدا سرم پوست از رو موهام خوادمي انگار گرفته؛ درد سرم. باشم ساکت تونمنمي ديگه
 خواي؟مي جونم از چي! لعنتي کن ولم -
 کجاست؟ گفتم! شد باز زبونت عجب چه -
 !کن ولم دونمنمي... دونمنمي -
 که کنممي باهات کاري وگرنه کنم؛ پيداش کن دعا فقط. کنم کارچي باهات دونممي! خواستي خودت باشه -

 !کني تصور نتوني حتي که ميارم سرت باليي! باشه آرزوت بهترين مرگ آرزوي
 .ميده جواب رو گوشيش و کنهمي پرتم زمين روي و کنهمي ول رو موهام. خورهمي زنگ گوشيش

 نشه؟ مزاحم کسي نگفتم چيه؟ -
 :زنهمي داد. شده ترعصبي انگار يگه؛م بهش چي خطه پشت که کسي دونمنمي

 !اومدم باشه -
 .ميشم بلند جام از. ميره در سمت من به توجه بدون

 .برم بذار دونم؛نمي چيزي من! کجاست دونمنمي من -
 .سمتم گردهبرمي

 !کجاست دونيمي خوب تو آره؟ احمقم من کردي فکر -
 خواي؟مي جونم از چي برم، بذار! رواني دونمنمي چيزي من -
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 !زود خيلي ميشه؛ معلوم زودي به نه؟ دونينمي -
 .خورممي رس ديوار کنار در توي کليد چرخش با. بندهمي محکم رو در و ميره بيرون انباري از
 کنم؟ کارچي خدايا!... بده نجاتم خدايا -

*** 
 قبل ماه چند

 يادم اصالً پريدم،مي خواب از وقتي که بود اينجا جالب. بودم ديده آشفته هايخواب هم باز. دارم بدي سردرد
 .بينممي خواب بيشتر همين خاطربه شده؛ زياد کارم فشار روزها اين. ديدم خوابي چه اومدنمي

 بودم؛ کرده انتخاب گوشيم زنگ براي همين خاطربه بودم؛ متنفر آهنگ اين از. پرممي جام از گوشيم زنگ صداي با
 .پريدمي سرم از خواب جورياين کنم؛ خاموشش و مش بلند زود شدمي باعث چون

 داشتم کار دانشگاه هم امروز. ميشم بلند جام از و ميدم ماساژ رو هامچشم. بود هفت نزديک کنم؛مي نگاه ساعت به
 .بيمارستان رفتممي بايد هم و

 .کنممي نگاه زدهزل بهم عصبانيت با که هستي آلودخواب يچهره به
 کني؟مي نگاه چي به چيه؟ -
 بشم؟ بيدار گوشيت زنگ با بايد هم من داري کار تو وقت هر داري؟ آزار مگه -
 مياد؟ آسمون به زمين بشي بيدار زود روز يه شده؟ چي مگه حاال خب -
 .نداشتم کالس سرم خير مثال امروز! بخوابم بخوام شايد من بابا. ستبرنامه همين روز هر ولي آره؛ روز يه -
 .بخواب بگير نزن غر قدراين صبحي سر خب؛ خيلي -
 .برهنمي خوابم ديگه بشم بيدار من دونيمي که تو! نميشه -
 بخوابونمت؟ پام رو بذارمت بيام کنم؟ کارچي ميگي االن -
 !ديوونه بابا برو -
 .رفتم دستشويي سمت. زدمي غر شب تا هستي وگرنه ميرم؛ بيرون اتاق از

 که شب رنگ به موهايي با داشتم؛ درشتي مشکي هايچشم. کردم نگاه خودم به آينه تو. شستم رو صورتم و دست
 طرف به و زدم صورتم به آب مشت چند. ريختمي هم به اعصابم لختيش همه اين از گاهي و بود ـان*عـريـ

 .رفتم آشپزخونه
 هميشه سرکار رفتمي زود که اباب شغل خاطربه مامان. کردمي آماده رو صبحونه داشت و بود آشپزخونه تو مامان

 تا نداشتيم کاري که هاييموقع که نبود هستي و من مثل شد؛مي بيدار زود هم تعطيل روزهاي حتي. بود سحرخيز
 .بوديم فيلم ديدن حال در يا خوابيدممي ظهر لنگ
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 .کنممي بغلش پشت از و ميرم مامان طرف به آروم
 !خيربه صبح جونمامان سالم -

 .کنهمي بهم مهربوني نگاه و طرفم گردهميبر مامان
 نيستي؟ شب شيفت مگه شدي، بيدار زود چه. عزيزم سالم -
 . بيمارستان ميرم هم بعدش دارم؛ کار دانشگاه برم بايد سر يه امروز ولي چرا؛ -
 بياي؟ زودتر امشب نميشه عزيزم -
 داريد؟ کاري باهام شده؟ چيزي -
 .نجااي ميان امشب دارن اينا عموت -

 .بشنوم صبح اول تونستممي که بود خبري بدترين اين. زنهمي خشکم
 .نميدن مرخصي بهم بمونم؛ بيمارستان امشب بايد. بيام زود تونمنمي من ولي -
 امشب کن سعي. کنهمي کارچي باشه ميلش برخالف چيزي اگه دونيمي شناسي؛مي رو پدرت که خودت عزيزم -

 !کنه تلخي اوقات باتبا خوامنمي. بياي زودتر
 همين کنم؟ ازدواج خوامنمي نشه تموم درسم تا بگم زبوني چه با نميشه؛ حاليشون هااين چرا دونمنمي من -

 !دوزنمي و برنمي خودشون براي. کردم قبول زور به هم رو مسخره يحلقه
 چيزي که هم بيمارستان توي طرحت از و شده تموم درست که تو بعدم نگفتن؛ چيزي هااون که هنوز دخترم -

 .ميشه تموم هم طرحت ديگه چندماه تا نمونده؛
 !کنم شرکت تخصص خواممي من بعدم. اينجا ميان دارن امشب چرا معلومه ولي نگفتن؛ چيزي فعال -

 هلنا؟ سرته رو صدات صبحي اول شده چي باز: هستي
 بشه؛ ساکت که کنهمي اشاره بهش ابرو با مامان .کنممي نگاه شده آشپزخونه وارد تازه که هستي به عصبانيت با

 .کنه کارچي خوادمي بزنم حدس تونممي که هاشهلب رو ايموزيانه لبخند هستي ولي
 اومد؟نمي خوابت مگه ميگي؟ چي تو اصالً -

 .کنهمي ريز رو هاشچشم هستي
 نه؟ شده شروع محمد داستان بازم. فهميدم! آهان -

 اينکه مگه بشم عصبي زود که نبودم آدمي من. شناختمي رو من خوب و دونستيم رو ضعفمنقطه هستي
 .کنن تحميل بهم که باشه موضوعي

 کني؟ معطل رو پسره اين خوايمي کي تا هلنا: هستي
 .ميدم فشار هم روي رو هامدندون. کنممي نگاه هست لبش روي لبخند همون هنوز که هستي به حرص با
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 هم درد به ما گفتم پيش سالهشت همون از که من بشه؟ من معطل که گفتم من همگ کردم؟ معطلش من -
 !کنم نامزد باهاش کنم قبول که کرد مجبورم بابا شنوا؟ گوش کو ولي خوريم؛نمي

 !خوبي اين به پسر چشه؟ محمد مگه وا -
 !هستي -
 هست؛ که هم تيپخوش ست،ه که خوشگل. بياد گيرشون محمد مثل شوهري دارن آرزو همه االن! بابا برو -

 .هست هم پولدار
 .بشو زنش برو تو. خوبه خيلي ميگي؛ راست تو آره -
 شانسته. ميشن عاشقت همه هاتچشم اون با. نيستم خوشگل تو مثل که من خواد؛مي رو تو اون چه؟ من به وا -

 !من خواهر ديگه
 بينيدنمي رو رفتارش ست؟قيافه و پول به چيهمه مگه فهمه؟نمي کسي چرا شانسي؟خوش شد هم اين! بابا برو -
 ابروش هم من از! مونهمي هازن مثل اشمسخره تيپ و برداشته ابروهاي اون با. مرد جز شبيهه چي هر به

 با بابا فهممنمي واقعاً من. کرد تکيه بشه بهش که خواممي زندگيم براي رو نفر يه من! زدهغرب مردک. ترهنازک
 داره؟ قبول رو محمد اچر اخالقش اون

 پس. خوادمي رو تو و عموئه يدردونه که هم محمد. زنهنمي حرف عمو حرف رو که هم بابا. برادرشه پسر چون -
 .نداري هم ايديگه راه بشي؛ زنش بايد تو گيريممي نتيجه

 کني؟مي حل داري رياضي قضيه مگه! هاکنممي لهت زنممي هستي -
 .دکتر خانم بينممي ديد اين از رو چيهمه رياضيه امرشته! ديگه آره -
 شدنش بيدار زود خاطربه. بريزه هم به جوريچه رو اعصابم دونستمي خوب هستي. ميرم هستي سمت عصبانيت با

 .نرم هستي طرف که ايستاد جلوم اومد مامان. کردمي تالفي داشت
 يکي دکتر يکي دارم دختر دوتا کشيد؟نمي التخج سنتون از کاريه؟ چه اين صبحي سر! ديگه بسه هابچه -

 نداشتي؟ کار تو مگه هلنا! هم جون به افتادن دبيرستاني دخترهاي مثل وقتاون مهندس،
 :گفتم آروم

 .چرا -
 :گفت و هستي سمت کرد رو مامان. پايين آوردم بکشم رو موهاش تا بودم کرده دراز هستي سمت که رو دستي

 دانشگاه؟ بري خواينمي امروز تو -
 .کرد بيدارم ساعتش زنگ اون با صبح سر خانم اين ولي ندارم؛ کالس نه: هستي

 !مونهمي سالهشيش هايبچه مثل بکش خجالت! کن تمومش ديگه بسه -
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 .پايين انداخت رو سرش هستي
 .بخوريد صبحونه بيايد حاال خب خيلي: مامان
 .بريزه چايي که کتري سمت برگشت مامان
 .گيرممي رو حالش موقع به که فهموندم بهش چشمم با هم من. کرد چپ برام رو هاشچشم هستي

 .بيرون اومدم خونه از و خوردم رو امصبحونه
 داد؛نمي اهميت بهم مياد يادم که زماني از بابا. بود ريخته هم به اعصابم. صبح اول فکر تو رفتم. شدم اتوبوس سوار
 بود سرهنگ که شغلش خاطربه دونمنمي. بود خودش حرف حرف، هميشه. دادنمي اهميت کسهيچ به يعني
 که زماني تا. بود اضافي موجود يه مثل من با رفتارش هميشه. بود جورياين کالً يا بود جدي و خشک قدراين

 بهم رو حقيقتي مادربزرگم سالگيمپونزده تولد روز ولي کنه؛مي رفتار باهام جورياين چرا دونستمنمي شد سالمپونزده
 کنهمي ازدواج مادرم با وقتي بابا گفت مادربزرگم. کنهمي رفتار جورياين باهام بابا چرا فهميدممي تازه که گفت

 هم با بود شده زخمي پدرم که هاعمليات از يکي تو. بود پرستار مادرم و بود ارتش تو بابا. بوده خوب خيلي اخالقش
 خاطربه. بشه داربچه تونستنمي مادرم ولي بود؛ مادرم عاشق بابا. کردن ازدواج هم با بعد وقت چند. شدن آشنا

 پدرم. شد حامله رو من مادرم چندسال بعد. بود بچه عاشق مادرم ولي شد؛مي داربچه نبايد داشت که قلبي مشکل
 مثل ديگه موقع اون از بابام. مرد مادرم من اومدن دنيابه از بعد و نکرد قبول بندازه رو من که کرد اصرار چي هر

 مدت تمام توي. دونستمي مادرم مرگ مسبب رو من هميشه بابا. بيزاره ازم بابا چرا فهميدممي تازه. نشد قبل
 که موقعي حتي. ببينم هاشچشم ته رو نفرت تونستممي هميشه. بودم اضافي موجود يه براش من زندگيم

 بهش نذاشت حتي. بودم شدنپليس عاشق من اينکه با ؛هيچي يا پزشکي فقط گفت کنم شرکت کنکور خواستممي
 حس. بودم نديده ازش حاال تا که کرد پا به قشقرقي بشم پليس خواممي گفتم بهش که روزي مياد يادم. کنم فکر
 سعي و نزدم باره اين در حرفي روز اون از ديگه هم من. بزنه کتکم خوادمي که عصبانيه ازم حدي به حتي کردممي

 سراغ رفتم و بيارم دووم موضوع اين يوسوسه مقابل در نتونستم ولي خواد؛مي اون که بکنم رو کاري کردم
 اينکه از پدرم نفرت دليل وقتهيچ. ميرم تيراندازي کالس بفهمه کسي اينکه بدون هاستسال. تيراندازي يادگرفتن

 که کرد اصرار پدرم به مادربزرگم بعدش. مبود مادربزرگم پيش دوسالگي تا من. نفهميدم رو بشم پليس بخوام من
 .کنه مادرم جايگزين رو کسي که نبود حاضر پدرم ولي کنه؛ ازدواج من کردنبزرگ براي
 از بعد ساليک. کنه ازدواج خانممريم با شد مجبور هم پدرم داره، نگه رو من نتونست و شد مريض مادربزرگم وقتي

 .اومد دنيا به هستي ازدواجشون
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 و نداره بهش ايعالقه هيچ که کرده زندگي مردي با سال همه اين که سوزهمي جونمريم براي دلم هاقتو بعضي
. نکردم نگاه بهش بابازن چشم به وقتهيچ سال همه اين تو من. خوبيه زن جونمريم. نميده بهش اهميتي هيچ
 .ديده خودش يبچه چشم به هميشه رو من هم اون

 موهاي و درشت مشکي هايچشم همون با. هستم مادرم شبيه خيلي من گفتمي بود، دهزن که زماني مادربزرگم
 هم قدش و داره ايقهوه فر موهاي با روشن ايقهوه هايچشم. شده جونمريم شيبه بيشتر هستي ولي مشکي؛

 .باشم رفته پدرم به مورد اين تو حداقل شايد. دارم بلندي قد من. ترهکوتاه من از کميه
*** 

 .ترهخلوت امروز بکشم، نفس تونمنمي شلوغي از که هاوقت بعضي به نسبت. خلوته تقريباً اتوبوس
 .دارند خودشون براي متفاوتي داستان حتما هرکدومشون که هاييآدم کنم؛مي نگاه هاآدم به اتوبوس يپنجره از
 که افتهمي پسري به چشمم. ونمگردبرمي رو سرم. کنممي حس رو کسي نگاه سنگيني که هستم خودم حال تو

 سردم هوا، اين توي هم اون تنش کوتاه بلوز اون ديدن از. پوشيده روش هم کاپشن يه و کوتاه بلوز. شده خيره بهم
 پايين تنش از ممکنه لحظه هر کوتاهه فاقش بس از هم شلوارش نميشه؟ سردش واقعاً يعني. کنممي تعجب. ميشه
 .خورممي تأسف براش دلم تو. بيفته

 ازش رو روم و کنممي نگاه بهش عصبانيت با. ميشه گشاد تعجب فرط از هامچشم. زنهمي بهم چشمکي
 کابوس هميشه! افتادم يادش بازم لعنتي،! محمد بازم! اه. ندازهمي محمد ياد رو من اشقيافه و تيپ. گردونمبرمي

 .بود زندگيم
 تا پيچممي خودم دور رو دستم. شينممي ايستگاه تو هم باز. بشم وارس ديگه اتوبوس يه بايد. ميشم پياده اتوبوس از

 دونمنمي پوشنممي رو خودم که هم هرچي. هستم سرمايي خيلي من اصوالً. کنهنمي گرمم انگار کاپشنم. بشم گرم
 .سردمه بازم چرا
 دارهمي نگه جلوم ماشين يه .نشستم ايستگاه توي من فقط مياد؛ اتوبوس کي نيست معلوم. کنممي نگاه خيابون به
 محل بهش و گردونمبرمي رو روم. ببينم رو راننده تونمنمي و دوديه هاششيشه. بااليهمدل ماشين. زنهمي بوق و

 جام از و نميارم طاقت باالخره. زنهمي بوق شهمه لعنتي. کننمي نگاهم چپچپ ميشن رد که عابرهايي. نميدم
 .نيست کنول و زنهمي بوق داره هم باز. ميرم ماشين سمت. ميشم بلند
 .زنممي شيشه به ترمحکم. گرفته حرصم. نميده پايين رو شيشه ولي زنم؛مي شيشه به
 .ديگه برو نميدم؟ رو جوابت بينينمي کشي؟نمي خجالت! ديگه گمشو يارو هي -

 .پايين ميده رو شيشه
 .جوندکي باال بپر. کشمنمي خجالت! عشقم نه -
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 .ميشه گرد امهچشم
 نه؟ نميشي آدم تو تويي؟! نازي سرت تو خاک -
 .شد سبز علف پام زير باال بپر عشقم؛ نه -
 کردي؟ عوض کي رو ماشينت! بردي رو آبروم که کنه لعنتت خدا -
 .شده هادلقک مثل دماغت نزدي؛ يخ تا شو سوار حاال -

 .ميشم سوار زود
 .سالم -
 .خوشگله سالم -
 !نازي -
 هستي؟ عصباني قدراين چرا بابا چيه -
 زني؟مي حرف باهام جورياين بازم نمياد؛ خوشم زدنحرف جوراين از دونينمي -
 !عشقم چرا -
 .هادهنت تو زنممي! مرض -
 .بستيم فحش به ديدي رو من که موقعي از! بابا باشه -
 کجا؟ از جديد ماشين نگفتي! کني رفتار آدم مثل خواستيمي خوب -
 .کنم ازدواج يارو اون با کنه راضي رو من خواستمي مثال. خريده برام امباب -
 کردي؟ قبول مگه -
 !بابا نه -
 !چي؟ ماشين پس -
 .کردم قبول رو ماشين -
 خوبه؟ حالت نازي؛ ايديوونه تو -
 .خوبه خيلي امروز حالم. لطفته نظر ممنون -
 صبحي؟ اول کنيمي کارچي اينجا حاال -

 .زنهمي بهم چشمکي
 !ببينم رو عشقم خواممي -
 ميشه؟ چي دونيمي سپهر سراغ اومدي بفهمه دوباره بابات اگه شدي؟ ديوونه -

 .ميشه عوض نگاهش حالت
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 بابا خواستمنمي کردم؟ قبول رو ماشين اين بينينمي. ميشم ديوونه دارم شده تنگ براش دلم هلنا؟ کنم کارچي -
 نفر چند حال اين با ولي برداره؛ سرم از دست کميه بابام تا درميارم رو نمونه ايدختر اداي دارم مثال. کنه شک بهم
 .پيچوندمشون که دنبالم بود فرستاده رو
 ببينيد؟ رو همديگه يواشکي جورياين خوايمي کي تا -
 .کنم زندگي اون بدون تونمنمي! دارم دوستش هلنا کنم کارچي -
 ميره دفعه اون مثل باز. بدبخت سپهر اون هم خودت هم! ميشي بيچاره که بفهمه دوباره بابات اگه خره، آخه -

 بيمارستان؟ نيومد روز چند صورتش کبوديِ خاطربه سري اون دونيمي. سپهر سراغ
 !براش بميرم الهي -
 .بيفته اتفاقا اين از هم باز نکن کاري يه بميري؛ براش خوادنمي تو -
 نميشه؛ حاليت چيزها اين که تو البته! شده تنگ خيلي براش دلم ديدمش؟ن روزه چند دونيمي کنم؟ کارچي -

 .دارم حسي چه من بفهمي نشدي عاشق
 !بشم تو مثل قراره اگه نشم عاشق سياه صدسال خواممي! بابا برو -
 .مونيمي سنگ مثل نداري؛ قلب تو. خورهمي تو درد به قصاب عباس همون ميگه راست هستي -
 يکي ميشم تهش چون کنم؛نمي احساسي مسائل درگير رو خودم و عاقلم فقط دارم قلب هم يخيل من! مسخره -

 .تو مثل
 .زنهمي برقي آبيش هايچشم و کنهمي نگام بدجنسي با نازي

 خبر؟ چه محمد از راستي -
 .برگرده عيد تا کنم فکر! بابا نزن رو حرفش -
 کني؟ کارچي خوايمي حاال ميگي؟ راست -
 .نکردم فکري هنوز بکنم؛ تونمنمي اريک هيچي، -
 بشي؟ زنش خوايمي يعني -
 .شايد دونمنمي -
 بشي؟ اون زن خوايمي داري دکتر خاطرخواه همه اين شدي؟ خل -
 ازدواج بايد محمد با يا داده گير بهم بابا. نازي ندارم دعوا و جنگ يحوصله من خوبه؟ باشم تو مثل کنم کارچي -

 .شم خيالبي رو کار و درس بايد يا کنم
 که اون هم اون نداري؟ بهش حسي که باشي کسي با رو عمرت تمام خوايمي! زندگيه عمر يه مسئله ديوونه -

 نداره؟ تو با سنخيتي هيچ اصال
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 براي شهمه چيزا جوراين. ندارم اعتقاد عاشقي و عشق به اصالً من بعدم. کنم فکر بهش خوامنمي نازي کن ول -
 بشي؛ رد فرسخيش ده از ذارهنمي بابات شد؟ چي آخرش سپهري با چندساله االن! کن نگاه خودت به. هدردسر آدم

 برسي؟ بهش خوايمي چطوري
 .کنممي فکري يه باالخره سپهرم، عاشق من -
 رسه؟مي بابات به زورت کنيمي فکر فکري؟ چه مثال -
 بابام. نميشم سپهر جز کسي زن هم بميرم اگه من. هميد قدرت بهم سپهر عشق ولي نرسه؛ بابام به زورم شايد -
 دستش به هم مجنازه ذارمنمي من ولي بده؛ ندارم بهش ايعالقه هيچ که آدمي يه به رو من خوادمي پول خاطربه

 .برسه
 وضعتون هم خيلي تازه نداريد مالي مشکل که شما بکنه؟ رو کار اين خوادمي بابات چرا نازي؛ فهممنمي من -
 .وبهخ
 ميگه. خودشه سنهم که بده شاهي يارو اون به رو من خوادمي. کرده کورش پول طمع بابام ولي نداريم؛ آره -

 مرتيکه کنم فکر. چقدره دونهنمي هم خودش که داره پول قدراين. داره خونه کشور تا چند تو. داره برج چندتا
 .باشه کارخالف

 !ميگي؟ راست -
 .رسيده پول همه اين هب حالل راه از! پس نه -
 خالفکاره؟ پولداره کس هر! نزن الکي حرف بابا برو -
 .پولداره زيادي يارو اون ولي خير؛نه -
 .نميشه دليل بازم -
 فاميلته؟ نکنه کني؟مي طرفداري ازش چرا تو حاال -
 !بابامه يپسرخاله آره -
 !مزهبي -

 .خنديد هم نازي. خنديدم
 .افتاديم عروسي يه کنم فکر خواستگارت اين با کني؟ کارچي يخوامي سپهر با حاال خب -
 کسي به رو سپهر موي تار يه من. کنم فکر بهش خوامنمي حتي! نزن رو حرف اين هم شوخي به خدا رو تو هلنا -

 .نميدم
 وزهن نداري؛ کردنزندگي جوراين به عادت تو کني؟ زندگي باهاش خوايمي جوريچه ولي عزيزم؛ دونممي -

 .ميشي خسته بگذره کميه. نچشيدي رو پوليبي يمزه
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 عاشق من نداره؛ پول نيست مهم برام. کنم زندگي سپهر بدون تونمنمي من کردي؟ فکري چي من به راجع تو -
 سختي هر که دارم دوستش قدراون هم من. ميرسه جايي يه به باالخره! نيست که بيکار دکتره، سپهر بعدم. سپهرم

 .کنم تحمل رو
 رو خودت بايد. داري سختي راه ولي نيستم؛ عاشق چون کنم درک تونمنمي. ندارم رو تو حس من دونم،نمي -

 يخونه يه و مريضش مادربزرگ و مخاله جز دونيمي خودت. راهه اول ولي دکتره؛ سپهر درسته. کني آماده
 .نداره چيزي داغون ماشين يه و اياجاره

 .امادهآم هرچيزي براي من -
 ببيني؟ رو عشقت خوايمي جوريچه بگو آماده، خانم خب -
 سراغت؟ اومدم چي براي کردي فکر -
 .هلنا باباي گور وگرنه من سراغ مياد عشقش خاطربه فقط خانم ديگه آره -
 .چيه هاحرف اين عزيزم نه -
 چي؟ باشه گذاشته مراقب اتبر دانشگاه در جلوي بابات اگه شوخي، خيالبي حاال! کن رنگ رو خودت برو -

 .کرد بهم نگاهي نازي
 .هلنا کنم کارچي دونمنمي -
 .اونجا ميارمش جورييه من وايسا پارک باالترکنار خيابون دوتا برو. نيار فشار مغزت به زياد -
 !برم قربونت من الهي -

 .کرد دارآب ـوس*بـ دوتا رو صورتم و بغلم پريد دفعه يه نازي
 !کردي تفي رو صورتم تمام وراون برو. زدي هم به رو حالم! اه اه، -
 .کنممي آهنيآدم خرج رو هامـوس*بـ که بگو رو من! ذوق بي -
 .شم پياده من دار نگه حاال! خب خيله -
 اينجا؟ -
 ببيننت؟ خوايمي دانشگاه؛ تو برو ماشين با نه -
 .باشه باشه، آهان -
 !دانشگاه دم بياي نياري در بازيخل باز. بمون جاهمون -
 .نيستم سوادبي منم ولي دکتري؛ تو درسته حاال بابا باشه -

 .کردم چپ براش رو هامچشم
 !هلنا عاشقتم -
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 .رفتم دانشگاه سمت و زدم لبخندي
 ديدن برم يواشکي خواستممي من که اوايل اون. بوديم صميمي هم با خيلي. بود دبيرستانم دوران دوست نازي
 .شدند هم عاشق دوتا اين که بود آمدهاورفت اين تو. نباشم تنها که اومدمي باهام هم اون امخاله

 اومد خانمي يه روزي يه ولي بود؛ نگفته بهم وقتهيچ بابام يعني دارم؛ خاله دونستمنمي اوايل اون. پسرخالمه سپهر
 .ميگه راست که فهميدم داد منشون که رو اششناسنامه ولي نکردم؛ باور اول. خالمه گفت و دبيرستانم جلوي
 برم ذارهنمي بفهمه اگه بابام که دونستممي هم من. بدونه چيزي ما ديدار از بابا نبايد گفت کردم، قبولش وقتي

 و بود کرده فوت که بود هاسال امشوهرخاله. ديدنشون رفتيممي يواشکي گاهي نازي با من همين خاطربه ديدنش؛
 که نبود بيشتر ماهي چند. کردمي زندگي شيراز و بود زنده سپهر مادربزرگ البته. کردمي دگيزن تنها سپهر با امخاله

 رفت نداشت رو کسي سپهر مادربزرگ چون هم امخاله. شد بد سپهر مادربزرگ حال که بودم شده آشنا امخاله با
 خيلي هم نازي زمان اون يادمه. دمکرمي عادت بهشون داشتم تازه داشتم؛ بدي حس رفتن اينا امخاله وقتي. شيراز

 سپهر بعد سال ولي. شده سپهر عاشق بفهمم من خواستنمي مثالً چون زد؛نمي حرفي خب ولي بود؛ ناراحت
 وقتي. داشتند معمولي خيلي زندگيِ يه و نداشت خوبي زياد مالي وضع امخاله. تهران اومد و شد قبول تهران پزشکي

 کار هم و خوندمي درس هم بعدشم. خوابگاه رفت و بگيره خونه خودش براي شتندا پول حتي تهران اومد سپهر
 .دربياره رو زندگيش خرج تا کردمي

 و من هم گاهي. کردمي مسافرکشي باهاش بعدازظهرها که بخره قسطي ماشين يه تونست سال چند بعد باالخره
 مثل هم هنوز که هاستسال بود جلوشون که تيمشکال تمام با سپهر و نازي. گردوندمي و بيرون بردمي رو نازي
 وضع هم ماه چند بتونه داره که ايخانواده اون با نازي کردمنمي فکر وقتهيچ. هستند همديگه عاشق اول روز

 .وايساد سپهر چيزهمه پاي نازي و نبود جورياين ولي کنه؛ تحمل رو سپهر
 و کرده ازدواج پيش چندسال که داره تربزرگ خواهر يه ازين. خوبه خيلي وضعشون و داره ماشين بنگاه نازي پدر

 باباش پيش وقت چند. پولدار خيلي آدم يه به بده هم رو اون خوادمي نازي باباي حاال. پولداره خيلي شوهرش
 دوستي يه بود کرده فکر فقط و دوستن هم با حد چه در که دونستنمي تازه. دوسته سپهر با نازي که فهميد

 و عشق. حرفان اين از تراحمق دوتا اين ولي بياد؛ دستش کار حساب مثالً که بزنن کتک رو سپهر بود داده. معموليه
 .کشندنمي دست هم از و کرده کورشون عاشقي

*** 
 دانشگاه مياد هاوقت بعضي و کرده تموم هم رو طرحش. شده تموم درسش سپهر. رفتم باال دانشگاه هايپله از

. رسيدم بود سپهر که کالسي دم به. داره کالس کي با امروز دونستممي. بشه آماده صصيتخ هايکالس براي
 احدي استاد. کنم صدا رو سپهر برم بودم مجبور ولي ببينه؛ رو من خواستمنمي. بود ايستاده در جلوي احدي استاد
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 زيادي هاشچشم اومد؛ينم خوشم ازش. دادم منفي جواب بهش من ولي بود؛ کرده خواستگاري ازم پيش وقت چند
 بود لبش روي اياحمقانه لبخند که حالي در و ديد دور از رو من احدي استاد. رفتم سپهر کالس سمت. پريدمي هرز

 .اومد سمتم به
 .استاد سالم -
 شما؟ احوال سازگار؛ خانم سالم -
 .دارم کار نجفي آقاي با ببخشيد. ممنون خوبم -
 .شد جدي و رفت هم توي هاشاخم دفعهيه
 .خانم کالسه وقت االن ولي -
 .واجبه کارم لحظه؛ چند فقط -

 .بود گرفته قرار رودربايستي تو ولي ببينم؛ رو سپهر من خواستنمي دلش انگار
 .دقيقه پنج فقط باشه -

 .کالس تو رفت احدي
 «!ايعقده مردک»
 .بود نگران صورتش. بيرون اومد سپهر بعد کميه
 شده؟ طوريش نازي افتاده؟ اتفاقي وبي؟خ هلنا شده چي سالم -
 اون مثالً. هستيد خل هردوتاتون مونيد؛مي هم مثل دوتا شما چقدر! بگيري نفس کميه کن صبر خبرته چه -

 بشه؟ خوادمي چيش ديوونه
 .داري باهام واجب کار گفت احدي آخه -
 .ببينتت اومده نازي کن؛ ولش رو اون -
 کجاست؟ کو، -

 .کردمي نگاه رو اطراف داشت وند؛چرخ رو سرش سپهر
 اينجاست؟ مگه -
 کجاست؟ پس -
 .ورتراون خيابون چندتا -
 کني؟مي قايم رو چيزي داري شده؟ چيزي بگو رو راستش -
 باباش شايد گفت چون ورتر؛اون خيابون چندتا اومده گفتم کني؟مي جورياين چرا کنم؟ قايم رو چي مثالًً ديونه -

 .باشه هگذاشت مراقب براش
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 .بود شده راحت کميه خيالش انگار. کرد فوت رو نفسش سپهر
 .آهان -
 .منتظرته برو تو. دارم کار اينجا کميه. ميشه ديرم من -
 .هلنا ممنونم. باشه -
 .بگذره خوش بهتون. پسرخاله نداشت قابل -

 . ادني پيش براشون مشکلي که بودم اميدوار. کالس تو رفت دوباره و زد لبخندي سپهر
 باهام بابا حتماًً. کردم عوض رو هاملباس. شد شب هشت کي نفهميدم که بود شلوغ سرم قدراين بيمارستان تو امروز
 به ندادن ياد بهت دختر»: ميگه و کنهمي نگاهم عصبانيت با باز االن هم عمو. خونه برنگشتم زود که کردمي دعوا

 .کنم نگاهش و بمونم ساکت مجبورم معمول قطب هم من «بياي؟ زودتر بذاري احترام تربزرگ
*** 

 خاموش بعدازظهر از و نداشت شارژ موبايلم! شدم بدبخت واي. بود 9:30کردم؛ نگاه ساعت به. رسيدم خونه دم به
 توي بود اومده هستي. رفتم داخل و شد باز در. زدم رو در زنگ. زده زنگ بهم مامان هزاربار االن تا حتماً. بود

 .حياط
 بودي؟ کجا موقع اين تا معلومه. مسال -
 شلوار مانتو تمش البته. پارتي بودم رفته رو؟ هاملباس بينينمي کن نگاه امقيافه به نه؟ دونينمي تو بودم؟ کجا -

 .کتوني و مقنعه با بود
 .زد لبخندي هستي

. اون از بدتر هم عمو. نشسته خونه تو زخمي ببر مثل بابا متأسفم؛ برات هرحال به. خاصيه تم جالب؛ چه واقعاً؟ -
 .درمياد دماغت از پارتي شادي که سوزهمي برات دلم. شده چپ هاشچشم که اومد ابرو و چشم قدراين هم عموزن
 !هستي -
 .فهميمي تو بيا خودت اصال چه من به! وا -
 .رفتم داخل و زدم ايتنه هستي به

 پريده رنگش بيچاره هم مامان و بود زده زل بهم عصبانيت با بابا. کردند نگاه من طرف به همه. شدم پذيرايي وارد
 .بود
 .سالم -

 وقت چه اين دخترجون؟ بذاري احترام تربزرگ به ندادن ياد بهت! آوردن تشريف باالخره خانمعروس به به: عمو
 اومدنه؟
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 .کرد نگاهم چپچپ عموزن
 به کميه نيست بد داريم؛ کار هزارتا نيستم که بيکار ما .نيايم ما داديمي خبر داشتي کار امروز که تو هلناجون -

 چيزا اين اصالً دوره اين دختراي. بزنه حرف کردنمي جرئت عروس ما، دوران! بذاري احترام شوهرت يخانواده
 .نيست مهم براشون

 .بود مسخره واقعاً! شوهر يخانواده. زدم پوزخندي دلم تو
 .بمونم بودم مجبور. بود شلوغ ستانبيمار خيلي امروز عموزن ببخشيد -

 بيا؟ زود نگفت مادرت مگه: بابا
 ...ولي چرا؛ -
 .اومدي دير کافي ياندازه به که بيا زود کن عوض رو لباست برو. بشنوم چيزي خوامنمي بسه -

 .تخت روي کردم پرت و درآوردم رو مانتوم. رفتم اتاقم سمت
 .مداو اتاق تو هستي. مردممي داشتم خستگي از
 .گوشت تو نزد بابا کرد رحم بهت خدا -
 .ندارم حوصله اصالً مسخره بابا برو -
 شده؟ چي -
 .بکشم رو خودم خوادمي دلم. جورينچه بينيمي که هم اينا فهمي؟مي امخسته -
 .شوهرت يخانواده اين با برسه دادت به خدا -
 .کنم خالي تو سر رو هااين يعقده نکن کاري! اهکنممي لهت زنممي شوهر يخانواده بگي ديگه دفعهيه -
 !بش يابشرف داماد آقا ديگه ماه دو قراره بشه؛ کامل کلکسيونت بدم بهت ديگه بد خبر يه بذار تازه چه؟ من به -

 .زد خشکم و شد درشت هامچشم
 !ندارم شوخي يحوصله امروز اصالً خدابه هستي نگو دروغ گرده؟برمي داره محمد! چي؟ -
 .بگيرن عروسي عيد تا خوانمي و مياد داره محمد گفت عمو خدا به چيه؟ دروغم -

 .کردمي صدامون داشت مامان. کردم نگاه هستي به مبهوت
 .نشده ترخراب وضع تا بيا زود هم تو برم من: هستي
 ديگه مغزم کنم؟ کارچي حاال خدايا. کردم فرو موهام تو رو هامدست. نشستم تخت روي. رفت بيرون اتاق از هستي

 کرده اخم باز عمو. بيرون رفتم و کردم عوض رو هاملباس. کردمي صدام مامان هم باز گذشت کميه. کردنمي کار
 .زدمي حرف بابا با و بود
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 جمع که رو سفره. زدنمي حرفي کسي شام سر. کرد صدا رو همه شام براي مامان. بود گرفته قيافه هم عموزن
 .رفتم پذيرايي سمت ناراحتي با. کرد امصد بابا کرديم

 .داره حرف باهات عموت بشين: بابا
 .بود قيافه تو هنوز عمو. نشستم مبل روي
 .گيريممي مراسم نوروز عيد به مونده روز سه ديديم؛ رو تقويم پدرت با. برگرده محمد قراره که فهميدي حتما: عمو

 ...من عمو ولي -
 داره و خونده درس که هم محمد. منتظريم چندساله االن. کرديم صبر کافي يدازهان به بشنوم؛ چيزي خوامنمي -

 !دکتر خانم نداري ايبهونه ديگه گرده؛برمي
 .گفت مسخره به جوري يه رو دکتر خانم
 بايد فقط رو عمرش تمام زن که بود اين فکرشون طرز. نبودن قائل تحصيالت براي ارزشي هيچ خانواده اين
 .برسه شوهرش به و کنه داريبچه

 .بگيرن تصميم برام ديگه ذاشتممي نبايد. زدنمي حرفي هم اون. کردم نگاه بابا به
 هرحال به. کنه ازدواج من با نخواد اون شايد اصالً. نديدم رو محمد چندساله االن من ولي عموجون؛ ببخشيد -

 .شده عوض نظرش شايد. ميشن عوض هاآدم. گذشته چندسال االن
 .زد زخنديپو عمو

 حرف يه اون داري مشکلي تو اگه نزنه؛ حرف حرفم روي که هست قائل ارزش من حرف براي قدراون من پسر -
 .ايهديگه

 .زنهنمي حرف شما حرف رو دونينمي خودتون وگرنه ميگه چيزي يه هلنا داداش؟ حرفيه چه اين: بابا
 .کرد نگاهم ناراحتي با مامان .کنم ازدواج محمد با خوامنمي من که فهميدنمي کسي چرا
 مراسم هم بعد روز چند کنيممي عقد اول. کنيد حاضر ديگه دوماه براي رو خودتون جوريهاين که حاال خب: عمو
 .گيريممي
 .بگيد شما چي هر داداش باشه: بابا

 .دوختندمي و بريدندمي خودشون براي کنم؛ زندگي خواممي من انگار نه انگار. بود مونده باز دهنم
 .کنم قبول رو چيزيهيچ تونمنمي من نياد محمد خود تا ولي کنم؛ احتراميبي بهتون خوامنمي عمو ببخشيد -

 .شد بلند جاش از عصبانيت با عمو
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 بره نذار گفتم اول روز همون از. زنهمي جديد ساز داره سالهشت بعد. کردنتتربيت دختر اين با حسين آفرين -
 هم اين بيا گيره؛مي ياد کار هزارتا دانشگاه بره اين گفتم بهت. نداره اشکال گفتي کردي؟ کارچي تو ولي دانشگاه؛

 .بريم خانمحاج پاشو! اشنتيجه
 .بزنه حرف شما حرف رو کرده بيخود هلنا. بمونيد داداش نه: بابا

 .اينجاييم چي براي ما نکردي حالي دخترت به خوب اينکه مثل نه: عمو
 خودش معطل رو ما سالههشت شماست؟ دختر يمونده من پسر کردي فکر. نبود رسمش اين آقا حسين: عموزن

 نه بذاريم دختري هر رو دست ما االن. ذارهمي کالس ما براي داره خانم حاال و کرده غربت يآواره رو پسرم. کرده
 .شده کسي خودش براي شده دکتر چون کنهمي فکر خانم وقتاون نميگه

 .کرد بهم نگاهي نفرت اب عمو زن
 شوهرش با جوريچه بدونه که اينه مهمه زن براي چيز اولين دکتري؛ تو نيست مهم ما براي دخترجون ببين -

 .باشه نداشته کمبود خونه تو تا کنه رفتار
 :گفت عمو. بود زده خشکم

 .نيست ما جاي جااين خانمحاج بريم -
 بودم؛ شده عصبي. بمونن کردمي اصرار داشت شهمه بابا. رفت الشوندنب هم بابا و رفتند در سمت عمو و عموزن
 .بود زمين رو مرد آخرين محمد و موندم دستش رو من انگار کرد؟مي رفتار جورياين بابا چرا

 !کشدتمي بابا شدي؟ ديونه هلنا: هستي
 کلفت يعني زن کننمي کرف نشدم پسرشون زن من، هنوز اشخانواده که بشم اون زن خوامنمي من! جهنم به -

 .نيستن قائل زن براي ارزشي هيچ و خونه
 و خونده درس خارج تو سال همه اين اون محمده؛ خود مهم. کني زندگي هااون با خواينمي که تو عزيزم: مامان
 .نداره رو مادرش و پدر فکر طرز وقتهيچ

. باشم شده عوض سالهشت اين تو من شايد الاص. زنهنمي حرف عمو حرف رو گفته نيومده هنوز اون مامان نه -
 .نياد خوشش ازم شايد

 .داشت دوست هم اول از رو تو محمد نداره؛ هشتادسال و سالهشت بخواد رو کسي آدم وقتي دخترم -
 .کرد انتخاب رو من هم اول از عمو اصرار به خوادنمي رو من اون! مامان نه -
 .کنه انتخاب زن مادرش و پدر اصرار به نيست هک زن مرده؛ يه محمد. نزن رو حرف اين -
 .مرد جز شبيهه هرچي به اون مرد؟ -

 ...ولي: مامان
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 .کردمي نگاهم بود شده سرخ عصبانيت از که صورتي با بابا. در سمت برگشت نگاهمون همه در صداي با
 .اينجا بيا هلنا: بابا

 آروم. نيفتاد اتفاقي ولي بستم؛ ناخودآگاه رو هامچشم. مصورت تو بزنه که کرد بلند رو دستش بابا. رفتم سمتش آروم
 .بود صورتم کنار بابا دست کردم باز رو هامچشم

 انگشت فقط و کرد مشت رو دستش. صورتم تو نزنه کردمي کنترل رو خودش داشت انگار لرزيد؛مي دستش
 .گرفت سمتم شاشاره

 فهميدي؟! بزني بايد رو چيهمه قيد کني، پول يه يسکه ادرمبر جلوي رو من ديگه بار يه فقط ديگه، بار يه اگه -
 .بستم لحظه يه رو هامچشم دادش از

 .کنيمي سکته داري آقا حسين باش آروم: مامان
 بزرگترش روي تو االن کرديمي تربيتش خوب اگه. شده سرخيره دخترِ اين توئه تقصير شهمه! باش ساکت تو -

 .ايستادنمي
 .شدمي خراب اون سر چيهمه هميشه بيچاره. سوخت مامان براي دلم
 بايد بزني حرفي ترينکوچک. نداري رو اعتراضي هيچ حق بعد به لحظه اين از! هلنا کن باز رو هاتگوش خوب: بابا

 تا باشم نداشته بهت کاري که دادم قول داداش به چون بري ذارممي االنم. کني فراموش رو دانشگاه و درس
 به دختري که کنممي فراموش و قولم زير زنممي بزني حرف حرفم روي دوباره بخواي اگه ولي شه؛ب تموم درست

 .دارم هلنا اسم
 !بابا -
 .بشنوم رو صدات خوامنمي نگو؛ هيچي -

 .سمتم اومد مامان. بود زده خشکم. بست محکم رو در و رفت اتاقش سمت بابا
 ...عزيزم -

 گذاشتم رو سرم. کردم جمع شکمم توي رو پاهام نشستم تخت روي. بستم رو در و رفتم اتاقم سمت حرف بدون
 زندگيم تمام. کنم گريه خواستمنمي نبودم؟ دخترش من مگه کرد؟مي رفتار جورياين باهام بابا چرا. زانوم روي
 هستي بعد کميه. نياد پايين اشکم که گرفتممي گاز رو لبم. نکنم گريه عرضهبي دخترهاي مثل بودم کرده سعي
 .نشست تختش روي. اتاق تو اومد

 .هلنا -
 .بشنوم چيزي خوامنمي هستي نگو هيچي -



 

 

21 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 کميه. شکستمي رو اتاق سکوت هستي و من هاينفس صداي فقط و بود ساکت اتاق. نزد حرفي ديگه هستي
 .بودم شده ترآروم. بود گذشته

 ...هلنا -
 .نزدم حرفي

 .ميشه چيزي يه باالخره بزرگه خدا! نباش ناراحت -
 !بزنم رو چيهمه قيد بايد نکنم قبول اگه گفت؟ چي بابا بينينمي هان؟ چيزي چه -
 .طرحته آخراي نمونده، درست از چيزي که تو -
 من. بزنم رو چيهمه قيد ازدواجم خاطربه خوامنمي. بخونم تخصص خواممي تازه من چي؟ تخصصم پس -

 .بگذرم چيهمه از راحتي همين به امخونمي. کشممي زحمت دارم چندساله
 .نميشه درست چيزي که ناراحتي با -
 طرز ندارم؟ خانواده اون به ربطي هيچ من فهمهنمي چرا بابا بخندم؟ وضعيت اين با خوايمي کنم؟ کارچي ميگي -

 !کنهمي فرق آسمون تا زمين از هااون با من تفکر
 .باشه شده عوض شايد نديدي رو محمد وقته خيلي که تو کني؟مي ناراحت رو خودت الکي چرا -

 .زدم پوزخندي
 عوض قدرچه سالهشت تو هاآدم مگه نديدمش؟ نت تو مگه نديدم؟ رو هاشعکس مگه! ايساده! شده عوض -

 !مياد بدم ازش من هستي گرفتيم؟ رو مچش يکي اون يکي اين با چندبار يادته خودمون ميشن؟
 شايد ببينيش بياد بذار. کنندمي زياد کارها اين از سن اين تو پسرا بود کم سنش خب موقع اون شده؛ عوض شايد -

 .بهتره کن باور قصاب عباس از! نيست بد هم قدرهااون. اومد خوشت ازش
 .زدم لبخندي حرص با
 !ديوونه بابا برو -
 .نميده گوشت گند بوي حداقل آقاست؛عباس از بهتر محمد ميگم راست -
 !هستي -
 .نکرد قبولت گندت اخالق اين با ديد رو تو اومد محمد شايد نکن؛ ناراحت رو خودت حاال! بابا اشهب -
 .نيست کن ول بهش نده زور به رو من تا بابا وگرنه. کنه خدا -
 کني؟مي جورياين داري خوايمي رو ديگه کسِِ نکنه هلنا ميگم -
 من؟ -
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 تو برادرش دوستم، محبوبه،. مونيمي مجسمه مثل نيستي؛ آدم تو بينممي کنممي فکر که حاال ميگي راست -
 .نميدي محل بهشون تو ولي دنبالتن؛ هاخيلي گفته برادرش گفت. شماست بيمارستان

 کيه؟ محبوبه برادر -
 .سراغش ميري االن ندارم؛ دردسر يحوصله من بابا کن ول -
 .کيه بگو نه -
 .نکني روشن صبح سر رو گوشيت زنگ داري دوست کي هر جون. بخوابم خواممي مياد خوابم من -
 .باشه -

 يه رو محمد و من خواستمي دلش عمو بچگي از. افتادم گذشته ياد. کشيدم دراز تخت روي منم و خوابيد هستي
. شد شروع هازمزمه گرفتم ديپلم وقتي. اومدنمي خوشم ازش بچگي همون از من ولي بچسبونه؛ هم به جوري
 .کرد قبول بپرسه رو من نظر اينکه بدون هم بابا. گرفته نظر در محمد براي رو من که گفت بابا به عموم
 خيلي بابا شدم قبول پزشکي وقتي. کنمنمي فکر ازدواج به اصال ندم کنکور تا گفتم و کردم بهونه رو کنکور من ولي

 هر به که بودم منتظر هم من. شد بيشتر عمو فشار. نيومد پايين موضعش از ولي شد؛ ترنرم کميه و شد خوشحال
 تحصيالت شوهرم خوادنمي دلم گفتم و کردم بهونه رو محمد تحصيالت همين خاطربه. کنم رد رو محمد ايبهانه

 آدم از چون شدم؛ خوشحال خيلي. دانشگاه بره کرد قبول و برخورد غيرتش رگ به مثالً هم محمد. باشه نداشته
 شرکت دانشگاه انتظارم طبق. بشه قبول دانشگاه بود بعيد نبود بلد کاري ونيگذرخوش جز که محمد مثل عالفي

 کانادا رفت بعد سال چون نکشيد؛ طول زياد خوشحاليم ولي رسيدم؛ خواستممي که چيزي به منم. نشد قبول و کرد
 .بکنه رو کار اين من با لجبازي و من روي کردنکم براي شدنمي باورم. بخونه درس

 يه وقتي. دونستمي پسرش از دوري مسبب رو من چون بود؛ شاکي ازم کلي محمد تصميم اين خاطربه عموزن
 که پيشش برم و کنم ازدواج باهاش بايد شدم محمد رفتن باعث من که حاال گفت بهم عمو گذشت مدتي

 تا گفتم همين ايبر کنم؛ ول کشيدم زحمت براش قدراين که رو درسم نبودم حاضر من ولي نباشه؛ تنها شدردونه
 .بود افتاده راه خونه تو زيادي دعواي. نکردم قبول من اصرارکردن هرچي. نميرم جايي نشه تموم درسم

 گفت محمد ولي کردم؛مي قبول کمکم داشتم که. بودم فشار تحت قدراين. بود عمرم روزهاي بدترين روزها اون
 حتماً. زد رو حرف اين چرا دونمنمي. خودش پيش ببره هم رو من تونهنمي نداره مشخصي وضعيت خودش چون
 شد؛ خوب من براي بود که هرچي هرحال به. باشه نداشته سرخر و بکنه داره دوست غلطي هر اونجا خواستمي

 يميونه باهام ولي بود؛ اومده پايين شيطون خر از عموزن. شدند ساکت همه و نزد حرفي کسي ديگه اون بعد چون
 هم من. کنيم نامزد هم با که کنهمي موافقت من نرفتن با شرطي به فقط گفت. نموند آروم عمو ولي نداشت؛ خوبي
 و کانادا رفته محمد که ساله ?-?حدود االن. کردم دستم بود خريده عمو که ايحلقه دهنشون شدنبسته براي
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 غلطي چه سالهشت اونجا رهدا نيست معلوم. نيومده اشخانواده ديدن براي بارم يک سال 8-?اين تو. برنگشته
 .گذرونده خوش کلي عمو هايپول با حتماً. کنهمي
 چندبار فقط خودم. بود گذرونيخوش دنبال محمد مياد يادم من وقتي از. شهبچه تنها محمد و داره خوبي وضع عمو

 .کنممي باور داره اونجا بچه هم تا چند االن حتي بگن اگه. بودمش ديده مختلف دخترهاي با
 زنگ خيلي اوايل اون. نيومده اصال سالهشت اين تو اون ولي محمد؛ ديدن کانادا ميرن دفعه يه سالي اينا عمو
 تحويل سال موقع بار يه سال هر کننمي لطف آقا هم االن. شد کمتر و کمتر هاشزدنزنگ کمکم ولي زد؛مي

 خارج رفته وقتي از محمد. ندارم هاشحرف هب حسي هيچ من ولي زنه؛مي حرف من با هم کلمه چند. زننمي زنگ
 .مرد جز به شبيهه هرچي به. شده عوض خيلي پوشيدنشلباس مدل و زدنشحرف طرز. شده بدتر رفتارهاش

 مثل نه باشه؛ مردونه رفتارش بايد مرد يه نظرمبه. تغييرکرده چقدر بفهمم تونممي فرستهمي نت تو که هايعکس با
 و برگرده بايد سال آخر تا که گفته محمد به عمو که بودم شنيده هستي از پيش وقت دچن. جلف قدراين محمد
 .ريخت هم به رو معادالتم تمام امشب مهموني ولي نگرفتم؛ جدي من ولي کنه؛ روشن رو ازدواج اين تکليف
*** 
 .برگرده کانادا از محمد قراره فردا. ماههبهمن اواخر
 شده عوض نظرش محمد که کنممي دعا دلم تو فقط بيفته؛ اتفاقي چه قراره دونمنمي. دارم استرس روزه چند االن
 بهش عصبانيت با. ميام بيرون فکر از که زنهمي ايضربه پهلوم به آرنجش با سارا. برداره من سر از دست و باشه

 .کنممي نگاهي
 وحشي؟ چته -
 تو امروز مثالً. وايساده کنارم احدي استاد. نمگردوبرمي رو سرم. کنهمي اشاره امديگه طرف به هاشچشم با

 اصالً که بود مشغول فکرم قدراين. کردنمي شرکت بايد داشتن طرح که کسايي و بود گذاشته جلسه يه بيمارستان
 .کرده صدام کي و ميگه داره چي احدي نبود حواسم
 خوبه؟ حالتون سازگار خانم: احدي

 .بله -
 .بود شده خيره هامچشم به
 دکتر؟ گفتيد چي ببخشيد -
 !کنممي صداتون دارم ساعته يک کجاست؟ حواستون گفتم -

 :گفت پسرا از يکي
 .نيست حواسش شده؛ عاشق حتماً استاد -
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 .خنده زير زدن همه
 !ساکت: احدي
! ندارم حواس دستت از که محمد کنه لعنتت خدا. ميده ادامه هاشحرف به دوباره و کنهمي نگاهم اخم با احدي

 .ميشه تموم احدي هايحرف. رفت برومآ
 .زدي گند چندبار اورژانس توي هم ديروز کجاست؟ حواست هلنا؟ چته معلومه: سارا

 .ندارم حوصله بريم بابا کن ول -
 .دارم کارتون بمونيد شما سازگار خانم: احدي

 .زد بهم لبخندي سارا
 !عاشقي پدر بسوزه. شده انتنگر حتما. بشه تموم هاشحرف که بود منتظر چقدر بيچاره آخ -
 سارا؟ ببندي رو دهنت ميشه -
 .ذاشتممي کالس داشتم استاد و تيپخوش و خوشگل سمج خواستگار يه هم من. دارن شانس مردم! بابا باشه -
 يادت! شده پر جاهمه ناميشخوش يآوازه خوبه. نباشه خواستگارم آدمي همچين خواممي! نزن مفت حرف سارا -

 !گفتمي چي بهش راجع جراحي بخش پرستارهاي از يکي قبل وقت چند نيست
 غش براش دخترها هم خرابش وضعيت همين با تو قول به تازه. زده حرف حسادتش از شايد کن؛ ول رو هااون -

 ذاري؟مي کالس چرا اومده خوشش تو از طرف حاال. کننمي
 !ندارم اعصاب امروز شي؟ گم بري ميشه سارا -
 عاشق احدي شايد اصالً. داشتي رو گند اخالق همين تو يادمه من که موقعي از داري؟ اعصاب تو کي! بابا برو -

 فکر نه البته. ميشه پيدا احدي مثل يکي برام باشه؛ تو مثل اخالقم فردا از منم هلنا ميگم. شده گندت اخالق همين
 .بکنم هم زيبايي عمل برم بايد هستي؛ خوشگلم تو آخه نکنم

 !سارا -
 .کنيدمي کارچي ببينيم تو ميام وگرنه ندي؛ طول زياد فقط منتظرم در دم. رفتم باشه باشه، -

 .کردندمي نگاهم چپچپ دخترها. رفتند هم بقيه و رفت سارا
 .داشتم کم امروز رو اين فقط رفتم؛ احدي سمت

 داشتيد؟ کاري من با دکتر، ببخشيد -
 .انداخت بهم نگاهي کرد بلند رو سرش

 .باشيد راحت من با سازگار؟ خانم چيه شکلتونم -
 .شد درشت هامچشم
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 !بله؟ -
 افتاده؟ اتفاقي نيست؛ حواستون وقته چند -
 .نيست چيزي دکتر نه -
 .ندارم خوبي حس دکتر؟ نگيد من به ميشه -
 بگم؟ چي ببخشيد -
 .کن صدام نويد هلنا؛ باش راحت باهام گفتم بهت -
 صدا رو همديگه کوچيک اسم به که باشيم صميمي هم با قدراون نکنم فکر. ميدم حترجي رو دکتر همون من ولي -

 .برم من نداريد خاصي کار اگه. کنيم
 .رفتم در سمت

 نميدي؟ فرصت يه بهم چرا جديه قصدم که گفتم بهت من کني؟مي جورياين چرا کن صبر هلنا -
 .سمتش برگشتم

 .دادم رو جوابم بهتون اول روز همون من احدي دکتر ببينيد -
 نجفيه؟ سپهر موضوع! چرا نگفتي ولي دادي؛ جواب آره -

 .بود کرده فکر چي خودش با. شد گشادتر تعجب از هامچشم
 داره؟ ربطي چه سپهر به -
 .دادي رد جواب بهم اون خاطربه. داره ربط بهش معلومه داريد که صميميتي اين از -
 بگم؟ بهتون بايد -
 .بدونم رو دادنت رد جواب دليل بايد. ميشه مربوط منم به موضوع اين آره -
 ولي بدم؛ توضيح شما براي رو چيزي بخوام که نداريم نسبتي هم با ما. بينمنمي کار اين براي دليلي من ولي -

 شما. نيست بينمون هم ايديگه چيزهيچ. همين پسرخالمه فقط سپهر که ميگم کنم راحت رو خيالتون اينکه براي
 .منفيه بهتون جوابم من چون ديگه؛ يکي سراغ بريد رهبهت هم
 !سازگار هلنا ندارم شنيدن منفي جواب به عادت من -
 .احدي دکتر بشنويد دفعه اين بايد ولي متأسفم؛ -
 !نيفت در من با سازگار؛ هلنا بينيمي بد -

 .زدم بهش پوزخندي
 !احدي دکتر براتون متأسفم -
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 تهديد رو من تو مونده فقط. رفتم بيمارستان خروجي سمت تندتند. بود ريخته هم به اعصابم. بيرون اومدم اتاق از
 !احدي نويد کني

 .کن صبر هلنا -
 .زدمي نفس نفس. رسيد بهم. اومدمي دنبالم داشت سپهر. برگشتم

 .کنممي صدات ساعته يه دختر؟ کجاست حواست -
 دوي؟مي جورياين داري کارچي. نبود حواسم ببخشيد -
 .خاموشه گوشيش. زنهمي شور دلم ندارم خبر نازي از ديشب از -
 شده؟ چيزي بازم -
 .نميده گير بهش زياد باباش وقته چند االن! دونمنمي يعني نه؛ -
 خب؟ -
 نداره؟ کاري بهش باباش نيست مشکوک کميه نظرتبه -
 .باشه نداشته بهش کاري بعيده نازي باباي از. مشکوکه کنم فکر چرا -
 شده؟ چي ببيني بري ميشه هلنا -
 !نباش نگران تو ميرم خب خيلي -
 .شدي ما نجات يفرشته تو هلنا؛ کنم تشکر ازت جوريچه دونمنمي -
 !کنم شکر رو خدا بايد نديد باد به رو من سر آخر دوتا شما. کني تشکر خوادنمي -
 .بريم پس بيا ممنون بازم -
 کجا؟ تو -
 .ميام باهات شونخونه نزديک تا منم -
 وقتاون شناسم؛مي رو تو من فهمنمي ببينن هم با رو ما. باشن گذاشته مراقب هم تو براي ترسممي خواد،نمي -

 .ببينمش منم ذارهنمي باباش
 .نگرانم خيلي بده خبر زود پس خب خيلي -
 .خداحافظ باشه -
 .خداحافظ -
 .بود شهر باالي شونخونه. رفتم نازي ينهخو سمت و شدم تاکسي سوار. رفتم بيرون بيمارستان از
 و بود نزديک ما به شونخونه شدم دوست نازي با من که اوايل اون البته. داشت زيادي يفاصله ما يخونه با

 .زدم رو زنگ و شدم پياده شونخونه دم. شدن پولدار قدراين دفعه يه جوريچه دونمنمي نبودن؛ پولدار قدراين
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 بله؟ -
 .هلنا منم سالم -
 .بفرماييد بله هلناخانم سالم -
 رو من و کردمي کار براشون که شدمي سالي چند. در دم اومد خانم،معصومه مستخدمشون،. تو رفتم و شد باز در

 .بود خوبي خيلي زن. شناختمي
 .سالم -
 .تو بيا مادر سالم -

 .بود نشسته پذيرايي تو خانم،مهري نازي، مادر. رفتم پذيرايي سمت و شدم شونخونه وارد
 .سالم -
 .ورا اين از دکتر خانم سالم -
 هستيد؟ خوب خانممهري سالم -
 خوبي؟ تو عزيزم نيستم بد -
 ست؟خونه نازي ممنون؛ -
 .اتاقشه توي آره -
 اومدم؟ من بگيد بهش ميشه -

 .بود افتاده اتفاقي يه انگار کرد؛ نگاهم خاصي جور يه خانممهري
 .کنهمي استراحت داره نيست؛ خوب حالش کميه نازي ونهلناج ببخشيد -
 شده؟ مريض شده؟ چيزي -
 .وايساد باباش روي تو که بود خودش تقصير البته کرده؛ بحث باباش با کميه. بگم چي دونمنمي -
 ببينمش؟ برم ميشه -
. بزن حرف کميه باهاش رفتي ميشه اگه. داري فرق تو ولي ببينتش؛ نداره حق کسي گفته باباش چند هر. برو آره -

 تو. بشه زنش خوادنمي ميگه داره خوبي اين به خواستگار. نيست سرش تو عقل خواد؟مي چي دخترِ اين دونمنمي
 .بياد عقل سر شايد بزن حرف باهاش کميه
 .باشه -

 در دوباره. نيومد بيجوا ولي زدم؛ رو اتاق در. همدستم باهاش منم که نداشت خبر خانممهري. رفتم نازي اتاق سمت
 .زدم

 .ببينم رو کسي خوامنمي بذاريد؛ تنهام: نازي
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 .منم کن باز نازي -
 .بود ايستاده در جلوي داغون يقيافه با نازي. شد باز در بعد کميه
 .سالم -

 .بستم رو در و اتاق تو رفتم. کردمي نگاه بهم ساکت نازي
 شدي؟ جورياين چرا نازي؟ شده چي -
 .کرد بغلم و سمتم اومد و شد سرازير هاشکاش دفعه يه
 !شدم بدبخت هلنا -
 !ببينم بزن حرف کني؟مي گريه چرا شده؟ چي -
 .بشم يارو اون زن ماه آخر تا بايد گفته بابام -
 !کنه مجبورت تونهنمي زوره؟ مگه چي؟ يعني -
 .مياره سپهر سر باليي يه نشم اون زن اگه گفت -
 هميد؟ با ماش فهميده مگه ميگي؟ چي -
 راه سروصدايي چه دونينمي خونه اومد شب وقتي. بودم سپهر با که ديد بود گذاشته مراقب برام ديروز آره -

 جديه؛ سپهر و من موضوع فهميد بابامم. کنمنمي رو کار اين گفتم من. کنم ازدواج بايد ماه آخر تا گفت و انداخت
 تا ندارم؛ رو خونه از رفتنبيرون حق گفت و شد عصباني بدتر هم اون. نميشم ايديگه کس زن سپهر جز گفتم منم
 .کنيم عقد و برگرده سفر از ماه آخر لعنتي اون

 افتادي؟ در بابات با چرا احمق آخه -
 !بودم شده ديوونه دونممي چه -
 کني؟ کارچي خوايمي حاال -
 !نميشم اون زن بکشم رو خودم شده اگه ولي دونم؛نمي -
 دونستيمي که تو. چيهمه به زنيدمي گند آخر دوتا شما گفتم اي؟بچه مگه ميگي؟ وپرتچرت چرا دي؟ش ديوونه -

 افتاد؟مي اتفاقي ديديننمي روز هر رو همديگه حاال بيرون؟ ريدمي هم با شهمه چرا کنه دنبالت ممکنه بابات
 !زدمي شور دلش سپهر اون نبود بيخود

 گفته؟ چيزي سپهر مگه -
 .بود خاموش گوشيت آخه شده؛ نگرانت گفت و فرستاد رو من اون آره -
 .بزنم حرف باهاش بده بزن زنگ بهش باش زود! بميرم الهي -
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 ترخراب کار مياره در بازيديوونه هم احمق اون! کني زاريگريه تلفن پشت خوايمي االن بزنم زنگ بابا برو -
 .ميشه

 !ميشم ديوونه دارم هلنا؟ کنم کارچي -
 !کرديمي رو اينجاش فکر بايد دربياري بازيديوونه اينکه از قبل -
 کنم؟ کارچي ميگي شده؛ که حاال -
 .کنم فکر بايد دونمنمي -
 !شده تنگ براش دلم. نکنم گريه ميدم قول بزنم؛ زنگ بهش بده رو گوشيت هلنا -
 .ميشه نگران اون کنيمي گريه نداري، تعادل تو هم بعد. بشو تنگشدل بعد بگذره روز يه بذار -
 !کنممي خواهش ميدم؛ قول -

 .بود کرده هابدبخت مثل رو اشقيافه نازي
 !تو و دونممي من بزني حرف موضوع اين از کلمه يه اگه ولي باشه؛ -
 .باشه باشه، -

 سپهر چارهبي. گريه زير زد نازي داد جواب رو گوشي سپهر تا. زد زنگ سپهر به اونم نازي؛ به دادم رو گوشيم
 .زدم چنگ دستش از رو گوشي. بود ترسيده

 سپهر؟ الو ميدي؟ قول جورياين! نازي کنن سرت تو خاک -
 !شده؟ چي هلنا -
 .درمياره ادا داره شده تنگ برات دلش خله دخترِ اين بابا هيچي -
 مطمئني؟ -
 .کنهمي بزرگ رو چيزي يه شناسي؟نمي رو نازي تو آره -
 .بهش بده رو گوشي -
 .باشه -

 .گذاشتم تلفن بلندگوي روي رو دستم
 !تو و دونممي من بزني اضافه حرف بخواي نازي -

 نگاهش عصبانيت با. کرد قطع رو گوشي و زد حرف سپهر با کميه. بهش دادم رو گوشي. داد تکون رو سرش نازي
 .کردم

 هلنا! ميشه بد حالم بدم ازدست رو رسپه درصد يه که کنممي فکر اين به وقتي. نبود خودم دست ببخشيد هلنا -
 .بيرون برم ذارهنمي بابام کنم؟ کارچي
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 .بشه نرم يکم بابات شايد کن تحمل فعال -
 ببينم؟ جوريچه رو سپهر پس -
 ميگي تو وقتاون ببيني؛ رو سپهر وقت چند نبايد ميگم بهت دارم من کنم؟ کارچي تو دست از! نازي واي -

 ببينيش؟ خوايمي
 .دارهبرنمي سپهر سر از دست اون هلنا؛ شناسينمي رو بابام تو -
. نباشه ديد تو زياد وقتي چند يه تا که زنممي حرف سپهر با خودم من ببينيش؛ نبايد فعال ميگم همين براي منم -
 .ميشه چي ببينيم تا کني رفتار ترعاقالنه کن سعي هم تو
 .باشه -
 باشم؟ مطمئن -
 .آره -
 !مشکوکم بهت چرا دونمنمي -
 بزنم؟ زنگ خواممي جوريچه گرفته، رو گوشيم بابام تازه. زنمنمي زنگ سپهر به وقت چند من. باشه گفتم -
 .کنم اعتماد بهت مجبورم -
 .بيرون اومدم شونخونه از و کردم خداحافظي ازش. زدم حرف نازي با ديگه کميه

 .بود شده اضافه بهش هم نازي که بود کم مشکلم خودم
*** 
 .کردم باز آروم رو هامچشم. دادمي تکونم داشت يکي انگار

 .فرودگاه بريم بايد! خوابيمي چقدر ديگه پاشو: هستي
 !فرودگاه؟ -
 مياد؟ داره سالهشت بعد عزيزت شوهر رفته يادت -
 .کردم نگاه هستي به اخم با
 .بيمارستان برم نُه ساعت بايد نميام، من -
 .نشسته پذيرايي تو حاضر ساعته يک بگو؛ بابا به وبر نداره ربطي من به -
 مياد؟ داره جمهور رئيس مگه بابا اي -
 .زده زنگ بار چند پيش ساعت يک از عمو تازه! نيست جمهور رئيس از کمتر برادرش پسر بابا، براي -
 .مرده هلنا بگو اصال مريضه؛ هلنا بگو برو داري دوست کسي هر جون هستي -
 .شو حاضر پاشو پس برتت؛مي بابا باشي که موتم به رو هتاز چه؟ من به -
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 .نميام من زوره؟ مگه بابا اي -
 .بگو بابا به داري جرئت اگه -
 .شدم بلند جام از
 !بدبختم من چقدر خدا اي -

 .زد لبخندي هستي
 .مونهمي هابيچاره مثل اتقيافه خيلي! سوزهمي برات دلم -
 !بيارم در تو سر روي رو همه يعقده نکن کاري هستي -
 .بشي راحت بزن بهش هوا آمپول يه اومد وقتي هلنا ميگم. شدي خطرناک خيلي تو چون برم؛ من بهتره -
 !هستي -
 .پايين بيا زود رفتم من -

 محمد پرواز هشت ساعت. بود هفت ساعت. رفتم دستشويي سمت حاليبي با هم من. بيرون رفت هستي
 فقط. کردم سرم رو سياهم شال. پوشيدم رو شلوارم و مانتو سريع. بود شده عصبي کلي ناال تا حتماًً بابا. نشستمي
 داشتم عادت هميشه چون کردم؛ نگاه آينه تو خودم به. نداشتم رو کردنآرايش يحوصله اصالً زدم؛ رنگ رژکم يه

 .شد لندب جاش از بابا. بيرون رفتم اتاق از. بودم شده روح مثل آرايش بدون االن کنم آرايش
 .بخور صبحانه بيا عزيزم: مامان

 .ميشه دير نکرده الزم: بابا
 .کنهمي ضعف امبچه آقا حسين -
 براي نکنه! باش زود هستي. کرده دير کافي اندازه به. نميشه چيزيش نخوردنصبحانه روز يه با خواد؛نمي گفتم -
 کنم؟ صبر ساعت يک بايد هم تو

 .اومدم اومدم،: هستي
 .رفت ياطح سمت بابا
 .بخور بگير کردم درست برات لقمه يه بيا مادر -
 .مامان مرسي -

 .بيرون رفتيم هم با و اومد هستي. گرفتم رو لقمه
 نکردي؟ آرايش چرا جوريه؟اين اتقيافه چرا هلنا: هستي

 !ندارم حوصله بابا کن ولم -
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 تازه. مياد خوشش ازت اون بازم نيبک هرکاري خوشگلي تو نياد؟ خوشش ازت محمد جورياين خوايمي مثال -
 .داري خاصي خوشگلي يه هم آرايش بدون نظرمبه
 .بگي تو مگه خوشگله؟ کجام من. اعصابم به بزن گند صبحي اول بازم! بابا برو -

 همين استرس موقع هميشه. کندممي رو لبم پوست استرس از. افتاد راه بابا. شدند سوار هم بقيه. شدم ماشين سوار
 .کردممي ور کار

 !کندي رو لبت چته؟: هستي
 .نيست خودم دست دارم؛ استرس هستي -
 .بشه درست چيزهمه شايد بزن حرف خودش با. باش نداشته استرس بيخود -
 !دونمنمي دونم،نمي -

*** 
 .سمتمون اومد ديد رو ما تا عمو فرودگاه تو
 .نشسته پروازش داداش؟ کجايي سالم -

 .رفت من به ايغرهچشم بابا
 .داداش بود ترافيک ببخشيد: بابا

 .کردم معطل من بود فهميده انگار. کرد نگاهمون تعجب با عمو
 .بيرون مياد االن بيايد حاال -

 به قدراين محمد يدخترخاله. بودن اومده هم پسراشون و دخترهاش و عموزن برادر و خواهر. رفتيم عموزن سمت
 کاردک با اگه کنم فکر. نداشت جايي صورتش ديگه آرايش همه اون با. عروسي اومده انگار بود رسيده خودش

 .کرد نازک چشمي پشت و کرد نگاهي بهم عموزن. صورتش تو رفتمي فرو دسته تا صورتش رو کشيديمي
 مريضي؟ هلناجون. اومديد عجب چه: عموزن
 .عموزن نه -
 .پريده رنگت آخه -

 و کنم خليجي آرايش پسرش اومدن براي داشت انتظار حتماً. بودم نکرده آرايش چون نداخت؛مي تيکه بهم داشت
 .هستم شنخاله پسر ديدن مشتاق خواهرش دخترِ مثل من کرده فکر. بکشم رو خودم

 عمو زن. رفتن طرفش همه. شد سالن وارد محمد موقع همون. ندادم بهش جوابي ولي ترکيدم؛مي داشتم حرص از
 که درصورتي نديده؛ رو محمد صدساله کردمي فکر ديدشمي هرکي برگشته؛ جنگ از ارانگ کردمي گريه جوري يه

 .بود شده آويزون بهش کنه مثل محمد يدخترخاله. پيشش بود رفته پيش ماه سه
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 شوهرت؟ استقبال بري سالهشت بعد خواينمي: هستي
 .زدم پهلوش تو آرنج با
 شي؟ خفه ميشه -
 بهش که ميموني مثل ببين رو ندا. بيارن درش چنگت از بذار! نرو جهنم به! کردي خسورا رو پهلوم ديوونه؟ چته -

 !کنهمي ذوق داره دادن موز
 دختر همه اين با عمو زن دونمنمي من. ميشم راحت شرش از منم وقتاون بشه؛ آويزون بهش بهترکه! جهنم به -

 کرده؟ انتخاب رو من چرا برشه و دور که
 .باشه تنت به سر خوادنمي عمو زن وگرنه کرده انتخابت محمد نکرده؛ تانتخاب عموزن خره -

 .ميشه عصباني باز بابات االن جلو برو عزيزم: مامان
 .شلوغه برش و دور چقدر بينينمي! کن ول مامان -

 .زد لبخندي و ديد رو من دور از. گشتمي ما دنبال داشت انگار برگردوند رو سرش محمد موقع همون
 .بود ترافتضاح کردممي فکر که اوني از خدا واي

 داشت که بود پوشيده تنگ جين شلوار يه. بود کوتاهکوتاه هم سرش دور. بود بسته باکش رو موهاش باالي قسمت
 قابل هم فاصله اين از که بود برداشته جوري رو ابروهاش. بود تنش هم کوتاه آبي تيشرت يه. افتادمي کمرش از

 .کنه آرايش بود ندهمو فقط بود؛ تشخيص
 شده بد حالم. بيرون زدمي کاسه از داشت هامچشم. بود سالش 32 که انگار نه انگار! بود آورده در رو شورش واقعا
 .بود زده خشکم جام سر. ما سمت اومدمي داشت. بود

 .ناکس زده هم تيپي چه! اومد صاحبش آخ آخ: هستي
 شده؟ ريختي ينا چرا اين بينم؛مي خواب دارم بگو هستي -
 .بشي خوشبخت اميدوارم. من خواهر نيستي خوابم. خودشه خود جنسه؛ اصل. بگم تونمنمي دروغ من شرمنده -

 اين؟ شوهر من يا بشه من شوهر بود قرار اين خدايا
 توقع انگار. کرد نگاهم تعجب با. عقب کشيدم رو خودم. کنه بغلم که کرد باز رو هاشدست. شد نزديک بهم محمد

 .نداشت رو کار اين
 .بود شده تنگ برات دلم هاني؟ شده چيزي سالم -
 ميگه؟ چي اين. بکش رو من خدايا! هاني چي؟. کردم نگاهش تعجب با

 .بودم شده الل
 شده؟ چيزي هاني زنينمي حرف چرا -
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 .سالم -
 .ميشي شوکه قدراين ديدنم از دونستمنمي هاني؟ خوبي خداروشکر اوه -
 .طرفمون اومد عموزن. زدم زورکي لبخند. خوردمي هم به داشت حالم زدنشحرف از
 .شدي خسته خيلي که بريم مادر محمدجان -
 .ارزيدمي شماها ديدن به البته نخوابيدم؛ روزه چند آره -

 من ولي بود؛ من طرف به روش رفتمي که جوريهمين محمد. برد ايديگه سمت روگرفت محمد دست عموزن
 هستي. شدم راحت دستش از خداروشکر. رفتن دنبالش همه بقيه و رفت عموزن دنبال هم اون. ردوندمبرگ رو روم
 .کنارم اومد

 گذشت؟ خوش بهت هاني؟ بود چطور خب -
 .وراون هامچشم جلوي از گمشو! پايين ميارم رو فکت زنممي هستي -
 هاني؟ ميشي عصبي چرا -

 که کرد بهمون نگاهي عصبانيت با بابا. طرفمون برگشتن همه که زد يداد درد از هستي. زدم هستي پاي به لگدي
 .رفتيم هاماشين طرف به. شد ساکت سريع هستي

 سمت داشت بابا. شدن سوار هم مامان و بابا. نشست کنارم هم هستي و شدم خودمون ماشين سوار رفتم سريع من
 .رفتمي عمو يخونه

 .بيمارستان برم بايد من بابا -
 .نميري جايي زامرو -
 .برم بايد مهمه بابا ولي -

 خودش مراسم براي تونهنمي وقتاون و بشه درست مشکل براش ممکنه نره اگه. بره بذار آقا حسين: مامان
 .بگيره مرخصي

 .بود داده نجات سخت مواقع تو رو من هميشه مامان. کرد مامان به نگاهي بابا
 .ديده تدارک که عموت يخونه مياي زود شب ولي باشه؛ -
 .باشه باشه -

 اينا بابا. خوردمي تاکسي کورس يه. نداشت زيادي يفاصله ما يخونه با عمو يخونه. کرد پياده خونه دم رو من بابا
 .کردم عوض رو هاملباس سريع هم من. رفتن
 اومدم بيمارستان زا. بود شب هفت نزديک ساعت. واستم اضافه بودم مجبور صبح تأخير خاطربه. بيمارستان رفتم

 .شدم تاکسي سوار. برم بودم مجبور ولي نداشتم؛ رو عمو يخونه يحوصله اصالً. بيرون
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 خود به داشت واجب کار که هم هرکس. کنم روشن رو گوشيم سرکار نداشتم عادت. بود خاموش صبح از گوشيم
 اول زنگ. گرفتم رو ششماره سريع. داشتم سپهر از تماس تاچهل. کردم روشن رو گوشيم. زدمي زنگ بيمارستان

 .برداشت رو گوشي
 سپهر؟ الو -
 .زدم زنگ بهت صدبار بعدازظهر از کجايي؟ معلومه هلنا -
 !افتاده؟ اتفاقي شده؟ چي -
 .فهميد نازي باباي شدم؛ بيچاره هلنا -
 !شده چي ببينم بزن حرف درست -
 .فهميد باباش زدمي حرف باهام داشت که موقعي -
 داشت؟ تلفن نازي مگه چي؟ يعني -
 زدممي حرف باهاش داشتم صبح طرف. زدمي زنگ بهم اون با داشت خونه تو قديمي گوشي يه اينکه مثل آره -

 .زنهمي حرف من با داره بود فهميده کنم فکر. اومد باباش سروصداي که
 شد؟ چي بعدش خب -
 ولي شون؛خونه دم اومدم نشد خبري ديدم کردم صبر بعدازظهر تا. بود خاموش زدم زنگ بهش هرچي دوباره -

 .نيست کسي
 بگم؟ من تا نگيره تماس باهات فعال که نگفتم خنگ نازي اون به من مگه! احمقيد چقدر دوتا شما واي -
 .نداشت نازي از خبري ولي زدم؛ زنگ کردممي فکر که هرکسي به کنم؟ کارچي حاال هلنا -
 ميارن؟ سرت باليي گينمي شون؟خونه دم رفتي چرا تو -
 يه شيون بار يه مرگ بزنم؛ حرف باباش با بايد بياريم؟ در بازي گربه و موش خوايممي کي تا! هلنا شدم خسته -
 .بار
 شدي؟ سير جونت از کني؟ چکار اونجا رفتي اصال منطقيه؟ آدم باباش کردي فکر شدي؟ ديوونه -
 .هلنا بزنم حرف باباش با بايد من -
 ببينم بيام من واستا جاهمون اصال! مياره سرت باليي يه باباش ميگم بهت! نيست سرت تو عقل نکهاي مثل تو -

 .بيام من تا نکني اياحمقانه کار. شده چي
 .باشه -
 .نازي ي خونه سمت رفتم بزنه دور گفتم تاکسي به

 .رفتم ماشينش طرف. بود شستهن ماشينش تو سپهر. شدم پياده شونخونه دم. کردنمي ديوونه رو من دوتا اين آخر
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 .سالم -
 خوبي؟ سالم -
 .نيست خوب اصال حالم هلنا نازيم؛ نگران نيست خوب حالم نه -
 نبود؟ خونه کسي -
 جايي نبود قرار اصالً زدممي حرف نازي با که زماني تا من. رفتن مسافرت گفت مستخدمشون زدم؛ در دونمنمي -

 .بره
 گفتم؛ هم نازي به من. ميشه ترخراب فقط اوضاع شما کارهاي اين با. کنيم کرف درست بايد! باش آروم سپهر -

 .ديگه ديننمي گوش ولي
 !ميشم ديوونه دارم کنم؟ کارچي ميگي -
 مثل مردي تو سپهر ببين. باش مسلط خودت به کنممي خواهش هم تو از. شده چي ببينم برم من اول صبرکن -

 درست چيزي اصالً که باشي اون مثل بخواي هم تو اگه. گيرهمي صميمت احساسات روي از اون نباش؛ نازي
 !نميشه

 بشه؟ ديگه يکي زن دارم دوست که رو کسي کنم نگاه وايسم کنم؟ کارچي ميگي -
 .بريد جلو فکر با بايد فقط ميگم زدم؟ رو حرف اين کي من نه -
 .برسه عشقش به دخوامي فقط کنه؛نمي کار فکرش عاشق آدم! نشدي عاشق هنوز تو -
 .ميده باد به رو سرش يکيتون هيچ، رسيدنمي که هم به شما کار اين با ولي ميگي؛ راست تو باشه -
 .ميشم ديوونه دارم من کجاست نازي ببين برو حاال! خب خيلي -
 .باشه -
 .زدم رو زنگ و رفتم خونه سمت و شدم پياده ماشين از
 .هلنام خانممعصومه سالم -
 .تو بيا خوبي؟ زمعزي سالم -
 .بود ايستاده ورودي در جلوي خانممعصومه. شدم حياط وارد و شد باز در
 .سالم -
 .دخترم سالم -
 هست؟ نازي -
 .سفر رفتن ظهر مادر، نه -
 نزد؟ من به حرفي نازي چرا! عجله با چه -
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 .بردنش زور به رو خانمنازي هم ظهر. کرد دعوا خانمنازي با آقا! شد دعوايي چه صبح دونينمي مادر؟ بگم چي -
 !کجا؟ -
 .کنهمي جورياين بچه اين با چرا آقا دونمنمي من. کردمي گريه خيلي خانمنازي بيچاره! بميرم الهي. دونمنمي -
 رفتن؟ کجا يعني -
 .مادر دونمنمي -
 .ميرم من پس خانممعصومه خب خيلي -
 تو؟ نمياي -
 بديد؟ خبر بهم شد ازشون خبري اگه ميشه فقط. ديروقته برم من نه -
 .حتما مادر باشه -
 رفتن؟ کجا يعني. زدمي شور دلم بيرون؛ اومدم خونه از

 .شدم سوار و رفتم ماشين سمت
 شد؟ چي: سپهر

 .ميده خبر شد خبري اگه گفت. کجاست دونهنمي ولي سفر؛ رفته ميگه مستخدمشون -
 بکنم؟ غلطي چه من مرتيکه اون به بدنش زور به اگه واي کنم؟ پيداش کجا از کنم؟ کارچي حاال -
 .کنهنمي قبول نازي! نزن الکي حرف -
 .باباش نمايشگاه دم ميرم زنه،مي شور دلم من ولي -
 .بدن نازي تحويل رو اتجنازه تا برو آره -
 .کنهنمي کار فکرم ديگه کنم؟ کارچي خب -
 کسي اون درضمن. ميده خبر بهم بفهمه تا مطمئنم رفيقه نم با مستخدمشون اين. کنيم پيدا رو نازي بايد اول -

. کنيم پيدا رو نازي داريم وقت موقع اون تا ما گرده؛برنمي سفر از ديگه يهفته آخر تا کنه ازدواج نازي با قراره که
 .کنهمي پيدا ما با تماس براي راهي يه نازي مطمئن من
 هلنا؟ مطمئني تو -
 .نباش نگران آره -

 .کردممي آروم رو سپهر جوري يه بايد ولي نه؛ يا درسته زنممي که حرفي نبودم مطمئن هم خودم
 .بده خبر بهم سريع شد خبر نازي از هروقت هلنا فقط. کنم صبر بايد. ندارم ايچاره باشه -
 .شده ديرم برم من باشه -
 .برسونمت من ميري کجا بگو. انداختم زندگي از هم رو تو ببخشيد -
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 .ميرم خودم وادخنمي -
 .ندارم حوصله نکن تعارف -

 .رفت و کرد پياده عمو ي خونه دم رو من سپهر و بود گذشته نه از ساعت. دادم رو عمو ي خونه آدرس
 .درنمياد خونش بزني کارد االن بابا دونستممي
. بود قديمي وياليي رگبز يخونه يه عمو يخونه. تو رفتم و شد باز در. زدم رو در زنگ و فرستادم صلوات تا چند
 .بود ايستاده در جلوي هستي. شدم حياط وارد

 .کشيدن رو قتلت ينقشه عمو و بابا بودي؟ کجا -
 .داشتم کار -
 .مياي دير حساسن چقدر اينا دونيمي هلنا؟ مريضي تو -
 !بابا برو -

 باهام که بود نفري اولين عموزن. تو رفتم و شدم رد کنارش از. نداشتم رو هستي غرغرهاي شنيدن يحوصله اصال
 .شد روروبه

 .کرديمي قربوني پاتون جلوي چيزي گوسفندي يه گفتيدمي! آوردن تشريف بالخره خانم عروس به به -
 .کردم آرومي سالم

 .شد دير ببخشيد -
 حاال تا حتما. عصبانيه انفجار حد در بابا دونستممي. بقيه سمت رفت حرف بدون و کرد نازک چشمي پشت عموزن

 .بودن انداخته تيکه بهش عمو و عمو زن کلي
 .سمتم اومد سريع ديد رو من تا مامان. بودن اونجا هنوز محمد دايي و هاخاله

 بودي؟ کجا بودم؛ نگرانت مادر سالم -
 .بود نگرانم بيشتر همه از نداشت باهام خوني نسبت اينکه با زن اين

 .موندم ترافيک تو هم دبع کشيد؛ طول کارم کميه مامان ببخشيد -
 .بقيه پيش بيا و کن عوض رو هاتلباس برو خب خيلي -

 لي شلوار با بود تنم طوسي بلند آستين بافت يه. درآوردم رو کاپشنم و مانتوم سريع و رفتم هااتاق از يکي سمت
 کج هم رو وشجل. دورم ريختم و کردم شونه رو موهام. کردم باز رو موهام کش. رفتم آينه جلوي. خاکستري

 رنگي کم رژ همين خاطربه بود؛ شده خشک کمي سرما خاطربه لبم. بود روش آرايشيته هنوز هامچشم. گذاشتم
 آرايش رو هامچشم نداشتم حوصله ولي بود؛ معلوم هامچشم از خستگي. کردم نگاه رو خودم آينه تو دوباره. زدم
 .بستم دوباره رو موهام و برداشتم رو کشم کردم؟مي درست رو خودم محمد براي بايد چرا اصالً. کنم
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 .کردم سالم بهشون و رفتم هامهمون سمت. رفتم بيرون اتاق از. کنه توجه جلب موهام خواستنمي دلم
 فهميدمي کاش. آوردم در چنگش از رو اشپسرخاله کرده فکر البد. کردمي نگاه بهم نفرت با محمد يدخترخاله

 .برداره سرم از دست که مکن هرکاري بودم حاضر
 بقيه و کردم سالم. زدنمي حرف محمد دايي و هاشوهرخاله با داشتن پذيرايي ي گوشه که رفتم بابا و عمو سمت
 .دادن رو جوابم

 تو محمد. نداشتم رو بابا به کردننگاه جرئت. داد تکون رو سرش فقط عصبانيت با که کردم نگاهي عمو به
 نگاهم موذيانه محمد. کردم بلند رو سرم. يکي به خوردم محکم که خانوما پيش برم بارهدو برگشتم. نبود جمعشون

 .کردمي
 !بود شده تنگ برات دلم خوشگلم؟ بودي کجا عزيزم سالم -

 حواسش کسي کردم نگاه اطراف به. زدمي حرف باهام جورياين جمع تو که بود وقيح چقدر. شد درشت هامچشم
 .نبود ما به
 .بردي رو دلم هاتچشم اون با کافي ياندازه به نکن جورياين رو هاتچشم -

 بعد نيست ساعت چند انگار نه انگار. بود شده صميمي باهام زود چه. شدنمي پيدا پرروتر بشر اين از. بودم شده الل
 .برگشته سالهشت از

 .داره کارت مامان بيا هلنا: هستي
 .زد چشمکي بهم. برگشتم هستي سمت
 .بگيرم قرض رو نامزدتون بايد ولي پسرعمو ببخشيد: هستي
 .دارم حرف باهاش کلي که بيارش زود فقط باشه: محمد

 .پسرعمو چشم -
 .الو ماي فعالً پس: محمد

 فهميد کنم فکر. برد ايديگه سمت رو من و کشيد رو دستم هستي. احمق يپسره دهنش تو بزنم خواستمي دلم
 .شدم عصبي خيلي

 .شدي سرخ لبو مثل! باش رومآ چيه؟ هلنا -
 .کشممي امشب رو عوضي يپسره اين من هستي -
 .نازه چقدر بينينمي گوگولي؛ اين به پسر! نکن رو کار اين -
 !هستي شو خفه -
 .هاني باشه -
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 .گرفتم هستي بازوي از نيشگوني
 .دادم نجاتت دستش از منه تقصير! کردي کبودم وحشي چته -
 !کردممي خون پر رو دهنش خودم دادينمي تمنجا اصالًً بابا برو -

 :گفت دادمي ماساژ رو بازوش که درحالي هستي
 .بشه تو پاسوز قراره که سوزهمي بيچاره محمد براي دلم خشني؛ چقدر تو دونممي -
 !بزنم تو دهن تو محمد جاي به نکن کاري! باش ساکت هستي -
 .چه من به بابا باشه -

 نگاه بهم اخم با عموزن مدت تمام. نشستم مبال از يکي روي رفتم هم من و شستن مامان کنار رفت هستي
 شکفته گلش از گل زد؛مي حرف خواهرش دخترهاي با وقتي چون بود؛ من مختص موضوع اين البته. کردمي
 .شدمي
 از هاشچشم هک بود کرده آرايش قدراين. داشت غليظي آرايش فرودگاه تو مثل همچنان محمد، يدخترخاله ندا،

 سرهيک. کنه نزديک محمد به رو خودش کردمي سعي هم شهمه. شدنمي باز اششدهکاشته هايمژه سنگيني
. گرفته مريخ يکره از رو مدرکش انگار مهندس آقاي گفتمي جوري يه. کردمي تعريف ازش و بود نشسته کنارش

 نمکبي و جلف هم کپي درست. مياد دختر اين به محمد قدرچ که کردم اعتراف دلم تو. بود کار در مدرکي اگه البته
 عموزن. چرخوندم رو سرم. برداره سرم از دست محمد تا کنه آويزون محمد به رو خودش ندا همين کاش. بودن

 مال هاشخنده بود، من مال اخمش. زدم دلم تو پوزخندي. کردمي تعريف خواهرش براي رو چيزي خنده با داشت
 اخم با مهموني باالخره. بشه نزديک بهم دوباره نداشتم حوصله. کردممي قايم محمد ديد از رو خودم مدت تمام. اونا

 همه. شدمي تموم داشت مهموني اين که کشيدم راحتي نفس. شد تموم عمو هايغرهچشم و عموزن هايتخم و
 .کردم نزديک هستي به رو سرم. بود دوازده ساعت. بوديم مونده ما فقط و بودن رفته

 کجاست؟ مامان بريم؟ خوايمنمي هستي -
 .کنهمي کمک آشپزخونه تو داره ايناست کلفت انگار مامانم اين. ميرممي دارم خستگي از! دونممي چه -
 .کنهمي کارچي ببينم برم االن من. بيخود -
 .ميشه دعوا ميگي چيزي يه ميري تو االن باز. برم من وايسا -

 .رفت آشپزخونه سمت و شد ندبل جاش از هستي
 و شدم بلند جام از خواسته خدا از منم. بپوشم لباس زود برم که کرد اشاره بهم. اومدن بيرون مامان با بعد کميه

 .بپوشم رو مانتوم که رفتم اتاق سمت
 !هلنا: عمو
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 .عمو طرف برگشتم
 بله؟ -
 .دارم کارت اينجا بيا -
 آروم. نداشت خبر چيزي از انگار کرد نگاهم جوري يه هم اون. کردم نگاهي هستي به. رفتم عمو سمت به ترديد با

 .نشستم هامبل از يکي روي رفتم
 .کنيد عقد ماه همين آخر تا شد قرار. کرده موافقت هم محمد زديم؛ حرف هم با بابات و من هلنا: عمو

 همين به که شدنمي باورم. بود زده زل بهم خيالبي که محمد سمت چرخوندم رو سرم. کردم نگاه عمو به تعجب با
 احمق اين که حاال. کردممي کاري يه بايد. بودم شده گيج. بود رفته بين از اميدم تمام. بود کرده قبول راحتي

 نگاهم اخم با که برگشتم عمو سمت دوباره. دادممي نجات رو خودم جوري يه بايد خودم بود، نکرده مخالفتي
 .کردمي
 ...من يول عمو ببخشيد -
 دفعهيه! رقصيديم باهاش ما زدي که سازي هر حاال تا دخترجون ببين شده؟ ايديگه چيز باز نکنه هان؟ چي تو -

 بعد بشه، تموم درسم گفتي دفعهيه. باشه خوندهدرس شوهرم دارم دوست گفتي دفعهيه بدم، کنکور خواممي گفتي
 ؟هان چيه مشکلت ديگه االن. بعد بياد محمد گفتي هم
 .نبود جازدن وقت ديگه ولي مردم؛مي استرس از داشتم. بودن جوابم منتظر همه. کردمي نگاهم عصبانيت با بابا
 ...عجله اين با يعني کنم؛ فکر کميه بايد من -

 :زد داد. شد قرمز صورتش دفعهيه. شد عوض عمو رنگ
 تيم؟مسخره ما مگه هان؟ کني فکر چي به کني؟ فکر چي؟ -

 .نيست خوب قلبتون براي! باشيد آروم. بگيد شما هرچي کنه؛مي بيخود هلنا! باش آروم اشداد: بابا
 همه فکر به. کردمي نابود رو زندگيم داشت بابا. بودم کرده مشت رو هامدست. اومدن پذيرايي سمت عمو داد از بقيه
 .کنم نابودش بزنم تونستممي کاش. کردمي نگاه فقط مجسمه مثل محمد. من اال بود
 .واميسته قلبت االن بده مرگم خدا حاجي؟ شده چي: عموزن

 .بود قلبش روي دستش عمو
 .نکنيم عجله ميگه. کنم فکر بايد ميگه سالهشت بعد و وايساده من روي تو دختره: عمو
 .کرد نگاهم عصبانيت با عموزن
 بيا بخونه؛ درس بذار نه گفتي شما ولي کنن؛ عقد موقع همون بذار گفتم چقدر من! حاجي خودته تقصير ديگه آره -

 .داشته برش وهم دانشگاه رفته! شنتيجه اينم
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 .نباشيد نگران شما بشه انجام مراسم ماه اين آخر تا که ميدم قول بهتون من داداشزن: بابا
 !بابا -

 !بزني حرف ديگه نداري حق! هلنا ببند رو دهنت: بابا
 .بريزم اشک محمد مثل ارزشيبي آدم خاطربه بودمن حاضر ولي بود؛ شده جمع چشمم تو اشک

 .گذاشت عمو يشونه روي رو دستش بابا. نريزه اشکم که گرفتم گاز رو لبم
 .نکن ناراحت رو خودت شما زنهمي حرفي يه جوونه. ميگه چيزي يه هلنا! حميدجان باش آروم -

 نگاهم ناراحتي با مامان و هستي. نداشت زدنحرف جرئت کسهيچ. کردمي تماشا سکوت تو همچنان محمد
 چه اين خدايا. رفت آشپزخونه سمت غرغر با هم عموزن. زدمي حرف عمو با آرومآروم بابا. گذشت کميه. کردنمي

 حرفي ترسيدممي. کنم کارچي دونستمنمي. گشتنبرنمي مواضعشون از جوريهيچ هااين بود معلوم بود؟ مصيبتي
 .افتادمي من گردن چيهمه شدمي چيزيش اگه و داشت قلبي بيماري يسابقه عمو آخه .بشه بد حالش عمو بزنم

*** 
 کسِِ يا من بود منتظر فقط. انفجاره براي تلنگر يه منتظر بابا که دونستيممي همه. بود بدي سکوتي ماشين توي
. شدم پياده ماشين از سريع من .رسيديم خونه به. کنم سکوت خونه تا دادم ترجيح. بشه منفجر تا بزنه حرفي ديگه

 تخت روي و کردم عوض رو هاملباس. رفتم اتاقم سمت سرعت با و تو رفتم. نداشتم رو ديگه دعواي يه يحوصله
 .کشيد دراز تختش روي حرف بدون هم اون. کرد عوض رو هاشلباس اومد هستي بعد کميه. کشيدم دراز
 .بوديم ساکت هردو. گذشت کميه

 .بزني حرف محمد با بايد. ميفته اتفاقي يه باالخره! نباش ناراحت هلنا: هستي
 .زدم پوزخندي

 حرف عمو حرف رو احمق اون کرد؟مي نگاه فقط مجسمه مثل نديديش مگه نه؟ کنيمي شوخي باهام داري -
 !زنهنمي

 .کنهنمي مخالف که داره دوست رو تو واقعاًً شايد -
 ازش من هستي؟ چي من ولي داره؛ دوست رو من کنيم فرض تازه داري؟ باور زنيمي که حرفي به اصالً تو -

 دارم؟ انتخاب حق منم فهمهنمي کسي چرا! نمياد خوشم
 فرصت بهش کميه چرا. نيست بد هم قدرهااون ولي نيست؛ جالب کارهاش و رفتارهاش زياد دونممي هلنا -

 .کن نگاهش ديگه چشم يه به اصالً نميدي؟
 چشمي؟ چه به -
 .بشه شوهرت قراره که کسي ديد به. ديگه ديد يه به ديگه؛ جوري يه! دونممي چه -
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 خوره؟نمي من به هيچي تو اصالً بينينمي مگه. بودنه شوهر همون کنم نگاه بهش تونمنمي که ديدي تنها من -
 بيزارم؟ ازش چقدر دونينمي

 .نمونده چيزي ماه آخر تا کني؟ کارچي خوايمي پس -
 بچه ديگه من. زدممي بهم رو چيهمه امشب نبود عمو قلب خاطربه اگه. کنهنمي کار فکرم. دونمنمي... دونمنمي -

 احمق اون زن وجههيچ به نيستم حاضر من. زنممي رو تخصص قيد فوقش. کنم قبول بابا فشار خاطربه که نيستم
 .بشم

 فکري يه بعد بشي آروم کميه بذار بيمارستان؟ بري نبايد فردا مگه. بخواب بگير نکن، اذيت رو خودت حاال -
 .کنيممي
 .خوابممي هم من بخواب تو باشه -
 يعني. افتادم سپهر ياد. بردنمي خوابم که بود آشفته قدراون فکرم. خوابيده بود معلوم هستي هاينفس صداي از

 .بشه يخبر شايد خانممعصومه سراغ رفتممي دوباره فردا بايد. بود کجا نازي
*** 
 دنبال رو جاهمه و شده هاديوونه مثل سپهر. جوشهمي سرکه و سير مثل داره دلم. ندارم خبر نازي از ستهفته يک

 رفتن گفتن همکارهاش و کارش سر نرفته ستهفته يه هم نازي پدر حتي. نبود خبري هيچ ولي گشته؛ نازي
 .مسافرت

 .بياد پايين شيطون خر از شايد کنم ازدواج باهاش خوامنمي که بگم هشب خواممي و گذاشتم قرار محمد با امروز
 به مداد يه. کنممي نگاه آينه تو خودم به. ذارممي سرم رو رو سفيدم شال. پوشممي مانتوم روي رو سفيدم کاپشن
 راضي رو محمد بود هرجوري بايد. بود صورتم تو کج معمول طبق هم موهام. لبم به رنگکم رژ يک و زدم چشم

 .رفتم در سمت. بگذره من از که کردممي
 .دارم کار بيرون ميرم دارم من مامان -
 گردي؟برمي ناهار براي. عزيزم باشه -
 .نکنم فکر ميشه؛ چي ببينم دونمنمي -
 .خداحافظ مادر برو باشه -

 .ميام بيرون خونه از و پوشممي رو هامکتوني
*** 

 از دونستمنمي. ميرم داخل و کشممي عميقي نفس. دارم استرس. رسيدم دارم ارقر محمد با که شاپيکافي دم به
 چندتا من جز به. ميارم در رو کاپشنم. بود گرم شاپکافي داخل. شينممي هاصندلي از يکي روي. کنم شروع کجا
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 قرار باهاش يمن و ده ساعت. بود يازده نزديک. کردم نگاه ساعت به. بودن شاپکافي تو هم ديگه پسر و دختر
 دير که خوردممي حرص داشتم. بود کرده دير که نداشت اهميتي براش موضوع حتماً بود کجا دونمنمي. داشتم
. مونيمي هااحمق مثل تو گفتمي هميشه نازي! بودم احمق من. بودم اومده زود که بود خودم تقصير. بود کرده
 با. خنديدممي نازي هايحرف به موقع اون. دوننمي رو قدرت که وقتهاون بذاري؛ کالس پسرا براي بايد دونينمي

 به اعصابم بود کرده دير محمد که حاال ميشه؟ محسوب کالس قرار به ديررسيدن مگه چي؟ يعني گفتممي خودم
 حداقل رفتي؟ خداحافظي بدون که معرفتيبي قدراين يعني شده؛ تنگ برات دلم کجايي نازي آخ. بود ريخته هم
 !سپهر بيچاره. بري خوايمي کجا گفتيمي بهم

 .بود تنش فرم لباس. کردم نگاه بود ايستاده کنارم که پسري به. کردم بلند رو سرم کسي صداي با
 بله؟ -
 نداريد؟ ميل چيزي گفتم -
 .ممکنه اگه آب ليوان يه فقط. هستم کسي منتظر نه -

 با پسر همون بعد کميه. بودم منتظر بود دقيقه چهل نزديک داشت؛ حق البته. رفت و کرد نگاهم جوري يه پسره
 هم اون. کردم نگاه اطراف به و ندادم اهميت بهش. کرد بهم نگاهي چپچپ و گذاشت جلوم رو آب. اومد آب ليوان

 صداي. نشستن من کناري ميز اومدن و شدن شاپکافي وارد دختر و پسر چندتا. رفت نميدم اهميت بهش ديد
 همون سمت برگشتم بخنده؟ جورياين نبايد عمومي مکان يه تو فهميدنمي. بود مخم روي دخترها از يکي يخنده
 پسرِ. بود آويزون کناريش پسر بازوي به بود ريخته بيرون شالش اطراف يهمه از که بلوندش موهاي با دخترِِ. ميز

 که داشت تعجب جاي برام. دادنمي نشون دخترِ حرکات به العمليعکس هيچ و ستمجسمه انگار بود نشسته جوري
 .باشه تفاوتبي قدراين تونهمي آدم يه جوريچه

 در طرف به رفت و شد بلند جاش از و کرد جدا بازوش از ريلکس خيلي رو دختر دست و خورد زنگ پسر گوشي
. بود تنش نگيرکرم شلوار با اسپرت ايقهوه کت و داشت بلندي قد. ببينم تونستممي رو رخشنيم فقط. خروجي
 شاپکافي از و شد رد کنارم از سريع چون نديدم؛ خوب رو صورتش. بود کرده کوتاه معمولي خيلي هم رو موهاش

 که نبودم آدمي من. اومد لبم رو محوي لبخند ناخودآگاه چرا دونمنمي. بود ماسيده دخترِِ دهن تو خنده. رفت بيرون
! آويزون جلف يدختره. بود شده خنک دلم جورايي يه. بود غيرارادي کامال لبخندم ولي بخندم؛ کسي ناراحتي از

 نبايد ديگه. کردم نگاهي ساعتم به دوباره. نکردم نگاهش ديگه. بشي قائل ارزش خودت براي باشي تو تا! بود حقت
 نگاه اطراف به. اومد داخل محمد و شد باز شاپکافي در دفعهيه که شدم بلند جام از. کردممي صبر اين از بيشتر

 سرش هم کالهي. مشکي بلند کت با بود کرده تنش تنگي لي شلوار. اومد سمتم به. ايستادم که ديد رو من و کرد
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 سالههيجده هايپسربچه مثل سنش اين با کشيدنمي خجالت. بلند گردنشال با بود؛ خاله پسر کاله مدل که بود
 بود؟ پوشيده لباس

 .بودم خواب و نکردم عادت اينجا ساعت به زهنو. شد دير ببخش عزيزم سالم -
 .زدم بهش پوزخندي. بود مسخره حرفش که واقعاًً. بود نکرده عادت زماني تغيير به هنوز بود اومده بود هفته يک

 !نداره اشکال -
 .نشست رومروبه هم اون. نشستم جام سر
 هاني؟ خوبي خبر، چه -

 مالقات اين آخر تا بده صبر بهم خدايا. کنم داغون رو فکش زنمن تا کردم مشتشون و بردم ميز زير رو هامدست
 .شدم مسلط خودم به کميه. بيارم دووم

 .بزنم حرف باهات خواستممي -
 .ميدم گوش عزيزم بگو -
 .مطلب اصل سر ميرم پس نيست چينيمقدمه براي دليلي راستش بگيرم؛ رو وقتت خوامنمي محمد ببين -

 .دادم قوت رو دهنم آب. نداشتم خوبي حس. بودم شده کالفه که بود جوري نگاهش. بود زده زل بهم
 .خوريمنمي هم درد به ما بگم خواستممي راستش -

 .کرد ريز رو هاشچشم. شد عوض نگاهش حالت
 خوبه؟ حالت! نيستي اکي اينکه مثل امروز ميگي؟ داري چي -
 .کنيم شروع رو مشترک زندگي بخوايم که نيست ما تو اشتراکي وجه هيچ فقط خوبم؛ هم خيلي من -
 .کنيم ازدواج ماه آخر تا قراره. نامزديم سالههشت ما چيه؟ اشتراک وجه -
 درد به ما. ندارم و نداشتم بهت ايعالقه هيچ من. کردم قبول بابا فشار خاطربه من. ببينمت خواستم همين براي -

 !خوريمنمي هم
 :رفت باال صداش تن و شد عصبي دفعهيه
 تو از صدتا اونجا من کنم؟ قبول بايد من بياري در که ادايي هر خوشگلي چون کردي فکر شدي؟ ديوونه -

 اون يا خوشگلت صورت نازي؟مي چيت به تو وقتاون. دادمنمي سگ محل بهشون که بود دوروبرم ترخوشگل
 فکر داشته، برت توهم اهدانشگ رفتي گفت مامانم شدي؟ کسي خودت براي شدي دکتر کردي فکر تحصيالتت؟

 يخونه تو داشتي خوريم؟نمي هم به ما بگي بودي نشسته اينجا االن تو نبود من خاطربه اگه! شدي کسي کردي
 قبول من چون بخوني؛ درس بري گذاشت من خاطربه عمو. کرديمي بزرگ رو هاتبچه و کرديمي آشپزي من

 اين بهتره. خورهمي خودت درد به هم تمسخره هايحرف اين .ميشي من زن قرارمون طبق تو هلنا ببين! کردم
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 زير نکنه چيه فهميدي؟ کنيم؛مي عقد ديگه يهفته. خوريمنمي هم درد به ما که کني بيرون سرت از رو فکرها
 فهميدي؟ کني فراموشش بهتره هست هم کسي اگه باشم گفته بهت شده؟ بلند سرت
 تو بزنم اينجا تونستممي بزنه؟ حرف جورياين من با بود کرده جرئت چطور. بود زده خشکم. بود مونده باز دهنم

 اين انتظار و بود شده شوکه. صورتش تو پاشيدم و داشتم برش حرکت يه تو آب ليوان سمت رفت دستم. صورتش
 .چکيدمي آب موهاش از. بود شده خيس هم لباسش و بود شده خيس صورتش. نداشت ازم رو کار

 .گرفتم طرفش رو امهاشار انگشت
 که نيستم بودن دوروبرت که دخترايي اون مثل خودت قولبه من چون ميزني؛ حرف کي با داري بفهمي بهتره -

 !گيرنمي تصميم براش مادرش و پدر که نميشم تو مثل احمقي آدم زن من. بشم ظاهرت و پول عاشق
 .رفتم خروجي در سمت تمبرداش رو کاپشنم و کيفم. خوردمي هم به هاشدندون حرص از

 !هلنا بينيمي رو کارت جواب: محمد
 .زدم بهش پوزخندي. سمتش برگشتم در جلوي

 .کردنمي نگاه ما به داشتن بودن شاپکافي تو که نفري چند
 !ننه بچه بکش شونه و شاخ بعد نيفته تنت از شلوارت بگير ياد اول تو! درک به برو -

 بلند رو سرم. ديدم رو ايشقهوه کت فقط. يکي به خوردم محکم برگشتم .زدم بهش رو حرفم که شد خنک دلم
 .بيرون برم اونجا از زود خواستممي فقط نبود؛ مهم برام چيزي که بودم عصبي قدراين. کردم بهش نگاهي. کردم

 .ببينم کنار برو مگه؟ کوري -
 .بيرون رفتم اونجا از سرعت با و شدم رد کنارش از و دادم هلش
. داشته برت توهم دانشگاه رفتي ميگه راست مامانم ميگه من به. برم خواستممي فقط رفتم؛مي کجا ونمدنمي
 .بگه همه به بره! درک به. ميده خبر جونشمامان به ميره االن حتما! لعنتي يننهبچه

 کردم پرت رو گوشي .بود محمد حتماً ندادم؛ جواب. بود ناشناس شماره. آوردم درش. خوردمي زنگ کيفم تو گوشيم
. نداشتم رو هستي جواب سوال يحوصله خونه؛ برم خواستنمي دلم. بود سردم. بود ريخته هم به اعصابم. کيفم تو

 تو کسهيچ. نشستم هانيمکت از يکي روي. رفتم پارک يه سمت. زدم قدم دوباره. پيشش رفتممي بود نازي کاش
. خورد زنگ گوشيم دوباره. آدم به برسه چه اومدنمي بيرون اشخونه از زديمي رو سگ هوا اين توي. نبود پارک
 با. دادم جواب رو گوشي. ترسمنمي ازش بفهمه بذار ندم؟ رو جوابش بايد چرا اصالً. بود شماره همون. آوردم درش

 :گفتم عصبانيت
 بله؟ -
 .هلناخانم سالم -



 

 

47 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .کردم ترآروم رو صدام
 .بفرماييد بله -
 .هستم معصومه مادر، -
 خوبيد؟ خانممعصومه سالم -
 هستي؟ عصباني قدراين چرا شده؟ چيزي مادر آره -
 .مزاحمه کردم فکر شماييد، دونستمنمي ببخشيد -
 .برگشته نازي بگم خواستممي. مادر نداره اشکال -
 ست؟خونه االن واقعاً؟ -
 .اومدن صبح. فهميدم هاشونحرف از دبي؛ بودن رفته اينکه مثل. آره -
 .ممنونم. دادي خبر بهم کردي خوشحالم خانم؛معصومه مرسي -
 اين با چرا آقا دونمنمي. خانممنازي نگران خيلي. دادم خبر بهت من مادر نفهمه آقا فقط. دخترم کنممي خواهش -

 .شده هامرده مثل شناسيشنمي ببينيش. کنهمي رو کارها اين دختر
 :گفت و کرد ترآروم رو صداش خانممعصومه

 .بياد کسي ممکنه االن برم بايد من خداحافظ -
 .خداحافظ ممنون؛ بازم باشه -

 .دادممي خبر سپهر به بايد افتاد؟مي داشت اتفاقي چه اونجا؟ بودن بـرده رو نازي چرا. کردم قطع رو گوشي
 .برداشت رو گوشي اول زنگ. گرفتم رو سپهر يشماره سريع

 .سالم -
 نشد؟ خبري خوبي هلنا سالم: سپهر

 کجايي؟ -
 .بيمارستانم -
 بياي؟ تونيمي -
  افتاده؟ اتفاقي نازي براي بگو رو راستش شده؟ چيزي -
 .ببينمت بايد. دونمنمي يعني... نه -
 !کنممي سکته دارم بگو رو راستش مادرت جون هلنا -
 .برگشته گفت فقط زد زنگ خانممعصومه دونمنمي گفتم چيه؟ کارها اين سپهر -
 کجايي؟ ميام االن باشه -
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 .دادم بهش رو آدرس
 .وردمخ و خريدم کلوچه يه ازش رفتم. بود دکه يه پارک کنار. بود شده مگشنه. بود دو ساعت
 .رفتم سمتش. ديدم دور از رو سپهر ماشين

 .سالم -
 .شو سوار سالم -

 حقش سپهر سوخت؛ براش دلم. ودب خسته هاشچشم. بود شده بلند ريشش و بود داغون اشقيافه. سوارشدم سريع
 .گذشتمي عشقش از بايد بود پولبي اينکه خاطربه فقط. بکشه عذاب همه اين نبود

 شده؟ چي! بگو -
 .دبي بودن رفته گفت و زد زنگ خانممعصومه -
 نگرفت؟ تماس باهام نازي چرا چرا؟ اونجا دبي؟ -
 .تونستهنمي حتماًً دونمنمي -

 .کرد رکتح و کرد روشن رو ماشين
 کجا؟ -
 .شونخونه بريم -
 .نداده خبر بهمون که داشته مشکلي نازي شايد. افتاده اتفاقي چه دونيمنمي ما! ميشه بد ببيننت اگه شدي؟ ديوونه -
 .نگرفته تماس باهامون که اومده سرش باليي چه نيست معلوم االنم تا! ببينم رو نازي بايد من! جهنم به -
 دعوتش عقدم جشن براي اومدم ميگم اونجا ميرم خودم من. ميشه ترخراب اوضاع اونجا يمبر. باش آروم سپهر -

 .ببينمش بتونم شايد کنم
 .کرد نگام تعجب با سپهر

 کني؟ ازدواج خوايمي -
 .دونمنمي -
 دونم؟نمي چي يعني -
 .ببينم رو نازي بايد اول کن ولش -
 دوستت خواهرم مثل. مهمي برام چقدر دونيمي خودت بگو؛ من به شده چيزي اگه. نداري مشکلي که تو هلنا -

 .دارم
 .کنممي حلش خودم نيست مهمي چيز -
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 نازي درگير کافي ياندازه به اون. نکنه پيچمسؤال که بود فهميده قدراين شکر رو خدا. نپرسيد سؤالي ديگه سپهر
 .کنم درگيرش بيشتر خودم مشکل گفتن با خواستمنمي و بود

 .رفت نازي يهخون سمت
 .شده سه تازه ساعت. ميرم ديگه ساعت يه بذار زوده االن سپهر -
 خوردي؟ ناهار. خب خيلي -
 .خوردم کيک يه -
 بگيرم؟ ساندويچ خوايمي -
 .بگير خودت براي خوايمي اگه نيست؛ مگشنه نه -
 .ندارم ميل منم نه -

 .داشت نگه نازي يخونه از باالتر کوچه چندتا سپهر که بود پنج نزديک ساعت
 .نباش نگران ميرم من -
 ...بگو نازي به هلنا -

 .بزنه حرفي من به شدنمي روش انگار. کردم نگاه بهش. کرد سکوت
 بگم؟ چي -
 .بده خبر بهم زود هيچي -
 .باشه -
 تو رو ناي و بود نازي عاشق واقعاً سپهر. باشه داشته دوستت قدراين نفر يه خوبه چقدر. شدم پياده ماشين از

 با سپهر. برگشتم ماشين سمت و افتادم چيزي ياد دفعه يه رفتم نازي يخونه سمت. ديدممي خوب هاشچشم
 .کرد نگاهم تعجب

 !شده؟ چي -
 هست؟ هنوزم بود داشبورد تو هميشه که قديميت گوشي اون فقط هيچي -
 چي؟ براي آره -
 نداري؟ الزمش -
 .نه -
 .دارم الزمش بده -
 کني؟ کارچي وايخمي هلنا -
 .بهش بدم رو گوشي جوري يه بايد ببينم؛ رو نازي خوب نتونم شايد -
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 .نداره کارتسيم -
 .ذارممي توش رو خودم مال دارم اضافه يکي خودم -
 .باشه... باشه. آهان -

 .بهم داد رو گوشيش سپهر
 !باش مواظب هلنا -
 .نباش نگران باشه -

 .زدم لبخندي
 .ممنون خيلي هلنا -
 .کن تشکر ازم موقع به بذار نکردم؛ کاري هنوز من -

 .زد جونيکم لبخند سپهر
 کوچه چندتا رو من گفتم سپهر به خودم. رسيدم شونخونه به تا رفتم کوچه چندتا. رفتم نازي يخونه سمت دوباره

 .ببينند هم با رو ما خواستمنمي. کنه پياده ورتراون
 در دم اومد خانممعصومه. رفتم باال هاپله از و رفتم خونه ورودي سمت. رفتم داخل و شد باز در. زدم رو در زنگ
 .رفتم پذيرايي سمت و دادم تکون رو سرم. ديگه اتاق يه بردن رو خانمنازي گفت آروم و کرد پرسياحوال باهام

 ولي کرد؛ نگاهم خما با نغمه. کردم سالم و رفتم سمتشون. بودن پذيرايي تو نازي، خواهر نغمه، و خانممهري
 .بود عادي خانممهري
 خوبي؟ عزيزم سالم: خانممهري

 خوبيد؟ شما خوبم ممنون -
 .بشين بيا دخترم؛ خوبم ممنون -

 .کرد نگام چپچپ بازم نغمه. کنم رفتار عادي کردممي سعي و نشستم مبل روي رفتم
 زدي؟ سر ما به شد چطور هلناجون؟ خبر چه خب: خانممهري

 گفتم امروز. بودم گرفتار هم من بود خاموش گوشيش نداشتم خبر ازش بود وقت چند داشتم؛ کار نازي اب راستش -
 .کجاست معرفتبي ببينم بيام

 .دبي بوديم رفته: جونمهري
 .نزد حرفي بهم نازي چرا واقعاً؟ -

 بگه؟ بهت رو چيهمه بايد نازي: نغمه
 گفت؟مي نبايد چرا. زنهمي بهم رو هاشحرف بيشتر دوستمه نازي خب -
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 .کرد ريز رو هاشچشم نغمه
 ميگه؟ بهت رو چيهمه يعني -
 داره؟ اشکالي مگه آره -

 زود بايد. کنندمي بازجويي ازش دارن که داشتم رو آدمي حس. بودم گرفته استرس. کرد نگاهم مشکوک نغمه
 .دادممي نجات وضع اين از رو خودم

 نيست؟ خونه نازي ببخشيد -
 .خوابه ولي چرا؛: مخانمهري

 .دارم باهاش مهمي کار ببينمش خواستممي. خوابيده قدراين که گذشته خوش بهش سفر حتماً -
 کاري؟ چه: نغمه
 .زدم زورکي لبخند. کردم کنترل رو خودم ولي چه؛ تو به بگم دهنش تو بزنم خواستممي
 .کنم عوتشد عقدم مراسم براي اومدم کنم ازدواج ديگه يهفته قراره راستش -

 .کردن نگاهم تعجب با دو هر
 !ايدفعه يه چه! کني؟مي ازدواج داري: خانممهري

 .برگشته تازه بوده خارج نامزدم ولي نامزديم؛ باهام وقته خيلي نبود؛ دفعهيه -
 کارن؟چي داماد آقا حاال. باشه مبارک: نغمه

 .مهندسه پسرعمومه، -
 .خواستينمي رو همديگه قبل از پس: نغمه

 .اعصابم رو رفتمي بدجور ديگه داشت لعنتي. کردم مشت رو هامدست
 .زنمنمي حرف پدرم حرف رو هم من. کنم ازدواج باهاش داره اصرار پدرم برعکس؛ اتفاقاًً -

 .گرفتمي ياد تو از کميه هم نازي کاش. دخترم آفرين: خانممهري
 شده؟ چيزي مگه -

 .پريد دفعهيه رنگش خانممهري
 با شهمه هم اون هستن پدرش هايدوست از هم همه داره زياد خواستگار نازي نيست. گفتم جوريهمين نه -

 .گفتم همين خاطربه کنه؛مي لجبازي پدرش
 .خوادمي رو صالحش پدرش که گفتم بهش هم قبل دفعه من! کنهمي بدي کار -

 !بود عاقل کميه تو مثل هم اون کاش: خانممهري
 .زد پوزخندي نغمه
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 .بدم بهش خودم رو خبر اين خواممي ببينمش؟ برم تونممي حاال ببخشيد -
 .کرد قبول زور به ولي بده؛ اجازه خواستنمي دلش انگار خانممهري

 .بود ريخته هم به کميه خودش اتاق رفته؛ نغمه قبلي اتاق تو نازي فعالً فقط باشه -
 .ميزد تندتند قلبم رفتم. هاپله سمت و دادم تکون رو سرم
 !هلنا: نغمه
 .برگشتم سمتش به و ايستادم جام سر
 بله؟ -
 شناسي؟مي نجفي سپهر اسم به نازي هايدوست تو کسي تو -

 .دادم نشون تفاوتبي رو خودم
 .نه -
 .هيچي خب خيلي -
 شده؟ چيزي -

 .رفت نغمه به ايغرهچشم خانممهري
 .عزيزم برو نه: خانممهري

 .نکنن شک بهم که بودم کرده حبس رو نفسم. دادم ادامه راهم به
 قفل در. آوردم پايين رو دستگيره. نيومد جوابي بازم ولي زدم؛ در دوباره. نيومد جوابي. زدم در به و رسيدم اتاق دم
 .بود
 خوابي؟! هلنا منم کن باز رو در نازي -

 .نبود دليلبي نازي اتاق شدنضعو. دارن دوربين خونه تو دونستممي. نکنن شک بهم که کردممي رفتار جوري
 آره؟ کني باز ترسيمي! خوابالو ديگه کن باز نازي -
 .دادم نشون خونسرد رو خودم بازم. پريد بغلم نازي و شد باز در دفعهيه
 هستي؟ گوري کدوم معلومه! نداره فايده ببخشمت که کنيمي رو کارها اين اگه -

 آبيش هايچشم. بود افتاده گود هاشچشم زير و بود شده الغر. کردم هنگا بهش. بستم رو در و اتاق تو دادم هلش
 .بود روحبي
 شده؟ چي نازي -
 .بشين بيا -

 .نشست کنارم هم اون. نشستم روش و رفتم تخت سمت
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 شدي؟ شکلي اين چرا شده؟ چي -
 .زدنمي حرفي ولي چکيد؛ چشمش از اشک قطره يه
 زني؟نمي حرف چرا شده چي نازي -
 .بود شده تنگ برات دلم. خوردم سرما کميه وبمخ من -
 .بفهمونه رو چيزي يه بهم هاشچشم با خواستمي انگار. بزنه حرف تونستنمي انگار. بود آشفته جورايييه
 .شد عوض نگاهش حالت دفعهيه
 خوبه؟ هستي خبرا؟ چه خوبي؟ تو خب -
 .کردم نگاش تعجب با
 بود؟ خاموش گوشيت چرا بودي؟ کجا حاال. خوبن همه آره -
 .بودم نبرده رو گوشيم. دبي بوديم رفته -
 نگفتي؟ بهم چرا -
 .شد ايدفعهيه -

 .بزنم حرف من خواستنمي انگار داد؛مي رو هامسؤال جواب سرسري
 .دارم برات مهمي خبرهاي! نازي دارم حرف کلي باهات -
 .کنم استراحت مخوامي بزنيم؟ حرف بعداً خوايمي. نيست خوب حالم من هلنا -
 .مهمه خبرم ولي -

 .لرزيدمي هاشچشم مردمک. بود شده خيره بهم
 .بعد براي بذار -
 ...آخه -
 .بعد گفتم -

 .بگه تونهنمي که کنهمي اذيتش داره چيزي يه بودم شده مطمئن. کنه بيرون اتاق از رو من داشت سعي انگار نازي
 .بزن زنگ بهم شدي خوب وقت هر. کن استراحت تو ميرم؛ من باشه -
 .بزنم حرفي سپهر يدرباره خوادنمي نازي دونستممي. شدم بلند جام از
 .ستديگه يهفته آخر کنم؛ دعوتت عقدم مراسم براي خواستممي نازي -
 کني؟مي ازدواج داري -

 .نکنه گريه که کردمي کنترل رو خودش داشت. بود زده حلقه چشمش تو اشک
 .باشي مه تو خواستممي آره -
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 .ميام تونستم اگه. ميشه چي ببينم. دونمنمي -
 .بردم گوشش نزديک رو سرم. کردم بغلش

 .بزن زنگ بهم تونستي وقت هر. بالشت زير گذاشتم گوشي يه -
 .بود شده گرد هاشچشم. شدم جدا ازش

 .ببينمت بيام نتونم شايد شلوغه سرم من. بيا مراسمم براي تونستي اگه منتظرم -
 .کرد نگاه بهم مبهوت

 .باشه باشه، -
 .بود پذيرايي تو نغمه ولي نبود؛ خانممهري. اومدم بيرون اتاق از
 نيست؟ خانممهري. ميرم دارم من اجازه با -
 .کنه استراحت رفته مامان -
 .کنيد خداحافظي ازشون من طرف از باشه -

 .رفتم خروجي سمت
 کردي؟ دعوتش عقدت براي: نغمه

 .برگشتم دوباره
 .بياد نتونه شايد گفت ولي آره؛ -
 داشتي؟ رو کار همين فقط مطمئني -
 .رفت باال صدام کميه. شدم عصبي دستش از
 باشم؟ داشته بايد ايديگه کار چه چيه؟ منظورتون -
 .خورد جا زدنمحرف حالت از
 .گفتم جوريهمين هيچي -

 از سريع باشه؟ جورياين خواهرش به سبتن تونستمي چطور. بود احمقي آدم که واقعاً. برگردوندم رو سرم
 رو خودم تونستممي دونمنمي موندممي ديگه کميه. نداشتم رو نغمه مثل آدمي تحمل ديگه. اومدم بيرون شونخونه

 بود؟ مونده چي سرزنده دختر اون از مياد؟ نازي سر باليي چه داره ديدنمي واقعاً! نه يا دهنش تو نزنم تا کنم کنترل
 بود شده پارک که ماشيني آينه تو از. کنهمي تعقيبم داره يکي کردم حس. رفتم بود سپهر که جايي سمت تسرع با

 .بود کرده سرش مشکي کاله و بود تنش مشکي کاپشن که بود درشت هيکل با مرد يه. ديدمش
 .کنهمي تعقيبم داره واقعا که نبودم مطمئن هم باز
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 سوپري کنار مردِ. بود درست حدسم. بيرون اومدم و خريدم چيزي يه الکي. مشد سوپر يه وارد و جلوتر رفتم کميه
 .شدم تاکسي سوار کوچه سر. شدم رد کنارش از. نکردم توجهي بهش. کشيدمي سيگار داشت و بود ايستاده
 .اومد دنبالم و شد ماشين سوار کردمي تعقيبم که کسي. کردم نگاه رو پشتم برگشتم
 .داد جواب زنگ اولين با. زدم زنگ بهش. دادممي خبر سپهر به دباي دراوردم رو گوشيم

 کجايي؟ هلنا -
 .زنممي زنگ بهت بعداً. ببينمت تونمنمي کننمي تعقيبم دارن سپهر -
 کنن؟مي تعقيبت چرا ميگي؟ چي -
 .کردن شک بهم انگار دونم؛نمي -
 ديديش؟ شد چي نازي -
 بايد دادم بهش رو گوشي. بزنه حرف تونستنمي انگار. بزنم حرف خوب باهاش نتونستم ولي بود؛ خوب آره -

 .باشيم تماسش منتظر
 کجايي؟ االن باشه -
 اون از بزنه زنگ تو به ممکنه سپهر فقط. ميدم خبر بهت نازي تماس محض به نباش نگران. خونه ميرم دارم -

 خراب چيزهمه جورياون. دادم بهش رو گوشي من بفهمن ممکنه. کني جمع رو حواست بايد. نيست بعيد ديونه
 !نکن اياحمقانه کار کنممي خواهش سپهر! بفهمن همه نزني حرف زياد زد زنگ بهت اگه. ميشه

 .بده خبر بهم زود زد زنگ تو به وقت هر فقط. باشه -
 .خداحافظ فعالً باشه -

 خواهر نغمه شدنمي باورم! عوضي خترِِد. دنبالم بود فرستاده رو يکي که بود نغمه کار حتماًً. کردم قطع رو گوشي
 !کجا خانواده اون و کجا مهربون نازي. نبود خانواده اون جزو نازي انگار اصالً. باشه نازي

 برش شدم خم زمين روي انداختمش قصد از. درآوردم کيفم از رو کليد. شدم پياده ماشين از و رسيدم خونه دم
 رو در و برداشتم رو کليد. بود ايستاده سرکوچه کردمي تعقيبم که ماشيني. کردم نگاه رو پشتم برگشتم آروم. داشتم

 باز آروم رو در. خونه تو رفتم من بود شده راحت خيالش انگار. اومد ماشين کردنحرکت صداي. رفتم داخل کردم باز
 دونستمنمي. بود هشت نزديک ساعت. نبود خونه کسي. بستم رو در دوباره. بود رفته. کردم نگاه کوچه به و کردم
 جواب و خورد زنگ چندتا. گرفتم رو هستي يشماره. رفتنمي بيرون وقتاين مامان معموالً. رفتن کجا اينا مامان

 .داد
 کجايي؟ هستي سالم -
 .بيمارستانيم ما. سالم -
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 شده؟ چي بيمارستان؟ -
 .بشه ملع بايد ميگه دکتر. بيمارستان آوردنش گرفته درد قلبش عمو! نباش نگران -

 !شدم بدبخت واي کنم؟ کارچي بشه طوريش اگه! گفته رو چيهمه بهش رفته احمق محمد حتماً واي
 نميگي؟ چيزي چرا کجايي؟ هلنا -
 شد؟ جورياين چرا -
 .گيرهمي قلبش و ميشه بحثش يکي با کارخونه تو انگار دونمنمي -

 .نبود من خاطربه خداروشکر. کشيدم راحتي نفس
 .بيام من بيمارستانيد ومکد االن -
 کني؟ کارچي بياي خوايمي. ببينيمش ذارننمي ميايم داريم ما -
 نيام؟ من مطمئني -
 .بمونه ذارننمي رو عموزن چون بمونه؛ بابا شد قرار اونم بمونه شده قرار نفر يه فقط آره -
 اونجاست؟ محمد -
 شده؟ تنگ براش دلت چيه، -
 مونه؟نمي اون چرا اينه منظورم! نگو چرت -
 رو عمو ممکنه چون بمونه؛ تونهنمي اون گفت دکترم. خورده سرما فکرکنم. کردمي عطسه شهمه دونم؟مي چه -

 .کنه مريض هم
 .زدم رنگيکم لبخند

 ميايد؟ داريد شما پس. باشه -
 !گشنمه خيلي که کن درست شامي يه دستت قربون فقط تو آره -
 .بخور املت بيا ام؛خسته اومدم راه از من! بابا برو -
 .خواستممي ماکاروني من ولي -
 !بيچاره ميشي چاق شکمتي؛ فکر به شهمه که شکمت به بخوره کارد -
 .خورد بايد. کني اذيت رو خودت نداره ارزش دنيا روز دو! گذشته ديگه من از -
 .خداحافظ! ايديوونه که واقعا -

 .گذاشتم رو گوشي
 مطمئنم. کشتمي رو من بابا کردم کارچي باهاش من گفتمي محمد اگه چون ذشت؛گ خير به فعال خداروشکر

 .بگه رو چيهمه که هست ننهبچه قدراين وگرنه نزده؛ حرفي عمو حال خاطربه هم االن
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*** 
 تونهنمي که گفت جمله چندتا درحد فقط و گرفت تماس باهام نازي شب همون. کردن عمل رو عمو روزه چند االن

 خبري نازي از که روزه چند االن ولي بگيره؛ تماس خودش تا نگيريم تماس باهاش گفت و بزنه حرف کسي با
 .کننمي شک حتما دفعه اين چون شون؛خونه برم تونمنمي ولي زنه؛مي شور دلم. نشده

 قراره امروز. شسراغ ميرم فردا خودم نزنه زنگ هم امشب نازي اگه گفتم بهش من. ميشه ديوونه داره سپهر بيچاره
 .بشه مرخص عمو
 کاريم ساعت. ندارم رو ديدنش يحوصله. نکنم برخورد محمد با که ديدنش رفتممي هاييساعت مدت اين تو من
 دارم؛ استرس کميه. بشم رودررو باهاش بايد کنم فکر امروز ولي باشم؛ نداشته برخورد باهاشون که کنممي بهونه رو

 بکنه؟ غلطي چه خوادمي مثالً کنم؟ فرار دستش از خواممي کي تا باالخره خب ولي
 .ميرم بيمارستان سمت و شده يک نزديک ساعت
 .ميدم جواب سريع. بود دادم نازي به که ايشماره. ميارم درش کيفم تو از. خورهمي زنگ گوشيم

 بله؟ -
 خودتي؟ هلنا: ميگه آروم

 خوبي؟ کجايي نازي. آره -
 !کن کمکم خدا رو تو بزنم؛ حرف تونمنمي زياد هلنا -

 .کردمي گريه داشت
 شده؟ چي بگو! باش آروم نازي؟ شده چي -
 .کنم ازدواج قراره هفته آخر -
 چي؟ -
 .ذارهنمي زنده رو سپهر نکنم قبول اگه گفته بهم عوضي اون! مجبورم هلنا -
 گفته؟ کي ميگي؟ رو کي -
 .کنم ازدواج باهاش قراره که همون شاهي؛ -
 هرته؟ شهر مگه! مرتيکه ردهک غلط -
 تحمل سپهر خاطربه هم االن تا کنم تحمل تونمنمي من. برمياد ازشون هرکاري! شناسينمي رو هااين تو هلنا -

 طرف از بهش. نداد جواب ولي بشنوم؛ رو صداش بارآخرين براي تا زدم زنگ بهش. بزنم حرف زياد تونمنمي. کردم
 .بودم عاشقش يمزندگ ي لحظه آخرين تا بگو من
 !نازي درنيار بازيخل شدي؟ ديوونه ميگي؟ چي -



 

 

58 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .باشم سپهر از غير کسي با تونمنمي! کنم تحمل تونمنمي ديگه ولي هلنا؛ خواممي معذرت -
 .اونجا ميام االن من! احمق شو خفه -

 .شد بيشتر نازي هايگريه
 .بشه ابخر چيهمه که نکشيدم عذاب همه اين من! کنممي خواهش نه -
 بهش مياد؟ سرش باليي چه سپهر بکني اياحمقانه کار اگه دونيمي! بکني کاري احمق توي ذارمنمي من ولي -

 کردي؟ فکر
 .مونهمي زنده جورياين اون حداقل ولي کردم؛ فکر اون به زندگيم يثانيه هر آره -
! باش عاقل کميه کنممي خواهش نازي داره؟ يارزش چه اون بودنزنده نباشي تو وقتي بهايي؟ چه به موندنزنده -

 .ميدم نجاتت من
 !نيست ساخته کاري کسي دست از هلنا، نميشه -
 .کنيد عقد قراره کي و کجاست عروسي بگو فقط نزن، بيخود حرف تو -
 .نگهبانه پر اينجا هلنا؛ شه نمي -
 بکني اياحمقانه کار بخواي اگه خدا به. هبد خبر بهم رو ساعتش و روز فقط. باش نداشته کاري کارا اين به تو -

 !کنممي خواهش نازي کن اعتماد بهم فهميدي؟ کشمتمي ميام خودم
 .بود شده ساکت نازي

 !بده قول هلنا جون کنينمي کاري بده قول -
 .گفت بعد و بود ساکت بازم نازي

 .باشه -
 !بخور قسم رو سپهر جون -
 ...بعدش. کنممي صبر عقد زمان تا باشه -
 فهميدي؟ نزن مفت حرف گفتم -
 .باشه -
 .بهتره باشه خلوت دورت اگه جورياين. بذارن راحتت کميه شايد کن بهتر رو رفتارت هم امروز از -
 .باشه -
 .بگو رو مکان و زمان بهم فقط. نکرده شک کسي تا برو حاال -
 .باشه -

 :گفت بعد شد ساکت کميه نازي
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 .هلنا -
 جانم؟ -
 مهمي؟ برام چقدر دونيمي رم؛دا دوستت -
 !نکني اياحمقانه کار دادي قول نره يادت! دارم دوستت عزيزم منم -
 .خداحافظ باشه -

 .کرد قطع رو گوشي
 !احمق دختر -
 .بود شده درست گرفتاري عجب. کنم کارچي دونستمنمي و بودم فکر تو

 .دادم جواب. بود هستي. خورد زنگ دوباره گوشيم
 .انداخته تيکه عموزن بس از عصبانيه بابا. کردن مرخص رو عمو! ديگه بيا جايي؟ک هلنا: هستي

 .بيمارستانم دم اومدم باشه -
 موقع همون. رفتم سمتش. زدمي حرف گوشيش با داشت. ديدم راهرو تو دور از رو عمو زن. رفتم بيمارستان سمت
 .کرد قطع رو گوشي

 .سالم -
 .سمتم برگشت

 !دکترخانم پيداييکم! ديمدي رو خانم عجب چه -
 .شده کفري دستم از بود معلوم. کشيد رو «دکترخانم» قصد از
 .زدممي سر عمو به روز هر من بعد. نيست خودم دست بيمارستانم شيفت. گرفتارم عموزن ببخشيد -
 .بود توظيفه که اون. دونممي بله -

 .اومد بيرون بود توش عمو که اتاقي از محمد موقع همون. کردم مشت رو هامدست
 .برگشت خودش حالت به سريع ولي زد؛ خشکش لحظه يه ديدنم با
 .داره کارت بابا بيا مامان -

 .رفتم اتاق سمت عادي خيلي هم من. رفت اتاق سمت عموزن
 دکتر؟خانم شد تموم فرارکردنت -

 .زدم بهش پوزخندي
 .ببينم رو اتقيافه خواستنمي دلم چون نيومدم اگه. کنم فرار ازت بخوام که نيستي درحدي -
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 ديد رو من هستي. بده نشون خودش از العمليعکس نذاشتم و اتاق تو رفتم سريع. شد قرمز دفعهيه صورتش رنگ
 .سمتم اومد و
 کجايي؟ معلومه -
 .بود ترافيک -
 .کنهمي هماهنگ عمو يخانواده ديدن با ترافيک چرا دونمنمي -
 !بابا برو -

 .مرفت عمو سمت
 بهتريد؟ عمو سالم -
 :گفت و کرد نازک چشمي پشت عموزن. داد تکون رو سرش فقط. کرد نگاهم اخم با
 .باشه زندگيش فکر به بايد همه از اول زن چون بشه؛ تموم زود گرفتاريت اميدوارم هلناخانم -

 رو حرفت که هاييآدم از فتگمي که داشتيم استادي يه يادمه. نداشت فايده خانواده اين با زدنحرف. کردم سکوت
 حاال. باشند خودشون حال به که کن رهاشون بگيري فاصله ازشون تونينمي هم اگر بگير؛ فاصله فهمننمي

 عمل آزادي تونهمي که انسانه يه مرد يه مثل درست زن يه که فهميدننمي هااون. بود خانواده اين با من حکايت
 .ايستاد کنارم مامان. کرد عوض شدنمي رو هااين فکر طرز متاسفانه ولي باشه؛ داشته

 .موندي صبحانه بدون نبودم من که امروز حتماًً. پريده رنگت خوردي؟ چيزي صبح از خوبه؟ حالت عزيزم -
 .خوبم من نکن اذيت رو خودت مامان -

 .شد مرخص باالخره عمو
 .بدم اهميت بهش ستمخوانمي ولي کردم؛مي حس خودم روي مدت تمام رو محمد نگاه سنگيني

 خواهرهاي. اومدن شونخونه هم ايديگه هايمهمون کمکم. مونديم کميه خونه، برديم رو عمو اينکه از بعد
 از فقط خواستممي. نداشتم رو شلوغي همه اين يحوصله و بود شده شلوغ خيلي. فاميل يبقيه و برادرش و عموزن

 همه اين از. بود شده بدتر حالم داشتن محمد با که فاميل دخترهاي از بعضي اداهاي با مخصوصاً. برم اونجا
 انگار. زد بهم پوزخندي که شدم چشم تو چشم محمد با چندباري. خوردمي هم به داشت حالم بودنآويزون

 .نداره خاطرخواه کم که بده نشون خواستمي
 .برگردوندم نفرت با رو روم پوزخندش جواب در هم من

 .کنارم اومد هستي. بود هشت نزديک ساعت
 .خورهمي زنگ شهمه اتاق تو گوشيت هلنا: هستي
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 بزنم زنگ بهش نکردم جرئت. بود نازي از تماس تا چند. درآوردم کيفم تو از رو گوشيم. رفتم اتاق سمت سرعت با
 گوشيم موقع همون .بودم نبرده بيرون خودم با رو گوشيم چرا که کردم لعنت رو خودم. نبود خوبي موقعيت تو شايد
 .داشتم برش سريع. خورد زنگ

 !بله -
 تويي؟ هلنا -
 خوبي؟ عزيزم آره -
 رو گوشي تونمنمي. لواسون ويالي ببرن رو من قراره فردا. بزنم حرف زياد تونمنمي من کن گوش خوبم من -

 ...اون بعد ولي دادم؛ قول تبه چون مونم؛مي منتظر ظهر تا. کنيم عقد قراره هفته آخر. گردنمي رو من چون ببرم؛
 !باش مطمئن کنممي کمکت من نزن الکي حرف -
 .بيفته اتفاقي سپهر و تو براي خوامنمي. هستن خطرناکي هايآدم اينا. کني کاري من خاطربه خوادنمي هلنا -
 .باش خودت مواظب. کنممي کاري يه من نباش، نگران تو -
 .باش مواظب هلنا -
 .باشه -
 .خداحافظ برم دباي من -

 دونستمنمي. سپهر سراغ رفتممي فردا بايد. بود يکشنبه امروز. داشتم فرصت روز چند فقط. کرد قطع رو گوشي نازي
 گفتممي هااحمق مثل شهمه الکي ريختم؟مي سرم تو بايد خاکي چه. بدم نجات رو نازي جوريچه و کنم کارچي

. کردم بلند رو سرم خوردم يکي به در جلوي. کردم باز رو در و رفتم اتاق در سمت بودم فکر تو. کنممي کمکت
 .کردمي نگاهم موذيانه داشت محمد
 تيشرت اون با. بود شده خيره بهم و بود ايستاده در جلوي طوريهمين. کردم نگاش اخم با. گرفتم فاصله ازش
 .شده تيپخوش خيلي کردمي فکر قرمزش کوتاه و جذب

 .ببينم کنار برو -
 .بزنم حرف خصوصي نامزدم با خواممي عزيزم؟ چرا -
 !کنار برو نزن مفت حرف -
 .بود شده گرد هامچشم. بست رو در و اتاق تو داد هلم دفعهيه
 ديوونه؟ کنيمي کارچي -

 .زد لبخندي
 .شدي انگيزوسوسه امشب. کننمي هم با نامزدا که کاري همون -
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 .بود شده گرد حد آخرين تا هامچشم
 .نزدم داد تا عوضي کنار گمشو -
 يهفته باالخره نيست؛ مهم من براي. ميره خودت آبروي عزيزم هيچي ميشه؟ چي کردي فکر مثال بزن؛ داد -

 .بشي زنم قراره ديگه
 .نميشم عوضي توي زن هم بميرم من -
 .گرفت رو بازوم و طرفم اومد عصبانيت با
 من! عزيزم نه رفته؟ يادم کردي فکر ندادم رو جوابت گفتي بهم اومد در دهنت از چي هر چندبار! ببند رو دهنت -

 فرار راه ديگه االن ولي زدي؛ پسم و ندونستي خودت حد در رو من که پيش سالهشت حتي. نميره يادم هيچي
 .ميدي رو تحقيرهات تمام جواب! خوشگلم کنم کارچي باهات دونممي که هست موقع اون ميشي؛ من مال. نداري

 .کردممي نگاهش گردونسر
 هايپرنده عاشق من. شدي افتاده گير قفس تو که ايپرنده مثل. مياد خوشم بيشتر سردرگمت هايچشم اين از -

 !قفسم توي
 رو پام! بود شده ديوونه انگار کرد؟مي کارچي داشت احمق. آورد جلو رو سرش. کشيد خودش سمت رو من دفعهيه

 .شکمش زير زدم داشتم که يقدرت بيشترين با و عقب بردم
 .بودم کرده عرق استرس از. رفتم عقب قدم يه. زمين روي افتاد و شد خم درد از و کرد ول رو بازوم
 .بود شده قرمز صورتش. بود گرفته گاز رو لبش نزنه داد اينکه براي

 !احمق شدي نزديک بهم که باشه آخري بار -
 .ودب شده قرمز درد از صورتش. کرد بلند رو سرش

 !بينيمي رو... کارت جواب... عوضي... يدختره -
 .بره راه تونستنمي دقيقه چند تا بودم زده بهش که ضربه اون با. پيچيدمي خودش به درد از

 .اومدم بيرون اتاق از و شدم رد کنارش از. لرزيدمي پاهام
 .ديدم راهرو تو رو مامان

 خوبي؟ پريده؟ رنگت چرا مادر؟ کجايي هلنا -
 .دونمنمي... آره... نه -
 .نه يا خونه بريم مياد بابات ببينم بذار. شدي خسته حتما -

 زودتر بايد. گردنمي محمد دنبال همه االن حتما. رفتم بقيه سمت لرزون پاهايي با هم من و رفت بابا سمت مامان
 .سمتم اومد دوباره مامان. رفتممي اينجا از



 

 

63 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .بشه بيدار زود صبح بايد موريتمأ بره فردا قراره بابات. بريم -
 کنار. گشتم هستي دنبال هامچشم با. بردارم رو مانتوم اتاق تو برم جوريچه دونستمنمي فقط. کشيدم راحتي نفس

 .رفتم سمتش. بود ايستاده محمد يدخترخاله
 مياي؟ لحظه يه جانهستي -

 :گفت بود ـوه*عشـ توش که صدايي با. کرد بهم نگاهي شدمي بسته داشت زياد آرايش از که هاييچشم با ندا
 کجان؟ مهندس آقاي دونينمي هلناجون -

 .بود پررو آدم اين چقدر. باال پريد ابروهام
 مهندس؟ آقاي -
 .ميگم رو محمدآقا ديگه آره -
 .کجاست دونمنمي خير؛نه -

 !خودشيرين يدختره
 .بردم ديگه سمت و کشيدم رو هستي دست

 .شکستي رو ستمد! بابا خبرته چه -
 .بريم بيار اتاق تو از رو مانتوم برو داري دوست کسي هر جون هستي -
 نميري؟ خودت چرا -
 ميشه؟ چي بري تو حاال -
 شده؟ چي کفشته؛ به ريگي يه تو -

 .کرد ريز رو هاشچشم هستي
 .منتظرم بگو -

 .سمتمون اومد مامان
 نيستيد؟ حاضر چرا -
 .بزنه حرفي نبايد فهميد هستي. کردم اشاره هستي به ابروهام با

 .بيارم رو مانتوهامون برم من. شيممي حاضر االن: هستي
 که پذيرايي تو. بود رفته گوري کدوم پس ديگه آره بود؟ اتاق تو هنوز يعني. زدمي تندتند قلبم. رفت اتاق سمت

 .داد بهم رو مانتوم. اومد بيرون اتاق از معمولي يقيافه با هستي بعد کميه. نبود
 .شده چي بفهمم بايد گذرم؛مي ازت نکن فکر ولي بگير؛ -
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. طورهمين هم عموزن با. کردم خداحافظي ازش و رفتم عمو سمت. پوشيدم سريع رو مانتوم بهش توجه بدون
 .نبود ولي کجاست؛ محمد ببينم که بود حواسم شهمه
 داداش؟ کجاست محمد: بابا

 .بود ااينج پيش دقيقه چند دونم؛نمي: عمو
 .مأموريت برم بايد فردا ديگه بريم ما: بابا
 کجاست؟ محمد خانمجحا. نکرده خداحافظي ازتون کجاست پسرِِ اين ببينم بمون نه -

 نبود؟ شما پيش مگه. دونمنمي: عموزن
 .کجاست ببين برو. نه -
 .باشه -
 براي که جهنم به. بياد بايد حتماًً عنتيل. بودم کرده حبس رو نفسم. دادممي فشار هم تو رو هامدست استرس از

 .نيست خداحافظي
 .کنيد خداحافظي ازش ما طرف از. ديروقته ريممي ما. داشته کاري حتماًً. داداشزن خوادنمي: بابا
 .باشه -

 .رفتيم ماشين سمت. بيرون اومدم خونه از. کردم فوت رو نفسم
 !عمو -

 .برگشت کوچه در سمت بابا. بود زده خشکم ماشين در کنار رجوهمون. وايسه بود نزديک استرس از قلبم
 عمو؟ بودي کجا محمدجان: بابا
 .بود واجب کارش زدم؛مي حرف موبايلم با داشتم ببخشيد -
 .عموجان خداحافظ نداره؛ اشکال -
 ...فقط. خداحافظ -
 شده؟ چيزي عمو بگو جان؟ -
 که؟ گفت ديگه يهفته آخر يدرباره بهتون بابا -
 .کنيدمي عقد ديگه يهفته آخر شاءاهللان. گردمبرمي ديگه يهفته آخر تا مأموريت برم قراره فردا. آره -

 محمد. کردم نگاه بابا به ناباوري با. شکنهمي داره گردنم استخون کردم حس که کردم بلند جوري يه رو سرم
 .بود پريده هنوز رنگش ولي بود؛ لبش کنار پوزخندي

 .ونعموج ممنون -
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 تو هنوز. اتاق تو رفتم کي. خونه به رسيديم کي. شدم ماشين سوار کي و شد چي نفهميدم. کرد خداحافظي ازش بابا
 .بريزه بهم رو زهرش شده هرجور خواستمي! نبود برداردست لعنتي محمد. بودم بابا کار بهت

 کني؟ ازدواج محمد با خوايمي ديگه يهفته واقعاًً هلنا: هستي
 .کنم فکر بهش خوامنمي اصالً -
 چي؟ باالخره -
 .هستي بخوابم خواممي -

 يه فعالً. کردممي کاري يه خودم براي بعداًً. کردممي متمرکز رو فکرم نازي براي بايد فعالً. نزد حرفي ديگه هستي
 .داشتم وقت هفته
*** 

 کابوس هم باز ولي بود؛ بـرده ابمخو صبح نزديک. بخوابم خوب بودم نتونسته و کردم فکر هزارتا صبح تا ديشب
 .پريدم خواب از که بود هفت نزديک ساعت. بودم ديده
 به آب مشت چند. رفتم دستشويي سمت و شدم بلند جام از. اومدنمي يادم ديدممي که کابوسي از چيزي بازم

 آب دوباره رو صورتم. ودب توش رنگيسرخ هايرگه خوابيبي از هامچشم. کردم نگاه خودم به آينه تو. زدم صورتم
 .اومدم بيرون دستشويي از و زدم
 بوديم باهم که مدتي تمام. بود دوستم بهترين نازي. بياد نازي سر باليي بذارم تونستمنمي کردم؛مي کاري يه بايد

 رکا مغزم تو مثل من گفتمي و بود خريده برام اون رو کمکي هايکتاب بيشتر کنکور موقع حتي. داشت رو هوام
 آشپزخونه سمت. داشتيم هم با خوبي روزهاي چه. بشي دکتر بايد حيفي تو ولي بشم؛ قبول پزشکي که کنهنمي
 .رفتم

 داري؟ شيفت مگه امروز شدي؛ بيدار زود چقدر عزيزم: مامان
 .دارم کار جايي برم بايد نه -
 .بريزم چايي برات بشين باشه -

 .نشستم صندلي روي
 رفت؟ بابا -
 .گردهبرمي ديگه يهفته يشنبهسه رفت؛ ودز صبح آره -

 کارچي که بود اين به حواسم يهمه. زدن هم به کردم شروع و ريختم شکر چايي توي. ريخت چايي برام مامان
 .دادممي نجات رو نازي بايد جوريچه که رسيدنمي ذهنم به فکري هيچ کنم؛

 عزيزم؟ هلنا: مامان
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 .کردم بلند رو سرم
 بله؟ -
 مادر؟ يخوب -
 .آره هان؟ -
 گوش من حرف به پدرت دونيمي خودت. ناراحتي که مادر دونممي. زنيمي هم رو چاي داري هست دقيقه چند -

 .خودشه حرفه حرف که شناسيشمي ولي اشتباهه؛ شما ازدواج که گفتم بهش حال اين با ولي نميده؛
 .نکنيد ناراحت رو خودتون مامان؛ دونممي -

 .گرفت ور دستم مامان
 .ايآشفته جورياين ببينم خوامنمي. دارم دوستت چقدر که دونيمي باارزشي؛ چقدر برام که دونيمي خودت -
 بيشتر بهم مادرمم از مطمئنم ولي نياورديد؛ دنيا به رو من درسته شما. دارم دوستتون هم من مامان دونممي -

 .کرديد محبت
 .زد لبخندي مامان

 .خدا به کن توکل. نکن ناراحت رو ودتخ مادر؛ بزرگه خدا -
 .زدم لبخندي

 .مراقبمي هميشه شما که خوشحالم مامان؛ ممنونم -
*** 

 دور رو گردنمشال. کشيدم باال رو مشکيم کاپشن زيپ. داشتم قرار باهاش کوچه سر و بودم زده زنگ سپهر به
 پام جلوي سپهر ماشين. زدممي ضربه زمين روي هايبرف به هامکتوني با. بود باريده کمي برف. پيچيدم صورتم
 .شدم سوار سريع. ايستاد

 .سالم -
 ببيني؟ رو من سريع خوايمي گفتي که شده چي. سالم -
 .بزنم حرف باهات بايد -
 .ميشم ديوونه نگراني از دارم بگو؛ خب -
 .طوالنيه هامحرف جايي يه بريم بايد نميشه، جورياين -
 ه؟افتاد اتفاقي نازي براي -
 .نه -
 چي؟ پس خب -
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 .ميگم بهت جايي يه برو فعال -
 نداري؟ که مشکلي. باشه خونه رکاميا شايد ولي داره؛ کالس دانشگاه هم علي. بيمارستانه فرزاد من؛ يخونه بريم -
 .بريم نه -

 طبقه دو ايخونه دم. بودند گرفته خونه هاشدوست از چندتا با شدمي سالي يک. رفت شونخونه سمت سپهر
 .داشت نگه شهر پايين قديمي

 .بيا زود کردم اشاره بهت نباشه در دم خونهصاحب ببينم تو ميرم من هلنا -
 .باشه -

 .رفتم خونه سمت و کرد اشاره بهم بعد کميه. رفت سپهر
 .بود تنگي راهروي کنار پله چندتا. شدم وارد
 .کردم نگاه اطراف به. آوردم در رو هامکتوني. رفتيم اخلد و کرد باز رو در سريع سپهر. رفتيم باال هاپله از آروم

 .کني پيدا نشستن براي جا تونستينمي که بود ريخته هم به قدراين خونه. کنارش اتاق يه با بود کوچيک هال يه
 .بشين بيا -

 هايچشم و بور موهايي و متوسط قدي با الغر پسري موقع همون. رفتم بود هال کنار که ايکهنه راحتي سمت
 رفتمي داشت انگار بود؛ گرفته دستش هم کاپشنش بود تنش سبزي بليز و جين شلوار. اومد بيرون اتاق از عسلي
 .بيرون

 .نداشت رو شونخونه توي دختر يه ديدن انتظار انگار. شد شوکه ديدنم با
 بله؟ هم شما! دکتر اقاي به به -
 .دخترخالمه! کاميار نگو چرت -
 بودي؟ کرده قايم کجا االن تا رو تونخترخالهد وقتاون بعد -
 بدم؟ توضيح برات بايد -
 !باش راحت نکن اذيت رو خودت. دارم زياد هادخترخاله اين از منم داداش جون بابا؟ مياري جوش چرا -
 .ديگه برو بيرون؟ بري خواينمي مگه تو -
 خوشگله زري به حواست جوندکي فقط. کردممي خالي رو خونه مياي داري گفتيمي زودتر! هولي چقدر باشه -

 !کنهمي رو پوستت بفهمه باشه
 !نزن مفت حرف ديگه برو -

 .زد بهم لبخندي کاميار
 .خانم ياجازه با -
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 ايبامزه پسر نظرم به. کردم باز رو گردنمشال. بود من به نگاهش ولي پوشيد؛مي کفش و داشت رفت در سمت
 .رفت آشپزخونه سمت سپهر. اومدمي
 خوري؟مي چايي هلنا -
 .هست اگه ممنون -

 .برد در يدستگيره سمت دستش. کرد نگاهي بهم دوباره و کرد بلند رو سرش کاميار
 کنم؟ پيدا هادخترخاله اين از بدي منم به کمکي يه خوبه اتسليقه قدراين که تو ميشه دکتي -

 .اومد بيرون آشپزخونه از سپهر
 !ندارم اعصاب امروز نه؟ يا ميشي گم -
 .بگو بهم رو موفقيتت رمز برگشتم شب فقط! بابا رفتم -
 !کاميار -
 .اومد لبم روي لبخندي. رفت بيرون کاميار سپهر داد با
 .راحته جورياين همه با کالً کاميار نشي؛ ناراحت هلنا -
 .جالبه رفتارش اتفاقاًً نه -
 .نشست رومروبه اومد بود شکل يه هرکدومش که چاي استکان دوتا که سيني يه با سپهر بعد کميه
 .منتظرم ديگه بگو خب -

 خشکش سپهر شد تموم که هامحرف. شدمي گردتر سپهر هايچشم گفتممي که کلمه هر با. گفتن به کردم شروع
 تشسم و شدم بلند جام از. پيچيد خونه تو بدي صداي و شکست ميز. کنارش ميز به کوبيد مشت با دفعهيه. بود زده

 .گذاشتم دستش روي و برداشتم رو کاغذي دستمال. نبود عميق زياد ولي بود؛ بريده دستش. رفتم
 بازيخل قراره دونستمنمي بکنيم فکري يه هم با گفتم بهت مثالً چيه؟ کارها اين ديوونه؟ کنيمي کارچي -

 !دربياري
 بياد نازي سر باليي اگه خدا به هلنا! کشهيم داره چي مدت همه اين تو نازي نفهميدم که احمق من سر تو خاک -

 !کشممي رو شونهمه
 .بياريم بيرون اونجا از رو نازي بکنيم فکري يه بايد کارا اين جاي به! قاتله انگار نزن الکي حرف -
 .رفتم اتاق سمت سريع. برم اتاق توي کرد اشاره بهم سپهر. کرديم نگاه در سمت دو هر. زدن رو خونه در

 .کردم نگاه رو بيرون در الي از. رفت در متس سپهرم
 .زدمي ذوق تو قرمزش موهاي و بود ايستاده در جلوي کوتاه قد و چاق زني

 .خانمزري سالم -
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 شده؟ چي دکتر آقاي سالم -
 .شکست ميز ميز؛ به خورد دستم هيچي -
 .شده چي ببينم بذار! بده مرگم خدا -

 .کشيد عقب رو دستش سپهر
 .خوبم بريده کمهي نيست چيزي -

 کنه خدا! واي. افتاد هامکتوني به چشمم. بود ايستاده در جلوي سپهر ولي بشه؛ خونه وارد جوري يه داشت سعي زن
 .شيممي بيچاره وگرنه نبينه؛

 از. کشيدم راحتي نفس و بست رو در سپهر. رفت نميده راهش جوريهيچ سپهر ديد وقتي ولي زد؛ حرف کميه زنِ
 .بيرون اومدم اتاق

 بود؟ تونخونهصاحب -
 !فضول زنيکه آره -
 بود؟ اين خوشگله زري -
 .گذاشته روش رو اسم اين کاميار آره -
 .اومدمي بهش -

 .رفت دستشويي سمت سپهر
 .ميام االن بشورم رو دستم ميرم من -
 .باشه -

 .بيرون اومد دستشويي از سپهر موقع همون. کردم جمع رو هاشيشه رفتم
 .کنممي جمع خودم کني؟مي ارکچي -
 .کني جمع خوادنمي نشکون رو وسايل تو! نکرده الزم -
 .نبود خودم دست هلنا، خواممي معذرت -
 .نداره اشکال -

 .نشست مبل روي اومد و بست باند با رو دستش هم سپهر. کردم جمع رو هاشيشه
 کنيم؟ کارچي حاال -
 .نرسيد جايي به فکرم ولي کردم؛ فکر کلي ديشب از دونمنمي -
 .بيرون بياريمش شده هرجور بايد -
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 از تونممي. رفت داخل ميشه جوريچه اصالً. اطرافه اون نگهبان چقدر ببينيم بريم جوري يه بايد اول فقط. آره -
 .بگيرم کمک خانممعصومه

 آدميه؟ جورچه داري؟ اعتماد بهش -
 .نداريم وقت زياد فقط! نباش نگران خوبيه زن -
 .کنيم بررسي رو جاهمه بايد اونجا؛ بريم االن همين -
 !کنن پيداتون زود ممکنه بريد؟ خوايدمي کجا دادي؛ نجاتش کن فرض سپهر ببين -
 .ميگي راست آره -

 .کرد فرو موهاش توي رو هاشدست سپهر
 .بيفته آسياب از آبا تا شيراز بريد. تعطيله روز سيزده که هم بعدش عيد، به مونده روزي ده يه که االن ميگم -
 .خوبه آره -
 .خبره چه اونجا ببينيم بريم پاشو پس -
 .باشه -

*** 
 جورياين. بود زياد نگهبان هم تو حتماً بودن؛ در دم نگهبان چندتا. بود سردتر اطراف اين. رسيديم ويال نزديک
 .بياريم بيرون رو نازي بتونيم بود محال
 !نيست ممکن آوردنشبيرون نگهبان همه اين با کنيم؟ کارچي حاال: سپهر

 !عوضي انداخته راه دستگاهي و دم چه ببين. نيست کسي کم طرف گفت نازي -
 .نه يا ميشه دونستمنمي ولي رسيد؛ ذهنم به فکري يه. رفتيم فکر تو دو هر
 .رسيد ذهنم به فکري يه سپهر -
 چي؟ -
 .کن صبر -

 .گرفتم رو خانممعصومه يشماره و درآوردم رو گوشيم
 خوبيد؟ خانممعصومه سالم -
 .ممنون عزيزم سالم -
 کنيد؟ صحبت تونيدمي بزنم؛ حرف باهاتون خواستممي ببخشيد -
 .مادر بگو آره -
 نيست؟ پيشتون کسي -
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 .بزنم نازي از حرفي قراره که فهميد خانممعصومه
 .مادر کن صبر کميه -

 .بلندگو رو بذار: سپهر
 .لندگوب رو گذاشتم رو گوشي

 .نشنوه رو صداش کسي که جايي يه رفتمي داشت انگار. گذشت دقيقه چند
 .مادر بگو -
 هستيد؟ لواسون ويالي شما -
 !مياد اشگريه صداي شهمه نگذره ازشون خدا کبابه؛ دختره اين براي دلم. مادر آره -
 .بود کرده مشت رو هاشدست. کردم نگاه سپهر به
 .بيارم بيرون اونجا از رو نازي خواممي کنيد؟ کمکم تونيدمي -
 .مادر نميشه نگهبان همه اين با جوري؟چه -
 هستن؟ تو نفر چند -
 .کننمي بيشتر رو هانگهبان عروسي روز گفتن آقا شنيدم ولي نفر؛ 8 يا 7 دونم،نمي -
 نه؟ يا آرايشگاه بره قراره نازي. خب خيلي -
 .برن آرايشگاه بيرون قراره خانمنغمه و خانممهري ولي کنه؛ ستشدر اينجا بياد يکي قراره اينکه مثل نه -
 !کنممي خواهش. نازي خاطربه. کردي کمک بهم نفهمه کسي ميدم قول کنيد؟ کمک بهم ميشه -

 :گفت بعد و بود ساکت خانممعصومه
 .برنمياد ازم زيادي کار من فقط کنم؟ کارچي! مادر بگو باشه -
 .کنه درست رو نازي بياد قراره کي بدونم خواممي فقط. نداره اشکال -
 .خانمنغمه هايدوست از يکي دونم؛نمي -
 .بکني خوادنمي کاري ديگه. بده خبر بهم و کيه آدم اون ببين فقط شما. خب خيلي -
 .نشدن مشکوک بهم تا برم من. مادر باشه -

 .کردم قطع رو گوشي
 هلنا؟ کني کارچي خوايمي: سپهر

 .نازي سراغ ميرم اون جاي به من بعدش کنيم؛ پيدا رو يشگرآرا بايد -
 .گيرنتمي! شناسنمي رو تو هااون شدي؟ ديوونه -
 .ميدم قيافه تغيير نباش؛ نگران -
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 بيايد؟ بيرون خوايدمي جوريچه تو؛ رفتي هم فرض بر خب -
 .بيرون فرستممي رو نازي مونم،مي من -

 .کردمي نگاهم باز دهن با سپهر
 ميگي؟ داري چي معلومه خوبه؟ حالت تو؟ اون بفرستم رو تو وقتاون بدم نجات رو نازي شدي؟ خل مگه -
 دعوا باهام کميه فوقش. رو من نه خوادمي رو نازي يارو اون. بکنن کاري من با تونننمي هااون نباش نگران -

 .گيرنمي
 چي؟ بياد تسر باليي اگه! ديوونگيه کار اين. کنمنمي قبول من نه -
 باليي؟ چه مثالً -
 .بکنيم ايديگه فکر يه بايد نه، -
 بديم؟ نجات رو نازي ويال تو بريم تانک با خوايمي هان؟ بکني خوايمي فکري چه مثال -
 !بندازي خطر به رو جونت تو ذارمنمي ولي دونم؛نمي من -
 به بعدم باشن؛ داشته کاري من با تونننمي اهاون گفتم جنگ؟ ميرم دارم مگه بعدم. نيست ايديگه راه سپهر -

 .نباش نگران عروسي ميرم دارم ميگم مخانواده
 !دونمنمي دونم؛نمي -
 !افتهنمي اتفاقي نباش نگران -

 .بياد کنار تونستنمي خودش با انگار. گذاشت فرمون روي رو سرش سپهر
*** 

 سرش به دست جوري يه بايد فقط. درآورديم رو آرايشگر آمار. شد راضي سپهر بالخره زدنحرف کلي بعد
 کشونديممي رو آرايشگر بايد. ايهحرفه زدنمخ تو گفتمي سپهر. بگيريم کمک کاميار از که شديم مجبور. کرديممي
 که پارکي ببره رو دختره بود قرار. کنه کارچي دونهمي خودش گفت کاميار. بره لواسون ويالي نتونه که جايي يه

 و بوديم نگفته کاميار به رو ماجرا. کنه معطلش تونستمي ظهر تا جورياين. گيرنمي رو را پسرها دختر تدونسمي
 اين براي کردمي درد سرش انگار کاميار. برسه جايي يه به نبايد امروز و کرده درست دردسر يکي براي گفتيم فقط

 .کرد قبول سريع گفتيم بهش تا کارها؛
*** 
 بود قرار من تحقيق طبق. بيرون بياد آرايشگر تا بوديم منتظر آرايشگره يخونه دم ماشين تو. ستشنبه پنج امروز

 ماشين تو سپهر و من. بياد دنبالش آرايشگاه دم شاهي هاينگهبان از يکي بود قرار و لواسون سمت بره نُه ساعت
 ماشين اين با محاله گفتمي و بود فتهگر رو هاشدوست از يکي بااليمدل ماشين هم کاميار. بوديم منتظر سپهر



 

 

73 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 با کاميار. بود تنش زردي پالتوي. اومد بيرون روييروبه ساختمون از دختره بعد کميه. نشه سوارش کسي و باشه
 .بلندگو رو گذاشت سپهر. گرفت تماس سپهر موبايل

 خودشه؟ داداش الو -
 .آره -
 !هست هم قناريي عجب کارش؛ تو رفتم باشه -
 !نزني گند رکاميا -
 .دارمبرنمي ازش چشم بعدازظهر تا زن؛ مخ کاميار ميگن من به داداش، نباش نگران -
 .باش مواظب باشه -

 .رفتن و شد سوار دختره بعد کميه و داشت نگه جلوش رفت کاميار. بود ماشين منتظر انگار دختر
 .کشيديم راحتي نفس سپهر و من
 .بود هآرايشگا دم که پارکي بريم خب خيلي -
 چي؟ براي -
 .دارم کار ميشه دير برو -

 .شدم پياده و برداشتم بودم آورده که رو ساکي. داشت نگه پارک دم. کرد حرکت سپهر
 .ميام االن -

 رنگيطاليي گيسکاله و برداشتم رو شالم. درآوردم ساک تو از بودم آورده که وسايلي. رفتم پارک دستشويي سمت
 بودم آورده که قرمزي شال. کردم سياه هم رو هامچشم. زدم لبم به قرمزرنگي رژ. دمکر سرم بودم خريده که رو

 .ريختم صورتم تو کج رو موهام. کردم سرم
 رو تصميمم ولي داشتم؛ استرس. زدم چشمم به بودم برداشته که رو هستي دودي عينک. بودم کرده تغيير خيلي
 حواسش سپهر. رفتم ماشين سمت و اومدم بيرون دستشويي از .گذاشتم کيفم تو رو قبليم شال. بودم گرفته قبال
 .کرد نگام تعجب با و سمتم برگشت سپهر. شدم سوار سريع. نبود

 !ديگه برو چيه؟ -
 هان؟ -
 .مياد يارو االن برو؛ ميگم -
 .باشه باشه، -

 .کرد حرکت
 !شدي عوض چقدر -
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 .بده قيافه تغيير بايد بيرون؛ بياد جوريمونه تونهنمي که نازي هم بعد. باشه پدرش بود ممکن خب آره -
 .داشت نگه آرايشگاه دم و نزد حرفي ديگه سپهر

 گفتي؟ چي مامانت و بابا به. زنهمي شور برات دلم افته؟نمي برات اتفاقي مطمئني تو هلنا ميگم -
 آخر يا کشهمي طول عروسي چون عروسي؛ ميرم امروز. نازيه عروسي گفتم مامانم ثانياً! نباش من نگران اوالًً -

 .نيست شنبهسه تا مأموريته که بابام. ميام فردا شونخونه ميرم سارا با يا ميام وقت
 .اندازممي دردسر توي رو تو خودمون خاطربه دارم. دارم وجدانعذاب! بگم چي دونمنمي -
 به رو هاتونگوشي سپهر فقط. افتهنمي من براي اتفاقي گفتم بعدم نزديم؟ رو هامونحرف مگه کردي؟ شروع باز -

 .ميدم خبر و زنممي زنگ خاله به جمعه ديگه يهفته خودم من. کنيدنمي روشن وجههيچ
 !ميشم ديوونه نگراني از من ديگه يهفته جمعه تا -
 نه؟ يا بيرون بياد خونه اون از نازي خوايمي! کردي امخسته سپهر -
 !خواممي معلومه -
 .بدن دست از رو ديگه چيزاي بايد بيارن دست به رو چيزي يه خوانمي وقتي هاآدم. کني قبول بايد پس -
 ...تو ولي -
 !خونيمي يأس يآيه داري شهمه دلداري جاي به! برگردما نکن کاري -
 !توام نگران باورکن ببخشيد باشه -
 .دنبالم بيان ممکنه بشم پياده بايد هم االن! نباش نگران -
 .باشه -
 .شدم پياده ماشين از
 هلنا؟ -

 .سمتش برگشتم
 .نميده انجام هرکسي که کنيمي داري برام رو کاري باارزشي؛ برام خيلي تو! باش خودت مواظب -
 .نذار تنهاش وقتهيچ! باش نازي مواظب -
 .کرد نگاهم نگراني با
 .باش خودت مواظب هم تو ميدم؛ قول باشه -

 .رفتم آرايشگاه در سمت
*** 

 .داشت نگه پام جلوي ماشيني بعد مکيه
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 خانم؟سوگل -
 .بله -
 .اومدم خانمنغمه طرف از من. شيد سوار بفرماييد -

 خودم به کردممي سعي. کردمي نگاه بهم آينه تو از شهمه راننده که مخصوصاً داشتم؛ استرس. شدم ماشين سوار
 تا پايين بودم انداخته رو سرم. زدمي معمول حد از دترتن قلبم. داشت نگه ويال در جلوي ماشين باالخره. باشم مسلط
 .نشناسه رو من کسي

 و شد بسته ويال در. بود ايستاده دورتر کميه که ديدم رو سپهر ماشين و برگشتم. شد باز در و زد بوق دوتا نگهبان
 .داشت نگه ويال هايپله جلوي ماشين. برگردوندم رو روم هم من
 .رفتم هاپله سمت و کشيدم عميقي نفس. بود سرد خيلي هوا. پيچيدم دهنم دور رو المش و شدم پياده ماشين از
 !صبرکن -

 .بودم نرفته باالتر پله دوتا هنوز. لرزيدمي هامدست
 .برگشتم صدا سمت

 ؟.هستيد کي شما -
 موهاي .خاکستري بافت يه با بود تنش مشکي کت. داشت بلندي قد. کردم نگاه ساله 33- 32 حدود پسري به

 .بود کرده شونه باال به رو رو مشکيش
 جذاب صورت. نيست توش روحي انگار. بود ايششيشه هايچشم توي مرموز حس يه. بود خاص هاشچشم حالت
 .اومدمي آشنا نظرم به. بود نگاهش تو خاصي غرور يه. داشت جدي ولي

 شدم؟ واقع پسند مورد -
 .مشد هول. بودم شده خيره بهش هااحمق مثل

 هستي؟ کي گفتم نداريد؟ زبون شمام، با -
 .شدم مسلط خودم به
 .کنم درست رو عروس اومدم. آرايشگرم -

 .زد بهم پوزخندي
 شده؟ هماهنگ ببينم کن صبر -

 جيبش از رو گوشيش. بزنه حرف من با خواستمي حتماً. شدممي بيچاره زدمي زنگ نغمه به اگه زدمي تندتند قلبم
 .کنم پرت رو حواسش دمکر سعي. آورد در
 .دارم کار کلي.بمونم منتظر سرما اين تو نيستم بيکار هم االن دنبالم؛ اومدن نيومدم، خودم من آقا ببخشيد -
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 .زد پوزخندي هم باز و بلندکرد گوشيش از رو سرش
 !دارم کار ميگي همچين کني؟مي کار ناسا تو نکنه داريد؟ کار -

 .رفتم در کوره از لحظه يک
 !باشي جمهور رئيس نکنم فکر نگهباني اينجا خودتم! کنممي کارچي من باشه داشته ربطي شما به نکنم فکر -

 .داد فشار دستش تو رو گوشي. بود شده عصبي
 ...با داري دونيمي هستي؟ کي کردي فکر مصرفبي يدختره -

 .داد جواب عصبانيت با. خورد زنگ گوشيش موقع همون
 .شده هماهنگ کارا دارم پرواز ديگه ساعت يه برم بايد من... آخرشه بله... ميشه تموم داره کارا بله -

 .اومد سمتم بود آورده رو من که نگهباني
 .ديگه تو برو وايسادي؟ اينجا چرا: نگهبان

 .کرده معطل رو من ساعته يه! بپرس اين از -
 .کرد قطع رو گوشيش پسرِ

 .وردمآ آرايشگاه از رو خانم اين من آقا: نگهبان
 !کنم کارچي درازازبون با دونممي وگرنه دارم؛ کار که حيف: پسره
 .رفتم باال سرعت با هاپله از و برگردوندم ازش رو روم

 .دادمي دستم کار داشت زبونم اين هم باز. گذشت خير به خداروشکر! ايعقده يمرتيکه
 .اومد سمتم خانممعصومه. کردنمي مرتب رو هاصندلي داشتن نفري چند. شدم ويال سالن وارد

 .بفرماييد خانم سالم -
 .برداشتم رو عينکم. بود نشناخته رو من
 .اومدم عروس آرايش براي سالم -

 .شد درشت هاشچشم و کرد بهم نگاهي
 .بفرماييد بله -

 .کرد نزديک بهم رو خودش. برد پذيرايي يديگه سمت رو من
 خوبيد؟ هلناخانم -
 کجان؟ بقيه. آره -
 .اتاقه تو خانمنازي فقط رفتن، همه -
 .ببريدش پشتي در از تا کنممي خبرتون شد حاضر نازي فقط. باشه -
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 .باشيد مواظب مادر، باشه -
 .زدم رو اتاق در. رفت خانممعصومه

 بله؟ -
 .اومدم عروس آرايش براي ببخشيد -

 .کردم نگاه بود در چهارچوب تو که زني به. چرخيد در توي کليد
 .المس -
 .بدم خبر خانم به تا بمونيد جاهمين فقط. تو بفرماييد سالم -

 و آينه و راحتي ست دست يک و بود اتاق کنار تخت يه. بود بزرگي اتاق. کردم نگاه اتاق اطراف به. ايستادم در کنار
 حتماً دادممي تمالاح که بود رومروبه هم پنجره دوتا. بود حموم و دستشويي کنم فکر که اتاق کنار دري با دراور
 .برداشتم اتاق آناليز از چشم نازي داد صداي با. داره حفاظ
 فهميدي؟ نميشم حاضر من! کارش پي بره بگو آرايشگر اون به! کنمنمي کاريهيچ من شيد گم بريد: نازي

 .اومد سمتم زن
 ...خوادنمي خانمنازي ببخشيد، -
 .زنممي حرف باهاش خودم -

 .رفتم تخت سمت آروم. ندادم رو زن هب مخالفت ياجازه
 .گفتمي بدوبيراه جوريهمين و پتو زير بود کرده رو سرش نازي

 .کنم آرايشت اومدم پاشو عزيزم -
 .برداشتم رو عينکم. شد خيره بهم و برداشت سرش رو از رو پتو نازي دفعهيه
 .عزيزم ميشه دير خانم پاشو -

 :گفت داد با دوباره زنه،مي گند داره فهميد انگار دفعهيه. رفتم بهش ايغرهچشم. بود بـرده ماتش نازي
 !کنمنمي کاريهيچ من -
 .ميگم تونخانواده به ميرم نيستم بيکار که من عزيزم -

 .رفتم در سمت مثالً
 .کن صبر -

 .شد بلند جاش از نازي
 .ندارم رو شونحوصله نزن؛ حرفي کسي به. ميشم حاضر باشه -
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 نگاهي بهش. بود کرده تعجب بشه حاضر بود کرده قبول زودي اين به نازي اينکه از زن. برگشتم و زدم لبخندي
 :گفتم و کردم

 .بيرون بريد شما خانم -
 من؟ -
 .باشه دوروبرم کسي کنممي کار که وقتي ندارم عادت من! عزيزم آره -
 .باشم بايد من نميشه، -
 .مکنمي صداتون شد حاضر باش بيرون شما عزيزم -

 کنه؟ سروصدا بياد ديوونه اردالن خوايمي باز! ديگه برو: نازي
 .رفت در سمت و کرد بهمون نگاهي دودلي با خانمِ

 .کنيد صدام داشتيد کاري شينممي در پشت من -
 .عزيزم باشه -

 تو اشک مه من. گريه زير زد و کرد بغلم و اومد سمتم سرعت با نازي. کرد قفل رو در و بيرون رفت در از خانمه
 .بود شده جمع چشمم

 .نداريم وقت زياد باش آروم نازي -
 .رفته يادتون رو من کردم فکر بينمت؛نمي ديگه کردم فکر هلنا -
 .اينجام که بينيمي! عزيزم باش آروم خب خيلي -
 .گرفت فاصله ازم کميه
 !اومدي؟ جوريچه -
 کجاست؟ عروست لباس. بشه دير ممکنه بشي؛ حاضر بايد فعالً. مفصله داستانش -
 .کرد اشاره تخت کنار به
 .من بدش خب، خيلي -

 .درآوردم کيفم تو از هم رو مشکي لنز. طورهمين هم گيسمکاله و درآوردم رو هاملباس. آورد رو لباس نازي
 .کنم حاضرت بشين

 بيرون؟ بريم خوايمنمي مگه کني؟ کارچ خوايمي -
 .نزن حرف بشين -

 هم رو گيسکاله. کردم مشکي آرايش هم رو هاشچشم. زدم براش خودم رژ همون از و اشتمگذ براش رو لنزها
 .گذاشتم سرش
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 دادم بهش رو خودم هايلباس. بودم آورده رو هستي مشکي بلندپاشنه هايکفش. بود ترکوتاه من از قدش نازي
 .بپوشه

 روش که دارپف دامن با و بود هدکلت اشيقه. بود قشنگي عروس لباس. پوشيدم رو عروس لباس هم من
 با عروس مسخره چقدر. کردم نگاهي هامکتوني به و باال گرفتم رو لباس دامن. داشت قشنگي هايدوزيسنگ
 !کتوني

 .باشه بد اشسليقه نميشه تو انتخاب با البته خوبه؛ اشسليقه اينکه مثل نه؟ قشنگه -
 12:30 عاقد و بود دوازده نزديک. کردم نگاه ساعت به. بود شده گيج و کردمي نگاه من کارهاي به فقط نازي
 .اومدمي

 .بود شده خيره بهم نازي. دادم بهش رو هاکفش و نازي سمت رفتم
 کني؟مي کارچي: نازي

 .منتظرته کوچه سر سپهر. بري زود بايد شده؛ دوازده ساعت. نيومدن همه تا بپوش بگير -
 چي؟ تو پس برم؟ که چي يعني برم؟ -
 بريم؟ نفري دو که نداري انتظار -
 چيه؟ بازيامسخره اين شدي؟ ديوونه -
 .نکن خراب رو چيهمه! نازي برو بيا -
 .نياي تو تا نميرم جايي من -
 .ندارن کاري من به اينا! ميفتي گير احمق -
 کردين؟ فکر چي خودتون با شما کنه؟مي ولت راحتي همين به کردي فکر. شناسينمي رو اردالن تو شدي؟ خل -
 .بکنه کاري تونهنمي کسي! نازي نباش نگران -
 فهميدي؟! هلنا نميرم من -
 .افتهنمي اتفاقي! کني خرابش تو که نکشيديم زحمت همه اين ما! کنممي خواهش برو بيا نازي -
 ...ولي -
 .کنم کارچي دونممي من! نباش من نگران هم اصال! برو عزيزم -

 موهام به سنجاق با رو تور. بستم کش با رو موهام و آينه سمت رفتم هم خودم. دستش ادمد زور به رو هاکفش
. سرم انداختم رو کالهش. کردم تنم رو عروس لباس شنل. بشم کامل عروس که داشتم کم تاج فقط. کردم وصل

 .کردم نگاه نازي به و برداشتم دوباره رو کاله. بخرم زمان تونستممي و شدنمي ديده اولش صورتم جورياين
 .بود دستش هنوز هاکفش و بود شده خيره بهم جوريهمين نازي
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 .بري بايد ديگه بپوش -
 !برم تونمنمي من هلنا -
 .برو بپوش شدم؛ درگير سپهر با کافي ياندازه به! ديگه بسه نازي -

 .سمتم برگشت. دادم هلش در سمت. پوشيد رو هاکفش نازي
 .زدم چشمش به رو عينکم

 کسي بردتمي جوري يه خانممعصومه. نزن حرف هم کسي با و پايين بنداز رو سرت. کن جمع رو حواست فقط -
 .نکنه شک
 .ريختمي اشک داشت. کرد بغلم نازي

 !ديگه برو کارهاست؟ اين وقت االن ديوونه -
 !کنمنمي فراموش رو کارت اين وقتهيچ هلنا -
 !ميشه تنگ برات دلم! باش خودت مواظب. ببينمت نتونم توق چند تا شايد! باش خوشبخت سپهر با -
 !هلنا دارم دوستت -
 .برو حاال عزيزم؛ منم -

 .کرد باز رو در خانمه و زد در به ضربه چند نازي. گذاشتم سرم روي رو شنلم و رفتم تخت سمت
 :گفت نازي

 .برم بايد من شد تموم -
 .بيرون رفت و زد تلخي لبخند. سمتم برگشت بار نآخري براي نازي. اتاق تو اومد و کرد تشکر خانمه

 رو روم هم من و کرد بهم نگاهي. کرد قفل رو در. بده تشخيص رو نازي صداي که نبود باهوش زياد زنه خداروشکر
 .نشست جاهمون و نزد حرفي هم اون. برگردوندم ازش
 .باشه نيومده پيش مشکلي و باشه فتهر بودم اميدوار. نه يا بود رفته نازي دونمنمي. بود گذشته ساعتنيم

 .بود کرده کالفم شنل کاله. بود شده گرمم
 .رفت در سمت شد بلند خانمه. چرخوندم در سمت رو سرم. رفت باال قلبم ضربان خورد در به که ايضربه با
 بله؟ -
 .اومده عاقد. هستم نغمه. کن باز -

 .اومد داخل نغمه و کرد باز رو در زنه
 رفت؟ سوگل -
 .خانم بله -
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 .بودم کرده مشت رو هامدست. اومدمي سمتم داشت. واميستاد داشت قلبم استرس از. نشستم جام سر سيخ
 .کرده کارچي سوگل بينمت بردار رو شنل حاضري؟ نازي -

 .شد راحت خيالم کميه. بود رفته نازي پس. نزدم حرفي
 .ببينمت بذار ميگم کري؟ -

 .وراون دادم هلش که آورد شنلم کاله سمت رو دستش. نزدم حرفي بازم
 چه؟ من به شدي هرچي! جهنم به اصال وحشي؟ چته -
 .رفت زنه سمت عصبانيت با
 .بيارش برو -

 .سمتم اومد زنه
 .فرستهمي رو نادر اردالن آقا وگرنه پاشيد خانم -

 .بود خري کدوم نبود معلوم ديگه نادر
 .خريدممي زمان بازم بايد. کنن پيدا رو نازي بود ممکن نفهميدمي االن اگه. شدم بلند جام از

 .انداختم پايين تونستممي که جايي تا رو سرم. نيستم نازي من نفهمه نغمه کردممي دعا و رفتم در سمت آروم
 .کرده عوض مغزتم صورتت جايبه سوگل کنم فکر! درنياورده بازيوحشي خانم عجب چه: نغمه

 سالن تو که کسايي واردشدنم با باشه؟ بدجنس قدراين تونهمي خواهر يه چطور. شدم رد کنارش از و دادم هلش
 زن. هانگهبان جزبه البته بودن؛ نفري 30-20 کنم فکر. کردم بلند کميه رو سرم. کردن زدندست به شروع بودن

 باالخره. وايسه قلبم اضطراب از که االنه کردممي حس. لرزيدمي پاهام. برد بود عقد سفره که جايي سمت رو من
 من کي و کرد بغلم کي خانممهري که نفهميدم حتي. بود نامفهوم برام صداها. بود بد حالم. نشستم صندلي يه روي
 از گوشم کنار کسي صداي با. کشتمي رو من کردم رو کار اين من فهميدمي اگه بابا. کردم جدا رو خودم ازش

 .بيرون اومدم خلسه
! کني کاري خوادنمي ديگه بردي رو دلم کافي ياندازه به کني؟ سورپرايزم خوايمي خانم؟نازي يهچ شنل اين -

 !نداره رو خوشي همه اين طاقت قلبم
 .برگردوندم ازش رو روم و گرفتم فاصله ازش. زياده سنش بود گفته بهم نازي. نبود جوون اصالً نظرم به صداش
 !احمق مردک

 حس که دادممي فشار رو لباس دامن قدراين. بودم کرده مشت شنل زير رو هامدست .کرد خوندن به شروع عاقد
 .ميشه پاره االن کردممي



 

 

82 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 مدام. شنيدممي رو قلبم ضربان صداي. پيچيدمي سرم تو بچينه گل رفته عروس گفتنمي وقتي هاخنده صداي
 استرس از رو لبم پوست. بود ??:? ساعت .کردم نگاه دستم ساعت به! کن کمکم خدايا! کن کمکم خدايا گفتممي
 .بود آخر بار کنم فکر. شدن ساکت همه دفعهيه. کندممي
 .کرد نزديک بهم رو سرش مرد همون بازم

 بره چاکتـينه*سـ عاشق که خوادنمي دلت گفتم؟ چي که يادته! نازي ريزيمي هم به رو اعصابم داري باز -
 .بگو رو بله آدم مثل قبرستون؟ يـينه*سـ

 .بود کشيده زجر چقدر نازي بيچاره. زدم پوزخندي
 .کنارم اومد خانممهري

 .بردي رو آبرومون! کننمي نگاهمون دارن همه باش زود نازي -
 .نگفتم هيچي ولي بيرون؛ زدمي امـينه*سـ از داشت قلبم

 .برداشت سرم از رو شنلم کاله يکي دفعهيه
 ...تو با مگه -

 باز دهنش خانممهري. بود سالن توي بدي سکوت. بود شده گشاد ممکن حد آخرين تا اشهچشم. بود زده خشکش
 .اومد سمتم تعجب با نغمه. بود مونده

 !هلنا -
 .گرفت دستش توي محکم رو بازوم کناريم مرد

 .بود شده قرمز هاشچشم و بود شده سرخ عصبانيت از صورتش
 کجاست؟ نازي هستي؟ کي تو -

 .رسيدنمي بهش زورم ولي بيارم؛ بيرون دستش از رو بازوم کردم سعي
 !کن ولم -

. شکنهمي دستم االن کردممي حس که بودش گرفته محکم قدراين. نکرد ول رو بازوم ولي شد؛ بلند جاش از مرد
 .بود شده گيج انگار هم اون که نازي پدر به کرد رو
 کجاست؟ نازي صادق؟ چيه بازيامسخره اين -
 .شده چي... دونمنمي... باورکن -

 :زد داد مرده دفعهيه. بود ترسيده بود زخمي ببر مثل که مرد اين از هم نازي پدر
 !بيرون همه -
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 مرد همون با بودن نازي پدر همسن که مرد يه و دختر يه و نغمه و نازي مادر و پدر جزبه شدن متفرق کمکم همه
 .نگهبان چندتا با اردالنه اسمش دونستممي االن که

 .داد فشار دوباره و بازوم اردالن
 هستي؟ کي تو -

 .بود زده بيرون پيشونيش رگ. بود شده منقبض فکش. شکستمي هاشدست تو داشت بازوم
 هستي؟... کي... تو... گفتم -

 .جلو اومد نغمه. بودم ساکت
 فراريش خواستمي ن؛موخونه اومدمي شهمه نبود بيخود. بودم مشکوک بهش هم اول از من! نازيه دوست: نغمه
 !عوضي يدختره. بده
 !نداره الزم ديگه دشمن باشه داشته تو مثل خواهري آدم! ببندي رو دهنت بهتره يکي تو -

 دادي؟ فراري کجا رو نازي! احمق يدختره شو خفه: نغمه
 تو که بودي کرده تمسخره يقيافه خرج چقدر شد حيف! ريختبي يدختره تويي بشه خفه بايد که اوني -

 ديدن از عده يه شدي؛ جادوگرا مثل هرچند. شد خراب شبت که عزيزم ببخشيد! شد خراب شهمه بدي پز عروسي
 !کردن پيدا نجات وحشتناکت يقيافه

 سمت رو بازوم اردالن ولي سمتم؛ اومد نغمه. شد ساکت سريع ولي کرد؛ آرومي خنده بود ترعقب کميه که دختري
 .کشيد خودش
 .منه مال اين کنار، وبر: اردالن

 .ايستاد جاش سر نغمه
 ! کنم کارچي باهات دونممي آره؟ زنيمي گول رو من جوجه توي: اردالن
 :گفت و هانگهبان از يکي به کرد رو اردالن

 رو حسابش شخصاً خواممي خودم. سالم البته خوام،مي هم رو پسره اون. گردينبرنمي نياوردينش تا! دنبالش بريد -
 .مبرس

 .بود دويده رو راه تموم انگار زد؛مي نفسنفس. شد سالن وارد الغر و قدبلند پسر موقع همون
 شده؟ چي -

 بودي؟ زمستوني خواب تو. آوردن تشريف آقا تازه! عجب چه: اردالن
 :زد داد دفعهيک

 هان؟ بودي گوري کدوم -
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 .بود پريده رنگش پسره
 .بودم حياط... تو من؟ -
 کجاست؟ نازي بگي ميشه وقتناو بعد! جالبه -
 نازي؟ -

 .شدمي کر داشت گوشم که بلند قدراين زد؛ داد دوباره اردالن
 !احمق يپسره! نازي آره -

 .کردمي نگاه اطراف به گيج. شده چي شدنمي باورش هم اون انگار. کرد نگاه من به تعجب با پسرِِ
 نبودي؟ اينجا تو مگه احمق؟ پسر کري -
 .بودم حياط تو صبح از من چرا؛ -
 کرده؟ پرواز نکنه رفته؟ گوري کدوم نازي بگي ميشه پس -

 .کرد بهم نگاهي اردالن. بيرون بکشم دستش تو از رو بازوم دوباره کردم سعي. زدنمي حرف پسره
 !کجاست نازي بگو خوش زبون با -
 .کن ولم دونم؛نمي -

 کيه دونستمنمي که مردي اون و نازي پدر. بود شده ارهپ لبم کنار. زمين روي شدم پرت که زد صورتم به سيلي
 .اومدن سمتش

 .اردالن کن ولش: مرد اون
 !کنممي آدم رو اين خودم من نکنه؛ دخالت کسي: اردالن

 روي از و گرفت رو بازوم و سمتم اومد دوباره اردالن. ايستاد جاش سرِِ مرد اون ولي عقب؛ رفت کميه نازي پدر
. بود شده وحشتناک واقعاً اشقيافه. بود دروغ نترسيدم ازش گفتم اگه. بود خون يکاسه هاشچشم. کرد بلندم زمين

 .کشيدمي نفس تندتند
 کجاست؟ نازي! بده رو جوابم آدم مثل -

 .بود گرفته درد صورتم
 .دونمنمي -

 .شدممي خفه داشتم. خودش سمت کشيد رو شنلم
 نه؟ بزني حرف خواينمي -

 .کردم نگاهش فقط
 !کنيمي مقاومت خوب! مياد خوشم نه -
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 .گرفت رو دستش و طرفش اومد دوباره مرد همون
 !نکن درست دردسر! اردالن کن ولش -

 روي رو دستم. بود گرفته درد بود اومده بهش که فشاري خاطربه گردنم. شد پاره شنلم که داد هلم جوري اردالن
 .دکرمي امخفه داشت واقعاً! احمق. گذاشتم گلوم

 .کيم من بفهمونم کوچولو اين به بايد من! بيرون بريد تونهمه -
 .نکن درست دردسر گفتم! بسه اردالن: مرد

 .کشيد داد دوباره اردالن
 خورد؟ هم به چيهمه خوشحالي االن نبودي؛ راضي ازدواج اين به هم اول از تو فهميدي؟ باش ساکت يکي تو -

 .گرفت من سمت رو انگشتش
 اشزنده من. بود چيز ترينمهم برام که گذاشت چيزي روي دست! بگذرم ازش تونمنمي که کرده کاري اين -

 !گرفت نشونه رو آبروم عوضي يدختره اين نيست، نازي موضوع االن. ذارمنمي
 باورم. ديدممي خواب داشتم انگار. بود شده گشاد تعجب از هامچشم. درآورد اسلحه يه کمرش پشت از دفعهيه

 فقط. کردندمي نگاه مجسمه مثل هم بقيه. بود زده خشکم. سمتم اومد. باشه خطرناک قدراين آدم اين شدنمي
 .ايستاد روشروبه اومد دوباره مرد همون

 شدي؟ ديوونه کنيمي کارچي داري! اردالن کن تمومش -
 !ينکرد برادري برام االن تا هرچند. برادرمي ميره يادم وگرنه ارسالن کنار برو -

 .گذاشت پيشونيم روي رو اسلحه و داد هلش رو مرده
 .بکشم نفس خوب تونستمنمي حتي بود؛ کرده قفل بدنم ترس از
 !نکردم خالصت تا کجاست بگو -

 اينکه ولي بودم؛ کرده کار اسلحه با هاسال خودم و بود پليس بابام درسته. بودم شده الل. کردم مي سکته داشتم
 فهميدمي نبايد. کردم نگاهش مستقيم. باختممي رو خودم نبايد. بود ديگه چيز يه پيشونيم رو بذاره رو اسلحه کسي

 .ترسيدم
 !گفتمنمي بهت دونستممي هم اگه کجاست؛ دونمنمي من -
 نگاه بهش شوکه همه. خنديدمي بلندبلند بعد و آروم اول. خنديدن به کرد شروع دفعهيه بعد و کرد نگاهم بهت با

 .گرفت فاصله ازم کميه و برداشت پيشونيم رو از رو اسلحه. بود شده هاديونه مثل. کردنمي
 .بود اومده سالن تو تازه که پسر همون به کرد رو
 !زن يه... زنه يه. کن نگاهش خوب! ببين بابک -
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 :زد داد
 اين وقتاون ادي؛دمي لو رو چيهمه اول چک همون با بودي عرضهبي توي اگه! بيشتره شعرضه تو از زن يه -

 !زنهنمي حرفي ميگه و ميشه خيره من هايچشم تو زن
 .خورهمي حرص داره بود معلوم بود؛ کرده مشت رو هاشدست پسر

 !نادر... نادر. بلدم هازن آوردن حرف به براي رو خودم هايروش من! کوچولو خانم نداره اشکال -
 .شد سالن وارد هيکليقوي مردي

 !سراغش بيام سرفرصت تا باغ هت انباري ببرش -
 .بابک پسر، همون به روکرد دوباره

 فهميدي؟ گرديبرنمي نکردي پيداش تا و کنيمي پيداش رو نازي ميري -
 .رفت سالن خروجي در سمت پسره

 !بابک -
 .برگشت پسر

 بله؟ -
 .برگرده امشب همين بگو عطا به -
 ...قرارداد ولي -
 !پرواز اولين با امشب، همين برگرده؛ بگو گفتم -

 .رفت بيرون در از و داد تکون رو سرش پسر
 .ببرش وايسادي؟ چرا نادر -

 .کشيدم کنار رو خودم که بگيره رو بازوم خواست و سمتم اومد مرد
 !نزن بهم رو کثيفت دست -

 .شدم بلند جام از خودم
 بگم بايد هرچند! پليس با البته دنبالم؛ ميان برنگردم شب آخر تا اگه اينجام؛ من دوننمي مادرم و پدر! آقا ببين -

 .پليسه پدرم
 .نياورد خودش روي به ولي پريد؛ رنگش کميه مرده

 .ببرش نادر! نشناختي رو من هنوز دخترجون؟ کنيمي تهديد رو من -
 .کشيدمي در سمت رو من. گرفت رو بازوم مرد

 .کنممي شکايت تونهمه از! ديوونه کن ولم -
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 .برد بيرون ويال از رو من مرد. کردنمي نگاه همه. زدنمي حرفي کسهيچ
*** 

 واقعاًً کاش بود؛ کابوس مثل برام اتفاق اين باور. شکستمي رو سکوت اين باد يزوزه فقط سکوت؛ و تاريکي
 !واقعيت نه بود کابوس

 .نباشه پام دست توي که کنممي جمع رو عروسم لباس
 .کرده عادت اريکيت به هامچشم. کنممي نگاه اطراف به

 از. کرده روشن رو انباري کمي که تابهمي انباري به کوچيکي يپنجره از کمي نور. اينجام که هست ساعتي چند
. کنممي نگاه بيرون به شده زده پنجره به نامنظم طور به که هاييچوب الي از. ميرم پنجره سمت و ميشم بلند جام
 .شکنهمي رو سکوت که باد صداي و قمطل تاريکي فقط نميشه؛ ديده خاصي چيز
 .گيرممي فاصله پنجره از. نميشه ايجاد تغييري اصالً که محکمه قدراين ولي زنم؛مي هاچوب به ضربه چند

 کارچي پنجره روي محکم هايچوب و زدهيخ هايدست اين با خواستممي مثالً! بودم کرده اياحمقانه فکر چقدر
 کنم؟
 چندتا با بخوام که برسه چه ببينم؛ رو بيرون خوب تونستمنمي حتي باريک شيارهاي وجود با اومدبرنمي ازم کاري
 .بشکنم رو هاچوب هادست اين با ضربه
 .کنم فرار تونممي و شکنهمي هاچوب االن فيلما تو مثل مثالًً کردم فکر
 انگشتم. کنهمي درد شکشيده جاي هنوز. رمبمي صورتم سمت رو دستم. هستم انباري اين تو ساعته چند دونمنمي

 مثل هستم توش که انباري. ميگم جونيکم «آخ» و کنممي ريز رو هامچشم دردش از. کشممي لبم کنار به رو
 تا کنممي حلقه دورم رو هامدست. ندارن حس پاهام و هامدست کنممي حس که سرده قدراين. مونهمي يخچال

 تور از قسمتي. کنهنمي کم بود کرده رسوخ هاماستخون به که سرمايي از هم کار اين ولي بشم؛ گرم کميه شايد
 لباس اين. ستفايدهبي ولي بشه؛ گرمم و بپوشنم رو امباالتنه بتونم کمي شايد تا باال ميارم رو عروس لباس دامن
 .کنم گرم رو دمخو نميشه تور تيکه تا چند با که هست ـان*عـريـ اشباالتنه قدراين لعنتي

 .شدمي روشن تکليفم زودتر بايد بشينم؟ جوريهمين خواستممي کي تا. ميرم در سمت به
 .زنممي در به چندبار شده حسبي سرما از که جونمبي مشت با
 کنيد؟نمي باز رو در اين چرا اونجاست؟ کسي! آهاي -

 .نيست خبري ولي کوبم؛مي در به ديگه چندبار
 .کنم گرم رو خودم بتونم شايد زنممي قدم. شنيدنمي رو صدام کسي لعنتي باغ اين ته. دبو سکوت جاهمه
 .شدمي سردم بيشتر نشستممي اگه



 

 

88 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 !کن کمکم خودت بود؟ مصيبتي چه اين خدايا -
 دست از! داشت سنگيني دست چه لعنتي. بود زده صورتم به که محکمي سيلي ياد. افتادم عصبانيش يچهره ياد
 که دادممي اميدواري خودم به مدام. برم راه خوب تونستمنمي که داشت پف قدراين بودم؛ شده کالفه سلبا اين

 .ميشه درست چيهمه
 خودم دور رو هامدست بازم و شينممي گوشه يه. کرده رسوخ استخونم مغز به سرما نداره؛ رفتن راه توان پاهام ديگه

 هستي دلم. خواستمي رو مامان دلم. شده جمع چشمم توي اشک. هبش شايدگرمم ميدم تکون رو خودم. پيچممي
 .خورديممي شام داشتيم بودم خونه اگه االن. خواستمي رو

 تاريکي تو. ميشه ظاهر در جلوي بلندي قامت و ميشه باز در. کشممي ديوار کنار رو خودم. مياد پايي صداي
 گوشيش نور. ميشه نزديک بهم. چسبونممي ديوار به بيشتر ور خودم. مياد جلوتر کميه. کيه بدم تشخيص تونمنمي

 .کنممي ريز صورتمه تو مستقيم که نوري خاطربه رو هامچشم. گيرهمي سمتم و کرده روشن رو
 .کوچولو موش تو به رسيديم! خب خب، -

 .زنمنمي حرفي
 عزيز؟ خوبه حالت هان؟ کنهنمي درد که صورتت -

 :زنهمي داد و ميشه عوض صداش حالت هدفعيک. کنممي سکوت بازم
 فکر چي خودت با احمق؟ يدختره اَمکي من دونيمي! رو شاهي اردالن رو؛ من آره؟ زنيمي دور رو من حاال -

! کنم پيداش کن دعا فقط بکني؟ من با رو بازي اين کردي جرئت چطور بذاري؟ کاله رو من سر تونيمي که کردي
 !خوشگله بکني رو گورت بايد وگرنه
 که نبود سخت زدنشحرف طرز اين با ولي ببينم؛ رو صورتش خوب بود صورتم توي که نوري خاطربه تونستمنمي

 :زد داد دوباره. نداره شوخي باهام بفهمم
 بشم؟ وارد ايديگه راه از يا زنيمي حرف خوش زبون با کجاست؟ -

 .شکستيم رو اتاق سکوت عصبيش هاينفس صداي. زنمنمي حرفي بازم
 !مياد خوشم بازي از منم! باشه کني؟ بازي باهام خوايمي -

 .زنممي جيغي درد از که زنهمي چنگ رو موهام دفعهيک. زنهمي زانو کنارم و جلو مياد
 هان؟ کجاست گفتم -

 .کشهمي بيشتر رو موهام. بودم ساکت بازم
 آشغال؟ يدختره کجاست -

 .کنه جدا سرم پوست از رو موهام خوادمي انگار گرفته؛ درد سرم. باشم ساکت تونمنمي ديگه
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 خواي؟مي جونم از چي! لعنتي کن ولم -
 کجاست؟ گفتم! شد باز زبونت عجب چه -
 !کن ولم دونمنمي... دونمنمي -
 که کنممي باهات کاري وگرنه! کنم پيداش کن دعا فقط. کنم کارچي باهات دونممي! خواستي خودت باشه -

 !کني تصور نتوني حتي که ميارم سرت باليي! باشه آرزوت بهترين رگم آرزوي
 .ميده جواب رو گوشيش و کنهمي پرتم زمين روي و کنهمي ول رو موهام. خورهمي زنگ گوشيش

 نشه؟ مزاحم کسي نگفتم چيه؟ -
 :زنهمي داد. شده ترعصبي انگار ميگه؛ بهش چي خطه پشت که کسي دونمنمي

 !اومدم باشه -
 .ميشم بلند جام از. ميره در سمت من به توجه ونبد
 .برم بذار دونم؛نمي چيزي من! کجاست دونمنمي من -

 .سمتم گردهبرمي
 !کجاست دونيمي خوب تو آره؟ احمقم من کردي فکر -
 خواي؟مي جونم از چي. برم بذار! رواني دونمنمي چيزي من -
 !زود خيلي ميشه؛ معلوم زودي به نه؟ دونينمي -
 .خورممي سر ديوار درکنار توي کليد چرخش با. بندهمي محکم رو در و ميره بيرون انباري از
 کنم؟ کارچي خدايا! بده نجاتم خدايا -

*** 
 .بود رفته اردالن که بود ساعت يه کنم فکر
 کردم حس بازم. دممرمي سرما از حتماً کشتننمي رو من اينا اگه وگرنه نشستم؛مي جا يه نبايد. شدم بلند هم باز

 ولي کردم؛ ريز بازم رو هامچشم. شد انباري وارد يکي و شد باز در بعد کميه. نشستم ديوار کنار رفتم. اومد صدايي
 جلوي رو هامدست. گرفت سمتم و کرد روشن رو گوشيش نور. ترنزديک اومد. ببينم رو صورتش خوب تونستمنمي

 .نباشه صورتم تو که دکر مايل کميه رو نور. گرفتم هامچشم
 دخترجون؟ خوبي -
 بشه؛ وارد کشيدنمحرف براي راه اين از خواستمي شايد پرسيد؟مي رو حالم که بود کي. کردم نگاهش تعجب با

 .نزدم حرفي. خوردممي رو هاشحرف گول نبايد
 کردي؟ رو کار اين چرا -



 

 

90 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 !دونمنمي چيزي من برم؛ من بذاريد -
 کردي؟ کارچي دونيمي تو -

 .ستديگه جور يه کردم حس ولي بود؛ اردالن شبيه صداش
 .دادم نجات کردمي ازدواج باهاش زور به داشت و بود باباش سنهم که آدم يه دست از رو دوستم! آره -
 کيه؟ اردالن دونيمي تو -

 .زدم پوزخندي
 ست؟پدرخوانده نکنه گيد؛مي رو همين شهمه کيه؟ -

 .زد بخنديل انگار. شد عوض صداش
 .بدي دست از رو جونت کارت اين خاطربه ممکنه. باشه بدتر هم اون از شايد -
 .دنبالم مياد صبح تا بابام -

 حتماً و شدنمي نگران رفتممي فردا تا اگه مامانم تازه. اينجام من دونستنمي اصالً بابا. ميگم چرت دارم دونستممي
 .بود تاريکي تو يتير خب ولي موندم؛ سارا پيش کردمي فکر

 فقط وسط اين و کنهمي پيداش باالخره اردالن! کن راحت رو خودت و کجاست نازي بگو ما به دخترجون ببين -
 .گذرهنمي کسي از راحتي همين به اون شناسم؛مي خوب رو برادرم من. کنيمي ضرر تو
 .کنه پيداش تونهمي اگه. ندارم مشکلي من هستي؟ چي نگران شما -
 .دخترمي سنهم تو بياد؛ سرت باليي خوادنمي دلم من -

 .زدم پوزخندي
 اي؟غريبه آدم يه نگران برادرت جاي به کنم باور بايد نگرانمي؟ که هستي کي شما -
 چيه؟ اسمت -
 داره؟ فرقي چه شما براي -
 .بدونم خواممي -
 .سازگار هلنا -

 .کرد سکوت ثانيه چند
 .کردمي نگاه رو صورتم داشت گاران گرفت؛ صورتم تو رو نور دوباره

 چيه؟ پدرت اسم -
 جا؟اي بياريد هم رو هااون خوايدمي نکنه داريد؟ امخانواده اسم به کارچي شما -
 .بدونم خواممي فقط نه، -
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 .برم من بذاريد. گفتم هم برادرتون به کجاست؛ نازي دونمنمي من آقا ببينيد -
 .برنمياد ازم کاري نيست؛ من دست -
 خوايد؟مي چي اينجا؟ اومديد چي براي پس -
 .بري بذارن تا کجاست نازي بگو بهشون. ببينمت بيام بذاره که کردم راضي زور به رو نگهبان. بيرون رفته اردالن -
 .دونمنمي چيزي من گفتم -
 کسهيچ تدس از ديگه بياد عطا اگه بدون ولي نيست؛ ساخته کاري ديگه من دست از! دونيمي خودت باشه -

 .نداره شوخي باهات اون. نيست ساخته کاري
 کيه؟ ديگه عطا -

 .رفت در سمت. شد بلند کنارم از و نزد حرفي
 .برم من کن کاري يه پس دخترتم؟ جاي من نگفتي مگه ميري؟ کجا -
 !متاسفم تونم؛نمي -
 که چيزي دنبال تاريکي تو مدست با. کرد قفل رو در. رفت بيرون در از و جلوم انداخت چيزي يه آخر لحظه تو

 مثالً اين با. بود کوچيک چاقوي يه. کردم بهش نگاهي. داشتم برش. خورد چيز يه به دستم. گشتم بود انداخته
 اردالن مگه کرد؟مي کمک بهم داشت چرا. رفتم فکر تو. بود بهتر هيچي از باز خب ولي کنم؟ کارچي خواستممي

 .برم بيرون اينجا از که اينه مهم. بدم نجات رو خودم جوريچه کنم فکر بايد ناال چه؟ من به اصال نبود؟ برادرش
 دونستمنمي وگرنه بود؛ پام کتوني شد خوب. کردم قايم جورابم تو رو چاقو سريع. شد باز در دفعهيه که بودم فکر تو

 .اومد سمتم بود ادرن اسمش که مردي همون. گرفت سمتم ايقوهچراغ داخل بود اومده که کسي. کنم کارچي
 !پاشو -
 .نداشت رفتنراه توان پاهام. لرزيدممي سرما از. بردمي ويال سمت رو من داشت. جلو داد هلم. شدم بلند جام از
 .داد هلم داخل سمت به بازم مرد. رسيديم ويال وردي دم به

*** 
 کار تريناحمقانه اين داشتم که موقعيتي ناي تو. اومد لبم رو لبخندي صورتم به گرم هواي خوردن با. شدم ويال وارد
 سالن وارد. بودم شده گرم جاي يه وارد سرما همه اون تحمل از بعد که بود طبيعي العملمعکس خب ولي بود؛

 دختري همون مثل بودم شده. افتادم ديديممي هستي با که هاييفيلم ياد. بودن سالن اطراف نگهبان چندتا. شديم
 واردشدنم با و نشسته من به پشت صندليش روي گيرگروگان يارو حتماًً هم االن. بودنش گرفته گروگان فيلم تو که

 .بيفته برام اتفاق اين کردمنمي فکر وقتهيچ. گردهبرمي
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 به کرد گير پام و نبود حواسم هم من بود، داده هلم دفعهيه چون. داد هلم دوباره نادر، مرد، همون که نبود حواسم
 چاقو که کردم جمع رو پام. کنار زدم صورتم تو از رو موهام. شد ريخته دورم موهام. زمين روي افتادم و لباس دامن
 .کردم بهش رو روم. نشه ديده

 ميدي؟ هلم چرا چته؟ ديوونه؟ هي -
 کتون شلوار. کردم بلند رو سرم. بود جلوم مشکيش هايکفش. چرخوندم رو سرم. ايستاده کنارم يکي کردم حس
 لعنتي. بود شده خيره بهم روحبي هايچشم همون. بردم باالتر رو سرم. رنگشيري بافت بلوز و بود پاش گيرنکرم
 !اين بازم

 .کردم نگاهش عصبانيت با. گوشم پشت زدم دوباره رو موهام. بودم آشنا براش انگار کرد؛ ريز کميه رو هاشچشم
 شناختي؟ چيه؟ -
 .شد عوض صورتش حالت. خورد جا حرفم از
 .ديدم هافيلم از رو کارياتشيرين البته قالبي؛ آرايشگر درازه خيلي زبونت بينممي نه -

 .بود سالن کنار دوربين به نگاهش
 .اتاق تو بيارش نادر -

 .کرد بلندم زمين از و گرفت رو بازوم گنده مرد همون
 !شکستي رو دستم! ديوونه کن ولم -

 .کشيدمي اتاق سمت رو من
 خوايد؟مي جونم از چي! کنيد ولم -

 مغرورش ژست همون با پسر. بود توش نازي و بودم اومده قبالً که بود اتاقي همون. بست رو در و اتاق تو داد هلم
 .چرخوندمي انگشتش دور که بود دستش هم سوئيچي. بود داده لم اتاق کنار راحتي روي

 .شنوممي! خب -
 شنوي؟مي رو چي -
 کجاست؟ نازي -
 .دونمنمي چيزي من گفتم هم هاقبلي اون به جديدي؟ سبازپر -

 .اومد سمتم. کتش جيب تو انداخت رو سوئيچ و شد بلند جاش از. زد پوزخندي
 !کوچولو خانم نيستم مهربونم هاقبلي اون مثل من ولي -

 کنار گذاشت رو اشهدست از يکي. ديوار به چسبيدم که قدراين نزديک؛ اومد دوباره. عقب رفتم. شد ترنزديک بهم
. زدمي تند تند قلبم. بخورم تکون تونستمنمي. ديوار روي کمرم کنار گذاشت هم رو دستش يکي اون و سرم
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 انگار. بکشم نفس خوب تونستمنمي حتي که بود طوري نگاهش. بود دوخته هامچشم به رو روحشبي هايچشم
 .کردمي آناليز رو رفتارم تکتک داشت

 گفتي؟مي خب -
 .کنار برو دونم،نمي چيزي... من -
 کوچولو؟ ترسيدي -
 ... داشتيد نگه زور به اينجا رو من بفهمه اگه کيه؟ بابام دونيمي! کنار برو گفتم -

 .بود رفته باال قلبم ضربان و بود شده گشاد هامچشم. لبم روي گذاشت رو انگشتش
 !سازگار سرهنگ دختر زنيمي حرف زياد -

 سريع ولي شد؛ عوض ثانيه چند براي شايد نگاهش حالت و شد خيره چشمم به لحظه يه. شد گشاد بيشتر هامچشم
 .قبل به برگشت حالتش

 سازگار؟ سرهنگ دختر بوديم کجا خب -
 !کنار برو. دونمنمي چيزي... من -
 .نزدي حرفي هنوز که تو کنار؟ برم چرا -
 !دونمنمي چيزي من گفتم -
 هايچشم اون با آدم اين از. بيارم کم جلوش خواستمنمي ولي بود؛ اومده دردم. گرفت شمشت تو رو موهام دفعهيه

 .بود شده جمع چشمم تو اشک درد از. کشيد بيشتر رو موهام. بودم بيزار ايشيشه
 همين خاطربه حساسه؛ شونروحيه نيست! کنن گريه دارن عادت هازن نکش؛ خجالت! کن گريه نداره عيب -

 .کننمي گريه شهمه
 .دادمي تحقير بوي شهمه هاشحرف. کنم گريه آدم اين پيش خواستمنمي. کنم تحمل بتونم که گرفتم گاز رو لبم

 .گوشم نزديک آورد رو سرش
 هان؟ کجاست نازي -

 .سوختمي درد از سرم. کرد ول رو موهام. نزدم حرفي
 من ولي جوني؛سخت گفت اردالن. شم وارد ايگهدي راه از تو براي مجبورم! نميشه حاليت خوش زبون کنم فکر -

 خوشگله؟ نه! ترسهمي ايديگه چيزاي يه از حتما نترسه پيشونيش روي ياسلحه از که کسي البته نکردم؛ باور
 .کرد نگاهي سرتاپام به
 !کنيم امتحان رو ديگه راه يه چطوره -

 .عقب کشيدم رو خودم. بود ايستاده تخت کنار. تخت روي کرد پرتم. تخت سمت برد رو من و روگرفت بازوم
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 نه؟ يا ميگي -
 .کردم نگاهش فقط

 .خواستي خودت باشه -
 .بود اعصابم رو اشمسخره پوزخند. کردم جمع رو خودم. بودم ترسيده. درآورد رو تنش بافت حرکت يه با

. بود رسيده ممکن حد رينتدرشت به وحشت از هامچشم. کرد باز رو بلوزش اول يدکمه. بود تنش سفيدي پيراهن
 .لرزيدمي هامدست ترس از. کرد باز دومم يدکمه

 کني؟مي... غلطي... چه... داري -
 رو افتخار اين هرکسي به من چون باشه؛ افتخار برات بايد بودن من با البته! بگذرونيم خوش کميه خوايممي -

 اهميتي برام من خب ولي بياد؛ سرش باليي چه هقرار دخترش بياد خوشش سرهنگ جناب نکنم فکر هرچند! نميدم
 !نداره
 تلخ ادکلن حتي بود؛ انگيزنفرت برام آدم اين چيزهمه. لرزيدمي ترس از تنم تمام. بود باز هاشدکمه يهمه حاال

 .سمتم شد خم. بودم کرده عرق و بودم گرفته تهوع حالت. نقصشبي بدن و لعنتيش
 .بدي نجات رو خودت و بزني حرف تونيمي! نشده دير هم هنوز -
 .خالي خاليِ نبود؛ هيچي هاشچشم تو
 !جهنم به... برو -
 .کشيد خودش سمت رو من و گرفت رو بازوم. شد قرمز هاشچشم ثانيه چند عرض در
 براي البته. فرستممي براش رو فيلمش نباش، نگران ولي ببينه؛ رو فداکاريت که نيست عزيزت دوست که حيف -

 !طورهمين هم سرهنگ
 !کن ولم عوضي حيوون -

 .کنم حس دهنم تو رو خون يمزه تونستممي. شده پاره دوباره لبم کنار کردم حس که زد صورتم به سيلي
 نه؟ يا زنيمي حرف! ميدم فرصت بهت بار آخرين براي -

 .خودش سمت کشيد رو من دوباره
 .شنوممي -

 .زمين افتادم تخت روي از. زد صورتم به ايديگه سيلي دوباره .صورتش تو کردم تف بود دهنم تو که رو خوني
 .کردمي پاک رو صورتش دستمال با داشت. برداشتم کفشم کنار از سريع رو چاقو. بود فرصتم تنها اين
 .کشيدمي نفس هاديوونه مثل. کرد بلندم زمين روي از و سمتم اومد

 !کنم چکار باهات دونممي! بکنه رو رفتار اين من با نکرده جرئت کسهيچ حاال تا هان؟ کردي غلطي چه -
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 .پهلوش کنار گذاشتم رو چاقو لحظه همون
 !عوضي نخور تکون -

 .بود شده شوکه
 .گذاشتم جاهمون رو چاقو دقيقاً االن. نموني زنده که بزنم ضربه کجات به دونممي! دکترم من دونيمي حتما -

 تو آخر تا هم رو چاقو اگه چون باشه؛ شده باورش که بودم اميدوارم ولي د؛بو کرده باور رو حرفم چقدر دونمنمي
 خيلي امکانش داشت که قوي بدن با کوچيک چاقوي اين با تازه. بود کم مرگش احتمال بازم کردممي فرو پهلوش

 !ببينه چنانيآن يصدمه بود کم
 احمق؟ دختر کنيمي غلطي چه داري -
 .بيفت راه! شو خفه -
 !افتادي در کسي دب با -
 !شو خفه گفتم -

 .لرزيدمي هنوز هامدست. ايستاد در پشت. نکنه گيرمغافل که بود حواسم
 .اينجا بياد بگو غول اون به -
 !کنيمي امضا رو خودت مرگ حکم کارت اين با داري -
 !بميري بخواي نکنم فکر. نزن مفت حرف و بکن گفتم که رو کاري -

 باز رو در. بود تموم کارم کردمي شک بهم اگه. کردممي سکته داشتم ترس از. دادم فشار شپهلو به کميه رو چاقو
 .کرد

 .کن صداش جاهمين از -
 :زد داد. بود داده فشار هم روي هاشدندون

 !نادر -
 .گفتم بهش در پشت از آروم. اتاق طرف اومد سريع مرد

 .برگرده بگو بهش -
 !برگرد -

 آقا؟ چي براي: نادر
 !احمق برگرد فتمگ -

 .برگشت مرد
 .چپ سمت برو کميه خودتم -
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 .کنم کارچي خواممي من دونستنمي. کرد حرکت آروم
 .سمتش گرفتم و رداشتمب نادر پشت از رو اسلحه سريع که کنه گيرمغافل خواستمي. عقب رفت کميه
 .نخور تکون -
 .برگشت سمتم هم نادر صدام با
 !عقب ريدب آدم يبچه مثل هردوتون -

 :گفتم و نادر به کردم رو. بود شده شوکه انگار هم اون. کردمي نگاهم تعجب با نادر
 !باش زود. اتاق تو بيا سرت روي بذار رو هاتدست -

 .اتاق تو اومد هم نادر
 !بيابوني غول ببند رو در -

 .بست رو در نادر
 .تخت به ببندش رو غول اين! تو هي -

 .بود ايستاده سرجاش
 کري؟! باش دزو -

 .زد بهم پوزخندي
 بيرون؟ بري اينجا از تونيمي راحتي همين به کردي فکر -
 .بکن گفتم که رو کاري زدنحرف جاي به. بيرون بريمي رو من تو ولي نيست؛ راحت نه -
 کوچولو؟ گرفتي دستت که چيه اسلحه دونيمي اصالً -

 .بود اردالن ظرمنت حتماً کرد؛مي تلف رو وقت داشت. بودم شده عصبي
 اصالً مدلش اين از من البته! چيه اسلحه ميدم نشون بهت وگرنه بکني؛ گفتم که رو کاري و شي خفه بهتره -

 باش مطمئن! هاايحرفه براي نه خوبه کارآموزا براي. آمريکا ساخت. مگنوم 357 روجر کمري سالح نمياد؛ خوشم
 !کنم درست خوشگل راخسو يه سرت وسط که کنم شليک باهاش بلدم قدراين

 .بود شده گشاد هاشچشم
 !چيه اسلحه بدم نشونت عملي خوايمي شايدم. ببندش باش زود -
 .نادر سمت رفت عصبانيت با
 البته. کنممي خالي مخت تو رو گلوله بياري در بازي زرنگ بخواي هست؛ بهت حواسم. ببند رو دستش مالفه با -

 .دارم احتياج بهت هنوز ولي شم؛بک رو متجاوز يه خوادمي دلم خيلي
 .کردم نگاهش نفرت با. بست رو نادر دهن و پا و دست. بشنوم کشيدمي عصبانيت از که رو هايينفس تونستممي
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 .بيفت راه و ببند رو هاتدکمه -
 .بست رو بلوزش هايدکمه

 !کشمتمي فرصت اولين تو خودم باش مطمئن -
. دونيدمي تونخواسته به رسيدن براي وسيله رو هازن که خورهمي هم به تو مثل کثيفي مردهاي امثال از حالم -

 !کمتريد هم حيوون از تو امثال
 .گفتنمي چيزي ولي بود؛ زده بيرون پيشونيش رگ و دادمي فشار هم به رو هاشدندون

 .کنم تحملت زياد تونمنمي چون بيفت؛ راه -
 در. نشه ديده اسلحه که دستم روي انداختم رو کت و پهلوش رو شتمگذا رو اسلحه. برداشتم مبل روي از رو کتش

 .بيرون رفتيم اتاق از و کردم باز رو
 .کردم نزديک بهش رو سرم آروم

 حرف يا بکني اشتباهي بخواي باشه يادت. ديگه جاي يه ببري رو من بايد ميگي احمقت هاينگهبان اون به -
 !کنممي شليک بزني اضافه
 تو نگهبان چندتا همون. گرفتم دستم تو ترمحکم رو اسلحه. زدمي بيرون دهنم از داشت قلبم. مرفتي سالن سمت
 حساب ازش انگار. زدنمي حرفي کسي. شديم رد نگهبانان جلوي از. نبود خبري اردالن از خداروشکر. بودن سالن

 نتونه که نکنم نگاهش کردم سعي. کرد نگاهي ما به. بود در دم نگهبان يه. رسيديم سالن خروجي در دم. بردنمي
 .دارم اضطرابي چه بفهمه هامچشم از
 ريد؟مي کجا ببخشيد -

 .ديگه جا يه بريم بايد ما: پسر
 .بره بيرون اينجا از نبايد کسي گفتن آقا ولي -
 هان؟ کنم کارچي ميگي من به که هستي کي تو -
 ...ولي آقا؛ ببخشيد -
 !وراون گمشو -

 .کشيدم راحتي نفس. وراون رفت در کنار از مرده
 .ماشينت سمت برو -
 .ندارم ماشين من -

 .بودم ديده دستش تو رو سوئيچ. احمقم من بود کرده فکر
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 ماشين اون احتماالً. کتت جيب تو انداختي کنم فکر ديدم؛ دستت تو رو سوئيچ خودم! شازده نيار در بازيزرنگ -
 نيست؟ تو مال مشکي

 .گرفتم جلوش و درآوردم کتش جيب تو از رو چسوئي مديگه دست با
 نه؟ نداري ماشين -

 در سمت. زدم رو ماشين دزدگير. بشنوم رو فکش هاياستخون صداي تونستممي. دادمي فشار هم روي رو فکش
 .رفتم شاگرد

 .کن باز رو در -
 .کرد باز رو در
 .شو سوار باش زود -
 !احمق يدختره مردي بيرون بري اينجا از -
 .منه دست اسلحه که فعال ماشين؛ تو بشين نزن حرف -
 .آوردم فشار پهلوش به اسلحه با کميه

 .ماشين تو نشست
 .فرمون پشت وراون برو -

 .گرفتم سمتش رو اسلحه. کرد بهم نگاهي
 !باش زود -

 .سمتش تمگرف رو سوئيچ. شدم سوار منم. کشيد وراون زور به رو خودش. بود شده قرمز حرص از صورتش تمام
 .کن حرکت باش زود -

 .کرد حرکت و زد چنگ دستم تو از رو سوئيچ
 در جلويي. برسه راه از يکي ترسيدممي شهمه. گرفتممي آتيش داشتم من بود سرد قدراين هوا اينکه با هيجان از

 ديده اسلحه که بود دستم روي هنوز کتش. پهلوش روي گذاشتم دوباره رو اسلحه. سمتش اومد نگهبان. زد بوق
 .نشه

 .کن باز رو در -
 .آقا ميان االن گفتن اردالن آقا -
 .پيشش ميرم دارم خودم کن باز رو در. دونممي -

 .زدم جونيکم لبخند و کشيدم عميقي نفس بيرون رفتيم در از وقتي. کرد باز رو در نگهبان
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 خواممي نه؛ البته. برگرده تجنازه هم شايد. گرديبرمي کني فکر که اوني از زودتر چون نباش؛ خوشحال زياد -
 .باشم داشته رو کشتنت افتخار خودم

 !متجاوز شو خفه -
 دور رو هاشدست. کرد نگاه جاده سمت به و برگشت دوباره. بود خون کاسه هاشچشم. کرد نگاهم عصبانيت با

 .بوديم گرفته فاصله ويال از هک بود ساعتنيم. بشه پاره بود نزديک دستش رگ که دادمي فشار قدراين فرمون
 !دار نگه -

 .نبود جاده تو کسي و بود تاريک جاهمه. داشت نگه جاده کنار
 .شو پياده -
 .بود شده خيره بهم و نخورد تکون جاش از
 !شو پياده گفتم -

 .سقف به کردم شليک. نکرد حرکتي بازم
 کري؟! شو پياده گفتم -
 .کردم نگاش حرص با هم من. کرد نگاهم هم باز
 !کنممي شليک مغزت به نکن شک دفعه اين -

 .شدم پياده هم من. شد پياده و کرد باز رو در. ندارم شوخي باهاش بود فهميده نگاهم حالت از کنم فکر
 .عقب برو -

 .رفت عقب قدم چند
 بيوفتي پام و دست به که وقتي تا نباشه؛ زندگيت تو راحت روز يه مزنده که زماني تا لحظه اين از خورممي قسم -
 .ستفايدهبي هاتوگريه هاتالتماس روز اون ولي باشم؛ نداشته بهت کاري که کني التماس بهم و

 .کردم باز رو در. رفتم راننده در سمت و زدم بهش پوزخندي
 .بودم گرفته سمتش رو اسلحه

 درضمن! گذاشت اتزنده و ردک رحم بهت زن يه بمونه يادت هميشه تا بري ذارممي ولي بکشمت؛ تونستممي -
 فکر که تو مثل مغروري آدم غرور که داره درد قدرهمون هاتدکمه بازکردن با زن يه ترسوندن باشه يادت اينم
 خيلي کنم فکر. چقدره تخردشده غرور درد کن فکر جايي يه به برسي که زماني تا حاال. بشه خرد خداست کنهمي
 !لرزهمي داره هاتدست که قدراون باشه؛ زياد

 .کرد مشت سريع رو هاشدست
 !متجاوز شديم مساوي هم با حاال -
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 .لرزيدمي حرص از نه، سرما از فکش و بود پريده رنگش
 روي افتادن مخ با البته پايين؛ بيا باالها او از هم دفعه يه. نميشه کنيمي فکر که اوني هميشه! نخور حرص زياد -

 .بده خيلي زمين
 .رفتم تهران سمت و گرفتم رو گاز.شدم ماشين سوار

 هم اون از بعد خورد سر صورتم روي اشکي. نداشتم رو فشار همه اين تحمل ديگه. رفتممي سرعت بيشترين با
 .بود دو نزديک کردم؛ نگاه ماشين ساعت به. بعدي هايقطره
 حتما اَمکي من دونستنمي وقتي ؟چي باشن خونه دم اگه. کنم کارچي دونستمنمي وضع اين با. بودم شده ترآروم
 من که باليي اين با. بود شده اضافه بهش هم پسر اين تازه. کردنمي ولم راحتي همين به اردالن. سراغم ميان بازم

 !بود ترزخمي هم اردالن از االن بودم آورده سرش
 چي؟ کردنمي درست مشکل امخانواده براي اگه. کردمي کمکم شايد زدم؛مي حرف بابا، دوست عمورضا، با بايد

 .نبودند عادي هايآدم گرفتن،مي دست اسلحه راحتي همين به که هاييآدم! شدممي ديوونه داشتم
 .خونه برم تونستمنمي لباس اين با افتادم؛ لباسم ياد

 .بدم خبر بهش خواستممي جوريچه ولي بود؛ شيفت سارا امشب رفتم بيمارستان سمت
 !لعنتي بود زده ادکلني عجب. پيچيد بينيم توي تلخش ادکلن بوي پوشيدمش. کردم گاهن دستم کنار کت به
 .بود عقب صندلي روي گردنيشال. کردم نگاه اطراف به

. کردم نگاه آينه تو خودم به. بود بهتره هيچي از ولي پوشوند؛نمي رو موهام زياد. سرم روي گذشتم و داشتم برش
 رو چشمم زير دستمال با! بودم افتضاح. بود شده پاره لبم کنار و بود کبود صورتم رفط يه. بود شده سياه چشمم زير

 .داشتم نگه بيمارستان دم. بود بهتر وضعيت اين از ولي بود؛ گشاد برام خيلي. بستم رو کت هايدکمه. کردم تميز
 .شده تموم چيهمه! باش آروم هلنا -

 .خوبم من خوبم؛ من. کشيدم عميقي نفس
 و کنم پنهان رو صورتم ي همه تونستمنمي. اومد ماشين سمت بوق با نگهبان. رفتم نگهباني سمت ينماش با

 .داشت کمتري ديد که بود کبود صورتم راست سمت خداروشکر
 .بشه ديده لباسم دامن خواستمنمي. ندادم پايين زياد رو شيشه

 .سالم -
 .بفرماييد سالم -
 .داشتم کار نمازي سارا دکتر با ببخشيد -

 .شناخت رو من نگهبان
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 .تو بفرماييد شماييد؟ دکتر خانم سالم -
 !دارم عجله در؟ دم بياد بزنيد زنگ ميشه. ممنون نه -

 رو لباسم دامن تا کشيدم باال بيشتر رو کت. نميرم داخل خودم چرا که بود کرده تعجب. کرد بهم نگاهي نگهبان
 .نبينه

 .بيان زنممي زنگ االن باشه -
 .زدم جيغ ترس از. شيشه به زد يکي. دادممي تکون استرس از رو پاهام. کردم پارک در کنار و گرفتم عقب دنده
 .گذاشتم قلبم روي رو دستم. کردمي نگاهم تعجب با سارا

 .پايين دادم رو شيشه
 ...اينجا سالم -

 .بود شده درشت تعجب از سارا هايچشم
 !شده؟ چي -
 .شو سوار -

 .بود شده خيره بهم. شد سوار مداو و زد دور سارا
 ...صورتت! چيه لباس اين اومده؟ سرت باليي چه -
 .بيار لباس برام برو فقط بزنم، حرف تونمنمي سارا -
 کردي؟ فرار عروسيت از چي؟ يعني -
 برم؟ يا تونيمي! بيار لباس يه گفتم -
 !ميارم االن ميشي؟ ديوونه چرا باشه -

 .اومد مقنعه و شلوار و مانتو يه با بعد کميه و رفت سارا
 .ممنون مرسي -
 خواي؟نمي کمک خوبه؟ حالت هلنا -
 .ديدي رو من نگو کسي به فقط زنم؛مي زنگ بهت. ممنونم ازت نه -
 .کنم کمکت بتونم شايد شده؟ چي بگو! هلنا ترسونيمي رو من داري -
 .بده بهم داري پول کميه اگه فقط کنم؛مي جبران روزي يه سارا -

 .داد بهم تومني ده اسکناس دوتا و جيبش تو کرد دست
 .دارم همرام رو همين -
 .خداحافظ. ممنون -
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 .شد پياده ماشين از ميليبي با سارا
 .نگرانتم خواي؟نمي کمک واقعاً هلنا -
 .خداحافظ. زنممي زنگ بهت نه، -
 .رسونده جايي يه به رو خودش اون ناال بودم مطمئن. تونستمنمي برم که ماشين اين با. شدم دور اونجا از

 تو کردم پرت رو اسلحه. کردم عوض رو هاملباس و کردم قفل رو ماشين درهاي. بود خرابه که کوچه يه ته رفتم
 مانتو کمدم تو وگرنه بود شده هول حتما. بود آورده رو کارم هايلباس احمق ساراي. کردم حرکت دوباره. خرابه
 .داشتم نگه آژانس يه دم. داشتم

 بگيرم؟ ماشين جوريچه حاال ندارم گوشي لعنتي -
 .آژانس تو رفتم و کردم مرتب رو خودم. شدم پياده ماشين از
 .سالم -

 .کرد نگام تعجب با. خورد صورتم به چشمش. کرد بلند رو سرش بود نشسته ميز پشت که مردي
 بفرماييد؟ بله -
 .خواستممي ماشين يه ببخشيد -

 .بود عجيب براش داغون صورت با بيمارستان لباس با دختر يه شب نصف سه ساعت .کرد بهم نگاهي
 ريد؟مي کجا -

 .دادم رو آدرس
 .گيريممي اول رو پول خانم ببخشيد -

 .داشت حق داشتم من که ايقيافه اين با البته ندارم؛ پول بود کرده فکر حتماًُ
 ميشه؟ چقدر -
 .تومن پونزده -

 .گذاشتم ميز روي و آوردمدر جيبم تو از رو پول
 ... هابعضي نيست آخه خانم ببخشيد -
 .دارم عجله من نداره؛ اشکال -

 .داد تکون رو سرش مرد
 .بشيد سوار رو سفيد ماشين بريد -
 .ايستادم ماشين کنار رفتم و بيرون اومدم آژانس از

 .شدم سوار هم من. شد سوار و کرد سالم و ماشين سمت اومد قدکوتاهي مرد. نبود خوب حالم اصالً



 

 

103 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

*** 
 :گفتم و انندهر به کردم رو. باشن در جلوي ترسيدممي درضمن و نداشتم کليد. بوديم خونه نزديک

 در بياد خواهرم بزنم زنگ نيست خوب حالش مامانم گذاشتم جا رو کليدم بديد؟ رو گوشيتون لحظه يه ميشه آقا -
 .کنه باز رو

 .گرفت سمتم رو گوشيش بعد و کرد بهم نگاهي آينه تو مرد
 .نداره شارژ زياد فقط خانم -
 .کوچيکه زنگ يه فقط نداره؛ اشکالي -
 .باشه -

 خرس مثل بود سنگين خيلي هم هستي خواب لعنتي. دادنمي جواب خورد زنگ چندتا. گرفتم رو هستي موبايل
 .خوابيدمي قطبي

 شده؟ دعواتون شوهرتون با -
 بگم؟ تونستممي چي. بود صورتم بوديک روي چشمش. کردم نگاهش آينه تو
 .آره -
 بخواد دامادم. شماست سنهم دخترم هم من. کنيد شکايت ازش بهتره. کرده بلند زن روي دست که نيست مرد -

 ناموسبي يه بعد کن بزرگ دختر بکن جون شب تا صبح از همه اين. شکنممي رو دستش کنه بلند روش دست
 !کنه جوريشاين

 آلودخواب صداي. زدمي غر جوريهمين راننده. گرفتم رو هستي يشماره دوباره راننده هايحرف به توجه بدون
 :پيچيد گوشي تو هستي

 بله؟ -
 .کن باز رو در درم دم هستي -
 .زنيمي زنگ شخصاًً خودت کنه، بيدارم نيست موبايلت زنگ! سرت تو خاک تويي؟ هلنا -
 !کن باز رو در بيا هستي -

 .داشت نگه خونه دم راننده. کردم عقط رو گوشي
 .شد باز موقع همون خونه در. شدنمي ديده کسي و بود تاريک کوچه. نياد کسي که بود کوچه به حواسم
 .بستم رو در و خونه تو انداختم رو خودم. نکردم هم خداحافظي مرد از حتي. شدم پياده ماشين از سريع

 ...دنبالت سگ چته: هستي
 .بود هشد خيره صورتم به
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 شده؟ چي... صورتت -
 .بعداً -

 سرما از. پتو زير رفتم سريع و رفتم تخت سمت. نبود تنم هيچي مانتو همون جز. زدممي يخ داشتم. رفتم اتاق سمت
 .کرد روشن رو چراغ اتاق تو اومد هستي. بود روشن هستي تخت کنار خواب چراغ. لرزيدممي
 .کن خاموشش -

 .بود بهت توي هنوز. کرد خاموش رو چراغ
 .نشست کنارم اومد

 !شده؟ چي هلنا -
 .زنممي يخ دارم بدي؟ بهم لباس يه ميشه -

 رو لباس تونستمنمي که بودم زده يخ قدراين. داد بهم و آورد گرم شلوار و بافت بلوز يه و رفت کمد سمت هستي
 .افتاد بازوم به چشمش. کرد کمکم هستي. بپوشم

 !هاتدست هلنا -
 .ريخت صورتم روي شکا قطره يه
 !ميشم ديوونه دارم! شده چي بگو مامان جون هلنا -

 سرم بالهايي چه داشت بگم بهش افتادم؟ گير اونجا خودم بدم نجات رو نازي رفتم اينکه گفتم؟مي بهش چي
 تو رو يکي و بستم تخت به رو يکي بگم کشيدم؟ اسلحه بگم بعد يکي پهلوي رو گذاشتم چاقو بگم بهش اومد؟مي

 باورم هم خودم وقتي. کنممي بافيخيال دارم خورده جايي به سرم يا شدم ديوونه گفتمي حتما کردم؟ ول بيابون
 بگم؟ چي اون به خواستممي کردم کارچي شدنمي

 .بودم فشار تحت خيلي. ريخت صورتم روي اشک دوباره
 !بزن حرف کنممي خواهش هلنا -
 هستي؟ -
 جانم؟ -
 .بزنم حرف دربارش خوامنمي. سالمم بدون رو اين فقط نکني؟ لسؤا ازم ميشه -
 لباست. انگشته رد بازوت روي. شده پاره لبت و کبوده صورتت خونه؛ اومدي وضع اين با نکن؟ سؤال چي يعني -

 ...کاري باهات کسي. جوريهاين
 .کردم فرار دستشون از کردن حمله بهم جاده تو! خوبم گفتم نه -

 .کردمي نگاهم باز دهن با هستي. اومد ذهنم تو کجا از اين دونمنمي
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 ...سرت... باليي -
 .زدم داد
 !کن تمومش! نه گفتم -
 بودن؟ جوريچه ديديشون؟. بگي بابا به بايد ولي! باش آروم! باشه باشه، -
 .بابا اونم بزنم کسي به حرفي خوامنمي گفتم بهت. بود تاريک نه -
 ...ولي -
 .کنم استراحت خواممي! نمکمي خواهش هستي -
 بيارم؟ برات خواينمي چيزي بخواب؛ باشه -
 .نه -

 فکر چيزي به نبايد. بستم رو هامچشم. شده بلند کنارم از هستي فهميدم تخت تکون از. کشيدم سرم روي رو پتو
 .شتمندا باورش قلبم ته هم خودم که چيزي. شده تموم ديگه کابوس شده؛ تموم ديگه کابوس. کردممي

 *** 
 .دادم هل بود کنارم که رو کسي. پريدم خواب از کسي هايتکون با
 !کثافت وراون گمشو -
 !هلنا... هلنا -
 با و بود نشسته تخت پايين هستي. بودم کرده عرق. زدممي نفسنفس. بودم خودم اتاق تو. کردم نگاه اطراف به

 .کردمي نگاهم نگراني
 خوبي؟ هلنا -
 .آره -
 .زديمي جيغ ديدييم خواب -
 چنده؟ ساعت -
 .نُُه -
 شده؟ بيدار مامان -
 .کنه خريد بيرون رفت آره -
 .زدمي تندتند قلبم. پريدم جام از
 رفت؟ چرا رفت؟ کي -
 .خريد رفت! باش آروم هلنا -
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 .بيرون رفتمي نبايد -
 چرا؟ -
 .دمکشي جيغ. زدن رو در زنگ موقع همون. کردم نگاه هستي به سرگردوني با
 .کيه ببينم برم من. جاگذاشته رو کليدش باز مامانه حتما زني؟مي جيغ چرا -
 :زدم داد. شد بلند کنارم از
 !نه -

 .شد خشک جاش سر هستي
 .ميرم خودم -
 .کنهمي سکته ببيندت وضع اين با صبح اول مامان خوادنمي -
 .کيه ببينم ميرم خودم گفتم -
 کردم باز رو در. بود مامان. کردم نگاه آيفون به ترس با. زدمي تندتند قلبم. فتمر حال سمت و شدم رد هستي کنار از
 .کردم نگاه خودم به آينه تو. زدم صورتم به آب مشت چند. رفتم دستشويي سمت سريع و

 .بيرون اومدم دستشويي از گفتم؟مي چي مامان به حاال. بود شده بدتر صورتم کبودي. بود داغون صورتم
 .زدمي حرف آشپزخونه تو داشت امانم با هستي
 کرم گوشيم زنگ صداي با. زدنکرم به کردم شروع. دربيام وضع اين از تا زدممي کرم کميه بايد. رفتم اتاق سمت

 از هيچي ديروز. رفتم کيفم سمت باختي؟ رو خودت چرا. نبودي ترسو قدراين که تو! هلنا باش آروم. افتاد دستم از
 .دونستمي من يدرباره رو چيز همه لعنتي اون هرچند کنن؛ پيدا ازم چيزي نتونن که بودم نبرده رو وسايلم
 .بود ناشناس شماره کردم؛ نگاه روش يشماره به و درآوردم رو گوشيم. شد قطع گوشيم زنگ صداي
 .دمکر لمس رو سبز عالمت ترس با. خورد زنگ گوشيم موقع همون دوباره. بود سپهر شايد بوده؟ کي يعني

 بله؟ -
 ريششون به و بشينم راحت ديگه تونممي االن کردم فرار گفتي کوچولو؟ موش شده تموم چيهمه کردي فکر -

 بخندم؟
 .بود گوشم تو هنوز بمش صداي
 .ترسيدم نفهمه که بزنم حرف جوري کردم سعي. بود زده يخ هامدست

 هستي؟ کي تو -
 !بترسي خودتم سايه از که ريجو کنارتم؛ ثانيه هر لحظه همين از! کابوست -
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 خوردي؛ دست رو زن يه از جوريچه که کردي فکر درضمن! ترسمنمي هم تو از ميگم؛ پليس به رو چيهمه من -
 که؟ نشد سردت جايي؟ يه به رسيدي تا رفتي راه ساعت چند

 .پيچيدمي گوشي تو عصبيش هاينفس صداي
. گرفته رو نادر چشم نيست؛ چيزي بد! باش خواهرت مواظب راستي. مگذرنمي ازت راحتم البته! ذارمنمي اتزنده -
 و تو نيست زشت! بود کرده خريد زياد مامانت درضمن. بذاره مراقب اتخانواده اعضاي يهمه براي بگو پليس به

 .خونه تا بياره رو وسايلش تا کردم کمکش البته خريد؟ بره صبح سر اون و باشيد خونه تو خواهرت اون
 !باش نداشته کاري مخانواده به! کثافت غالآش -
 اگه! عذاب با همراه مرگ البته مرگه؛ با مساوي کردن بازي من با گفتم بهت! ادبيبي دکتر خانم چه! آخ آخ -

 !بشي پشيمون اومدنت دنيا به از که ميدم عذابت جوري. گذرمنمي ازت من بگذره ازت اردالنم
 !لعنتي کجاست نازي دونمنمي من -
 .توئه و من بين موضوع االن نيست؛ نازي موضوع فقط ديگه االن -
 .کردممي خالي مغزت تو رو گلوله موقع همون بايد! عوضي جهنم به برو -
 .بدي تاوان بايد حاال. نکردي گوش تو ولي چيه؛ کارت عاقبت گفتم بهت! کردي اشتباه خيلي کردي؛ اشتباه آره -
 !درک به برو م؛ترسنمي تهديدهات و تو از من -
 هازن و زني يه تو هرچند مياد؛ خوشم قدر حريف از من! ايمبارزه اهل اينکه مياد؟ خوشم چيزت چه از دونيمي -

 رو شدنتله لحظه به لحظه دارم دوست. مياد خوشم تو با بازي از چرا دونمنمي ولي مونن؛مي بازيچه مثل برام هم
 .ببينم

! لعنتي! لعنتي. کشيدمشون محکم و بردم فرو موهام تو رو هامدست. نشستم تخت کنار. کردم قطع رو گوشي
 !بود رواني مريض يه آدم اين دادم؟مي نجات رو خودم بايد جوريچه

*** 
. کردم تصادف عروسي از برگشت موقع بگم بهش شدم مجبور هم من. شد ناراحت کلي ديد رو صورتم مامان وقتي

 به. بيرون نرن خونه از بگم مامان و هستي به تونستمنمي کنم؛ کارچي دونستمنمي .بود شده نگرانم چقدر بيچاره
 تهديد شهمه هم بعد. کردم فرار دستشون از من و کردن حمله بهم جاده تو گفتم بهش. زدم زنگ عمورضا

 کلي. نکرده باور ور هامحرف که بود معلوم ولي نباشم؛ نگران گفت عمورضا. ميارن امخانواده سر باليي که کننمي
 ازم که ذارهمي رو کسي روزي چند فعالًً گفت و کرد قبول هم اون. نزنه بابا به حرفي گفتم و کردم خواهش ازش

 .کنه مراقبت
*** 



 

 

108 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 ديگه شب اون از. نميشه ديده کرم کميه با و شده رنگکم صورتم کبودي. برگشته صبح بابا. ستشنبهسه امروز
 .بيرون برم خونه از خوامنمي. ميشه عيد تعطيالت هم بعدش و گرفتم مرخصي هفته يک. نزد زنگ بهم لعنتي اون

 ترسيده؛ پليس از شايد. پسر اون از نه اردالنه، از خبري نه. نميده نشون العمليعکس هيچ چرا که کنممي تعجب
 کارچي خوادمي دونستمنمي ينکها از. کنهمي کاري يه داره حتماًً. نبود جازدن اهل ديدم من که آدمي اون نه، ولي
 .برم دکتر پيش بايد ميگه و نگرانمه خيلي هستي. بينممي کابوس شهمه شب اون از. بودم کالفه کنه

. قوز باال قوز بودن شده هم اينا موقعيت اين تو. کنيم هماهنگ فردا محضر براي تا اينجا ميان دارن اينا عمو امشب
 .بودن طرف خودم با فقط کاش. باشم همه مواظب مانزهم تونمنمي سردرگمم، گيجم،

 اينا عمو! زنهمي شور دلم. خاموشه گوشيش ولي گيرم؛مي رو هستي يشماره. شده هشت کنم؛مي نگاه ساعت به
. کشهمي نشون و خط برام اشمسخره لبخند اون با محمد. هستن زدنحرف مشغول محمد و عمو با بابا. اومدن
. کنم فکر بهش بخوام که نيست ايگزينه آخرين حتي محمد. کنم فکر بهش حتي بخوام که تمنيس حالي تو اصال
 .ميرم آشپزخونه سمت
 .آشپزخونه تو مياد عصبانيت با بابا. کردنمي دير قدراين وقتهيچ هستي. شده نُه ساعت. ساعته به حواسم تمام

 مريم؟ کجاست معلومه هستي -
 .کنهمي نگاه بابا به نگراني با مامان

 .دونمنمي -
 وقت اين تا نبايد دونهنمي که کني تربيت بچه نيستي بلد نيستي؟ مادرش مگه دونه؟مي کي پس دونينمي تو -

 .باشه بيرون شب
 .زنممي زنگ بهش االن هامهمون پيش برو! نشو عصبي شما آقا حسين -
 با حسابش نباشه خونه ديگه دقيقه پنج تا گوب بزن زنگ بهش. کنيد کاريخراب يکيتون بايد دفعه هر شماها -

 .خودشه
 .زنممي زنگ چشم. برو شما باشه -

 .رفت بيرون آشپزخونه از عصبانيت با بابا
 .کجاست ببين بزن زنگ هستي به برو مادر هلنا: مامان
 .هخاموش هستي گوشي بگم بهش و کنم نگران رو مامان نمياد دلم. ميرم اتاق سمت و ميدم تکون رو سرم
 دوباره. ميدم تحويلش اياحمقانه لبخند هم من. کنهمي نازک برام چشمي پشت و کنهمي بهم نگاهي عموزن

 .خاموشه ميگه هم باز گيرم؛مي رو هستي يشماره
 .بياد سرش باليي نکنه کنم؟ کارچي خدايا -
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  ميدم جواب سريع خوره؛مي زنگ گوشيم
 بله؟ -
 هلناخانم؟ -
 شما؟ بله -
 .بزنم حرف باهاتون دباي -
 هستيد؟ کي شما -
 .آدرس اين به بيا فردا مهمن برات اتخانواده اگه -
 هستيد؟ کي شما گفتم -
 .فهميمي خودت بيايد -
 .نميام جايي من -
 .ارسالنم من. ندارم کاريت نترس -
 کيه؟ ديگه ارسالن -
 !چاقو... يادته؟ انباري -

 .دبو داده بهم رو چاقو که بود مرد همون
 .بگيد تلفن پشت داريد کاري اگه خوايد؟مي چي -
 .بزنم حرف تلفن پشت نميشه -
 .کرد کارچي باهام برادرت نرفته يادم هنوز. کنم اعتماد بهتون که نشدم احمق قدراون هم من -
 .زنمنمي بهت آسيبي من -

 .زدم پوزخندي
 !نزنيد زنگ بهم ديگه -
 نشه اتخانواده رفتن بين از باعث داستان اين خوايمي اگه دوني؛مي خودت حاال! نفعته به اين! دخترجون ببين -

 .داني خود وگرنه بيا؛
 .ميگم خودم که ميام جايي نميام؛ بگيد شما که جايي من -
 چي؟ بياي پليس با اگه کنم؟ اعتماد بهت بايد چرا -
 بيام؟ و کنم اعتماد بهتون بايد چرا من -
 .شد ساکت کميه
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 رو چيهمه بياي، پليس با اگه يا کنه تعقيبت کسي درضمن. بيا تنها فقط شاپه؛ کافي يه. آدرس اين به بيا باشه -
 .اتخانواده با دونيمي خودت و کنممي فراموش

 با در زنگ صداي با. نبود خونه تو حداقل. شهر باالي تقريبا. بود آدرس يه اومد؛ اسياماس. کرد قطع رو گوشي
 .بود هستي حتماً. رفتم در سمت سرعت

 .بود شده کنده مانتوش هاي دکمه. کنم سکته بود نزديک وضع اون تو هستي ديدن با. کردم باز رو در
 .بود شده خراشيده شگونه کنار و بود شده پاره شلوارش زانوي

 شده؟... چي -
 .نذاشتم من ولي بدزده؛ رو کيفم خواستمي موتوري يه -

 .اومد خونه تو لنگونلنگون
 .صورتش تو زد و در جلوي اومد امانم

 !شده؟ چي بده مرگم خدا: مامان
 .کردمي نگاه هستي به تعجب با بابا. اومدن هم بقيه مامان جيغ از

 !شده؟ چي: بابا
 .زد بابا به رو هاحرف همون هستي

 بود؟ شکلي چه بود؟ کجا -
 .بود سرشون کاسکت کاله و بودن دونفر. نديدمشون. دانشگاه دم -
 .رفت گوشيش سمت بابا

 .شکسته جايت شايد بيمارستان؛ بريم مادر: مامان
 .کنه استفاده معلوماتش از کميه بذار اينجاست؛ دکتر جونمريم: عموزن

 .کنه عوض رو لباسش تا رفتيم اتاق سمت و کردم کمک هستي به. نبود مهم برام ولي کرد؛مي اممسخره داشت
 خوبه؟ حالت -
 .کنهمي درد هاموناستخ کميه آره -
 ندادي؟ بهش رو کيف چرا احمق آخه -
 !بود توش هامجزوه تمام بعدم دادي؟مي بودي خودت تو -
 !بخدا ايديوونه -
 .بود شده خراشيده آسفالت با برخورد از. کردم نگاه پاهاش به
 .نرفته رد جايت خداروشکر. شده کوفته آسفالت روي شدنکشيده خاطربه فقط تنتم نشده؛ چيزي -
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 خدمتت؟ بدم چقدر! دکترجون ممنون -
 !بابا گمشو برو -
 .هامهمون پيش برم نيومده در صداش بابا تا بشورم رو صورتم ميرم من -

 .رفت بيرون اتاق از هستي
 .ارسالن... بود چي اسمش باشه مرد همون شايد. بود ناشناس يشماره باز. پريدم جام از گوشيم زنگ صداي با

 .دارمرميب رو گوشي
 بله؟ -
 خونه؟ اومد باالخره خواهرت -

 .بم صداي همون بازم
 آره؟ بود تو کار -
 .کشنمي رو زحمتش هابچه. نميدم انجام خودم رو ارزشيبي و کوچيکي اين به کارهاي من! نه من؟ -

 .شدممي منفجر عصبانيت از داشتم
 ...و هاتدکمه بازکردن چيه؛ دونممي هم رو بزرگت کارهاي -
 .زد داد گوشي تو دفعهيه
 سرباز چندتا با کردي فکر بشي؟ قايم موشت سوراخ تو خوايمي کي تا! کنممي آدمت خودم عوضي يدختره -

 يه فقط امروز. بکنم هرکاري تونممي بخوام اگه من که ديدي کني؟ محافظت اتخانواده و خودت از تونيمي احمق
 ...بعدشم. ميشه داغون بدنش اعضاي از يکي ديگه دفعه بود؛ نمونه

 کثافت؟ خوايمي چي -
 براي. کنم جايگزين رو خواهرت مجبورم يا پيشم مياي خوش زبون با خودت يا. بدي تاوان بايد! رو خودت -

 .نيست بد گرميدست
 !عوضي آشغال شو خفه -

 از. زدمي صدام داشت امانم. رفتممي راه اتاق تو عصبي کنم؟ کارچي خدايا. پيچيد گوشي تو اشغال بوق صداي
 .رفتم بيرون اتاق

 .بدزدن ازش رو کيفش بود نذاشته که گفتمي کاريش شيرين از داشت هستي. برن زودتر هااين کاش
 تو شهمه شب آخر تا. ذاشتننمي شزنده خواستنمي اگه هااون و چيه واقعيت دونستنمي من يبيچاره خواهر

 آرنجش با هستي. اومدم بيرون فکر از پيچيد پهلوم تو که دردي با. نبود بقيه هايفحر به حواسم اصالً و بودم فکر
 .سمتش برگشتم. بود زده پهلوم به
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 ديونه؟ چيه -
 .بود شده خيره بهم عصبي عمو. دادمي نشون داشت که سمتي برگشتم. داد نشون رو ايديگه سمت ابروهاش با
 بله؟ -

 گفتم؟ چي نشنيدي: عمو
 .گفتم الکي

 !شنيدم چرا... چرا -
 .آزمايش برن هلنا دنبال مياد محمد فردا داداش نيست؛ مشکلي پس خب -

 .داداش باشه: بابا
. بودم شوک تو شده؛ چي نفهميدم اصال. رفتن و کردن خداحافظي. طورهمين هم محمد و عموزن. شد بلند عمو

 مريضه؟ محمد مگه چي؟ آزمايش
 کردي؟ قبول هلنا: هستي

 رو؟ چي -
 کجاست؟ حواست خوبه؟ حالت رو؟ چي ميگي تازه خون آزمايش بري خوايمي فردا کجاست؟ حواست -
 چي؟ خون آزمايش -
 !جوناحمق ازدواج براي آزمايش بود؟ حرفاتون به حواسم گفتي چي عمو به پس! سرت تو خاک -
 ازدواج؟! چي؟ -
 !مرد يا بود زن ليلي ميگه تازه اين دبع ميگم داستان براش دارم ساعت يه بگو رو من! خل بابا برو -

 .بود آشپزخونه تو هم مامان. رفت اتاق سمت هستي
 .زدم در و رفتم بابا اتاق طرف و اومدم خودم به تازه. رفت اتاقش سمت. اومدمي راضي نظر به و خونه تو اومد بابا
 بله؟: بابا
 .گشتمي چيزي يه دنبال ميزش کشوي تو داشت بابا. رفتم داخل و کردم باز رو در
 بابا؟ -

 .انداخت بهم نگاهي و کرد بلند رو سرش
 بله؟ -
 .زدنحرف به کردم شروع و دادم جرئت خودم به. جلوتر رفتم کميه
 !کنم ازدواج خوامنمي من بابا -

 .شد عوض صورتش حالت
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 گفتي؟ چي -
 .نميشم محمد زن من... گفتم -

 .شد قرمز صورتش رنگ و بود شده عصبي
 .بدي آزمايش بري دنبالت مياد محمد صبح! نزن الکي حرف و بخواب برو! کنيمي لطغ تو -
 .کنمنمي ازدواج اون با من ولي -

 .سمتم اومد عصبانيت با بابا
 !نريز هم به رو اعصابم! هلنا بخواب برو گفتم -
 !کنمنمي ازدواج محمد با من -
 .زده سيلي بهم بابا شدنمي باورم. گذاشتم مصورت روي رو دستم. شدم ساکت زد صورتم به که سيلي با
 .زدم تلخي لبخند و کردم نگاهش بهت با
 نگاه بهم دخترت چشم به وقتهيچ بود؟ کمتر سيلي اين درد از رفتارتون حاال تا کنيدمي فکر! نداره اشکال بزنيد -

 موجود يه دونيمي خودتم که تيگرف رو اتبرادرزاده اون و برادرت طرف وسطه زندگيم پاي که االنم حتي نکردي؛
 !بخشمتنمي داشتي باهام که رفتارهايي خاطربه وقتهيچ بابا؛ بخشمتنمي وقتهيچ! خاصيتهبي

 اومدم اتاق از سرعت با و برگردوندم رو روم. بياد پايين چشمم از ندادم اجازه ولي بود؛ شده جمع چشمم تو اشک
 .انداختم تخت روي رو خودم. بيرون
 !هلنا: هستي

 .بخواب نگو هيچي -
 اينجا به ذاشتمنمي و زدممي رو حرفم هااين از زودتر بايد بودم؛ مقصر خودم. خوابيد بعد کميه و شد ساکت هستي
 .بود بابا ميل برخالف اگه حتي کنن؛ خراب رو زندگيم دادمنمي اجازه بهشون ديگه. بکشه
*** 

 اون ايشيشه هايچشم کابوس شهمه بودم؛ نخوابيده خوب بحص تا. زدن رو در زنگ که بود هفت نزديک ساعت
 و بود ايستاده حال توي مامان. رفتم بيرون اتاق از. بود خواب هستي. شدم بلند جام از. بود چشمم جلوي مرموز مرد

 .زد غمگيني لبخند ديدنم با
 .دنبالت اومده محمد مادر -

 .رفتم دستشويي سمت و دادم تکون رو سرم
*** 
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 يه. بود پريده رنگم. ختم مراسم رفتممي داشتم انگار. کردم نگاه مشکيم شال و مشکيم شلوار و مشکي التويپ به
 .رفتم بيرون و برداشتم رو کيفم و زدم رنگکم رژ

 .کرد نگاهم تعجب با مامان
 !نداره شگون برم؟ قربونت پوشيدي چيه اين -
 .ميشه ديرم برم من خوبه؛ همين -

 رو اين بود؛ گذاشته مراقب برام مرد اون حتما. کردم نگاه اطراف به و بيرون رفتم خونه از. نزد حرفي ديگه مامان
 رفتم. بود خريده براش باباجونش حتما. کردم نگاه بود توش محمد که بااليي مدل ماشين به. کنم حس تونستممي
 .شدم سوار جلو

 شدي؟ الل يا خوردي رو سالمت -
 .زدم پوزخندي

 .کنم سالم بهت ونستمند الزم -
 .کرد حرکت و داد فشار فرمون دور رو دستش و کرد بهم نگاهي حرص با محمد

 !کنم کارچي باهات دونممي بيني؛ مي رو کارهات يهمه جواب -
 .بتوني اگه البته بکن؛ خواست دلت هرکار تونستي اگه! نيار فشار خودت به بيخود! باشه -
 دم. نزدم حرفي آزمايشگاه تا ديگه. شدمي منفجر حرص از داشت بودم اوتتفبي بهش قدراين من اينکه از

 .شد گذاشته پشتم روي دستي کردم حس. بود اطراف به حواسم يهمه. شدم پياده و داشت نگه آزمايشگاه
 .بود گذاشته پشتم روي رو دستش محمد. برگشتم و کشيدم عقب رو خودم سريع

 ديوونه؟ کنيمي غلطي چه داري -
 !نزده دست بهت کسي حاال تا که نگو! املي قدراين دونستمنمي -

 کميه و کنه ازدواج باهام خواستمي مثالً انگار نه انگار. گرفتممي آتيش داشتم. بود مونده باز حرفش اين از دهنم
 .نزنه هاحرف اين از اشآينده زن به که نداشت غيرت

 عزيزم؟ شدي ناراحت چيه -
 نه؟ يا ميشي خفه -
 !نميشه باورم که نزده دست بهش کسي هنوز قيافه اين با دختر يه زمونه دوره اين تو که نگو -
 .خورهمي هم به حالم تو زدندست از ولي زدن؛ دست بهم هاخيلي اتفاقاً چرا -

 .شد قرمز صورتش
 ... يدختره -
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 مطمئنم که ميدم رو جوابت ديگه جور يه بزني حرف ديگه کلمه يک! نخواستي خودت ولي شي؛ خفه بهتره گفتم -
 .نمياد خوشت

 پذيرش سمت و شد وارد بعد کميه محمد. نشستم هاصندلي از يکي روي. رفتم آزمايشگاه سمت بهش توجه بدون
 مدام چون عصبيه؛ بود معلوم. نشست کنارم اومد محمد. بود شلوغ آزمايشگاه. رفتممي اينجا از فرصت سر بايد. رفت
 .شدم بلند جام از. کوبيدمي زمين به رو پاش

 کجا؟: محمد
 .بيا هم تو خوايمي اگه دستشويي؛ ميرم -

 .بشي خسته تا بزن حرف خودت با قدراين. گفتمي بدوبيراه داشت لب زير. برگردوند رو روش
 ماومد دستشويي از آروم. شالم تو دادم رو موهام و کردم سرم بودم آورده که رو چادري. رفتم دستشويي سمت
. گرفتم رو روم بيشتر در جلوي. رفتم خروجي در سمت سريع. نبود طرف اين به حواسش محمد خداروشکر. بيرون
 رو سرعتم بعد و رفتم آروم که کميه. نشناسه رو من کسي کردممي دعا و بيرون اومدم آزمايشگاه از عادي خيلي
 به ولي بخورم؛ سر بود زمين روي که هاييبرف خاطربه بود نزديک چندباري. دويدممي ديگه حاال. کردم بيشتر
 به رفتم. شدم تاکسي سوار و کيفم تو انداختم رو چادر نمياد، دنبالم کسي شدم مطمئن تقريباًً وقتي. دادم ادامه راهم

 .بود کرده اساماس برام ارسالن که آدرسي
*** 
. کنم فکر چيزي به خواستمنمي. بود 10:30 ساعت االن و داشتم قرار باهاش ?? ساعت. ايستادم شاپکافي جلوي
 پشت که مردي چي؟ بود نقشه اگه بود؛ داشته برم ترس. نبود شاپکافي تو کسي. رفتم داخل و کشيدم نفسي

 .کرد بلند رو سرش بود صندوق
 .تعطيله خانم -
 .داشتم قرار اينجا من ولي -

 .زد پوزخندي پسر
 !خانم ديگه جاي يه ببر رو قرارت -

 .کردم نگاه هشب جدي
 .دارم کار ارسالن با من -

 پوستي با ريز عسلي هاييچشم. داشت ايمردونه يچهره. اومد سمتم صندوق پشت از و شد گرد پسره هايچشم
 .بود کوچيک زيادي مرد يه براي هاشلب نظرمبه. گندمي

 داري؟ قرار آقاارسالن با تو -
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 .باال رفت ابروهام
 مشکليه؟ آره؛ -
 ... کردمنمي فکر يول نه؛ -
 نه؟ يا هست ارسالن. دارم کار من آقا ببين -

 .کردمي نگاهم متعجب هنوز
 .باال برو آره -
 ازم کاري چه بيفته اتفاقي بخواد اگه بشم؛ قايم خواممي کي تا گفتم بعدش ولي ترسيدم؛ اولش. رفتم باال هاپله از

 اون که بود مردي همون کرد؛ بلند رو سرش بود نشسته تنها که مردي پام صداي با. برم تهش تا بايد پس برمياد؟
 .رفتم بود نشسته که ميزي سمت. بود اردالن کنار شب

 .سالم -
 .کردي دير. بشين. سالم -

 موهايي. کردم بهش نگاهي. کردمي استفاده مفرد فعل از که شناسهمي هاسال رو من انگار بود؛ خودموني چقدر
. بود معمولي صورتش. گندمي پوست با داشت ايقهوه هايچشم. زدمي سفيدي به که يريشته با داشت جوگندمي

 .بود حسي چه دونمنمي ولي داشتم؛ ديدنش با خاص حس يه
 .بيام زودتر نتونستم -
 خوري؟مي چي -
 .برگردم زود بايد بزنيد؟ رو حرفتون زودتر ميشه. هيچي -
 !سياوش. زنيممي حرف بعد بخور چيزي يه پريده؛ رنگت. نميشه دير -

 .باال اومد پسر همون
 آقا؟ بله -
 که؟ خوريمي. قهوه دوتا با کيک دوتا -

 .رفت پايين پسر. دادم تکون رو سرم. بود من به نگاهش
 نکرد؟ تعقيبت که کسي خب -
 .کرد گمم کنم فکر ولي چرا؛ -

 مگشنه. پيچيد بينيم تو قهوه بوي. مداو باال قهوه و کيک با پسر موقع همون. اومد لبش روي لبخندي کردم حس
 .بود شده

 .بخور -
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 .گذاشتم دهنم توي رو کيک از کميه
 قبول يا کني قبول تونيمي منه؛ حلراه اين ولي کنه؛ ناراحتت ممکنه بزنم بهت خواممي االن که هاييحرف اين -

 .بکنم تبه تونممي من که کمکيه تنها اين. بقيه و دونيمي خودت وقتاون. نکني
 نيست؟ برادرتون شاهي اردالن مگه کنيد؟ کمک بهم خوايدمي چرا -
 .کنم جدا ازش رو خودم کلي طوربه تونمنمي هرچند. شده جدا هم از هاستسال ما راه ولي چرا؛ -
 بگيد؟ رو حلتونراه ميشه خب -
 بود تربزرگ همه از اردالن. آراد و اردالن و من. بوديم برادر تاسه ما. بگم برات امگذشته از چيزهايي يه بايد اول -
 همون از من ولي کردند؛مي کار توش اردالن و آراد که داشت بازرگاني شرکت يه پدرم. ترکوچيک همه از آراد و

 عمران مهندسي اونجا و خارج رفتم و گرفتم فاصله ازشون همين خاطربه نداشتم؛ پدرم کار به ايعالقه هيچ اول
. ايران برگشتم همسرم از جدايي و خانوادگي مشکالت بعضي خاطربه بعد سال چند. کردم ازدواج هم بعدش. خوندم
. کنه کمکم خواستم آراد از. کنم بزرگش تنهايي به بخوام بود سخت برام خيلي. داشت چهارسال زمان اون پسرم

 از هم اول از آراد. بود دستش شرکت تمام ولي بود؛ کوچيک يبچه اينکه با. بود شده شرکت يکارههمه آراد
 شرکت؛ يکارههمه بشه ترهکوچيک ازش که آراد که کنه قبول تونستنمي اردالن ولي. بود ترزرنگ هردومون

 برم خواستممي. بودم خودم براي کار يه دنبال برگشتم، که اوايل اون. داشت مشکل باهاش هميشه همين خاطربه
. کردمي منصرف رو من جوري يه هردفعه آراد ولي بشم؛ مشغول مه من و داشت پدرم که شرکتي همون

 مشکالت درگير خودش مثل هم من خوادنمي که گفت کردم، اصرار خيلي که روز يه ولي چيه؛ دليلش دونستمنمي
. بشم خالف يآلوده خودش مثل منم خوادنمي گفت که کردم اصرار بهش قدراين و نفهميدم رو منظورش. بشم
 خودش تونهنمي و شده بازي اين وارد اون گفتمي آراد. کردهمي کارچي واقعاً پدرم فهميدم که بود زمان ناو تازه
 تحقيق با ولي کنن؛مي کارچي امخانواده که شدنمي باورم اول. کنم درگير رو خودم نبايد من ولي بده؛ نجات رو

 تونستمنمي ناخودآگاه و بودم شاهي يه هم من بخ ولي گرفتم؛ فاصله ازشون کمکم. ميگه راست آراد فهميدم
 يه انگار. نگاهاش و رفتارش شده؛ عوض آراد کردممي حس که گذشت ماهي چند. کنم جدا ازشون کالً رو خودم
. بشه خبردار کسي خوادنمي و بره ايران از هميشه براي خوادمي گفت و پيشم اومد روز يه. دادمي عذابش چيزي
 براش ولي شده؛ جورياين دفعه يه چرا دونستمنمي. خالف از دور به بسازه؛ جديد زندگي يه خوادمي گفت

. ميشه پا به طوفان آراد رفتن با دونستمنمي ولي ميده؛ نجات منجالب اين از رو خودش داره که بودم خوشحال
 مخصوصاًً دونست؛مي بابا رگم مسبب رو آراد اردالن،. مرد و کرد سکته بابا. ريخت هم به چيهمه رفت، آراد وقتي

 کلي و شرکت يه با بودم مونده تنها من حاال. شد ناپديد مدت يه اردالن اون بعد. داشت قبل از هم رو شکينه که
 و کردنمي تهديدم هرشب. کنم کارچي دونستمنمي واقعاً. خواستنمي رو پولشون فقط که کارخالف کلي و بدهي
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 خودم خاطربه من. نداره شوخي باهات کسي قاچاق کار تو. رو پولشون يا بديم پس رو جنساشون يا بايد گفتنمي
 فقط نداشتم؛ هااون به ربطي هيچ من کردنمي باور کسهيچ. نرسه آسيبي بهش که بودم پسرم نگران بيشتر نه،

 بيشتر پسرم و من و شدمي بدتر روزبهروز اوضاع. کردممي حساب تسويه باهاشون بايد بودم شاهي ارسالن چون
 يخانواده اعضاي از يکي من چون نباشم؛ نگران گفت و سراغم اومد بابا وکيل اينکه تا. بوديم خونه تو هاوقت

 قوانين اون از يکي و داره قوانيني خودش براي سازمان گفتمي. بزنه آسيبي من به نداره جرئت کسي هستم شاهي
 خاطربه. بزنه آسيب هستن ارتباط در سازمان با مستقيم که کسايي يا مانساز افراد به نداره حق کسي که بود اين

 اردالن بعد وقت چند باالخره. دارم نگهشون اردالن اومدن تا وعده با کردممي سعي. بود شده کمتر نگرانيم همين
 انجام تريبزرگ هايمعامله دفعه اين ولي کار؛ به کرد شروع دوباره. کنه درست رو اوضاع کرد سعي. برگشت

. کردنمي قبول کنار بکشه داد رو کارهاطلب يهمه پول وقتي و کنه تمومش که گفتممي بهش هرچي. دادمي
 اردالن. قبل از بهتر هم شايد اول؛ حالت به برگشت چيهمه و داد رو هابدهي يهمه اردالن ماه چند درعرض
 گرفتم تصميم نميده، گوش حرفم به اون ديدم وقتي هم من. بود کرده اشديوونه زيادي پول و بود شده حريص

 ازش کميه فقط شدم مجبور پسرم و خودم حفاظت خاطربه. بگيرم فاصله ازش کالً شدنمي ولي بگيرم؛ فاصله ازش
 دادن خبر بعد سال يک اينکه تا. نبود خبري هم آراد از بودم گرفته فاصله اردالن از که بود وقتي چند. بمونم دور
 براي بود کرده که هم هرکاري آراد. باشه گذاشته تنهام راحتي همين به آراد کردمنمي باور. مرده تصادف يه وت آراد
. شدم آشنا تارا با اينکه تا شدم قبل از تنهاتر بعد به اون از. جنگيد نميشه تقدير با خب ولي بود؛ خوبي برادر من

 نشون خوش روي بهم زندگي هم باز ولي شديم؛ عسل سما به دختر يه صاحب بعد چندسال و کردم ازدواج باهاش
 .کرد فوت بيماري خاطربه بود، سالهپنج عسل وقتي بعد چندسال هم تارا و نداد

 اينجا انگار. بود قهوه فنجون به چشمش. بود آورعذاب براش گذشته آوردن ياد به انگار بود؛ شده ساکت ارسالن
 .افتاده اتفاق واقعيت تو که بود تخيلي داستان يه مثل بود؛ سخت برام بود زده بهم که هاييحرف باور. نبود
 .کرد نگاه بهم و کرد بلند رو سرش ارسالن که گذشت دقيقه چند

 .بدوني تا گفتممي بايد که بود مگذشته از قسمت يه گفتم بهت که هايياين -
 داره؟ من به ربطي چه گفتيد که هايياين بگيد ميشه -
 تونهمي و ستساخته ازش هرکاري. قدرتمنديه و خطرناک آدم اردالن. جوريهچه ما يخانواده بدوني خواستممي -

 خيلي عطا شنيدم نيست؛ اون فقط االن تازه. نخوره تکون آب از آب که کنه نابود جوري رو اتخانواده و تو راحت
 يه که نيست کسي عطا. شده مهم شبرا موضوع اين قدراين که کردي کارچي باهاش دونمنمي. شده پيگيرت
 . کنه دنبال رو افتاده پا پيش موضوع

 .بود عطا اسمش پس. اومد لبم رو محوي لبخند ناخودآگاه بودم کرده پسر اون با که کاري يادآوردي از
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 کنيد؟ کمک من به خوايدمي چرا اصالً بکنيد؟ بهم تونيدمي کمکي چه شما -
 .دارم رو خودم دليل هم تو به مکک براي. برسه آسيبي بهت خوامنمي. کنم کتکم طريق يه از فقط تونممي من -
 .چيه دليلتون بدونم بايد من ولي -
 يا کنم کمکت خواممي هستي عسل سنهم چون کن فرض تو. گفتم بهت روزي يه شايد بگم؛ بهت تونمنمي -

 .بگم بهت رو دليلش تونمنمي االن ولي کن؛ فکر داري دوست که هرچي
 کنيد؟ کمکم خوايدمي جوريچه -

 :گفت و کرد مکث کميه. شد خيره هامچشم به بعد. کرد سکوت ثانيه چند
 !کن ازدواج باهام -

 .بود شده گشاد ممکن حد آخرين تا هامچشم
 !کارکنم؟چي! چي؟ -
 و تو کردي باهاش که يکار خاطربه کنه پيدا رو نازي اگه حتي! دارهبرنمي سرت از دست اردالن. راهه تنها اين -

 .ريزهمي بهت رو زهرش و ذارهنمي راحت رو اتخانواده
 .لرزيدمي تنم تمام حرص از. شدم بلند جام از
 عالقه دخترتونن سنهم که کسايي به خودت از ترکثيف برادر اون و تو کنم فکر فکري؟ چي خودت با دونمنمي -

 حرف اين به آخر که کردي سرهم مسخره هايداستان من يبرا نشستي اينجا احمقم؟ من کردي فکر! داريد
 و آشغال قدراين تونيدمي جوريچه کني؟ کمکم بخواي که باشن مهم برات امخانواده و من بايد چرا اصال برسي؟
 باشيد؟ کثيف

 روي. بود پريده رنگش و بود گذاشته قلبش روي رو دستش. بود شده قرمز صورتش. شد بلند جاش از هم اون
 .بود نشسته عرق هايدونه پيشونيش

 تو اسم يه فقط. توئه از اردالن دورموندن براي فقط ازدواج اين. ندارم چشم کسيهيچ به من دخترم ببين -
 .بدم نجاتت خواممي. نبينن آسيب اتخانواده و تو تا تشناسنامه

 رو هاتمحبت اين بهتره م؟بچه من ميکني فکر دخترم؟ ميگي ميدي ازدواج پيشنهاد بهش که کسي به! دخترم؟ -
 چطور! کنم اعتماد تو مثل کثيفي آدم هايحرف به که نشدم احمق قدراون هنوز من! کني ديگه نفر يه خرج
 سريع نداره، راهي که اينم سراغش برم گفتي ندارم رو کسي من ديدي چون باشيد؟ گرسوءاستفاده قدراين تونيدمي

 هان؟ هستي عطا طرف از نکنه! يخوند کور ولي کنه؛مي قبول
 !جنگهمي باهات ستزنده که ايلحظه آخرين تا. خورهنمي رو هابازي اين گول هلنا بگو بهش برو

 .رفتم هاپله سمت و زدم چنگ رو کيفم
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 کن باور. وايسي جلوش تونينمي تنهايي شناسي؛نمي رو عطا تو! کنهمي نابودت. دخترجون نيست برداردست عطا -
 !ميگم خودت خاطربه نم

 .برگشتم سمتش
 !نيست خودت کثيف اميال خاطربه هم اصال! ميگي راست تو آره -
 !بشي پشيمون و بشه دير نذار. دخترجون کنيمي اشتباه -
 .نشو نزديک بهم هم ديگه! درک به برو -
. اومدم بيرون اونجا از و دادم هلش .اومدمي هاپله سمت اشتد ما سروصداي از پسر. اومدم پايين سرعت با هاپله از

 ازدواج پيشنهاد من به وقتاون بود پدرم سنهم مرتيکه. بود شده سرخ حرارت از صورتم! گرفتممي آتيش داشتم
. کرده خبر هم رو همه و گشته دنبالم رو جا همه االن تا حتماً. افتادم محمد ياد. سوختمي اممعده! لعنتي. ميده
 !ندارم رو کسي خودت جز من کن کمکم خدايا
 رو خودم بايد. نداشتم رو اتوبوس يحوصله گرفتم؛ تاکسي. خونه گشتمبرمي بايد. فهميدن االن تا هم اينا بابا حتماً
 .کردممي آماده ديگه طوفان يه براي
*** 

 .شدم پياده ماشين از خونه دم
 سروصداي. بود ظهر نزديک. چرخوندم در توي رو کليد. بودم کرده پيدا رو حس اين چرا دونمنمي. داشتم شورهدل

. داشتم بدي حس. شدم خونه وارد. بود خونه مامان فقط ظهر موقع اين هميشه. اومدمي خونه توي از دعوا
 نفر اولين. کردم باز رو در. بودم کرده آماده بقيه برخورد براي رو خودم و کرده خبر رو همه االن تا محمد دونستممي

 هم اون که ديدم رو هستي. جلو رفتم آروم. بود قرمز هاشچشم. بود ايستاده هال ورودي در جلوي که بود مامان
 .رفتم جلو قدم يه. لرزيدمي پاهام. ريختمي اشک داشت هنوزم و بود کرده ورم گريه از هاشچشم مامان مثل

 ...شد چي -
 از. کردمي نگاهم عصبانيت با بابا. بودم شوکه. شدم پرت زمين روي خورد صورتم به که سيلي با. شد چي نفهميدم

 بود گفته بهشون چي محمد يعني. شده خبر چه فهميدمنمي اصالً. بود شده سرخ صورتش. زدمي نفسنفس حرص
 با هم عموزن و عمو. چرخوندم رو سرم. کردم نگاه بابا به بهت با و بود صورتم رو دستم بود؟ شده جورياين بابا که

 يگريه صداي. نبود جمع اين تو اون فقط بود؟ شده طوريش محمد نکنه. نبود محمد ولي کردن؛مي هنگا نفرت
 .بود مخم رو هستي

 !شده؟... چي -
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 چرا خانم بگو پس! شده چي ميگه بعد زده خواسته هرگندي رفته! شده چي ميگه خانم تازه آره؟ شده چي: عمو
 !بود کفشش به ريگي نگو! کنه ازدواج خوادنمي که گفتمي شهمه
 .گرفت رو مانتوم ييقه و شد خم بابا
 هان؟ شدي جورياين که دادم بهت حرومي يلقمه چه من -

 داد؟نمي رو جوابم کسهيچ چرا. چيه منظورشون دونستمنمي اصالً. بودم گيج هنوز
. کرده غلطايي چه گهدي سالهشت اين تو نيست معلوم و بوده کارياشکثافت دنبال خانم ديگه، آره: عموزن

 !نشد بدبخت پسرم شناختيمش زود خداروشکر
 .ندادي گوش تو گفتم بهت چقدر! پرورشگاه بذارش گفتم چقدر! ندار نگهش گفتم بهت چقدر داداش: عمو

 .ديوار کنار ميز به خورد محکم پهلوم. داد هلم و ستم اومد دوباره. بود زده بيرون پيشونيش رگ بابا. شدم بلند جام از
 .پيچيد پهلوم تو بدي درد
 !بيرون بندازيش نبرده رو خانواده آبروي اين از بيشتر تا رو عوضي يدختره اين بهتره: عمو

 دختري همچين من هلناي! نکرده کاري من دختر دروغه؛ شهمه اينا! باشيد نداشته بهش کاري خدا رو تو: مامان
 .کردن درست پاپوش براش! نيست

 اول از کن؟ درست پاپوش براش بخوان که هست کي دختر اين مگه چيه؟ حرفا اين خانم؟ممري ميگي چي: عموزن
 !مظلوميت به زدمي رو خودش! زيرکاهآب يدختره! ميره زيرآبي داره بود معلوم هم
 !ببينمت ديگه خوامنمي! بيرون گمشو خونه اين از پاشو: بابا
 !بابا -

 :زد داد بابا
 !بياري رو اسمم نداري حق ديگه. بيرون خونه اين از گمشو! يديفهم نيستم تو باباي من -
 کردم؟ کارچي من مگه -

 نکردي؟ رو پدرت آبروي فکر! ابرو بي يدختره هان؟ نکردي که کني کارچي خواستيمي ديگه: عمو
 :زدم داد
 !گفتيد مبه اومد در دهنتون از هرچي ديگه بسه زنيد؟نمي حرف درست چرا هان؟ کردم کارچي مگه -

 و بردم هاعکس از يکي سمت رو هامدست. پام جلوي ريخت رو توش هايعکس. کرد پرت سمتم رو پاکتي بابا
 .داشتم برش
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! لعنتي اتاق اون تو عوضي عطاي اون و من. بود شب اون هايعکس. بود شده گرد هاعکس ديدن از هامچشم
 ديدمي هم ايديگه کس هر که بودم نزديک بهش قدراين شونهمه تو من که بود جوري عکسا! شد نمي باورم
 .بود کابوس مثل چيهمه. زدم پلک چندبار. ديدمي تار هامچشم. داشتيم ـطه رابـ هم با کردمي باور
 .نبينه رو من ديگه قراره انگار کردمي نگام جوري مامان. کردم بلند رو سرم
 !بودي که جايي همون برو! بيرون من يخونه از گمشو ديدي رو شاهکارت که حاال: بابا
 ...هااين ولي -
 خودت به بيخود پس واقعيه؛ کردن، بررسيشون دادم خودم. فتوشاپه بگي حتما يا نه؟ دروغه بگي خوايمي حتما -

 !کني هم سر دروغ نده زحمت
 که آدمايي اين کردنعقان. کردنمي باورم کسي زدممي حرفي اگه تازه گفتم؟مي چي. بزنم نداشتم حرفي هيچ ديگه
 .بود غيرممکن کردنمي نگاه بهم نفرت با جوراين
 .رفت هال در سمت داشت برش مبل رو از و رفت کتش سمت بابا. نبود مهم بابا باور جز کسهيچ برام من ولي

 اگه! رهندا رو باهاش وآمدرفت حق هم خانواده اين از کسيهيچ. ببينمت خونه اين تو خوامنمي برگشتم وقتي -
 .ميره خونه اين از هم اون ارتباطه در باهاش کسي ببينم

 !بابا -
 فهميدي؟ ندارم و نداشتم هلنا اسم به دختري وقتهيچ! نيستم تو پدر من گفتم بهت -

 کار اين تونست چطور. رفت بيرون خونه از سرعت با بابا. رفت بين از هم وجودم از تکه يه شد تموم وقتي بابا حرف
 اشخونه از آشغال مثل رو من و بگذره ازم راحتي همين به که نبودم لباس يه! بودم دخترش من بکنه؟ مباها رو

 .بندازه بيرون
 !بيرون برو خونه اين از آبروبي دختر پاشو: عمو

 بود عوضي پسرش خودش که عمو مثل آدمي دادمنمي اجازه. شدممي منفجر داشتم. کردم نگاه عمو به عصبانيت با
 .کنم کارچي بگه بهم

 آبروييبي فقط آبرو؟بي شدم من حاال! من ريش به بستيمي رو دردنخورتبه پسر داشتي که ديشب تا عمو؟ چيه -
 هان؟ نيست آبروبي آورده باال گند هزارتا حاال تا که خودت پسر آره؟ زناست ما مال

 !چسبهنمي من پسر به هاحرف اين ني؟بز حرف جورياين محمد به راجع کنيمي جرئت چطور! ببند رو دهنت -
 .زدم پوزخندي

 !بينيدنمي گرفته رو دورتون که گندابي که شديد کور قدراين شما. گيدمي راست آره -
 .کنهمي سخنراني ما براي آبروبي اين که رسيده جايي به کار! خانمحاج بريم بيا! احمق يدختره شو خفه -
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 .رفتن بيرون ونهخ از عصبانيت با عموزن و عمو
 .کرد بغلم و سمتم اومد مامان

 !دروغه بگو دروغه؛ بگو. نيست جورياين کردم بزرگ من که دختري. دروغه شهمه اينا دونممي من عزيزم -
 دستم داشتم؛ بدي درد پهلوم. شد جدا ازم مامان. شدم بلند جام از. کنم گريه خواستمنمي حتي. نداشتم حسي هيچ

 .ريختمي اشک هنوز هستي. فتمگر ديوار به رو
 :زدم داد
 هان؟ کنيمي گريه جورياين مردم من مگه کني؟مي گريه چرا! نکن گريه! نکن گريه -

 با کردمنمي فکر وقتهيچ. رفتم اتاق سمت. ريختمي اشک همچنان ولي گذاشت؛ دهنش روي رو دستش هستي
 با يا کنه؛ بيرون خونه از نحوي هر به رو من بود منتظر بابا انگار. بريزه بهم جورياين زندگيم نازي به کمکم

 .برداشتم کمد تو از ساکي. دليل اين به يا محمد با ازدواجم
 بود گرفته ناديده رو من بازم بابا. کنم گريه خواستمنمي. نريزه اشکم تا گرفتم گاز رو لبم. رفتم هاملباس کمد سمت

 اين بود؛ نکرده شک هاعکس اون به هم درصد يک حتي. بود انداخته بيرون اشخونه از رو من راحتي همين به و
 .اومدن اتاق توي هستي و مامان. ببينم هاشچشم تو تونستممي رو

 مادر؟ کنيمي کارچي: مامان
 .بود گرفته رو گلوم بغض. ريختممي ساک تو رو اومدمي دستم هرچي فقط نزدم؛ حرف

 !بري دارين جايي که تو بري؟ خوايمي کجا -
 ميري؟ کجا هلنا: هستي

 .ريختم توش چي دونستمنمي اصالً. کشيدم رو ساک زيپ برم؟ خواستممي کجا گفتن؛مي راست. نزدم حرفي بازم
 ...شايد زنممي حرف بابات با من بمون مادر هلناجان: مامان

 .زدم پوزخندي
 گول رو خودت داري چرا بزنه؟ حرف باهات بخواد که کنهمي توجه بهت اصالً بابا مامان؟ حرفي چه حرف؟ -

 مامان. بينهنمي رو کسي خودش جز بابا دونيممي مونهمه زنيم؟مي گول رو خودمون داريم ما چرا اصالً زني؟مي
 .نده الکي اميد بهم پس دوني؛مي خوب رو اين. گردهبرنمي ازش بزنه که حرفي شناسي؛مي رو بابا خودت

 عزيزم؟ بري خوايمي کجا مادر آخه -
 .سارا دوستم پيش برم شايد دونم،نمي -

 تيکه بهش شهمه داييشزن اينکه از هميشه و کردمي زندگي داييش يخونه خودش سارا. گفتممي چرت داشتم
 برم؟ خواستممي کجا من وقتاون ناليد؛مي شده مزاحمشون که نداختمي
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 .ميشه آروم هبگذر کميه عصبانيه، االن بابا! نرو هلنا: هستي
 .نميشه عوض بابا حرف و نداره فايده دونيمي خودت! کن تمومش هستي -
 !هلنا -

 .کردم نگاهش
 واقعين؟... هاعکس اون -

 .بود نشده خشک صورتش روي هاياشک هنوز
 .نه -
 بکنن؟ باهات رو کار اين بايد چرا کيه؟ کار پس. دونستممي من -
 .دونمنمي -

 مامان براي دلم. ريختمي اشک مامان. اومدن دنبالم هم هستي و مامان. اومدم بيرون اتاق از و برداشتم رو ساک
 اعتراضي هيچ حق و بود گفته چشم فقط مطيع، بدبخت زن يه مثل زندگيش تمام که سوختمي خودم از بيشتر

 .زدمي سرکوفت بهش کلي بابا نداشتم باهاش نسبتي هيچ که من خاطربه هم االن. نداشت
 مادر؟ ميري کجا هلناجان: مانما
 .کنممي پيدا جايي يه نکن؛ گريه کنممي خواهش مامان -
 بموني؟ کجا خوايمي شب شهر؛ اين تو دختر يه آخه -
 .نباش نگران دوستم يخونه ميرم -
 .کنممي راضيش و زنممي حرف بابات با خودم من! مادر نباشي ناراحت برم قربونت الهي -

 .بود نشده نااميد بابا از هم هنوز! بود ساده چه من يبيچاره مادر
 .کن صبر دقيقه يه -

 .اومد بيرون بعد دقيقه چند و رفت اتاق سمت مامان
 .بگير رو اين -
 .کردم نگاه بود توش تراول چندتا که مامان دست به
 .دارم پول خودم مامان نه -
 روز چند تا من. بهتره هيچي از ولي کمه؛ دونممي بگيرش. مبود گذاشته مبادا روز براي ندارم؛ الزم من! مادر بگير -

 .برگردي کنممي راضي رو بابات ديگه
 کنه عوض رو بابا نظر ترينکوچک تونستنمي وقتهيچ اون. زنهمي حرف من خوشيدل براي مامان دونستممي
 .کردم بغلش و گرفتم ازش رو پوال! موضوع اين به برسه چه
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 .مامان ممنونم -
 .شدم جدا ازشون. کردمي گريه بازم هستي. کرديم ـل*بغـ رو همديگه و طرفمون اومد هم تيهس

 نکن؟ گريه نميگم بهت مگه -
 .بود اشک هاشچشم تو هم باز ولي کرد؛ پاک هاشدست با رو هاشاشک هستي

 .باشه -
 .رفتم در سمت و پوشيدم رو هامکفش
 .کجايي بده خبر بهم هلنا: هستي

 .باشه -
 !باش مواظب مادر: مانما

 عيد به روز چند. نداشتم رفتن براي جايي اصالًً. برم کجا دونستمنمي. اومدم بيرون خونه از و دادم تکون رو سرم
 اندازپس کميه. کردممي فکري يه تا مسافرخونه يه رفتممي بايد. زدم قدم کميه. بود شلوغ هاخيابون. بود مونده

 چه که کردمنمي باور هنوز. بود شده کبود احتماالً. کردمي درد هنوز پهلوم کردم؟مي کارچي بعدش ولي داشتم؛
 ريخت؟ هم به چيهمه دفعه يه چرا. افتاده اتفاقي
 .بود گرفته درد پاهام و بودم رفته راه خيلي
 جورهمين من ولي رفتن؛ و اومدن اتوبوس چندتا. نشستم صندلي روي. رفتم بود نزديکم که اتوبوسي ايستگاه سمت

 .نداشتم مقصدي چون بودم؛ نشسته
 فکر خواستمنمي ولي نداشتم؛ رو اشحوصله. کيه نبود سخت حدسش. بود ناشناس يشماره. خورد زنگ گوشيم

 .کردم لمس رو سبز يدکمه. داده شکست رو من کنه
 عروس لباس تو دوباره خواستمي دلم خيلي نه؟ خورد هم به عروسي شد بد چه شما؟ حال! خانمعروس به به -

 يه برات نباشي تنها خودم پيش بيا نشستي؟ اتوبوس ايستگاه تو تنها چرا حاال. نبود قسمت خب ولي ببينمت؛
 افتخار هرکسي به من البته بشه؟ واقعي فرستادم که هاييعکس اون خوادمي دلت! کني کيف گيرممي عروسي
 .شمب قائل استثنا کنممي سعي تو براي ولي نميدم؛

 رواني؟ مريض داريبرنمي سرم از دست چرا آشغال؟ عوضي خوايمي چي -
 .شد عوض صداش حالت

. بود اولش تازه اين. دارمبرنمي سرت از دست گفتم بهت. تخانواده و تو نابودي! خواممي چي دونيمي خودت -
. ميرن در و آدم به زننمي! رفته البا تصادف آمار روزها اين ميگن! مامانت شايدم يا کوچولوته خواهر نوبت فردا
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 هايحساب ندارم عادت من. بشه تسويه هم با حسابامون عيد قبل خواممي. بوده کي راننده نميشه معلوم اصال
 .نکنم تسويه رو مردم
 .دادممي فشار دستم توي رو ساک يدسته

 .هااون نه طرفي من با تو! لعنتي باش نداشته کاري اونا به -
 !ميشي ترجذاب ميشي عصبي وقتي کوچولو؟ مياري جوش چرا -
 .کردم نگاه اطراف به
! دارم دوست خيلي رو سردرگمت يقيافه اين. کجام من بفهمي تونينمي. نداره فايده چون نکن؛ تالش بيخود -

 !برممي ـذت*لـ کشيمي عذاب داري وقتي
 .کني درمان رو خودت بري بايد! مريضي رواني يه تو -
 ازم اگه البته. شده دير ديگه االن روانيم؛ من فهميديمي بايد کشيديمي اسلحه روم داشتي که قعمو اون -

 .بکشه زجر کمتر کوچولوت خواهر که کنم کاري شايد کني خواهش
 .بود ديوونه واقعاً آدم اين. خوردمي هم به حرص از هامدندون

 خودش. خورد زنگ گوشيم دوباره. شدم اتوبوس سوار سريع و کردم قطع رو گوشي. شد ايستگاه وارد اتوبوس يه
 شده هرجور بايد. ريزهمي هم به رو اعصابم بيشتر باهاش زدنحرف دونستممي. کردم خاموش رو گوشيم. بود

 .مياره هستي سر باليي يه و نيست برداردست آدم اين بودم مطمئن. دادممي نجات رو هستي
*** 
 .زدم دور هاخيابون تو چندبار و شدم تاکسي يه سوار. نه يا کردن گمم ونستمدنمي. کردم عوض اتوبوس چندتا
 که اين بعد. کردن گمم که شدممي مطمئن بايد نداشتم؛ ايچاره ولي کرد؛مي نگاهم چپچپ تاکسي يراننده

 .شدمي سوراخ داشت ممعده و بود پنج ساعت. رفتم شاپکافي سمت نيست، دنبالم کسي شدم مطمئن
 داشتم چرا دونمنمي. کنه کمکم تونستمي که بود کسي تنها اون. زدممي حرف ارسالن با بايد و نداشتم ايرهچا

 .نبود ايديگه راه هرچند. کشيدمي سمت اين به رو من چيزي يه انگار. کردممي رو کار اين
 که بزنه حرف رواني اون يا درشبرا با تونستمي شايد کرد؛مي پيدا ايديگه حلراه راهش اون جز ارسالن شايد
 که همون. گرفتم رو ارسالن يشماره. بندازم خطر به رو مامان و هستي تونستمنمي. بردارن امخانواده سر از دست
 .بود خاموش ولي بود؛ زده اس بهم
 شنبه ولي ود؛ب جمعه که هم فردا و نميره بيرون خونه از امروز دونستممي. بودم هستي نگران. کردممي پيداش بايد

 .داشت کالس
 .نبود بودم ديده صبح که پسري اون. رفتم صندوق سمت. بودن نشسته شاپ کافي تو نفر چند. شدم شاپکافي وارد



 

 

127 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .سالم -
 :گفت کنه نگاه بهم اينکه بدون. بود گوشيش تو سرش بود صندوق پشت که پسري

 .گيرنمي رو سفارشتون ميان االن بفرماييد -
 .دارم رکا يکي با من -

 هم موهاش ـل*بغـ. بود باال به رو سيخسيخ رو موهاش. کرد بهم نگاهي و کرد بلند گوشيش از رو سرش پسر
 .بود سالبيست داشت، سن خيلي. بود تراشيده

 .بفرماييد بله -
 .دارم کار باهاش بودن؛ اينجا صبح آقايي يه ببخشيد -

 .زد لبخندي پسر
 .خدمتم در خودم داريد کاري اگه بود؟ چي اسمش داريم زياد آقا اينجا ما -

 .نداشتم رو سوسول بچه اين يحوصله و بودم عصبي
 !ندارم حوصله من بياد؛ اينجا صاحب بگو برو! بچه ببين -
 .اينجا اومدن شاکي کرده کار چه سياوش اين باز نيست معلوم. بابا باشه! خشني چقدر -

 .اومدمي غرغرش يصدا فقط و ميگه چي داره نبود معلوم لب زير
 با. شد عوض نگاهش حالت ديدنم با. اومد پايين هاپله از بود اينجا صبح که پسر همون بعد کميه. باال يطبقه رفت
 .سمتم اومد اخم

 .سالم -
 فرمايش؟ بله -
 .دارم کار ارسالن با -
 کيه؟ ارسالن -

 .زدم بهش پوزخندي
 !شناسينمي منم البد گرفتي؟ فراموشي حاال تا صبح از نکنه -
 بشناسم؟ بايد نه؛ -

 .بودم شده عصبي
 بگو و ارسالن به بزن زنگ آدم يبچه مثل پس! شدم عصبي عمرم روزهاي تمام ياندازه به امروز من بببين -

 .دارم کارش
 .نشي مزاحم و بيرون بري بهتره! جوريهچه حالت نيست مهم هم برام و زنيمي حرف کي از دونمنمي من -
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 .بزنم حرف االن همين باهاش بايد! دارم واجب کار ارسالن با من ينببب -
 !کارت پي برو شناسم؛نمي ارسالن من گفتم -

 .رفتم دنبالش هم من. رفت خروجي در سمت بهم توجه بدون
 .رفتمي بود شده پارک شاپکافي کنار که ماشيني سمت داشت

 فهمي؟نمي مهمه، کارم ميگم توام؛ با هي -
 .سمتم برگشت تباعصباني

 .نشو مزاحم! دخترخانم نداره ربطي من به -
 .داد پايين رو شيشه. ماشين شيشه به زدم. شد ماشينش سوار

 .مهميه موضوع ببينمش؛ شده هرطور بايد ولي داري؛ ارسالن به ربطي چه تو دونمنمي من -
 نه؟ فهمينمي نداره ربطي من به گفتم -

 .کردم ترآروم رو صدام تن کميه. ببينمش خواممي من بده خبر ارسالن به کردممي راضيش جوري يه بايد
 ...عطا بگو بهش فقط باشه -

 بود؛ اردالن افراد از يکي هم اين شايد نزدم حرفي ديگه. شد عوض نگاهش حالت عطا اسم شنيدن از کردم حس
 کردم؟مي اعتماد پسر اين به بايد چرا اصالًً. زدممي حرف ايديگه کس با ارسالن خود جز نبايد

 .برم خواممي بزني حرف خواينمي اگه -
 اون حتي بودم؛ نشده درمونده قدراين حاال تا. شد دور چشمم جلوي از و کرد حرکت ماشين. گرفتم فاصله ماشين از

 کجا دونستمنمي. دادم ادامه راهم به. نداشتم بيچارگي حس قدراين بده محمد به رو من خواستمي بابا که وقت
 .بخورم نتونستم بيشتر رو نصفش ولي گرفتم؛ ساندويچ يه. شدمي سوراخ داشت گشنگي از اممعده. برم

 ايستگاه يه تو. بودم رفته راه خيلي. بود شب ? ساعت کردم نگاه ساعت به. زدممي قدم هاخيابون تو جوريهمين
 پليسه مگه احمقم؛ چقدر من گفتم خودم با بعد .کنه پيدام عطا و کنم روشن رو گوشيم ترسيدممي. نشستم اتوبوس

 تا چند. داشتم خونه از تماس تاچهل.کردم روشن رو گوشيم گذاشته؟ ردياب گوشيم تو مگه يا کنه؟ رديابيم بخواد
 .بود رواني اون مال حتماً. اساماس هم تا چند. ناشناس هايشماره از هم

 .کردم بازشون
 !مياد خوشم بازي اين از داره تازه! کنممي پيدات باالخره لو؟کوچو کني فرار خوايمي کي تا -

 !بردمي ـذت*لـ من دادنعذاب از داشت لعنتي. بود کرده تهديدم شونهمه تو. کردم باز رو بعدي اساماس
 .کردم بازش داشت؛ فرق اششماره آخر اساماس

 .بزن زنگ شماره اين به. ارسالنم -
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 .داد جواب بوق اولين با. گرفتم سريع رو شماره
 بله؟ -
 .سالم -
 خاموشه؟ چرا گوشيت منتظرم؛ چندساعته کجايي؟ دختر سالم -
 شناختنمي رو من هم ساعت چند هم روي که مردي. بود مشکوک کالًً مرد اين. بودم کرده تعجب نگرانيش از

 دونم؛نمي. بود ايديگه جنس يه ود،ب ايديگه جور يه نگرانيش ولي شده؟ عاشقم واقعاً نکنه بشه؟ نگرانم بايد چرا
 .بود خاص نگرانيش ولي

 .بودم کرده خاموش رو گوشيم -
 کجايي؟ االن خب خيلي -
 .خيابون تو -
 خونه؟ نرفتي چرا کني؟مي کارچي خيابون تو -
 افتاده؟ اتفاقي چه دونيدنمي که بگيد خوايدنمي -
 باهام شاپکافي اومدي گفت سياوش پيش ساعت چند فقط. نداده خبري بهم کسي. نبود خوب حالم صبح از من -

 .داشتي کار
 .ديده رو من بود گفته بهش احمق اون باالخره

 .ببينمتون بايد -
 .دنبالت بياد سياوش بگم کجايي بگو باشه -
 .شاپکافي ميام خودم خواد،نمي -
 .ستبسته شاپکافي االن ام؛خونه من -
 .شاپکافي ميام فردا باشه -
 بهت من نترس. آوردي شانس باش مطمئن نکرده پيدات االنم تا اگه عطا. کجايي بگي بهتره! دخترجون بببين -

 .زنمنمي آسيبي
 .دشمنمي برادر تو کنم؟ اعتماد بهتون بايد چرا -
 .دونيمي خودت بازم نداري؛ من به اعتماد جز ايديگه راه چون کنم فکر -

 اونجا از بود کرده کمک بهم تازه. بکنه رو کار اين راحت تونستمي بزنه يبآس بهم خواستمي اگه. گفتمي راست
 خب ولي بودم؛ دودل حال اين با. نداشتم بهش بدي حس بازم ولي بود؛ داده بهم رو پيشنهاد اون اينکه با. کنم فرار
 .نداشتم بهش اعتماد جز هم ايچاره
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 .بود شده طوالني سکوتم
 کني؟مي کارچي باالخره -
 .نشستم اتوبوس ايستگاه تو...  خيابون تو من -
 .نخور تکون جات از اونجا؛ بياد سياوش ميگم االن -

 .گرفتم رو هستي يشماره و کردم قطع رو گوشي
 بله؟: هستي

 .سالم -
 .گوشي -

 .بزنه حرف تونستنمي حتماً ديگه؛ جاي يه رفتمي داشت انگار بود؛ ساکت ثانيه چند
 !نگراني از مردم کجايي؟ هلنا -
 .ببخشيد نداشت؛ شارژ گوشيم -
 کجايي؟ االن -
 .هاممدوست از يکي پيش -
 مياد؟ ماشين صداي چرا پس -
 .بخوريم شام بيرون اومديم -
 .باشه آهان -

 دروغ داشتم خودم حاال ولي بودم؛ متنفر گفتندروغ از هميشه. دروغ پشت دروغ بودم؛ شده خوبي دروغگوي
 .باشه که صورتي هر به حاال دروغه؛ دروغ، ولي بودم؛ جبورم که هرچند. گفتممي
 !هستي -
 جانم؟ -
 نزد؟ حرفي من از بابا -

 .بود شده ساکت هستي
 ...عصبا االن بابا هلنا ببين -
 .خداحافظ. کنهمي صدام دوستم برم بايد من هستي -

 من به راجع نظرش بابا کردممي فکر که بودم احمق چقدر. شدم ناراحت من که فهميد. کرد خداحافظي هستي
 .هستم کجا االن من نبود مهم براش يعني. ميشه عوض
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 به که زنايي از. نداشتم هم رو کردنگريه يحوصله حتي ولي کنم؛ گريه خواستمي دلم. بد خيلي داشتم بدي حس
 اين. کردممي بودنعيفض احساس خودم حاال و اومدمي بدم ضعيف هايزن از! بودم متنفر کردنمي گريه دليلي هر

 هم به بيشتر اعصابم شماره ديدن با. خورد زنگ گوشيم موقع همون. کنم گريه خواستمي دلم شهمه روزها
 .ريخت
 .دادم جواب سريع

 عوضي؟ خوايمي چي -
 آره؟ شدي سرگردون هاخيابون تو ناراحتي؟ چرا عزيزم؟ شده چي -
 .سراغم اومدمي بود کرده پيدام اگه نه ولي ؟بود کرده پيدام نکنه. کردم نگاه اطرافم به
 !رواني نداره ربطي تو به -
 اوني باالخره چون نکن؛ خسته رو خودت پس پيشم؛ بياي بايد خودت پاي با بايد که آخر کني؟مي لجبازي چرا -

 .خواممي من که ميشه
 مجنازه به حتي ذارمنمي. پيشت يامب من که کني فکر موضوع اين به توهماتت تو تونيمي! باش خيال همين به -

 !برسي هم
 که؟ دونيمي عزيزم؛ دستمه برد براي زيادي هايبرگ من! ميشه معلوم باشه -
 دل آس چون باش؛ من يبرگه منتظر! زمين خوريمي مغز با چون نکن؛ رو حريفت براي رو دستت وقتهيچ -

 !منه دست
 هستم هم دلت آس منتظر. نباش مطمئن خودت به خيلي! دخترخانم مديدهبارون گرگ من ولي راحته؛ زدنبلوف -

 .ايبازنده دونممي هرچند. داره گفتن براي حرفي چه حريفم ببينم خواممي. کوچولو خانم
 .دادم فشار دستم توي رو گوشي. کرد قطع رو گوشي

 !لعنتي عوضي -
 .داشت نگه پام جلوي باالييمدل ماشين
 .رفتمي ورتراون خيابون تا چند تا که بود بلند قدراين ماشين آهنگ دايص و بودن توش پسر چندتا

 .آورد بيرون شيشه از رو سرش بود راننده کنار که پسري
 .شو سوار بيا خوشگله -

 .برگردوندم رو روم
 .خوشگله ديگه بيا -
 !احمق کارت پي برو -
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 !گذره مي خوش بيا -
 .کرد نگاهي کنارم ساک به
 .درخدمتيم جورههمه. گذرهنمي بد بهت نباش نگران داريم؛ زياد جا ما کردي؟ فرار خونه از -
 !عوضي گمشو برو -
 !خريداريم نازتم شو سوار بيا کنن؛مي ناز اولش همه -
 و گشتم بود کيفم تو که فلفلي اسپري دنبال. کردممي خاليش يکي سر بايد که بود اومده فشار بهم قدراين صبح از

 .گذاشتم روش رو دستم
 .عزيزم ديگه بيا -

 .شد پياده ماشين از. نبود برداردست پسر ولي بشم؛ درگير کسي با خواستمنمي. وراون کردم رو روم
 .کنارم اومد پسر. بود اسپري روي هنوز دستم

 کني؟مي ناز چرا -
 .کردم بهش نگاهي اخم با
 .کنممي راضيت بريم پاشو! داري هم هاييچشم چه! آخ -
 !بينيمي بد وگرنه کارت؛ پي برو وگمش -
 خوشگله؟ کني کارچي خوايمي مثالًً -
 آره؟ بدوني خوايمي -
 !عزيزم آره -

 .زدم صورتش تو و درآوردم رو اسپري
 کنم؟مي کارچي فهميدي حاال -

 .کشيد داد و گذاشت چشمش روي رو دستش
 !سوختم آي -

 صداي. دويدم خيابون يديگه سمت به سرعت با و زدم چنگ رو ساک بشن، پياده بخوان بقيشون اينکه از قبل
 .دويدممي فقط. شدمي اکو سرم توي هاماشين ترمز و بوق

 .ريخت صورتم روي هاماشک و کنم تحمل نتونستم ديگه
 .اومدنمي باال نفسم که بودم دويده قدراين
 رو هامچشم ثانيه چند. بودم شده آروم کميه. کردم پاک رو هاماشک. زدمي تندتند قلبم. نشستم ساختمون يه کنار

 .بستم
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 ميري؟ کجا داري معلومه -
 .کردم نگاه زدمي نفسنفس هم اون که سياوش به. کردم باز وحشت با رو هامچشم

 شنوي؟نمي کنم؛مي صدات دارم ساعته يه -
 .بود نيومده باال خوب نفسم هنوز و کردم نگاهش فقط

 !ندارم رو بدوم دنبالت اينکه يحوصله نري؛ جايي. گذاشتمش باالتر کوچه چندتا. بيارم رو ماشين برم -
 .رفت کوچه سر سمت باشه من جواب منتظر اينکه بدون

 .داشت نگه پام جلوي و شد کوچه وارد بلندشاسي ماشين يه بعد کميه
 .پايين داد رو شيشه

 .شو سوار -
 .شدم ماشين سوار -

 .بودم نشده خارج شوک از هنوز. نبود باور قابل برام هافاقات اين هنوز. زدمنمي حرفي
 اي؟دونده دوي؛مي خوب -
 هان؟ -
 اي؟دونده ميگم -
 !نه -
 .کشيمي خوب تيرهفت ولي -
 بلدم؟ تيراندازي من دونستمي کجا از بود؟ عطا افراد از نکنه. کردم نگاهش تعجب با
 !کردي خالي يارو صورت تو رو اسپري جوريچه ديدمت چيه؟ -

 .شد راحت خيالم. کشيدم راحتي نفس
 کردي؟ فرار چرا -
 !سوپرمنم کردي فکر نکنه برسم؟ رو غولنره چهارتا حساب نفري يه داشتي انتظار -

 .افتادمي چال لپاش از يکي که بود نادرش نوع از داشت؛ چال هاشلپ از يکي روي. بود شده بانمک. خنديد
. دويدي جت مثل بعدم و پسرِ چشم تو کردي خالي رو اسپري ديدم وراين بيام اومدم تا. بودم خيابون وراون من -

 ولي بدوم؛ رو راه بقيه و بشم پياده شدم مجبور. نشنيدي ولي کردم؛ صدات خيلي و اومدم دنبالت خيابون چندتا
 ميشه؟ کور نگفتي! کردي کاري عجب

 .بشه کسي مزاحم نخواد مونهمي يادش وقت چند تا ولي نميشه؛ کور نترس -
 !باشي خشن قدراين نمياد اتقيافه به -
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 باشه؟ شکلي چه بايد امقيافه مثال -
 .دونمنمي -

 .نزد حرفي هم اون و گذشت کميه. بودم کفري ازش پيشش چندساعت کار خاطربه. بدم رو جوابش نداشتم حوصله
 داري؟ کارچي ارسالن با -

 .زدم پوزخندي
 کيه؟ ارسالن -
 .زد پوزخندي هم اون. کرد نگاهم تعجب با

 !شناسينمي رو ارسالن نگي باشي تو تا! بود حقت
 بودم خونه بودم؟ کجا موقع اين پارسال. کردممي نگاه هاخيابون به و کردم پنجره سمت رو روم. شد ساکت هم باز
 .کشيديممي نقشه سينهفت سفره مدل براي هستي با داشتيم و
 هم برام و شدي پيدا زندگيش تو دفعه يه که هستي کي تو دونمنمي چيه؛ ارسالن و تو بين ونمدنمي من ببين -

 فهميدي؟ برسه آسيبي بهش خوامنمي فقط هستي؛ کي نيست مهم
 .کردم بهش نگاهي عصبانيت با و سياوش سمت برگشتم

 بزنم؟ بهش خواممي آسيبي چه مثال من آسيب؟ -
 وارد استرس بهش نبايد گفت دکتر. دکتر بردمش و شد بد حالش رفتي وقتي کرديدمي بحث هم با که صبح -

 .کنه سکته بود ممکن بشه؛
 .خداست دست هاآدم عمر نترس، -
 اون باشه پيگيرش قدراين بعدم بشه باز ماجرايي به عطا پاي وقتي. نيستي معمولي آدم يه تو! دخترخانم ببين -

 .خوايمي کمک ارسالن از که خانمانيبي دختر يه که نگو پس. نيست عادي موضوع يه موضوع
 .کردم فرار من کرده فکر اينم حتماًً. بود دستم ساک به لحظه يه چشمش

 صالح ارسالن اگه چون کني؛مي فکر چي من به راجع تو که نيست مهم منم براي! آقاپسر کن گوش تو حاال -
 !نکني دخالت نداره ربط بهت که چيزي به و بکني رو رانندگيت بهتره پس کيم؛ من ميگه بهت بدونه

 .کرد مشت فرمون دور رو هاشدست و بود شده عصباني
 باز در و زد بوق. داشت نگه وياليي يخونه يه جلوي بعد کميه. نکردم نگاه بهش ديگه هم من. کردمي نگاه جلو به

 .شد
 .داشت نگه ساختمون جلوي. تداش بزرگي حياط. بود قديمي و بزرگ يخونه. شد خونه وارد ماشين با
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 سياوش پشت حرف بدون. بودن نگهبان انگار بودن؛ حياط تو نفر چند. شدم پياده هم من و شد پياده ماشين از
 هم. داشتم عجيبي حس. تو رفتم پشتش هم من و تو رفت و کرد باز رو در! نکرد تعارفم حتي احمق. رفتم
 که رو راهي بايد. نبود جازدن وقت االن. ندادم اهميت اولم حس به. داشتم دوگانگي جور يه. نه هم و ترسيدممي

 .شدم بزرگي سالن وارد ترمحکم هايقدم با. دادممي ادامه آخر تا بودم رفته
 با و بود نشسته مبلي روي ارسالن. رفتم دنبالش هم من و رفت سالن چپ طرف به سياوش. بود شيکي يخونه

 .کردم سالم آروم و رفتم رجلوت. شد بلند جاش از ديدنمون
 پريده؟ رنگت چرا خوبي؟ سالم: ارسالن

 .نيست چيزي خوبم -
 .بشين بيا -

 .نشستم مبل روي رفتم
 خوردي؟ شام -
 .بزنم حرف باهاتون بايد. ندارم ميل نه -

 .برم من نداريد کاري اگه: سياوش
 .کشيدي زحمت خيلي پسرم ممنونم -

 .کرد بهم نگاهي چپچپ سياوش
 .اجازه با نبود؛ تيزحم -

 .بياره غذا هلناخانم براي منير بگو جانسياوش: ارسالن
 ...من. خوامنمي ممنون نه -
 .بياره بگو -

 .نشست رومروبه ارسالن. رفت سياوش
 اين تا عطا دونستمنمي. کنم رسيدگي اوضاع به نتونستم و بود بد حالم صبح از من. شده چي گفتن بهم هابچه -

 .رفته پيش حد
 ...امخانواده کنيد؛ کمکم بهم خواممي. اينجام همين خاطربه من -
 .زنيممي حرف باهم بعدش شام اول -
 ...ولي -
 .شام گفتم -

 .داشتنيدوست يقيافه و سفيد صورتي داشت، کوتاهي قد. شد پذيرايي وارد تپل خانمي موقع همون
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 .دادمنمي رو نگاهش جواب بود زشت خب. زدم بهش لبخندي هم من. کرد بهم نگاهي مهربوني با
 .کردم گرم رو شام آقا -
 .بياد کن صدا رو سياوش -
 .خوردن شام گفتن آقا -
 .باشه -
 .بخوريم شام بريم پاشو -
 يديگه سمت که بزرگي ناهارخوري ميز سمت. دادممي گوش حرفش به بايد بودم گيرش چون. شدم بلند جام از

 .خوردم لقمه چند زور به ولي رفت؛نمي پايين گلوم از غذا. کشيدم غذا کميه و شستمن ميز پشت. رفتم بود پذيرايي
 .خوردمي سوپ آرامش با داشت ارسالن

 .ممنون -
 .برداشتم رو غذام ظرف و شدم بلند جام از. کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش

 !نخوردي چيري که تو -
 .شدم سير ممنون -
 .کنهمي جمع رمني بذار بري؟مي کجا رو ظرف -
 .بده انجام رو کارهام ديگه کس ندارم عادت مرسي -
 .داره رو خودش قانون اينجا ولي -

 تکون حرص از رو پاهام. نشستم قبليم جاي سر و رفتم مبال سمت و گذاشتم سرجاش عصبانيت با رو ظرف
 .دادممي
 .نشست رومروبه و اومد ارسالن بعد کميه
 شنوم؟مي خب -
 خودم من. بربياد ازش کاري هر که ستديوونه قدراين که کيه عطا اين دونمنمي من. ممخانواده نگران من ببينيد -

 مردک اون با دونستممي وگرنه وسطه؛ خواهرم پاي. کنم کارشچي دونستممي بودم تنها خودم اگه ترسم؛نمي ازش
 ...مريض رواني

 !پسرمه -
 چي؟ -
 .پسرمه عطا -

 .بود مونده باز ذهنم. زدمي بيرون شتدا کاسه از هامچشم
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 ...ديوونه اون! پسرتون؟ -
. اينجا بکشونن رو من که بود شوننقشه شهمه پس. رفتم خروجي سمت. برداشتم رو ساکم و شدم بلند جام از

 خوردي؟ رو گولشون چطور! احمق هلناي واي
 !کن صبر -

 .وايسادم جام سر
 .دارم قبول رو کارهاش نگفتم ولي پسرمه؛ گفتم بهت -

 .سمتش برگشتم
 .ندارم چيزي دونستن به ايعالقه هيچ و خبره چه اينجا فهممنمي اصالً من -
 بدي؟ نجات رو اتخانواده خواستينمي مگه -
 !شماست پسر مريض آدم اون. بديد نجات خودتون دست از رو من خوايدمي شما احمقم؟ من کرديد فکر -
 اون هميشه خب ولي کنم؛ جداش اردالن از کردم سعي خيلي. اردالنه با بيشتر و هشد جدا من از هاستسال عطا -

 .نميشه خوايمي که چيزي
 کرده؟ کارهايي چه حاال تا دونيمي ميگي؟ راست داري کنم باور خوايمي -
 شب اون همين خاطربه. نيست درست کارهاش دونممي ولي. دونمنمي رو کارهاش يهمه يعني دونم؛نمي نه -

 بهت بزنم گولت خواستممي اگه من دخترجون، ببين! کردي کمک خودت به بيشتر خودت هرچند. کردم کمکت
 .فهميدينمي حاالها حاال بود ممکن هم تو و پسرمه عطا گفتمنمي

 قرار پسرش و برادر مقابل داشت بود ايستاده جلوم که مرد اين. بود ريخته هم به فکرم. شدممي ديوونه داشتم
 .گرفتيم
 به تو کنه؟ کمک پسرش دشمن به بايد پدر يه چرا اصالً کردي؟ کمکم چرا وايسادي؟ پسرت کارهاي مقابل چرا -

 اصال انتقامت؟ براي هدفم يه من نکنه کني؟ ثابت رو چي من به کمک با خوايمي کنينمي رحم خودت پسر
 کنه؟ رحم غريبه يه به ايدب چرا کنهنمي رحم خودي به که کسي! کنم اعتماد بهت تونمنمي

 هم کارم اين براي و وايسادم بودن مهم برام که بقيه و عطا اشتباهات جلوي تونستم که جايي تا هميشه من -
 اون ديگه عطا که کرده کاري اردالن. بود اشتباهات همون از يکي تاوان عطا دادن دست از. دادم زيادي تاوان

 .يکيه تفکراشون طرز هاشونبچه و پدرها تمام که نگو! ساخته هيوال يه ازش شناختم؛مي من که نيست عطايي
 .گيرهنمي قرار اشبچه مقابل پدر يه وقتهيچ ولي ندارن؛ تفاهم هم با هاخيلي! ميگي راست آره -
 نابود غلط تصميمات با رو خودش داشت که داشتي بچه يه روزي اگه. بگو رو راستش کنممي ازت سؤال يه -

 بياد؟ خودش به که کرديمي کاري يا کرديمي دفاع ازش بازم کرد،مي
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 کاري کني؟ آدم نبرده انسانيت از بويي هيچ نظرم به که رو آدمي اون خوايمي من طريق از بگي خوايمي يعني -
 بکني؟ نتونستي هاسال که
 زندگيش به بيشتر داره که گندي جلوي به تو به کمک با تونممي حداقل ولي بدم؛ نجات رو عطا نتونم شايد -

. ديدي رو نمونه يه امروز خودت و نيست کنول نکنه نابودت تا عطا! شدي روروبه باهاش خودت. بگيرم رو زنهمي
 تونمنمي ولي کنم؛مي رو کار اين غيرمستقيم دارم هاستسال يعني! ذارمنمي من ولي بکنه؛ ممکنه کاري هر اون
 اياحمقانه کار خوامنمي. نيست جلودارش کسي ديگه بشه خارج کنترل از يوقت عطا. بگيرم رو جلوش درصد صد

 .بشه پشيمون خودش هم و من هم بعداً که بکنه
 اصالً من نظربه که اون هم اون بگيريد؟ رو ساله ??-?? مرد يه کارهاي جلوي تونيدمي کي تا کرديد فکر شما -

 .نميشه عوض
 يکم. بدم نجات رو تخانواده تونممي تو به کمک با حداقل ولي تونم؛نمي چون کنم؛ عوض رو عطا خوامنمي من -

 دادن خبر بهم. داره فرق هميشه با و شده ايديگه جور يه عطا دفعه اين. بگيرم رو عطا بازيديوونه جلوي هم
. دونيمي خودت حاال. درميونه اتخانواده پاي ولي شده؛ جورياين که کردي کارشچي تو دونمنمي. شده ديوونه

 نه؟ يا کنم کمکت من خوايمي
 .غلط چي درسته چي دونمنمي! فهممنمي هيچي اصالً! شدم گيج من -
 .بشي آروم کميه تا بشين. طبيعيه -

 .نشست ازم فاصله با و اومد ارسالن. نشستم بود کنارم که راحتي روي
 به رو انتخاب ولي نيست؛ درکار غرضي که نکني رباو شايد و نداري اعتماد بهم دونممي! کنم کمکت خواممي -

 ولي کنم؛مي سوءاستفاده ازت پسرم خاطربه دارم کني فکر شايد. نه يا کني قبول تونيمي. ذارممي خودت يعهده
 .دونيمي خودت حاال. نيست طوراين

 .کردم نگاهي بهش
 رو غريبه منه به نجاتش براي که پسري از شايد .برهمي رنج داره چيزي يه از که ديدم رو ايخسته مرد صورتش تو

 .کرديممي ريسک داشتيم مونخانواده نجات براي دو هر بود؟ چي اون و من بين فرق. کرده
 اعتماد همه به هنوز من. بشنوه رو هامحرف کسي خوامنمي. اتاقم بيا بشنوي رو هامحرف يبقيه خوايمي اگه -

 فهمهمي عطا فردا تا مطمئنم. کنمنمي مجبورت کاري به من دوني؛مي خودت يکن گوش خواينمي هم اگه. ندارم
 .اينجا اومدي

 رو هاشحرف بايد ولي بودم؛ بدي دوراهي تو. کنم کارچي دونستمنمي. رفت ايديگه سمت و شد بلند جاش از
 .نداشتم زيادي انتخاب راه هرچند بگيرم؛ تصميم تونستممي بعداً. شنيدممي
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. نداشتم غلطي حس هيچ بهش. کشيدمي غريبه مرد اين سمت رو من چيزي يه. رفتم دنبالش و شدم بلند جام از
 .داشت مهر از پر هاييچشم متجاوزش پسر هايچشم برعکس

 .وايسادم اتاق در جلوي. رفتم دنبالش هم من و شد وارد. رفت اتاق اولين سمت ارسالن و بود راهرو يه پذيرايي کنار
 .سمتم برگشت. تمداش استرس

 ترسي؟مي ازم وايسادي؟ اونجا چرا -
 هر. کنم درک رو پسر و پدر اين هايشباهت کمکم تونستممي حاال. متفاوت لحن دو با ولي آشنايي يجمله چه

 .نبودن شبيه ظاهري نظر از چند
 .تو بيا نترس، -

 تختي هيچ چون بود؛ کار اتاق شبيه بيشتر اتاق اين. بود اتاق کنار که رفت ميزي سمت ارسالن. شدم اتاق وارد
 .جلوتر رفتم آروم. نبود توش

 .بشين -
 .نشستم روش رفتم. کرد اشاره بود کارش ميز کنار که راحتي به
 که کردي کارچي عطا با دونمنمي ميگم بازم. افتاده اتفاقي چه که فهميدم دنبالت بود اومده سياوش که وقتي تا -

 مثل عطا االن. رفت خونه اين از که زماني حتي. بودم نديده جورياين رو عطا حاال تا. ستتشنه خونت به قدراين
 .بيرون اومدي خونه از دونهمي و دنبالته دردربه گفتن بهم. مونهمي ساعتي بمب

 .همين باشن امان در امخانواده خواممي فقط کنه؛ کارچي خوادمي اون نيست مهم برام من -
 .چيه راهش تنها گفتم بهت من ندخترجو ببين -
 نيست؟ ايديگه راه يعني -
 .نه -

 .کردم مشت رو هامدست
 برام تو گفتم هم اول از. اتخانواده بودن امان در براي ستشناسنامه تو اسم يه فقط اين. نکن ناراحت رو خودت -

 بين حرف اين فقط. فرماليتس چيزههم. بشه خونده واقعي يخطبه نيست قرار و دارم آشنا عاقد. مونيمي عسل مثل
 يعني کسهيچ ميگم وقتي. سياوش يا عسل حتي بدونه هيچي کسي خوامنمي ميشه؛ دفن اتاق اين تو تو، و من

 .کنم محافظت اتخانواده از تونمنمي من ديگه نفر، سه بشيم نفر دو ما فقط اگه. کست ترينمحرم حتي! کسهيچ
 .کردم نگاش تعجب با
 ...شما با بايد من کي تا يعني -
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 پدر يا دوست يه عنوان به فقط تو. نمايشه چيهمه و آزادي دختر يه قبل مثل تو. نيست کار در عقدي گفتم بهت -
 بدم قول بهت تونمنمي کنم؛مي کارهايي يه دارم فهميدي؟ کني باز حساب روم تونيمي داري دوست که چي هر يا
 خودت حاال. بيشتر شايدم يا سال،يک شايد ماه،شش شايد. کني پيدا نجات وضعيت اين از بکشه طول قدرچ

 خيلي اردالن و عطا. واقعيه شوهرهاي و زن مثل ديگران جلوي ما روابط تمام درضمن. بگيري تصميم تونيمي
 .نکن من به راجع بد فکرهاي. گيرنمي نظر زير رو کارت ترينکوچک و زرنگن

 .بودم شوک تو هنوز
 يگي؟م چي خب -
 .کنم فکر بايد دونم؛نمي -
 .کنه پيدات عطا عقد قبل تا خوامنمي بده؛ خبر بهم صبح فردا تا باشه -
 .شدم بلند جام از
 .خداحافظ ممنون -
 کجا؟ -
 .هتل ميرم -
 از وقتاون کنه؛مي پيدات عطا بيرون اينجا از بذاري رو پات! گفتم چي نشنيدي اينکه مثل بري؟ خوايمي کجا -

 .نيست ساخته کاري من دست
 ...ولي -
 .داريم زياد اتاق اينجا ما. بده بهت اتاق يه ميگم منير به -

 خوب و کن استراحت برو و نباش نگران. خودش اتاق باال رفته هم سياوش و دوستش يخونه رفته امشب عسل
 .کنه عوض رو زندگيت ممکنه بازي اين که دونيمي. بکن رو فکرهات
 .شد لندب جاش از ارسالن

 .نشي پشيمون بعدش که بگيري درست تصميم بتوني بازم گرفتي درست تصميم که حاال تا اميدوارم! خوش شب -
 .رفت بيرون اتاق از ارسالن

 .اتاق تو اومد منيرخانم بعد کميه
 .بدم نشون بهتون رو اتاقتون خانم بفرماييد -

 .يمشد اتاق وارد و بود اتاق يه جلوتر کميه. رفتم دنبالش
 .کنيد استراحت بفرماييد -

 .نشستم روش. رفتم بود اتاق کنار که تختي سمت و کردم قفل سرش پشت رو در. رفت بيرون اتاق از منيرخانم
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 االن. کنم وا خودم سر از رو محمد جوريچه که کردممي فکر اين به داشتم پيش هفته يه تا. بودم خواب انگار
 سنهم مرد يه زن قراره بشه زنش فردا بود قرار که کسي فهميدمي محمد اگه. بودم کرده گير گل تو خر مثل خودم

 فرماليته چيهمه هرچند. پدرم سنهم مرد يه با ازدواج! داشتم ايمسخره تقدير عجب داشت؟ حسي چه بشه پدرش
 شروع خودم که بود اييباز اين. کنم فرار سرنوشت از تونستمنمي انگار. افتادممي گير اينجا من باالخره ولي بود؛

 تاوان بايد خودم. بودم زده من که گندي خاطربه هم اون بود؛ مخانواده نابودي مساوي اينجا از رفتن. بودم کرده
 .دادممي رو کارم
 .کردم جمع شکمم تو رو پاهام و کشيدم دراز تخت روي

 هااين کاش! بود سايه يه برام هميشه ونا و داشتم احتياج بهش هاسال اين تمام تو چقدر فهميدمي بابا کاش -
 زنگ خاطربه داره هستي و هستم خودم تخت روي خونه تو ديدممي شدممي بيدار وقتي و بود خواب شهمه

 !کنهمي غرغر گوشيم
 !سنگين خيلي بود؛ سنگين من براي تاوان اين. بستم رو چشمم
*** 
 هنوز. شدم بلند جام از! بود لعنتي اون کابوسم تو هم دفعه اين. کابوس بازم کرد؛مي درد سرم. کردم باز رو هامچشم
 .کردم باز بود گردنم دور که رو شالم. بود چروک هاملباس. بود گرفته درد هاماستخون. بود تنم ديشب هايلباس

 آينه تو. شستم رو صورتم و دست و بود دستشويي که رفتم اتاق کنار در سمت. بود هشت کردم؛ نگاه اتاق ساعت به
 من. بود غريبه برام آينه تو هلناي. بود روحبي صورتم. بود توش قرمزي هايرگه هامچشم. کردم نگاه خودم به

 بهشون چطور. کردنمي کار ديگه فکرم واقعاًً کردم؟مي کارچي شناختمنمي اصالً که آدامايي با خونه اين تو اينجا
 .بيرون اومدم دستشويي از. زدم صورتم به آب مشت چند و دادم فشار رو امشقيقه هامدست با بودم؟ کرده اعتماد
 دراور آينه جلوي. کردم تنم مشکي شلوار با درآوردم ساک تو از سبز بافت يه. درآوردم رو مانتوم. رفتم ساکم سمت
 .بستم کش با دوباره رو موهام. رفتم اتاق کنار

 .بودن خواب همه انگار اومد؛نمي اييصد هيچ. شدم راهرو وارد و بيرون اومدم اتاق از
 سالهبيست يکي اون و سالچهل حدود يکي که بودن آشپزخونه تو ديگه زن تا دو با منيرخانم. رفتم آشپزخونه سمت

 .نيومد خوشم بود تربزرگ که اوني هاينگاه از. بود
 .کردم سالم آروم
 .خوابيمي بيشتر اًحتم گفتم خوابيدي دير ديشب شدي؟ بيدار دخترم سالم: منير

 خوابن؟ ارسالن آقا. نبرد خوابم -
 .کنم صداشون شدي بيدار شما گفتن شدن؛ بيدار ساعتهنيم ايشون نه -
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 .رفتم آشپزخونه در سمت هم من. رفت بيرون آشپزخونه از منيرخانم
 جونيد؟عسل دوست شما -

 .پرسيدمي سؤال داشت بود ترسنکم که دختر همون. برگشتم
 .نه -
 خبر عطا براي بود ممکن که خدمتکارا مخصوصاً بزنم؛ حرف کسي با فعالً خواستمنمي. بيرون اومدم آشپزخونه از

 .پايين اومدمي داشت هاپله از ارسالن. رفتم پذيرايي سمت. ببرن
 .سالم -
 !شدي بيدار زود. سالم -
 .بشم بيدار بخوام که نخوابيدم خوب اصالًً -
 .رفت غذاخوري يزم سمت و گفت ي«اهوم»
 .بخور صبحانه بيا -
 بزنيم؟ حرف اول ميشه -
 مونده؟ هم حرفي مگه -
 .دارم حرف من آره -

 .رفت ديشبي اتاق همون سمت دوباره و داد تکون رو سرش
 .نشستم ديشبم سرجاي رفتم هم من و رفت قبليش جاي سر. رفتم دنبالش هم من
 .شنوممي خب -
 زنيد؟نمي حرفتون زير که شما. گفتيد که شرايطي همون با. ندارم ايهچار البته. کنممي قبول من -
 .نيفتاده اتفاق اين که حاال تا -
. نمونده ايديگه راه ولي کنم؛مي رو کار اين دارم چرا دونمنمي. ندارم بهتون اعتماد جز ايچاره هرحال به -

 .بزنم رو درسم قيد راحتي همين به تونمنمي بدم؛ ادامه هم کارم به خواممي
. ايديگه چيز نه کن حساب حامي يه عنوان به من روي گفتم بهت. مربوطه خودت به چيزا اين. نيست مشکلي -

 هيچ گفتم ولي ميره؛ من يشناسنامه تو اسمت و مني زن تو ديگران نظر از درسته! نباش ديگه چيزهاي نگران
 کسي نبايد کنممي تأکيد بازم فقط. ديگه چيز نه دخترمي جاي من نظر از تو پس. بيفته اتفاق نيست قرار عقدي
 !بدونه
 .دادم تکون رو سرم

 .مياد ده ساعت عاقد بخوريم؛ صبحانه بريم خب -
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 پدرم؟ ياجازه -
 نيست نيازي پدر ياجازه به تم؛شناسنامه تو اسم يه فقط من. دخترجون کرد هرکاري ميشه پول با روزها اين -

 .بشه خونده عقدي نيست قرار وقتي
 کنم؟مي قبول من فهميديد کجا از -
 .کنهمي کارچي معلومه شخانواده براي کرده، ريسکي همچين دوستش خاطربه که دختري نبود؛ سخت حدسش -

 .کشيدم نفسي
 .افتاده گود هاتچشم زير. نخوردي چيزي هم ديشب که بخور صبحانه بريم پاشو -
 .شدم بلند هم من. رفت اتاق در سمت و شد بلند جاش از
 ...فقط -

 .سمتم برگشت ارسالن
 چي؟ -
 گيد؟مي چي آقاسياوش و دخترتون به -
 برادر سياوش. کنن دخالت من شخصي مسائل تو باشن داشته اجازه نکنم فکر. گيرممي زن دارم بگم، چي قرار -

 اجازه يعني نکرده؛ دخالت دگيمزن تو هم وقتهيچ و شده بزرگ خودم پيش بچگي از اون. عسل دايي يعني تاراست؛
 .مياد کنار موضوع اين با کمکم هم عسل. نداشته

 .نداشتم رو حرف اين انتظار اصالً. باشه عسل دايي سياوش کردمنمي فکر. کردم نگاهش تعجب با
 ...من با که گرفتيد تصميم شما دفعه يه چطور نميگن نيست؟ غيرعادي کارمون اين يکم نظرتونبه -
 موقع همون مثل بود؛ جسارت هاتچشم تو که اول بار همون مثل باش؛ قوي فقط! نباش چيزها اين راننگ تو -

 خواممي من! بود پيشونيت روي اسلحه وقتي حتي زني؛نمي حرفي گفتي و کردي نگاه اردالن هايچشم به که
 رو قوي زن يه خواممي من. کرده عاجز وحشمخدم همه اون با رو عطا که ببينم رو زيبا البته و جسور دختر همون
 .باخته رو خودش که دختر يه نه ببينم؛

 که زدمي هاييحرف. بود حفظ رو حرکاتم يهمه که مشکوک مرد يه بود؟ کي ارسالن. رفت بيرون اتاق از ارسالن
 نبايد من! فتگمي راست. فهميدمي رو حالتم ترينکوچک حتي. بود نکرده فکر بهش بابا هم بار يه سال 26 اين تو

 خودم نبايد هم االن. ايستادممي مشکالت برابر در. بودم قوي زندگيم تو هميشه که بودم دختري من. آوردممي کم
 رو خودم خواستممي مثالً چون باشم؛ قوي آدم يه که بود آورده بار جورياين رو من بابا توجهيبي. باختممي رو

. نديد رو واقعي منِ وقتهيچ بابا. نيفتاد اتفاق اين وقتهيچ ولي ببينه؛ رو من شده بارم يه براي که کنم ثابت بهش
 .بسازه نفوذناپذير آدم يه ازم زندگي بود شده باعث اين
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*** 
 .بود گرفته درد پاهام که بودم رفته راه اتاق تو قدراين. بود 10 نزديک ساعت

 .ايستادم اتاق وسط در صداي با
 بله؟ -

 .شد اتاق وارد منيرخانم
 .بياريد تشريف گفتن آقا -
 .ميام االن باشه -

 يه کيفم تو از. بودم روحبي خيلي. بستم دوباره و کردم باز رو موهام کش. بود تنم شلوار بلوز همون. رفتم آينه سمت
 يرو و برداشتم ساکم تو از سبزي شال. زدم هم رنگيکم رژ و هامچشم توي کشيدم رو مداد. درآوردم رژ يه و مداد
 .برداشتم ميز روي از هم رو مشناسنامه. گذاشتم سرم

 .کردم بهش نگاهي
 و نفرت قلبشون تو و اسمه شونصفحه تو هستن کسايي خيلي چون باشه؛ چي اتصفحه تو که نيست مهم برام -

 وشتهن چيزي تو اين اگه حتي سازم؛مي رو سرنوشتم خودم من. عشق دلشون تو و خاليه شونصفحه تو هم هاخيلي
 .نخوامش من که باشه شده
 پذيرايي سمت و بيرون رفتم اتاق از! باشي قوي هميشه مثل کن سعي هلنا. رفتم در سمت. کشيدم عميقي نفس
. رفتم سمتش. بود شده تيپخوش. بود کرده تنش خاکستري بلوز و مشکي وشلوارکت که ديدم رو ارسالن. رفتم
 .زد لبخندي ارسالن شدنمنزديک با. سالهپنجاه حدود مرد يه و پير مرد يه. بود پذيرايي تو هم ديگه دونفر
 .کردنمي نگاهم تعجب با دو هر. کردن سالم بهم هم مرد دوتا اون. کردم سالم

 .هستن وکيلم قادري، آقاي ايشون عزيرم -
 .کرد اشاره داشت کمتري سن که مردي به
 !خوشبختم سالم -

 .خانم هم من: قادري
 .برن زود بايد قدعا عزيزم بيا -
 .نوشتن به کرد شروع عاقد. بهش دادم رو شناسنامه. نيومد بدم مهربونش لبخند از يا عزيزم گفت بهم اينکه از

 .آورد گوشم نزديک رو سرش ارسالن
 خوبي؟ -
 . آره -
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 جز به البته نمه؛اطمينا مورد آدم تنها و داره خبر موضوع از! نباش نگران. داده انجام رو کارها يهمه وکيل! خوبه -
 .نيستن اطمينان قابل شونهمه هانگهبان و کارهاخدمت. کن رفتار طبيعي. سياوش

 .دادم تکون رو سرم
 نيستن؟ سياوش آقا -
 .مياره خودش با هم رو عسل مياد؛ ظهر و کوه رفته دوستاش با صبح نه -
 .اهم -

 .کرد زدنحرف به شروع وکيلش با ارسالن
 راضي بيشتر موضوع اين از قلبم ته ته ولي کردم؛مي حس رو خاصي غم يه قلبم توي. بودم هانداخت پايين رو سرم
 .بشه خونده واقعي عقد نبود قرار و بود فرماليته عقد دليلش شايد. بشم محمد زن خواستممي تا بودم
 .کرد خوندن به شروع عاقد

... در آپارتمان واحد يک همراه به نبات شاخه يک و جيدماهللکالم جلد يک با را شما وکيلم آيا! سازگار هلنا خانم -
 دربياورم؟ شاهي ارسالن آقاي دائم عقد به
 بله گفتن با. نکنم اعتراضي بگه خواستمي گذاشت؛ هم روي رو هاشچشم. کردم نگاه ارسالن به تعجب با

 رو بله هم ارسالن و گفت ايباشه مبارک عاقد. بشه خونده خطبه چندبار خواستنمي دلم. کردم تموم رو چيهمه
 يه بودم شده سادگي همين به. نبود ازش اثري هيچ ديگه االن و بود وزيده که نسيمي مثل شد؛ تموم چيهمه و داد
 کسي تنها شايد کنم فکر. بود لبش روي لبخندي. اومد بيرون بود آشپزخونه تو االن تا که منيرخانم. شوهردار زن
 انتظار نبايد مسلماً ولي بدن؛ نشون واکنشي چه بقيه قراره دونستمنمي البته. بود اون بود راضي ازدواج اين از که

 . داشتممي ازشون رو خوبي برخورد
*** 

 .زدن رو اتاق در که بودم فکر تو
 بله؟ -

 .اتاق داخل اومد منيرخانم
 .اومدن خانمعسل و سياوش آقا. بياريد تشريف گفتن آقا عزيزم -
 .ممنون بريد شما. مميا االن باشه، -

 .بيرون رفت منيرخانم
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 آماده بقيه با روشدنروبه براي رو خودم بايد و بود ماجرا اول تازه اين. شدم بلند جام از دستپاچه. بودم گرفته استرس
 رنگکرم بافت يه با رو بلوزم و شدم بلند. مياد اينجا شب تا حتماً هم عطا گفت مي ارسالن که مخصوصاً کردم؛مي
 .بافتمشون و کردم باز رو موهام. کالباسي رژ يه با زدم ريمل هم کميه و کشيدم باريک چشم خط يه. کردم ضعو

 ريختمي بودنـان*عـريـ خاطربه شهمه موهام جلوي. بود گذاشته اثر روم استرس انگار. کردم رو کار اين چندبار
 دختر يه هايخنده صداي. شدم رد راهرو از. مرفت بيرون و کشيدم عميقي نفس. ندادم اهميت بهش. صورتم تو

 .اومدمي
 رو چيزي يه بلندبلند داره و نشسته روشروبه هم دختري و نشسته مبلي روي که ديدم رو ارسالن. رفتم جلوتر آروم

 به حواسشون. کنهمي گوش هاشحرف به داره و ايستاده دختر کنار ديدم هم رو سياوش. خندهمي و کنهمي تعريف
 .نبود نم
 .سالم -
 عسلي؛ هاييچشم با داشت سفيدي صورت. کردمي نگاهم تعجب با دختر. کردن نگاه من طرف به همه صدام با

 .کردمي نگاه بهم تعجب با سياوش. بود رفته مادرش به حتماًً. داشت داشتنيدوست صورت. بود سياوش شبيه
 .عزيزم بيا: ارسالن

. بود شده خيره بهم پدرش گفتن عزيزم مات عسل. زد لبخندي بهم ارسالن. نشستم کنارش و رفتم ارسالن سمت
 .بود ارسالن دهن از کلمه همين مبهوت هم سياوش
 .بشين سياوش: ارسالن
 .بودن خيره بهم هردو. نشست عسل کنار متعجبش يچهره تو تغيير بدون سياوش
 .بدم بهتون خبري قراره که گفتم خب: ارسالن

 کنيد؟ معرفي رو خانم خواينمي: عسل
 .ميگم کني صبر اگه -

 .شد ساکت عسل
 .منه همسر هلنا -

 .شد درشت هاشچشم سياوش و کرد نگاه بهم باز دهن با عسل
 پدر؟ خوبه حالتون همسرتون؟! چي؟: عسل

. ببينم رو هاشدست لرزش تونستممي. بود کرده مشت پاش روي رو هاشدست و گفتنمي چيزي سياوش
 .بود شده قرمز هم صورتش

 مشکليه؟ کردم ازدواج -
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 اگه بابا؟ خوبه حالتون. منه سنهم دختر اين ولي ندارم؛ مشکل ازدواجتون با من گيد؟مي داريد چي دونيدمي: عسل
 !نيست قشنگي شوخي اصالً کنيدمي شوخي داريد

 .داريم سني تفاوت چقدر که داره ربط خودمون به و نداريم مشکلي ما باشه؛ داشته سن به ربطي ازدواج نکنم فکر -
 .بودم گرفته رو خواهرش جاي من باالخره. کنه تحمل تونستنمي انگار. شد بلند جاش از سياوش
 .اجازه با. دارم کار من! باشه مبارک: سياوش
 .باشم داده رفتن ياجازه بهت نمياد يادم! جات سر بشين: ارسالن
 .ريختممي هم به داشتم رو شونخانواده جورياين که اومدمي بدم خودم از. نشست جاش سر آروم سياوش

 يه با خوتون وقتاون بعد بوديد مخالف اردالن عمو کار اين با خودت شما تونستي؟ چطور! بابا نميشه باورم: عسل
 کرديد؟ ازدواج دخترتون سنهم کس

 و منه قانونيِ زن هلنا! غلط يا بوده درست کارم بگيد من به و بشينيد اينجا نگفتم من! کنيد باز رو گوشاتون خوب -
 .بشه هلنا يا من به احتراميبي هيچ يا اياضافه حرف هيچ خوامنمي ديگه. بپذيريد بايد هم شما

 :گفت عصبانيت با و شد بلند جاش از عسل
 ...و خودخواه آدم يه شما که گفتمي راست عطا! کنمنمي قبول رو دختر اين من -
 !عسل -
 .ريخت صورتش رو اشک قطره يه و شد ساکت عسل ارسالن داد با
 الگو؟ شده برات عطا حاال آره؟ شده مهم برات عطا حرف االن خودخواهم؟ من -
 !بابا -
 و ميشه خبر ديگه ساعت چند تا حتماً عطا. بياي کنار موضوع اين با بهتره هم تو! بشنوم حرفي ديگه خوامنمي -

 !سياوش. بگيريد قرار روم تو باشيد من پشت اينکه جاي به خوامنمي
 آقا؟ بله -
 سريع. مياد تنها عطا پس نيست؛ اردالن شنيدم. دربياره بازيشلوغ عطا خوامنمي کنن؛ زياد رو هانگهبان بگو -

 .بخوريم ناهار خوايممي برگرد
 .کرد مي فرار داشت خفقان جو اين از انگار. رفت ورودي در سمت سياوش
 فهميدي؟ بپره رنگت االن مثل عطا جلوي خوامنمي! کن جمع رو حواست خوب هلنا: ارسالن

 .دادم تکون آروم رو سرم
 خونه؟ اين تو بياد سال همه اين بعد عطا که هست مهم قدراين ازدواجتون کرديد فکر: عسل

 .اتاقت تو بري بهتره بزني نداري حسابي درست حرف اگه! عسل ديگه بسته -
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 چه بودم ريخته همبه رو روابطشون که دختر و پدر اين مقابل در دونستمنمي. کرد اهنگ ارسالن به ناراحتي با عسل
 ياجازه که نبود آدمي ارسالن کنم فکر خب ولي داشتم؛ عسل از رو بدتري برخورد انتظار البته. بدم نشون واکنشي
 .شد دور ازمون و کرد نگاهي بهش و خورد زنگ ارسالن موبايل. بده رو کسي به دخالت
! داديمي رو اردالن عمو جواب جوريچه که ديدمت ويال تو روز اون هان؟ زدي رو بابام مخ جوريچه: عسل
 آره؟ انداختي بابام به رو خودت زبونت با جوريهمين
 .کردم بهش نگاهي و کردم بلند رو سرم

. ديدتش نيست هفته يه هک زني هم اون بشه؛ زن يه خوشگلي خام که نيست آدمي من باباي ولي خوشگلي؛ البته -
 بودي؟ بابام با باشي نازي دختره اون دوست اينکه از قبل نکنه

 !دخترخانم باشي زدنتحرف مواظب بهتره -
 آره؟ کنه دعوا باهام ميگي بابام به چي؟ نباشم اگه -

 .زدم بهش پوزخندي
 هنوز. باشم نداشته احتياج کسي به و بيام بر پست از خودم که باشم داشته عرضه قدراين کنم فکر! ايبچه خيلي -

 !کوچولويي من جلوي وايسادن براي
 .شد درشت هاشچشم

 کني؟ زبوني بلبل جورياين تونيمي اومد هم عطا وقتي ببينم! ميشه معلوم! باشه -
 .مآماده چيهمه براي من نباش؛ نگران -
 و کردم حسابتسويه برادرش با قبالً ونستدنمي. نداشت رو ازم جوابي همچين توقع انگار. کرد نگاهم تعجب با

 .اومد طرفمون ارسالن. منه با حسابتسويه دنبال که اونه
 .گشنمه ناهار بريم -

 .باش راحت زنت با شما ندارم؛ ميل من: عسل
 فهميدي؟! ميدي رو جوابم که باشه باري آخرين اين! عسل -

 .کرد ارسالن به نگاهي ساکت عسل
 فهميدي؟ گفتم -

 .رفت غذاخوري ميز سمت و گفت ايبله ومآر عسل
 .نبودم راضي وضعيت اين از اصالً. بودم ناراحت ولي نزدم؛ حرفي هم من

 .مياد کنار کمکم ولي کنه؛مي سروصدا کميه. نيست چيزي دلش تو عسل نباش، نگران: ارسالن
 .دادممي نشون بدتري واکنش بودم من اگه. کنم درکش تونم مي -
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 فرصت ازدواج براي من و مرده عسل، مادر تارا، هاستسال. نميدم انجام الکي رو کاري من دونهمي خوب عسل -
 بزرگ اون االن ولي کنه؛ پيدا مشکل همسرم با عسل خواستمنمي. کنم ازدواج نخواستم خودم ولي داشتم؛ زيادي

 .کنيم آماده عطا با روشدنهروب براي رو خودمون بهتره االنم. نداره رو زندگيم تو کردندخالت حق و شده
 تون؟خونه تو نيومده هاستسال عطا گفت عسل چرا -
 .کني تمرکز رفتارت روي بهتره. بزنم حرف شدرباره خوامنمي فعالً -
 رفتارم؟ -
 مجبورم من. بده تشخيص رو حالتت ترينکوچک تونهمي. داشتي برخورد باهاش خودت نيست؛ عسل عطا. آره -

 دونيمي هم خودت. کنممي سوءاستفاده موقعيتم از دارم نکن فکر وقت يه. کنم رفتار ترميصمي باهات جلوش
 فهميمي. نکن ايديگه برداشت رفتارم از پس بينم؛مي عسل مثل رو تو هميشه هم من و نيستي من واقعي همسر

 که؟
 .کرديد آوردي ياد بهم باره چندين کنم فکر. آره -
 .مبخوري ناهار بريم. خوبه -

*** 
 .شد تموم سياوش و عسل ناراحت هاينگاه زير ناهار
 اون نظرمبه ولي بود؛ ارسالن دختر عسل درسته. داره مشکل باهام بيشتر عسل از سياوش که کنم حس تونستممي

 حالت سياوش ولي برد؛مي حساب ارسالن از که بود اين خاطربه شايد. بود کرده برخورد ترراحت موضوع اين با
 جادو رو ارسالن من گفتنمي خودشون با حتماً. نمياد کنار باهام راحتي همين به دونستممي. داشت فرق هشنگا

 خاطربه من. کنم درک رو ارسالن کار اين واقعي دليل تونستمنمي هم هنوز هرچند. کرده ازدواج باهام زود که کردم
 در شخانواده و دخترش با بايد چرا و کردمي رو کار اين يدبا چرا اون ولي بشم؛ بازي اين وارد بودم مجبور مخانواده

 همه اين با غريبه يه به کمک بودم مطمئن االن چون داشته؛ کار اين از هدفي چه که فهميدممي بايد افتاد؟مي
 .نداشته رو اضطراب همه اين ارزش داشته براش که دردسر

 نگران زياد کردنمي وانمود داشتن که هرچند. ببينم شونهمه هايچشم تو عطا اومدن از رو نگراني تونستممي
 .برگشت در سمت به هاچشم يهمه زنگ صداي با. نيستن

 .بود پريده رنگش. اومد ما سمت بعد کميه. رفت آيفون سمت منيرخانم
 .اومدن عطا آقا... آقا! ببخشيد -

 اومده؟ عطا: عسل
 .شد بلند جاش از سياوش
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 .منير کن باز رو در: ارسالن
 ...آقا ولي -
 !کن باز رو در گفتم -

 .رفت آيفون سمت منيرخانم
 .نميشي درگير باهاش! سياوش تو مخصوصاً فهميديد؟ زنه،نمي حرف نگفتم من وقتي تا کسي -

 .شد باز بدي صداي با در بعد کميه. نزد حرفي سياوش
 با. اومد ميز سمت عجله با و زدمي نفسنفس. ودنب ساعتي بمب يه به شباهتبي بود، ايستاده در جلوي که مردي
 .بود شده خيره بهم برزخيش هايچشم
 .ايقهوه تا بود قرمز بيشتر هاشچشم رنگ. آدم يه صورت جز بود شبيه هرچي به صورتش رنگ

 کني؟مي غلطي چه اينجا تو -
 .ايستاد جلوم اومد ارسالن. اومد سمتم سرعت با. نزدم حرفي

 !عطا ونش نزديک بهش -
 .کردمي نگاه ارسالن به متعجب هاييچشم با عطا

 .دارم اين با حسابي خرده يه من نکن؛ دخالت شما -
 .کشيدم عقب رو خودم من ولي بگيره؛ رو بازوم که کرد دراز رو دستش
 شين؛ب نخوردي ناهار اگه. زنمنمي بهت حرفي خونه اين به احترام خاطربه هم االن! نکن هم رو فکرش: ارسالن

 .کني سروصدا من يخونه تو بياي نداري اجازه وگرنه
 برو زدي؟ زندگيم به گندي چه رفته يادت شاهي؟ ارسالن مهموني اومدم سال همه اين بعد کردي فکر ناهار؟ -

 !کنم فراموش داري پدربودنت خاطربه که رو احترامي کميه اون نذار ارسالن، کنار
 .آورد سمتم رو دستش عطا هم باز. کرد نگاه عطا به غم با ارسالن

 فهميدي؟ زنينمي دست بهش گفتم -
 !ميگي چي نيست مهم برام هاستسال که دونيمي خودت ميگي؟ تو چون چرا -
 .منه زن هلنا چون زني؛نمي دست بهش -

 پوزخندي. بود نشده باورش هم شايد و دونستمي شايد بود؛ نکرده تعجب حرف اين از. کرد ارسالن به نگاهي عطا
 .زد
 من کنم؟مي باور من کنيمي فکر ولي کردي؛ ازدواج باهاش که رسيد خبر بهم! شاهي ارسالن نخندون رو من -

 !بسازي ايديگه دروغ يه بهتره توني؛نمي البته که کني حفاظت ازش خوايمي. نيستم احمق دوروبريات مثل
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 .نيست درکار دروغي چون گفتن؛ راست تبه بار اولين براي دورت هاياحمق اون بگم بهت بهتره -
 .بيار ميزم روي از رو هاشناسنامه برو سياوش
 رو حرف اين بودندروغ براي اميد کميه هاشچشم ته انگار بود؛ شده خيره بهم عطا. رفت اتاق سمت سياوش
 .دادشون ارسالن به و اومد هاشناسنامه با سياوش. داشت

 .بنداز نگاهي بهشون خيالت شدنراحت براي ولي کنم؛ ثابت رو يچيز بهت بخوام نيست مهم هرچند -
 لرزش هاشدست. کرد نگاه شناسنامه هايصفحه به ناباوري با و زد چنگشون عطا. گرفت سمتش رو شناسنامه

 .کرد پرت زمين روي رو هاشناسنامه. کردمي کنترل رو خودش داشت. داشت کمي
 !جديدته بازي اينم! کنمنمي باور -
 .کنينمي باور نيست مهم برام -

 با رو گردنم. کشيد خودش سمت رو من و گرفت رو بازوم و کنار زد رو ارسالن عطا دفعه يه. شد چي دونمنمي
 .بود کرده حلقه مار مثل دورم هم دستش اون و بود گرفته بازوش
 .شدممي خفه داشتم

 !عطا کن ولش: ارسالن
 آره؟ بزني گول رو من تونيمي کردي فکر! شکنممي رو گردنش جلو بياي -

 محکم قدراين بود؛ گرفته محکم رو من هنوز. وراون داد هلش عطا ولي گرفت؛ رو دستش و سمتش اومد سياوش
 .ميشه خرد داره گردنم هاياستخون کردممي حس که بود گرفته

 !منه قانوني زن ميگم شدي؟ ديوونه. باشي داشته کاري بهش نداري حق تو! کن ولش عطا: ارسالن
 چند حواسش. کرد حمله بهش سياوش دفعهيه. دادنمي اهميت ارسالن هايحرف به اصالًً و بود شده کر انگار عطا
 .زمين روي داد هلم و گرفت دردش. گرفتم گاز رو دستش. کردم استفاده فرصت از هم من و شد پرت ثانيه

 !لعنتي وحشي -
. شد درگير باهاش بيشتر و کرد استفاده فرصت از هم سياوش. ايستادم سالنار پشت رفتم سريع و شدم بلند جام از

. بود زياد خيلي زورش. زمين روي شد پرت که زد سياوش صورت به مشتي بعدم و پيچوند رو سياوش دست عطا
 دوباره. اومدمي خون لبش کنار از و بود شده پاره بلوزش يدکمه. بود شده ديوونه انگار شد؛نمي حريفش سياوش

 :زد داد ارسالن. کردممي سرفه. کردم قايم ارسالن پشت بيشتر رو خودم من و کشيد جيغي عسل. اومد سمتم
 !پليس به زنممي زنگ بزني دست بهش ديگه بار يه اگه! عطا -
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 بلند زمين روي از سياوش. زدنمي حرفي کسي ولي اومدن؛ بيرون آشپزخونه از بقيه و منيرخانم. ايستاد سرجاش عطا
 درد انگار بود؛ گرفته شديگه دست با رو دستش. بره عطا سمت دوباره خواست مي. اومدمي خون لبش کنار از. شد

 .داشت
 .کنم صدا رو هانگهبان خوامنمي بيرون؛ برو من يخونه از عطا! بسه سياوش: ارسالن

 .ردکمي نگاه من به مدت تمام و نبود ارسالن هايحرف به حواسش انگار عطا
 بشي؟ قايم پشتش خوايمي کي تا آره؟ بري در دستم از تونيمي کردي فکر! عوضي يدختره: عطا

 !امزنده من وقتي تا: ارسالن
 .کرد نگاه ارسالن به تعجب با عطا

 ولي آره؟ بدي عذاب رو من که کردي ازدواج باهاش دنبالشم من دونستيمي چون شاهي؛ ارسالن کردي بد بازم -
 و تو از نه گذرم؛نمي ازت فهميدي؟ ذارمنمي دفعه اين. کنه سکوت که مرد پيش سال چند عطاي اون! خوندي کور
 !زنت از نه

 .گفت تمام نفرت با رو «زنت» يکلمه
 !دونيمي که رو قانون بکني؛ کاري نداري حق تو -

 .زد پوزخندي عطا
 ازدواج باهاش ازش حفاظت براي کني؟ حفاظت ازش جورياين خوايمي! ارسالن قانونم خودم من قانون؟ -

 !فداکاري مرد چه واي! نبوده کثيفت اميال خاطربه هم اصال آره؟ سوخته براش دلت بگي خوايمي آره؟ کردي
 !عطا شو خفه -
 نکن فکر فقط. باشي خوش جديدت زن با اميدوارم. بشي وارد من جنگ تو خواستي خودت شاهي، جناب باشه -

 هستم توام با! بياد پيش اشتباه ترينکوچک تا عمرم؛ يلحظه آخرين تا. مونممي فرصت منتظر من گذرم؛مي ازتون
 !بابازن

 .کرد مي نگاه من به داشت
 .کنم جهنم برات رو زندگي اين قراره چون! نياد دستم منتظرشم که فرصتي اون کن دعا -

 .بست محکم رو در و رفت در سمت سرعت با و کرد پاک پيراهنش آستين پشت با رو لبش کنار خون
 .بود گرفته درد گلوم و زدمي تندتند قلبم

 خوبي؟ هلنا: ارسالن
 !بود واقعي يديوونه يه واقعا عطا. دادم تکون رو سرم

 .بود گرفته رو دستش که رفت سياوش سمت ارسالن. بود پريده رنگش نشست؛ مبل روي عسل
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 .بودم اتفاق ناي مسبب من. رفتم عسل سمت آروم. بوديم گيج همه
 خوبي؟ -

 .بود شده جمع هاشچشم تو اشک کرد؛ نگاه بهم
 کشيدي؟ گند به رو زندگيمون شدي راحت -

 .شده وارد استرس همه به کافي ياندازه به! باش ساکت پس. بشنوم حرفي هيچ خوامنمي! بسه عسل: ارسالن
 زندگي شدي حاضر خاطرشبه که بابا هکي دختر اين. کردمي سکته داشت عطا خانم اين خاطربه! آره: عسل
 بندازي؟ خطر به رو مونهمه

 .اتاقش ببر رو عسل منيرخانم -
 .عسل سمت اومد منيرخانم

 .خونه برگرده کردمي قبول داشت تازه عطا ميگم؟ چي من شنوينمي چرا! بابا ميرمنمي جايي من -
 باشي؛ ساکت بهتره پس بود؛ برگشته سال همه اين تو برگرده بود قرار اگه عطا! اتاقت تو برو و باش ساکت عسل -

 .بشنوم هيچي خوامنمي ديگه چون
 .رفتم سمتشون. بود ايستاده سياوش کنار هنوز ارسالن. رفت باال يطبقه سمت سرعت با و نزد حرفي عسل

 بدي؟ تکون رو دستت تونيمي: ارسالن
 .نيست چيزي خوبم من: سياوش

 .خوبه که گفتمي دروغ داشت. داره زيادي درد بود معلوم و بود پريده رنگش درد از. کردم نگاه سياوش به
 کنم؟ نگاه رو دستش ميشه -

 .زد بهم پوزخندي سياوش. کرد بلند رو سرش ارسالن
 .خوبم خوادنمي: سياوش

 .رفت هاپله سمت و شد بلند جاش از
 .بندازم جاش بايد رفته؛ در دستت کنم فکر -
 .بمخو نيست الزم گفتم -

 .جلوتر رفتم
 نداري؟ درد يعني -

 .کرد بهم نگاهي
 !نه -

 .گرفتم رو بازوش پشت از. هاپله سمت برگردوند رو روش
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 .سمتم برگشت عصبانيت با و زد دادي درد از
 !رفته در که گفتم -

 .گوشم تو زدمي حتماً نبود ارسالن اگر. بود شده قرمز صورتش
 دکتري؟ مگه تو دکتر؛ ميرم باشه طوريش هم اگه فهميدي؟ نداره ربطي تو به -
 .آره -

 !سياوش: ارسالن
 .آقا ببخشيد -
 .کنه نگاه رو دستت بذار بمون -
 .آقا خوادنمي -
. ريزيدمي هم به رو اعصابم داريد انداختيد؟ راه عسل و تو چيه هابازيبچه اين. شده چي ببينه بذار! بمون گفتم -

 من؟ ازدواج با داري مشکلي هم تو نکنه چي؟ تو ولي فهمه؛نمي ستبچه عسل
 نگاهي گوشيش به. خورد زنگ ارسالن گوشي. رفتم سمتش آروم هم من. رفت ها مبل سمت حرص با سياوش

 .کرد
 .کنه نگاه رو دستت هلنا بمون سياوش بزنم؛ حرف بايد! اردالنه: ارسالن
 .ايستادم سياوش رويروبه رفتم. بشنويم رو هاشحرف ما خواستنمي حتماً. رفت اتاقش سمت ارسالن

 .نه يا رفته در ببينم کنم نگاه بايد اول باشه؛ داشته درد ممکنه -
 .زد پوزخندي سياوش

 !مهربون چه واي -
 .بود رفته در دستش بودم؛ زده حدس درست. داره زيادي درد بود معلوم. کردم دستش به نگاهي. ندادم محلش

 .بندازم جاش بايد -
 شدم؟ مهم برات خيلي بگي خوايمي مثالً االن -
 .کردممي رو کار اين بود هم ايديگه هرکس و دکترم من باشي؟ مهم برام بايد چرا! نه -

 .گرفتم رو بازوش. باال رفت ابروهاش
 .باشه داشته درد کميه ممکنه دار نگه محکم رو خودت -
 فهميدي؟ کني کمکم تو خوامنمي -
 ؟گرفتم رو خواهرت جاي چون چرا -
 .نيستي تارا حد در اصالً تو بگيري؛ رو تارا جاي تونينمي وقتهيچ تو -
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 .ميده نشون رو ايديگه چيز که رفتارت اين چيه؟ مشکلت ناراحتي؟ چرا پس -
 .کنم ناراحت خاطرتبه رو خودم که نيستي مهم برام اصالً تو ناراحتم؟ من گفته کي -

 .زد دادي درد از. پيچوندم رو دستش دنبو حواسش و زدمي حرف داشت که موقع همون
 .نيست چيزي لبتم کنار. بشه کمتر دردت تا بخور مسکن يه. افتاد جا -
 .کردمي نگام تعجب با
 ما فعالً ولي کنيد؛مي من به راجع فکرهايي چه عسل و تو دونمنمي. بگيرم رو کسي جاي خوامنمي من ضمن در -

 .کنيم قبول رو همديگه بهتره ؛نداريم همديگه کردنقبول جز ايچاره
 .کردمي نگاه بهم و بود ساکت هنوز. شدم بلند کنارش از
 .ميشي بهتر شب تا. کن استراحت برو -

 مادرم و خواهرم نجات خاطربه که شدم خودخواه کردممي حس. نه يا بود درست کارم دونمنمي. رفتم اتاقم سمت
. بود گرفته درد سرم. داشتن مشکل هم با هم قبل از خانواده اين بود لوممع که هرچند. ريختم هم به رو خانواده اين

 .کشيدم دراز تخت روي
*** 

 .زدن رو اتاق در. بود ? نزديک ساعت
 بفرماييد؟ بله -

 .شد اتاق وارد ارسالن
 .بزنم حرف باهات خواممي -
 .رفتم اتاق کنار راحتي سمت و شدم بلند جام از
 بله؟ -

 .نشست رومروبه اومد ارسالن
 .من اتاق تو بياي بايد امشب اوالً -

 .شد درشت هامچشم
 فهميدي؟ بدونه چيزي نبايد کسي کن جمع رو حواست فقط. اونجا ميرم من داره؛ کارم اتاق به در يه اتاقم نترس -
 .بله -
 مراعات يشترب کن سعي. بيان کنار باهات بخوان کشهمي طول کميه هنوز سياوش و عسل که اينه بعديم حرف -

 .باشم داشته مشکل هم خونه تو خوامنمي کني؛
 .بشه جورياين خواستمنمي متأسفم؛ واقعاًً من -



 

 

156 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 به اگه. بودم کرده رو اينجاش فکر کردممي رو کار اين داشتم وقتي خودم من. کني ناراحت رو خودت خوادنمي -
 دلم. فهميمي بيشتر سنت از تو. کنيمي درک رو موقعيت بيشتر هااون از دونممي چون کن؛ رعايت ميگم تو

. هستي مقاومي دختر تو. بود عالي واقعاً عطا مقابل در رفتارت. محکم و قوي باشه تو مثل هم عسل خواستمي
 فکرت االن خوامنمي. ميگم رو چيهمه بهت موقعش به بدوني؛ خوايمي که هست ذهنت تو سؤال خيلي دونممي

 .بشه کمتر فشارشون تا کنيم تمرکز بايد اردالن و طاع روي فقط بشه؛ درگير
 نميره؟ مخانواده سراغ دارم شما با نسبتي چه من فهميده اون که االن ببخشيد -
 ...فقط. نباش تخانواده نگران. کنه رعايت رو چيزها بعضي بايد باشه خرابکله هم هرچقدر عطا! نباش نگران -
 چي؟ فقط -
 قابل عطا چون باشي؛ مراقب بايد خودت اما نداره؛ کاري تخانواده به عطا درسته! باشي خودت مواظب بايد -

 شده زخمي ببر مثل االن عطا. باشه همراهت نگهبان يا سياوش بايد بيرون بري خوايمي هروقت. نيست بينيپيش
 .کنهمي درست دردسر ولي نکنه؛ خاصي کار ممکنه و
 .ترسمنمي هم عطا از. ندارم کسي به يازين و کنم مراقبت خودم از تونممي من -

 .زد لبخندي
 شده؟ چيزي -
 .اندازيمي يکي ياد رو من ترسي؛نمي عطا از ميگي که هستي نفري اولين تو -
 کي؟ -
 .کرده دعوت شخونه رو ما اردالن نو سال براي بگم بهت رفت يادم راستي! کن ولش -
 !چي؟ -
. بگيره شخونه توي جشني عيد براي قرار گفتمي. گردهبرمي عيد براي ليو نيست؛ ايران. زد زنگ بهم اردالن -

 خواستمي و بود غيرطبيعي کميه هاشحرف. گفت تبريک بهم ريلکس خيلي و کردم ازدواج باهات من دونستمي
 اين با راحتي همين به که نيست آدمي اردالن. سرشه توي نقشه يه مطمئنم ولي نيست؛ مهم براش بده نشون

 هرچند. مشکوکه جورايي يه هم جشن اين. خورده هم به ازدواجش تو توسط که مخصوصاًً بياد؛ کنار موضوع
 ببينم بگم تو به اول خواستم و ندادم قطعي جواب بهش هنوز من البته. باشيم آماده بايد ولي بکنه؛ کاري تونهنمي

 .چيه نظرت
 .بشم روروبه باهاش بايد باالخره دونم،نمي -
 .نياوردي خودت براي چيزي دونممي. بخر لباس برو عسل با فردا. کن آماده رو خودت پس. وبهخ -
 .برگردم بايد فردا داشتم مرخصي هفته يه. بيمارستان برم بايد فردا من -
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 .برسونتت ميگم سياوش به باشه -
 پاي رو دارم عادت من. بيفته راه دنبالم کسي خوادنمي دلم برم؟ خودم من بديد اجازه کنم خواهش ازتون ميشه -

 .کنم تکيه کسي به خوامنمي. وايسم خودم
 .وراون و وراين بري آزاد تونينمي قبل مثل ديگه. شده عوض شرايط کميه االن ولي دونم؛مي -
 مباها تونهنمي که اونجا چي؟ اونجا بيمارستان برم بايد من! باشه مواظبم تونهنمي هميشه که سياوش آقا ولي -

 .بياد
 .کرد بهم نگاهي لبخند با ارسالن

 ...ميگم عسل به. نره يادت لباس فقط. برو هاماشين از يکي با پس داري؛ دوست هرجور باشه -
. کنممي سوءاستفاده دارم کنن فکر خونه اين تو نيومدم هنوز خوامنمي. ميرم تاکسي با خوام؛نمي ماشين من -

 .ميرم باهاش بخواد اگه زنم؛مي حرف خودم هم سلع با. بشه حساس بهم عسل خوامنمي
 .شد بلند جاش از و داد تکون رو سرش ارسالن

 .ديگه اتاق تو ببره رو وسايلت منير ميگم -
 .باشه -
 .بخوريم شام بريم بيا حاال -

*** 
. بود کرده هرق کنم فکر البته بود؛ خوابيده هم عسل و نبود خوب حالش سياوش. بوديم ارسالن و من فقط شام براي

. بيان کنار خودشون با که نداشت کاري هردوتاشون به امشب خب ولي بخوره؛ شام تنها نداره عادت گفت ارسالن
 .ارسالن اتاق تو رفتم شام بعد

 عکس. بود عکس قاب چندتا اتاق کنار ميز روي. دراور و آينه با ميز يه و دونفره ايقهوه تخت يه با بود بزرگي اتاق
. داشت عسل به زيادي شباهت زن. بود عسلي هاييچشم با زن يه از هم عکسي يه. بود سياوش و سالنار و عسل

 اين تو تارا نبود حتماً. کردمي تنهايي احساس خيلي کنم فکر سوخت؛ ارسالن براي دلم. عسل مادر بود، تارا احتماالً
 .بود سخت خيلي براش سال همه

 حدود پسري. بود پيش هاسال مال انگار. قديميه خيلي بود معلوم ولي د؛بو عطا و ارسالن از بود هم عکس يه
 .نداشت االن عطاي به شباهتي هيچ که خندون صورت با سالههيجده

 تو رو هاملباس منيرخانم. رفتم تخت سمت و برداشتم چشم هاعکس از. بود ارسالن و عسل مال هم هاعکس بقيه
 .بود حموم و دستشويي يکي و بود ارسالن کار اتاق مال يکي. بود قاتا کنار در دوتا. بود گذاشته کمد

 .بياره برام رو هاملباس بقيه گفتممي هستي به بايد. بودم نياورده خودم با زيادي چيز. کردم نگاه هاملباس به
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 براي ازين پيش چندسال بار يه فقط. بودم نرفته جاها جوراين تو اصالً. بپوشم چي دونستمنمي مهموني براي
 .برم هامدوست يخونه من اومدنمي خوشش بابا چون برگشتم؛ و رفتم زود هم اون که بود کرده دعوتم تولدش

 جورچه بايد فهميدممي بايد اول ولي داشت؛ ارزون هايلباس که جايي يه رفتممي بايد. نداشتم هم زيادي پول
 .زدند رو اتاق در که بودم فکر تو. بخرم لباسي
 .شد اتاق وارد نارسال

 کردي؟ جاجابه رو وسايلت -
 .نياوردم زيادي چيز البته. ممنون آره -

 .داد دستم رو پاکتي و جلوتر اومد
 چيه؟ اين -
 .بخر فردا خواستي هرچي -

 .کردم نگاه ارسالن به تعجب با. بود توش کارت يه کردم باز رو پاکت
 !چيه؟ اين -
 .بخري خواستي هرچي تونيمي. توشه رمزشم کارته؛ -

 .گرفتم سمتش رو کارت
. نداريم نسبتي هم با ما دونممي که من ولي نکرديم؛ ازدواج ما دونهنمي کسي درسته. کنم قبول تونمنمي من -

 کنممي خواهش. داديد نجات رو مخانواده که کرديد لطف بهم lه االن تا شما. بينمنمي کار اين براي دليلي پس
 .کنم قبول تونمنمي من چون نيد؛نک رو کار اين ديگه

 .خيربه شب. راحتي هرجور کنم ناراحتت خوامنمي. باشه -
 .گذاشت ميز روي رو پاکت ولي رفت؛ اتاق کنار در سمت ارسالن

 .کني قفل رو در تونيمي -
 خب ولي نداشتم؛ بهش بدي حس درسته. کردم قفلش و رفتم در سمت هم من. رفت بيرون اتاق در از ارسالن
 .بود عقل شرط احتياط
*** 

 .شستم رو صورتم و دست. بيمارستان رفتممي بايد هشت ساعت. شدم بيدار خواب از بود هفت نزديک ساعت
 .رفتم آشپزخونه سمت بود ساکت جاهمه. رفتم بيرون اتاق از
 .سالم -

 .کردن سالم بهم بودن آشپزخونه تو که نفري سه هر
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 .عزيزم شدي بيدار زود چه: منير
 .بيرون برم بايد -
 زودي؟ اين به -
 .بديد بهم چايي يه ميشه اگه آره -
 .بياره صبحانه براتون مرضيه ميگم االن بفرماييد شما عزيزم باشه -
 .شينممي جاهمين بکشيد؛ زحمت خوادنمي -

 .نشستم آشپزخانه صندلي روي
 .نيست خوب اينجا بيرون برو مادر -
 .شده ديرم بديد چايي يه فقط راحتم؛ من ولي -

 .نخورديد غذا خوب که هم ديروز. بخوريد صبحانه خوب بايد خانم؛ نميشه: منير
 .نزدم حرفي

 .کن آماده صبحانه خانم براي سريع مرضيه: منير
 ازم انگار کرد؛مي نگام جوري يه دختر يکي اون. رفت يخچال سمت داشت کمتري سن که دختري همون مريضه

 .بودم شده خسته اهاشنگ از. اومدنمي خوشش
 ببخشيد؟ -

 .کردم نگاه دختر اون به. سمتم برگشتن شونهمه
 داري؟ مشکل من با تو -

 .شد هول دختر
 مشکلي؟ چه خانم نه -
 .کنيمي نگام جوري يه آخه -

 .باشه کارت به سرت اعظم: منير
 .نکردم کاري که من منيرخانم باشه -

 .رفت آشپزخونه يديگه سمت اعظم
 .عجيبه براشون کميه نشده اضافه خونه اين به کسي وقته خيلي نيست! جورينهمين اينا نشيد ناراحت انمخ: منير

 .نداره اشکال باشه -
 .خوردم صبحانه کميه و شدم خوردن مشغول

 .خانم منير -
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 جانم؟ -
 هستيد؟ خونه اين تو وقته خيلي شما -
 .کردمي کار ونبراش بابام بود؛ زنده آقا پدر وقتي از مادر آره -
 .آهان -

 .گذشتمي کميه بايد. کنم شروع زودي اين به خواستمنمي ولي چيه؛ پدرش با مشکلش عطا فهميدممي بايد
 .ممنون برم ديگه من -

 .نخوردي چيزي که شما: مرضيه
 .خورمنمي صبحانه زياد من ممنونم -

 :گفت منيرخانم به کرد رو دختره
 !اهنخورده چيزي خانم مامان -
 منيرخانمي؟ دختر تو -
 .آره -

 .کنارم اومد منيرخانم
 نخوردي؟ چيزي چرا مادر -
 !دخترته خوشگله اين بودي نگفته. مرسي -

 .زد لبخندي دختر
 .شوهرمه هم باغبون آقا عباس دخترمه؛ مرضيه. نمونده برام حواس مادر ببخشيد -

 .دادم تکون رو سرم
 :گفتم و دختر به کردم رو
 چندسالته؟ -
 .هجده -
 خوني؟مي درس -
 .نخوندم دانشگاه براي ديگه گرفتم؛ ديپلم -
 چرا؟ -
 .خرخوناست يا پولدارا مال فقط دانشگاه. سخته خيلي آخه -

 !بکش خجالت زشته؛ مرضيه: منير
 .ديگه ميگم راست -
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 کميه فقط بوديم؛ن پولدار ولي خوندم؛ درس هم من. ميرسه خوادمي چيزي به کنه تالش هرکي! کنيمي اشتباه -
 .کشيدم زحمت

 خوندين؟ چي شما -
 .گذرونممي رو طرحم دارم االن البته. پزشکي -
 اگه يعني بخونم؛ درس دارم دوست هم من! حالتونبه خوش. انداختين جا رو سياوش آقا دست ديشب ديدم واقعاً؟ -

 بشم؟ قبول خوب يرشته يه تونممي بخونم درس هم من
 يه يا بخونه درس بايد زني هر. کنم کمک بهت هستم منم خواستي کمک اگه! نه که چرا ونيبخ خوب اگه. آره -

 .نباشه کسي محتاج که بکنه کاري
 .خوبيد خيلي شما خانم؛ ممنونم -
 .عزيزم کنممي خواهش -
 .شدم بلند جام از
 مرضيه؟ -
 خانم؟ جانم -
 .هلنا بگو بهم -

 .رفتم بيرون آشپزخونه از. زد لبخندي بازم دختر
 اون رفتممي فرصت اولين تو بايد. کاپشنم با پوشيدم رو شلوارم مانتو. کردم عوض رو هاملباس و اتاقم تو رفتم

 پيدا خودم براي بايد هم کاري يه. کنم خرج رو هامپول يهمه تونستمنمي. گرفتممي هستي از رو مديگه مانتوي
 برداردست عطا دونستممي هرچند. کنم زندگي ترراحت تونستممي ودب راحت اينا مامان از خيالم که حاال. کردممي

 آشپزخونه سمت. اومدم بيرون اتاق از و برداشتم رو کيفم. خودمم فقط حسابش طرف دونستممي حداقل ولي نيست؛
 .کنم خداحافظي ازشون و رفتم

 .جلوتر رفتم. اومدمي زدن حرف صداي
 !ميده دستور نيومده هنوز خانم: اعظم

 .خوبيه دختر هم خيلي من نظربه زني؟مي حرف جورياين چرا! اعظم ديگه بسه: مرضيه
 داشته چي دختر اين دونمنمي من. کنن کارچي بلدن هاآدم جوراين مرضيه؛ کنهمي خامت داره! ايساده چقدر تو -
 .کرده ازدواج باهاش آقا
 .هست هم دکتر تازه. خوشگله خيلي که من نظربه -
 مهمه؟ خوشگلي مگه خوشگله؛ که خوشگله! بابا برو -
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 مهمه؟ چي پس -
 ديدي؟ رو هاشلباس. دونممي چه -
 .نداره مشکلي که هاشلباس چيه؟ مگه خب -
 .خورهنمي بودن خونه اين خانم به اصالً ولي آره؛ -
 .تو مثل يکي حتماًً شد؟مي شکلي چه بايد خونه اين خانم مثالً -
 کمتره؟ دختر اين از مچي من مگه. آره -
 چقدر ديدي رو موهاش داره؟ چشمايي چه ديديش کني؟مي مقايسه هلناخانم با رو خودت تو! جوگير بابا برو -

 تازه. مياد خوشم ازش خيلي که من. بياد افاده شهمه که نيست ـا*زنـ از بعضي مثل خوبه، اخالقشم تازه قشنگه؟
! کردممي سکته داشتم که من واي گرفت؟ گاز رو عطا آقا دست جوريچه ديدي. زياده آقا سر از خيلي من نظربه

 .وايساد عطا آقا جلوي که نترسيه دختر خيلي. کنم کاري بخوام برسه چه کنم؛ نگاه عطا آقا به تونمنمي حتي من
 !احمق بابا برو -
 کلي بريم هم االن برسي؛ ارتک به بافيخيال جاي به بهتره هم تو. مياد خوشم هلناخانم از من! احمقي خودت -

 .داريم کار
 من به راجع فکري چه که نبود مهم برام. بشم درگير خدمتکارها با که بود مونده فقط. شدم رد آشپزخونه کنار از

 .حياط تو رفتم و پوشيدم رو هامکتوني. کنندمي
 .رفتم حياط در سمت. بودن حياط تو نگهبان چندتا

 بريد؟مي تشريف جايي -
 .بود ايستاده پشتم سياوش. کردم نگاه پشتم به و تمبرگش

 مشکليه؟ بيرون؛ ميرم دارم -
 بيرون؟ ميري داري دونهمي ارسالن -
 .برم شد تموم سؤاالت اگه شده ديرم هم االن. آره -

 .برگشتم دوباره جلوتر رفتم کميه. نزد حرفي
 خوبه؟ دستت -

 .داد تکون رو سرش و داد باال رو ابروهاش
 .بخور ديگه قرص يه داشتي درد اگه ه؛خوب -
 نگراني؟ مثالً االن -

 .سمتش برگشتم دوباره
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 .زدممي بهش رو حرف همين بود هم ديگه هرکس باشم؟ نبايد -
 .هستن دکتر خانم، که نبود يادم! آهان -
 .اجازه با. بمونه يادت -
 بري؟ کجا خوايمي -
 .بيمارستان -
 .برسونمت خوايمي اگه بيرون؛ ميرم دارم -
 زني؟مي رو حرف اين دينت خاطربه يا کردي تعارف االن -
 بعدم دادي؛ انجام رو وظايفت و دکتري تو اوالً. باشه ديني نکنم فکر بعدم ندارم؛ تعارف کسي با من. کدومهيچ -

 .بودي خودت مسببش
 بگير؟ رو ديوونه اون ييقه برو گفتم من بودم؟ مسبب من -

 .زد لبخندي
 .بود کرده اتخفه رسيدممي دير اگه ولي نگفتي؛ -
 .بدم نجات رو خودم تونستممي خودم کنم؟ تشکر ازت بايد االن. آهان -
 .گرفتن گاز با حتماً -
 .بلدم هم ايديگه هايروش بود؛ روش يه اون -

 .خنديد بازم
 چون کن؛ کار هم هاتروش رو درضمن. بده استراحت خودت به فعالً. کنم عوض رو هاملباس برم بمون -

 .نيست کارساز زياد عطا رو حداقل دونممي
 نيست؟ مطمئني -
 .کرد نگام تعجب با
 .ميام االن بمون. دوستته دادنفراري ماجراي از بيشتر چيزي يه عطا تو بين دونستممي -

 .ايستادم حياط تو. رفت خونه تو سياوش
 سوارم شب اون که ماشيني سمت. بود کرده عوض سبز پيراهن يه و جين شلوار يه با رو هاشلباس. اومد بعد کميه

 .رفت بود کرده
 .بشين بيا -

 .داشتم وقت ساعت يک. کردم نگاه ساعت به. کرد حرکت و کرد روشن رو ماشين. شدم ماشين سوار رفتم
 شده؟ ديرت -
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 .دارم وقت هنوز نه -
 ترسي؟نمي عطا از بيرون ميري داري -
 .کنم ول رو کارم تونمنمي که اون خاطرهب هم بعد بترسم؟ بايد -

 .زد پوزخندي
 داره؟ باهات مشکلي چه عطا -

 .کردم بهش نگاهي
 گيري؟مي اعتراف ازم داري -
 .گرفت اعتراف ازت بشه نکنم فکر -
 بگيري؟ اعتراف ازم نميشه دونيمي کجا از -
. مجهوله برام عطا با اتـطه رابـ و تو با اجشازدو فقط. دارم خبر چيهمه از و ارسالنم يکارههمه من کنم فکر -

 .بود غيرمنتظره جورايي يه ارسالن با تو ازدواج
 عجيبه؟ کجاش کننمي ازدواج همه داره؟ ايرادي چه چرا -
 !داري خود جاي که تو. مشکوکه چيهمه که بده تشخيص تونهمي کورم يه حتي دوني؟نمي واقعا -
 کردم؟ ازدواج نارسال با من اينکه مشکوکه؟ چي -
 مگه هم بعد. کنه ازدواج دخترش سنهم آدم يه با که نيست آدمي ارسالن هم بعد عسلي؛ سنهم تقريباً تو -

 .هست هم دکتر که تو مثل دختري اونم کني؟ ازدواج پدرت سنهم آدم يه با بايد چرا تو اصالً ديده؟ رو تو چندبار
 حاال. شدم زنش پولش خاطربه شايدم. شناسهنمي مهندس کترد و جوون و پير که عشق. شدم عاشقش شايد -

 کسي با دليل بدون هستن هاآدم خيلي دنيا اين تو کنم فکر! هردليل به حاال ارسالنم زن االن من باشه که هرچي
 .نيست عجيبي چيز اين کنن؛مي زندگي خوبخيلي هم با هاسال بعدم و کننمي ازدواج

 .بيشتره احتمالش دوم يگزينه پس باشي؛ ارسالن عاشق نکنم فکر ليو داري؛ جالبي استدالل -
 .کن فکر داري دوست هرجور -
 شدي؟ زنش پولش خاطربه بگم بهش ترسينمي -
 و عشق خاطربه يکي پول، خاطربه يکي کنه؛مي زندگي باهاش داره دليل چه به زنش که دونهمي مردي هر. نه -

 .شدم زنش چرا من دونهمي ارسالنم باش مطمئن. اجبار روي از يکي
 کرده؟ ازدواج باهات بازم ميشي زنش داري پول خاطربه دونستمي اينکه با بگي خوايمي يعني -
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 شما البته. شدم زنش چرا من ندونه که نيست بچه ارسالن هم بعدش شدم؛ زنش پول خاطربه نگفتم من اوالً -
 دختردوست تو. پول يا بوده عشق خاطربه. کرده رو کار اين چرا هميش زنتون يکي وقتي دونيدمي تونهمه مردا

 داري؟
 .کرد نگاهم تعجب با
 .نه -
 .نمياد بهت -
 نمياد؟ بهم چرا -
 .دارن رو يکي پسرا يهمه دوره اين تو االن دونم؛نمي -
 .ندارم من -
 خودت يا باشي احمق اينکه همگ. ميگم چي من فهميمي خودت گرفتي زن يا داشتي دختردوست وقت هر حاال -
 !بودناحمق به بزني رو
 بودن؟احمق به بزنم رو خودم بايد چرا مثالًً -
 قدراين چون نه؛ يا داره دوستتون واقعاًً مقابلتون طرف کنيد باور خوايدنمي مردها شما چون شايد! دونمنمي -

 داشته دوست رو يکي که هستيد مهم ونخودت فقط. مهمه براتون خودتون يخواسته فقط که هستيد خودخواه
 .باشيد

 .شناسيمي خوب رو مردها تو! جالبه -
 تونينمي وقتهيچ که ـا*زنـ برعکس. بکشي زحمت زياد شناختنشون براي نيست الزم نيستن؛ پيچيده زياد مردا -

 .بشناسيشون خوب
 بگيرم؟ اعتراف ازت تونمنمي بگي خوايمي االن -
 .بکشي حرف زور به تونينمي من از حداقل توني؛نمي مطمئناًً که رو اون -
 .داري جالبي روحيات -
 .دونممي -
 بزني؟ حرف خواينمي هم عطا از -
 چيه؟ عطا با مشکلت تو -
 .نمياد خوشم ازش فقط ندارم؛ خاصي مشکل -
 بيشتره؟ ازت زورش چون چرا -
 .برسم رو حسابش نخواستم خودم من بيشتره؟ من از زورش اون گفته کي -
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 !آهان -
 کني؟مي ممسخره داري -
 .نه -
 !آهان گفتي جوري يه آخه -
 گفتم؟مي چي خب -
 .داري عطا با مشکلي چه نگفتي کن؛ ولش هيچي -
 .باشه زن يه اگه مخصوصاً. ببينه رو باالتر خودش از تونهنمي چون داره؛ مشکل من با اون -
 کرده؟ ديوونه جورياين رو طاع که نبوده ايديگه چيز يعني همين؟ فقط -
 .نه -
 .فهمممي باالخره. نگو باشه -

 .بوديم بيمارستان نزديک تقريباً. شديم ساکت هردو
 ميدي؟ رو عسل يشماره -
 کار؟چي خوايمي -
 .باشم داشته رو دخترم يشماره دارم حق مادرش عنوان به کنم فکر -

 .زد پوزخندي سياوش
 .بگيره رو جاش تونهنمي هم کسهيچ بود؛ تارا عسل مادر -
 کسهيچ. داره رو خودش جاي زندگي تو هم کس هر. بگيرم رو کسي جاي خوامنمي من گفتم بهت چندبار -

 .برم باهاش گفته ارسالن چون هم اون خريد؛ برم باهاش خواممي فقط. بگيره رو ديگه يکي جاي تونهنمي
 ؟هستي خوبي نامادري مثالً بگي خوايمي االن -
 بخواد؛ اگه البته. خريد برم باهاش خواممي گفتم نامادري؟ ميگي که ستسالهشيش يبچه عسل مگه نامادري؟ -

 رو همديگه مجبوريم جورياين چون ندارم؛ نمياد خوشش ازم که کسي با رفتن خريد ي حوصله هم خودم چون
 .کنيم تحمل

 .کنينمي عسل داشتندوست به تظاهر حداقل مياد خوشم -
 با هاسال تمام و نديدم رو مادرم خودم من. کنه قبول رو من فشار تحت خوامنمي فقط ندارم؛ دوستش نگفتم من -

 چون مادر؛ گفتممي بهش هاسال اين يهمه تو من ولي نامادري؛ ميگن بهش تو امثال و تو که شدم بزرگ کسي
 هم خوامنمي ولي کنه؛ قبول رو من زودي همين به عسل خوامنمي من. نبود برام واقعي مادر يه از کمتر وقتهيچ

 .باشه دشمنم
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 رو اينجاش فکر ازدواج از قبل بايد کردي؛ شروع رو دشمني توئه سنهم دخترش که مرد يه با ازدواجت با تو -
 .کرديمي
 ارسالن زا يا ميدي رو ششماره حاال. عقب به برگشت نميشه متأسفانه. افتاده که اتفاقيه ولي ميگي؛ راست -

 بگيرم؟
 .زنممي اس برات -

 .شدم پياده ماشين از. رسيديم بيمارستان دم
 .ممنون -

 راه خانواده اين با کناراومدن براي کنم فکر. رفتم بيمارستان سمت هم من. رفت و داد تکون رو سرش سياوش
 .داشتم زيادي
 *** 
 .اومد برام اساماس يه. کردم عوض رو هاملباس
 .کردم بازش. بود اسناشن يشماره

 !طرفي من با که کني اذيتش نکن سعي فقط. بيام کنار باهات بايد دونممي چون ميدم بهت رو ششماره -
 .سياوش
 !احمق يپسره. زدم لبخندي

. کشيدم عميقي نفس. گرفتم رو اششماره. بزنم زنگ عسل به گرفتم تصميم که بود يازده ساعت. بخش تو رفتم
 .خورد بوق چندتا

 :پيچيد گوشي تو صداش
 بله؟ -
 .سالم -
 شما؟ سالم -
 .هلنام -

 .کرد سکوت چندثانيه
 آوردي؟ کجا از رو امشماره خواي؟مي چي -
 .بياي باهام بگم هم تو به گفتم بخرم؛ لباس خواممي عيد مهموني براي -
 ميام؟ باهات من که کردي خودت با فکري چه وقتاون -
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 بهم باشي تو گفتم جوريهچه مهمونيتون دونمنمي من البته بياي؛ خواستي اگه نمبز زنگ گفتم. نکردم فکري -
 .بخرم لباسي جورچه که بگي

 نرفتي؟ حاال تا که هامهموني جوراين بري خوايمي و کردي ازدواج بابام با که خوشحالي خيلي االن -
 رو خريدن که داريمارک چيزهاي و رفتن که يسفرهاي پز تا نشستن همه که هاييمهموني جوراين به اتفاقاً نه -

 .بخرم دارمارک هايلباس بخوام اينکه نه خارج سفر برم که داشتم پول قدراون نه چون ندارم؛ ايعالقه بدن بهم
 .برسي آرزوهات يهمه به که کردي ازدواج پولدار پيرمرد يه با که باشي خوشحال بايد پس -

 .اعصابم رو رفتمي داشت
 خاطربه هم رو مسخره مهموني اين. نداشتم رو ميگي تو که چيزهايي يعقده وقتهيچ من! دخترخانم نببي -

 .ندارم اومدن به ايعالقه هيچ وگرنه ميام؛ دارم پدرت به احترام
 !ميگن رو همين اول همه. ميگي راست تو آره -
 زنگ فقط داره؛ مزايايي چه پولدار مرد يه اب ازدواج که بگي بهم تو که نزدم زنگ من! کن باز رو هاتگوش خوب -

 هايحرف با پس کنيم؛ تحمل رو همديگه بايد هردومون و پدرتم زن من االن درضمن. نه يا ميايي بگم بهت زدم
 .رو من نه بگير رو خودت وقت نه مسخره

 .بود شده ساکت بازم
 نه؟ يا مياي کنم؟ کارچي -

 .گيرهب تصميم تونستنمي انگار زد؛نمي حرفي
 اگه واميستم ربع يه. منتظرم سياوش شاپکافي تو هفت ساعت من بياي خواستي اگه. بکن رو فکرهات باشه -

 .خداحافظ. ميرم نيومدي
 .کردم قطع رو گوشي

 !بزنم سروکله يکي با روز هر مجبوم تو بازيديوونه خاطربه که عطا بهت لعنت! بده صبر بهم خدايا -
 .رفتم بخش سمت و کردم خاموش رو شيمگو. کردنمي پيجم داشتن
*** 

 داشتم ارسالن از اساماس چندتا درآوردم رو گوشيم. بود شده تموم شيفتم. بود شيش نزديک. کردم نگاه ساعت به
 .بود اون از هم يکي و بود پرسيده رو حالم که

 .کردم بازش
 .بابازن باش منتظر! شده شروع تازه بازي -

 .کردممي اندازپس رو هامپول بايد. رفتم اتوبوس ايستگاه سمت و يبمج تو انداختم رو گوشيم
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 .برداشت زنگ اولين با. گرفتم رو هستي يشماره و درآوردم رو گوشيم. شدم اتوبوس سوار
 .بودم تلفنت منتظر صبح از خوبي؟ هلنا سالم -
 خبر؟ چه خوبم؛ سالم -
 .کنم پهن سينهفت خوادنمي دلم اصالً! خاليه خيلي خونه تو جات هلنا. نيست خبري -
 .خوبم من نباش، ناراحت -
 ...ولي زده؛ حرف بابا با. ناراحته خيلي مامان هلنا. کنيمي بودنخوب به تظاهر داري نيستي؛ خوب دونممي -
 بزنيد؟ حرف بابا با خوامنمي نگفتم بهتون مگه -
 موني؟مي دوستت يخونه کي تا کني؟ کارچي خوايمي خب -
 زندگي تنها خودش و خارج رفتن پدرومادرش. بمونم اينجا تونممي بخوام وقت هر تا گفت دوستم! نباش نگران -

 .هستي خوبه جام من. کنهمي
 خوبه؟ جات مطمئني -
 .نباشه نگرانم بگو هم مامان به ديوونه، آره -
 .اينا خاله پيش ريممي داريم عيد تعطيالت براي هلنا راستي. باشه -
 .بگذره خوش هباش -
 .برم خوادنمي دلم من ولي -
 .بيمارستانم شيفت چون بيام؛ تونستمنمي بودم خونه تو اگه هم من تازه. بشه عوض وهواتآب کميه بذار برو -
 ميگي؟ راست -
 نيفتاد؟ اتفاقي ديگه راستي. آره -
 چي؟ مثالً. نه -
 بياري؟ برام رو وسايلم و انتوم و لباس دست چند تونيمي هستي. گفتم جوريهمين هيچي، -
 . آره -
 .بخوره غصه خوامنمي. مامان حتي نباشه خونه کسي بيار جوري يه. نفهمه کسي فقط -
 .باشه -
 .نباشه نگران بگو مامان به. زنممي زنگ بهت بازم. برم بايد من خب خيلي -
 .خداحافظ. باشه -

. شده خيالبي راحتي همين به عطا شدنمي باورم. دنبو خوب مامان و هستي که خداروشکر. کشيدم راحتي نفس
 .نميشه خيالبي راحتي همين به عطا دونستممي. شدممي هستي مواظب بيشتر بايد
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*** 
 اومدم من بود کرده تعجب. کرد ورودي در به نگاهي سياوش واردشدنم با. بود هفت ساعت. شدم شاپکافي وارد

 تو پسر و دختر چندتا. نشستم و رفتم ميزها از يکي سمت. اونجا ممير من بود نگفته بهش عسل پس. اونجا
 به وقتهيچ نبودم؟ بقيه مثل وقتهيچ من چرا. کردم بهشون نگاهي. زدنمي حرف هم با داشتن و بودن شاپکافي

 هيچ موني؛مي خشک چوب مثل چقدر تو گفتمي بهم نازي. نبود مهم برام هم اصالً. نکردم فکر کسي با دوستي
 دبيرستان آخر سال بود شده نزديک بهم پسر يه که باري آخرين مياد يادم. بودم جورياين من واقعاً! نداري لطافتي
 به دانشگاه تو هم اون بعد. نداشت رو بهم شدننزديک جرئت ديگه که بودم رسيده رو حسابش لگد يه با که بوديم
 .بشه نزديک بهم نداشت جرئت کسي که بودم جدي و خشک قدراين نازي قول

 کني؟مي کارچي اينجا: سياوش
 .کردم بهش نگاهي و کردم بلند رو سرم و دراومدم فکر از سياوش صداي با
 شاپ؟کافي ميرن معموالً چي براي -
 .ندارم بهت راجع نظري اصالً رو تو ولي دونم؛مي رو بقيه -
 شاپ؟کافي بيام نمياد من به چيه؟ -
 .داره فرق خونه اب راهش اينجا ولي چرا؛ -
 کردم؟ انتخاب قرارم براي رو تو شاپکافي و اومده خوشم اينجا خدمات از بده. باشه داشته خب -

 .خورد گره هم تو ابروهاش
 .عسلم منتظر. پايبندم چيزايي يه به ولي شدم؛ ارسالن زن پول خاطربه عسل و تو قول به درسته! نترس -

 .داد حالت تغيير هاشچشم بازم
 ولي نداد؛ قطعي جواب البته. خريد بريم اينجا بياد گفتم عسل به بياي؟ ابرو و چشم من براي هي کي تا خوايمي -

 .بياد شايد
 .نمياد اون -
 دوني؟مي کجا از -
 .بشناسمش خوب کنم فکر داييشم؛ من -
 .يرمم خودم نياد ديگه ربع يه اگه نميشم؛ مزاحم زياد من هرحال به. ميشه معلوم باشه -

 .تو اومد که ديدم رو عسل و شد باز شاپکافي در موقع همون
 !جوندايي نشناختيش خوب کنم فکر -

 .بزنه رو عسل رأي خواستمنمي. شدم بلند جام از منم. رفت عسل سمت و کرد نگاهم حرص با سياوش
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 .رفتم سمتشون
 ...بياي گفت بهت کي: سياوش

 اومد؟مي نبايد چرا چيه؟ مشکلت تو -
 .خورهمي حرص داره بود معلوم هم سياوش. زدنمي حرفي عسل

 .خانسياوش خداحافظ. بريم بايد شده دير -
 بازوي. بود شوک تو هنوز عسل. کردمي نگامون بهت با سياوش. بيرون کشيدمش خودم با گرفتم رو عسل دست
 .گرفتم رو عسل

 .ديگه بريم کني؟مي نگاه چي به -
 .کشيدمش خيابون اول سمت

 کجا؟ -
 بريم؟ ايديگه جاي بود قرار مگه. خريد -
 . ورهاين ماشين اينه منظورم -

. گفتمي رو ماشين مدل بود هستي االن. بود پارک خيابون کنار که کردمي اشاره باالييمدل ماشين به داشت
 مهم برام اصالً ندونم، که نه. دونستمنمي رو هاماشين فرق که من برعکس. بود باالمدل هايماشين عاشق هميشه

 .رفتم دنبالش هم من و رفت ماشينش سمت. بدونم که نبود
 .کرد رانندگي به شروع حرف بدون. شديم سوار هردو

 ميري؟ کجا -
. بود عصبي بيرون بود اومده بود خودش سنهم تقريبا که باباش زن با اينکه از حتماًً. نگفتم چيزي منم و نزد حرفي

 .نبودم آروم قدراين عسل مثل وقتهيچ بودم من اگه بود؛ خوب برخوردش خداييش
 اون. پاساژ همين تو اينجا بوديم اومده نازي با دفعهيه. رفتم دنبالش هم من و شد پياده. داشت نگه پاساژ يه دم

 بهش هرچقدر. داشتند نجومي هايقيمت هاش مغازه يهمه اينجا و بخره تولد کادوي سپهر براي خواستمي موقع
 من که تومن سيصدهزار خريد پيراهن يه هم آخر. نشد حاليش نده پول پيراهن يه به قدراين فهمهنمي سپهر گفتم

 با که نبود من جاي اون البته. بود کرده پارچه تيکه يه خرج جوريهمين رو زبون بي پول که گرفتممي آتيش داشتم
 .ختهس چقدر درآوردن پول بفهمه که کنه زندگي کارمند پدر يه

 چشمم هم من. کردمي نگاه رگال تو هايلباس به داشت. رفتم دنبالش هم من و شد هامغازه از يکي وارد عسل
 با. کردم نگاه اتيکتش به. بود خوب ولي ساده خيلي نظرم به. داشت هفتي ييقه که بلند مشکي پيراهن يه به افتاد

 .بود پولم برابرسه لباس اين وقتاون بود؛ ميليون يه پولم تمام کالً. کشيد سوت سرم قيمتش ديدن
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 .عزيزم مياد بهتون خيلي مطمئنم کنيد؟ پرو بيارم. داريد خوبي ي سليقه -
 مثالً بود کرده فکر. کردم نگاهي بود گردنش و دست روي که تاتوهايي با بود ساله ?? حدود پسري که فروشنده به

 .تيپهخوش خيلي بود کرده فکر بادکنکيش اندام اون با. خرممي رو لباس ميرم االن ببنده ريشم به عزيزم
 .ممنون نه -

 .رفتم سمتش. بود دستش کوتاه دکلته طاليي لباس يه عسل
 بپوشي؟ خوايمي قشنگه، -

 اينجاها از عمراً تونمنمي دونستممي. شدم هالباس ديدن مشغول دوباره هم من. رفت پرو سمت و نداد رو جوابم
 .بخرم لباس

 .پرو سمت رفتم سريع رفتمي پرو سمت داشت پسر يدمد
 داريد؟ کاري بله؟ -
 .بخوان کمک خانم شايد گفتم -
 .بکني کمکي چه خوايمي مثالً هستم؛ خودم من نکرده الزم -
 عزيزم؟ ميشي عصبي چرا. باشه -
 .نمياد خوشم عزيزم؟ نگي قدراين ميشه -
 بدقلقي؟ درقاين خوشگلي همه اين با نيست حيف. باشه -

 .دربيارم کاسه از رو هيزش هايچشم خواستمي دلم
 .زدم بهش پوزخندي

 قلق؟خوش ميشم باال بکش رو لباسم زيپ بگم اگه -
 .بيارم روش به رک قدراين کردنمي فکر. رفت مغازه يديگه سمت و کرد بهم نگاهي. خورد جا حرفم از پسر
 .زدم رو پرو در
 خواي؟نمي کمک عسل -
 .برگشت. بود نکشيده باال خوب رو لباس زيپ. شد باز وپر در

 عسليش هايچشم به لباس رنگ. بود شسرشونه تا دارشحالت موهاي. طرفم برگشت دوباره. کشيدم باال رو زيپ
 من به ولي بود؛ باز زيادي کميه شباالتنه لباس نظرم به ولي شد؛مي ديده بيشتر لباس تو سفيدش پوست. اومدمي

 .نداشت ربطي
 .مياد بهت -

 .بود گرفته لجم. نزد حرفي
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 گرفتي؟ سکوت يروزه -
 .بيرون بيام پرو از برگشتم. بود ساکت بازم

 خري؟نمي لباس تو -
 بود شده باز زبونش خانم باالخره

 .نه جااين از ولي چرا؛ -
 عزيزم؟ گفت بهت اشفروشنده چون چرا؟ -
 .داره مردم زيپ باالکشيدن به عالقه چون نه؛ -

 .کرد جمع رو لبخندش سريع ولي زد؛ لبخندي عسل
 .خرممي رو اين من -
 .کني انتخاب چيزي يه تا بري مغازه صدتا بخواي که نيستي آدما اون از خوشحالم. داري دوست هرجور -
 .کردممي پسرنگاه به اخم با من کردمي حساب رو لباس پول داشت عسل که وقتي تا. بيرون اومدم پرو از
 .گرفت سمتم کارتي عسل. بيرون اومديم مغازه از
 .بگير بيا -
 .کردم نگاه دستش کارت به
 چيه؟ اين -
 .بشه آشنا بيشتر باهات خوادمي گفت داد پسر اون -
 عوضيم؟ يه من بگه خواستمي مثالً بود؛ کرده فکري چه خودش با. کردم نگاش حرص با
 .پدرتم زن من کشي؟ينم خجالت گرفتي؟ ازش چرا تو! کرد غلط پسر -

 :گفت ريلکس خيلي
 .بدم بهت رو ششماره که کردمي اصرار و بود اومده خوشش ازت وقتي کردم؟مي کارچي -
 احمق؟ يدختره کردي فکر چي خودت با. نداره مجدد ازدواج قصد بابامزن ميگفتي -

. بود ريخته هم به اعصابم. آشغال سطل تو ريختم و کردم ريز ريز و گرفتم ازش رو کارت. کرد نگام تعجب با عسل
 .گوشش تو زدممي يکي وگرنه بود؛ ارسالن دختر که حيف

 .کرده بدي کار بود فهميده اومد؛مي دنبالم ناراحتي با عسل. رفتم پاساژ يديگه سمت سرعت با
 .کافي ولپ نه داشتم خريد يحوصله نه ولي بودم؛ شده ترآروم. کردممي نگاه هامغازه ويترين به

 .عسل سمت برگشتم
 .خونه بريم خواينمي چيزي اگه خواي؟مي چيزي بازم -
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 بخري؟ لباس خواينمي تو مگه -
 .نه -
 .نخريدي قيمت اين به هاييلباس عمرت تو دونممي البته نداده؛ پول بهت بابام که نگو چرا؟ -
 .اعصابم رو رفتمي داشت باز
 رو شرايطش چون ندارم؛ گرون هايلباس اين خريدن به عادت من ميگي؛ راست تو! دخترخانم باهوشي خيلي -

 لباس فعالً ميدم ترجيح ولي بپوشمش؛ بلدم تو از بهتر هم خيلي. بپوشمشون نتونم که نميشه دليل ولي نداشتم؛
 .نري من اعصاب رو ديگه بهتره پس فهميدي؟ بخرم خوادنمي دلم چون نخرم؛ گرون
 .کرد نگاهم ريزشده هايچشم با عسل

 بخري؟ لباس خوايمي کجا از بخري لباس خواينمي اينجا از وقتاون ببخشيد -
 .زدم بهش پوزخندي

 .ناصر جزبه پورغالم برادران يمغازه از -
 .خنده زير زد و کنه کنترل رو خودش نتونست

 کجاست؟ ديگه اونجا -
 .بگم بهت تا بريم نداري خريد اگه -

*** 
 .دادممي توش تغييرايي يه بايد البته خريدم؛ لباس يه شهر وسط هايمغازه تو تنگش کلي بعد بالخره
 يعني طبقاتي يفاصله فهميدممي تازه مريخ؛ يکره بودمش بـرده انگار. کردمي نگام تعجب با مدت تمام عسل

 .چي
 تيکه بهم اول مثل ديگه و کنه باز رو عسل يخ کميه بود تونسته خريد اين حداقل ولي. کجا من و بود کجا عسل
 .گفتنمي چيزي ديگه دادممي رو جوابش چون شايدم. نداختنمي

 .بود پذيرايي تو عصباني ي قيافه با ارسالن. شديم پذيرايي وارد. خونه برگشتيم که بود يازده ساعت
 :زد داد
 بوديد؟ کجا -

 .کرديم نگاه هم به عسل و من
 .خريد -
 بود؟ خاموش چرا گوشيتون -

 .دونمنمي رو اين گذاشتم؛ جا رو گوشيم من :عسل
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 بود؟ خاموش چرا گوشيت هلنا -
 .کنم روشن رفت يادم بودم کرده خاموشش -
 ميشم؟ نگران من نگفتي راحتي؟ همين به -
 .نبود حواسم ببخشيد؛ -
. فرصته منتظر اون خوابيده؟ گرفته شونخونه رفته عطا کردي فکر داريم؟ موقعيتي چه االن ما فهميدنمي واقعا -

 !کردي کارچي نرفته يادش هنوزم اردالن
 .تو اومد زناننفس سياوش موقع همون

 اومدن؟ -
 .بود عصباني هم اون. کرد نگاه عسل و من به

 بوديد؟ رفته کجا گشتم؛ رو جاهمه بوديد؟ کجا معلومه: سياوش
 .نيفتاده اتفاقي که حاال ولي کنم؛ روشن رو گوشيم رفت يادم کردم اشتباه دونممي. خريد ريممي داريم گفتم -

 شدم؟ نگران چقدر دونيمي آره؟ راحتي همين به: سياوش
 من براي بيفته اتفاقي بخواد اگه نبودي؛ من نگران مسلماً تو کنيد؟مي بزرگ رو چيز يه چرا. راحتي همين به آره -

 .نکن شلوغش بيخود پس نداره؛ باخواهرش کاري عطا. افتهمي
 .بود شده ترآروم کميه هم ارسالن و شد اکتس سياوش
 تو آره. بيفته برات اتفاقي خوامنمي. مهمي من براي ولي خونه؛ اين تو اومدي تازه تو درسته! هلنا ببين: ارسالن
 .بشيم نگران داريم حق ما و ايخانواده اين جزو هم تو االن ولي نداره؛ کاري عسل به عطا ميگي؛ راست

 .کردم خواهيمعذرت مه من. دونممي -
 نخورديد؟ که چيزي. بخوريد شام بيايد و کنيد عوض رو هاتونلباس بريد. باشه -
 .نه -

 .رفتم اتاقم سمت هم من و رفت هاپله سمت عسل
 روز. کشيدم دراز تخت روي هم خودم و کردم پرت تخت روي رو لباس پالستيک. مردممي خستگي از داشتم
 .داشتم سختي
*** 

 باهام هنوز. کنهمي بدقلقي هنوز سياوش ولي شده؛ بهتر کميه عسل با امـطه رابـ. اينجام من که گذشته هفته يه
 اون بريم بايد امشب. هست بهم حواسش دورادور که معلومه ولي بده؛ نشون جورياين خوادمي البته. نيومده کنار

 و گرفتم تماس مامان و هستي با روز چند اين تو. رفتن اصفهان هااين مامان. دارم استرس صبح از. کذايي مهموني
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 رو کارهاش تا کانادا رفته محمد گفتمي هستي. بود نگفته هيچي هنوز بابا ولي بود؛ نيفتاده خاصي اتفاق خداروشکر
 و کجام من دونستنمي هم خودش هرچند. کجام من نگفته بهش بابا ولي دنبالمه؛ هنوز گفتمي. برگرده و بکنه
 خوشم عطا سکوت اين از. نکرده کاريهيچ ديگه زده اساماس بهم که روز اون از ديگه عطا. کنممي کارچي
 .کنهمي کارهايي يه داره دونستممي اومد؛نمي

 .بگيرن تماس تونستننمي حتماً. نگرفتن هم تماس باهام. هستن کجا دونمنمي و ندارم خبري هم سپهر و نازي از
. بودم کرده رد شيفت خودم براي رو اشبقيه و بيمارستان برم خواستمنمي رو اول روز سه طفق من عيد تعطيالت از

 .بود شده مگشنه و بود دو ساعت. بيرون اومدم اتاق از. باشم خونه تو خواستنمي دلم
 .بود گوشيش تو سرش و بود نشسته پذيرايي تو عسل

 .رفتم سمتش
 نيومده؟ ارسالن -

 .کرد بهم هينگا و کرد بلند رو سرش
 پرسي؟مي من از توئه شوهر -
 .هست هم تو پدر کنم فکر -

 .دادمنمي اهميت بهش من ولي کرد؛مي بدقلقي هاوقت بعضي هنوز عسل
 .ميان ديگه ربع يه تا گفت سياوش ولي ندارم؛ خبر دونم،نمي من -
 .گشنمه چيه؟ ناهار -
 نميشي؟ چاق چرا خوري،مي غذا خيلي تو. دونمنمي -
 خوردم؟ غذا زياد کي من -
 خوري؟مي چيزي قرصي نکنه. تو بيام تونمنمي در از ديگه بخورم تو ياندازه اگه من. هست بهت حواسم -
 .ميشي الغر کيلو سه روز يه عرض در دارم قرص يه. آره -
 !مزهبي -
 بخوري؟ من ياندازه تونينمي کنيمي حسادت چيه؟. هستم بامزه هم خيلي -
 !سرتره تو از چيمهمه من کنم؟ حسادت تو به بايد اچر نه -
 خوشحالي؟ االن. باشه -

 .رفتم آشپزخونه سمت هم من. رفت ايغرهچشم عسل
 آرايشگاه؟ بري خواينمي شب براي -

 .سمتش برگشتم
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 عروسيمه؟ مگه چي؟ براي آرايشگاه -
 .برسي خودت به بايد عروسيتازه باالخره -
 .بشه پيدا خواستگار برات تا بري بايد تو. گذشته ازم کردم اجازدو که من. ممنون نه -
 باشي؟ راحت بابا با کني باز خودت سر از رو من خوايمي. راحتم جاهمين کنم؛ شوهر بينمنمي نيازي من -
 فهميدي؟ کجا از! باهوشي خيلي آفرين -

 .شديم ساکت هم ما و تو اومدن ارسالن و سياوش موقع همون
 کنيد؟مي کارچي داريد من زايعزي! بهبه -

 .باشم پدرش عزيز هم من خواستنمي دلش حتماً. کرد نگاه ارسالن به ناراحتي با عسل
 .کنيممي ريزيبرنامه شب براي داريم -

 .باشن آينه جلوي مهموني قبل ساعت ?_? دارن عادت هاخانم آخه نه؟ کنيد شروع بايد االن از پس: سياوش
 .افتهنمي راه کارمون ساعت ?_? با. نداري خبر کرديم شروع روزه چند االن ما. رديک اشتباه اتفاقاً -

 .خنديد ارسالن
 !هلنا تو زبون دست از -

 من خاطربه خواستنمي دلم ولي کردم؛مي کلکل عسل با درسته. زدنمي حرفي و بود ناراحت هم هنوز عسل
 .باشه ناراحت
*** 

 کار خيلي خواستنمي دلم. بودم کرده باز وسط فرق رو جلوش فقط و بود صاف هاممو. کردم نگاه خودم به آينه تو
 افتادم هستي ياد. بود قبل از ترقشنگ مشکيم هايچشم. بودم کرده تيره آرايش هم رو هامچشم. بدم انجام خاصي

 رو لباسم کميه. مبود زده هم رنگيکم رژ يه. زدم تلخي لبخند من؟ به بدي رو هاتچشم ميشه هلنا گفتمي که
 .بودم داده تغيير
 گيپور تور يه براش من ولي بود؛ دکلته اشباالتنه و شدمي فون کميه کمر از که بود بلند مشکي پيراهن يه لباسم

 تو تغيير که کار اين از هميشه. بود گيپور همون از که آستيني با بودم کرده اضافه باالش به و بودم خريده مشکي
. بود سخت خيلي اينجا لباس کردندرست. کرديممي کارا اين از چقدر هستي با يادمه. اومدمي خوشم بدم هاملباس
 کفش با بود آورده برام خونه از هستي که رو مانتويي. بود کرده تهيه خياطي چرخ برام منيرخانم بدبختي چه با تازه

 سرم هم رو شالم. نفهمه بابا که بود کشيده بدبختي چقدر هااين آوردن براي هستي بيچاره. پوشيدم رو مشکيم
 .کردم
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 شلوار و رنگکم ايقهوه کروات و رنگکرم بلوز با ايقهوه کت يه و بود پذيرايي تو سياوش. اومدم بيرون اتاق از
 .باال رفت ابروهاش ديدنم با. بود شده جذاب. بود تنش رنگيکرم

 !شدي حاضر زود -
 نه؟ دمدرنيوم جور تفکراتت با کميه -
 .کميه -
 .شدي خوشتيپ -
 .کرد نگام تعجب با
 کني؟مي تعجب که تيپخوش نگفته بهت کسي حاال تا چيه؟ -
 !دارم تحصيل يادامه قصد من ولي گفتن؛ هاخيلي اتفاقاً چرا -

 .زدم لبخندي
 !ميشم مزاحم خانواده با بعداً من پس -

 .کرد جلب رو توجهم لپش طرف يه هم باز. خنديد
 حاضري؟ عزيزم: نارسال

 هم رنگيکم خاکستري کراوات. سفيد پيراهن با بود تنش خاکستري وشلوارکت. برگشتم سمتش ارسالن صداي با
 .بود زده

 !عزيزم شدي خوشگل چقدر -
 .ممنونم -
 نيومده؟ آرايشگاه از عسل سياوش -
 .دنبالش ميرم خودم. نه -
 .بيا اشباه و عسل دنبال برو تو ريممي هلنا و من پس -
 .باشه -

 .طورهمين هم من بود؛ ساکت ارسالن. شديم سوار و رفتيم ارسالن ماشين سمت هم ارسالن و من و رفت سياوش
 داري؟ استرس -
 .نه -
 اعتماد قابل زياد اردالن. نشي دور سياوش و من کنار از کن سعي. باشي رفتارت مواظب خيلي بايد اونجا. خوبه -

 .نيست
 .باشه -
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 هلنا؟ -
 بله؟ -
 ...منظوري من دونيمي خودت! نشي ناراحت کردم رفتاري هااون جلوي من اگه -
 .بشناسمتون تونستم هم کم زمان اين تو کنم فکر نيست؛ توضيح به الزم دونممي -
 .هستي ايفهميده دختر که خوشحالم -

*** 
 تو يعني گفتمي هستي باالشهر، ديماوممي هستي با که هاوقت بعضي. داشت نگه وياليي ايخونه جلوي ماشين

 با تونستممي کاش. خنديدمي هم هستي! هافضايي گفتممي هم من کنن؛مي زندگي هاييآدم چه هاخونه اين
 !بدم نشون هستي به و بگيرم فيلم اينجاها از گوشيم

 جوراين بود معلوم. بود بغليمون همسايه و ما يخونه برابر چندين شايد شونخونه حياط. شديم پياده ماشين از
 جورياين شونهمه شايد. بودند رسيده پول به خالف راه از که اردالن مثل هاييآدم بود؛ کسايي چه مال قصرها
. شديم بزرگي پذيرايي وارد. بودن نرسيده ثروت همه اين به درست راه از درصدشون نود من نظر به ولي نبودن؛

 سالن وسط. نبود قشنگ اصالً من نظربه که بزرگ هايمجسمه و قيمتگرون مانمبل و هاتابلوفرش از بود پر خونه
 .رفتمي باال يطبقه سمت که داشت قرار هاييپله
 تو قرمز طاليي مبلمان ست. بودن توش زيادي هايآدم که شديم تريبزرگ پذيرايي وارد و شديم رد هاپله کنار از

 .گرفتم سالن چيدمان و هاآدم از رو نگاهم رديم صداي با. زدمي رو آدم چشم اول نگاه
 .لطفاً لباستون خانم -

 .دادم بهش و درآوردم رو شالم و مانتوم
 .کرد بهم نگاهي دوباره و کرد خم رو آرنجش. زد لبخندي و کرد نگاه بهم تحسين با ارسال

 اي؟آماده -
 .آره -

 .رفتيم داخل هم با و گرفتم رو بازوش
 .بود بابک اسمش کنم فکر. بود ويال اون تو شب اون که بود يپسره همون کردم؛ نگاهش. سمتمون اومد پسري

 .عمو سالم -
 .جانبابک سالم -

 .شد درشت هاشچشم دفعهيه و کرد نگاهي بهم بابک
 تو؟ -
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 .جانبابک هلناست همسرم،: ارسالن
 سبز عسليه، کردممي فکر شب ونا من که هاشچشم. بود شده صورتي سفيدش پوست. بود صورتم ميخ هنوز پسر
 مونده خدا کار تو! باشه ـا*زنـ مال بايد خوشگلي من نظربه باشه؟ سفيد قدراين مرد داشت معني چه اصالً. بود سبز
 داشتيم. رفتيم ايديگه سمت و برداشتم چشم رنگيچشم سفيدپوست پسر از من و کشيد رو دستم ارسالن. بودم

 .رفت باال قلبم تپش کميه. رفتيممي اردالن سمت
 .دستم روي گذاشت رو دستش بود؛ فهميده انگار ارسالن

 .کردم بلند رو سرم
 .هميشه مثل باش، خوب -

 حالتش سريع ولي شد؛ خشک بود لبش روي کناريش مرد با زدنحرف از که لبخندي. برگشت ديدنمون با اردالن
 .اومد سمتمون و کرد عوض رو
 !کنيم شرکت عقدتون تو نداشتيم سعادت که ما. عزيزم برادر زن اينجاست؛ کي ببين! بهبه! عزيز برادر سالم -

 .ببينم نگاهش تو رو نفرت تونستممي. دادم دست باهاش عادي هم من و کرد دراز سمتم رو دستش
 .رسيدمي نظربه غيرعادي خيلي رفتارش. بود گذاشته سرم روي اسلحه پيش وقت چند آدم اين انگار نه انگار

 نتونسته ولي کنه؛ برخورد باهام طبيعي خيلي يا بگيره ناديده رو من مثالً داشت سعي. داد دست باهاش هم ارسالن
 .بود پريده کميه رنگش چون باشه؛ موفق بود
 .کردي تور رو ايتيکه خوب خودت خوني؛مي رجز من براي فقط که بينممي! اومديد خوش -
 .کنه استفاده هاشتفرص از بايد آدم خب! ديگه آره -
 خانم؟ نه مگه! نيست يار آدم با بخت هميشه ولي توئه؛ با حق -

 دور اردالن از رو من خواستمي انگار. کرد هدايت مبلي سمت رو من جو کردنعوض براي ارسالن. زدم پوزخندي
 .نشست کنارم هم خودش و نشستم کرد اشاره ارسالن که مبلي روي. کنه

 !کنممي افتخار بهت -
 زيادي خاندان اين هايزن يا. بودم نکرده کاري که من بود؟ متعجب رفتارم از ارسالن چرا. کردم بهش نگاهي

 .بود زده رو حرف اين بده قلب قوت بهم اينکه خاطربه و کردمي بزرگش رو رفتارم داشت ارسالن يا بودن عرضهبي
 رو شجاعت براي نوبل طالي مدال بهم حتماً کردم کارچي پسرش با من فهميدمي اگه پس زدم؛ لبخندي دلم تو

 !دادمي
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 و مشکي شلوار با بود تنش سفيدي پيراهن. من هايشب اين هايکابوس مرد! ديدمش دور از. چرخوندم رو سرم
 داشت عطا. بودم ديده که بود مردي ترينتيپخوش شايد نظرمبه شناختمنمي رو ذاتش اگه شکبي. مشکي کراوات

 .بده لو رو محتوياتش تونستمي توش زردرنگ مايع. بود دستش هم جامي و زدمي حرف کناريش مرد با
 آدم چشم فاصله اين از هم ايشنقره کوتاه لباس برق. بود چسبيده رو بازوش و بود ايستاده کنارش بلوندي مو دختر

 يه زدمي حرف داشت که طورنهمي عطا. انداختمي هندي هايفيلم ديسکوي هايرقصنده ياد رو من. زدمي رو
 وحشتناک هرکس براي مرد اين. کردم نگاهش تفاوتبي هم من. زد خشکش ثانيه چند. چرخوند رو سرش لحظه

 .کنم مغلوبش بودم تونسته بار دو. داشتم برابرش در که بود ايتجربه خاطربه شايد. نبود من براي بود
 و کرد جدا بازوش از رو کناريش دختر دست و سرکشيد رو انشليو محتويات. شد عوض نگاهش رنگ ثانيه صدم در

 کنارم درست که فهميدم ادکلن بوي از. هستم منتظرش کنه فکر خواستمنمي. چرخوندم رو سرم. اومد سمتمون
 .ايستاده

 !جديد بابايزن و عزيز پدر بر سالم -
 خواستنمي دلم چرا دونمنمي. ندادم رو جوابش من ولي کرد؛ سالم آروم ارسالن. بود اعصابم رو اشمسخره لحن

 اين از فقط. دادمي عذابم باهاش عطا رفتار و بود احترامي قابل مرد من براي ارسالن کنه؛ احتراميبي ارسالن به
 .بود محتاط قدراين مقابلش در ارسالن چرا که بودم متعجب

 گذاشته؟ جا خونه رو زبونش خانمتون -
 .بود کدر ايششيشه هايچشم. شدم خيره هاشچشم به. نگفت چيزي ولي کرد؛ مشت رو دستش ارسالن

 . زدم پوزخندي. داشت خفيفي لرزش لبش
 !ببرم کاربه داره رو لياقتش که کسي براي ميدم ترجيح ولي دارم؛ زبون -

 .بود شده عصبي
 با کسي! گداگشنه دهاتي يدختره. کني سخنراني من براي نبودي اينجا االن وگرنه! چيه لياقت دونيمي چي تو -

 .کنه پنهان رو اصلش تونهنمي ظاهرش کردندرست
 .بود لباسم به نگاهش
 !باش زدنتحرف مواظب عطا: ارسالن

 .بود لبش روي ايپيروزمندانه لبخند حاال عطا
 تو! وت خود يکيش کرده؛ جلب رو اينجا هايآدم نصف توجه که شده مهم قدراين گداگشنه دهاتي اين که فعال -

 !هيچي من نظربه مينازي؟ بهش که داري چي پول جز خودت
 .زدم پوزخندي. بود جورياين شظاهر البته. بود آلايده مرد يه واقعاًً عطا گفتم؛مي چرت داشتم
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 .بود کرده مشت رو هاشدست. ماسيد لبش روي لبخند
 .ايستاد کنارش و اومد بود کنارش قبال که بلوندي مو دختر

 .داره کارت بابا ايي؟کج عطا -
 .بود شده ما يمتوجه تازه دختر

 !عموجون سالم واي -
 .بهارجان سالم -
 کنيد؟نمي معرفي کيه، خانم اين -
 .هلنا همسرم، -
 آره؟ عمو، ميگي دروغ -
 .عزيزم نه -
 اديزي شايدم. بود خوشگل ولي بود؛ عملي جاهاش بيشتر اينکه با. کردم نگاه سبزش و متعجب هايچشم به

 .بود خوشگل
 .کرد دراز سمتم رو دستش

 !کردي پيدا خوشگلي مادر چه عطا. باشه داشته ايسليقه همچين عمو کردمنمي فکر اردالن؛ دختر بهارم من -
 .بدم تشخيص صورتش حرکات تو رو بودنشعصبي تونستممي. بود حرفم شوک تو هنوز عطا

 .گرفتم رو بهار يدرازشده دست
 .عزيزم مخوشبخت هم من -

 .کرد حلقه عطا بازوي دور و کرد جدا ازم رو دستش
 .کشيد رو عطا دست بهار. کردمي نگاه من به فقط و نداد نشون العمليعکس هيچ عطا

 .برم بايد من عموجون ببخشيد! ديگه بيا -
 .باش راحت عزيزم برو -

 .کردم آزاد رو مشدهحبس نفس هم من و رفت باهاش عطا
 !دخترجون کردي روييادهز هلنا: ارسالن

 ترسيد؟مي عطا از شما -
 .بشن شکسته هاحرمت خوامنمي. نميشه حاليش هيچي بشه ديوونه عطا. کنه احتراميبي بهت خوامنمي ولي نه؛ -
 قدراين درمقابلش شما چرا دونمنمي. ندم رو احتراميبي جواب تونمنمي من بعدم. شما نه باشه نگران بايد اون -

 .دآرومي
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 ...اون عطا. کني قضاوت ظاهر روي از نبايد تو فقط نيستم؛ آروم من -
 .شد ساکت ارسالن عسل صداي با
 .بابا سالم -
 .عزيزم سالم -

 داشت چي عطا بدونه خواستمي حتماً و بود ما پيش عطا بود ديده دور از کنم فکر. کرد بهم نگاهي سياوش
 .گفتمي

 .بشينيد: ارسالن
 :گفت عسل ولي نشست؛ نارسال کنار سياوش

 .ميام بعد ببينم رو عطا اول برم من -
 .رفت عطا سمت عسل و داد تکون رو سرش ارسالن

 قشنگي آرايش. بود کرده جمع هم رو فردارش موهاي و اومدمي بهش طالييش لباس. بود شده خوشگل عسل
 .داشت

 .کردمي نگاه رفت عسل که طرفي به سياوش
 .شد بلند کنارم از ارسالن

 .هست پيشت سياوش. ببينم رو نفر چند تا برم بايد من عزيزم -
 .رفت سالن يديگه سمت و گفت چيزي سياوش گوش دم ارسالن. دادم تکون رو سرم

 .نشست کنارم اومد سياوش
 گذره؟مي خوش بهت -
 !نه -
 .داريد دوست مهموني خيلي که هازن شما چرا؟ -
 .اومدم که جوريهاين مهموني اولين اين ندارم؛ دوست من -
 نرفتي؟ مهموني حاال تا يعني -
 .نميده بهم خوبي حس اينجا. نبود جورياين ولي رفتم؛ هامدوست عروسي. چرا -

 و داشت کوتاهي قد دختر. شد جوري يه سياوش کردم حس سمتمون دختري و پسر اومدن با. داد تکون رو سرش
 بود تنش مشکي شلوار و کت پسر. بود هاشسرشونه تا لختش بيشرا موهاي و بود تنش قرمزرنگي يدکلته لباس

 چشم کار تو بودن زده کال خانواده اين. بود رنگي چشمشون هم دوتا هر داشتن؛ قشنگي يچهره هردو. پاپيون با
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 بهم کميه سياوش. آومدند ترنزديک. خودشون براي هستن ايتيکه عجب گفتمي بود هستي االن. هارنگي
 .شد نزديک

 .سياوش آقا سالم -
 رو خوشگلي اين به دختر يه سالم پسري کدوم. فهميدمنمي رو کارش دليل. کرد سالم دختر به سردي با سياوش

 .بود شده خيره بهم پسر داد؟مي سرد جورياين
 جان؟سياوش کنينمي معرفي رو خانم: پسر

 .هلناخانم: سياوش
 رو اسمم فقط بود دونسته صالح شايد. نزدم حرفي هم من دارم؛ باهاش نسبتي چه من نگفت سياوش چرا دونمنمي
 .بگه
 .صدف خواهرم، هم اين. بابک و بهار يپسرخاله هستم؛ فخار آريا. بانو زيباست خودتون مثل هم اسمتون: پسر

 .وقتمخوش -
 .کردم رو کار همين جواب در هم من و داد تکون سري دختر

 مثال جور يه اومد؛نمي خوشم بستنمي دخترها ريش به بانو بانو که مردايي از .کردم نگاه آريا يدرازشده دست به
 نگاهش شهمه و رسيدمي نظربه عصبي صدف. کشيدم سريع رو دستم و دادم دست باهاش. بود باکالس زنيمخ
 .بود سياوش و من به

 .پيداييکم جانسياوش خب: آريا
 .شلوغه سرم -
 .بينممي دارم بله -

 .صدف سمت اومد بهار. زد پوزخندي سياوش
 کردي؟ دير چرا دختر؟ کجايي صدف: بهار

 .داشت کار کميه آريا -
 .برقصيم کميه بريم بيا حاال. خب خيلي -

 .کرد فوت رو نفسش سياوش. شد دور ازمون و گفت اياجازه با هم آريا. رفت بهار با موقرمز دختر
 داشتي؟ مشکل دختره با -
 !نه -

  بود؟ تmy friend. بودي کالفه دستش از بود معلوم! نزن راه اون به رو خودت -
 .نمياد خوشم خواهر و برادر اين از فقط نه؛ گفتم -
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 معلوم چون بود؛ چيزي يه صدف و اون بين بودم مطمئن. ميگه دروغ داره سياوش دونستممي. دادم تکون رو سرم
 .شده کالفه بود

 رم؟بذا تنهات دقيقه چند ميشه: سياوش
 .کني من نگران زياد رو خودت نيست نيازي باش؛ راحت -

 .نشسته کنارم که ديدم رو آريا چرخوندم رو سرم تا. رفت و شد بلند جاش از سياوش
 .بشم تنها من بود فرصت منتظر انگار. بود پررويي عجب

 .بودمتون نديده حاال تا: آريا
 ديديد؟مي بايد -
 .خانوادگي جمع تو بياد تردخ يه با نداره عادت سياوش آخه -
 دنياست؟ تارک مگه چرا -

 .بود سفيد زيادي کردشلمينت هايدندون. خنديد پسر

 شي؟my friend نگفتي، حاال -
 بگم؟ بهتون بايد چرا -
 .خورد جا حرفم از
 .بانو نداشتم فضولي قصد -

 .زدم پوزخندي
 مثالً هايآدم کنم فکر اما عشقم؛ يا عزيزم ميگن بهش بزنن رو دختر يه مخ خوانمي وقتي ما يمحله تو -

 .بانو ميگن بهش باکالس
 .بود شده جمع اشک آبيش هايچشم تو. بود شده قرمز خنده از صورتش. خنده زير زد بعد کرد نگاهم لحظه يه پسر

 !وقت يه نشي خفه آريا -
 .کرد نگاه عطا به بود خنديدن حال در جوريهمين که آريا

 !ستالعادهفوق عطا؟ شدي اآشن خانم اين با -
 .گفت شچهره تو حالتي هيچ بدون عطا

 .شناسمشمي خوب بله، -
 .نميده جواب که من به هست؟ کي زيبا خانم اين حاال واقعاً؟ -

 .نزد حرفي ولي کرد؛ بهش نگاهي حرص با عطا
 .باباشمزن -
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 .خنديد هم باز آريا و شد درشت هاشچشم عطا
 .بود جالبي شوخي -
 .نبود خيشو -

 .کرد نگاه خونسردم يقيافه به بهت با. شد ساکت دفعهيه آريا
 ميگي؟ جدي -
 .هستم شاهي ارسالن همسر من کنم؟ شوخي بايد چرا. آره -

 .بود شده خيره بهم شوکه آريا
 !عجيبه -
 عجيبه؟ چيش -
 .هيچي... هيچي -

 .شد بلند کنارم از دفعهيه. بود شده هول انگار
 .گردمبرمي جايي، يه تا مبر من ببخشيد -
 .بفرماييد کنم،مي خواهش -

 !احمق مردک. زدم بهش پوزخندي
 ميدي؟ پز باهاش داري شدي پدرم زن خوشحالي االن: عطا

 داري؟ مشکلي تو. خوشحالم خيلي آره -
 .بود گرفته حرصش اممسخره لحن از
 راستي. گذشته پل از خرت پدرم با ازدواج اب نکن فکر. نکردم فراموش رو هيچي هنوز من! پررو يدختره ببين -

. داشتيم هم با کوچولو برخورد يه. نيست چيزي بد ديدمش پيش وقت چند مسافرت؛ اصفهان رفته خواهرت شنيدم
 .ميشه وابسته زود که دخترهاست اين از! احساساتي و احمق البته. احمقه کميه نيست، تو مثل

 .کردم بهش نگاهي عصبانيت با
 فهميدي؟ مونمنمي ساکت بشي خواهرم نزديک بخواي! وضيع ببين -

 .شد خيره هامچشم به شدو خم
 کوچولو؟ بابازن بکني تونيمي کارچي مثالً -

 .بودم زده زل بهش و برنداشتم ازش چشم هم من
 د؟ش چي ويال تو شب اون بدونن خانوادت يهمه خواينمي! پسرم ستساخته ازم کارايي چه دونيمي خودت -

 !بدونه مشتاقه خيلي که سياوش



 

 

187 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .گرفت محکم بود ميز روي که رو دستم مچ
 .کنه تهديد رو من بخواد نشده زاييده مادر از کوچولو؟ کنيمي تهديد رو من داري تو -

 .شکستمي داشت دستم مچ. آوردم کم بفهمه خواستمنمي. کردمنمي حرکتي هيچ
 .ميگم چي دونيمي خودت! شاهي عطا کنممي عمل کنم؛نمي تهديد من -

 اومده؟ پيش مشکي هلنا: سياوش
 .گرفت فاصله ازم و کرد ول رو دستم مچ عطا

 کردم که کاري خاطربه عطا. بياد پيش مشکلي و ببينه رو دستم سياوش خواستمنمي. ميز زير بردم سريع رو دستم
 .کرده کارچي بگم سياوش به داشت انتظار حتماً. بود کرده تعجب

 .سياوش بمخو -
 داري؟ کاري عطا -
 !سياوش کردي پيدا جديد اربـاب -
 داري؟ موضوع اين با مشکلي تو -
 و تو ديد رو برو خوش زن يه تا و نکرد وفا بهت که يکي اون. درنياد آب از توزرد قبلي مثل اينم اميدوارم نه -

 .نيست هم مالي زياد من نظر به اين هرچند. کرد فراموش رو عسل
 .کرد پايينم تا باال از نگاهي فاوتيتبي با
 .نيست گفتن به نيازي و ايسليقهکج چقدر دونممي هرچند! دار نگه خودت براي رو نظرت -

 .بود خوب زيادي بهار هرچند. کيه منظورم که فهميد نگاهم از گرفت رو نگاهم رد. کردممي نگاه بهار به داشتم
 .سمتم برگشت

 .گذروند خوش باهاشون ميشه فقط ندارن؛ ارزشي هيچ من براي هازن -
 !شناسمتمي خوب کردم؛مي تعجب گفتيمي اين غير -
 منظور؟ -
 بگم؟ هم بقيه به خوايمي نکنه چيه؛ منظورم دونيمي خودت -
 !مياري باال رو سگم روي اون داراي -
 داري؟ هم ديگه روي مگه -

 .کرد حمله بهم دفعهيک عطا
 نگاه بهم زخمي ببر مثل. بود کم خيلي صورتمون يفاصله. خودش سمت کشيد رو نم و گرفت رو لباسم ييقه
 .کردمي
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 :گفت ششدهقفل هاشدندون الي از
 ببيني؟ رو مديگه روي خوايمي آشغال يدختره -

 :گفتم بشنوه خودش فقط که جوري آروم منم
 !متجاوز ديدمش قبال -

 .زدمي نفسنفس عطا. رسيدنمي زورش ولي کنه؛ دور ازم رو عطا کرد سعي سياوش. کرد بيشتر رو دستش فشار
 کني؟مي کارچي داري عطا: ارسالن

 .صندلي روي داد هلم عطا
 .کردنمي نگاهمون داشتن بودن دورمون که نفري چند

 .بکشم نفس بهتر بتونم تا بردم گردنم سمت رو دستم
 !دارم رو کشتنش پتانسيل ئه؛تو زن نيست مهم برام چون باش؛ زنت مواظب شاهي ارسالن -

 .رفت سالن خروجي سمت زد نفر چند به که ايتنه با عطا
 .طورهمين هم ارسالن سمتم؛ اومد سياوش
 خوبي؟: ارسالن

 .آره -
 .پريده رنگش بيار آب کميه براش سياوش -

 .کنارمون اومد هم عسل و رفت سياوش
 شده؟ چي -
 .نيست چيزي -
 پريده؟ رنگت چرا هلنا -
 .بود شده نگرانم عسل بود بار اولين ايبر
 .همين آوردم کم هوا کميه. خوبم -

 .شدمي ديده نگراني صورتش تو هم اون. آورد آب برام سياوش
 .خوبم من کنيد؟مي نگاهم جورياين چرا -

 .ميگم دروغ دارم دونستمي انگار ارسالن
 .بريم کنم خداحافظي برم من. باشه -
 .خوبم من اومديم؛ ازهت. کنممي خواهش نه -
 مطمئني؟ -
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 .دستشويي برم خواممي فقط آره -
 .شدم بلند جام از
 .مياد باهات عسل -

 .بود راهرو يه سالن کنار شديم اول سالن همون وارد. رفتم دنبالش هم من و رفت جلو مخالفت بدون عسل
 .بود در تا چند راهرو تو. شديم راهرو وارد

 .برس مهموني به برو تو ميرم خودم من کدومه؟ -
 .وايميستم هاپله دم من. اول در -

 .رفتم دستشويي تو و دادم تکون رو سرم
 .زدم صورتم به آب کميه
 !بشي نزديک هستي به ذارمنمي لعنتي -
 هستي فکر تو فقط شکست؛مي حتي يا شده کبود دستم که نبود مهم برام. بود شده قرمز. کردم نگاه دستم مچ به

 .اومدم بيرون دستشويي از و کردم درست رو شمآراي. بودم
 .اومدمي زدنحرف صداي رفتم جلوتر کميه
 .تونمنمي من کن تمومش بابک -

 فهمي؟نمي چرا! دارم دوستت من عسل: بابک
 .کنهنمي قبول رو ـطه رابـ اين وقتهيچ بابام -
 بگذري؟ من از حاضري که مهمه برات قدراين بابات تو -
 وايسي؟ بابات جلوي خوايمي جوريچه تو بعدم. بزنم حرف حرفش رو تونمنمي. مهمه مبرا آره -
 .کنممي کاري هر تو خاطربه من -
 .وايسي بابات جلوي تونينمي تو. شناسمتمي خوب من! بابک نگو دروغ -
 .ريممي اينجا از هم با اصالً -
 .کنم ترک رو مخانواده تونمنمي من. نميشه نه -
 بشن داربچه که فردا. نميده اهميت بهت اون. گرفته تو سنهم زن يه رفته اميالش خاطربه پدرت خانواده؟ مکدو -
 !بينهنمي رو تو داره خوشگل زن يه که حاال. رسيمي من حرف به
 اردالنن؟ عمو مثل همه کردي فکر. نيست جورياين من پدر! ببند رو دهنت -
 .کرده قايم مظلومش يقيافه پشت رو خودش فقط منه؛ باباي مثل هم تو پدر آره -
 !بزني حرف جورياين من پدر به راجع نداري حق -
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 !کنم زندگي تو بدون تونمنمي! دارم دوستت من کن درکم عسل -
 !بکشي نفس بابات ياجازه بدون تونينمي حتي تو نيست؛ داشتندوست چيهمه -
 .نيست طوراين -
 .خوايمي رو من بگو بهش االن همين برو پس باشه -

 .بود ساکت بابک
 .خورمنمي تو درد به من بابک؛ کن فراموشم توني؟نمي ديدي -
 !عسل -
 .بينتتمي مياد هلنا االن. بذار راحتم برو -
 .شکستي رو دلم جوريچه باشه يادت. خانمعسل باشه -
 .بکني تونينمي کاريهيچ ولي زني؛مي رو هاحرف همين وقته چند االن! کن تمومش بابک -
 .خوامتمي ولي وايسم؛ بابام جلوي تونمنمي من. معرضهبي من آره -
 .نداره اراده ازخودش که بسازم مردي با رو زندگيم تونمنمي من خوره؛نمي من درد به جورياين خواستن -
 ...خواهش عسل -

 .ميام دارم مثال کوبيدم؛ زمين به محکم رو پاهام
 هاپله کنار عسل. رفتمي داشت بابک انگار اومد؛مي شدمي دور داشت که پايي صداي. دنش ساکت هردوشون

 .کردمي نگاه بابک دورشدن به داشت و بود ايستاده
 .بريم -

 .سمتم برگشت عسل
 بدترين از يکي نداشت اياراده خودش از که مردي يه داشتندوست. سوخت براش دلم. بود اشک هاشچشم تو

 .رفتيم سالن سمت عسل با. بود ممکن يهاحالت
 کنار خودش با تنهايي تو خواستمي انگار رفت؛ ايديگه سمت و گرفت فاصله ازم عسل. سمتمون اومد سياوش

 .بياد
 رفت؟ کجا عسل -
 .نزد حرفي من به. دونمنمي -
 .هاششريک از يکي پيش رفته ارسالن. بريم بيا -
 .باشي مراقبم نيست الزم سياوش -
 .ميگه چي عطا نيست مهم برام. ميدم انجام رو گفته ارسالن که کاري من -



 

 

191 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .مني باديگارد تو کنه فکر کسي خوادنمي دلم کنم؛ مراقبت خودم از تونممي خودم من ولي -
 .کنممي رو درست کار من کنن؛مي فکري چه ديگران که نيست مهم برام -
 .راحتي جور هر باشه -

 .بود کنارم سياوش مدت تمام
 نديدم؛ ديگه رو عطا. کنن فکر عطا مثل هم بقيه خواستنمي دلم. بودم ناراحت مواظبمه جورياين اون اينکه از

 .بود ما به هاشونچشم شهمه خواهرش و آريا ولي
 .گرفتمي ناديده رو ما داشت جورايي يه انگار کنه؛ سرگرم مهمونا يبقيه با رو خودش کردمي سعي هم اردالن
 رو ليوانش و بود ايستاده سالن يگوشه که کردمي نگاه مردي به حسرت با و بود خودش تو شهمه هم عسل
 .کنه فراموش داشت دلش تو که رو عشقي خواستمي جورياين شايد. کردمي خالي تندتند
*** 
 دلش تو که بود غمي فکر به خونه اين تو کس هر انگار. بودم خونه تو که بود روز چند. سرکار برگردم بود قرار فردا
 ديگه چيزي يه به کدوم هر بود معلوم ولي کرد؛مي جمع هم دور رو مونهمه شام و نهار موقع ارسالن درسته. بود
 کاري يه عطا قبل بايد بودم نگرانش خيلي. بودم گرفته تماس هستي با بار چند روز چند اين تو. کرديممي فکر
 .گشتبرمي ديگه روز چند تا هستي کار؟ چه ولي کردم؛مي
 اتاق از و برداشتم رو کاپشنم. بود ريخته بهم فکرم و بردنمي خوابم. بود شب يک نزديک کردم؛ نگاه ساعت به

 مشغول وردي در کنار نگهبان دوتا. رفتم حياط سمت. بودن خواب همه. بود سرد هنوز نظرم به هوا. اومدم بيرون
 نشسته جااون من قبل ديگه يکي. رفتم ساختمون پشت نيمکت طرف هب خونه يديگه سمت آروم. بودن زدن حرف

 .بود
 .رفتم جلوتر. کشيدنمي سيگار خونه اين تو کسي. ديدم رو دستش سيگار. رفتم جلو آروم

 سيگار داشت يواشکي دبيرستاني پسرهاي مثل اومد؛ لبم روي لبخندي. کشيدمي سيگار داشت که بود سياوش
 .شدم نزديک بهش پشت از آروم. کشيدمي

 .زدم گره هم تو رو ابروهام و باال بردم رو صدام
 ميکشي؟ سيگار يواشکي داري نميکشي خجالت -
 .افتاد دستش از سيگار و سمتم برگشت هل با

 .کرد نگاهم عصبانيت با. بود سرخ عسليش هايچشم
 .نياوردم خودم روي به. ودب شده ناراحت بودم زده بهم رو خلوتش اينکه از حتما. کشيدم خجالت کارم از
 .کنم جبران رو کارم مثالً که کردم بهش نگاهي آرامش با
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 .ميکشي سيگار دونستمنمي -
 .چرخيمي خونه تو شب وقت اين و فضولي هم تو دونستمنمي منم -
 .بخورم هوا اومدم من بعدم فهميدي؛ که حاال -
 االن؟ -
 .بيرون بياي وقت اين داري حق تو فقط که نبود يادم -

 .بوديم ساکت دو هر. نشستم کنارش نيمکت روي رفتم منم و نگفت چيزي ديگه سياوش
 .بکشي رو سيگارت تونيمي -

 .کرد نگاهي بهم
 .باش داشته جنبه يکم. کردممي شوخي باهات داشتم چيه؟ -

 .کرد روشن درآورد جيبش از سيگاري. بود حرفم منتظر انگار
 نميکشي؟ تو -
 گردي؟مي مجر شريک دنبال -

 .کردم نگاه دستش سيگار به. زد لبخندي
 .نيست حسش االن ولي کشيديم؛ بود خواب بابام وقتي بوم پشت روي يواشکي خواهرم هستي با باري چند -
 شده؟ تنگ اتخانواده براي دلت -
 نميشي؟ تو نشه؟ اشخانواده تنگ دل آدم ميشه مگه -

 .زد سيگارش به پوکي
 وقتي. نمياد يادم شونقيافه. کردن فوت مادرم و پدر بودم کوچيک من. ميشه تنگ تارا براي دلم وقتا بعضي چرا -

 .ارسالن آقا و تارا شد زندگيم کرد ازدواج ارسالن آقا با تارا
 داري؟ دوست رو ارسالن قدراين همين براي پس -
 .مونهمي پدرم مثل آره -
 .داره دوستت خيلي هم ارسالن البته داري؛ دوستش خيلي که معلومه -
 ت؟خانواده ديدن نميري چرا-
 .ديدنشون برم تونمنمي زياد ولي ديدم؛ باري چند رو هستي -
 کرده؟ بيرونت بابات چون چرا؟ -

 .کردم بهش نگاهي
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 رو کار اين چرا دونمنمي فقط کرده؛ کارچي باهات عطا دونممي و ارسالنم يکاره همه من دونيمي خودت چيه -
 .کرده

 بدوني؟ درگيري هنوز -
 !آره -
 داري؟ مشکل عطا با چرا تو -
 .پرسيدم سوال ازت من اول کنم فکر -
 کني؟مي برام عوضش در کاري يه بگم بهت اگه -
 کاري؟ چه -
 .نيست خالف نترس -
 . ميدم انجام بتونم اگه باشه -

 .بزنم حرف من تا بود شده خيره بهم اونم بودم ساکت
 .کردم ولش برف تو نازک پيراهن يه با ادهافت دور جاي يه تو -

 .کرد نگاه بهم شده درشت هايچشم با سياوش
 کردي؟ کارچي -

 .بود شده خيره بهم کنجکاو خيلي
 .نديدمت چون نبودي تو ميگم؛ رو نازي عروسيه شبه ويال تو شب اون -
 .شمال کاري يه براي بودم رفته آره -
 تو بردن رو من دوباره شب آخر بعد. انباري تو بندازن رو من داد دستور اردالن. رفتن همه وقتي شب اون خب -

 .عطا توسط البته کردم؛ فرار هم بعدش. بود جااون عطا اردالن بجاي ولي ويال
 !ميکني عصبيم داري شده؟ چي بگي درست ميشه -
 ميکنم؟ تعريف برات فيلم دارم مگه -
 .ترهمهم فيلم از من براي موضوع اين ولي نه -
 بهش کرد کاري هر. بگم بهش خواستمنمي منم. کجاست نازي بگيره اعتراف ازم خواستمي عطا اولش خب -

 .نزدم حرفي
 .افتاد اتفاقي چه اتاق اون تو بگم خواستنمي دلم شدم ساکت يکم

 خب؟ -
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. طرفش گرفتم و برداشتم رو نادر غوله يارو اون ياسلحه.کردم استفاده غفلتش لحظه يه از منم ديگه، هيچي -
 که کردم ولش بود کجا دونمنمي که جايي يه وسط بعدم و بيرون ببره ويال اون از رو من کردم مجبورش بعدم

 .برگرده پياده خودش
 .بود زده خشکش سياوش

 بکشنت؟ نترسيدي گرفتي؟ رو اسلحه جوريچه! کردي رو کار اين تو نميشه باورم -
 من کردنمي فکر اصال. معرضهبي دوروبرش هايزن مثل منم کردمي فکر مه عطا. نداشتم ايديگه راه خب نه -

 .بود شده گيرغافل همين بخاطر بکنم رو کار اين
 وقتي رو شقيافه بودم جااون منم کاش. گيرهمي آتيش داره چي براي عطا بگو پس! هستي زني عجب ايول بابا -

 !ميديدم بودي گرفته سمتش رو اسلحه
 داري؟ عطا با ليمشک چه تو -

 .هم تو رفت سياوش هاياخم
 مهموني؟ اون تو يادته صدف -
 ميگي؟ رو آريا خواهر دختره همون. آره -

 .بود مmy friend قبال آره -
 .هست شما بين چيزي يه دونستممي -
 سعي ههميش. ديدمشمي هامهموني بعضي تو. پيشه سال دو مال موضوع. بود قبال يعني نيست؛ ما بين چيزي -

 هم با و شدم جذبش کمکم. بود خوشگل صدف نميومد؛ بدم ازش منم خب. کنه نزديک بهم رو خودش کردمي
 ولي باشم؛ باهاش آخر تا خواستمي دلم همين بخاطر. بذارم کار سر رو دختر يه که نبودم آدمي من. شديم دوست
 موضوع همين سر و بود آزاد خيلي صدف يول کنممي فکر بسته خيلي من بگم اينکه نه. بود آزادي دختر صدف
 ميومدم؛ راه باهاش همين بخاطر. دارم دوستش کردممي فکر شايدم. داشتم دوستشم البته داشتم؛ مشکل باهاش

 تا. گرفتمي بهونه نديدنم براي شهمه و زدمي زنگ بهم کمتر. ميشه عوض داره رفتارش ديدم گذشت يکم ولي
 .ديدمش عطا ينماش تو اتفاقي روز يه اينکه

 .بود آزاردهنده براش گذشته اتفاق آوردن ياد به انگار. بود کرده مشت رو هاشدست سياوش
 خب. بهاره يدخترخاله صدفم و داره آمد و رفت اردالن با هاستسال عطا چون نيست؛ مهمي چيز گفتم خودم با -

 .بشه عطا ماشين سوار که نيست غيرعادي چيز
 بهش چيزي و بزنم گول رو خودم نخواستم ديگه. گفتمي دروغ بهم داشت! ستخونه گفت ولي زدم زنگ بهش
 .نگفتم
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 تونهنمي و داره کار بيرون گفت. زدم زنگ بهش. کردممي روشن باهاش رو تکليفم بايد شونخونه دم رفتم فرداش
 عطا ماشين ديدم طرفش برم خواستممي تا. بيرون اومد خونه از ديدم بعد يکم شدم منتظر جاهمون. ببينه رو من

 .کردم قايم رو خودم سريع. کوچه تو پيچيد
 بود، شده تموم قبلش يعني شد؛ تموم برام صدف جاهمون. عطا آپارتمان رفتن. کردم تعقيبشون. شد ماشينش سوار
 که حالي در کرد رو کار اين چرا عطا دونستمنمي. ندارم بهش حسي ديگه بودم مطمئن قلبم ته ديگه فقط
 يـطه رابـ و اومدنمي خوشش ازم وقتهيچ ارسالن به من نزديکي خاطربه عطا. دوستم صدف با من دونستمي

 ايديگه چيز يه طرفش بود رفته بازم و منه my friend صدف دونستمي اينکه ولي نداشتيم هم با هم خوبي
 .گذاشتم قرار جا يه باهاش و زدم زنگ عطا به. بود
 دست به بخواد رو کس هر راحت تونهمي گفتمي. شده نزديک صدف به قصد از گفت فت؟گ چي بهم دونيمي

 صدف به کرده خراب رو مادرش زندگي خواهرم اينکه براي فقط و نداره ارزشي هيچ براش صدف گفتمي. بياره
 .شمبک عذاب اون مثل هم من تا مياره دستش به اون بشم نزديک که دختري هر به گفتمي. شده نزديک
 راست عطا. بودم بازي اين يبازنده وسط اين من و بود شده خراب چي همه فايده؟ چه ولي شدم درگير باهاش

 صدف اتفاق اون بعد. بودم ارسالن نظر زير که سايه يه من و بود شاهي عطا اون. کجا من و کجا اون گفتمي
 از بعضي تو بعد به اون از. کنم نگاه بهش نبودم حاضر ديگه من ولي گرفت تماس باهام. فهميد رو چي همه

 فراموشش ديگه من ولي برگردم؛ بهش من اميدواره هنوزم اون. نيست مهم برام ديگه ولي بينمش؛مي هامهموني
 اول از بايد که چيزي خوره؛نمي من درد به صدف که بفهمم شد باعث ولي بود؛ بهانه يه عطا شايد. کردم

 دارم؟ مشکل عطا با چرا که فهميدي حاال خب. فهميدممي
 .کشيدم عميقي نفس

 چيه؟ مشکلش پس کرده، ازدواج تارا با زنش طالق بعد سال چند که ارسالن داره؟ مشکل خانواده اين با عطا چرا -
 به خواستهمي عطا مادر اينکه مثل ولي. بزرگتره ازم سالي چند عطا بودم؛ بچه موقع اون چون دونمنمي دقيقا من -

 شنيدم. برگرده بهش خواستنمي ارسالنم. داشتن رو عسل و بود کرده ازدواج تارا با ارسالن ولي گردهبر ارسالن
 .دونهمي مادرش مرگ مقصر رو پدرش هم عطا و برگرده بهش نبود حاضر ارسالن چون کرده؛ خودکشي عطا مادر

 .کردم نگاه سياوش به تعجب با
 ميگي؟ راست -
 .نه يا راسته دونمنمي دقيق البته شنيدم؛ من که بود چيزي اين -

 .فهميدممي رو ارسالن از عطا نفرت دليل حاال
 .داري ازم درخواستي چه نگفتي -
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. نشديم آشنا هم با خوبي موقعيت تو ما راستش. مجبورم ولي بخوام چيزي ازت نبايد دونممي راستش! آهان -
 به. داشتم رو خودم داليل منم ولي نمياد؛ خوشت ازم ادزي و ناراحتي شدم ارسالن زن من اينکه از دلت ته دونممي

 .هستي خوبي پسر تو. مياد خوشم ازت من هرحال
 .رفت باال ابروهاش سياوش

 کنممي فکر چون مياد خوشم ازت. ميکني فکر که نيست چيزي اون منظورم مياد خوشم ازت گفتم! نگيرتت جو -
 نکردم؛ نگاه برادر يه عنوان به مرد يه به وقتمهيچ نداشتم دربرا من. کرد اعتماد بهت ميشه که هستي مردي يه

 خواممي و داري فرق تو ولي ندارم؛ اعتقاد چيزا اين و فرند جاست به. هستن چي دنبال دونممي شونهمه چون
 که قانوني خاطربه دونممي راستش. زندگيمه چيز ترينمهم خواهرم هستي. بسپارم دستت رو زندگيم چيز ترينمهم
 گفت بهم عطا مهموني تو شباون. اسديگه چيز يه احساساتش با بازي ولي بزنه؛ صدمه بهش تونهنمي عطا داريد

 يساده خواهر زدن گول کردي تعريف تو که هم درخشاني يسابقه اين با. بشه نزديک هستي به راحت تونهمي که
 .نداره کاري براش من
 بکنم؟ تونممي کاريچي من خب -
 .بزنه گولش عطا خوامنمي باشي؛ مواظبش خواممي زتا -

 .زد پوزخندي سياوش

 بکنم؟ تونممي کارچي تو خواهر براي وقتاون کنم؛ محافظت عطا برابر در رو خودم my friend نتونستم من -
 کم بخوره ضربه جورياين اشـطه رابـ اولين تو آدم اينکه. نداري هازن به خوبي ديد دونممي سياوش ببين -

 تشخيص تونممي رو هاشنفس حالت حتي من. شديم بزرگ هم با هاسال ما. داره فرق هستي ولي نيست؛ چيزي
 .باشم مراقبش جا همه تونمنمي من. داره حامي يه به نياز و اسشکننده هستي. بدم

 بشم؟ دوست خواهرت با ميدي پيشنهاد بهم داري -
 .بشه نزديک بهش نتونه عطا که کني مراقبت ازش دوست يه مثل خواممي فقط نه -
 .بکنه تونهمي کاري هر عطا ولي -
 .بقيه مثل ادمه يه هم عطا ضعيفي؟ عطا برابر در قدراين چرا تو -
 .شناسينمي رو عطا تو نيستم؛ استاد ادما زدن گول تو عطا مثل فقط نيستم، ضعيف من -
 دوست يه عنوان تو اگه. ستساده خيلي فقط خوبيه دختر تيهس. باشي خواهرم مواظب خواممي همين براي خب -

 .کنهمي گوش رو حرفت بشي نزديک بهش
 !بگم چي دونمنمي -
 .ديگه باشه يعني دونمنمي -
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 اينه؟ معنيش تو لغت فرهنگ تو -
 ...فقط. شاپ کافي ميارمش برگشت که سفر از پس آره -
 چيه؟ باز -
 .کردم ازدواج من دونهنمي -

 .کرد نگام تعجب با سياوش
 شدي؟ ارسالن زن نگفتي تخانواده به تو -
 .هستم دوستم يخونه گفتم بهشون. بدونه فعال کسي خوامنمي نه -
 چرا؟ -
 نگم؟ بهت ميشه -

 .زد لبخندي سياوش
 هنقش يه هااين و نيستي ارسالن واقعي زن نکنه. نيست درست چيزي يه فهميدم خونه اين تو اومدي که روزي از -

 عطاست؟ براي
 .نزدم حرفي و کردم نگاهش

 !نيستي ارسالن واقعي زن تو دونستممي دونستم،مي -
 نيستم؟ گفته کي نزن توهم بيخود -
 هستي؟ -

 .بودم ساکت
 .نيستي دونممي -
 ندي؟ گير موضوع اين به قدراين ميشه -
 !نه يا هستي ارسالن زن بگي بايد کنم کمک خواهرت به خوايمي اگه نه -
 .نه هم هستم، هم بگم؛ بهت رو حقيقت تونمنمي -
 چي؟ يعني -
 !نزن حرفي موضوع اين از ارسالن جلوي فقط کن؛ ولش حاال -

 .زد لبخندي باز سياوش
 برنده اون هميشه بفهمه عطا خوادمي دلم چون کنم؛مي کمک خواهرت به. کن اعتماد بهم نباش نگران باشه -

 .نيست
 .ممنونم -
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 .ممنونم ازت منم -
 چرا؟ تو -
 .دادي گوش حرفم به که ممنونم. بشم سبک و بگم يکي به رو دلم حرف تونستم دوسال بعد امشب چون -

 .کردم نگاه ساعت به. زدم لبخندي
 !بيمارستان برم بايد فردا من شد 3 نزديک واي -
 .بخواب برو -
 !بخير شب -
 !هلنا -
 بله؟ -
 کردي؟ ول برف تو رو عطا واقعا -
 کني؟نمي باور رهآ -
 !بخير شب. بخواب برو ست؛ساخته کاري هر تو از چرا -
 !بخير هم تو شب -

 .ديدممي رو هستي سريع بايد. بود شده راحت يکم خيالم. رفتم اتاقم سمت
*** 
 که درحالي سياوش. بود شيش نزديک کردم؛ نگاه ساعت به. داشتم قرار سياوش شاپکافي تو هستي با امروز
 .سمتم اومد بود دستش ايقهوه

 نيومد؟ چرا -
 .اينجا برسه تا کنه عوض اتوبوس چندتا بايد تازه. باشه اينجا شيش ساعت گفتم -
 .اهم -
 دست براش. شد وارد هستي. کردم نگاه در طرف به. رفت و گرفت فاصله ازم سياوش شاپکافي در بازشدن با

 .سمتم اومد و دادم تکون
 .سالم -
 نکردي؟ پيدا دورتر شاپکافي اينجا از سالم -
 .نزن غر بشين حاال -

 صندلي روي کردمي مرتب بود ريخته بيرون قرمزش شال از شهمه که رو دارشحالت موهاي که درحالي هستي
 .نشست
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 کردي؟ پيدا رو اينجا کجا از. توپيه جاي عجب ولي -
 .دوستمه دايي مال -

 .باال داد رو ابروهاش هستي
 کلک؟ کردي تورش نکنه کجاست؟ خوشبخت دايي اين حاال! عجب -
 !نزن مفت حرف -
 چيزي شايد نبودي خونه که وقته چند اين تو گفتم ولي دنيايي؛ تارک بود رفته يادم مياري؟ جوش چرا بابا باشه -
 .باشي شده آدم باشه خورده سرت به
 خبر؟ چه مامان از ببندي؟ رو دهنت ميشه -

 .شد درهم هستي صورت
 ... بابا خاطربه ولي شده؛ تنگ برات دلش خيلي. هيچي -
 .شده تنگ براش دلم هم من. دونممي -
 برگردي؟ خواينمي. رفتي ماهه يه هلنا -

 .زدم پوزخندي
 وقت؟اون کجا برگردم؟ -
 ...معذرت بابا از بياي اگه... اگه ولي نشو؛ ناراحت هلنا -
 !هستي -
 ميشه؟ چي خب -
 و نکردم که کاري خاطربه بيام وقتاون نکردم؛ کاري من کنه باور نخواست درصدم يه بابا کردم؟ کاري من مگه -

 کنم؟ عذرخواهي ازش کرد بيرون شخونه از رو من جورياون
 .کن عذرخواهي الکي تو -
 .بست رو درها يهمه کارش با بابا! هستي نه -
 بموني؟ دوستت يخونه تو خوايمي کي تا -
 .گيرممي خونه خودم براي کردم جمع پول که کميه گردم؛مي کار لدنبا دارم. دونمنمي -
 !مجردي خونه جون آخ -
 !هستي -
 .دارم دوست مجردي خونه خب -
 .ديوونه بابا برو -
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 .ميزمون سر اومد سياوش موقع همون
 نداريد؟ ميل چيزي خانما -

 .کرد سياوش به نگاهي هستي
 هلنا؟ چي تو کيک، با قهوه من -
 .هستن سياوش آقا دوستم، دايي ايشون هستي راستي. خوبه ميز روي يهوهق همين -

 .زد کنار بود صورتش تو که رو موهاش از ايتيکه بازم هستي
 .وقتمخوش هلنا؛ خواهر هستم هستي هم من -
 نداريد؟ ميل ايديگه چيز. خانم طورهمين هم من -
 .بيار برامون هست شاپکافي تو که خاص چيز يه دراومديم آشنا که حاال -

 .رفتم هستي به ايغرهچشم. زد لبخندي سياوش
 ديگه؟ امر چشم باشه: سياوش

 .رفت غرهچشم قدراين ميشه چپ داره هلنا هايچشم گفتم همينم ممنون نه -
 !هستي -
 .کنم استفاده فرصت از آشناست گفتم ببخشيد؛ باشه -

 .خنديد بلند دفعه اين سياوش
 .يدار بانمکي خواهر -
 .داريد لطف شما -

 .کردمي دنبالش هاشچشم با داشت هستي و رفت سياوش
 نداره؟ ازدواج قصد! بود ايتيکه عجب -
 نه؟ نميشي آدم تو -
 خوره؟برمي بهش که ايناست از نکنه بابا؛ کردم شوخي -
 .تننيس اعتماد قابل همه نشو؛ صميمي همه با زود و نباش ساده قدراين هم تو ولي خير؛نه -
 داره؟ مشکلي پسر اين يعني -
 .گفتم کلي نگفتم، رو اين هستي واي -
 .بود مهربون اشقيافه باشه؛ خفن خورهنمي بهش گفتم آهان -
 قاتلم؟ من نوشته پيشونيشون روي هاقاتل يهمه مثالًً ست؟قيافه به مگه -
 قاتله؟ -
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 !ميشم ديوونه دستت از دارم واي -
 .ترمکوچيک ازت سال سه فقط م؟بچه من مگه. هست حواسم! بابا کردم شوخي -
 سنه؟ به عقل مگه بعد نداري؛ عقل تو -
 .هست حواسم من بزرگمامان باشه -
 .خداکنه -

*** 
 .بود هشت ساعت. زد حرف بيشتر هستي با مثالً و اومد ميزمون سر چندباري سياوش. رفت بعد کميه هستي
 .بود خيسيسيخ مو پسر همون. رفتم صندوق سمت

 .بود گوشيش تو سرش هم باز
 !ببخشيد -

 .شد عوض نگاهش حالت ديدنم با کرد بلند رو سرش
 کجاست؟ سياوش -
 .باال رفته -
 .رفتم من بگو بهش خب خيلي -

 .بود مبهوت هنوز پسر
 .باشه -

 .بزنم قدم کميه خواستمي دلم. رفتم شاپکافي در سمت
 يه با کردمي فکر که بود ساده چقدر. بود هستي هايحرف به حواسم. رفتم خيابون يديگه سمت آروم

 ماشين بوق دليل بودم روپياده کنار من. اومدم خودم به ماشيني بوق صداي با. ميشه تموم چيهمه خواهيمعذرت
 .کردم نگاه ماشين طرف به. فهميدمنمي رو

 .برگشتم سمتش دوباره. زد بوق ازمب. دادم ادامه راهم به و ندادم اهميت بهش. بود باالييمدل ماشين
 !ديگه برو نميدم؟ رو جوابت بينينمي -

 .داد پايين رو شيشه
 .سالم: آريا

 .کردم ماشين داخل به نگاهي و کردم خم رو سرم
 .سالم -
 .برسونمتون بريدمي تشريف جايي -
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 .ميرم خودم ممنون نه -
 .برمتونمي مسيري يه تا کنيد؟مي تعارف -

 اعتماد خانواده اين به تونستمنمي هرحال به. بود اومده عطا طرف از شايد. نه يا بشم سوار دونستمنمي. بودم دودل
 .کنم

 .کنم رويپياده خواممي ببخشيد، -
 .برسونيد ارسالن آقا به سالم. داريد دوست هرجور باشه، -
 .خداحافظ باشه -

 .کشيدم راحتي نفس و شد رد کنارم از ماشين
 توهم دچار هم من. بابا نه. کردم نگاه اطراف به کنن؟مي تعقيبم دارن نکنه کرد؟مي کارچي اينجا آريا .رفتم فکر تو

 .دادم ادامه راهم به. داره ماجرا به ربطي چه اصالً اون شدم
 .دادم جواب. بود ناشناس يشماره کردم نگاهش. خورد زنگ موقع همون گوشيم

 بله؟ -
 .شانسيهخوش مرد کالً ارسالن. وفاداري ارسالن به خوب. نشدي رياآ ماشين سوار اومد خوشم نه -

 .ببينمش تونمنمي دونستممي چون نکردم؛ نگاه اطرافم به. دادم ادامه راهم به دوباره ولي ايستادم؛ سرجام ثانيه چند
 من؟ تعقيب از نشدي خسته خواي؟مي چي -
 .باهاتم سايه مثل گفتم بهت -

 .زدم پوزخندي
 !ميدي انجام ديگه زمان يه تو رو کارهات نبود يادم البته نه؟ نداري کار تو -
 .شده عصبي بود معلوم هاشنفس صداي از
 .اومدمي بهش قرمز شال گذشت؟ خوش بهت خواهرت با -

 .نباختم رو خودم ولي دادم؛ فشار دستم تو رو گوشي
 بودي؟ فرستاده تو رو آريا بگي؟ رو هاهمين زدي زنگ. گذشت خوش خيلي خالي جات آره -
 هم تو بعدم. بسپرم بهش رو کاري بخوام برسه چه بزنم؛ حرف باهاش بخوام که نيست عددي من براي آريا آريا؟ -

 .بابازن کنم بسيج برات رو شهر تمام که مهمي قدراين کني فکر که نداره برت توهم
 .پسرم کنممي فکر اين غير که من ولي -

 .کردم عصبانيش که بودم مطمئن
 !ببخشمت کردي که کارهايي خاطربه که کنيمي التماسم و ميفتي پام به روزي يه احمق يدختره -
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 .باشه يادت اگه کردم زيادي کارهاي من پسرم؟ کارا کدوم وقتاون -
 .بشکنم رو گردنت سراغت بيام االن همين نکن کاري -
 .بشي آروم کنه دم گاوزبون گل کميه برات تنوچه اون بگو! پسرجون باش مسلط اعصابت به -
 !باش منتظرم لعنتي! چي يعني درافتادن من با فهمونممي بهت -

 ازش هم کميه هرچند داشتم؛ بهش دادنجواب به خوبي حس چرا دونمنمي. زدم لبخندي. کرد قطع رو گوشي
 ميده؛ باد به روزي يه رو تسر تندت زبون اين گفتمي هستي. کردمي غلبه بهم حس اون هم باز ولي ترسيدم؛مي
 اينکه با. بود خطرناک بازي جور يه مثل برام عطا. بردممي ـذت*لـ باهاش کلکل از. نبود خودم دست خب ولي
 .بدم انجامش داشتم دوست ولي خطرناکه؛ دونستممي

*** 
 باهام ديگه شب اون از کالً که هم سياوش. شده بهتر باهام عسل يـطه رابـ و گذشته اينجا به اومدنم از ماه سه

 کميه اين. نبود خبري مدتي عطا از ولي کرد؛مي بهم بزرگي کمک هستي به شدنشنزديک با و نداشت مشکلي
 تنها و بود نکرده خاصي کار هنوز هم اردالن. کشور خارج رفته عطا بود گفته بهم سياوش البته. بود غيرعادي

 از گفت خانمي يه زدم زنگ خاله يخونه به پيش چندوقت. بود سپهر و نازي از خبريمبي کردمي ناراحتم که چيزي
 .باشن گذاشته مراقب برام اردالن و عطا ترسيدممي برم؛ شيراز تا تونستمنمي. بودم نگرانشون خيلي. رفتن اينجا
 ارسالن حال هروزي چند. کنم جمع خودم براي پول کميه تونممي جورياين. کردم پيدا کار درمانگاه يه تو ديروز
 .کنهمي قايم مونهمه از رو چيزي يه داره کنممي حس و نيست خوب
*** 
 .بزنم قدم حياط تو خواممي و خوبه هوا امروز

. گذاشته خونه براي نگهبان که محتاطه قدراين ارسالن چرا که نفهميدم وقتهيچ. هستن ورودي در کنار هانگهبان
 .کنهمي ورزش داره سياوش. ميرم حياط يديگه سمت

 !ورزشکار سالم -
 .زنهمي لبخندي

 !زيبا بانوي بر سالم -
 سرحالي؟ شده ايديگه خبر يا شدي برنده بانک تو خوشحالي؟ سياوش چيه -
 باشه؟ بايد خبري چه مثالً نه -
 .بگو رو راستش. خوشحالي خيلي امروز هم بعد. شدينمي بيدار صبح سر وقتهيچ تو آخه. دونمنمي -
 .جوريماين هميشه نم -
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 کجاست؟ عسل! خودت جون آره -
 .خوابيده حتماً -
 خوابه؟ وقت چه االن -
 .خانم نيستن سحرخيز شما مثل همه -
 راحت حتماً االن. بخوابه خوب ذاشتمنمي بودم که خونه خالي هستي جاي. بشم بيدار زود دارم عادت من -

 .بود الفهک گوشيم زنگ دست از هاموقع اون آخه خوابه؛مي
 .شده تنگ برات دلش خيلي هم اون! اتفاقاً نه -
 دوني؟مي کجا از تو -

 .بود شده هول
 .گفت خودش خب... من... من -
 ميگه؟ بهت من از که شدين صميمي قدراين کي -
 .زد رو حرف اين جوري همين بود؛ ناراحت کميه ديدمش شاپکافي تو پيش وقت چند چيه؟ صميمي -
 .شدم يکنزد سياوش به
 ...عطا نکنه. بود ناراحت چرا شده؟ چيزي سياوش -
 .نداشته بهش کاري عطا هست بهش حواسم راحت؛ خيالت بابا نه -
 .نگرانشم. بيفته بدي اتفاق قراره انگار ندارم؛ خوبي حس دونمنمي -
 !نبودي نگران جورياين وقتهيچ که تو بعدم. هست بهش حواسم گفتم. نباش نگران -
 !دونمنمي دونم،نمي -
 .کنيم بازي واليبال کميه هم با کنم صدا رو عسل برم. کن ولش -
 واليبال؟ -
 مگه؟ چيه -
 .شدي مشکوک تو امروز دونم؛نمي -
 .بابا برو -
 .بزنم هستي به زنگ يه منم برو باشه -
 .برسون سالم باشه -
 !نشو پررو ديگه هي -
  زني؟مي چرا باشه -
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 .داد جواب و خورد زنگ چندتا. روگرفتم هستي يشماره. زدم لبخندي
 .سالم -
 خوبي؟ هلنا سالم -
 چطوري؟ تو. آره-
 .عاليم من -
 خوشحالن؟ امروز خانم شده چي -
 .جوريماين هميشه من بشه؟ چيزي بايد -
 .ديدم رو سياوش ديروز هستي راستي جالبه -

 .شد ساکت هستي
 ؟خب -
 ه؟ميگ راست شاپکافي بودي رفته گفت -
 .بود پيش وقت چند آره...آره -
 خب؟ -
 .گذشت خوش خيلي. رفتم هامدوست از يکي با ديگه، هيچي -
 خوبه؟ مامان. باشه آهان -
 .آره -
 خبر؟ چه ديگه. برسون سالم -
 .زنممي زنگ بهت دارم؛ خطي پشت هلنا -
 .خداحافظ باشه -

 .بود غيرطبيعي هستي رفتار. فهميدممي بايد و بود مشکوک وسط اين چيزي يه. کردم قطع رو گوشي
*** 

 .بودن پذيرايي تو عسل و سياوش. شدم خونه وارد. بودم برگشته درمانگاه از تازه. بود شب يازده ساعت
 .بود عصباني. اومد سمتم سرعت با سياوش

 خاموشه؟ چرا گوشيت -
 شده؟ چيزي. نداشت شارژ -

 نداري؟ خبري بابا از: عسل
 شده؟ چيزي نه -
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 .نيست گشتيم دنبالش رو جاهمه نيست؛ ازش خبري ظهر از -
 .بود خوب زدم حرف باهاش ظهر من نيست؟ چي يعني -

 نزد؟ حرفي: سياوش
 .پرسيدمي رو حالم شهمه چون نگرانه؛ کميه کردم حس فقط نه -
 نزد؟ حرفي ديگه -
 زدي؟ سر جاهمه به. نه -
 رو جاهمه فرستادم رو هابچه. نبود هم اونجا. اومدم شرکت از هم االن همين. گشتيم رو جاهمه سرشب از. آره -

 .نيست خبري ولي بگردن؛
 شده؟ چي بابام! واي: عسل

 .نيست بچه که ارسالن عسل، باش آروم -
 .باشم خيالبي تو مثل تونمنمي من ولي نيست؛ آره -
 .نگرانشم منم چيه؟ خيالبي -
 باشي؟ نگرانش بايد چرا شدي زنش نيست ماه چند که تو. آره -

 .کجاست ارسالن ببينيم بايد نيست هاحرف اين موقع االن عسل: سياوش
 .شد ساکت عسل

 .باشه داشته خبري اون شايد زدي؟ زنگ عطا به -
 .زنمنمي زنگ مرتيکه اون به من -
 .بزنيم زنگ شناسيممي هرکس به بايد نيست؛ هاحرف اين وقت االن سياوش -

 .زنب زنگ بهش سيا: عسل
 .باشه -

 .گرفت رو ششماره سياوش
 .خاموشه -
 .دارم ازش ديگه شماره يه من -

 .کردند نگام تعجب با دو هر
 .کرد تهديدم زد زنگ باري چند چيه؟ -

 .پيچيد گوشي تو اشـوه*عشـ پر صداي. برداشت زن يه رو گوشي. خوردمي بوق داشت. گرفتم رو ششماره
 بله؟ -
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 هست؟ عطا -
 شما؟ -
 .بهش بده رو شيگو -
 .بزنه حرف تونهنمي االن -

 :زدم داد
 !احمق بهش بده رو گوشي گفتم -
 .شد ساکت. ترسيد انگار دادم با
 .گوشي -
 :پيچيد گوشي تو عطا صداي بعد کميه
 ندا؟ کيه -
 .داره کار باهات ستديوونه يه دونمنمي -
 بله؟ -
 .سالم -

 .اومدمي سروصدا. شنيدنمي خوب رو صدام انگار
 شما؟ -
 .باباتزن -

 .شد ساکت
 بابا؟زن کردي ما از يادي شب وقت اين داري کارچي -

 .کردمي اممسخره داشت
 کجاست؟ ارسالن -
 .جيبم تو -
 !کجاست ارسالن بگو ندارم؛ رو بازيتمسخره يحوصله من -
 شده؟ فراري خونه از کردي کارشچي گردي؟مي من پيش شوهرت دنبال -
 ...بوده تو کار بفهمم اگه نيست؛ ظهر از ارسالن وانير ببين-
 .زد داد دفعهيه
 هان؟ کنيمي کارچي مثال -
 .بتونم که کاري هر -
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 .کردنمي نگاه بهم عسل و سياوش. کردم قطع رو گوشي
 .دونستنمي-

 .بگه دروغ شايد: سياوش
 .دونهنمي بود معلوم نه -

 کنيم؟ کارچي حاال: عسل
 دادي؟ خبر پليس به. بگرديم رو هاانبيمارست بايد -
 .کنهنمي کاري نگذره وچهارساعتبيست تا هم پليس. گشتيم رو هابيمارستان -
 .کنه کمک تونهمي پدرم هايدوست از يکي. ميشه چي ببينم من بذار -

 .بشنوه هم سياوش تا بلندگو رو گذاشتم. گرفتم رو عمورضا يشماره
 بله؟ -
 .هلنام. عمو سالم -
 !پيداييکم خوبي؟ عزيزم سالم -
 .شدم مزاحم شب وقت اين ببخشيد. شلوغه سرم کميه. ممنون -
 .مراحمي شما عزيزم نه -
 وچهاربيست بايد ميگن ولي داديم؛ خبر پليس به. نگرانه خيلي و شده گم ظهر از هامدوست از يکي پدر راستش -

 ...قانون از خارج دونيدمي که خودتون بدونه؛ چيزي خوامنمي تمنگف بابا به کنيد؟ کاري تونيدمي شما. بگذره ساعت
 چيه؟ مشخصاتش و اسم. کنن بررسي ميگم االن عزيزم؛ دونممي -
 .کردن اعالم پيش ساعت چند رو مشخصاتش -
 .داد تکون رو سرش و کردم نگاه سياوش به
 .ميدم خبر باشه -
 .ممنونم -
 اجازه اگه علي براي بگيره تماس مادرت با خوادمي خانمحاج باشي شتهدا وقت اگه فقط. عزيزم کنممي خواهش -

 .بزنيم باال آستين خوايممي بدي
 .بودن شده خيره بهم عسل و سياوش

 .بدم خبر دوستم به بايد من عمو ببخشيد -
 .خداحافظ فعالً عزيزم باشه -

 .نگفت چيزي ولي زد؛ پوزخندي عسل. کردم قطع رو گوشي
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 .بده خبر شد خبري بزنم سر هابيمارستان به بازم ممير من: سياوش
 .ميام هم من -
 .تنهاست عسل بمون تو نه -

. بود نگران ما مثل هم منيرخانم و بود شده دو ساعت. رفتيممي راه پذيرايي تو شهمه عسل و من. رفت سياوش
 .بود مغزم رو شگريه صداي. بود کرده ورم هاشچشم که بود کرده گريه قدراين عسل

 !نکن گريه قدراين بسه عسل -
 فهمي؟مي چي تو نگرانم؛ تونمنمي -
 نگرانم؟ منم بفهمي کنم گريه تو مثل بايد. فهممنمي من آره -

 .دادم جواب شماره کردننگاه بدون سريع. خورد زنگ گوشيم موقع همون. شد ترآروم کميه عسل
 بله؟ -

 .بود مهموني يه تو ودب خط پشت که کسي انگار اومد؛مي سروصدا
 برگشت؟ ارسالن: عطا

 زدي؟ زنگ نگراني االن -
 !کنه تحملت نتونست هم ارسالن حتي کردي کاري يه. توئه شوهر باشم، نگران چرا نه -

 .کرد قطع رو گوشي
 !ديوونه -

 بود؟ کي: عسل
 .کرد قطع بعدم برگشت؟ ارساالن گفت عطا -
 .نگرانه هم اون حتما -
 «.شده نگرانش مهموني تو حتماً. نگرانه يليخ»: گفتم دلم تو

 .خورد زنگ گوشيم دوباره
 بله؟ -
 .عزيزم سالم -
 شد؟ خبري عمو سالم -
 .کردن پيدا مشخصات همون با ماشين يه راستش آره -
 کجا؟ -
 .لواسون نزديک -
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 اونجا؟ بيايم ميشه -
 .بيان بگو شخانواده افراد از يکي يا دوستت به -
 شده؟ چيزي -
 .بيايد فعالًً -
 .باشه -

 .برداشتم رو شالم و رفتم کيفم سمت
 کجا؟: عسل

 .کالنتري برم بايد پرونده تکميل براي گفتن -
 .کنم ناراحت رو عسل فعالً خواستمنمي

 .ميام هم من -
 .باشه خونه بايد يکي برگرده ارسالن ممکنه. بمون نه -
 .ميام هم من -
 !نکن بحث بمون عسل -
 ؟ميري چي با -
 .آژانس با -
 .ببر رو من ماشين بيا -

 .رفتم خروجي در سمت و گرفتم رو سوئيچ. گرفت سمتم رو سوئيچ
 .بده خبر بهم هلنا -
 .بگو بهم شد خبري هم تو باشه -
 .زدم زنگ سياوش به و درآوردم رو گوشيم. شدم سوار و رفتم ماشين سمت سرعت با
 .سياوش الو -
 شده؟ چيزي -
 .اونجا ميرم دارم لواسون نزديک شده اپيد ماشينش آره -
 .سمتي اون ميام االن منم باشه -
 .نداشتم خوبي حس و بودم عصبي. رفتممي سرعت با

 .خواستمي رو آدرس سياوش حتماً. خورد زنگ گوشم
 کجايي؟ تو نزديکم من سيا الو -
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 ه؟نباش درستي کار نيست شوهرت که االن کنينمي فکر گذاشتي؟ قرار سياوش با -
 !رواني شو خفه -
 نه بينممي ولي آدمي؛ کردي رد رو آريا کردم فکر. کننمي کارچي دارن گوشش زير دونهنمي که ارسالن بيچاره -

 داره؟ ـيانـت خــ ارزش آشغال سياوش اون آخه. بنده ديگه جاي سرش خانم نگو
 شدي؟ پدرت نگران چيه هان؟ چه تو به -
 ؟بشم نگرانش بايد چي براي نه -
 !درک به برو پس -

 .اومدمي پليس آژير صداي. رسيدم بودن گفته که محلي نزديک به موقع همون
 .رسيد موقع همون هم سياوش. جيبم تو انداختم رو گوشي

 .اومد سمتم و شد پياده ماشين از سرعت با سياوش
 !شد؟ چي -
 .رسيدم االن منم دونمنمي -

 .رفتيم سمتش دو هر. بود ايستاده جلوتر کميه رضا عمو
 .سالم -
 .دخترم سالم -

 .کرد نگاهي سياوش به رضا عمو
 .اومدم ايشون با من نبود خوب حالش دوستم. هستن دوستم دايي احمدي سياوش ايشون -

 .ميرم آقا با من بمون شما هلناجان: رضا عمو
 ...ولي -

 .وايسادم جام سر همين خاطربه فهميد؛مي چيزي رضا عمو نبايد. کرد نگاه بهم سياوش
 .رفتن ايديگه سمت سياوش با عمورضا. بود پليس از پر جاهمه
 .بودن رفته که بود دقيقه چند. زدمي تندتند قلبم
 .نداشتم خوبي حس. رفتم بودن رفته که سمتي و کنم صبر ديگه تونستمنمي

 ديدم رو سياوش. رفتم جلوتر بازم. ودب داغون و بودن آورده درش دره يه ته از انگار. ديدم دور از رو ارسالن ماشين
 .بود کرده فرو موهاش تو هاشدست. نشسته زمين روي که

 .لرزيدمي پاهام و بود شده گشاد هامچشم مردمک
 .زدمي حرف ديگه پليس يه با داشت رضا عمو
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 .ايستاد جلوم پليس يه
 .جلو بريد نداريد اجازه خانم -
 !ببينم کنار برو -
 .نميشه گفتم -

. بودم کرده حبس رو نفسم. جلو برم بده اجازه و کرد اشاره سرباز به کرد بهمون نگاهي رضا عمو موقع نهمو
 .داشتم خفگي حس. لرزيدمي سياوش هايشونه. شدم نزديک بهش آروم. کردنمي حرکتي هيچ سياوش

 ...سيا -
 .کرد بلند رو سرش

 .بود خيس اشک از صورتش
 !ده؟... ش... چي -

 .ريخت صورتم روي اشک قطره يک. کرد نگاهم فقط
 اينجا؟ اومدي چرا تو عزيزم: رضا عمو

 .کرد نگاه صورتم به. سمتش برگشتم
 !ميگم تسليت بهتون! متأسفم -

 .نبود ديگه مهربونم ارسالن شدنمي باورم. ايستاد تپش از قلبم ثانيه چند. بود طوفان مثل چيهمه
 .بود گرفته رو گلوم بغض. نشستم زمين روي جاهمون

 چند بازم. دادم تکون رو سرم. گذاشتم دهنم روي رو دستم. کرد بهم نگاهي و کرد بلند رو سرش دوباره سياوش
 .ديگه اشک قطره
 ؟هلناجان خوبه حالت: رضا عمو
 .زد زانو کنارم رضا عمو باشه؟ خوب حالم تونستمي چطور بود؟ خوب حالم! بود ايمسخره سؤال چه
 افتاده؟.. .اتفاقي... چه -
 .متاسفم. شده منحرف جاده از و بوده زياد سرعتش اينکه مثل -

 .کردنمي رانندگي سرعت با وقتهيچ ارسالن. شدنمي باورم نداشت؛ امکان
 .خونتون برسونمت بگم پاشو عزيزم -
 خونه؟ -
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 عسلي دادم؟مي بهش دباي جوابي چه! عسل... عسل واي داشتم؟ ايخونه ارسالن بدون ديگه مگه بود؟ کجا مخونه
 مثل تونستممي چطور نيست؛ ديگه ارسالن بگم بهش تونستممي چطور. بود گذشته عشقش از پدرش خاطربه که

 .بدم بهش رو خبر اين شوم جغد
 .کنم نترلک رو خودم رضا عمو جلوي تونستمنمي ديگه. شدم بلند جام از. بود بد خيلي حالم

 .ميرم... خودم -
 .برسوننت بگم بذار تنيس خوب حالت -
 .خوبم ممنون نه -

 .رفتم ماشين سمت. بزنه حرفي ديگه خواستمنمي
 .شدمي منفجر داشت قلبم. ديدمي تار هامچشم

 .مياد خون داره کردممي حس که بودم گرفته گاز رو لبم قدراين
 .شد بلند جاش از که ديدم رو سياوش. شدم ماشين سوار

 .کردم حرکت تسرع با کردم روشن رو ماشين
 .گذاشتم قلبم روي رو دستم. بود شده فشرده قلبم

 .اومدمي بارون داشت
 کردم؟مي کارچي بايد حاال ببينم؛ رو مهربونم ارسالن نيست قرار ديگه! شدنمي باورم. ريخت صورتم روي هاماشک

 .بودم سردرگم
 .بست نقش روش سياوش اسم. خورد زنگ گوشيم
 .برداشتم رو گوشي

 ه؟بل -
 کجايي؟ هلنا -

 .بود دارخش صداش
 .دونمنمي -
 خوبه؟ حالت هلنا -
 !نه -
 .مدارک تکميل براي پليس ياداره برم بايد من خونه؛ برو -
 !سياوش -
 .بله -
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 کنم؟ کارچي رو عسل -
 .بود شده ساکت

 .هلنا خونه برو دونم؛نمي -
 .منتظره حتماًً االن بگم؟ شبه چي. بشم چشم تو چشم عسل با تونمنمي! سيا تونمنمي -
 .برم بايد من! کنممي خواهش خونه برو هلنا -

 .کرد قطع رو گوشي
 .شدممي روروبه عسل با بايد باالخره. رفتم خونه سمت

 .باشم مقاوم بود خواسته ازم هميشه ارسالن. بستم ثانيه چند رو چشمم. داشتم نگه خونه دم
 .شدم پياده شينما از. تو رفتم و شد باز در. زدم بوق

 .سمتم دويد. بود همراهش هم منيرخانم و حياط تو اومد عسل
 نشد؟ خبري هلنا شد چي -

 .نداشتم گفتن براي حرفي انگار. کردم نگاهش مات
 کردي؟ گريه کرده؟ ورم چرا هاتچشم هان؟ زنينمي حرفي چرا هلنا -
 .عسل باش آروم -
 !ترکهمي داره دلم! نديدم زديرو از رو بابام شد؟ چي ميگم باشم؟ آروم -

 .بود شده جمع چشمم تو اشک
 کني؟مي گريه داري هلنا -
 .ريخت صورتم روي اشک قطره يه
 !هلنا -

 .زدنمي هم پلک حتي و بود شده خيره بهم عسل
 لعنتي؟ شده چي -
 !متأسفم -

 .لرزيدمي هاشدست
 شده؟ طوريش بابام افتاده؟ اتفاقي مگه متأسفي؟ چرا -

 .کشيد جيغ. ودمب ساکت
 آره؟ کنيمي اذيت داري نه؟ نشده طوريش بابام! نکن اذيت کنممي خواهش هلنا -
 ...عسل -
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 .کردمي گريه داشت هم اون سمتش؛ اومد منيرخانم. نشست زمين روي جاهمون عسل
 .فتگر رو مانتوم ييقه سمتم اومد و شد بلند جاش از دفعهيه. کرد بلند رو سرش عسل

! بگيري ازم رو بابام خوايمي! بدي عذاب رو من خوايمي نشده چيزيش بابا! هلنا هستي عوضي روغگويد يه تو -
 !کنيمي اذيتم داري کنيمي جورياين الکي

 !باش آروم عسل -
 :زد داد
 کردي؟ کارچي بابام با! شو خفه! شو خفه -

 .کرد ول رو اميقه
 .کنه پيدا رو بابا تونهمي اون! گيمي دروغ بهم داري تو بزنم؛ زنگ عطا به بايد -

 .نداشت تعادل رفتمي هاپله سمت داشت
 :زدم داد من دفعه اين

 !مرده ارسالن کن، تمومش عسل -
 .برنگشت ولي ايستاد؛ هاپله کنار عسل
 .شدم نزديک بهش آروم

 ...سياوش. بود کرده تصادف -
 .سمتم برگشت

 .بود هزد يخ هاشچشم عسلي. نبود نگاهش تو حسي هيچ
 !عوضي دروغگوي! عوضي دروغگوي -

 .کشيدمي جيغ شهمه هاديوونه مثل ولي کنم؛ آرومش خواستممي. زدمي مشت بهم. کشيدمي جيغ فقط. زد داد
 هم من کرد؛مي گريه فقط. کردم بغلش. ريخت صورتش روي اشک قطره يه. شد ساکت. زدم سيلي صورتش به

 .طورهمين
 .رفت حال از بغلم تو. نيست خوب حالش کردم حس ولي ود؛ب گذشته چقدر دونمنمي

 .سمتم اومد گريه با منيرخانم
 .تو ببريمش کنه بلندش بياد بگو يکي به منيرخانم -

 .خونه تو برد رو عسل. کرد صدا رو شوهرش گريه با منيرخانم
 .زدم بخشآرام بهش
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 هميشه بود قرار گذاشتي؟ تنهام زودي اين به چرا ارسالن. کردم نگاه ميز روي هايعکس به. رفتم اتاقم سمت
 آره؟ بودي داده قول بهم جورياين! باشي کنارم
. رفتم ميزش پشت. اتاقش بود شده من اومدن بعد که اتاقي کردم؛ نگاه کارش اتاق به. رفتم ارسالن اتاق سمت
 تو که خودش و سياوش و عسل و من از عکس يه. بود ميز روي که خورد عکسي به چشمم. نشستم صندلي روي

 .بود صبح شيش ساعت. خورد زنگ گوشيم. بود شده جمع چشمم تو اشک. بوديم گرفته عيد تعطيالت
 .برداشتم رو گوشيم

 هلنا؟ الو -
 تويي؟ سيا -
 خوبه؟ عسل -
 خوبي؟ تو. زدم بخشآرام بهش نيست؛ خوب نه -
 !نميشه باورم! هلنا داغونم -

 .اومدمي اشگريه صداي
 .نداريم رو کسي تو جز عسل و من! باش قوي سيا -
 بکني؟ کاري يه ميشه -
 .بگو آره -
 بزني؟ زنگ بهش تونيمي. باشن بايد يکدرجه يخانواده ميگن باشه؛ عطا بايد اداريش مراحل براي-
 .ميام خودم من -
 .بود پدرش ارسالن باشه هرچي نکرديم؛ خبرش چرا بگه ممکنه بفهمه اگه عطا هلنا نه -
 من. گشتمي پدرش دنبال دادمي زحمت خودش به بود مهم براش اگه اون. زنمنمي زنگ رواني اون به من -

 .ميام خودم
 !فهمهمي پدرت! بودي ارسالن زن تو فهمنمي همه اينجا بياي فهمي؟نمي چرا هلنا -
 ارسالن. نداره رو زندگيم وت دخالت حق هم االن بيرون انداخت خونه از رو من پدرم. نيست مهم برام جهنم به -

 .ميام خودم. کرد کمک بهم اون نداشتم رو کسيهيچ وقتي. بود کسمهمه
 .بديم خبر عطا به بايد ولي داري؛ دوست هرجور باشه -
 .بزن زنگ بهش خودت -
 !کنممي خواهش بزني؟ زنگ ميشه نيست خوب حالم من هلنا. نميده رو من جواب -
 .بيام کجا بگو فقط زنم؛مي زنگ هشب خودم باش آروم خب خيلي -
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 .داد آدرس بهم سياوش
. برداشتم هم رو امشناسنامه. کردم سرم و برداشتم مشکي شال. کردم عوض مشکي شلوار مانتو با رو شلوارم مانتو
 ومدما اتاق از کيفم تو انداختم رو شناسنامه. کنم استفاده جورياين امشناسنامه از بخوام کردمنمي فکر وقتهيچ

 .بيرون
 .منيرخانم -

 .بود کرده ورم هاشچشم. بيرون اومد آشپزخونه از منيرخانم
 مادر؟ بله -
 .باش عسل مواظب. سياوش پيش ميرم دارم من -
 .بده صبر بهتون خدا. مادر باشه -
 .ممنونم -
 .باش خودت مواظب -

 .شدم سوار و رفتم عسل ماشين سمت
 کردممي قطع داشتم. دادنمي جواب بازم زدم؛ زنگ دوباره. دادنمي جواب خورد بوق چندتا. گرفتم رو عطا يشماره

 .پيچيد گوشي تو صداش که
 !نزن زنگ ديگه يعني نميدم؛ رو جوابت وقتي -

 :زدم داد
 .پليس ياداره بياي بايد آره؟ بزنم زنگ بهت دارم عالقه خيلي من کردي فکر -
 شدم؟ مزاحمت که کردي شکايت ازم چيه -
 .بودم شده ساکت. بگم بهش جوريچه دونستمينم
 شدي؟ الل شکر رو خدا نکنه خورده؟ سنگ به سرت! شدي آروم شده؛ عوض اخالقت -
 .مرده ارسالن -
 خوبيه؟ زمان تمسخره هايشوخي اين براي موقع اين کنيمي فکر -

 .لرزيدمي صدام
 !مرده ارسالن! لعنتي کنمنمي شوخي -

 .دستشه هنوز گوشي بود معلوم هاشنفس ازصداي. بوديم کرده سکوت دو هر. زدنمي حرفي
 .ميگم راست دارم بود فهميده صدام از انگار

 .پليس ياداره بيا خواستي اگه بدم؛ انجام رو کارهاش ميرم دارم -
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 .کردم قطع رو گوشي
*** 
 ارسالن مرگ. ندارن دوستش که کنهمي مجبور کاري به رو هاآدم که خوبيه چيز چه زمان. گذشت باد مثل چيهمه
 .کنه آروم رو ما تونستمي زمان فقط و بود سخت مونهمه براي

 .خوريمنمي هم غذا هم با حتي زد؛نمي حرف کسي ديگه خونه تو
 .قبل از تنهاتر شايد بودم؛ شده تنها دوباره من حاال. بگيره آروم بغلش تو که داشت رو سياوش عسل،

 باور رو ارسالن هنگامنابه مرگ هم اون انگار. بود کرده سکوت فقط کالنتري تو مدت تمام. اومد روز اون عطا
. بود قرمز ايششيشه هايچشم هرچند بود؛ نريخته هم اشک قطره يک حتي و بود خاص عطا سکوت. بود نکرده
 .کنه بحث باهاش بخواد که نيست پدري ديگه کنه باور تا جنگيدمي خودش با داشت انگار
 فرار هم از جورايي يه شايدم و نداشتيم رو همديگه يحوصله کدومهيچ ديگه. بود شده عوض چيزهمه حاال
 .کرديممي

 نگاهش از بود که هرچي ولي بود؛ چي دنبال دونمنمي. بود دوخته چشم من به مدت تمام قبرستون تو اردالن
 .بود مشکوک جورايي يه هم مراسم تو. اومدنمي خوشم
 به مدت تمام هم بهار و بود شده هموارتر راهش آوردنش دستبه براي حاال که بود خيره عشقي به دتم تمام بابک
 شايد. کنه ايجاد فاصله بينشون تونستنمي عطا سرد نگاه حتي. کنه فرار خواستمي عطا انگار. بود چسبيده عطا
 .باشه قدرتمند اندازه همون به که کنه پيدا پدرش براي جايگزين يه خواستمي
 فهميدنمي چرا. بود شده تحمل غيرقابل برام بود صورتش روي ديدمي رو من تا که اشمسخره لبخند با هم آريا

 کنن؟ رفتار جوريچه محيطي هر تو بايد کنننمي درک هاآدم چرا نيست؟ خنديدن جاي و عزاداري مراسم اومده
*** 
 اتاق تو هميشه حامي يه کنم حس که بده آرامشي بهم اقشات در صداي با تا نبود ارسالن ديگه که بود روز چهل

 .بگيرم آروم وجودش با که هست کناري
 دلم چون بيرون؛ بزنم خونه از بودم گرفته تصميم. بياد نامهوصيت خوندن براي ارسالن وکيل بود قرار امروز
 .باشم خانوادگيشون جمع تو خواستنمي

 فقط و نبود کسي پذيرايي تو. بيرون رفتم اتاق از برداشتم رو کيفم. شدم حاضر که بود چهار نزديک ساعت
 .چيدمي ميز روي هاميوه داشت منيرخانم

 .ميرم دارم من منيرخانم -
 بياد؟ آقا وکيل که مونيد نمي شما مگه -
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 .درمانگاه برم بايد نه -
 ...ولي -
 .ميرم من اجازه با -
 هايکتوني به. بود پايين سرم. دادم ادامه راهم به. نبود گرم خيلي و بود شده بهتر ظهر از هوا. بيرون اومدم خونه از

 درمانگاه تو حتي. بود نذاشته برام ايحوصله هيچ ارسالن مرگ ولي خريدم؛مي يکي بايد شايد. کردم نگاه امکهنه
 .بود خراب روحيم هم باز ولي بودم؛ مرخصي اول يدوهفته اينکه با. نداشتم تمرکز هم

 دستش جورياين کيه ببينم اينکه خاطربه هم اون کردم نگاهش ثانيه چند فقط. کردم بلند رو سرم اشينيم بوق با
 کارم اين با دونستممي هرچند. نديدمش انگار دادم ادامه راهم به و برگردوندم رو سرم. گذاشته بوق روي رو

 ناراحت ازش شب اون خاطربه هنوز که مخصوصاً ببينمش؛ خواستنمي دلم. نبود مهم برام ولي کنم؛مي عصبيش
 تونستمي حداقل ولي کرد؛نمي عوض رو چيزي اون نگشتن يا گشتن اگرچه. بود نگشته ارسالن دنبال که بودم

 .بود سنگي آدم اين از نگراني هاشچشم تو مدت تمام که بگرده مردي دنبال
 .بود ايستاده جلوم که کسي به خوردم که نبود حواسم

. بود ايستاده جلوم حرف بدون. شد گرد هامچشم مقابلم فرد ديدن با که بخوام معذرت ازش که کردم دبلن رو سرم
 .شدم خشک سرجام حرفش با که شم رد کنارش از خواستممي
 بهشون چي که ببينن بميره پيرشون پولدار شوهر که هانفرصت همين منتظر گداگشنه آدماي کردم فکر -

 .رسهمي
 .نبود اطراف اون کسي و بود خلوت خيابون هوا گرماي خاطربه. سمتش برگشتم

 که داري هيجان قدراين برسه بهت قراره که ارثي فهميدن براي پولداري قدراين خودت که تو دونستمنمي منم -
 مرده ارسالن که حاال چيه؟. دادي عذاب هاتحرف با بارها رو پدرت که ايخونه تو بري افتادي راه ظهر سر از
 دنبالش بري زدم زنگ بهت که شب اون گرفته؟ هاتچشم از رو خواب برسه بهت قراره که ارثي يا شده عزيز راتب

 يه که بود منتظرت هميشه که پدري از ببيني بري افتادي راه ظهر سر حاال بود؛ شلوغ سرت و نداشتي وقت که
 !ميشن ترحريص دارترنپول چي هر هاآدم ميگن رسه؟مي بهت چي بکني بهش آميزمحبت نگاه
 .زد چنگ رو بازوم

 دونيمي من از چي تو. بخوره تکون آب از آب اينکه بدون بشکنم رو گردنت جاهمين تونممي عوضي يدختره -
 بهش ارسالن پدربودن خاطربه که احتراميه ذره يه همون خاطربه ايزنده االن اگه کني؟مي سخنراني داري

 !گذاشتم
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 چي ببيني بري بهتره نشکوندي؟ رو گردنم مثالً که کنم تشکر ازت بايد االن فهميدم؟ احترامم معني احترام؟ -
 ميزان که تويي اين. ميشم خوشحال برسه بهم ازش هم کميه اگه مگداگشنه من تو قول به چون برسه؛ قراره بهت
 نياز بيشتري پول به کني، ذاريگسرمايه خالف مهم کارهاي تو بايد نيست آخه مهمه؛ برسه بهت قراره که پولي
 !داري

 .بود شده سرخ صورتش حاال که مجسمه يه. زدم نداشت مجسمه يه با تفاوتي که رومروبه مرد به پوزخندي
 !خطرناکن کاراخالف که دونيمي برسم؟ رو حسابت جاهمين ترسينمي مرده حاميت که حاال -
 ازت دونيمي چون شاهي؛ عطا نترسون رو من. نداشتم رو کسي کشيدم اسلحه روت که موقع اون کنم فکر -

 .ترسمنمي
 .داد فشار بيشتر بازوم. انفجار حال در آتشفشان مثل بود شده حاال

 رو زنش ميرهمي زني شوهر وقتي که هست هند تو جايي يه ميگن باشه؟ تو مال بعدي مراسم خوايمي نکنه -
 !کنم اجرا تو رو رو رسم اين خواديم دلم خيلي. نباشه تنها که کننمي دفن باهاش

 با رو حرفشون تونننمي چون ميشن؛ متوسل حرفشون اثبات براي زورشون از فقط نامردا شنيدم جايي يه منم -
 .کنن حالي کسي به منطق

 درافتادن من با کنممي حالي بهت! نشناختي رو عطا هنوز! کوچولو احمق ندادم نشون بهت رو زورم هنوز من -
 .بترسي ازم هرثانيه بايد نيست ارسالني ديگه که حاال چي؛ يعني
 .بود کرده بد رو حالم آسفالت روي الستيکش بوي. کرد حرکت برق مثل و شد ماشينش سوار و کرد ول رو بازوم

 .اونجا ميره داره عطا که دادممي خبر سياوش به بايد. افتادم راه دوباره
 .کيفم تو کردم دست
 به اصالً. بره اونجا خواستنمي عطا اصالً شايد. بود شده ديرم. شدم تاکسي سوار. بودم گذاشته جا رو گوشيم! لعنتي
 .نداشتم ديگه رو عطا کارهاي به فکرکردن يحوصله! کنه کارچي بود قرار که درک
*** 

 تو ياوشس عصباني صداي. کرد وصل رو تلفن. داره کارم تلفن که گفت درمانگاه منشي که بود هفت نزديک ساعت
 :پيچيد گوشي

 کجايي؟ هلنا -
 .کار سر باشم؟ بايد کجا -
 کردم؟ پيدا رو اونجا يشماره تا گشتم چقدر دونيمي مياد؟ وکيل نرو امروز نگفتم مگه شدي؟ ديوونه -
 .کنهنمي پيدا ارتباطي من به وکيل دونيمي خودت سياوش -
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 .کرد ترآروم رو صداش سياوش
 هستي نگران! ميشه جهنم زندگيت بفهمه اگه عطا خبره؟ چه که بفهمن همه خوايمي شدي؟ ديوونه هلنا -

 نيستي؟
 .ضعفمنقطه روي بود گذاشته دست سياوش

 .باشم اونجا خوامنمي بخونه؟ رو نامهوصيت من بدون نميشه -
 همه تا فتهگ هم وکيل گرفته، تماس باهاش صدبار عسل. نيومده هنوز هم عطا پسره اين بيا زود نميشه؛ نه -

 .خونهنمي رو نامهوصيت نباشن
 .بود جهنمي هر چه؟ من به اصالً. رفتمي داشت کجا پس بود؛ نرفته واقعاً عطا. کردم تعجب سياوش حرف با
 .االن همين خونه بيا زود منه؟ با گوشت هلنا -
 .ميام االن باشه -

 .خونه سمت رفتم گرفتم مرخصي و کردم قطع رو گوشي
*** 
 حرص داشت سياوش. نبود خبري عطا از ولي بود؛ اومده که بود ساعتنيم قادري آقاي. بوديم ذيراييپ تو همه
 نگاه آيفون سمت همه در زنگ با. گرفتمي رو عطا يشماره داشت و بود دستش گوشيش هم عسل. خوردمي

 .کرديم
 .رفت آيفون سمت منيرخانم

 .عطاست آقا -
 !شدن فرماتشريف آقا باالخره. زدم خنديپوز هم من و زد جونيکم لبخند عسل
 سمت. داد دست قادري با اومد. بود نشده عوض بود تنش ظهر از که مشکي شلوار بلوز. تو اومد بعد کميه عطا

 .نزديم حرفي هم ما. نداد اهميتي سياوش و من به. نشست کنارش و رفت عسل
 بهتون که نوشتن اينامه هرکدومتون براي ارسالن آقا همه از اول. کنيممي شروع هستن همه که حاال: قادري
 .ميدم
 .کردمي گريه داشت عسل. داد هرکدوممون به و درآورد کيفش تو از هايينامه
 دادندلداري بشر اين کردمنمي فکر. کردم نگاهش متعجب هم من. گذاشت عسل يشونه روي رو دستش عطا

 .باشه بلد اصالً
 ...خدا نام به! خونممي ور نامهوصيت حاال خب: قادري
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 چي کس هر به که نبود مهم برام اصالً. بود دستم توي که بود اينامه به چشمم من و خوندمي داشت قادري
 .شده نوشته چي نامه اون تو بدونم خواستممي فقط رسه،مي

 .کردم بلند رو سرم اسمم بردن با
 منه؟ به حواستون سازگار خانم -
 .بفرماييد بله -
 .بخونم هست حواستون اگه. گذاشتن ارث به چيزي براتون ارسالن آقا که هستيد آخر نفر شما. گفتممي شتمدا -
 .بفرماييد بله -
 اين دنگ دو و شرکت سهام از مقداري و آباد محمود در وياليي و آباد سعادت در آپارتماني شاهي ارسالن من -

 .سازگار هلنا خانم به بخشممي رو خونه
 نگاهم تعجب با همه گذاشت؟مي من براي ارث همه اين بايد ارسالن چرا. بود شده گشاد تعجب زا هامچشم

 .شد بلند جاش از عسل. بود مخم روي عطا يمسخره پوزخند فقط. کردنمي
 ببره؟ ارث همه اين بايد چرا بود شده پدرم زن نبود ماه چند هنوز خانم اين وصيتيه؟ چه اين -
 .نشده تموم هنوز درضمن. کرده وصيت جوراين پدرتون شاهي؛ خانم نداره ربطي من به -

 .کرد نگاه قادري به باز دهن با عسل
 ببره؟ ارث خانم اين که مونده هم ايديگه چيز مگه -
 قيد آخر در ايشون. مربوطه شما به که کردن اضافه رو چيزي نامهوصيت آخر در ارسالن آقا بشينيد، خانم، نه -

 بهتون ارثي هيچ وگرنه کنن؛ تاييد رو موردنظر فرد سازگار خانم که داريد کردنازدواج حق ورتيص در شما کردن
 .رسهنمي

 عطا و سياوش. بود زده خشکم هم من. افتاده بيرون آب از که بود شده ماهي مثل. بود آورده کم هوا انگار عسل
 .کردنمي نگاه قادري به بهت با هم

 نه؟ گرفته شوخيتون: عسل
 .اومده وصيت تو که چيزيه اين خانم هن -
 کنم؟ ازدواج کي با بگه بهم بايد اين يعني -
 .کنن تاييد ايشون بايد گفتن ارسالن آقا فقط شاهي خانم نه -
 کنم؟ گوش حرفش به بايد من که هست کي اصالً خانم اين کنه؟مي فرقي مگه من حرف با اين -

 .شد بلند جاش از سياوش
 !عسل -
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 آره؟ خودش طرف آورده هم رو تو سيا؟ چيه -
 چيه؟ هاحرف اين عسل باش آروم -
 بايد بابا چرا اصالً! کنه تريبزرگ من براي بايد بعدم بـرده؛ ارث همه اين نيومده هنوز اين هان؟ باشم آروم چرا -

 بابا که ردهک کارچي نيست معلوم! مشکوکم بهش من. کفششه به ريگي چه نيست معلوم بده؟ اختيار بهش همه اين
 سياوش براي هم االن. بندازن کسي به رو خودشون جوريچه بلدن هاآدم جوراين البته. کرده عقدش ايهفته يک

 !کشيده نقشه
 .کردمي نگاه عسل به تعجب با عطا. بود مونده باز دهنم

 :زد داد سياوش
 !عيدهب تو از هاحرف اين ارسالني دختر مثالً تو! بکش خجالت کن تمومش عسل -
 ! گذرهمي چي برمون رو دور فهميمنمي احمقيم ما کرده فکر زدم؟ بدي حرف مگه چرا -
 رو عسل هايدندون موندممي بيشتر کميه اگه چون بمونم؛ اونجا خواستمنمي. رفتم اتاق سمت و شدم بلند جام از
 .کردممي خرد دهنش تو

 .اومدمي عسل با سياوش جروبحث صداي
 .بود خوابيده سروصدا و بود گذشته زمان. تمبس رو اتاق در

 تا بيرون زدممي خونه اون از بايد بمونم؛ اونجا تونستمنمي ديگه. کردم عوض رو هاملباس. بود يازده نزديک ساعت
. نبود پذيرايي تو کسي. اومدم بيرون اتاق از و کيفم تو انداختم رو ارسالن ينامه. بشم آروم و بخوره هوا سرم به

 .رفتم خروجي در سمت
 ريد؟مي جايي خانم: منيرخانم
 .کردمي نگاه بهم ناراحت منيرخانم

 .نباش نگران بزنم قدم بيرون ميرم -
 باهاش خيلي سياوش آقا. نيست چيزي دلش تو وگرنه! زنهمي حرفي يه ستبچه عسل نشيد ناراحت هلناخانم -

 .بود شده پشيمون حرفش از اونم. کرد دعوا
 .ميام زود نيست خوب حالم االن ادزي ببخشيد -

 .رفتم در سمت. بود در جلوي نگهبان. بود حياط تو هنوز عطا ماشين. حياط تو رفتم
 ريد؟مي کجا خانم -
 کردم بهش نگاهي اخم با
 اي؟کارهچي تو بگم؟ بهت بايد -
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 .بود شده هول بيچاره
 ...عطا آقا ولي خانم؛ ببخشيد -
 ميده؟ ستورد تو به که ستکارهچي عطا -
 .کارههمه -

 .کردمي نگاهم داشت ـينه*سـ به دست. سمتش برگشتم
 هان؟ ايکارههمه تو گفته کي وقتاون -
 .کرده نامم به رو خونه نصف که اوني -
 کرده؟ نامت به هم خونه اين هايآدم نکنه -
 !ميدم تشخيص خودم رو اون -
  هستي؟ چي منتظر رسيده؟ بهت چي ينفهميد مگه خواي؟مي چي اينجايي؟ چرا تو اصال -
 .بمونم جاهمين دارم دوست پس منه؛ مال خونه اين نصف. گفت چي وکيل نشنيدي خوب اينکه مثل تو -
 مال اينجا دونگ دو چون فهميدي؟ نداري رو کني دخالت من کار تو اينکه حق ولي نداره؛ ربطي من به بمون -

 .منه
 شما البته! رسهمي بهم چي که نيست مهم برام من داديمي شعار خوب! زديمي حرف ديگه جور يه که ظهر -

 ...و طلبفرصت هميد؛ مثل تونهمه هازن
 :زدم داد
 مشکليه؟ طلبمفرصت من آره -
 تو نمياد خوشم فقط بياي؛ حساب به برام مشکلي و کنم تلف باهاش رو وقتم بخوام که نيستي حدي در تو -

 !باشه مينظبي کنم زندگي که ايخونه
 !نکن تلف هم رو ارزشمندت وقت. بموني جااين نيستي مجبور نمياد خوشت جوريم؛همين من -
 .بموني اينجا نيستي مجبور که تويي اين اتفاقاً -

 .گرفتم طرفش رو انگشتم و ايستادم جلوش رفتم
 .رفت باال ابروهاش

 نگه زيردستات براي رو هاتامرونهي بهتره فهميدي؟ کني کاري به مجبور رو من تونينمي! شاهي عطا ببين -
 !نميرم زور حرف بار زير من چون داري؛

 .زد پوزخندي
 !نزني زنگ بهم افتاد اتفاقي اگه فقط برو خوايمي گوري هر -
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 ارسالن خاطربه فقط زدم زنگ بهت شب اون هم اگه! نيستي ليستمم تو نفر آخرين تو هم مردممي داشتم اگه -
 !نداشتي هم رو زنگ همون لياقت تو هرچند بود؛

 .شدممي منفجر داشتم عصبانيت از. بستم محکم رو در بيرون اومدم خونه از. کردم بازش رفتم در سمت
 .ميشم اشمسخره عصباني يقيافه خام دوروبرش هاياحمق بقيه مثل هم من کرده فکر

 اين. خيابون تو بودم افتاده راه هاديوونه مثل ؟رفتممي داشتم کجا اصال. رفتم جلوتر کميه. رفتممي راه سرعت با
 ساعت. بودم خيابون کدوم تو دونمنمي. کردم نگاه اطراف به و ايستادم جام سر برم؟ خواستممي کجا شب وقت

 .بود دوازده
 .برگشتم بودم اومده که رو راهي. کشيدم نفسي

 که من! باشه درک به اصالً. نه يا توئه اون وزهن احمق اون دونستمنمي. جلو رفتم آروم. ايستادم خونه در دم
. تو رفتم و کشيدم راحتي نفس. نبود ماشينش. کردم باز رو در و درآوردم کيفم از رو کليد. بمونم خيابون تو تونمنمي

 .جلوش رفتم. کرد نگام تعجب با در جلوي بود شده شاخ برام که نگهباني
 !کنممي اخراجت بياري در بازيرئيس من براي بخواي هديگ بار يه اگه! کن باز رو هاتگوش خوب -
 ...عطا آقا! ندارم تقصيري من خانم ولي -
 نکنه. اومدنمي جااين که ديروز تا خونه اين يکارههمه شده عطا آقا حاال تا کي از! بشنوم چيزي خوامنمي -

 جاسوسشي؟
 .شد هل مرده

 !خانم خدابه نه -
 سراغش ميام که نفري اولين رسيده عطا به خبري من از ببينم اگه ولي گيرم؛مي هناديد دفعه اين خب خيلي -

 !تويي
 .کرد نگاهم

 فهميدي؟ -
 .فهميدم بله... بله -
 .داشت حق و بود ترسيده عطا از هرچند. بود خورده جا رفتارم از چقدر بدبخت. دادم ادامه راهم به

 .نشستم صندلي روي و کردم باز سرم از رو شالم. نبود اطراف ونا کسي. رفتم آالچيق سمت. اومدنمي خوابم هنوز
 .کردم نگاه بهش و آوردم در کيفم از رو نامه

 .عزيزم هلناي براي: بود نوشته خوش خط با روش
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 سالم». کردم باز رو نامه. کردممي حس رو خاليش جاي. بودم دلتنگش چقدر. بود کرده خوش جا گلوم تو بغضي
 .عزيزم هلناي

 !کنم حمايتت اين از تربيش نتونستم که متأسفم. عزيزم نيستم پيشت ديگه من خونيمي رو نامه اين که ناال
 رو هاحرف اين بايد ولي نبيني؛ بودم که جوراون رو من ديگه ممکنه بفهمي اگه که بگم بهت چيزايي يه خواممي

 وقتي. ديدمت جايي يه گفتمي بهم يحس يه. بودي خاص برام ديدمت ويال اون تو که بار اولين. بگم بهت
 يه کردم نگاه هاتچشم به بار اولين براي وقتي و دادي رو جوابم انباري اون تو و وايسادي اردالن جلوي جورياون

 .بدم نجاتت اونجا از بايد گفت بهم حسي
 .کردم مکتک که شد چي دونمنمي و کرديمي فرق تو ولي کردم؛نمي دخالت اردالن کارهاي تو اغلب من
 رسيدم چيزايي به که بود موقع اون. کنه تحقيق تدرباره فرستادم رو نفر يه فرداش. بخوابم خوب نتونستم شب اون
 بهت رو چيزهمه روز اون من! يادته حتماً بودم؟ گفته برات آراد، برادرم، يدرباره يادته. کرد عوض رو چيهمه که

 .بدوني بايد که مونده چيزايي يه. نگفتم
 .بود شده ريزيبرنامه خالف روي اول از که شرکتي. بود پدرم شرکت يکارههمه آراد گفتم بهت
 ميکنه قايم رو چيزهايي يه داره کردممي حس. بود شده عوض آراد اخالق که بود نگذشته خيلي برگشتم من وقتي

 .زدنمي حرفي ولي پرسيدم؛ ازش باري چند و
 جوري همين ماهي چند. بريزه همش به جورياين تونستنمي معمولي اتفاق يه و بود قدرتمندي و مغرور مرد آراد

 .خونم اومد داغون شب يه آراد اينکه تا گذشت
 .چيه منظورش دونستمنمي که زدمي هاييحرف. واسته پاش رو تونستنمي که بود خورده نوشيدني قدراين

 .بودم نفهميده احمق من و پليسه اون که گفتمي شهمه
 .نبود ولي گرفتم؛ تماس باهاش. بود رفته شدم بيدار وقتي فرداش. گفت هذيون صبح تا شب اون
 خوب باهاش اصال که هم اردالن و نداشت خبر ازش هم پدرم. بودم شده نگرانش. نداشتم خبر ازش روزي چند
 تقريباًً. بود خورده تير. بود ادآر. زدن رو خونه زنگ که بود دوازده ساعت شب يه اينکه تا. کجاست اون بدونه تا نبود
 وضع. تو اومدن کردم کمک بهشون. کشيدشمي خودش با سختي به زن اون. بود باهاش زن يه و بود هوشبي
 سري يه که گفت بهم خونسرد خيلي زن اون ولي کنم؛ کارچي دونستمنمي و بودم شده هول. نبود خوب آراد

 نه؛ يا کنم اعتماد بهش تونممي دونستمنمي و کيه زن اون دونستمنمي. کنه خارج رو گلوله تا بيارم براش وسايل
 .کردم گفت که رو کاري. نداشتم هم ايچاره ولي

 بلند جاش از شد تموم کارش وقتي. بودم شده خيره بهش وحشت با مدت تمام من. کرد خارج مهارت با رو گلوله
 .رفتم دنبالش منم. رفت بيرون اتاق از و شد
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 اومده؟ آراد سر باليي چه هستيد؟ کي شما ريد؟مي کجا خانم خانم؟ :ارسالن
 .برم بايد من ميشه؛ خوب صبح تا نباش نگران -
 زنيد؟نمي حرفي چرا کنم؟ کارچي من بشه بد حالش اگه ولي -

 .داشت خاصي مشکي هايچشم ولي نداشت؛ خوبي وضعيت اينکه با. داشت نافذي مشکي هايچشم
 .خداحافظ. ميگه بهتون رو چيهمه آراد. کنن مي شک بهم وگرنه برم؛ بايد من. افتهنمي اتفاقي نباشيد، نگران -

 بيدار خواب از آراد يناله صداي با و برد خوابم صبح نزديک. نشستم آراد کنار صبح تا هم من. رفت مرموز زن اون
 .بود نيلوفر گفت، که ايکلمه اولين و کرد باز رو هاشچشم. شدم
 .شد بهتر حالش کمکم. بودم نشنيده رو اسم اين حاال تا. کنهمي صدا رو کي دونستمنمي
 ارسالن؟: آراد

 شده؟ چي داداش جانم -
 کجاست؟ نيلوفر -

 .زنه اون منظورش فهميدم
 .رفت ديشب -

 .بست رو هاشچشم درد از ولي بود؛ شده خيزنيم. شه بلند جاش از خواستمي
 .نيست خوب حالت بخواب -
 بره؟ گذاشتي چرا -
 آراد؟ کيه دختر اون. ميشن مشکوک بهش وگرنه بره؛ بايد گفت -

 .کشيد دراز سرجاش ناراحتي با آراد
 .زنمه -
 نگفتي؟ بهم چرا کردي؟ ازدواج کي تو زنت؟! چي؟ -
 :گفت بعد شد ساکت کميه
 .نفوذيه -

 .بود شده گرد هامچشم
 !نفوذي؟ -
 .پليسه -
 کردي؟ ازدواج پليس يه با تو پليس؟ -
 !ارسالن نيست خودش دست آدم دل! نبود خودم دست -
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 ميشه؟ چي دونيمي بفهمن اردالن و بابا اگه شدي؟ ديوونه -
 .ريممي اينجا از نيلوفر و من بفهمه؛ نيست قرار کسي -
 کردي؟ اعتماد پليس يه به جوريچه دارن؟برمي سرت از دست اينا کردي فکر بري؟ خوايمي کجا -

 :باال رفت اشصد
 !کنهنمي ـيانـت خــ بهم اون. پليسه که نيست مهم برام! دارم دوستش فهمي؟مي زنمه -
 خوردي؟ تير جوريچه! باش آروم باشه -
 چون دادم؛ رو اينجا آدرس نيلوفر به. خوردم تير هم من و ريخت پليس بودم اونجا منم. رفت لو هامحوله از يکي -
 .اشتمند اعتماد ايديگه کس به
 زده؟ رو کارش قيد که شده من برادر عاشق جوريچه پليس خانم اين حاال خب -
 شد چي دونمنمي. بود درست مدارکش يهمه نکردم شک بهش. اومد مهندس عنوان به شرکت، اومد که اول -

 هم درد به ما گفت فقط و شد عوض حالش ولي دارم؛ دوستش گفتم بهش. زندگيم يهمه شده ديدم که
 زير رو کارهاش تمام رفتمي که هرجا. گذاشتم مراقب براش. نبودم برداردست من ولي. داره نامزد و خوريمينم

 نامزد دونممي و دارم دوستش واقعاً که گفتم بهش دوباره. کردمي زندگي تنها. نبود کار در نامزدي ولي داشتم؛ نظر
 داشتم شک همه به. رفتمي لو هامونمعامله شهمه بود وقت دچن اينکه تا. بود حرفا ازاين ترسخت اون ولي نداره؛

 .کيه جاسوس بفهمه که گذاشتم رو يکي. داشتم دوستش بيشتر جونم از حتي بود؛ باارزش خيلي برام. اون اال
 در وقتي. رفتم ويال سمت سرعت با. شهر خارج ويالي بردنش و گرفتنش رو جاسوس که دادن خبر بهم روز يه

 زندگي خاطرشبه هرثانيه که کسي. من نيلوفر بود؛ خودش. شد خراب سرم روي چيهمه کردم زبا رو اتاق
 دونستمنمي. کردممي نگاهش فقط و رفتم کنارش. بود خوني لبش کنار. باشه جاسوس اون شدنمي باورم. کردممي
 .بود شده پاشيده هم از مغزم انگار کنم؛ کارچي
 !لهجم يه فقط گفت؟ چي بهم دونيمي
 !بکش رو من -

 هاديوونه مثل. اردالن مخصوصاً اينجاست اون نفهمه کسي کردم سفارش و بيرون زدم اونجا از. بودم شده ديوونه
 .اينجا اومدم شب اون يادته. کنم فراموشش که خوردم قدراين بعدم. چرخيدممي هاخيابون تو

 .دادم تکون رو سرم
 .بمونه زنده نبايد جاسوس که اينه سازمان قانون. نبود ايديگه راه شتمشکمي بايد ويال؛ برگشتم دوباره فرداش

 نفس تونستمنمي. بکنم رو کار اين تونستمنمي. کردم فراموش رو چيزهمه دوباره ديدمش وقتي. شدم اتاق وارد
 .نخورد تکون جاش از و واستاد جاش سر ولي بره؛ گفتم بهش و کردم باز رو هاشدست. بگيرم رو خودم
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 !لعنتي برو گفتم: آراد
 !کشنتمي برم من اگه چي؟ تو پس: نيلوفر

 گير که کني کاري خواستينمي مگه خواستي؟نمي رو همين تو مگه هان؟ کنهمي فرقي چه تو براي! جهنم به -
 رو کارم کي نداره برام فرقي پس! ابد حبس نهايت اعدامه؛ حکمم بيفتم گير اگه چيه؟ حکمم کنيمي فکر بيافتم؟

 .کنه تموم
 .بميري ذارمنمي من -

 .زدم پوزخندي
 !باشه همين واقعيت اسم اگه البته نيلوفر؛ برو -
 !دارم دوستت ولي اشتباهه؛ کارم دونممي. باشم داشته دوستت نبايد دونممي دارم؛ دوستت من آراد. همينه آره -

 .کردم نگاه بهش فقط
 .شده دير حرفا اين براي ديگه نيلوفر؛ برو -

 مدت رو موضوع اين تونستمنمي ولي نبره؛ بويي موضوع اين از کسي که سپردم هابچه به. رفت نيلوفر روز اون
 .بود پيگير اردالن که مخصوصاًً کنم؛ قايم زيادي

 .ببينه رو من بايد گفت و زد زنگ بهم نيلوفر بعد روز دو
 ولي قرار؛ سر برم نبايد گفت. دونهمي رو چيزهمه رآخ يمحموله يدرباره پليس گفت بهم. بود گفته که جايي رفتم
 .نرم تونمنمي گفتم بهش. نرم تونستمنمي من

 : گفت
 ولي نباشم؟ اينجا االن که جنگيدم چقدر خودم با دونيمي! بدم دستت از تونمنمي من نکن، رو کار اين آراد -

 .نتونستم
 نگرانمي؟ کنم باور بايد -
 باشم؟ نبايد -
 آره؟ ريدا دوستم -
 .گفت بعد و شد ساکت کميه
 .آره -
 بگذري؟ هرچيزي از من خاطربه حاضري -
 .آره -
 .کن ازدواج باهام پس باشه -
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 .زدنمي حرفي و بود شده خيره بهم
 .زدم پوزخندي

 ...کارت قيد تونينمي تو. نيست ممکن ديگه ما بودن که گفتم بهت -
 .باشه -
 .کردم نگاش ناباوري با
 کني؟مي زدواجا باهام -
 .آره -
 اي؟ديوونه تو -
 .آره -

 نيلوفر. کرديم عقد روز همون. بزنه رو چيهمه قيد من خاطربه باشه حاضر نيلوفر کردمنمي فکر. شد عوض دنيام
. بود کرده ازدواج بود سال يه خواهرش. بودند مرده که بود هاسال مادرش و پدر. نداشت رو کسي خواهرش جز

 .داشت سرواني يدرجه و بود شده استخدام پليس ياداره تو بود سالي چند. کردمي ندگيز تنها نيلوفر
 بشم؟ سروان يه عاشق! شاهي آراد من داداش؟ ميشه باورت

 کني؟ کارچي خوايمي حاال -
 .بريم اينجا از نيلو با خوايممي -

 .زدم لبخندي
 رفتي؟ معامله اون براي چرا -
 پيگير خيلي و هست خواستگارشم که هست نيلو ياداره تو سرگرد يه هم بعد بود؛ کرده شک اردالن! بودم مجبور -

 .خوردم تير من ولي کنيم؛ فرار مناسب فرصت تا بديم ادامه موننقشه به بوديم مجبور. بود
 .داد نجات مهلکه اون از رو من بدبختي چه با دونينمي نيلو

 دکتره؟ زنت آراد -
 .نه -
 .آورد در رو گلوله مهارت با خيلي -
 .انتظامي نيروي تو رفته بعدش ولي خونده؛ پرستاري دانشگاه تو -
 .آهان -
 کجاست؟ ببيني بزني زنگ ميشه! داداش نگرانشم -
 چي؟ باشه کنترل تلفنش اگه -
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 .دونمنمي -
 .هاستحرف اين از ترزرنگ ديدم من که زني اون داداش؛ نباش نگران -

 .زد لبخندي آراد
 هميشه براي بعد روز چند. بودم نگرانشون قلبم ته ولي بودم؛ خوشحال براشون. بود خوبي دختر. برگشت فرنيلو شب

 .ديدمشونمي که بود باري آخرين روز اون. رفتند
 .مرده تصادف يه تو آراد آوردن خبر بعد سال سه اينکه تا

 .اومد نيلو سر باليي چه نفهميدم وقتهيچ
 .هلنا بودي تو دختر اون. داشت نيلوفر به زيادي شباهت که ديدم ويال اون تو رو دختري شب اون اينکه تا

 کردي؛ تعجب دونممي. کرده قبولت فرزندي به سازگار سرهنگ بود ماهت چند وقتي تو فهميدم کردم تحقيق وقتي
. سياوش حتي رهندا خبر موضوع اين از کسي. کردم کمکت همين خاطربه! من برادر دختر. هستي آراد دختر تو ولي

 من. ندوني خانوادت جزء رو من و کنم کمکت من نخواي ممکنه دونستممي چون نگفتم؛ بهت اول همون ببخشيد
 همين خاطربه. بينهمي رو ظاهري چيزهاي و احساساتيه اون. باشي عسل مواظب خواممي ازت! عزيزم ببخش رو

 هر. بود تو مثل درست مادرت. هستي قوي و جسور تمادر مثل دونممي چون کني؛ تاييد تو رو شوهرش خواستم
 يه! باش خودت مواظب. هستي بزرگ عشقي يثمره تو. هستند کنارم نيلوفر و آراد انگار کردممي نگاه رو تو دفعه
 ميزم کشوي تو کليد. خورنمي دردت به که دار برشون فرصت اولين تو. گذاشتم صندوقم گاو توي مدارک سري
 من با لجبازي خاطربه اون. باشي عطا کاراي مواظب خواممي ازت ولي زياديه؛ يخواسته دونميم آخر در و هست

 !چيه درست راه بفهمه کن کمکش. کرده اردالن بازي وارد رو خودش
 !عزيزم هلناي دارم دوستت
 «.شاهي ارسالن عموت،

 کي من. باشه درست هاحرف اين شدنمي باورم. خوندم رو نامه چندبار. بودم شده خيره نامه هايجمله به بهت با
 .نبود خواهرم هستي حتي. نبود پدرم سازگار حسين بودم؟

 اون چي؟ سازگار احمد پس. بود شاهي آراد زن اميني، نيلوفر مادرم! بودم گيج. کردممي درد احساس قلبم تو
 بايد. شدممي ديوونه داشتم کرد؟مي نگاه بهم خاص جور يه هميشه چرا بود؟ کرده بزرگ رو من چرا بود؟ کارهچي

 .سازگار حسين سراغ رفتممي بايد نزد؟ بهم حرفي وقتهيچ چرا خاله پرسيدم؟مي رو سؤال همه اين کي از
 .بودم شده خيره سقف به. خوردم مسکن چندتا و اتاقم تو رفتم. شدمي منفجر داشت سرم و بود شب سه ساعت

 شالي و کردم عوض رو مانتوم. شدم بلند جام از. بود شش ساعت. بود دهش روشن هوا. بود گذشته چقدر دونمنمي
 .اومدم بيرون اتاق از. بود قرمز خوابيبي از هامچشم. کردم سرم
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 .اومد سمتم ديدنم با و بود پذيرايي تو منيرخانم
 شدن؟ قرمز چرا هاتچشم مادر؟ خوبي هلناجان -
 .خوبم -
 مادر؟ شده چي -

 .رفتم حياط سمت سرعت با بهش دادنجواب بدون
 بيرون خونه از هم اون به توجه بدون. کرد صدام و ديد دور از رو من. زدمي حرف نگهبان با داشت باغ ته سياوش

 .بزنم حرف کسهيچ با خواستمنمي. اومدم
 .خوردمي زنگ داشت گوشيم. شدم تاکسي اولين سوار
 .شدم پياده بابا ياداره دم. کردم پرتش کيفم تو و کردم خاموش رو گوشي. بود سياوش کردم؛ نگاه بهش

 .هستم کي خودم دونستمنمي اصال بود؛ کي واقعيم باباي دونستمنمي حتي من! ايمسخره يکلمه چه! بابا
 .شدم اداره وارد. شدم پياده ماشين از
 .دارم کار سازگار سرهنگ با ببخشيد -

 .راست سمت آخر اتاق: سرباز
 .بود نشسته اتاق کنار بازيسر. رفتم اتاقش سمت

 .دارم کار سازگار سرهنگ با -
 .بيايد ديگه ساعت يه دارن جلسه سرهنگ االن -

 .کردن نگاه در سمت زمان هم افسر چندتا. کردم باز رو در رفتم اتاق در سمت بهش توجه بدون
 .شد اتاق وارد سرم پشت سرباز. کرد نگاهم تعجب با. برگشت هم بابا

 .تو اومدن اجازه بدون خانم اين داريد جلسه شما گفتم من قربان: سرباز
 .بزنم حرف باهاتون بايد -

 .بعداً باش بيرون: بابا
 .االن همين نه -

 .کردنمي نگام تعجب با همه
 .باشيد بيرون لحظه چند آقايون -

 .نبود مهم رامب من ولي کردن؛مي نگاهم جوري يه همه. رفتن بيرون اتاق از يکييکي و شدن بلند افسرها
 .بست سرش پشت رو در رفت که نفر آخرين

 .کردمي نگاهم عصبانيت با بابا
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 خواي؟مي چي کني؟مي کارچي اينجا -
 !خواممي رو واقعيم پدرم و مادرم -

 .شد گرد هاشچشم
 کيه؟ شاهي آراد کردي؟ نگاه بهم نفرت با هاسال که سازگار سرهنگ هستي کي تو -

 .بود کرده شتم رو هاشدست بابا
 ميگي؟ که چيه مزخرفات اين -
 رو چيهمه باالخره خودم نگي اگه چون هستي؛ کي تو بگو بهم! نيست خوب حالم االن من! سازگار آقاي ببين -

 .داره پرونده اداره اين تو و بوده سروان يه مامانم باالخره. بگيرم کمک هم رضا عمو از تونممي البته فهمم؛مي
 :زد داد بابا
 کني؟مي تهديد رو من که هستي کي کردي فکر -
 !سرهنگ جناب نيست مهم چيزي نداره هويتي که کسي براي! هستم کي دونمنمي خودمم -

 .نبود اتاق اين تو اينجا انگار شد؛ عوض نگاهش حالت
 با! چي همه به زد گند کرد؟ کارچي اون ولي شدم؛ عاشقش همين خاطربه بود؛ تو مثل اونم! لجبازي نيلوفر مثل -

 .رفت لعنتي قاچاقچي اون
 .زدمي برق هاشچشم بود عاشقش که کسي اسم بردن با سال همه اين بعد که کردم نگاه مردي به
 ولي بود؛ کرده اميدوارم. کنه فکر بايد گفت. کردم خواستگاري ازش. دونستمي هم خودش داشتم؛ دوستش من -

 اون به نيلوفر نداشتم دوست هم اول از من. کرد خراب رو چيهمه لعنتي مأموريت اون. شد خراب چيهمه
 رو مغزش شاهي آراد ولي بشه؛ گروه اون وارد بود تونسته که بود اينفوذي تنها نيلوفر. بودم نگرانش. بره مأموريت

 صلهفا ازم شهمه و کردنمي نگاه بهم ديگه. شده عوض نيلوفر فهميدم که بود مأموريت آخراي. داد وشوشست
 مادرم ولي بود؛ مخالف ازدواج اين با اول از حميد. بودن فهميده برادرمم و مادر. بود ريخته هم به اعصابم. گرفتمي

 ولي گشتيم؛ دنبالشون رو جاهمه. شدن غيب دو هر آراد و نيلوفر مأموريت آخر روز اينکه تا. اومدنمي بدش نيلوفر از
 .نبود ازشون خبري هيچ

 .لرزيدمي هاشدست. شد کتسا سازگار حسين
 باهام يکي بعد سال سه اينکه تا. نبود کردم زيرورو رو جا همه! کني فکر رو هرجا گشتم؟ دنبالش چقدر دونيمي -

 .رسوندم جوريچه رو خودم دونمنمي. بود مادرت مال داد که مشخصاتي. بود بيمارستان از. گرفت تماس
 تراشيده رو موهاش و بود مريض. باشه من نيلوفر کردمنمي باور ديدم هک رو کسي لعنتي اتاق اون تو رفتم وقتي
 .گفت جمله تا چند فقط. بزنه حرف تونستنمي خوب. بودن
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 دونممي. سپارممي بهت رو دخترم و کنم اعتماد کسي به تونمنمي تو جز من. کردم اميدوارت نبايد! ببخش رو من -
 .تنهاست من هلناي خطره؛ در جونش! کنممي خواهش حسين باش شمراقب. کني محافظت ازش تونيمي تو فقط

 .شد تموم برام زندگي بست رو هاشچشم وقتي
 که مينداختي عوضي اون ياد رو من که بودي کسي تو. کنم قبولت خواستمنمي. مرده سرطان خاطربه گفتن دکترها
 آوردمت باالخره ولي بود؛ مخالف بازم حميد. مخود پيش بيارمت بايد گفت مادرم ولي بود؛ گرفته من از رو نيلوفر
 .کنم فراموشش تونستمنمي و بود خواسته چيزي ازم که بود باري اولين نيلوفر. خودم پيش

 !بود کشيده عذاب چقدر من يبيچاره مادر. ريخت صورتم روي اشک قطره يه
 آدمي بدترين تو. ديديمي پدرم به مادرم عشق يثمره رو من. کرديمي نگاهم نفرت با هميشه همين براي پس -

 حسرت و کردي نگاهم نفرت با بودم اتخونه تو که هاييلحظه تمام ولي کردي؛ بزرگم فقط تو. ديدم که هستي
 زندگيم تو ولي يتيمم؛ گفتممي الاقل بودي کرده ولم موقع همون اگه. موند دلم به ببيني دخترت مثل بارم يه اينکه

 عاشقش که کسي هايحرف آخرين جورياين. کنم تکيه بهت تونممي نکردم حس توقهيچ! کردي جهنم رو
 يبچه يه سر رو هاتعقده تمام وگرنه بودي؛ توخودخواه! نبودي عاشق تو! سازگار حسين نه کردي؟ گوش رو بودي

 !کردينمي خالي ـناه گـ بي
 .رفتم در سمت

 !هلنا -
 .برنگشتم

 .بيام کنار بودم داده دست از که عشقي و خودم با تونستمنمي ولي داشتم؛ دوستت هميشه من -
 .سمتش برگشتم

 نابود هم رو هستي و مريم مامان زندگي خودخواهيت با تو! سرهنگ جناب نکردي خراب رو من زندگي فقط تو -
 متأسفم برات! نديدي رو کردي خردش بارها بارها تو اينکه خاطربه که رو مريم مامان هاياشک وقتهيچ! کردي

 .هستي کي واقعاً تو دونستنمي. سپرد تو دست رو من که کرد اشتباه مامانم! سازگار سرهنگ
 .اومدم بيرون اونجا از کردم باز رو در

 .رفتم خيابون سمت سرعت با. داشتم تهوع حالت
 زمين روي جاونهم و وايسم پاهام رو تونستمنمي ديگه. داشتم سرگيجه. بيارم باال بخوام که بودم نخورده چيزي

 .بشه بهتر ديدم تاري تا زدم هم به بار چند رو هامپلک. نشستم
 خوبيد؟ خانم -

 .کردمي نگاهم نگراني با زني. کردم بلند رو سرم
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 کنيد؟ خبر برام تاکسي يه ميشه -
 .عزيزم باشه -

 بهم درمانگاه تو. داشتم شديد فشار افت. برسونه درمانگاه اولين به رو من گفتم. شدم تاکسي سوار خانم اون باکمک
 براي دلم. بود نخواسته رو من وقتهيچ بابا چرا که فهميدممي االن حداقل. بستم رو هامچشم. کردن وصل سرم

 خوابم خيلي. بوده آورعذاب خيلي براش پدرم دادن دست از حتما بود؛ کشيده عذاب همه اين که سوخت مادرم
 بلند خواب از کسي هايتکون با. برد خوابم کي که نفهميدم. بودم نخوابيده که بود ساعت وچهاربيست. اومدمي

 .کردم نگاه بود ايستاده سرم باالي و بود تنش پرستاري لباس که زني به. کردم باز رو هامچشم. شدم
 !خوابيدي چقدر خوبي؟ عزيزم -
 چنده؟ ساعت ببخشيد -
 .دوازده -
 بيرون اونجا از و کردم خواهيمعذرت ازشون. نکردن بلندم زودتر اينا خوبه. بودم خوابيده چقدر. شدم بلند جام از

 بهم ديگه بودم گرفته که مرخصي همه اين با کنم؛ کارچي دونستمنمي. درمانگاه برم تونستمنمي واقعاً امروز. اومدم
 .درمانگاه برم شدم مجبور. دادننمي مرخصي
 از من که فهميدمي اگه عسل. نيومدم من بگن زد زنگ بهم کي هر گفتم منشي به و نداشتم رو کسي يحوصله

. کشمنمي يدک رو باباشزن اسم حداقل که شدمي خوشحال کلي حتماً کردم پيدا درجه نزول دخترعمو به بابازن
 شده نصيبم بزرگي افتخار چه. بودم شاهي يه هم من حاال. دادمي نشون واکنشي چه فهميدمي عطا اگه دونمنمي
 .کردممي کارچي شاهي اردالن با بايد! بود
 وگرنه بود؛ ميون در اردالن پاي حتماً بود؟ سپرده سازگار حسين دست رو من که ترسيدمي من جون از مادرم چرا
 .نداشت مشکلي هااون با ايديگه کس اون جز

 چه اردالن که بفهمم تا دادممي هادام بودم ارسالن زن که بازي اين به بايد. هستم کي من گفتممي کسي به نبايد
 .بود کرده بهتر رو حالم بودم زده که سرمي همون. شد تموم کارم که بود شب ده نزديک ساعت. داره اينقشه

 بود کيفم تو که رو رژي. بود پريده هم رنگم. بود قرمز خوابيکم خاطربه هنوز هامچشم. کردم نگاه خودم به آينه تو
 از تماس عالمه يه. کردم روشن رو گوشيم. بيرون اومدم درمانگاه از. بود شده بهتر کميه. مزد لبم به و درآوردم

 .بشن نگرانم قدراين کردمنمي فکر. داشتم رفته دست
 .گرفتم رو هستي يشماره. ناشناس يشماره هم چندتا. بود خونه و هستي و سياوش مال بيشترش

 .برداشت بوق اولين با
 تويي؟ هلنا -



 

 

236 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .هآر -
 !زديم زنگ جاهمه به بودي؟ گوري کدوم معلومه -
 زديد؟ زنگ -
 بودي؟ کجا صبح از. زدم زنگ منظورم نه -
 .زدينمي زنگ بهم صبح وقتهيچ که تو داشتي؟ کارمچي -

 .بود شده هول
 .بودم شده نگرانت زدم زنگ جوريهمين -
 چرا؟ -
 .شدم نگرانت خب چرا؟ چي يعني -
 .نباش گرانن خوبم من خب خيلي -
 .شکر رو خدا -
 .شده جوري يه بابا هلنا -

 .زدم پوزخندي
 جوري؟چه -
 .کردمي نگاه مامان و من به جوري يه خونه اومد هم وقتي. کرده قفل رو در اتاق تو رفته اومده که ظهر از -
 .برم بايد من. داره غريب عجيب کارهاي به عادت بابا نباش، نگران -
 .اشب خودت مواظب باشه -

 .ديره باشي ناراحت که اين براي کميه سازگار حسين. کردم قطع رو گوشي
 .گرفتم رو سياوش يشماره

 .سالم -
 !زهرمار و سالم -

 .زدمي حرف باهام جورياين سياوش بود بار اولين براي
 خوبي؟ سيا -
 .خونه اومدن دير هم ديشب خانم فهميدم تازه بودي؟ کجا صبح از! کنممي غش خوبي از دارم! خوبم خيلي آره -
 .نيست خوب حالم سيا -
 شدي؟ جورياين احمق يدختره اون هايحرف خاطربه هلنا -
 عسل؟ کي؟ -
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 نگرانت نشد خبري ازت و رفتي که صبح از. زد رو هاحرف اون چرا دونمنمي نداشت؛ منظوري عسل ببين. آره -
 .شده

 .خونه ميام دارم -
 واقعاً؟ -
 کردي؟ تعجب که نيام بود قرار مگه -
 ...کردم فکر آخه -
 .باشم تنها خواستممي نبود خوب حالم فقط. کنم قهر عسل حرفاي خاطربه نيستم بچه قدراون من. نکن فکر تو -
 .منتظريم بيا زود باشه -

*** 
 .اومد جلو سياوش. شدم خونه وارد

 خوبي؟ هلنا -
 .آره -
 .جوريه يه اتقيافه آخه-
 .زدم سرم نبود خوب حالم. نمداغو دونممي -
 بيمارستان؟ رفتي تنها -
 .ميام کنم عوض رو هاملباس برم من. کنم خبر رو همه که نبود خاصي چيز -
 .برو باشه -

 .رفتم اتاق سمت
 بکشي؟ نقشه رسيده بهت که ارثي براي رفتي! شدن فرماتشريف باالخره خانم! به به -

 بهش پوزخندي! خواستمي ازم چي دونمنمي. برداره سرم از دست خواستنمي انگار! بود لعنتي اون بازم. برگشتم
 .زدم

 .اينجايي دقيقه هر گذشته خوش بهت اينجا اينکه مثل هم تو باهوش؟ فهميدي کجا از آره -
 .هم تو رفت هاشاخم

 داري؟ مشکلي مهخونه -
 .کنم فکر بهت که نيستي مهم برام اصالً -

 روي و کردم عوض رو هاملباس. رفتم اتاق طرف به عطا عصبانيت به توجه بدون هم من. زد لبخندي سياوش
 .ندادم اهميت بهش ولي داشتم؛ سردرد هنوز. نشستم تخت
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 .رفتم پذيرايي سمت. بيرون اومدم اتاق از و بستم کش با موهامم و پوشيدم مشکي شلوار با مشکي تيشرت يه
 .کرد مسال بهم آروم عسل. بودن نشسته ميز سر همه
 فقط. شديم خوردن مشغول. بود پشيمون حرفش از واقعاً شايد. رسيدمي نظربه ناراحت. دادم رو جوابش هم من

 .کردمي درد ممعده هنوز. بخورم غذا کميه تونستم
 .شدم بلند جام از

 خوري؟نمي چرا هلنا شد چي: سياوش
 .ندارم ميل ممنون -

 .دارم حرف من بمون: عطا
 .ندارم رفيح تو با من -
 .کني اجرا بايد بذارم هرقانوني پس باشه -

 .زدم پوزخندي
 شدي؟ ما رئيس داشته برت توهم نکنه چيه -

 .بود شده عصبي
 .بدم نشونت رو روم اون نکن کاري ميام راه باهات دارم! دخترجون ببين -
 شدم بزرگ قدراون خودم نم زيردستاتيم؟ هم ما کردي فکر! ميگي چي تو که نيست مهم برام! پسرجون ببين -

 .بگيرم تصميم خودم براي که
 .ببري رو هاشاهي آبروي کارهات با ذارمنمي -
 .کردم نگاش شدهدرشت هايچشم با
 !ستکارهچي معلومه مياد صبح نزديک بيرون ميره شب که زني -

 .کردن نگاهم تعجب با همه. خنده زير زدم
 شايد بکن آينه تو خودت به نگاهي يه کردي وقت! چيه آبرو دونيمي چه وت! زنهمي حرف آبرو از داره کي ببين -

 شاهي ارسالن بود آبرو با هاشاهي تو که کسي تنها زني؟مي حرف آبرو کدوم از بعدم. ببيني بقيه از زودتر رو خودت
 احتماالً! آبروتريدبي آبرويي،بي هر از وگرنه زديد؛ آبروبودن با نقاب فقط تونهمه شما. خاکه زير االن که بود

 نيست؟ که عزيزت عموي آبرو با آدم از منظورت
 .کنم خالي نفر يه سر رو هامعقده خواستمي دلم
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 نشسته خون به هايچشم با عطا. بودم داده دست از رو کنترلم هم من. بود داده گير بهم که بود نفري اولين عطا
 هولش عطا ولي وايساد؛ جلوش اومد سريع سياوش. نخوردم تکون جام از من ولي کشيد؛ جيغي عسل. طرفم اومد
 .دادمي فشار هم روي رو فکش. گرفت رو بازوم عطا. وراون داد
 مرده ارسالن. بودي بابام زن تو نباشه مهم برام که رسونيمي جايي به رو من داري ديگه! عوضي ببند رو دهنت -

 !فهميدي؟ بکنم هرکاري االن تونممي. نکن درازيزبون من براي پس! احمق
 .شدمي خرد دستش تو داشت بازوم. بود شده قرمز عصبانيت زور از هاشچشم

 !کن ولش عطا: سياوش
 .داري سر سرو باهاش دونمنمي کردي فکر! شو خفه يکي تو -

 به سيلي داشتم که زوري بيشترين با و باال بردم بود آزاد که رو مديگه دست. کنم کنترل رو خودم نتونستم ديگه
 .کشيدممي نفس تندتند عصبانيت از که بودم من اين حاال. زدم صورتش

 کثيفن؟ خودت مثل همه کردي فکر! بزني مفت حرف بخواي باشه آخرت بار -
 .بود زده خشکشون هم سياوش و عسل. نداشت ازم رو کار اين توقع اصالً. کردمي نگاهم بهت با و بود شده شوکه

 سرجام ولي مبل؛ به خورد پهلوم. داد هولم دفعه يه. بود شده خيره بهم فقط و دادنمي شونن العمليعکس هيچ عطا
 .واستادم

 :زد داد
 هان؟ کردي جرئت چطور -

 روي وسايل تمام هاديوونه مثل. نکنه امخفه که کردمي کنترل رو خودش داشت. شدمي پاره داشت انگار اشحنجره
 شکستن صداي فقط. زمين روي کردمي پرت رو همه و هاوسايل يبقيه اغسر رفت. زمين روي کرد پرت رو ميز
 به همچنان ولي ميومد؛ خون داشت دستش از. شده جورياين چرا دونستمنمي و بودم وايساده سرجام. اومدمي

 .کشيدمي جيغ فقط عسل. داد مي ادامه کارش
 جلوش بخوام که رسيدنمي ديوونه عطاي اين هب مسلماً زورم من. کنه آرومش رو عسل کردمي سعي هم سياوش

 .بگيرم رو
 .کن خبر رو هانگاهبان برو منيرخانم -

 .اومد داخل نفر سه با بعد کميه. رفت بيرون باسرعت منيرخانم
 .داريد نگهش بريد -

 .بودن وايساده سرجاشون شونهمه
 .داريد نگهش گفتم کريد؟ -
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 .کنن نترلشک تونستننمي ولي رفتن؛ سمتش تا سه هر
 هايرگ. کنه سکته داشت احتمال. نداره طبيعي حالت بود معلوم هاشنفس از حتي نداشت؛ طبيعي حالت صورتش

 .بود شده سرخ صورتش. بود زده بيرون پيشونيش
 .آوردم بخشآرام يه کيفم تو از و اتاق تو رفتم سريع

 .رفتم طرفش به
 .داريد نگهش -
 نتوني که ميدم عذابت قدراين قبلش ولي کشم؛مي همه از زودتر رو تو! کشممي ور تونهمه! هاعوضي کنيد ولم -

 !کني تصور
 .شدم نزديک بهش

 !لعنتي ذارمنمي اتزنده -
. بکشم رو بلوزش آستين شدم مجبور. بزنم باال رو آستيشن ذاشتنمي شدم ترنزديک بهش تهديدش به توجه بدون

 .شد پاره بلوزش
 آشغال؟ کنيمي غلطي چه داري -
 !ببندن رو دهنت بگم مجبورم وگرنه عطا؛ ببند رو دهنت -

 .کردم دستش وارد رو سرنگ سريع. بود شده ترسرخ فشار از صورتش. بودن داشته نگهش زور به تا سه اون
 .کردمي اثر روش داشت انگار بخشآرام خورد؛مي تکون کمتر. زد پلک چندبار

 !کشمتمي! کشمتمي لعنتي؟ کردي کارچي باهام -
 .تونستنمي ولي نبنده؛ رو هاشچشم کردمي سعي. ميشه بهتر داره رنگش کردم حس

 .کشممي... رو... تونهمه -
 .بود کرده اثر بخشآرام. افتاد هم روي کمکم هاشپلک

 .ارسالن اتاق ببرينش -
 بعد کميه. بود زده شکشونخ که کردم نگاه عسل و سياوش به. بردنش اتاق سمت و کردن بلندش هانگهبان
 .برگشتن هانگهبان

 .باشيد نداشته بهش کاري بره خواست زمان هر اگه. باشيد مواظب بيرون بريد -
 .خانم باشه -

 .کردم نگاه عسل يپريدهرنگ يچهره به. رفتن بيرون هانگهبان
 کردي؟ کارچي باهاش: عسل
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 .دکرمي سکته داشت. زدم بهش قوي بخشآرام يه فقط -
 بشه؟ ديوونه که کردي کاري چرا -
 ازم ارسالن خواستمنمي چون نزدم؛ حرفي موقع اون هم تو به اگه. کنم قبول رو مفت حرف تونمنمي چون -

 .بشه ناراحت
 ذاره؟نمي اتزنده بشه بيدار اگه دونيمي شدي؟ ديوونه مگه تو: سياوش

 هاشعقده کردنخالي براي جورياين بکشه رو من خواستمي اگه بعدم کنه؟ سکته ذاشتممي کردم؟مي کارچي -
 .کردنمي جورياين رو اينجا

 .کردم نگاه شکسته هايظرف به
 .بياريد جارو يه لطفاً منيرخانم -

 کارت راحتي همين به عطا احمق؟ کردي کارچي دونيمي هلنا؟ باشي سردخون قدراين تونيمي جوريچه: سياوش
 .کنهنمي فراموش رو
 .کردم بلند رو سرم هاشيشهخرده کردنجمع حال در
 .کنممي رو کار همين عقب برگردم بازم اگه ولي دونم؛مي آره -
 زني؟ مطمئني! نيستي نرمال تو -
 .بخوره بده هم قند آب يه پريده؛ رنگش باال ببر رو عسل تو. هستم چي دونمنمي فعالًً -

 .اومد جارو با منيرخانم. برد باال يطبقه رو عسل و داد تکون ديوونه معني به رو سرش سياوش
 .کنممي جمع خودم مادر پاشو -
 .کمکت بياد يکي بگو باشه -
 .مادر باشه -
 هلناجان؟ -
 بله؟ -
 .داره ـناه گـ امبچه بيايد راه عطا آقا با کميه ميشه اگه -

 !امبچه ميگه ديوونه غولنره اون به. دادم تکون رو سرم
. بود نذاشته باقي سالم چيز يه! وحشي گراز. معصوميه آدم چه کنهمي فکر ندونه هرکي شبيه؟ بچه هب کجاش اون
. موندمنمي زنده اصالًً. نبود تنم تو سالم جاي وگرنه نکرد؛ خالي من سر رو بازيشديوونه که کرد رحم بهم خدا ولي
 .زدمي تهمت بهم نبايد بود؛ حقش سيلي اون ولي

 .بود تخت روي هوشبي عطا. جلو رفتم و کردم باز رو ارسالن اتاق در. اومدمي خوابم خيلي. رفتم اتاق سمت
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 .بود آويزون تخت روي از سرش. کردم بهش نگاهي
 .آشپزخونه تو رفتم و بيرون اومدم اتاق از. اومدمي خون دستش از. رفتم جلو

 هلناخانم؟ خوايدمي چيزي: مرضيه
 کجاست؟ باند. عزيزم آره -
 بريده؟ دستتون -
 .دارم الزم عزيزم نه -
 !نشه بيدار عطا آقا وقت يه هلناخانم -
 چي؟ براي -
 .ترسممي ازش من آخه -
 .نداره کاري تو با عزيزم نترس -

 چقدر. رفتم اتاق سمت. ترسنمي ازش همه بشه بستري بايد رواني. بيرون اومدم آشپزخونه از و گرفتم ازش رو باند
 .کردم نگاه صورتش به. بود آروم خواب تو

 .بود ريخته صورتش تو سرش جلوي موهاي. بود معمولي بلند؛ نه بود، کوتاه نه ابروهاي. داشت فرميخوش يچونه
 .شدمي ديده سفيد تار چندتا اششقيقه کنار

. بود خوشبو عطرش. بالشت رو گذاشتم و کردم بلند آروم رو سرش. بستم رو زخميش دست و نشستم کنارش
 داده رو پولش تومن خدا حتما. کردم نگاه بود شده پاره که دارشمارک بلوز به. بود رفته باال ناخودآگاه قلبم ضربان

 .بود
 .کشيدم عقب رو خودم سريع. خورد تکوني

 زندگيم روز ترينافتضاح امروز. کشيدم دراز تخت روي. کردم قفل رو در. شدم ديگه اتاق وارد و بيرون اومدم اتاق از
 .برد خوابم کي نفهميدم و بستم رو هامچشم. بود

*** 
 گوشم پشت رو موهام. شدم بلند جام از. بود صبح هفت نزديک کردم؛ نگاه اتاق ساعت به. کردم باز رو هامچشم
 .زدم
 ليو کردم؛ اتاق داخل به نگاهي در کليد توي از. رفتم ارسالن اتاق سمت آروم. نه يا خوابيده هنوز عطا دونستمنمي

 هم به تخت. بود رفته حتماًً. نبود کسي اتاق تو رفتم. کردم باز رو در و چرخوندم قفل داخل رو کليد آروم. نبود کسي
 برگشتم. بود خوابيده ساعت ?? تا بودم زده رو بخشآرام اون فيل به االن. داره نيرويي چه نيست معلوم. بود ريخته

 .رفتگ رو گردنم پشت از يکي ولي اتاقم؛ تو برم
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. شدممي خفه داشتم. نزنم داد که بود گرفته رو دهنم دستشم يکي اون با و بود گرفته بازوهاش از يکي با رو گلوم
 .آورد گوشم نزديک رو سرش. شد شل دستش کميه فقط ولي زدم؛ پاش به لگدي

 .بشکونم رو گردنت راحت تونممي آره؟ زنيمي سيلي من به نه؟ کني زبونيبلبل االن تونينمي -
 رو گردنم و کردممي سرفه. مبل روي کرد پرتم و کرد ول رو گردنم. شدممي خفه داشتم و بود شده تار هامچشم
 .بود سرخ هاشچشم هنوز. نزديکم اومد. دادم ماساژ

 .گرفت سمتم رو انگشتش
 !ذارمنمي تزنده بشه دراز زبونت ديگه بار يه اگه -
 .کردم نگاهش حاليبي با
 پس نيست؛ ارسالن بعد به االن از ولي نداشتم؛ بهت کاري االن تا بودي ارسالن زن چون گفتم بهت هم قبالًً -

 .بينمنمي خودم داشتننگه براي دليلي
 .زدم بهش پوزخندي

 .جلوتر آورد رو سرش
 باشيد؟ من نظر زير بايد شما ارسالن مرگ با االن دونستيمي -
 .کردم نگاش تعجب با
 پسر نظر زير اشخانواده و زنش بميره خانواده اعضاي از يکي وقتي بود نگفته بهت ارسالن ه؟ن دونستينمي -

 .هستم شماها مالک من االن پس گيرن؟مي قرار خانواده
 !چيه تونمسخره قانون نيست مهم برام -
 .شدي ارسالن زن همين خاطربه داشتي؛ عالقه ما قوانين به کردم فکر -
 !جهنم به برو -
 مثل من چون باشي؛ رفتارت مواظب کن سعي. برممي خودم با هم رو تو برم هرجا باش مطمئن ولي شه؛با -

 .بينيمي زود کردي که رو کاري جواب درضمن! نيستم مهربون ارسالن
 !احمق لعنتي. بست محکم رو در و رفت بيرون اتاق از

 گاوصندوق سراغ. کنه پيدا رو مدارک و اينجا دبيا بود ممکن عطا. کردممي قايم جايي يه رو مدارک امروز بايد
 .کردم عوض رو هاملباس. نزدم دست رو هاپول فقط. کيفم توي ريختم رو بود توش که هرچي. رفتم ارسالن

 .کردممي پيدا مدارک براي امن جاي يه بايد بيرون رفتم
 قايمشون کمدم توي درمانگاه تو جاهمون بايد. باشه گذاشته مراقب برام عطا بود ممکن. برم کجا دونستمنمي
 .کنم پيدا براشون جايي يه فرصت سر تا کردممي
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*** 
 بياد قراره عطا گفتمي عسل ولي نشد؛ پيداش روز اون از عطا. نيفتاده اتفاقي که فعالًً و گذشته روز اون از هفته دو

 .ندارم رو اشحوصله. بشم روروبه عطا با ديگه خوادنمي دلم برم؛ خونه اين از خواممي. کنه زندگي اينجا
 که آپارتماني اون برم خواممي. بزنم حرف برم اونجا از گرفتم تصميم اينکه يدرباره سياوش با برم خواممي امروز

 .داده بهم ارسالن
 کنم، صداش خواممي تا. مياد بيرون شاپکافي از سياوش. شبه هشت ساعت. ميشم پياده تاکسي از شاپکافي دم

 بود گفته بهم صبح خودش دوستش؟ يخونه بره هستي نبود قرار امروز مگه. ميره سمتش که بينممي رو يهست
 ماشين اولين براي سريع. ميشن سياوش ماشين سوار که بينمشونمي کرد؟مي کارچي اينجا پس اونجا؛ بره قراره
 .ميشم سوار و ميدم تکون دست

 .کنيد تعقيب رو ماشين اون آقا -
 .کنهمي نگاه بهم آينه تو از راننده

 .ندارم دردسر يحوصله من خانم -
 .ميدم بهت بخواي پول هرچي برو آقا -

 !هاستآدم همين حکايت ميشه؛ بلند بذاري مرده رو پول ميگن. کنهمي حرکت سريع راننده
 خانم؟ شوهرته -
 .نه -
 اين به دختر آدم ريد؟مي لياقتيبي آدم نهمچي دنبال که نيست شما حيف کن؛ ولش نامزدته اگه. نامزدته پس -

 ...خوشگلي
 بکنيد؟ رو رانندگيتون ميشه -

 و دارهمي نگه آپارتمان يه جلوي سياوش ماشين. بود ريخته هم به اعصابم. شه خفه که گفتم بهش محترمانه خيلي
 .ميشم پياده ماشين از. ميشه پارکينگ وارد
 .فهميدممي بايد بود؟ کجا اينجا. رممي آپارتمان سمت و ميدم رو راننده پول

 ماشين. کنممي نگاه اطراف به. ميرم داخل ميشه باز در تا سريع. بيرون مياد پارکينگ از ماشين يه موقع همون
 يطبقه و زنممي رو آسانسور يدکمه. وايساده هشت يطبقه تو. ميرم آسانسور سمت. کنممي پيدا رو سياوش

 .ميرم هشت
 باز واحدها از يکي در. ريزهمي هم به بيشتر اعصابم. رفتند واحد کدوم تو دونمنمي. هست طبقه اين تو واحد چندتا
 .ميره آسانسور سمت و بيرون مياد توش از دختري يه. گردونمبرمي رو روم. ميشه
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 واحده؟ کدوم دونيدنمي احمدي سياوش آقاي منزل خانم ببخشيد -
 .کنهمي نگاهم تعجب با دختر

 داريد؟ کارشچي -
 .آوردم بسته يه براشون. اينجا اومدم باره اولين راستش. هستم داييشون شرکت کارمند من -

 .ميده نشون رو چپ سمت واحد و کنهمي نگاه بهم دختر
 .خانم ممنونم -

 منفهمي بزنم در خودم اگه. دارم استرس. ميرم بود داده نشون که واحدي سمت. ميره و ميده تکون رو سرش دختر
 خورهمي زنگ چندتا. ميشم قايم ديوار پشت ميرم و زنممي زنگ هستي به و ميارم در رو گوشيم. نکنن باز ممکنه و
 .دارهبرمي و
 بله؟ -
 خوبي؟ هستي سالم -
 .آره -
 کجايي؟ -
 .دوستم يخونه -
 اينجا؟ بياي سريع تونيمي نيست؛ خوب حالم من هستي -
 هلنا؟ شده چي -
 .بيمارستانم االن پايينه فشارم -
 .ميام االن باشه باشه، -

 تو ميدم هلش و بيرون ميام ديوار پشت از سريع. کنهمي باز رو در هستي بعد دقيقه چند. کنممي قطع رو گوشي
 .مياد هااتاق از يکي تو از سياوش صداي. کنهنمي حرکتي هيچ و زده خشکش هستي. بندممي رو در و خونه

 .ميام االن پايين؟ نرفتي عزيزم -
 .پايينه سرش. بيرون مياد اتاق از سياوش

 ...خودش که بود بد حالش اگه. نکن ناراحت رو خودت عزيزم جانهستي -
 و ميگه هيني هستي. زنممي صورتش به سيلي و ميرم سمتش سرعت با. مونده باز دهنش. کنهمي بلند رو سرش

 .صورتش رو ذارهمي رو دستش سياوش
 مراقبت ازش داري هان؟ چي که خونه اين تو اينجا آورديش کردي؟مي محافظت ازش جوريينا! عوضي نامرد -

 لعنتي؟ کنيمي
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 ...من هلنا -
 :زنممي داد
 !نامرد. جنساتي هم يبقيه مثل هم تو دونستمنمي! کردم اعتماد بهت من! شو خفه -

 . کردمي گريه داشت هستي. برگشتم
 سراغت؟ فرستادمش من گفته بهت -

 .کنهمي گريه بيشتر و کنهمي نگاه سياوش به هستي
 آره؟ بود دوستت يخونه اينجا گفتي؟ دروغ نامرد اين خاطربه من به! من يساده احمق خواهر نه؟ نگفته -

 .نداري خبر چيزي از تو هلنا، کن گوش: سياوش
 دونستمنمي ولي بودم؛ کرده قايم برف زير کبک مثل رو سرم زندگيم تمام! ندارم خبر چيزي از من ميگي راست -
 !نامردتري همه از تو ولي مردي؛ يکي تو حداقل کردممي فکر. زنيمي خنجر بهم پشت از هم تو
 !دارم دوستش من! کن تمومش ديگه بسه -

 .بود شده گرد هامچشم
 بعدش ولي کنم؛ مراقبت ازش خواستممي فقط اولش هلنا کن باور شد؛ چي دونمنمي نه؟ نميشه باورت چيه؟ -

 !دارم دوستش کن باور. شد عوض چيهمه
 .زدم پوزخندي

 هستي عاشق باز حاال داشتي دوست رو صدف گفتي تو نه؟ بشيد يکي عاشق ماه هر داريد عادت مردها شما -
 هان؟ کنم باور رو حرفت که خواينمي شدي؟

 .نبودم صدف عاشق وقتهيچ من -
 .نبوديد قبل نفر عاشق گيدمي ديگه يکي سراغ ميريد وقتي تونهمه! ميگي راست تو آره -

 .کردمي گريه هنوز هستي. رفتم در سمت
 .نداشتي خواهري وقتهيچ انگار کن؛ فراموش رو من کردي انتخاب رو آدم اين که حاال -

 !دارم دوستش من! کنممي خواهش نکن جورياين هلنا: هستي
 .باشيد خوش هم با باشه، -
 از اينکه از ولي نبود؛ بدي پسر سياوش. رفتم خيابون سمت سرعت با و بستم محکم رو در. دماوم آپارتمان از

 .بودم ناراحت بود کرده سوءاستفاده اعتمادم
 .بود برخورده بهم خيلي! گفتمي بهم بايد هستي حداقل. گفتمي بهم بفهمم اينکه از قبل خودش بايد
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 هم به زندگي اين از داشت حالم. بود کرده قايم ازم رو مهمي ينا به موضوع ولي گفت؛مي بهم رو چي همه هستي
 .هستن سياوش يا هستي دونستممي. خوردمي زنگ مدام گوشيم. بودن دروغگو زندگيم هايآدم يهمه. خوردمي

 يا بودن دروغگو يا دورم هايآدم يهمه چرا. خونه برم خواستنمي دلم بزنم؛ حرف باهاشون خواستمنمي
 :زدم داد و داشتم برش. خورد زنگ گوشيم دوباره کار؟پنهون

 زنيد؟مي زنگ شهمه چرا خواي؟مي چي -
 زرنگ قدراين سياوش دونستمنمي. کني گذاريسرمايه روش نداره رو ارزشش سياوش گفتم آره؟ خورد بر بهت-

 .ذارهمي کار سر و کنهمي تور دوتا دوتا که شده
 رو ديگه يکي يموندهپس اون حداقل ذاره؟نمي سرکار يکي يکي تو مثل احتينار االن. نداره ربطي تو به -

 .دارهبرنمي
 شکست از شايد زني؟مي مفت حرف داري باز شده خوب گردنت. نشدي آدم هنوز اينکه مثل! لعنتي شو خفه -

 نه؟ باشه رقيبش خواهرش آدم بده. شدي ديوونه جورياين خوردي که عشقي
 عالقه. جورينهمين مردها تمام خاندان اين تو زدممي حدس بايد خب ولي نيومده؛ پيش برام حاال تا دونمنمي -

 با تو فهميد بهار راستي. خوبن صدف و بهار. باشن داشته ـطه رابـ شونmy friend به آدم تريننزديک با دارن
 بودي؟ صدف

 !گيرممي گل رو دهنت -
 ميگم؟ دروغ مگه کوچک؟ شاهي ميشي ناراحت چرا آره؟ برخورد بهت -
 .بود آريا بازم. چرخوندم رو سرم ماشيني بوق با

 داد رو ماشين يپنجره هم اون. پايين آوردم گوشم از رو گوشي. باشه دنبالم جاهمه بايد اون شهمه چرا دونمنمي
 .پايين

 .هلناخانم سالم -
 کنيد؟مي کارچي اينجا شما. سالم -
 .طرفاست همين مخونه -

 .زدم ديپوزخن
 .بود سياوش شاپکافي طرف کردم فکر جالب چه -
 .برسونمتون بديد اجازه اگه حاال. بودم اونجا اتفاقي روز اون نه -
 .ميرم خودم ممنون -
 کنيد؟مي تعارف چرا -



 

 

248 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .خونه برم خوامنمي ندارم تعارف من -
 دونيد؟نمي قابل رو من نکنه درخدمتم؛ من بريد هرجا -
 .کرج برم بخوام من شايد نداريد؟ کار شما هچي هاحرف اين -
 .شب وقت اين -
 داره؟ اشکالي -
 .برمتونمي برم خوامنمي خاصي جاي من نه -

. بود مشکوک. کنه ماشينش سوار رو من داره اصرار قدراين چرا فهميدممي شايد شدممي سوار بايد. بود پيله چقدر
 .کردم نزديک گوشم به رو گوشيم آروم. بودم نکرده قطع هنوز مداو يادم بود دستم تو گوشيم. فهميدممي بايد

 .پيچيد گوشم تو عطا داد صداي
 فهميدي؟ نميشي ماشينش سوار -
 !درک به برو -

 .شده رئيسم کرده فکر واقعاً. کردم قطع رو گوشي
 شيد؟نمي سوار هلناخانم -
 نباشه؟ زحمتي -

 قدراين بشه کوفتت! بود جذاب چقدرم لعنتي. زدمي ذوق وت سفيدش حد از بيش هايدندون بازم. زد لبخندي
 !خوشگلي

 .نميرم خاصي جاي من گفتم فقط. باشه -
 .باشم خدمتتون در ميشم خوشحال. طورهمين هم من -

 .شدم سوار
 ارسالن چون بود؛ حقم ارثيه اين هرچند. خريدممي خودم براي يکي بايد. اومدمي خوشم بلندششاسي ماشين از
 حس. کنم استفاده ارسالن هايپول از نداشتم دوست چرا دونمنمي ولي داشته؛ پدرم از رو زندگيش بيشتر بود فتهگ

 .بود آينه به حواسش. ديگه خيابون يه تو پيچيد سريع و کرد زياد رو سرعتش آريا کردم
 کنيد؟مي فرار کسي دست از داريد -
 .خورد جا
 !نه -

 .نگفتم چيزي ولي کنه؛مي کاري يه داره بودم مطمئن
 .هلناخانم فکريد تو -
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 خوبن؟ خانواده. نيست خاصي چيز نه -
 .بود ختس خيلي براتون ارسالن آقا دادن دست از حتما کنيد؟مي کارچي شما. ممنون -
 .بود دوستم مثل نبود، شوهرم فقط. بود خوبي مرد ارسالن. آره -
 .رسيده بهتون زيادي ارث شنيدم -
 .رسهيم زود خبرا -
 .باشيد خودتون مواظب بگم خواستممي. برسه خبرا طبيعيه آره -
 چرا؟ -
 !باشيد مواظب بايد. داريد االن که هم خواستگاري همه اين با زيبا خيلي البته و پولدار يبيوه زن يه خب -

 .کردم نگاش. بود شده گرد هامچشم
 خواستگار؟ کدوم -
 کي تا خب ولي زدم؛نمي حرفي فعال بودم هم من. بوديد پدرش زن شما داره حق البته نگفته؟ بهتون عطا -

 .هستن خواستگارتون مهموني اون تو مهم هايآدم از نفر چند شنيدم. کنه پنهان خوادمي
 شدم؟ بيوه شما قول به من وقته چند مگه! کردن غلط -
 .کنه استفاده هاشموقعيت از بايد آدم کنم فکر خب -

 .زدم پوزخندي
 زنيد؟مي حرف جورياين کاالم من مگه جالبه! موقعيت -
 چي مگه مرد يه. هستيد هم زيبا. داريد خوبي موقعيت شما. بود اونا به منظورم نشيد؛ ناراحت کنممي خواهش -

 خواد؟مي
 .شماست واقعيت اين ميگي؛ راست البته! داريد جالبي منطق مردها شما -
 .نبود خودم به منظورم گفتم -
 چيه؟ ازدواج براي شما معيار بگيد هميش -
 من؟ -
 .آره -
 .ندارم ازدواج قصد فعالً من -
 .نکردم خواستگاري ازت هم من -

 .داد نشون طبيعي رو خودش ولي شد؛ جوري يه اشقيافه
 .باشه معيارم تو کنم فکر زيبايي ولي نکردم؛ فکر بهش خيلي دونمنمي خب -
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 چي؟ پول -
 .ندارم زنم پول به نيازي پولدارم، من -
 .پولدارن هم خودشون هستن من خواستگار االن که هايياون کنم فکر -
 .دارن دوست بيشتر پول شايد. دونمنمي -
 باشيد داشته رو هرکدوم. زن با نه پول با نه. نميشه سير وقتهيچ چشمتون مردا شما ولي برنخوره؛ بهت ببخشيد -

 .خوايدمي بازم
 .خنديد بازم

 .فهميدم رو اين اول روز همون هستيد؛ ايالعادهفوق زن شما -
 کنيد؟مي تعريف ازم داريد االن -
 .برممي حساب ازت کميه. آره نميشي ناراحت اگه -

 .زدم لبخندي
 وقت؟اون چرا -
 نزديک بهت کسي کشيدي حصار يه دورت انگار. باشم راحت باهات تونمنمي ديگه هايزن برعکس. دونمنمي -

 .باشي ارسالن آقا زن اومدنمي بهت. کردم تعجب شدي ارسالن آقا زن گفتي وقتي شب اون همين خاطرهب. نشه
 چرا؟ -
 !هستي خاص جوري يه دونمنمي -
 .اومدم مريخ يکره از آره -

 .بود چشم تو سفيدش هايدندون بازم و خنديد
 نميشي؟ ناراحت بگم چيزي يه -
 .بشم شايد دونمنمي -
 !اومده خوشم ازت من راستش... راستش -

 . بود شده پسرخاله زود چه. کردم نگاه بهش عصبي
 .دار نگه -
 .نيستم بقيه مثل من. نيست کنيمي فکر که چيزي اون کن باور. ببخشيد -
 هان؟ نيستي مرد نکنه -
 .کنار رفتم هستي ارسالن زن گفتي وقتي. بود اومده خوشم ازت اولم همون من کن باور -

 .زدم پوزخندي
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 !بازـوس*هـ و طلبفرصت مونيد؛مي هم مثل تونهمه ها مرد شما! فداکار چقدر واي -
 ...من کن باور هلنا -
 !دار نگه گفتم. کني صدام کوچيک اسم به که باشيم صميمي هم با قدراين نمياد يادم -

 :زدم داد. بودم شده عصبي
 !دار نگه شنوي؟نمي -

 .شدم پياده ماشين زا. داشت نگه خيابون کنار آريا
 هم شما! نداره رو مردي هيچ با ازدواج قصد سازگار هلنا بگو هستن کي دونيمي خودت که هايياون به برو -

. خورمنمي رو تقيافه و پول گول اطرافت هايزن اون مثل من چون کني؛ پهن ديگه جاي يه رو تورت بهتره
 حسابت چون کني؛مي عوض رو راهت ديدي خيابون تو رو من اناًاحي اگرم. ببينمت دوروبرم خوامنمي ديگه درضمن

 !رسممي رو
 .رفتم روپياده سمت. زدم ماشينش در به لگدي

 !سازگار هلنا -
 .سمتش برگشتم

 رسيدن براي بعد به االن از. هستي نزديک خيلي معيارهام به بينممي که حاال. اومد خوشم بيشتر ازت امشب -
 !نمکمي تالش بيشتر بهت

 !احمق بکن خوايمي غلطي هر -
 همون با نيست معلوم رو نفر چند. آبيش هايچشم اون با! عوضي مردک. رفتم خيابون يديگه سمت سرعت با

 .دادي زيبايي قدراين عوضي هايآدم اين به چرا که موندم کارت تو خدايا. زده گول هاشچشم
 .شدم يتاکس سوار. بود يازده ساعت. رفتممي راه تندتند
 نبود معلوم. داشتم ناشناس يشماره و سياوش و هستي از تماس عالمه يه. درآوردم بود سايلنت روي که رو گوشيم

 .داشت کارت سيم چندتا عطا
 .گرفتم رو خونه يشماره. نداشتم رو کسهيچ يحوصله

 .برداشت رو گوشي منيرخانم
 .سالم -
 !نگرانن همه کجايي؟ مادر سالم -

 .مزد پوزخندي
 .خداحافظ. نميام شب من بگو بهشون منيرخانم -
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 ... باهاتون سياوش آقا داريد نگه لحظه يه گوشي خانم -
 از. داره نگه مسافرخونه يه جلوي گفتم تاکسي به. بزنم حرف نامرد سياوش با خواستمنمي. کردم قطع رو گوشي
 .رفتم داخل و شدم پياده ماشين
*** 
 مسکن يه. بود گرفته درد سرم. نشستم تخت روي حوله با. اومدم بيرون حموم از. مداشت احتياج حموم به واقعاً

. بود عطا از بيشترش. تماس عالمه يه بازم. کردم نگاهش و برداشتم رو گوشيم. کشيدم دراز تخت روي و خوردم
 گره هم تو چيهمه چرا. برم جايي آريا با من کردمي فرقي چه اون براي. بود پيگير قدراين عطا چرا دونمنمي

 .بود خورده
 .بود هستي مال يکيش داشتم؛ اساماس چندتا
 سياوش. بري نداري جايي که تو. نرفتي خونه دونممي! نگرانتم من کنممي خواهش کجايي؟ هلنا»: کردم بازش
 با بگم بهت واستمخمي من خدابه! بده رو جوابم هلنا. اومده سرت بالهايي چه شدنمي باورم. گفت بهم رو چيزهمه

 سياوش که اونجا رفتم فقط من نيست؛ کني فکر که جورياون هلنا. شدنمي روم ولي شدم؛ دوست سياوش
 تو اگه ولي دارم؛ دوست رو سياوش من. نيست جورياون سياوش کن باور. برداره چيزي يه شخونه از خواستمي

 جاهمه داره نگرانته خيلي سياوش! سياوش از بيشتر حتي. مهمي خيلي برام تو هلنا. بگي تو چي هر باشه نه ميگي
 «!کجايي بگو. گردهمي دنبالت
 «.بيام کنار خودم با بايد امنه؛ جام نباش نگران»: نوشتم براش

 .باشه داره دوستش که کسي با داشت حق هستي. بودم کرده رويزياده شايد. فرستادم براش رو اساماس
 رو چيهمه ازم که بود خورده ذوقم تو ديدمشون هم با دفعه يک چون فقط. کردميم دخالت زندگيش تو نبايد من

 .بود بچگانه کارم. کشيدم دراز تخت روي. کردن قايم
 از رو حوله. بودم شده الغر کميه مدت اين تو. کردم نگاه خودم به آينه تو. بردارم رو هاملباس تا رفتم حموم سمت

 رو هاملباس. کردم محکم رو بود تنم که بلندي يحوله بند. گرفتم رو موهام آب کميه و کردم باز موهام تو
 .برداشتم

 دهنم پشت از يکي دفعه يک. بپوشم که انداختم تخت روي رو هاملباس رفتم تخت سمت و بيرون اومدم حموم از
 کنه؛ ولم که کردممي قالت. زدمي تندتند قلبم! کردممي سکته داشتم. بود شده گشاد وحشت از هامچشم. گرفت رو

 .بود گرفته رو من محکم ولي
 .آورد گوشم نزديک رو سرش

 کجاست؟ آريا -
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 کنمنمي حرکتي ديد. اتاقم تو بود اومده جوريچه. بود کرده پيدام زود چقدر! بود لعنتيش خود. نکردم حرکتي ديگه
 .بود شده خيره بهم. بود سرخ اشهچشم. گوشم پشت زدم بود صورتم تو که رو موهام. رفتم عقب. کرد ولم
 :زد داد
 کجاست؟ آريا -

 .زدم پوزخندي
 !جيبم تو -

 .گرفت رو بازوم
 نشو؟ ماشينش سوار نگفتم بهت مگه -
 اينجا؟ داده راه رو تو کي اصال! ديوونه کن ولم -
 .ميرم بخوام هرجا من -
 .بيرون اتاقم از گمشو -
 .کنممي درسته کنممي کرف که رو کاري و مالکتم من االن گفتم بهت -
 کردي؟ رد رو خواستگارهام همين خاطربه -

 .کرد بيشتر رو دستش فشار. شد درشت هاشچشم
 آره؟ گفته بهت عوضي اون -
 .بود جزوشون هم خودش اتفاقاً آره -
 !لعنتي کثافت! کرد غلط -
 .کنم دواجاز اصالً بخوام شايد هان؟ کنيمي دخالت زندگيم تو که چه تو به اصالً -
 .کردي پيدا جايگزين سياوش براي زود چيه، -
 .کنه استفاده هاشفرصت از بايد آدم بمونم؟ منتظر عمر آخر تا داشتي انتظار -

 .خواستممي من که چيزي. بود گرفته حرصش
 .همينه تونهمه ذات هرچند! آشغالي که واقعاً -
 .طاهر و پاک! خوبي تو باشه -
 .برس کاريات کثافت به بعداً بشه خشک ارسالن کفن بذار -
 .شده خشک االن نباش، نگران تو -

 .تخت روي داد هلم
 .نديدم ترکثيف تو از -
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 .شد کم خيلي مونفاصله. جلوتر رفتم و شدم بلند جام از
 .نداشت رو کار اين انتظار. شد گرد هاشچشم

 .بنداز نگاهي يه خودت به قبلش البته! ببين خوب حاال -
 .گرفت دوباره رو بازوم

 .شهنمي سرت ابرو تو هرچند! بره آبروت خواستمنمي بودم ساکت هم االن تا اگه. کشممي جيغ وگرنه کن؛ ولم -
 .لرزيدمي هاشچشم مردمک. گرفت مشتش تو رو موهام دفعهيه
 !ببينم بزن جيغ -

 .بزنم جيغ کردنمي فکر. گذاشت دهنم روي رو دستش سريع. کشيدم جيغ
 !باش ساکت رواني؟ حمقا چته -
 هامچشم تو هنوز ولي کرد؛ جدا موهام از آروم رو دستش. نبود ايشيشه هاشچشم انگار. بود شده خيره هامچشم به

 دهنم روي از رو دستش و گرفت دردش. زدم پاش به لگد محکم هم من. نبود حواسش اصالاا انگار. بود شده خيره
 گرفتم فاصله ازش و عقب دادم هلش. برداشت

 .بيرون برو اتاق اين از -
 ...که حيف -
 !ببينيش نداشتي چشم بود زنده شده؟ مهم برات بابات وصيت نکنه هان؟ چي حيف -
 !شو خفه -
 نه؟ گرفتي وجدانعذاب ميگم؟ دروغ مگه چرا -

 .کنار مزد بود چسبيده پيشونيم به که رو موهام. زدممي نفسنفس. کردنمي حرکتي هيچ. کردمي نگاه بهم
 !لعنتي بيرون برو گفتم -

 .کرد بهم رو پشتش. بود کرده مشت رو هاشدست
 .بريم بپوش لباس -
 .نميام جايي تو با من -
 هستي؟ آريا منتظر نکنه! بپوش گفتم -
 چه؟ تو به منتظرشم؛ آره -

 .بود ايشيشه هاشچشم بازم. سمتم برگشت دوباره
 !برمتمي زور به وگرنه بيفت؛ راه آدم مثل -
 !کنيمي بيجا تو -
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 .طرفم کرد پرت برداشت رو تخت روي هايلباس. سمتم اومد دوباره
 .کنممي تنت خودم وگرنه بپوشش؛ -
 !ديوونه بيرون گمشو -

 :زدم داد و داشتم برش. بودم کرده قاتي ديگه. بود سياوش. خوردمي زنگ داشت گوشيم
 هان؟ خوايمي چي چيه؟ -
 کجايي؟. خونه برگرد هلنا -
 !کجام من چه تو به -
 !گفتممي بهت بايد ببخشيد کردم؛ اشتباه من هلنا -
 !ديگه کسهيچ نه تو نه. نيست مهم برام ديگه بکن داري دوست غلطي هر! سياوش بردار سرم از دست -
 !ميدم توضيح برات بيا. کنممي خواهش -
 دست بود مهم برام چقدر هستي دونستيمي !چيهمه به زدي گند تو فهميدي؟ بشنوم چيزي خوامنمي من -

 .اون روي گذاشتي
 از بيا ارسالن روح رو تو هلنا! کنممي خواهش ميدم توضيح برات. بزنيم حرف هم با خونه بيا تو! هلنا ببخشيد -

 .گشتم دنبالت بگي رو هرجا ظهر بعداز
 .مبشنو فعالً هيچي خوامنمي. نزن زنگ ديگه. بذار راحتم کميه سياوش -

 .کيفم تو کردم پرت و کردم قطع رو گوشي
 .بود لبش روي پوزخندي. نبود عطا به حواسم اصالًً. کردم بلند رو سرم بعد کميه. کردم فرو موهام تو رو هامدست

 .بپوشم لباس خواممي بيرون برو -
 .رفت بيرون اتاق از حرف بدون
 .بيرون رفتم برداشتم رو کيفم. پوشيدم رو هاملباس

 با و بود ايستاده راهرو تو عطا. خونه رفتممي بايد و نداشتم آرامش بود کرده پيدا رو جام که ديوونه اين وجود با
 .بود من به پشتش. زدمي حرف گوشيش

 .نميشه االن -
 !ميرم باشه -

 .رفتم پذيرش سمت اومد دنبالم هم اون. رفتم هاپله سمت. بود عصبي. سمتم برگشت
 کجا؟ -
 .بگيرم رو دارکمم خواممي -
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 .دارم کار من. گيريممي فردا خواد،نمي -
 .ميرم آژانس با نيستم، چالق. برو خودت! داري کار که جهنم به -

 .کرد نگاه اطراف به. اومد سمتم شد عصباني
 !دهنت تو نزدم تا بيا آدم مثل -
 يحوصله چون خونه ميرم دارم گها ميام؟ باهات دارم ترسيدم ازت کردي فکر! نه داشته برت توهم! بابا برو -

 .ندارم رو ديدنت
 .کشيد خروجي سمت رو من و روگرفت دستم مچ
 !ديوونه کن ولم -

 .کرد حرکت سرعت با. نشست هم خودش و تو داد هلم. برد ماشين سمت رو من. نداد اهميت بهم
 کني؟مي کارچي ديوونه رواني -
 .مکنمي آدمت خونه برسيم تا! نزن حرف شو خفه -
 !ترسيدم آخ -

 :زد داد. خورد زنگ گوشيش. برگردوندم ازش رو روم. بود کرده مشت فرمون دور هاشدست
 !ميرم دارم ديگه باشه -

 .ديگه خيابون يه تو پيچيد خونه نزديک. کرد پرت داشبورد جلوي رو گوشي
 ميري؟ گوري کدوم -

 .شد کوچه يه وارد ورتراون خيابون چندتا. نداد رو جوابم
 .شد پياده ماشين از. بود خونه يه کوچه ته
 !کشمتمي خورممي قسم نيستي ببينم بيام. برگردم تا جات سر تمرگيمي -
 .رفت خونه سمت و زد رو دزدگير. بست محکم رو ماشين در
 !رواني يمرتيکه -

 .دادمي صدا دزدگير چون کنم؛ باز رو در تونستمنمي. بمونم منتظرش خواستمنمي رفتممي بايد. گذشت دقيقه چند
 رو خودم. ديدم سايه کوچه ته کردم حس. کردم نگاه اطراف به. بيرون کشيدم رو خودم بود باز که عقب يپنجره از

 .بودن بيشتر نفر يه از کردم؛ نگاه خوب. شدم قايم ماشين پشت. بود ديوار روي يکي. پايين کشيدم
 بلند جام از. شم خالص شرش از بکشنش برن. کشنآدم حتماًً چه، من به اصال بودن؟ کي هااين. خونه تو پريدن
 .کردم نگاه رو پشتم برگشتم. رفتم کوچه مخالف سمت و شدم
 .زدم ديوار به لگدي. باشم تفاوتبي تونستمنمي
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 .کوچه ته سمت برگشتم دوباره! لعنتي! لعنتي
 نگاه حياط به. رفتم خونه سمت آروم. ديوار روي کشيدم رو خودم بعدم و سقف روي رفتم. رفتم باال ماشين در از

 .ديدم در پشت رو يکي. بود تاريک جاهمه. کردم
 .بود خون پر لباسش و بود افتاده زمين روي که

 .کردممي کمکش بايد. پايين پريدم ديوار از. درنياد صدام که گذاشتم دهنم روي رو دستم. بود شده درشت هامچشم
 صدا خونه توي از. لرزيدمي هامدست. بود مرده. گذاشتم نبضش روي رو رو دستم. رفتم سمتش آروم. بودم گيج
 .برداشتم بود مرد اون کنار که رو اياسلحه. اومدمي

 .جلو رفتم
 در کنار هايپله به. بود مرده هم اون انگار. بودم گرفته تهوع حالت. بود افتاده زمين روي ديگه نفر يه جلوتر کميه

 .تو رفتم آروم. اومدنمي صدايي. رسيدم اختمونس ورودي
 آروم. نبود خبري عطا از. بود شده گشاد هامچشم مردمک. شدم رد کنارشون از. بودن افتاده پذيرايي توي دونفر
 .بودم کرده عرق و اومدنمي باال نفسم. جلو رفتم

 از يکي از عطا دفعهيه. بکشم نفس بهتر نمبتو تا کردم ترشل رو سرم شال. بود چسبيده پيشونيم به خيسم موهاي
 .اومد بيرون بود دستش کيف يه که درحالي هااتاق

 بهش. طورهمين هم من پايين؛ آورد رو شاسلحه آروم. کردمي نگام بهت با عطا. کشيديم اسلحه هم سمت هردو
 . بودم شده خيره

 کني؟مي غلطي چه اينجا تو -
 خبره؟ چه اينجا -
 هان؟ بشي پياده ماشين از گفت کي -

 :زدم داد
 !لعنتي قاچاقچي مردن؟ که اَنکي هااين خبره؟ چه اينجا گفتم -
 !نداره ربطي تو به شو؛ خفه -
 !ميدم خبر پليس به االن قتلگاه؛ کردي رو اينجا! لعنتي بمون دور ازم فقط هستي؟ کي تو که چه من به اصالً آره -

 .بودن مرده اينجا نفر چند انگار نه انگار. کرد بهم نگاهي خونسرد و زد پوزخندي
 گفت که ارسالن ينامه اون خاطربه فقط نداري؛ ارزشي هيچ برام تو باشم؟ دنبالت خوادمي دلم خيلي کردي فکر -

 بينه؛نمي اينجا چيزي بياد پليس تا باش مطمئن. برو چشمم جلوي از گمشو هم االن. اومدم دنبالت باشم مواظبت
 .نکن خسته رو خودت پس
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 !بوده ترمهم زنده ارسالن از برات مرده ارسالن که نگو! پذيرمسئوليت چه! واي -
 !کن گم رو گورت برو اينجا از! شو خفه -
 !عوضي کشآدم جهنم به برو -

 نگاه من به داشت چون عطا. بود گرفته عطا سمت رو اشاسلحه که ديدم شيشه پشت از روي يکي که برم برگشتم
 هاشچشم عطا و گرفتم سمتش رو اسلحه. بود غيرارادي العملعکس يه شد چي نفهميدم. ديدمشنمي کردمي

 و شليک دو. کردم شليک. افتاد اتفاق ثانيه چند تو چيهمه. گرفت من سمت رو اسلحش سريع هم اون شد درشت
 .کردم حس چپم يشونه توي بدي سوزش. کردن سقوط که نفر دو

 .بود زده خشکش. سمتم برگشت دوباره و کرد نگاه پشتش به ناباوري با عطا. کردم سقوط و افتاد دستم از اسلحه
 .بود اومده خودش به انگار عطا. بود شده تار هامچشم

 .نشست کنارم و سمتم اومد سرعت با
 احمق؟ يدختره کردي کارچي! کنه لعنتت خدا -

 .بزنم حرف خوب تونستمنمي و داشتم درد
 .وراون... گمشو. ..بذار راحتم -
 !ديوونه احمق داري ريزيخون -
 .افتضاحه تيراندازيت نه؟ قلبم تو زديمي خواستمي دلت خيلي! نداره ربطي تو به -
 !نزن حرف شو خفه -

 .کرد باز بود گردنم دور که رو شالم
 .باشي آروم بهتره ببندمش؛ بايد -

 عطا. بود شده حس بي بدنم. داشتم درد خيلي. نشم هوشبي که زدم پلک چندبار. بودم گرفته گاز درد از رو لبم
 .زدم دادي درد از. بگيره رو ريزيخون جلوي بتونه تا کنه بلندم کميه که گردنم دور انداخت رو دستش

 .ميشه تموم االن نيست؛ چيزي باش آروم -
 .نشو... نزديک بهم... گفتم -
 .ديوونه يدختره! شو خفه گفتم منم -

 .بست زخم يرو رو شال
. بود شده خيره بود اشک از پر حاال که هامچشم به بهت با عطا. نياد پايين هاماشک که گرفتم گاز ترمحکم رو لبم

 .کنمنمي گريه چرا که بود کرده تعجب حتماً. داد تکون رو سرش
 بياي؟ راه تونيمي. نديدم تو خريکله به زني حاال تا! ايديوونه احمق يه تو -
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 .شدم بلند زمين روي از کرد کمکم. دادم تکون رو سرم
 .کشيدم داد بازم درد از. گردنش دور انداخت رو سالمم دست

 .بيمارستان برمتمي االن کن تحمل -
 رو سرم. بود خورده قلبش وسط درست. افتاد بودم کرده شليک بهش که مردي به چشمم. گرفتممي گاز رو لبم فقط

 .منفور مرد اين خاطربه هم اون بودم؛ کشته آدم. برگردوندم
 .هاپله کنار برد رو من. بستم رو هامچشم

 .بيارم رو ماشين بشين -
 .سالمه هنوز پام. بيام راه تونممي خواد،نمي -

 .ديدنمي رو جلوم هامچشم. افتاد راه دوباره. نبود مهم برام هم اصالً گفت؛مي داشت چي لب زير دونمنمي
 .کرد سوار عقب رو من. رسيديم ماشين به. بود خوني نصفش بود دورم که هم موهام. بود شده خون از پر شالم

 فاصله ازم سريع. بود يخ مثل دستش. خورد صورتم به انگشتش لحظه يه. عقب زد بود صورتم تو که رو موهايي
 .زد زنگ يکي به و درآورد رو گوشيش. شد سوار و گرفت

 .بمونه هيچي خوامنمي خونه، بريد -
 زندگيم. ببينمش خواستمنمي. بستم رو هامچشم. بود من به آينه از نگاهش. رفتمي سرعت با. کرد قطع رو گوشي

 .بکشنش ذاشتممي بايد اصالً. شدممي پياده ماشين از نبايد بود؛ خودم تقصير البته. بود کشيده گند به کار اين با رو
 خوبه؟ حالت -

 کميه رو هامچشم. باشه نگرانم شاهي عطا که باشم تونستمنمي تربيچاره اين از .پرسيدمي رو حالم داشت کي ببين
 .کردم باز
 !کشتم آدم لعنتي توي خاطربه! بميري ذاشتممي بايد -
 .بود شده عوض هاشچشم حالت. بود شده خيره بهم آينه تو
 ...خوايمي تو کردم فکر من بعدم. نکني فضولي خواستي مي -
 اون تو مثالً. بدم انجام راحت رو کار اين چندبار تونستممي خواستممي اگه نه؟ بکشمت خواميم کردي فکر -

 !شاهي عطا احمقي يه تو. کني سکته ذاشتممي شب اون يا. برم و بکشمت بيابون
 .بره ازت خون کمتر تا ببند رو دهنت پس نيست؛ خوب حالت چون نميگم؛ چيزي بهت -
 .بزني حرفي نيتونمي باشه خوب حالمم -

 .نزد حرفي ولي شد؛ درشت هاشچشم
 .افتاده اتفاقا اين که کنم فراموش و بخوابم خواستممي. داشتم ريزيخون خيلي. کنم تحمل تونستمنمي ديگه
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 .زد زنگ يکي به برداشت دوباره رو گوشيش
 .خونه برو االن همين فريد الو -
 ي؟فهميد! خونه برو هستي هرگوري االن ميگم بهت -

 .کردممي فکر جورياين من يا بود پريده رنگش. بود قرمز هاشچشم. کرد قطع رو گوشي
 !پرافتخار شاهي هي -
 .کرد نگاهم آينه تو
 .سراغت ميام گردمبرمي دنيا اون از بشي نزديک هستي مخصوصاً مخانواده به مردم اگه -

 .خورد تکوني لبش کردم حس
 .گردنبر توننمي هامرده دونستمنمي -
 !تونممي من -

 .بستم رو هامچشم
 مردي؟ شد چي -

 .نداشتم تحمل ديگه واقعاً
 !بزن حرف توام با -

 گردنم سمت رو شزدهيخ هايدست. شد باز عقب در و وايساد ماشين. شده ديگه جور يه بود معلوم صداش حالت
 .کردمي امتحان رو نبضم داشت انگار. آورد

 !کن باز رو تهاچشم هلنا خوبي؟ هلنا -
 .بابازن بود نگفته و کردمي صدا رو اسمم بود بار اولين

 !لعنتي کن باز رو هاتچشم شنوي؟مي رو صدام -
 .دادم تکون کميه رو پلکم

 .کن تحمل رسيممي االن -
 .کرد باز رو در. ايستاد ماشين بعد کميه. شد سوار دوباره
 .بود دکتر انگار کرد؛ چک رو نبضم دوباره

 !کن باز رو هاتچشم لعنتي -
 .زدمي آهني در يه به لگد با داشت انگار. بود نامنظم قلبش ضربان. بود کرده بغلم. بيرون کشيد ماشين از رو من
 شده؟ چي قربان سالم -
 !وراون گمشو -
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 :زدمي داد
 !فريد! فريد -
 کيه؟ اين زني؟مي داد چرا عطا شده چي -
 .داره ريزيخون خيلي نيست، خوب حالش. خورده تير -
 .بيارم رو وسايلم تا اتاق تو ببرش -

 مثل دستش؛ مچ روي گذاشتم رو دستم. کردمي باز رو مانتوم هايدکمه داشت. خوابوند تخت يه روي رو من
 .کشيد رو دستش هاگرفتهبرق

 .بمون... دور... ازم -
 !ديوونه خرکله! پررويي خيلي نميشي؟ آدم تو -

 .نفهميدم چيزي ديگه و دش بسته هامچشم
*** 
 به شباهتي هيچ که بودم اتاق يه تو. چرخوندم رو سرم. کردم نگاه سرم هايقطره به. کردم باز آروم رو هامچشم

. بود تنم بزرگ سبز تيشرت يه. نشستم جام توي آروم. کردمي درد مشونه. باال کشيدم رو خودم. نداشت بيمارستان
 رو دستم. داشتم سرگيجه. گردنم دور انداختم بدبختي با و برداشتم بود تخت کنار که رو ليآت. شدم بلند جام از آروم

 .رفتم اتاق در سمت. گرفتم ديوار به
 .کردم باز رو در. اومدمي زدنحرف صداي بيرون از
 ت؟خونه رفتي اونجان دونستيمي وقتي چرا عطا؟ ايديوونه تو -
 بردارن؟ رو مدارک ذاشتممي کردم؟مي کارچي -
 بود؟ ترمهم جونت از مدارک اون -
 .فريد کن تمومش -
 .بود مرده االن ريزيخون همه اون با وگرنه مقاوميه؛ دختر شکر رو خدا! داديمي کشتن به رو دختره داشتي -
 خونه؟ تو بياد گفتم من مگه -
 !بودي مرده نبود اگه بعدم کردي؛ شليک بهش تو احمق آخه -
 .بزنه رو من خوادمي کردم فکر خب -

 .زد لبخندي پسر انگار
 خندي؟مي داري هست داريخنده چيز االن -
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 يه از شاهي عطا! کن فکر. گرفت مخنده بزنه رو من خوادمي کردم فکر ميگه شاهي عطا وقتي ولي تو؛ جون نه -
 .کنه شليک بخواد بهش که بترسه زن
 احتياط فقط من. ستساخته ازش هرکاري شناسي؛نمي رو نهديوو اون تو. ترسمنمي ازش من نزن، مفت حرف -

 .کردم
 .ترسه همون منظورت ديگه، همون -
 !فريد شو خفه -
 کني؟مي دعوا من با چرا رسهنمي اون به زورت! بابا باشه -
 !فريد -
 .کنهمي کارچي داره تيرانداز خانم ببينم برم من! ميشم خفه باشه -
 .ميرم خودم نکرده الزم -
 .بودا سليقهخوش خيلي بابات عطا کنم؟ تور رو باباتزن ترسيمي چرا؟ -
 !بابا نزن زر -
 .کشيدم دراز روش و رفتم تخت سمت و بستم رو اتاق در
 .شد نزديک بهم. بود تنش آبي شلوار و بلوز يه. کرد نگاهي بهم عطا. شد باز اتاق در بعد کميه
 اي؟زنده هنوز -
 بميرم؟ افتضاحت تيراندازي اون با خواستيمي پس نه -
 .بندازي رو اسلحه که گرفتم نشونه رو دستت فقط مغزت، وسط بزنم تونستممي من! هود رابين خانم ببين -
 !ميگي راست تو آره -
 .بزني حرف نتوني ديگه که کردممي خالي دهنت تو رو تير بايد بينممي کنممي فکر که االن -
 !نيست عيب جوانان بر آرزو -

 .بره که برگشت. بود کرده مشت رو هاشدست
 شدن؟ چي اونا -
 .نداره کاري تو با کسي نترس، -
 !کشتم آدم لعنتي توي خاطربه -
 !کشتمي رو تو اون کشتيشنمي. رهگذر چندتا نه بودن کشآدم هااون بعدشم. نکني دخالت خواستيمي اوالً -
 .کشتمي رو تو نه، رو من -
 .ندارم رو باهات جروبحث يحوصله خواب؛ب بگير نزن حرف -
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 .ببينم بدش کجاست؟ گوشيم -
 .سمتم برگشت

 .بهتره برات نزني حرف فعالً بعدم! دکتري مثالًً بزني؟ حرف درست نيستي بلد -
 .دکتري مثالً گفت مسخره به
 .متبکش راحت تونستممي يادته؟ که شب اون. خوبه خيلي اطالعاتمم هستم، خوبي دکتر اتفاقاً -

 .فهميد رو منظورم. کرد نگاهم حرص با. زدم ايموذيانه لبخند
 چاقو يه با آدم دونينمي واقعاً تو. کردم امتحان رو شانسم شب اون من. نباشي زودباور قدراين خواستيمي چيه؟ -
 نداري؟ اطالعات تو چيه من مشکل ميره؟نمي پهلوش تو کوچيکي اون به

 .دادمي فشار هم روي رو فکش
 ...که حيف -
 شرات از و رسيدمي رو حسابت يارو اون کاش. پشيمونم چند هر دادم نجات رو جونت بگو! نکش خجالت بگو -

 !شدممي راحت
 نه؟ درديه بد فضولي. فضوليد که اينه هازن شما مشکالت از يکي خب ولي ندي؛ نجات خواستيمي -
 .ميشن نگرانم که بده رو گوشيم حاال. بشه يشمونپ بعداًً که بکنه کاري آدم ميشه باعث! خيلي آره -
 درنيومدي؟ سياوش نخ تو از هنوز -
 .بده رو گوشيم چه؟ تو به نه -
 .نميشه شرمنده -
 .بده خوش زبون با رو گوشيم شاهي عطا -

 .کردمي نگاه هامچشم تو و شد خم نزديکم اومد
 کني؟مي کارچي ندم اگه -

 .بود شفاف هاشچشم چقدر. بودم شده خيره بهش
 .بميري ذاشتممي بايد -
 .گرفت فاصله ازم دفعهيه
 .باشم داشته بهت ديني خوامنمي. کن استراحت فعالًً -

 .زدم پوزخندي
 .شده نگرانم هستي بده رو گوشيم نداري؛ ديني نترس -

 .گرفت سمتم گوشي و جيبش تو کرد دست
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 .کجاست دونمنمي خودت گوشي بزن زنگ بگير -
 .خورد بوق چندتا. گرفتم رو هستي يشماره. گرفتم رو گوشي سالمم دست با
 بله؟ -
 .سالم -
 تويي؟ هلنا -
 .آره -

 .گريه زير زد هستي
 خونه؟ ميري نگفتي سياوش به مگه! گشتيم دنبالت چقدر دونينمي کجايي؟ -
 .اومد پيش برام کاري يه خونه، برم نتونستم ديشب کني؟مي گريه چرا -
 بزني؟ زنگ نتونستي هک کاري چه -
 .کنم کمکش برم زد زنگ بهم بود شده ديوونه ديشب. داره روحي مشکل هامدوست از يکي پسر -

 .بود شده سرخ عطا صورت
 بدي؟ خبر تونستينمي -
 !بود بد حالش خيلي طفلک ديگه نشد ببخشيد -
 .خب خيلي -
 .شکسته بود ديوونه که دوستم پسرِ همون رو گوشيم. خونه ميرم شب تا من -
 !هاخونه بري زود پس. باشه -
 .خداحافظ. نباش نگران باشه -

 .زد چنگ دستم از. گرفتم سمتش رو گوشي
 شد؟ رفع نگرانيشون -
 نميشه؟ تو نگران کسي کنيمي حسادت. آره -
 .بشه نگرانم ندارم احتياجي کسي به من -

 .بستم رو هامچشم دوباره. بست محکم رو در و بيرون رفت اتاق از. کرد تغيير صداش لحظه يه کردم حس
*** 
. شدم بلند جام از و بستم دستم به رو آتل. کشيدم بود شده تموم که رو سرم. بود سه ساعت. کردم باز رو هامچشم
 .رفتم اتاق آينه سمت. رفت گيج سرم بازم

 .بودم شده گرددوره زناي مثل بود تنم که هم شلواري با بود گشاد برام خيلي تيشرت. بود پريده رنگم
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 و گوشم پشت زدم رو موهام. شستمشونمي بايد. بود شده خشک روش خون مقداري يه و بود داغون که هم موهام
. شدم بود لوکس لوازم سري يه و راحتي دست يه و مبل دست دو که بزرگ هال يه وارد. اومدم بيرون اتاق از

. رفتم هال کنار درهاي سمت بهش توجه بدون. بود خوابيده انگار. بود کشيده دراز هامبل از يکي روي مردي
 سالمم دست با. کردم باز رو آب شير و تو رفتم. بود دستشويي کردم باز رو دوم در. بود ديگه اتاق يه. کردم بازشون
 در به يکي. بشورمشون خوب تونستمنمي. گرفتم آب زير بود خوني که رو موهام پايين هم بعد. شستم رو صورتم

 .زد
 هستيد؟ تو اون شما خانم -
 .بود ايستاده جلوم گندمي صورتي و متوسط قدي با سالهسي حدود پسري. کردم باز رو در
 .چکيدمي آب موهام پايين از
 کنيد؟مي کارچي داريد -
 بديد؟ بهم حوله ميشه -
 .حتما بله -

 .ببندم امموه دور رو حوله تونستمنمي. اومد حوله يه با بعد کميه و رفت پسر
 .کنم کمکتون بذاريد -

 .بست رو موهام و گرفت رو حوله
 .ممنون -

 .زد لبخندي
 .کنممي خواهش -
 .بيرون اومدم دستشويي از
 بهتره؟ حالتون -
 .ممنونم -
 .عطا دوست هستم، فريد. کنم معرفي رو خودم رفت يادم ببخشيد -
 .وقتمخوش -
 .بريد راه زياد نبايد. داديد دست از زيادي خون. بشنيد بفرماييد -

 .نشستم راحتي روي رفتم
 .بخوريد ميارم چيزي يه براتون االن -

 .اومد سوپ ظرف يه با بعد کميه و رفت آشپزخونه سمت
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 فعالً. بگيره غذا بيرون رفته هم االن. کردم درست عطا اصرار به اينم. نيست خوب آشپزيم خيلي من ببخشيد -
 .بياد تا بخوريد رو سوپ

 .کشيديد زحمت خوبه همين نونمم -
 غذا به هم ميلي خيلي هرچند. نشه ناراحت که خوردم کميه خب ولي بود؛ افتضاح واقعاً. خوردم رو سوپ از کميه

 .نداشتم
 درآورد؟ رو گلوله کي -
 .من -
 .کردم نگاش تعجب با
 دکتري؟ شما -
 .بدونيد قابل اگه -
 .داره هم حسابي درست دوست عطا دونستمنمي -

 .خنديد پسر
 .داريد تيزي زبون بود گفته عطا! داريد لطف شما -
 دکتر؟ بود چطور زخمم -
 .نرسيده آسيب خيلي ماهيچه بافت به و بود نرفته داخل زياد گلوله -
 !کرد درگير جورياين رو من که کنه لعنت رو عطا خدا. خوبه -

 .خنديد بازم پسر
 .دکتري هم شما شنيدم -
 .آره -
 .همکاريم مه با پس -
 .نکردم شرکت تخصص براي کردم؛ تموم رو عمومي تازه من -
 چرا؟ -
 .نشد -
 .آمريکا تو البته خوندم؛ جراحي من -
 کنيد؟مي کارچي اينجا پس -
 .دارم دوست بيشتر رو اينجا کنم فکر -
 شماست؟ يخونه اينجا. باشيد موفق -
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 .عطاست يخونه نه -
 نبود؟ شخونه مگه رفتيم که اونجا -
 .داره خونه چندتا عطا چرا؛ -
 .دردبي مرفه. ديگه آره -

 .خنديد بازم پسر
 داريد؟ عطا با مشکلي چه شما -
 .دارن شوهرشون هايبچه با باباهازن که مشکلي همون -

 .خنديد بلندتر پسر
 .کوچولوئه عطا انگار زنيدمي حرف جوري يه -
 نيست؟ مگه -

 .بود شده قرمز تشصور که بود خنديده قدراين پسر
 .کرد نگاه فريد و من به عصبانيت با بود دستش پالستيک تا چند که درحالي. خونه تو اومد عطا موقع همون

 !خنده از نترکي فريد -
 .گفت کردمي کنترل رو شخنده داشت که درحالي فريد

 !عاليه باباتزن عطا! واي -
 .رفت آشپزخونه سمت عصبانيت با عطا
 .شودمي گينخشم عطا: فريد

 .زدم لبخندي
 .جوريههمين هميشه اون -
 .نکشيده رو قتلم ينقشه تا برم من -

 .رفتم اتاق سمت و شدم بلند جام از هم من. رفت آشپزخونه سمت و شد بلند جاش از فريد
 لممسا دست با رو حوله. کنم خشکشون تونستمنمي ولي بود؛ خيس هنوز موهام پايين. کردم باز رو سرم يحوله
 .کردم بهش نگاهي. تو اومد يکي بعد کميه. کشيدم موهام روي

 .زننمي در اول جايي يه برن خوانمي معموالًً -
 .ميرم بخوام هرجاش پس مه؛خونه اينجا -

 .پام روي انداخت رو پالستيکي و جلوم اومد. برگردوندم رو روم
 .بريم بايد بپوش بگير -
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 کجا؟-
 .خوبه خيلي حالت معلومه هاتخنده از. اتخونه بري که هستي خوب قدراين کنم فکر. تخونه -

 .کنهمي خالي من سر رو دوستش هايخنده حرص داره دونستممي. زدم بهش پوزخندي
 بموني؟ اينجا داري انتظار نکنه چيه؟ -
 !مرسان شر رسهنمي بهم خيري تو از. ندارم هيچي انتظار تو از من -

 اين عمد از. قرمز شلوار و فسفري شال با صورتي تيشرت يه با بود توش آبي مانتوي هي. کردم باز رو پالستيک
 .کردم نگاه بهش کردم بلند رو سرم. بود خريده رو هالباس

 بالماسکه؟ مهموني برم قراره -
 .کردي پاره رو دارممارک پيراهن نرفته يادم هنوز زياده؛ سرت از همينم -

 .زدم لبخندي
 کوچولو؟ آره کني؟ تالفي ثالم خواستي االن -

 .زد پوزخندي
 .کنم درگيريت رو خودم نيستي حدي در گفتم بهت -
 مثل. کنم عذرخواهي وقتتون هدررفتن خاطربه ازتون کتبي باشه يادم! قربان نيستم درحدتون ببخشيد واقعاً؟ -

 حلوات داشتن االن وگرنه منه؛ مکک خاطربه کنيمي سخنراني داري و وايسادي جلوم که االن! داري آلزايمر اينکه
 .پختنمي رو
 تنت ديشب شدم مجبور که دربيار هم رو تيشرتم درضمن. بموني ماشين تو خواستيمي بکني؟ کاري گفتم من -

 .تو مخصوصاً کنه؛ استفاده رو وسايلم کسي نمياد خوشم. کنم
 .شد گرد هامچشم

 کردي؟ تنم تو -
 .کنه تنت بياد کارگرم، جون،سکينه زدم زنگ نه -
 !هستي عوضي که واقعاً -

 .اومد سمتم عصباني
 جولي؟ آنجلينا هستي؟ کي کردي فکر. کنيمي بدتر کنممي رو مراعاتت هرچي ببين -
 .بشي نزديک بهم يکي تو خوادنمي دلم هستم کي هر -
 !بابازن نداره برت توهم پس. ندارم بهت شدننزديک به ايعالقه هيچ منم -

 .ايديگه چيز نه بودم باباشزن فقط من که کردمي يادآوري بهم داشت
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. بدم انجام االن نکردم ديشب که کاري ممکنه چون کني؛ کم رو شرات زودتر و بپوشي رو هاتلباس االن بهتره -
 .بکشم رو زن يه خوادنمي دلم

 .کشيمي رو مردا فقط شما نبود يادم! آهان -
 .بود شده خيره بهم و ددامي فشار هم روي رو هاشدندون

 نشناختي؟ چيزيه؟ صورتم تو چيه؟ -
 .دادمي فحش داشت حتماًً گفت؛مي چيزي يه داشت لب زير. برگردوند رو سرش

 .بپوش زود -
 !خوددرگير يديوونه. بيرون رفت اتاق از

 .سرم روي انداختم رو شالم. نکردم عوض هم شلوارم. امشونه رو انداختم رو مانتو. کنم عوض رو لباسم تونستمنمي
 !بودم شده مسخره. کردم نگاه خودم به. بود ريخته بيرون شال اطراف از موهام. آينه جلوي رفتم
 !نکنه دست بي رو آدم خدا. باشه داشته دست يه آدم سخته چقدر

 .بود غذا ظرف هم جلوشون. بودند نشسته ميز پشت فريد و عطا. رفتم بيرون اتاق از
 .بخوريد غذا هلناخانم بفرماييد: فريد

 .ندارم ميل ممنون -
 .خريده غذا خودش داده افتخار امروز کشيده زحمت عطا چرا؟ -
 .کنيد ميل شما ممنون -
 .خوردمي غذا داشت و بود نشسته راحت که عطا به کردم رو
 .حاضرم من -

 .کرد بلند رو سرش
 کنم؟ کارچي خب -

 .بود گرفته حرصم
 !برقص بندري پاشو -

 .خنده زير زد هم فريد گلوش؛ تو پريد غذا
 خوري؟مي غذا داري نشستي خودت وقتاون خونه؛ بريم شم حاضر ميگي بهم -

 .بود شده سرخ عصبانيت از صورتش. اومد بند شسرفه. بهش داد آب ليوان يه فريد. کردمي سرفه داشت
 ببرمت؟ من قراره گفته کي! اومدي خوش گرفتم؟ رو جلوت من مگه -
 !جهنم به وبر -
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 .بودم داده نجات رو جونش من انگار نه انگار بود؛ گرفته حرصم. رفتم در سمت! رواني احمق مردک
 کجاست؟ هامکتوني -
 .موزه به کردم هديه بود نو خيلي -
 .دور ريختيش اجازه بدون کردي بيجا -
 .گرفت رو بازوش فريد. شد بلند جاش از عصبانيت با
 !عطا -

 .داشت برش و خورد زنگ گوشيش موقع همون. بيرون کشيد فريد دست از رو بازوش
 :زد داد
 هان؟ زنيمي زنگ شهمه چرا دارم کار گفتم بهت -
 .پوشيدمش. بود بزرگ برام سايز چند بود؛ در دم دمپايي يه

 .بياره باال خون که بزنمش قدراين خواستمي دلم
 .بستم محکم رو در و بيرون اومدم خونه از عصبانيت با

 .دنبالم اومد فريد. شدم حياط وارد
 .بشه بد حالتون خيابون تو ممکنه نشده؛ خوب حالتون هنوز شما. کنيد صبر هلناخانم -
 !بيرون برم جهنم اين از خواممي فقط نيست؛ مهم برام -
 .رسونمتونمي کنيد صبر باشه -

 رو سرم سريع. بود پنجره پشت يکي رانگا. ساختمون سمت برگشتم. بودم منتظر حياط تو. خونه تو رفت فريد
 .اومد حياط تو فريد. چرخوندم

 .بفرماييد -
 .کرد حرکت. شدم سوار. کرد اشاره حياط کنار ماشين به
 .شدم مزاحمتون ببخشيد -
 برم؟ کجا چيه؟ حرفا اين -
 نيستي؟ بلد رو عطا پدر يخونه -
 داشت؛ نياز کمکم به البته. کردم تعجب اومد شما با ديشب وقتي. زنهنمي حرفي شخانواده از وقتهيچ عطا نه -

 .ميگم گلوله براي
 بود؟ خبر چه خونه اون تو دونيمي -
 .زدمي حرف مدارک سري يک از فقط درنميارم؛ سر عطا کارهاي از من. نه -
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 ما؟ سراغ نمياد پليس بودن؛ شده کشته که آدما اون -
 .کنه کارچي دونهمي عطا! نباش نگران -
 ...من که مرد ونا -
 .زدمي رو عطا اون زدينمي رو آدم اون اگه. داديد انجام رو درست کار شما نباشيد ناراحت -
 چي؟ سراغم بياد پليس اگه. کردم رو کار اون چرا که کنممي لعنت رو خودم ديشب از! شدمي جورهمين کاش'-

 !کشتم آدم من بفهميد تونيدنمي شما نيست؛ خوب اصال حالم
 .نيست کنيدمي فکر که جورياون عطا کنيد باور. نباشيد نگران گفتم -
 !کشتمش من! مرده آدم يه نباشم؟ نگران _
 .کنهمي درست رو چيهمه عطا. عقب به برگشت نميشه افتاده؛ که اتفاقيه! هلناخانم باشيد آروم -
 .کشته رو نفر چند حاال تا نيست معلوم. کنهمي کارها اين از داره هاستسال قاچاقچيه يارو ديگه، آره گفتم خودم با

 .خونه اون تو رفتم که کردم لعنت رو خودم بازم
 .رفت و در دم رسوند رو من فريد

 *** 
 .حياط تو بود اومده سياوش. تو رفتم و زدم رو زنگ

 .اومد سمتم سرعت با. شد درشت هاشچشم ديدنم با
 شده؟ چي! سالم -
 .نيست چيزي -

 .بودم ناراحت دستش از هنوز رفتم؛ خونه سمت
 شده؟ چي گفتم کن صبر هلنا -
 .کنم استراحت خواممي. خوبم گفتم -

 .سمتم اومد. بود پذيرايي تو عسل. شدم خونه وارد
 شده؟ چي هلنا -
 .خوبم االن کردم؛ تصادف -
 شکسته؟ دستت -
 .ديده ضربه نه -

 .دکتر بريم بيا: سياوش
 .ابمبخو خواممي نيست؛ نيازي گفتم -
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 .رفتممي اينجا از زودتر هرچه بايد. اتاق تو رفتم هم من و نزدن حرفي کدومهيچ ديگه
*** 

 ذوق تو بدجور جاش ولي شده؛ بهتر هفته سه گذشته بعد. کنممي نگاه امشونه روي زخم به. ميام بيرون حموم از
 روي زخم سمت رو دستم. کنم فراموش ور شب اون هنوز تونمنمي. افتممي اتفاق اون ياد مدت اين تمام. زنهمي

 ولي زدم؛ حرف قادري با. کردممي براش فکري يه بايد مونه؛مي تنم روي هميشه زخم اين دونممي. برممي امشونه
 حسابم به ارسالن که پواليي. ندارم زيادي پول هم خودم. بده تحويل عيد بعد تا رو آپارتمان تونهنمي فعالً گفته

 عطا پاي کنممي حس. پيچونهمي رو من داره قصد از قادري کنم فکر. دنمي تحويل بهم عيد از بعد هم ريخته
 روز اون از عطا. نداره ربطي من به ميگم بهش بزنه حرفي خوادمي وقت هر سرسنگينم؛ هنوز سياوش با. باشه وسط
 .مونممي درمانگاه تو رو روز اون قصد از هم من که مياد شنبهپنج هر فقط

 .زنهمي رو اتاق در منيرخانم. پوشممي سريع رو هاملباس. کنهمي صدام داره نيرخانمم
 بله؟ -
 .داره کار باهاتون تلفن خانم -
 کيه؟ -
 .دوستتونه ميگه -
 من؟ دوست -

 .گيرممي ازش رو گوشي کيه؟ يعني نداره؛ رو اينجا يشماره کسي
 بله؟ -

 .پيچهمي گوشي تو دختري صداي
 خوبي؟ اجونهلن سالم -
 شما؟ ممنون بله -
 مجبور بود خاموش موبايلت. دادي بهم خيابون تو رو اتشماره پيش روز چند خودت. عمورضا دختر آزاده، منم -

 .بزنم زنگ تونخونه به شدم
 بود؟ چي منظورش ديوونه اين. داره پسر يه فقط نداشت دختر که عمورضا

 .ببينه رو تو خوادمي دلش خيلي رضا بابا شده تنگ برات دلم ببينمت؟ ميايي امروز هلناجون -
 .بودم مبهوت. بود ديوونه حتماً دختر اين

 .منتظرم عزيزم کن دادشت ياد رو آدرس -
 .گفت رو آدرس
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 .خداحافظ عزيزم؛ منتظرتم پنج ساعت -
 .فهميدممي بايد ولي بود؛ کي ديگه اين فهميدمنمي

 يشماره با گوشي يه همين خاطربه بياردش؛ برام عطا بگم نخواستم هم من. نشد پيدا ديگه شب اون از گوشيم
 .گرفتم جديد
*** 

 ولي بودم؛ مردد هنوز. بودم ايستاده طبقه دو قديمي يخونه يه جلوي. بود پنج نزديک. کردم نگاه ساعت به
 .بود کرده مديوونه بود خبر چه اينکه فهميدن يوسوسه

 .پيچيد گوشي تو دختري صداي. کردم لمس رو فلفل اسپري و ردمب کيفم توي رو دستم. زدم رو زنگ
 بله؟ -
 .هلنام -
 .تو بيا! اومدي خوش عزيزم سالم -
 شد باز در. وايسادم آپارتمان در جلوي باالخره. نه هم ترسيدممي هم. رفتم باال هاپله از. شدم خونه وارد و شد باز در
 آستين کنار از. ريز چشمايي و سفيد حد از بيش صورتي با داشت بزرگي هيکل. ايستاد در جلوي چادري دختري و

 .شدمي ديده شدرجه مانتوش
 هستي؟ کي شما -

 به. کردم نگاه خونه به. تو رفتم آروم. تو برم کرد اشاره بهم سر با. کردم نگاه بهش. گذاشت بينيش روي رو دستش
 .ببنده رو در نذاشتم. بود خلوت زيادي هکن زندگي اينجا کسي اينکه براي اومد؛مي خالي خيلي نظر

 هستي؟ کي شما -
 نکرد؟ دنبالت کسي -
 هستي؟ کي تو گفتم کنن؟ تعقيبم بخوان که کيم من مگه. دونممي چه -
 .تو بيايد لطفاً. رضايي سروان -

 .طرفه احمق با بود کرده فکر. زدم بهش پوزخندي
 سروان؟ ندارن تشريف پدرتون -
 .داخل بيايد لطفاً -
 .بود عمورضا پسر شناختمش؛. بود آشنا شچهره. بيرون اومد کناري اتاق از مردي. بست رو در تو رفتم کميه
 .سالم -
 .سالم -
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 .بفرماييد -
 خبره؟ چه اينجا بگيد خوايدنمي -
 .مياد االن پدرم بشنيد؛ بيايد لطفاً -

 نگاه بهم پسر کردم حس. بود گرفته قيافه برام. رفت آشپزخونه سمت دختر. رفتم حال کنار قديمي مبالي سمت
 .برداشت چشم ازم سريع هم اون و برگردوندم رو سرم کنه؛مي
 .کردي تغيير خيلي -

 .زدم پوزخندي
 .نکردي تغيير تو ولي -
 شناسي؟مي رو من -
 .باشم داده دست از رو محافظه نکنم فکر. آره -
 .نديدم رو شما وقته خيلي من -
 .شدي پيرتر فقط نکردي تغييري که گفتم ولي طور؛همين هم من -

 .زد لبخندي
 پير؟ ميگي که سالمه چند من مگه -
 بيرون؟ بياد آشپزخونه تو از خوادنمي خواهرتون! نيستم خوبي مورد هاآدم سن زدنحدس براي متأسفانه. دونمنمي -
 !رضايي سروان -
 .زياده رشدش کميه البته. شديد خواهردار سال چند اين تو شايد گفتم آره -

 .خنديد
 .نکنه شک کسي که بياي بگيم جورياين شديم مجبور -
 چرا؟ -
 .ميده توضيح برات رو چيزهمه االن پدرم کن صبر -
 .خبره چه اينجا بگيد زودتر نيستم؛ صبوري آدم من ببخشيد -

 .بودن کتسا دو هر. نشست کنارم و بيرون اومد آشپزخونه از چايي سيني با دختر موقع همون
 .برم من بزنيد حرف خوايدنمي اگه ببينيد -
 .ميان سرهنگ االن بخوريد رو چاييتون شما -
 .دخترخانم خورمنمي چيزي من -
 .شدم بلند جام از
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 .اجازه با دارم؛ کار من بگو سرهنگ به -
 ديده هم فاصله ناي از اخمش که بود باهاش هم ديگه مرد يه و تو اومد سرهنگ و شد باز خونه در موقع همون

 .شدمي
 .دخترم سالم -
 .سالم -
 .بشين ايستادي؟ چرا -

 .نشستن رومروبه اومدن هردوتاشون. نشستم جام سر دوباره
 دخترم؟ خوبي خب-
 خبره؟ چه اينجا بگيد ميشه. ممنون -
 .بزنم حرف باهات بايد -
 .اينجا کشوندين همين براي رو من کنم فکر. شنوممي -
 .کردي ازدواج شاهي ارسالن با وت دونممي من -

 .بود فهميده شب اون حتماً دونست؛مي بايدم. کردم نگاهش
 کجاست؟ مشکلش خب -
 کردي؟ ازدواج باهاش چرا -
 .کردم نگاهش اخم با
 بگم؟ بهتون خصوصيم مسايل يدرباره بايد -
 حدس چون پرسيدم؛ بابات از غيرمستقيم. کردم تعجب خيلي فهميدم رو ازدواجت يقضيه شب اون وقتي راستش -

. نداره خبر چيزي از فهميدم هاشحرف از. دونستنمي چيزي پدرت بود؛ درست حدسم. دونهنمي چيزي اون زدممي
. کردي ازدواج شاهي ارسالن با بالفاصله و بيرون اومدي تونخونه از وقته خيلي تو فهميدم کردم تحقيق وقتي
 سرعت؟ به هم اون کردي جازدوا شاهي ارسالن با چرا بگي ميشه

 !مربوطه خودم به شخصيم مسايل گفتم بهتون. نه -
 جورين؟چه شاهي خانواده دونيمي تو دخترم ببين -
 جورين؟چه -
 .فهميمي رو منظورم حتماً هستي؛ باهوشي دختر تو -
 .زنيدمي حرف چي از دونمنمي اتفاقاً -
 :گفت بعد و شد ساکت کميه
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 هستن؟ اچاقق کار تو دونيمي -
 .زدم پوزخندي

 داره؟ من به ربطي چه اين -
 .کردن نگاهم تعجب با بقيه و عمورضا

 کردي؟ ازدواج آدم اون با بازم و دونيمي تو -
 .بود نکرده اشتباهي کار هيچ ارسالن -
 مطمئني؟ -
 ندارم؟ خبر من که دونيدمي چيزي شما -
 .شناسممي وبخ رو شاهي اردالن ولي دونيم؛نمي بيشتر تو از -
 پيدا ربط شما به باشه کارخالف تونخانواده تو شما مگه. ندارم کاري اون به من داره؟ ربطي چه من به اين -

 ميکنه؟
 .نيست معمولي کارخالف يه شاهي اردالن ولي نه؛ -
 .نميشه مربوط من به بازم اين -
 .دونيمي چي شاهي عطا از بگو حداقل ميگي؛ راست تو باشه -
 کنيد؟مي بازجوييم اريدد -
 .عزيزم نه -
 که هم االن. ندارم کاري هم بقيه به و کردم ازدواج ارسالن با فقط من ندارم؛ کاري هاآدم اون به من ببينيد -

 .بگيرم فاصله کال هااون از ديگه ماه چند قراره منم مرده ارسالن
 !بکني رو کار اين نبايد -
 .کردمي نگاهم حرص اب کنارش مرد. کردم نگاهش تعجب با
 وقت؟اون چرا -

 چيه؟ قتل جرم دونيمي: مرد اون
 .شد گرد هامچشم

 .خوردي تير شنيدم افتاد؟ اتفاقي چه خونه اون تو شب اون -
 زنيد؟نمي درست رو هاتونحرف چرا خوايد؟مي چي من از چيه؟ هاتونبازي اين دونيدمي رو چيزهمه که شما -

 خوايد؟مي چي من از بگيد و بمطل اصل سر بريد ميشه
 .رو شاهي اردالن و عطا -
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 چي؟ يعني -
 .بگي بهمون دونيمي ازشون چي هر بايد -
 .زنيدمي حرف چي از دونمنمي. دونمنمي هااون از چيزي من -

 شدي؟ قاقچي يه زن دونهمي پدرت: عمورضا
 .شدم بلند جام از
 خوبي مرد ارسالن. کني توهين ارسالن به نداري حق ولي قائلم؛ زيادي احترام براتون من صالح سرهنگ ببينيد -

 دستگيرم چرا کردم جرمي اگه. نکنيد تهديد رو من درضمن و نداره ربطي من به هست کي هر برادرش. بود
 .بدونم که نيست مهم هم برام و دونمنمي چيزي من گفتم کنيد؟نمي
 .مرفت در سمت شدم بلند جام از. بودن شده ساکت همه

 بدن اعضاي قاچاق کار تو دونيمي کرده؟ بيچاره رو خانواده چندتا االن تا اردالن دونيمي تو! هلنا کن صبر -
 انسانه؟
 .سمتش برگشتم

 داره؟ ربطي چه من به اين -
 .کني کمکمون تونيمي تو -
 !داريد نيرو همه اين خودتون ماشاءاهلل که شما -
 .نزديکه بهش قدراين که کنه کمک مونبه تونهنمي تو مثل کسي ولي آره؛ -
 سرهنگ؟ کنم خبرچيني براتون خوايدمي -

 .کردنمي نگاه بهم ساکت
 .نديدمش مرده ارسالن که روزي از حتي ندارم؛ ايـطه رابـ شاهي اردالن با من -
 .اردالنه يمهره ترينمهم اون چي؟ شاهي عطا -
 !ندارم کاري ديوونه اون به من -
 .شخونه بردتت که کرد بزرگي ريسک تو نجات خاطربه شب اون ولي زرنگه؛ خيلي شاهي عطا ،دخترم ببين -
 چيه؟ منظورتون -
 با چرا دونمنمي ولي مردي؛مي شب اون بايد تو عادي حالت در. ذارهنمي جا کارهاش از ردي هيچ معموالًً اون -

 .موندي زنده بودي ديده رو چيهمه تو اينکه
 کشت؟مي رو من بايد چرا بودم، شپدر زن من خب -
 شد؟ چي شب اون. بود برانگيزسؤال برامون تو نجات ولي شناسه؛نمي رو کسي خودش جز شاهي عطا -
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 .بزنم حرفي خوامنمي -
 .شد بلند جاش از بود عمورضا کنار که مردي

 .زندان بندازيمت قتل جرم به تونيممي نيستيم؛ اتمسخره ما خانم ببين -
 رفتار طبيعي هم من همين خاطربه. کردمي دستگيرم داشت ازم اگه مدرکي چون زنه؛مي بلوف داره تمدونسمي

 .کردم
 قتل؟ کدوم بگي ميشه وقتاون -

 !باش آروم سينا: عمورضا
 .بود کرده مشت رو دستش پسر
 فهميدي؟ کني کمکمون بايد تو: سينا

 .دادمي دستور بهم داشت. بودم شده عصباني
 تا وگرنه نداري معلومه البته. کن دستگير رو عطا برو خودت داري عرضه اگه! جناب نداره وجود بايدي نم براي -

 !بودي کرده دستگيرش االن
 .سمتم اومد عصبانيت با و شد عوض رنگش

 االن تا شاهي عطا که کردي کارچي نيست معلوم هستي؟ هم پررو کنيمي همکاري قاچاقچي مشت يه با -
 شي؟ـوقه*معشـ نکنه ته؛گذاش تزنده

 دستم که چيزي اولين. کيفم سمت بردم رو دستم. بودم کرده قاطي. دادم دست از رو کنترلم. شد درشت هامچشم
 .زدم صورتش تو و آوردم درش. بود اسپري اومد

 .برد هاشچشم سمت رو دستش
 !سوختم اي -

 .رفت يناس پسر اون سمت علي. زدممي نفسنفس. شدن بلند جاشون از همه
 دختر؟ کردي کارچي: عمورضا

 !کنه توهين بهم نداشت حق -
 خوبي؟ سرگرد: علي
 .زد پس رو علي دست. بود هاشچشم روي دستش هنوز سينا

 !رواني يدختره ذارمنمي تزنده -
 !تونينمي کوري که فعالًً -

 .لرزيدمي هامدست. زدممي نفسنفس هنوز. بردش اتاق سمت و کرد کمکش علي. زد کنارش مبل به لگدي



 

 

279 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .بيار آب هلنا براي سروان: عمورضا
 .نيست الزم -
 .آب سروان -

 .رفت آشپزخونه سمت دختر
 !کردي بدي کار -
 .زدمي حرف جورياون باهام نبايد -
 طرخابه هم اون شده؛ کشته عطا خاطربه برادرش. ستپرونده اين درگير ساله چند. نداره خوبي حال سينا هلناجان -

 .ناراحته همين
 بهم رو حرف اون کنهمي جرئت چطور. ندارم تقصير که من. کرده برادرش با غلطي چه عطا نداره ربطي من به -

 بزنه؟
 انجام تميز رو کارش قدراين ولي دنبالشيم؛ هاستسال ما. زرنگه خيلي اردالن. مايي اميد تنها تو ولي دونم؛مي -

 .نيست جاهيچ و هست جاهمه انگار مونه؛مي روح مثل هم عطا. مکني دستگيرش تونيمنمي که ميده
 رو کار اين خوامنمي هم خودم بشم؟ نزديک بهشون من ذارننمي اردالن و عطا فهميدنمي چرا. تونمنمي من -

 بکنيد؟ بازي اين وارد رو من خوايدمي چرا پس خطرناکن؟ اونا گيدنمي مگه. بکنم
 نيست؟ مهم برات آدما جون. مردن اونا خاطربه نفر چند حاال تا فهمي؟نمي چرا -
 .نکردن وادارشون که زور به کردن؛ انتخاب رو راه اين خودشون هااون ولي مهمه؛ چرا -
 به اون. بشه دستگير زودتر بايد و خطرناکه خيلي شاهي اردالن. کني کمکمون تونيمي تو. باش منطقي عزيزم -

 .نکرد رحم خودشم برادر
 .بود زده مخشک

 ارسالن؟ -
 هم پيش سال چند. زنهمي ضربه شخانواده به نيست اولش يدفعه ولي باشه؛ اون کار شايد نيستيم مطمئن هنوز -

 .بود مشکوک شديگه برادر مرگ
 .کردممي نگاه رضا عمو دهن به
 چي؟ يعني مشکوک -
 قابل حد از بيش سوختگي خاطربه جسد بتهال. بود مرده تصادف از قبل شاهي آراد که بود اومده پرونده تو -

 مال و قديميه خيلي موضوع اين البته. بود مشکوک تصادفش بود کرده اعالم قانوني پزشکي ولي نبود؛ تشخيص
 . نيست بعيد چيزي اردالن از ولي پيشه؛ سال 26 تقريبا



 

 

280 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 !پدرم. لرزيدمي بيشتر هامدست
 .بودم کرده وتسک و بود زده خشکم. بود عوضي اون کار لعنتي

 کني؟مي کمکمون -
 .ميدم خبر بهتون! دونمنمي... دونمنمي -

 .رفتم در سمت
 نگه چشمش از فاصله با فندک يه. نياد پيش براش مشکلي تا کنه کنترل بيشتر رو خودش بگيد سرگرد اون به -

 .بيمارستان بره نشد هم اگه ميشه؛ خوب داريد
 .زدممي قدم هاخيابون تو. ترکيدمي داشت سرم بود؟ شده پدرم مرگ باعث اردالن يعني. بيرون اومدم خونه از

 .بود گرفته درد پاهام. بودم رفته راه چقدر دونمنمي
 .شدم پياده ماشين از در دم. خونه رفتم و گرفتم تاکسي يه. بودم رفته راه پياده چقدر. بود يازده. کردم نگاه ساعت به

 .بود شريک اردالن با جورايي يه هم اون. اومدمي بدم ازش بيشتر حاال. بود ياطح تو عطا ماشين. شدم خونه وارد
. ميره راه پذيرايي تو داره کالفه که ديدم رو سياوش. رفتم خونه داخل سمت. بود هااون کار حتماًً هم ارسالن مرگ
 .رفتم اتاقم سمت بهش توجه بدون. بود نشسته عسل کنار مبل روي هم عطا

 کجايي؟ وقت اين تا ومهمعل: سياوش
 بگم؟ بهت بايد -
 خاموشه؟ چرا گوشيت -
 مشکليه؟. کنم خاموش خواست دلم -
 کني؟ تمومش خواينمي هلنا -

 .کردمي نگاهم پوزخند با عطا
 کنم؟ تموم رو چي -
 زني؟مي حرف جورياين باهام چرا! رو رفتارت همين -
 .همينم هميشه من -
 !هلنا -

 .شده رئيس کرده فکر گرفتتش؛ جو مرده بابا! کن ولش سيا: عسل
 دونمنمي کردي فکر. تو يا من گرفتش؟ جو کي! ميکني بدتر کنممي رو رعايتت هرچي! ببند رو دهنت يکي تو -

 کني؟مي غلطي چه داري
 .شد بلند جاش از عسل
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 کنم؟مي دارم کارچي مثالًً. بزن حرف درست -
 !ذارمنمي من چون کن؛ رونبي سرت از رو احمق اون فکر عسل ببين -

 .شد بلند جاش از عطا. پريد رنگش عسل
 کيه؟ منظورت: عطا

 کني؟مي دخالت زد حرف تو با کسي -
 .سمتم اومد عطا

 .بده جواب آدم مثل -
 !بابا برو -

 .گرفت پشت از رو بازوم عطا که رفتم اتاق سمت
 !بود کي منظورت بگو گفتم -
 .نزنم حرفي خواستمي ازم انگار. کردم نگاه عسل به
 !نداره ربطي تو به -
 .داره ربط خيلي اتفاقاًً -
 !کن ول رو دستم -
 .نميري جايي نزني حرف تا -
 .زنمنمي حرف نخوام تا دونيمي خودت -

 .بستم رو هامچشم درد از کرد؛مي درد کتفم هنوز. داد فشار بيشتر رو بازوم
 !کن ولش عطا: سياوش

 .نکن دخالت تو -
 .کرد ول رو دستم. کرد نگاه گوشيش به و درآورد جيبش از رو گوشيش شديگه دست با. خوردمي زنگ طاع گوشي

 !شانسيخوش خيلي -
 .سمتم اومد سياوش. بيرون رفت خونه از سرعت با
 هلنا؟ خوبي -

 .کشيدم دراز تخت روي و بستم رو در. رفتم اتاق سمت حرف بدون
 !رسوندممي کارش سزاي به رو نامرد اردالن اون بايد. بود کرده خراب رو زندگيم کي فهميدممي بايد

*** 
 .بيرون اومدم درمانگاه از. بگيرم تماس رضا عمو با گرفتم تصميم امروز
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 .رفتم خيابون يديگه سمت
 !هلنا -

 .صدا سمت برگشتم
 مثالً بود؛ گذاشته ريشته و بود شده بلند موهاش. بود تنش سفيدي پيراهن با لي شلوار کرد؟مي کارچي اينجا اون

 .بود کرده عوض رو تيپش
 .سالم -
 اينجا؟ اومدي چرا خواي؟مي چي -
 .بزنم حرف باهات خواممي هلنا -
 .ندارم حرفي تو با من -
 !لحظه يه فقط کنممي خواهش هلنا -

 .وايسادم جلوش
 .شنوممي بگو -
 برام هاعکس اون. دادنمي بهم رو آدرست عمو گشتم؛ دنبالت خيلي. هميشه براي برگشتم ستهفته يه من هلنا -

 .کنم ازدواج باهات حاضرم هنوز من. نيست مهم
 .نيست مهم برام گفت دروغه؛ هاعکس نگفت. کردم نگاهش فقط

 .زدم پوزخندي
 اينجا؟ اومدي گفتي مادرت به کني؟ ازدواج باهام بازم افتضاح اون با حاضري جوريچه -

 .کرد مشت رو هاشدست
 .بريزه هم به چيهمه که نکردم صبر سال همه اين! خوامتمي من -
 خواي؟مي رو من وقت چند براي -

 .شد گرد هاشچشم
 !چيه؟ منظورت -
 کنه؟مي قبول درخشان يگذشته اون با رو من مامانت. زنممي حرف چي از دونيمي خوب -
 .کنم راضي رو بابا و مامان من تا باش زنم موقت تيوق چند نداري مشکلي تو اگه بدونه؛ چيزي نيست قرار کسي -

 .بود کرده فکر چي خودش با. زدم پوزخندي دوباره
 .خوردمي هم به ازش داشت حالم

 داري؟ دوست جوريچه تو. کنهنمي فرقي من براي -
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 .اومد صورتش روي لبخندي کردم حس
 .رديک قبول که خوشحالم کني؛ قبولم راحتي همين به کردمنمي فکر -

 .باشه عوضي آدم يه تونهمي چقدر! عوضي آشغال. کردم نگاهش
 عقد؟ براي بريم کي -
 خوبه؟ االن -
 .ندارم مشکلي من باشه -
 !بينممي خواب دارم انگار. نميشه باورم هنوز! خوشحالم چقدر دونينمي عزيزم بيا -

 .دموايسا جام سر. رفتمي ماشينش سمت داشت. بودم کرده مشت رو هامدست
 .سمتم اومد دوباره

 عزيزم؟ شده چيزي -
 باشه؟ چي خوادمي اون چي، مهريم -
 .بگي تو هرچي کنيم دائم عقد بخوايم وقتي ميگم االن؛ براي خوبه سکه تاپنج -

 !بود سکه تاپنج فقط براش من ارزش. بود سخاوتمند چقدر
 .خوبه -

 .عقب کشيدم رو خودم که بگيره رو دستم خواستمي
 .کرد نگاهم جبتع با
 !شده؟ چيزي -
 کردي؟ فکري چي خودت با خداييش -

 .بود کرده تعجب
. کنمنمي فکر بهت هم دائم عقد براي حتي من آره؟ موقت ازدواج خيابوني؟ زن يه هان؟ کيم من کردي فکر -

 حاليت وگرنه خيابونيم؛ تو که حيف! ميدي رو پيشنهاد اين بهم که کثيفي قدراين که خورهمي هم به ازت حالم
 !تو و دونممي من ببينمت ورا اين ديگه بار يه اگه. عوضي طرفي کي با کردممي

 .برگشتم
 بود؟ شوهرت بود هاعکس تو که اوني نکنه چي؟ که مياري در رو پاک هايآدم اداي هستي؟ کي کردي فکر تو -

 .ديگه يکي يا باشم من کنهمي فرقي چه برات تو ذاري؟مي کالس من براي
 .زدم صورتش به سيلي و طرفش برگشتم. کنم تحمل نتونستم ديگه

 .بود زده خشکش
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 اصالً که بشي پشيمون که کنممي باهات کاري ببينمت ديگه بار يه! آشغال توي به داشت شرف بودم هرکس با -
 !شناختيمي رو من

 .برم اونجا از فقط خواستممي. دويدممي. رفتم خيابون يديگه سمت سرعت با
 .داشتم خفگي حس
 .اشک قطره يه حتي نداشت رو هيچي ارزش عوضي اون. نريزه اشکم که گرفتممي گاز رو لبم

 .کنه ولم که زدم بود گرفته رو بازوم که کسي اون پاي با لگدي. وايسادم بازوم شدنکشيده با
 .کشيدممي نفس تندتند

 ديوونه؟ چته -
 کردممي تقال. کنم خالي يکي روي رو هامعقده خواستممي فقط ؛نبود خودم دست رفتارم بود کي نفميدم اصالً
 .بدم نجات رو خودم

 !رواني باش آروم -
 .کردم بلند رو سرم
 جاهمون موقع همون اون کردممي پيدا مشکلي يه وقتي چرا خواست؟مي جونم از چي بود؟ جاهمه چرا. اون بازم
 .کنه ترمهديوون که اومدمي شرايط بدترين تو هميشه بود؟
 .بيرون کشيدم دستش تو از رو بازوم

 !کن ولم هان؟ خوايمي چي -
 شده؟ دعوات سابقت نامزد با -
 چه؟ تو به -

 .باال رفت ابروهاش
 رو شلوارش نتونه يارو اگه چند هر. چيه واقعيت که بگه سابقش عشق به نتونه آدم بده خيلي. خوبه تروحيه -

 .باشه ننهبچه يا باال بکشه
 .کردم نگاش تعجب با
 يارو اون ديدن با امروز ولي ديدمت؛ جايي يه گفتممي خودم با هميشه. دادي هلم شاپکافي اون در جلوي يادمه -

 بايد. باشه خشن قدراين و باشه داشته بزن دست خانم يه نيست خوب درضمن. بودمت ديده کجا شدم مطمئن
 .باشي داشته لطافت کميه

 .دار نگه اتmy friend براي رو تاحمقانه هايتوصيه -
 .کنن رفتار جوريچه باهام ندن دست از رو من اينکه براي دوننمي هااون! نباش نگران -
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 !نزننت چشمت کن دود اسپند کمميه! کن باز خودت براي نوشابه ديگه چندتا -
 .دادم ادامه راهم به بهش توجه بدون. شد گرد هاشچشم

 .ارمد کارت ببينم، کن صبر -
 جدي شقيافه. بود هم تو هاشاخم. ايستاده جلوم ديدم بعد کميه. باال بردم «بابا برو» معني به رو دستم پشت از

 .بود شده
 .دارم کار باهات گفتم -
 .ندارم باهات کاري من -
 .بزنيم حرف ارسالن شرکت يدرباره بايد -
 داره؟ ربطي چه من به ارسالن شرکت -
 تو نام به رو شرکت سهام درصد?? که کرده فکري چه ارسالن دونمنمي ولي باشه؛ مربوط هتب نبايد واقع در -

 .کرده
 .قدراين نه ولي کرده؛ نامم به رو سهام مقداري ارسالن دونستممي. شد درشت هامچشم

 .دونستينمي که نگو -
 .نزدم حرفي

 کنار که ماشين به. بزنم حرف باهات خيابون تو خوامنمي شو ماشين سوار بيا داره؟ ربطي چه من به اين حاال -
 .کرد اشاره بود خيابون
 .کرد حرکت. شدم سوار رفتم ماشين سمت. بود کافي امروز براي. نداشتم رو عطا با درافتادن يحوصله

 .شدمي ديده روش بهار اسم. خورد زنگ گوشيش
 :داد جواب عصبي. زد زنگ دوباره. کرد ريجکت

 بله؟ -
 .دارم کار -
 .بيام تونمنمي -
 .بيام تونمنمي گفتم بهت -
 !ريختي هم به رو اعصابم نکن گريه -
 .ميام شب -

 .زدم پوزخندي. کرد قطع رو گوشي
 .دارم کار من بزن رو حرفت زود -
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 .دادمي فشار مشتش تو رو فرمون. بود ساکت
 .دبي ريمب پروژه ويلتح براي بايد. داشته اماراتي شرکت با معامله يه مرگش از قبل ارسالن -
 بريم؟ -
 .باشن بايد داراسهام يهمه -
 نيستي؟ اصلي دارسهام تو مگه نداره؛ ربطي من به -
 .نياي تونيمي صورت يه در فقط توئه؛ نام به سهام درصد?? ولي بياي؛ تو خوادنمي دلم هم من -
 صورتي؟ چه -
 .کني من نام به رو سهامت -

 .کردم نگاهش سمتش برگشتم
 هالوام؟ من کردي فکر -
 !کنمنمي فکر تو يدرباره اصالً من -
 !کن فکر بهم کنممي خواهش چرا؟ -

 .بود شده گرد هاشچشم که بود اون حاال
 فهميدي؟. خودشيفته جناب کنمنمي تو نام به رو سهامم من -
 .بياي بايد پس -
 .نميام جايي من -
 .يبد رو شرکت ضرر تمام بايد خودت. نيا باشه -
 .ميدم -
 ميدم؟ ميگي چقدره ضررش دونيمي مگه تو آخه -
 چقدره؟ مثالً -
 .ميليارد چند -
 !چي؟ -
 .بيشتره توجيبيت پول از شد؟ چي آخي -
 بشيم؟ ورشکست ناراحتي چرا داري؛ شرکت خودت که تو ميگي؟ چي تو اصالً -
 .کردن شرکت معامله اين تو هم اردالن و من شرکت -
 .وسازنساخت کار تو هم هاچاقچيقا دونستمنمي -

 .زد پوزخندي
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 جورياون رو سابقت عشق جواب چرا دونمنمي البته که؟ يادته گفتي خودت. کنه استفاده هاشفرصت از بايد آدم -
 .دادي

 .بود تفريح زنگ نبود، فرصت محمد -
 .داشت گهن خيابون کنار و برگروند رو سرش. بود خاص چيز يه توش هاشچشم. کرد نگاه بهم

 .داري رو راه دو همون. دونيمي خودت. گرفتم بليت فردا براي -
 .کردي بيخود هم بعدش گرفتي؟ بليت که دارم پاسپورت من مگه اوال -
 .ندارم حوصله چون شو؛ پياده هم بعدش. بلدم رو کارم من اوالً -

 رو عمورضا يشماره و شدم تاکسي سوار. رفتم خيابون يديگه سمت. بستم محکم رو در و شدم پياده حرف بدون
 .بودم گرفته رو تصميمم. گرفتم

 کنم؟ کارچي بايد. گرفتم رو تصميمم من. عمورضا سالم الو؟ -
*** 
 اونجا دونستمنمي. ساده پيراهن دوتا و مانتو يه و شلوار دوتا و بلوز دوتا فقط. بودم برنداشته خودم براي خاصي چيز

 .بستم رو کمسا زيپ. باشه جوريچه قراره
 جوري البته بياد، باهامون هم اون بود قرار. بگم سينا به ديدم که هرچي من که بود شده قرار عمورضا يگفته طبق

 داشته برخورد باهاش زياد نبود قرار البته. بياد مأموريت براي ديوونه اون آدم، همه اين از بايد حاال. نفهمه کسي که
 کسِ که کردنمي فرقي برام پس شده؛ چي بدم خبر بهش بود قرار بودن داده بهم که گوشي طريق از فقط باشم؛
 .باشه ايديگه
 .بود پذيرايي تو سياوش. بيرون اومدم اتاق از. کردم سرم رو ايمسرمه شال

 ميري؟ داري -
 .آره -
 نبخشيدي؟ رو من هنوز هلنا -
 .رسممي رو حسابت خودم بياد هستي ورتص روي اخمي ترينکوچک ببينم اگه ولي باش؛ خواهرم مواظب. چرا -

 .زد لبخندي
 !هلنا عاشقتم -
 !پسرجون باش تعمه عاشق -

 .گرفت رو دستم و جلو اومد سياوش
 .بدم خبر هستي به برم بخشيدي؛ رو من که ممنون! نوکرتم خيلي -
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 !بيچاره ذليل برو -
 .رفت هاپله سمت سرعت با سياوش
 باهام زدنحرف بدون. رفتم سمتش. بود ايستاده در جلوي عصباني يچهره با عطا در؛ سمت برگشتم. زدم لبخندي
 !بده شفاش خدا. رفت حياط سمت برگشت

 رفت ماشين سمت ديد رو من تا عطا. زدمي حرف عطا با داشت حياط تو عسل. کردم خداحافظي بقيه و منيرخانم از
 .رفتم عسل طرف. شد سوار

 .خداحافظ -
 .برگشتم عسل سمت دوباره ولي رفتم؛ ماشين در سمت. ردک خداحافظي آروم عسل

 من تا وايسه چيزتهمه پاي باشه مرد بگيره ياد بايد اول. نده رو زياد بابک پسر اين به! باش خودت مواظب -
 .کني ازدواج باهاش بشم راضي
 .بود شده درشت عسل هايچشم

 !داره رو لياقتت کنه ثابت بايد -
 حرفي هم من و بود ساکت عطا راه تمام. کرد حرکت ماشين. شدم ماشين سوار و رفتم ماشين سمت دوباره
 .زدمنمي

 .بود هستي. خورد زنگ گوشيم
 .عشقم سالم -

 .برگردوند رو سرش دوباره و کرد نگاه بهم ثانيه چند عطا
 .دارم دوستت خيلي شدي؛ راضي تو که گفت سياوش! ممنونم هلنا -
 .عزيزم دارم دوستت منم -
 !باش خودت واظبم -
 .طورهمين هم تو عزيزم باشه -

 .کردم قطع رو گوشي
 !شديمي تنگدل بعد بگذره کميه ذاشتيمي -
 کني؟مي حسادت -

 .بود قرمز هاشچشم. طرفم برگشت



 

 

289 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 کسي براي خودت وگرنه کشن؛مي نقشه پولت براي همه که پولداري يبيوه يه تو کنم؟ حسادت بايد تو چي به -
 يکي تا بينيد؛دهن ـا*زنـ شما. چرخنمي دوروبرت همين براي فقط اطرافت مردهاي بقيه و سياوش. دارين ارزشي
 .توهم فاز تو ريدمي عاشقتم، ميگه بهتون الکي
 .زنممي حرف سياوش با دارم کردمي فکر

 .باشي موفق خوبه،. زياده تتجربه -
 .نزد حرفي ديگه و برگشت حرص با

*** 
 .بودن هم پدرش و آريا و بهار و دالنار فرودگاه تو

 .چسبيد بهش آدامس مثل و طرفش اومد ديد رو عطا دور از تا بهار
 .عشقم سالم -

. دادم تکون رو سرم فقط هم من و کرد سالم سرسري من به. نخورد تکون و بود ايستاده مجسمه مثل عطا
 دونستمنمي که بود چيز يه نگاهش تو بازم. کرد ينگاه بهم اردالن. جلوتر رفتم. اومدمي بدم ازش چرا دونمنمي
 .چيه

 حس. بود جوري يه اومد؛نمي خوشم ازش. کردم سالم هم آريا پدر به. داد تکون رو سرش هم اون. کردم سالم
 .کردم لعنتش بازم دلم تو. بود شده هامدل مثل شتيره سبز پيراهن اون با. نزديکم اومد آريا. داشتم بهش بدي

 .خانم سالم -
 .کردم سالم بهش تفاوتبي
 گيريد؟نمي تحويل -

 .نبودن هم عطا و بهار. زدنمي حرف آريا پدر و اردالن کردم؛ بقيه به نگاهي
 .بمون دور ازم -
 .کشونهمي سمتت رو من که داري چيزي يه. نميشه -
 من کنار اومد سريع آريا. شديم اهواپيم سوار بعد کميه. کردم پشت بهش. بود پررو چقدر. کردم نگاهش عصبانيت با

 .نشست
 اينجاست؟ جاتون -
 .جاستهمون من جاي باشي تو جا هر -
 .بشه خرد دهنش تو خوشگلش هايدندون اون بزنم ميگه شيطونه. شدم بلند کنارش از
 عزيزم؟ کجا -
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 .بودم ساکت بقيه خاطربه هم االن تا! باش رفتارت مراقب گفتم بهت -
  مده؟او پيش مشکلي: عطا

 .کردم نگاه بود کنارم که عطا به
 !تنهان جونالله بفرماييد شما. کنم حل رو مشکلم تونممي خودم خيرنه -

 کيه؟ الله: عطا
 الله؟ تو الدنه اون نکنه! نشه نگران وقت يه گفتم چسبيدين بهم الدن و الله مثل نيست. ديگه بهار -

 .گوشم سمت آورد رو سرش. کرد نگاهم عصبي عطا. خنده زير زد آريا
 کني؟مي حسادت داري -

 .بردم گوشش سمت رو سرم هم من
 .بهتره چسبيده بهت که آدامسي اون از شرايطش که بينيمي کني نگاه دستيم ـل*بغـ به اگه -

 .کردم صدا رو مهماندار. بود شده خيره هامچشم به. بود شده گرد هاشچشم. گرفتم فاصله ازش
 کنيد؟ عوض رو من جاي ميشه -

 .نشست سرجاش رفت عصبانيت با و برگشت بعد. کردمي نگاه بهم هنوز عطا
 خانم؟ اومده پيش مشکلي -
 .بشينم خانم يه پيش خواممي ممکنه اگه فقط. نه -
 .نداريم خالي جاي ولي ببخشيد؛ -
 همچين از داره که هدار مشکلي عتيقه يدختره اين گفته خودش با حتماً. زد برق هاشچشم و کرد نگاه آريا به

 .گذرهمي چيزي
 ببينم؟ رو بليتتون ميشه آقا. کنم چک هابليت بذاريد -

 .گرفت سمتش رو بليت و زد بهش چشمکي آريا
 .زد لبخندي دختر

 .شاهيه اردالن جاي جااين نيست؛ اينجا شما جاي آقا -
 .کنهمي ناز داره فقط نداره مشکلي ايشونم. عزيزم راحتم جاهمين من ولي -

 !لعنتي آرياي
 .بشينيد خودتون جاي سر بايد شما آقا: مهماندار

 .بودم کرده غلطي عجب. بودم شده هول. بشينم اردالن پيش خواستمنمي
 .کنيد عوض رو من جاي راحته اينجا آقا اين اگه خانم ببين -
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 .دادمي فحشم داشت مطمئنم. زد پوزخندي دختر
 .تهس خالي جاي چندتا عادي قسمت تو -
 .ندارم مشکلي من -
 .بفرماييد باشه -

 .رفتم مهماندار دنبال و برداشتم سريع رو ساکم
 .شدم رد اردالن و عطا کنار از. برم من کردنمي فکر آريا
 .زدم عطا متعجب هايچشم به پوزخندي. بود عطا يشونه روي سرش بهار

 کجا؟: اردالن
 .سمت اون ميرم -

 .رفتم و نزدم حرفي ديگه
*** 

 .گرفتممي تهوع حالت. اومدمي بدم هواپيما زا
 .داشتم فشار افت و بود پريده رنگم. بود شده بد حالم هواپيما تو اصفهان، بوديم رفته که پيش سال چند

 .شدم پياده هواپيما از و زدم پلک بار چند. داشتم سرگيجه هنوز ولي رسيديم؛ باالخره
*** 

 .ماشين يه با هم بقيه و بوديم ماشين يه با بهار و عطا و من. بخوره هم به لمحا ترسيدممي. زدمنمي حرفي هتل تا
 !ناراحته که جهنم به. بود برخورده بهش انگار بود؛ کرده اخم آريا
 .بود شده رزرو جدا اتاق يه هرکدوم براي هتل تو

 .ستمب رو هامچشم و خوردم برداشتم قرص يه. کشيدم دراز تخت روي و اتاقم تو رفتم سريع
*** 

 رو گوشي. بودم خوابيده چقدر. بود نُُه کردم؛ نگاه ساعت به. بود تاريک هوا. کردم باز رو هامچشم اتاق تلفن زنگ با
 .برداشتم

 بله؟ -
 .بخوريم شام خوايممي پايين؛ بيا ديگه ساعتنيم تا: عطا

 .بود ايديوونه عجب. کرد قطع رو گوشي
 رو موهام. کردم تنم جين شلوار با مشکي تيشرت يه. کردم خشک رو موهام مبعد. حموم رفتم و شدم بلند جام از

 . رفتم رستوران سمت و زدم چرک صورتي رژ يه و کشيدم چشم خط يه. بستم
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 و بود نشسته عطا کنار بود شبيه بلوز به بيشتر که کوتاهش بنفش پيراهن اون با که بود بهار ديدم که نفري اولين
 ازشون چشم صدايي با. بود تنش مشکي کتون شلوار با ايسرمه بلوز يه هم عطا. بود هشد وصل بهش معمول طبق

 .برداشتم
 نه؟ ميان هم به: آريا

 .بود شده قبل از ترخوشگل جين شلوار و سفيد بلوز اون با. رفتم آريا به ايغرهچشم
 .ندارم نظري -
 .يادب خوشت تآينده عروس از بايد باباشيزن تو باالخره چرا؟ -

 .باال رفت ابروهام
 .بشم دارعروس قراره دونستمنمي -

 .بود وايساده رومروبه درست جلوتر اومد. زد لبخندي
 .نبوده عطا پدر ارسالن ميگن دونستي؟مي -
 .کردم نگاه آريا به بود شده درشت حرفش از که هاييچشم با
 !گفته؟ کي -
 باشم؛ دامادت تا ميدم افتخار دارم من البته باشه؟ هم با روسيع دوتا چيه نظرت. کن ولش رو اون! بماند حاال -

 .منن دنبال آدم چقدر که دونيمي خودت وگرنه
 .بودم عصبي دستش از هواپيما ماجراي خاطربه هنوز. رفتمي اعصابم رو داشت ديگه

 ببندي؟ رو گشادت دهن که چيه نظرت -
 .رفتم بقيه سمت بهش توجه بدون. شد گرد هاشچشم

 نزده حرفي موضوع اين از وقتهيچ ارسالن چرا کردم؟مي باور رو آريا حرف بايد يعني بود؛ ما سمت چشمش طاع
 .رسيدم ميزشون نزديک. دادممي اهميت هاشحرف به نبايد! بود احمق دروغگوي يه آريا بود؟

 عوضي خانوادگي کالًً. کردمي نگاه بهم کنهمي نگاه شطعمه به که تمساحي مثل آريا پدر. کردم سالم همه به
 .بودن

 .دادن سفارش غذا
 مياد داد قرارداد امضاي براي شرکتشون وکيل. باشيد حاضر هشت ساعت قرارداد امضاي براي بايد فردا: اردالن

 .اينجا
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 حالي در زد؛مي حرف عطا گوش تو داشت بهار. دادمي بهم بدي حس يه نگاهش حالت هم باز. کردم بلند رو سرم
 بهش عطا اينکه از قلبم ته چرا دونمنمي. بود مجسمه هميشه مثل هم عطا. بود چسبيده بهش آدامس مثل وزهن که

 .شدم بلند جام از. بود برخورده بهش حرفم خيلي کنم فکر بود؛ کرده اخم آريا. بودم خوشحال دادنمي اهميت
 .خيربه شب -

 .گرفتم رو سينا يشماره و درآوردم رو گوشيم. رفتم اتاقم سمت و ندادم اهميت بهش. کرد نگاه بهم ثانيه چند عطا
 .الو -
 بله؟ -
 .داريم قرار هشت ساعت فردا -
 .باشه -

 آدم تا کردممي کورش بايد. کنهمي رفتار جورياين سربازشم من کرده فکر! احمق مرتيکه. کرد قطع رو گوشي
 .بشه
 .ومدانمي خوابم بود؛ دوازده ساعت. کشيدم دراز تخت روي

 بهار که درحالي ديدم رو عطا. زدم دور رو راهرو. اومدمي صدا راهرو تو از. بيرون اومدم اتاق از. شدم بلند جام از
. درآورد رو اتاق کارت شديگه دست با و بود گرفته رو بهار دستش يه با عطا. نداشت تعادل انگار. بود آويزون بهش

 .رفتن داخل و کرد باز رو در
 چيزي يه قلبم ته انگار داد؛ دست بهم بدي حس لحظه يه چرا دونمنمي. رفتم هتل يمحوطه سمت. مزد پوزخندي

 .دادمي آزارم که بود
 .بود کرده رو مونخونه هواي دلم. بود خوب هوا. نشستم هانيمکت از يکي روي

 .خانم ببخشيد -
 .ايستادم شدم بلند. خوردم جا. بود دهايستا پشتم عربي لباس با قدبلند مردي. کردم نگاه پشتم به برگشتم

 هستيد؟ ايراني شما -
 .زدمي حرف ايراني خوب ولي داشت؛ عربي لهجه

 .بله -
 .هستم ياسر من -
 .کردم نگاهش تعجب با
 بشينم؟ اينجا ميشه -
 .نه -
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 .برد باال رو ابروهاش مرد
 .ايرانيم يهازن عاشق من. خوشگلن ايراني هايزن البته داريد؛ قشنگي هايچشم -
 !نکني ترش اشتهايي؟کم -
 !بله؟ -

 .کردم بهش اخمي. بود نفهميده رو منظورم انگار
 .کردممي تعريف ازتون داشتم نزدم؛ بدي حرف شديد؟ ناراحت -
 !نشيد مزاحم. کنيد تعريف ازم نمياد خوشم -
 ...شما اگه بذارم؛ اختيارتون در چيهمه تونممي من -
 !ببند رو دهنت -

 .اومدمي دنبالم داشت. باشم تنها کميه مثالً خواستممي. رفتم البي سمت به و شدم بلند جام از. شد گرد هاشچشم
 !خانم کنيد؛ صبر خانم -

 .طرفش برگشتم. کردم مشت رو هامدست. بزنم رو عرب يه بود مونده فقط. رفتم تندتر
 کنم؟ خبر رو هتل مسئول يا کارت پي ميري -

 .دادم ادامه راهم به هم من. ادايست سرجاش مرد
 .کردم بلند رو سرم. يکي به خوردم محکم

 اومده؟ پيش مشکلي -
 .کردم نگاه نبود توش هيچي که يخيش هايچشم به
 پليسي؟ -

 يه قلبم. کرد نزديک گوشم به رو سرش پشت، از. گرفت رو بازوم که شدم رد کنارش از. کرد تغيير کميه هاشچشم
 .زد عادي لتحا از تندتر لحظه

 با هاعرب دونيمي فقط. نيست بدي يگزينه پولدار عرب مرد يه البته کشي؟نمي دست کارهات از هم اينجا -
 .نيستن قانع يکي به دارن؛ خوبي يميونه هازن

 .کشيد عقب رو خودش کميه. شدم خيره بهش. بيرون کشيدم دستش تو از رو بازوم. رفتمي مخم رو داشت
 .کثيفه کثيف آدم. نداره عرب غير و عرب! مرده مرد، قانعي؟ يکي به چي؟ تو -

 .ديدمش بهار با دونممي من بفهمه خواستمي دلم چرا دونمنمي. داد فشار هم روي رو هاشدندون
 !بزني حرف باهام جورياين کنممي تحمل ديگه نکن فکر باش؛ زدنتحرف مواظب -
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 زيادي کنم فکر چطوره؟ بهار راستي. بپيچي نسخه من براي اينکه جايبه اتاقت تو بري بهتري! نکن تحمل خب -
 .نترسه تنهايي از وقت يه باال برو. بود خورده
! هلنا سرت تو خاک. کشيدم دراز تخت روي. اتاقم تو رفتم سريع و هتل تو رفتم سرعت با. شد درشت هاشچشم
 که چه من به آوردم؟ روش به چرا. مهمي براش خيلي کنهمي فکر االن داري؟ نگه رو زبونت دقيقه يه تونينمي
 .بودم زده حرف بچگانه کنه؟مي غلطي چه داره

 .بستم رو هامچشم. بودم عصبي خودم دست از
*** 

 .پوشيدم جين شلوار با مشکي بلوز يه و امشونه رو آوردم طرفه يه. بافتم رو موهام و گرفتم دوش. بود هفت ساعت
 هفت يقه پيراهن يه يکيش که پيراهن دوتا همون جز نبود؛ همراهم ديگه لباس ولي د؛نبو رسمي زياد دونممي

 پيراهن و درآوردم رو هاملباس و شدم پشيمون. کردم نگاه آينه تو دوباره خودم به. بود سفيد ريز گالي با ايسرمه
 .زدم رنگيکم ايقهوه رژ. ردمک آرايشم کميه. پوشيدم هم رو عروسکيم مشکي کفش. بود بهتر نظرمبه. پوشيدم رو

 .بيرون اومدم اتاق از. شيک و ساده بود؛ خوب
 .زدم رو آسانسور يدکمه. رفتم آسانسور سمت
 .چرخوندم رو سرم. زد لبخندي و کرد سرتاپام از نگاهي. اومد بيرون اتاقش از هم آريا موقع همون

 گرفتي؟ قيافه برام کردم کاري بازم خانم، سالم -
 .گفتم چي بهش ديشب بود رفته دشيا انگار

 .سالم -
 همين؟ -
 بکشم؟ گوسفند برات خوايمي -

 در که آخر يلحظه در. شد سوار هم اون و شدم سوار. داشت نگه ما يطبقه تو موقع همون آسانسور. زد لبخندي
 چرا ونمدنمي. کشيدم راحتي نفس. آسانسور تو اومد و گذاشت در جلوي رو دستش عطا شدمي بسته داشت

 .نگفتم چيزي هم من و نکرد هم سالم حتي عطا. باشم تنها آريا با خواستمنمي
 قهريد؟ هم با: آريا
 .زد پوزخندي عطا
 .نيستيم پرچونه صبح سر تو مثل فقط. نه: عطا

 .باشه پرچونگي کردنسالم کنمنمي فکر -
 ندارم؟ خبر من شده عوض نمونزبو نکنه بود؟ سالم فقط گفتي که کلمه همه اون بگي خوايمي يعني -
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 .شديم البي وارد. زد برقي هاشچشم کردم حس. نموند دور عطا نگاه از که زدم لبخند بود پايين که طورهمين سرم
 .بودن البي تو آريا پدر و اردالن. بود ساکت آريا
 بودم؟ بيزار قدراين آدم اين از چرا. کرد بهم نگاهي آريا پدر. کردم سالم رفتيم ميزشون سر

 وکراوات مشکي شلوار و کت با مردي بعد کميه. هتل بياد امضا براي شرکت وکيل بود قرار. خورديم رو صبحانه
 ديدم که گرفتم رو نگاش رد. بود کرده اخم بهم که افتاد عطا به چشمم لحظه يه. اومد سمتمون و شد البي وارد
 سريع کردم؛ نگاهي دامنم و خودم به. بود من به چشمش سمتش برگشتم لحظه يه. کنهمي نگاه آريا پدر به داره

 حرف واردتازه مرد با داشت عطا. پوشيدم دامن بشينم درست تونمنمي وقتي چرا! من به لعنت. کردم مرتب رو دامنم
 به درآورد برگه سري يه. نبود خوب عربيم اصالً. نفهميدم من که گفت چيزهايي يه عربي به مرد. زدمي

 مرد سمت رو هابرگه همه. کردنمي امضا داشتن بقيه. کردم بهشون نگاهي. بود انگليسي زبان به. داد هرکدوممون
 .بود منتظر مرد. من جز گرفتن

 چيه دونستمنمي که رو چيزي تونستمنمي. کنممي امضا بعد بخونم رو هابرگه اين بايد من گفتم بهش انگليسي به
 .بود مبهوت هم عطا و کردمي نگاهم عصبانيت با اردالن. نداشتم اعتماد شونکدومهيچ به که مخصوصاًً کنم؛ امضا

 بازيه؟مسخره مگه. کن امضا شدي؟ ديوونه: اردالن
 .شدم بلند جام از
 !کنمنمي امضا چيه دونمنمي که چيزي -

 .شدن بلند جاشون از عصبانيت با آريا پدر خسرو و اردالن
 !دخترجون کن امضاش: خسرو

 .بود معمول حد از تربلند صداش
 .زدم رو حرفم من -

 .رفتم البي يديگه سمت
 .کنه امضا رو هابرگه کن حالي بهش برو عطا: اردالن

 .ببينم کن صبر: عطا
 .سمتش برگشتم. کنممي فرار دارم کنه فکر خواستمنمي. ايستادم سرجام

 چيه؟ هابازيمسخره اين -
 .کنيد کثيفتون هاي بازي وارد هم رو من خوايدمي شايد کنم؛نمي مضاا چيه ندونم تا من! ستمسخره تو براي -
 !چيهمه به زنيمي گند داري شدي؟ ديوونه چيه بازي. دونستمي قرارداد اين يدرباره رو چيهمه ارسالن -
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 مخصوصاً ندارم؛ اعتماد کسمهيچ به. شرکتم دارسهام من حاال مُرده، ارسالن بعدشم! بزن حرف باهام درست اوالً -
 !ديوونه توي به
 .کن امضا بيا خوش زبون با -

 .زدم پوزخندي
 نرفته؟ که يادت ترسمنمي هم ناخوشت زبون از من -
 .گوشم نزديک آورد رو سرش. زد چنگ رو بازوم دفعه يه
 !دادم رو بهت زياد چي؟ يعني ترس بفهمي تا آره؟ ببيني رو واقعيتم خوايمي -
 .بود اومده سراغم لعنتي ضربان همون بازم ولي ترسيدم؛ ثانيه ندچ براي صداش تن از
  کنم؟ امضاش کنيمي اصرار چرا نيست کفشت به ريگي اگه! کن ولم -

 .بود شده ترعادي صورتش رنگ. کرد ول رو بازوم
 چقدر دونيمي. کنه فسخ رو معامله تو کار خاطربه ممکنه بنديممي قرارداد باهاشون داريم که شرکتي اون رئيس -

 کنيم؟مي ضرر
 .کنم امضا چيه دونمنمي که چيزي تونمنمي. ميدم توضيح براش و زنممي حرف باهاش خودم من -
 .کن امضا بيا. نکرده الزم -

 .زدن لبخندي بقيه و اردالن. رفتم وکيل سمت
 .بزنم حرف رئيستون با خواممي گفتم انگليسي به

 .بدم گوش حرفش به خواممي بود کرده فکر حتماًً ببينم؛ رو عطا ي قيافه خواستمنمي. خورد جا مرد
 .شد خشک صورتشون رو خسرو و اردالن لبخند

 .گرفت سمتم رو گوشي بعد. گفت چيزايي يه عربي به گرفت رو ايشماره و درآورد رو گوشيش ترديد با مرد
 .گرفتم فاصله بقيه از و کشيدم عميقي نفس. گرفتم ازش رو گوشي

 .شاهي ارسالن مرحوم همسر هستم؛ سازگار هلنا من. مسال -
 :گفت فارسي به خط پشت مرد

 .بفرماييد خانم سالم -
 بزنم؟ حرف فارسي تونممي -
 .ميشم متوجه من بله -
 .بدم خبر بهتون شب من بديد اجازه اگه. کنم اشمطالعه بايد و دونمنمي چيزي قرارداد اين يدرباره من راستش -
 .بودن جريان در مرگشون از قبل شاهي آقاي نميشه؛ مخان ولي -
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 شما. کرديدمي رو کار همين بوديد من جاي هم خودتون اگه کنم فکر. کنم امضا تونمنمي من ولي ببخشيد؛ -
 کنيد؟ امضا مطالعه بدون رو چيزي حاضريد خودتون

 .کردمي فکر داشت انگار اومد؛نمي صدايي تلفن پشت از
 رو داراسهام تونمنمي چون دو؛ ساعت تا فقط. کرد رد رو شما مثل محترمي خانم درخواست هنميش. بگم چي -

 .دارم نگه بيشتر
 .داديد فرصت که ممنونم. نيست مشکلي باشه -
 .خانم کنممي خواهش -
 .خداحافظ -
 .وکليم به بديد رو گوشي لطفاً. خداحافظ -

 .گرفتم سمتش رو گوشي و وکيل سمت برگشتم دوباره
 .کرد قطع بعد و زد حرف کميه. گرفت رو گوشي وکيل. کردمي نگاه بهم عصبي عطا. کردنمي نگاهم همه

 .دادن مهلت بهمون دو ساعت تا گفت بهشون
 .کردممي شترجمه سريع بايد. رفتم اتاقم سمت سرعت با بقيه به توجه بدون هم من

 *** 
 اردالن چرا. بودم مشکوک من هم باز ولي نداشت؛ مشکلي راردادق ظاهراًً. بود شده خسته هامچشم. بود يک ساعت

 عادي زيادي چيهمه چرا ولي داشت؛ زيادي سود درسته نيست؟ خالف توش که بکنه ايمعامله همچين يه بايد
 خبره؟ چه فهمم؟نمي چيزي چرا. کن کمکم ارسالن. کردم فرو موهام تو رو هامدست. بود گرفته درد سرم بود؟

 .گرفتم رو سينا يشماره و درآوردم رو گوشيم. بود مشکوک که خورد چشمم به چيزي يه. کردم نگاه متن به دوباره
 بله؟ -
 .کيه مال سازانسايه شرکت بدونم خواممي -
 چي؟ براي -
 .بده جواب زود بدم توضيح ندارم وقت -
 .زنممي زنگ ديگه دقيقه چند -
 .برداشتم .خورد زنگ گوشيم. رفتممي راه اتاق تو
 .شاهيه عطا نام به شرکت خود -

 .بودم کرده سکوت
 شده؟ چيزي کردي؟ تعجب -
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 .بشم مطمئن خواستممي نه -
 کردي؟ سوال چي براي دونستيمي اگه -
 .کنجکاوي براي -
 .شاهي عطا هايدارايي به نه کني؛ تمرکز مأموريت روي و باشه کارت به سرت کنجکاوي جايبه بهتره -

 !ايعقده مردک. کرد طعق رو گوشي
 دارسهام عنوان به چرا نبود؟ قرارداد تو عطا خود اسم چرا بود؟ مديرعاملش ديگه نفر يه چرا بود عطا مال شرکت اگه

 بوده؟ اون مال سازانسايه شرکت بدونن خواستنمي چرا بود؟ کرده امضا فقط ارسالن شرکت
 عطا کاريپنهان فقط و نداشت مشکلي قرارداد هرحال به. برهب بيشتري سود خواستهمي شايد. ترکيدمي داشت سرم
 عطا فقط و بود البي تو هنوز وکيل. بود دو ساعت. پايين رفتم و کردم امضا رو قرارداد. بود جوري يه وسط اين

 .گرفتم سمتش رو برگه. کردم سالم بهش دوباره و جلو رفتم. بود کنارش
 .کنيد رتشک جهاني مارتين آقاي از من طرف از -

 .آسانسور تو انداخت رو خودش عطا آخر يلحظه در. شدم آسانسور سوار. رفتم اتاقم سمت. رفت و کرد تشکر وکيل
 داد؟ رو وقت اين بهت گفتي بهش چي -

 .فهميدمنمي من که بود چيزي يه صورتش تو. کردم نگاهش
 .ترنزديک اومد

 گفتي؟ بهش چي -
 .نباختم رو خود

 ؟بگم بهت بايد چرا -
 !مجبوري چون -

 .زدم پوزخندي
 کنه؟مي مجبورم وقتاون چي! اجبار -
 .من -

 نفس خوب تونمنمي کردم حس که بود نزديک قدراين صورتش. آسانسور يديواره به چسبيدم. ترنزديک اومد
 .بکشم

 کني؟مي درازتر گليمت از رو پات داري دونيمي -
 .نبود هميشه مثل قلبم! لعنتي ضربان همون بازم. مگوش کنار آورد رو سرش. کردممي نگاهش فقط

 !کرديمي دلبري خوب که مارتين يارو اون براي خورده؟ موش رو زبونت -



 

 

300 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .شد خيره بهم. بود شده درشت هامچشم. عقب برد رو سرش
 !متأسفم برات خيلي -

 سمت. بود رسيده هوا بهم تازه انگار. بيرون اومدم آسانسور از و عقب دادم هلش. شد باز آسانسور در موقع همون
 .داشتم خفگي حس و بود شده قرمز صورتم. رفتم اتاقم

 !شاهي عطا بهت لعنت -
 خودم براي و پايين رفتم. بيرون اومدم اتاقم از. بود شده مگشنه که بود دَه ساعت. نيومدم بيرون اتاق از شب تا
. گشتمبرمي و گرفتممي رو پاسپورتم بايد. نبود بودن ينجاا براي دليلي ديگه. برگردم داشتم دوست. گرفتم غذا کميه
 من. خنديدمي ديگه دختر يه با داشت که بود بهار. برگشتم. کرد جلب رو توجهم ايخنده صداي که بود رفته فکر تو
 !ايافاده يدختره نداشتم؛ رو اشحوصله. سمتم اومد ديد رو
 اينجايي؟ هم تو هلنا؟ اِِ -
 .توناجازه با -

 نگاه بود کنارش که ريزنقشي و الغر دختر به. بود نيومده خوشش زدنمحرف لحن از انگار. چرخوند رو هاشچشم
 .کردم
 .هديه دوستم: بهار
 .دادم دست باهاش و کردم دراز طرفش رو دستم. کنه معرفي دوستش به رو من بود مجبور انگار

 .هلنام منم سالم -
 .زدم بهش لبخندي. بود جيغو جيغ قدراين که بهار برعکس. دبو آروم خيلي نظربه. کرد سالمي

 بريم خوايممي. گرفته جشن قرارداد امضاي براي. کرده دعوتمون هديه، برادر مارتين، آقا شب فردا راستي: بهار
 .بخوره هم به مونسليقه نکنم فکر البته نمياي؟ تو بخريم لباس

 .پايين بيارم رو فکش بزنم بگه شيطونه
 .گردمبرمي فردا من. بريد شما عزيزم، نه -
 !ميشن ناراحت زشته چرا؟! وا -

 .کردمي دعوت زور به رو من داشت احمق اين بعد زد؛نمي حرفي بود اينجا خواهره خود
 !ترمراحت جوري اين -

 .شيممي خوشحال بياريد تشريف خانم: هديه
 .عزيزم ممنون -
 .دداري دوست هرجور کنم؛نمي اصرار باشه -
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 .رفتن و کردن خداحافظي هديه و بهار
 .رفتم پذيرش سمت. برم شم بلند که اومدمي خوشم هامهموني جوراين از خيلي

 برم؟ کجا بايد بگيرم بليت فردا براي بخوام اگه من ببخشيد -
 .دادمي توضيح برام و زدمي حرف داشت دختر
 .نميري جايي شما: عطا

 شد؟مي هرظا جاهمه جن مثل چرا. برگشتم
 بگيره؟ رو جلوم خوادمي کي -

 .زد پوزخندي
 .بري بذارن جايي پاسبورت بدون نکنم فکر بعدم. دونيمي خودت -
 مرگته؟ چه ديگه کردم؛ امضا که هم رو کوفتي قرارداد اون! برگردم خواممي من ديوونه ببين -
 ول رو دستم کردم کاري هر. يدکش هتل يمحوطه سمت رو من و گرفت رو دستم مچ. شد عصباني دفعه يه

 .کردنمي
 کلنجار بود عطا دست تو که دستم با همچنان هم من. گفت چيزي عربي به و سمتمون اومد هانگهبان از يکي
 .رفتممي
 .رفت و زد لبخندي هم اون و دادمي رو جوابش داشت عطا

 داد هلم رسيديم نبود کسي که جايي يه و کشيد محوطه سمت رو من دوباره. بود گفته بهش چي نبود معلوم عوضي
 .جلو

 اون به مياي فردا آدم مثل پس ببينتت؛ بايد داده گير مارتين يارو اين که کردي کارچي دونمنمي! احمق ببين -
 .بدم ازدست رو پروژه اين تو خاطربه خوامنمي! کنيمي گم رو گورت فرداپس و لعنتي جشن

 .گردمبرمي فردا من واد؛خمي چي اون نداره ربطي من به -
 .کرديمي رو االن فکر بايد اومديمي ـوه*عشـ براش داشتي که موقع اون -
 .نميام جاهيچ فردا من ولي گفتم؛ چي بهش بدم توضيح بهت نيست الزم! رواني بيمار شو خفه -
 که کسيه تنها ارتينم. نکردي مطالعه رو قرارداد خوب اينکه مثل! بدي رو پروژه ضرر بايد خودت پس باشه -

 .بگيره ازمون رو خسارت تمام و بزنه هم به رو قرارداد ساعت وهشتچهل بعد تونهمي
 بذاري؟ مايه من از پروژه اون خاطربه خوايمي -
 .شد ساکت لحظه يه
 .نيستي چيزي که تو کنم؛مي کاري هر پروژه خاطربه من -
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 حرف جورياين باهام عطا که نبود اول يدفعه اينکه با. بود دهکر ناراحتم حرفش چرا دونمنمي و بودم شده عصبي
 .شد عوض نگاهش حالت. کردم نگاهش. زدمي
 جواب خوادنمي دلم چون فقط خواي؛مي طوراين تو يا خورهمي هم به پروژه اينکه خاطربه نه. مهموني ميام باشه -

 !کنم جبران جوري يه بايد شده قائل ثنااست برام کرده لطف باالخره. ندم رو کرد بهم که رو محبتي
 .هتل داخل برگشتم و برگردوندم رو روم. کرد نگاهم حرص با. کنم مخالفت بازم داشت انتظار حتماً. پريد عطا رنگ
 نگاه ساعت به. بود شده تموم گرون برام حرفش. کنم خفه رو عطا خواستمي دلم. کردمي درد سرم. اتاقم تو رفتم
 موهام کش دنبال. نه يا دارن قرص ببينم پايين رفتممي بايد بخورم، نداشتم قرص. بود شب دو نزديک. کردم
. نبود کسي که االن. بود پام مشکي شلوار و گشاد آبي تيشرت يه و گوشم پشت زدم رو موهام. نکردم پيدا گشتم

 حتما. کنهمي سکته ببينه قيافه ناي با رو من بهار اگه گفتم خودم با. ديدنمي رو من کسي اومدم،مي رفتممي زود
 !پايين اومد کالسمون واي ميگه

 .نياد کسي که بود راهرو به حواسم. زدم رو آسانسور يدکمه و بيرون اومدم اتاق از
 .بود داده تکيه آسانسور يديواره به. کردم نگاه روحشبي هايچشم به. شد گرد هامچشم. شد باز آسانسور در

 .دادمي کـل*الـ بوي. گرفتم رو بازوش ناخودآگاه که افتادمي داشت. اومد سمتم دفعه يه .نداشت تعادل انگار
 !عطا -

 .بود شده خيره بهم
 جنبه؟بي وايسي روپات تونينمي که خوردي چقدر -

 .بود ريخته صورتش تو موهاش
 .گرفته غبار رو روش که ايشيشه مثل بود؛ کدر هاشچشم. نزد حرفي

 کجاست؟ اتاقت -
 .بودم شده کالفه. بود شده خيره بهم فقط و نزد حرفي بازم

 .بودم شده جنبهبي چقدر. بود رفته باال قلبم ضربان و بود امشونه روي سرش. اومد بيرون آسانسور از کردم کمکش
 چيه؟ اتاقت يشماره -

 .بودم شده کالفه. بود ساکت بازم
 !ديگه بزن حرف شدي؟ الل -
- ???. 

 .بگيرم فاصله ازش خواستممي فقط. بره اتاقش سمت کردم کمکش
 کجاست؟ کارتت -
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 .کرد نگاه فقط بازم
 !کرده گنده هيکل فقط! لعنتي دارم نگهت تونمنمي انداخته؟ کار از رو زبونت کـل*الـ نکنه. بزن حرف -

 باز در. کشيدم رو کارت بدبختي با. بود سنگين خيلي دارم نگهش تونستمنمي. جيبش تو کردم دست. سکوت بازم
 .بياد باال نفسم تا تخت روي نشستم هم خودم و تخت روي انداختمش. تو بردمش و شد
 بود؛ وصل بهت سريش مثل که هميشه کجاست؟ بهار اون. بياد جا حالت کني کوفت بيارن چيزي يه برات ميگم -

 .نيست داري احتياج بهش وقتي
 .صورتم تو ريخت موهام و کنارش شدم پرت. خودش سمت شيدک رو من و گرفت رو دستم مچ که شدم بلند جام از
 ديوونه؟ کنيمي غلطي چه داري -

 .زد کنار رو موهام و صورتم سمت آورد رو دستش
 بزني؟ حرف قدراين تونيمي جورچه! زنيمي غر خيلي -

 .شناختممي من که نبود آدمي اون عطا اين انگار بود؛ زده خشکم. بود ـمـار*خـ هاشچشم
 هم رو ارسالن دادي؟ بهش ايوعده چه کردي؟ خامش چطوري داد؟ فرجه بهت مارتين که کردي کارچي-

 داشتي؟ نگه نم تو اونم چي؟ رو آريا. نديد رو مادرم هايگريه که ارسالن کردي؟ خام جوريهمين
 .کنم شخفه خواستمي دلم. شدم بلند جام از و دادم هلش شدم، عصبي

 .کردم کارچي باهاشون که ميدم رو جوابت وقتش به بذار! ميگي داري چي فهمينمي ـتي*مـسـ تو -
 نه؟ زدي گول هاتچشم اين با رو همه -

 .شد گرد هامچشم
 .ميگي چرت داري بخواب؛ بگير -

 توي بازوم. شدم زنداني تنش و در بين که بود در دستگيره روي دستم. رفتم در سمت و زدم بهش پوزخندي
 .بودم شده شوکه و بود شده درشت هامچشم. بود هشد اسير دستش

 .بره راه تونستنمي پيش دقيقه چند که انگار نه انگار
 بود؟ رسوند بهم رو خودش سريع قدراين جوريچه
 ديوونه؟ کنيمي کارچي -

 .گفتنمي هيچي و بود شده خيره بهم
 ...جيغ وگرنه عطا وراون برو -

 !نداشت تپش قلبم .کرد خاموش رو چيهمه سکوت مهر
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 جوريچه دونمنمي. بودم کرده سقوط دره ته به من. بود زده يخ انگار بود دستگيره روي که دستي. بود ايستاده زمان
 متنفر اشبسته هايچشم از چرا بود؟ تار چيهمه چرا. رسيدم اتاقم به کي دونمنمي. بيرون اومدم جهنم اون از

 م؟بود بيزار سکوت اين از چرا بودم؟
 .بود مخم رو ساعت تاکتيک. بود بـرده باخودش رو من که گردبادي يه مثل بود؛ نامفهوم و گنگ چيهمه
. بودم کرده جمع شکمم توي رو زانوهام خالي تخت يه کنار اتاق، يه تو بودم دور امخونه از هافرسنگ که زني من،

 .بود ريخته هم به رو باورهام يهمه که اتفاق يه خاطربه
 ندادم؟ نشون العمليعکس هيچ چرا کردم؟ کمکش چرا! بودم عصبي خودم از افتاد؟ اتفاق اين که شد چي

 .بود بوسيده رو من خونسردي کمال با کرد،مي پيشکش داشت پروژه يه براي رو من پيش ساعت چند تا که مردي
 .بود شده کوفته تنم. بود شده روشن هوا. کردم باز که رو هامچشم. برد خوابم که گذشت چقدر دونمنمي
 .بود بـرده خوابم ديوار کنار زمين روي رو شب تمام

 .کنم فکر چيزي به خواستمنمي. زدم آبي صورتم به. رفتم دستشويي سمت و شدم بلند جام از
 بهش که بودم خودم مقصر بازم. داشتممي نبايد بيشتر انتظار ـت*مـسـ آدم يه از. بود اتفاق فقط ديشب اتفاق

 چيهمه بايد. بودم کرده تکرار رو اشتباه اين نفر يه با دوبار هر هم اون. بودم کرده اشتباه دوم بار براي. شدم ديکنز
 .نيفتاده اتفاقي انگار کردم؛مي فراموش رو

 .آوردممي خودم روي به نبايد هم من پس نبود؛ يادش چيزي بود خورده که الکلي همه اون با هم اون مطمئنم
 .کنم پاک ذهنم از تونستمنمي بود افتاده که رو اتفاقي هرچند
*** 

 کالفه و بود گرون خيلي هالباس. بودم اومده بيرون که بود ساعت دو. گشتممي مناسب لباس يه دنبال فروشگاه تو
 باالخره. کنم سالم بهش رفتمنمي بود زشت. ديد رو من هم اون. بود مردي يه با. ديدم رو هديه. برگشتم. بود شده
 .بود جشن اين صاحب جورايي يه اون

 .سالم -
 خوبي؟ هلناجون سالم -

 شکشيده مشکي هايچشم. برنزه صورتي و ريشته با. داشت سالچهل حدود. کرد نگاهم بود کنارش که مردي
 .نداختمي سياوش ياد رو من
 کني؟نمي معرفي جانهديه -
 .مارتين برادرم. هلنا بهار، عمويزن -
 .بود کرده تعجب ديدنم از انگار هم اون. بود اين مارتين پس خوردم؛ جا
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 .جهاني آقاي سالم -
 آره؟ شماييد معروف هلناي پس سالم -
 .باشم معروف زياد نکنم فکر -

 .رفت هالباس از يکي سمت هديه. زد لبخندي
 !باشيد جوون قدراين کردمنمي فکر. ديدنتون از خوشحالم -
 .طورهمين هم من -
 چرا؟ -
 .باشه بيشتر سنش بايد نظرمبه بزرگي اون به شرکت مدير شايد. دونمنمي -
 .خنديد هم باز
  ببينمتون شب ميشم خوشحال -
 .طورهمين هم من -
 خونديد؟ مهندسي هم شما. داريد تسلط انگليسي به هرچند. کنم کمکمتون تونممي داريد خريد اگه -
 .پزشکم من نه -

 .داد تکون تحسين عالمت به رو سرش
 .باشيد موفق -
 .ممنون -
 .اون مثل هم شما کنهمي خريد داره هديه. باشم خدمتتون در ميشم خوشحال ميگم بازم -

 .کنم رد رو اون مثل محترمي آدم درخواست تونستمنمي ولي برم؛ باهاشون خواستنمي دلم
 نشه؟ زحمت باعث -
 .افتخاره باعث نه -
. داشتم من که پولي اين با مخصوصاًً بخرم؟ لباس اينا جلوي خواستممي جوريچه. کردم نگاه هالباس به کميه

 .برن شايد کردم سرگرم الکي رو خودم
 نکرديد؟ پسند رو چيزي -
 .هنوز نه -
 .کنيدمي گيريسخت خيلي خريد تو خانما شما -
 .همينه ما ذات ديگه آره -
 .کنيدنمي انکار خوبه -
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 .باشه بدي کار خريد تو وسواس نکنم فکر. کنهمي انکار رو بد رهايکا آدم معموالًً -
 .کرد نگام مهربوني با و داد تکون رو سرش

 .هستيد شاهي ارسالن زن شما نميشه باورم هنوز -
 باوره؟ غيرقابل چيش -
 .شديد زنش ايديگه چيز خاطربه بگم که نيست طوري هم فکرتون طرز. جوونيد زيادي دونم،نمي -
 زن پول خاطربه من دونديدمي کجا از ديديد رو من نيست دقيقه چند هنوز شما پوله؟ منظورتون ديگه چيز -

 نشدم؟ ارسالن
 .بخونيد رو هاآدم فکر تونيدمي هستيد؛ باهوشي زن شما -
 . کننمي رو فکر همين اکثراًً چون بزنم؛ حدس خودم به راجع رو هاآدم فکر بخوام که نيست بودنباهوش به نياز -
 .جوريهچه نفر يه بگم نگاه يه با تونممي. داشتم برخورد زيادي هايآدم با و هستم ايباتجربه مرد من -
 جوريم؟چه من خب -
 .دوستپول نه پروا؛ بي و جسور -
 .بگيد درست شايد دونم،نمي -

 .کردمي صداش داشت هديه
 .ميام االن من ببخشيد -
 .برگردم خواممي من ديدب اجازه اگه. کنيد صبر -
 .نکرديد خريد که شما -
 .بخرم چيزي خوامنمي فعالً -
 .داريد دوست هرجور. باشه -
 .کنيد خداحافظي جونهديه از من طرف از -
 .بزرگيه افتخار برام شما با کردنصحبت. بينمتونمي شب! حتماً -
 .خداحافظ داريد؛ لطف -

 .بود محترمي مآد عجب. کنم خريد نکرد پيله خداروشکر
 يه مغازه يه ويترين پشت رفتم جلوتر کميه کردم؟مي غلطي چه بايد حاال. بود يک نزديک. کردم نگاه ساعت به

 .بود گرون کنم فکر ولي کرد؛ جلب رو امتوجه زمردي سبز لباس
 رو هم آستينش يه داشتم من که پول اين با. شد بلند سرم از دود کردم نگاه که قيمتش به. شدم فروشگاه وارد
 براي مناسب لباس يه کاش. بود قشنگ چقدر. کردم نگاهي لباس به بازم. بيرون اومدم مغازه از. بخرم تونستمنمي
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. ببينمش زودي اين به ديشب اتفاق اون با خواستمنمي. زدمي تندتند قلبم. ديدم عطا با رو بهار. آوردممي خودم
 .کردممي نگاه مغازه ويترين هب داشتم مثالً. نبينن رو من که برگشتم

 کني؟مي کارچي اينجا تو هلنا: بهار
 .برگشتم و زدم زورکي لبخند. فضول يدختره. بود مخم تو بهار نحس صداي! بهتون لعنت
 کنيد؟مي کارچي اينجا. سالم: بهار

 .زدممي قدم داشتم -
 .کنم نگاهش مخواستنمي ندادم؛ تکون رو سرم. اومدمي عطا لعنتي ادکلن بوي

 برگردي؟ خواستينمي مگه -
 .شدم منصرف نه -
 .مهموني مياي پس -
 .آره -
 بپوشي؟ چي خوايمي شب -

 .فضول يدختره چه تو به بگم بهش خواستممي
 .بود افتاده اتفاقي انگار نه انگار کرد؛مي نگاهم هميشه مثل خونسردي با عطا. برگردوندم رو سرم ثانيه چند
 .نبود مهم هم من براي! جهنم به اصالً. بود تفاوتبي قدراين که بود گرفته فراموشي واقعا حتماًً

 .بپوشي چي خوايمي نگفتي -
 .نکردم فکر بهش هنوز. دونمنمي -
 آبروريزي. مهمي اين به مهموني بياي تونينمي که جوريتاون هايلباس اون با. نداري لباس که تو چي؟ يعني -

 !ميشه
 .بودم شده يعصب دستش از
 لباس؛ گفت نميشه بهش که تو مال! بهتره وجبه يه شونهمه که تو هايلباس از جوريه؟چه من هايلباس مگه -

 !نداري رو صالحيتش چون چيه؛ آبرو بگي من به تو نيست الزم درضمن. ستپارچه تيکه يه کال شهمه
 .شد گرد هاشچشم

 ...کنيمي جرئت چطور-
 !بابا برو -

 .کنهمي مسخره رو من هايلباس احمق يدختره. دادم ادامه راهم به و برگشتم بهش وجهت بدون
*** 
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 از دونمنمي. بودم عصبي بازم ولي بودم؛ داده رو جوابش هرچند. شدممي منفجر داشتم عصبانيت از. شدم اتاقم وارد
 يک. بود رفته مخم رو عطا تفاوتيبي يا نبود باور قابل برام هنوز ديشب اتفاق يا بودم عصباني بيشتر خودم دست

 .بود ساده خيلي و بود مشکي پيراهن يه. کردم نگاه داشتم که پيراهني تنها به و شدم آروم کميه. بود گذشته ساعت
 بپوشمت؟ جوريچه کنم؟ کارتچي -

 پشت پيشخدمت. دمکر باز رو در و شدم بلند جام از. زدند رو اتاق در که شدممي ديوونه داشتم. نشستم تخت روي
 تو برگشتم و گرفتم رو بسته ازش. منه مال بسته که گفت انگليسي به. يادداشت يه با بود دستش بسته يه و بود در

 .اتاق
 . کردم باز رو يادداشت

 از من باش مطمئن. نيست من پول از نباش، نگران پس! کنممي کم سهامت سود پول از نترس. بپوش رو اين»
 .«کنمنمي خرج تو براي هم نقرو يه خودم پول

 .کردم باز رو بسته حرص با
 .بودم ديده که بود زمردي سبز پيراهن همون
 !لعنتي عطاي

 .ندارم مناسب لباس من کنه فکر بهار خواستمنمي. نداشتم ايديگه لباس ولي بپوشمش؛ خواستنمي دلم
*** 
 دامني با بود رومي مدل اشيقه. بودن دوخته من براي انگار. بود قشنگي خيلي پيراهن. کردم نگاه آينه تو رو خودم
 .کردم پام رو مشکيم کفش. کوتاه فون

 تتوي اون بودم شده مجبور لعنتي يگلوله جاي اون خاطربه! بودم بيزار ازش چقدر. کردم نگاه امشونه روي تتوي به
 .نشه ديده گلوله جاي که بزنم رو مسخره

 .بود چپم يشونه روي درست که کوچيکي رز گل
 کرده حماقتي چه نبينم که برداشتم چشم ازش. شدمي ديده کامالً امشونه تتوي بودم پوشيده که لباس اين با حاال
 .کشيدم لبم روي دوباره رو تيره بنفش رژ. بودم

 سرم روي رو داشتم که مشکي تل. بود خوب چيهمه. کردم نگاه بود ترمشکي آرايش با که مشکيم هايچشم به
 خبر بهم کسهيچ. برم کي با قراره دونمنمي. بود هفت ساعت. بودم آماده هميشه مثل و بود صاف موهام. ذاشتمگ

 .برداشتم رو گوشي. خورد زنگ اتاق تلفن. بود نداده
 .باش در دم ديگه دقيقه پنح: عطا

 .اومدم بيرون اتاق از و برداشتم رو کيفم. ريختمي همبه رو اعصابم داشت لعنتي. گذاشت رو گوشي
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 .اومدمي آسانسور سمت داشت که ديدم رو عطا
. بود زده مشکي باريک کراوات. بود تنش سفيد بلوز با مشکي شلوار و کت. شد قفل نگاهم تو نگاهش لحظه چند

 .بود شده چي دونمنمي. بود بسته باند دستش. بود ريخته پيشونيش رو کميه دارشحالت موهاي
 .لعنتي ضربان اون هم باز بود؟ شده چم من. برگشتم سريع
 ادکلنش بوي. ايستاده پشتم کردم حس. بودم شده هول چرا دونمنمي. زدم سرهم پشت رو آسانسور يدکمه سريع

 .کنم نگاهش برنگشتم. کنم حس تونستممي رو
 نگاه که بود آسانسور تو هم ديگه مرد يه. شد سوار حرف بدون هم اون و تو رفتم سريع و شد باز آسانسور در

. لرزيد نگاهش از قبلم که کردم بلند رو سرم. کرد نزديک بهم رو خودش کنارم اومد عطا. کردممي حس رو شخيره
 نگاه بهم جورياين چرا نبود؟ هميشه مثل نگاهش چرا. بود ريخته همم به اتفاق اون. بودم شده ديوونه شکبي
 کرد؟مي

 .ودب خيره بهم هنوز مردک. چرخوندم رو سرم
 دونستنمي ولي برداره؛ سرم از دست شخيره نگاه با مردک اون خواستمي انگار ايستاد؛ رومروبه درست اومد عطا

 تونستمنمي. بودم شده خفقان دچار. بود چپم يشونه به چشمش. دادمي عذابم بيشتر مرد اون از خودش نزديکي
 رسيديم، که البي به. بودم کرده عرق. دادنمي ابمعذ داشتن جورايي يه هرکدومشون. کنم تحمل رو کدومهيچ

 حس و خودم با هنوز من و زد برق هاشچشم ديدنم با آريا. بودند البي تو بقيه. بيرون انداختم سريع رو خودم
 .بودم درگير مناشناخته

 کني؟ تشکر خواينمي -
 .چرخوندم رو سرم

 چي؟ -
 .بود شده خيره بهم مات عطا
 .شاهي آقاي شد تموم کردنتوننگاه اگه البته يد؟نميار تشريف: آريا
 .رفتم خروجي سمت آريا به توجه بدون هم من. رفت هتل خروجي سمت حرف بدون و برگشت سريع عطا
 صورتيش رژ. بود شده خوشگل خيلي. بود تنش صورتي يدکلته لباس. بود ايستاده محوطه تو هتل بيرون بهار

 .رفت عطا سمت سرعت با و برگردوند رو روش ديد رو من. بود پيچيده رو ندشبلو موهاي. زدمي ذوق تو خيلي
 نميدي؟ جواب چرا رو تلفنت کجايي؟ عزيزم -
 .نشنيدم -



 

 

310 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 اين ولي بوديم؛ ماشين دوتا با بازم. شدم ماشين سوار سريع و بشنوم رو شونعاشقانه هايصحبت که نکردم صبر
 .بودن شده من ماشين سوار خسرو و آريا سري
 .دربيارم کاسه از ور خوشگلش آبي هايچشم اون خواستممي و بود مخم رو بود کنارم که آريا نگاه

 !شدي خوشگل -
 .زدم بهش پوزخندي

 .نميشه عوض بهت راجع نظرم من کني؟مي تالش قدراين نميشي خسته -
 .زياده صبرم من -
 .نداره فايده. نکن خسته رو خودت -
 .بينيممي -

 يه هاشچشم حالت. بودم عطا مات نگاه اون ياد هنوز. نداشتم رو آريا يحوصله. پنجره سمت ندمچرخو رو سرم
 .داشتبرنمي سرم از دست نگاهش ياد. بود ديگه جور

 .رسيديم قصر يه بگم بهتره يا وياليي يخونه يه به
 . بودم کالفه هنوز. ببينم رو عطا خواستمنمي بازم. شديم پياده ماشين از

. جلوتر رفتيم کميه. بودن خارجي و عرب بيشترشون. بودن سالن تو زيادي هايمهمون. شديم بزرگي پذيرايي وارد
 .اومد سمتمون و ديد رو ما مارتين

 .بفرماييد. اومديد خوش سالم -
 .زد لبخندي رسيد که بهم. داد دست همه با
 !زيبا خانم سالم -

 .نداشتم خوبي حس و اومدنمي خوشم نبود اينجا از چرا دونمنمي. زدم زورکي لبخند
 .جهاني آقاي سالم -
 .خانم بفرماييد -

 هم عطا. هديه پيش بود رفته بهار. بود گذشته که بود ساعت يک کنم فکر. نشستيم و رفتيم ميزها از يکي سمت
 بدي حس. نبود آريا. زدنمي حرف و ديگه مرد چندتا پيش بودن رفته هم خسرو و اردالن. گوريه کدوم نبود معلوم
 .سمتم اومد مارتين خواستم؟مي چي هاآدم اين بين اينجا من. داشتم

 ديد؟مي افتخار هلناخانم -
 نبودم بلد اصالً من اينجا؟ اونم رقصيدن. کنم کارچي بايد دونستمنمي اصالً. کردم نگاه شدرازشده دست به

 .کردم بهش نگاهي. بودم نکرده رو کار اين خودم قتوهيچ ولي رقصن؛مي که بودم ديده فيلما تو هميشه. برقصم
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 .باشم رقصيدن براي خوبي مورد نکنم فکر ببخشيد، -
 .زد لبخندي

 چرا؟ بپرسم تونممي -
 .نکردم رو کار اين حاال تا اصالً خب -

 .شد گرد هاشچشم
 .دونفره البته نرقصيدم؛ حاال تا من نکنيد، تعجب -
 .شما باهوشي به خانمي براي مخصوصاًً نيست؛ سختي خيلي کار باشيد؟ همراهم بديد افتخار بهم ميشه -
 خوايدمي اگه ولي ندارم؛ مورد اين تو خوبي استعداد زياد و هستم هوشکم هايآدم جزو موارد اين تو من اتفاقاً -

 .ندارم مشکلي من ببينيد صدمه
 .خنديد

 .ارزهمي امتحانش به کنم فکر -
 صاحب مارتين خب. کردنمي نگاه ما به همه ولي رقصيدن؛مي هم ديگه کسايي. رفتم باهاش شدم بلند جام از

 .باشم مسلط خودم به کردم سعي. بود جشن
 کنم؟ کارچي خب -
 .بکنيد نبايد خاصي کار ديگه و امشونه رو بذاريد رو دستتون -

 .بودم ايستاده ازش فاصله با البته کردم؛ گفت که رو کاري
 .بشه نزديک بهم نکرد سعي همين خاطربه معذبم، ميدفه انگار هم اون

 .نداريد که مشکلي چطوره؟ -
 .زنممي حرف رک که ببخشيد. ندارم دوست زيادم البته بربيام؛ پسش از بتونم کنم فکر. نيست سختي زياد کار -

 .زد مهربوني لبخند بازم
 داريد؟ ايبرنامه چه فرداپس براي -
 خبره؟ چه فرداپس -
 .ما شرکت بيايد پروژه افتتاح براي رهقرا -
 .گرديمبرمي فردا گفتن من به ولي -
. هست هفته آخر براي هم بليتتون. هستن جريان در شاهي عطا آقاي. باشيد اينجا هفته آخر تا قراره گفته؟ کي-

 .گرفته بليت براتون خودم وکيل
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 گفت. مهموني اين به بکشونه رو من خواستمي فقط و بود گفته دروغ بهم لعنتي عطاي. کردم نگاهش تعجب با
 اينکه از داشتم بدي حس! بودم خورده گول احمقانه چقدر. نکردم باور من ولي کنه؛مي هرکاري پروژه اين خاطربه

 .بودم عصبي. بود کرده سوءاستفاده ازم و بودم خورده رودست
 شده؟ چيزي -

 .نداشتم خوبي حال
 .نيست چيزي نه -

 .رقصيدمي بهار با داشت عطا. مچرخوند رو سرم
 و شد تموم آهنگ. کردمي نگاهم عصبانيت با و نداشت من از کمي دست انگار هم اون. کردم نگاهش نفرت با

 .داشتم بدي حال بودم خورده کلک اينکه از. نشستم جام سر رفتم سريع
. کنم پارهپاره رو لباس اين خواستمي دلم. فهميديمنمي رو کارش اين علت بود؟ کرده رو بازي اين باهام عطا چرا
 .بودم لوحساده احمق يه من بودم؟ پوشيده بود خريده که رو لباسي چرا

 !چيزايي اين اهل دونستمنمي -
 .چرخوندم رو سرم

 .کردم نگاه بود دستش ليواني که آريا به برگشتم
 .کردمي رويزياده داشت کنم فکر. شدمي ديده سرخ هايرگه هاشچشم تو
 هستم؟ چيزايي چه اهل -
 .ميگم رو خوشگل تتوي همين -

 .کشيدم عقب رو خوردم که آورد امشونه سمت رو انگشتش
 !ندارم حوصله بمون دور ازم. باشه داشته ربطي تو به نکنم فکر -
 نداري؟ مشکلي اون با چطور. باشه بهتر من از مارتين نکنم فکر چرا؟ -
 .نمياد خوشم تو از چون -

 .شد عوض گاهشن حالت
 مياد؟ خوشم ازت من فهمينمي چرا -
 .نمياد خوشم ازت من اينجاست مشکل فهمم؛مي -
 .بهترم که پير ارسالن اون از دارم؟ ايرادي چه من -
 فهميدي؟ کنه توهين ارسالن به کسهيچ نميدم اجازه! شي خفه بهتره -
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 بايد. رفتم در احمقانه؟سمت مهموني اين به ودمب اومده چرا اصالً. کردم مشت رو هامدست. شدم بلند جام از
 !پروژه و مهموني هرچي باباي گور. گشتمبرمي

 خوبيد؟ هلناخانم -
 .برگردم خواستممي فقط و بودم عصبي. کردم نگاه مارتين به
 .برم خواممي من بديد اجازه اگه ولي کنم؛ ناراحتتون خوامنمي ببخشيد -
 کردم؟ کاري من کرده؟ ناراحتتون که شده چيزي -
 .نيست خوب حالم کميه من فقط خوبه؛ چيهمه اتفاقاً نه -
 بيايد؟ همراهم ميشه -

 .بود احترام قابل برام مرد اين. کردم نگاهش
 .گيرمنمي رو وقتتون زياد -

 .رفتيم باغ سمت هم با و دادم تکون رو سرم
 .بشه بهتر حالتون شايد بزنيد قدم کميه -
 .باشيد اينجا مهمون همه اون با نيست درست. برگرديد هبهتر شما. ممنون -
 .نمياد پيش مشکلي دقيقه چند -

 .زدنمي حرفي هيچ
 .بشم آشنا بيشتر باهاتون دارم دوست -

 .کردم نگاش و کردم بلند رو سرم
 يکم درخواستم دونممي. ديدمتون نيست زيادي زمان من درسته. بشيد ناراحت خوامنمي. نکنيد تعجب -

 نه هم اگه. ميشم خوشحال بديد آشنايي يه فرصت بهم اگه. کنم امتحان رو شانسم خواستم ولي ست؛غيرمنتظره
 .شدم آشنا شما مثل محترمي خانم با که خوشحالم بازم

 که نيستم موقعيتي تو اصالً من ولي خوام؛مي معذرت. بود غيرمنتظره کميه حرفتون. شدم شوکه کميه ببخشيد -
 باشن؛ شما کنار در دارن دوست که هستن هاخيلي مطمئنم. هستيد محترمي آدم شما. کنم فکر چيزها اين به بخوام

 .کنممي رد رو درخواستتون که متأسفم. ندارم مناسبي شرايط اصالًً من ولي
 .شد غمگين نگاهش

 که؟ نشديد ناراحت من از -
 انتخاب هستيد که هرجا اميدوارم. نيستم ناراحت دمپيشنها از هرحال به. کنيد انتخاب که هستيد آزاد شما نه -

 .طورههمين مطمئنم چند هر. باشيد داشته خوبي
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 .برگشتيم رو اومده راه و نزد حرفي ديگه مارتين. زدم لبخندي
 .ميدم پيشنهاد بهتون بازم بود نيفتاده کدوممونهيچ زندگي تو اتفاقي روز اون اگه. ببينمتون بازم روزي يه شايد -
 .کردم نگاش تعجب با
 .کنه شوخي باهاتون ترسهمي آدم! کردم شوخي -

 .زدم لبخندي
 .برگردم خواممي شيدنمي ناراحت اگه. شديد همراهم که ممنونم خيلي ازتون -
 .برسوننتون هتل تا يکي ميگم. بکنيد هرکاري مختاري شما. زيبا هلناي نميشم ناراحت ازت وقتهيچ من -

 .گرفت رو دستم. بردم طرفش رو دستم
 .باشه داشته رو شما لياقت که باشيد کسي با اميدوارم -

 .شد غمگين هاشچشم
 .خداحافظ. خوادمي آدم که نميشه چيزي اون هميشه ولي باشيد؛ شما نفر اون خواستمي دلم خيلي -

 که نبود مهم برام. نهکمي نگاه مارتين و من به و ايستاده ورودي هايپله روي که ديدم رو عطا. چرخوندم رو سرم
 .کرد حرکت ماشين و شدم ماشين سوار. بود خرد دستش از اعصابم کافي ياندازه به. کنهمي فکري چه

 با مخصوصاً. نداشتم رو مردي هيچ پذيرفتن آمادگي من ولي بود؛ خوبي مرد مارتين. دادم تکيه شيشه به رو سرم
 .بودم کرده پيدا هاتازگي که سردرگمي اين
 .شدم پياده لهت دم

*** 
 عسل حتي سيا، و هستي براي دلم. گشتمبرمي زودتر کاش. کشيدم دراز تخت روي و کردم عوض رو هاملباس
 .بود شده تموم گرون برام موضوع اين قدراين چرا دونمنمي. بود گفته دروغ بهم لعنتي عطاي! بود شده تنگ
 از و خونه دم رفتممي گاهي هرچند. بودم نديده رو مامان که بود وقتچند. کنم ـل*بغـ رو مامان خواستمي دلم
 مادر بوي من براي مريم. بشينم کنارش روزا اون مثل. کنم بوش کنم، بغلش خواستمي دلم ولي ديدمش؛مي دور
. زدم غلت جام توي. زدمي شور دلم چرا دونمنمي. بودم نکرده حس وقتهيچ رو واقعيم مادر که مني براي داد؛مي
 رو حالم رفتنراه کميه شايد شدم بلند جام از. بود زده سرم به خوابيبي بازم. بردنمي خوابم. بود سه نزديک اعتس
. نبود سرد ايران مثل اصالً اينجا. زدم قدم محوطه تو. رفتم هتل يمحوطه سمت. بيرون اومدم اتاق از. آوردمي جا

 .کشيدم عميقي نفس
 !برگشتي زود نگذشت؟ خوش بهت مهموني -
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 رو اشحوصله اصالً. بزنم حرف باهاش خواستمنمي. بود قرمز کامالً هاشچشم حاال که کردم نگاه آريا به برگشتم
 .رفتم هتل طرف به. باشم تنها کميه ذاشتننمي چرا. نداشتم

 کشيده؟ نقشه برات عطا دونيمي -
 غيرمستقيم که بود دوم بار امشب. بود کشيده اينقشه چه دفعه اين نبود معلوم! لعنتي اون بازم. سمتش برگشتم

. جلوتر اومد. خوردم جا حرفش از که بفهمه آريا خواستمنمي نزدم؛ حرفي. زده کلک بهم عطا گفتنمي بهم
 .بود قرمز آبي جايبه انگار هاشچشم

 به اون وگرنه بشه؛ نزديک بهت خوادمي همين خاطربه. کنه نابود هم رو تو خوادمي ارسالن از نفرت خاطربه اون -
 .نميده اهميت زني هيچ

 بشه؟ نزديک بهم بايد عطا چرا بعدم. ميگي چي نيست مهم برام اصالً و زنيمي حرف چي از دونمنمي! نگو چرت -
 .کشيده نقشه برات! ميده تشخيص بهت رو نگاهش هم احمق يه حتي -
 .بکنه خوادمي کارچي که نيست مهم برام هم عطا ميگي؛ چي نيست مهم برام -
 کيه؟ واقعاً عطا بدم نشون بهت خوايمي -
 .نيست مهم برام گفتم -
 شدي؟ عاشقش هازن بقيه مثل هم تو نکنه چيه، -
 !درکبه برو -
 !زنممي حرف مدرک با من. کيه واقعاً شاهي عطا بدم نشونت تا بيا باهام نيست جورياين اگه -
 .نميام جايي تو با من -
 .هتله همين تو مدارک نترس، -
 .نميام جايي هم تو با ترسم،نمي ازت من -
 .ايستاد جلوم اومدم دفعهيه. دادم ادامه راهم به
 !کيه اون کنممي ثابت بهت -
 .بذار راحتم کنه؛مي کارچي اون نيست مهم برام گفتم -
 هازن يهمه که داره چي احمق اون دونمنمي خوردي؟ رو اشمسخره يقيافه اون گول هم تو نکنه چيه؟ -

 !ميشن اششيفته
 .کنهمي غلطي چه که نميشه مربوط من به اون کارهاي! نزن مفت حرف -
 .بيا نيست مهم برات و ميگي راست اگه پس جدي؟ -
 .رفت هتل ورودي طرف به
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 .طرفم برگشت نداشتم؟ خوبي حس چرا. بودم ايستاده جام سر
 !هديگ بيا نيست؟ مهم برات نميگي مگه -

 .چيزيه عطا و من بين کنه فکر خواستمنمي. رفتم دنبالش
 .داشتم اضطراب قدراين چرا دونمنمي. داشتم بدي حس. بود شده خيره بهم آريا. شديم آسانسور وارد
 .رفتمي اتاقي سمت. شديم راهرو وارد

 .برد در سمت و درآورد جيبش از کارتي بود؟ چي براي اضطراب همه اين. بودم کرده مشت رو هامدست
 کجاست؟ اينجا کني؟مي کارچي داري -
 .کن نگاه فقط و نزن حرف -
 .بشم جايي وارد اجازه بدون خوادنمي دلم چيه؟ کارا اين -
 ترسي؟مي ببيني قراره که چيزي از يا بري جايي اجازه بدون خواينمي -
 !ترسمنمي من گفتم نزن، مفت حرف -
 .ترسينمي کن ثابت باشه -
 کنم؟ ثابت رو چيزي تو به بايد راچ -
 .کنيمي فرار داري که معلومه رنگت از چون خودت؛ به نه من به -
 .نکردم فرار وقتهيچ کنم؛نمي فرار من -
 .کن ثابت -
. لرزيدمي پاهام. تو رفت. نداشتم اعتماد بهش. بره اون اول گفتم بهش. تو برم کرد اشاره بهم سر با. کرد باز رو در

 .باختممي رو خودم نبايد. تو رفتم نبالشد آروم
 .گذاشت بينيش روي رو انگشتش آريا

 :گفت آروم
 .کن نگاه خوب -

 .بود زده خشکش من مثل هم عطا. شد گشاد حد آخرين تا ديدمي که چيزي با هامچشم. جلو رفتم آروم
 عزيزم؟ شده چيزي: بهار
 کارچي اينجا من. نداشت حرکت توان انگار پاهام. رفتم عقب قدم يه. کرد باز گردنش دور از رو بهار هايدست عطا
 شده متر هزار انگار لعنتي راهروي اون. دويدم راهرو سمت سرعت با و برگشتم. کرد نگام پوزخند با آريا کردم؟مي
 .بود
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 در داشت که آخري يلحظه تو که چيزي آخرين. توش انداختم رو خودم سريع. بود طبقه همون تو آسانسور
 رو مشدهحبس نفس بستم، رو اتاقم در وقتي. بود بلوزش باز هايدکمه و سرخ صورت ديدم، شدمي بسته آسانسور

 گولش بچگانه چقدر! عوضي آرياي. رسوندم تخت به رو خودم. نداشت رو وزنم داشتننگه تحمل پاهام. کردم آزاد
 کور کاش. شدنمي پاک هامچشم جلوي از صاويرت. دادممي تکون رو پاهام و نشستم تخت روي. بودم خورده رو

 بودم؟ متنفر صورتي لب رژ و سفيد بلوز از چرا. زدم چنگ رو موهام. ريخت صورتم روي اشک يقطره اولين! بودم
 برام صورتي پيراهن چرا بودم؟ بيزار گردن روي خوردهگره سفيد هايدست از چرا اومد؟مي بدم بلوند موي از چرا

 مارتيني چرا نيومد؟ چشمم به آريا زيبايي وقتهيچ چرا نداشت؟ جذابيت برام آريا آبي هايچشم چرا بود؟ انگيزنفرت
 بود؟ ارزشبي برام حتي بودم کرده فرصت تقاضاي ازم محترمانه که
 اقاتف اين چطور! احمق هلناي واي! کيه دونستممي که کثيف آدم اون منفور؟ مرد اون آدم همه اين بين بايد چرا

 بودم؟ نفهميده من که افتاد اتفاق اين کي بود؟ افتاده
 .بود فهميده آريا حتي کردم؟ کارچي من! واي واي
 ديگه قلبم سوارخ حاال. بودم بيزار خودم از. بودم کرده فرو قلبم توي رو خنجر خودم دست با خودم سازگار، هلنا من،

 !بود همين براي لعنتي ضربان اون پس بود؛ شده حفره
 تا گذاشتم دهنم روي رو دستم. اومدمي فرود تخت تشک به درپيپي مشتام. بگيرم رو اشکم جلوي تونستممين

 .بود خودم حماقت خاطربه کردم؟مي گريه داشتم چرا! بودم مرده کاش! شدممي خفه کاش. کنم خفه رو هقمهق
 .شناختمنمي رو احمق هلناي اين من. خوردمي هم به حالم سردرگمي اين از! بودم متنفر وضع اين از
 رفتم چرا بود؟ افتاده اتفاق اين چرا بودم؟ کرده رو کاراين قلبم و خودم با چطور! بودم باخته بد بودم؛ باخته خودم به

 اين من. دوباره شدممي بلند من بشم؛ حقير که ذاشتمنمي ديگه. بود کشيده نقشه برام که جهنم به اصالً اونجا؟
. نداشت من زندگي تو جايي آدم اون. بود قلبم مرگ قيمت به اگه حتي. کشتممي خودم تو رو فضعي هلناي

 !گشتمبرمي بايد. گشتمبرمي بايد. نداشت وقتهيچ
*** 

 .بودم کرده خاموشش بهش کردننگاه بدون تفاوتيبي با من و بود خورده زنگ بارها و بارها گوشيم
 .بودم خوابيده کي اومدنمي يادم. بود صبح ده ساعت

 روح بي هامچشم. کردم نگاه خودم به آينه تو. زدم صورتم به آب مشت چند و شدم بلند جام از. کردمي درد سرم
 بود؟ اومده سرم باليي چه. بود

 .چکيدمي آب موهام تمام از که کردم رو کار اين قدراين ريختم؛ صورتم روي آب دوباره
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 هاتماس تمام بين از. کردم روشن رو گوشيم. کردم عوض رو تيشرتم و بافتم رو موهام. بيرون اومدم دستشويي از
 .گرفتم رو ششماره سريع. سراغم اومد شورهدل هم باز. افتاد هستي يشماره به چشمم
 .پيچيد گوشي تو هستي يخسته صداي. خورد بوق چندتا

 هستي؟ الو -
 خوبي؟ تويي؟ هلنا سالم -
 چطوري؟ تو آره -
 .بمخو من-
 زدي؟ زنگ داشتي کاري -
 .بپرسم رو حالت خواستممي جوريهمين نه -

 .اومدمي گوشي تو کسي پيج صداي
 کجايي؟ هستي -

 .بود شده هول
 .خونه -
 کجايي؟ ميگم بهت! بگو رو راستش -
 .بيمارستان -
 شده؟ چيزي -
 ...مامان -
 .نشستم تخت روي جاهمون. بود شده سست پاهام. گريه زير زد
 هستي؟ شده چي -
 .کرده سکته ميگن دکترا. بيمارستان آورديمش. شد بد حالش ديشب مامان -
 شده؟ چي مگه کرده؟ سکته چي يعني شد؟ جورياين چرا چي؟ -
 .عصبي فشار ميگن دونم،نمي -
 شده؟ عصبي مامان مگه -
 !بودي اينجا کاش. دونمنمي دونم،نمي -
 .گردميبرم پرواز اولين با من نباش نگران -
 .شده رفع خطر شکر رو خدا. نکن ناراحت رو خودت. خوادنمي -
 .باش مامان مواظب. ميام گفتم -
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 .کننمي صدام برم بايد من هلنا. باشه -
 .گشتمبرمي االن همين بايد. کرد قطع رو گوشي

 .شده بد لمحا ديشب خاطربه کنه فکر کسي خواستمنمي. بود حالبي زيادي صورتم. کردم نگاه خودم به
 سطل تو انداختم و برداشتم رو رژ. شد خشک دستم نزديکش. رفت صورتيم لب رژ سمت دستم. کردم آرايش کميه

 .رفتم هاپله سمت. برم آسانسور با خواستمنمي. بيرون اومدم اتاق از. زدم لبم به و برداشتم زرشکي رژ. آشغال
 .ديدم آخر دپاگر توي رو شب اون مرد همون. رفتم پايين دوطبقه

 .ايراني زيباي بانوي سالم -
 يکي االن بودم حاضر داشتم که روحي شرايط با. داشتم تنفر شدتبه مذکر هايجنس يهمه از لحظه اين در فعالًً

 .گرفتم طرفش رو انگشتم و سمتش رفتم. بشه خالي هامعقده تا کنم خفه رو
 رو حسابت و کنمنمي کنترل رو خودم بعد يدفعه چون نبينمت؛ نزديکم ديگه هستي که هرکس! آقا ببين -

 !عوضي يگندهشکم مردک. رسممي
 .کرد نگاهي شکمش به و شد گرد مرد هايچشم

 .اون به برسه چه ترسيدم؛ خودم جديت از خودمم
 .رفتم پذيرش سمت و شدم رد کنارش از
 برم؟ بايد کجا بگيرم بليت امروز براي خواممي خانم ببخشيد -

 پرواز. گرفتم بليت شب هشت ساعت براي. بود گفته که جايي سمت رفتم. کنم کارچي بايد که گفت همب دختر
 آماده که کردم جمع رو چمدونم. شده حساب قبالًً اتاقم پول دونستممي. بودم عصبي. بيارم گير نتونستم زودتر
 .باشم

 .زدم مي قدم کميه بايد. داشتم خفگي حس اتاق تو
 .بود سينا کردم؛ بهش نگاهي. خورد زنگ گوشيم. يرونب اومدم هتل از

 .برداشتم
 .بله -
 نشد؟ خبري ديشب از چرا کجايي؟ معلومه -
 .نپيچي پروپام به بهتره نيست؛ خوب حالم امروز من سرگرد -
 .شدي بلند چپ يدنده از نگذشت؟ خوش بهت ديشب شده، چي -
 !دادننمي راه رو پليسا که حيف ولي بود؛ خالي جالت بود خوب خيلي اتفاقاًً -
 :گفت حرص با
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 کردي؟ کارچي ديشب -
 .کردم جاجابه هروئين دوتن کنم؟ کارچي خواستيمي مثالًً -
 بگذروني؟ خوش يا بگيري اطالعات اونجا رفتي. نکن بازي من اعصاب با -
 .نزن زنگ ديگه. دارم کار هم االن نيستم؛ زيردستت من! کن باز رو گوشات خوب-

 بود هتل کنار که شاپيکافي سمت. بودم نخورده چيزي ظهر ديروز از. بود گرفته درد ممعده. کردم قطع رو يگوش
 .دادم سفارش قهوه و کيک يه. رفتم

 .سالم-
 .کردم نگاهش تعجب با. کردم بلند رو سرم

 نشدم؟ که مزاحمت -
 کنيد؟مي کارچي اينجا شما. بفرماييد نه -
 گرفته سمتم که پابندم به. بود افتاده ماشين تو ديشب. بيرون اومديد گفتن. بدم بهتون ور اين هتل بودم اومدم -

 .کردم نگاه بود
 .گرفتم ازش

 .ممنون -
 .اينجا اومديد ديدمتون -
 .پذيرش به داديدمي. بيايد دنبالم بکشيد زحمت خودتون که نبود نيازي -
 ناراحتيد؟ چيزي از -
 .نه -

 .بود فهميده مارتين انگار نداشتم؛ رو کسهيچ يحوصله اصالً
 .خداحافظ. نکردم انتخاب رو مناسبي زمان کنم فکر شدم؛ مزاحم ببخشيد -
 .رفت خروجي سمت و شد بلند جاش از

 خالي اون سر رو بقيه تالفي داشتم چرا. دارم مشکلي چه من که نداشت ربطي اون به. بودم رفته تند هم باز. لعنتي
 .گرفتم رو بازوش. رفتم دنبالش و شدم ندبل جام از کردم؟ مي

 .سمتم برگشت
 .کنم احتراميبي خواستمنمي نيست؛ خوب حالم کميه من ببخشيد -

 .کرد بهم نگاهي
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 اگه بخوريد چيزي يه بريم بهتره پريده؛ رنگتون. ميشه جورياين هاوقت بعضي آدم. کنممي درک نداره؛ اشکال -
 .شيدنمي ناراحت

 به اعصابم همين خاطربه نيست؛ خوب مادرم حال گفت و زد زنگ خواهرم فقط. نيستم بداخالق مقداراون من -
 .کردم دعوا عرب مرد يه با هم راه تو. نکرد صادر زودتر رو بليت که کردم دعوا بليت مسئول با بعدم. ريخته هم

 .بود شده گرد هاشچشم
 !ترسيدم جبروتت از لحظه يه هستي؛ ترسناکي زن -
 .ميشم جورياين وقتا گاهي من -
 زني؟مي بشي جورياين وقتا گاهي که هم رو کسي. ميشي جورياين وقتا گاهي که کرد رحم خدا -
 !وقتا گاهي -
 واقعاً؟ -
 .آره -
 .برم من نيست خوب حالتون االن اگه پس -
 .کنم کنترل بيشتر رو خودم بايد خوام؛مي معذرت -
 بودم دور ازشون و افتادمي امخانواده براي اتفاقي بودم جات اگه هم من. کنيد خواهيمعذرت نيست الزم گفتم -

 .دادممي نشون رو العملعکس همين
 .کنيدمي درک که ممنون -
 .کنممي خواهش -

 و کردندمي زندگي اينجا خواهرش و اون و بود روس مادرش و ايراني پدرش اينکه. گفت خودش از کميه مارتين
 اداره رو شرکت که بود اون حاال و بود کرده تأسيس رو شرکت اين پدرش و بودن کرده فوت شمادر و پدرش

 وقتهيچ. بود خوبي مرد مارتين. نکنم فکر چيزي به پرواز موقع تا و خريد برم باهاش کرد مجبورم بعدش. کردمي
 .کرد پياده هتل دم رو من شش ساعت. بشم ناراحت دوباره من خواستنمي شايد نزد؛ حرفي تقاضاش اون از
 فرودگاه؟ برسونمت خوايمي -
 .ميرم خودم. افتاديد کارتون از من خاطربه امروز. ممنون نه -

 .گرفت رو دستم
 منتظرت که هست يکي هميشه بمونه يادت. گذشت خوش بهم واقعاً. بود خوبي روز خيلي امروز عزيز هلناي -

 .باشه
 !مارتين -
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 .خداحافظ. اتخانواده پيش برو. بشه خراب روزت خواستمنمي چون ؛نزدم حرفي اگه. نگو هيچي -
 .خداحافظ -

 ...مثل يکي و مارتين مثل يکي. متفاوتن هم با قدراين هاآدم چرا که کردم فکر اين به من و رفت مارتين
 .بود شده خيره بهم زدمي نفسنفس که حالي در سرخ صورت با عطا. برگشتم. کشيد رو دستم يکي دفعه يه
 .بود آبي نبود؛ سفيد. کردم نگاه بلوزش به
 .کشيدم بيرون دستش تو از رو بازوم سريع. افتادم ديشب ياد
 .زدم زنگ بهت دفعه هزار بودي؟ گوري کدوم -

 کار بهترين االن ولي بگيره؛ آروم دلم تا بيارم سرش باليي يه داشتم دوست. کنم نگاه بهش حتي خواستنمي دلم
 .رفتم هتل سمت. بود بهش توجهيبي
 هان؟ بودي رفته کجا صبح از عوضي اون با -

 من. زدمي داد من سر الکي وقتاون کردمي داشت دوست غلطي هر خودش. بود شده تموم ديگه صبرم. زدمي داد
 :زدم داد خودش مثل هم
 فهميدي؟ نداره ربطي تو به -

 .گرفت رو بازوم دوباره. شد گرد هاشچشم
 !نزن من به رو فتکثي هايدست -

 .کرد ول رو بازوم. بود زده خشکش
 االن ولي بودي؛ شوهرم پسر قبالً فهميدي؟ نيستي من کسهيچ تو. ميرم بخوام که هرکي با بخوام هرجا من -

 .نداره ارزشي هيچ برام که ايغريبه مرد يه فقط. نيستي هم اون
 .هتل سمت برگشتم. کردمي نگام بهت با
 .کن صبر-

 .ايستادم جام سر
 و بشي بدبخت قبل مثل و نرسه بهت ارث اون از ريالم يه حتي که کنم کاري و کنم اتبيچاره تونممي دونيمي -

 فاميل خاطربه گذرونيمي خوش و چرخيمي ول خودت براي داري اگه االن. نکنن حسابت اصالًً خانواده اين جزء
 جهاني؟ مارتين مثل يآدماي با گشتن به چه پاپتي توي وگرنه هاست؛شاهي

 .زدم پوزخندي. سمتش برگشتم
 با نگيريشون؟ ازم که افتممي پات به ميام االن و داره اهميت برام هاپول اون کردي فکر مهمه؟ برام کردي فکر -

 با من يخانواده باشم؟ ميگي که انگيزينفرت يخانواده اون جزء که اينم عاشق من که کردي؟ فکر چي خودت
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 که هاييآدم و قاچاقچي مشت يه جز هستيد چي شماها وگرنه بود؛ آدم که بود شاهي تنها اون. مرد سالنار مردن
 .کثافت ميگم بهش من که بينيدمي چيزي يه تو رو مردبودن فقط کشيد؟مي يدک رو مرد اسم فقط
 !هستم پاپتي بدبخت يه تو قول به که کنممي افتخار خودم به نباشم کثافت تو شما مثل که اينه بودنپاپتي اگه

 .شدم خشک زد صورتم به که سيلي با
 هاشدست جورياين هم بيابون اون تو شب اون حتي. لرزيدمي جورياين که بود بار اولين براي هاشدست

 .دادمي فشار هم روي رو فکش و بود کرده ورم پيشونيش رگ و بود شده گشاد هاشچشم مردمک. بود نلرزيده
 .زدم لبخندي

 نشد؟ نه شد؟ خنک دلت االن. شدي ديوونه گفتم رو واقعيت چون دونممي! شاهي عطا شناسمتمي خوب من -
 نه داره ارزش برام پوالت نه چون نيست؛ مهم برام بکن برمياد دستت از هرکار. کثيفي چقدر دونيمي هم خودت
 دور ازم! متنفرم مربوطه هاشاهي و تو هب که هرچي از! باکالست و پولدار اصطالح به يخانواده اون نه خودت،

 !بمون
 .پايين رفتم و برداشتم رو چمدونم. کردم عوض رو هاملباس

 .طرفم اومد و ديد چمدون با رو من و بود البي تو آريا
 ميري؟ کجا -
 .ندارم رو اتحوصله وراون برو. نداره ربطي تو به -
 ميري؟ داري فهميدي رو عطا واقعيت چون چرا؟ -
 .کن فکر جوراين تو -
 .بخوره رو اون گول هم تو مثل زني کردمنمي فکر -
 !کنه هنگ ممکنه مغزت کني؛ فکر که نيار فشار مغزت به زياد تو -

 سمت بهشون توجه بدون. هتل ورودي سمت اومدنمي داشتن عطا و بهار. کشيدم خروجي سمت رو چمدون
 زد و تاکسي به رسيد. شدم سوار سريع هم من. اومد سمتم سرعت با بعد و کرد نگاهم فقط اول عطا. رفتم تاکسي

 .چرخوندم رو روم. شيشه به
 آخرين و کرد حرکت تاکسي. کنه حرکت گفتم بلندتر دفعه اين. کردنمي حرکت ولي کنه؛ حرکت گفتم مرد به

 .بود عطا يزدهبهت يقيافه ديدم که چيزي
*** 
 سينا و عمورضا هايتلفن. شد بد حالش مامان چرا نگفت بهم هستي. دهش بهتر مامان. برگشتم که ستهفته يک

 ترسريع رو وکالت کارهاي که زدم زنگ قادري به. کنم اعتماد کسي به ديگه خوادنمي دلم اصالًً. نميدم جواب رو
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 وقتي. ارهفش تحت بود معلوم قادري صداي از. ميونه در لعنتي اون پاي مطمئنم من. نميشه گفت ولي بده؛ انجام
 من ولي نيست؛ درست وسط اين چيزي يه فهميدم بکنم، براتون کاري عيد تا تونمنمي مشرمنده سازگار خانم گفت

 چه بفهمم خوادمي دلم خيلي. داره نگه کنترل تحت رو من تونهمي نکنه فکر که ميرم اينجا از و خورمنمي شکست
 سوئيت يه خودم براي کردم جمع که پواليي با. بشم زديکن عطا به خواستمنمي ولي اومده؛ پدرم سر باليي
 قادري حتي من با لجبازي خاطربه نيست بعيد عطا از. ميشه مشخص چيهمه عيد بعد تا کردم، اجاره متريپنجاه

 .ندارم اعتماد کسي به ديگه. بخره هم رو
 پاي روي بهتره پس. بکنه کارايي يه ونهتمي دونممي بگيره، رسيده بهم که رو ثروتي تمام تونهمي گفت بهم وقتي
 شاهي يه هم خودم هرچند بمونم؛ هاشاهي يخونه تو خوامنمي ديگه. کردممي زودتر بايد که کاري وايسم؛ خودم
 .ميشه ناراحت دستم از دونممي. بگيره رو جلوم سيا خوامنمي. نزدم حرفي عسل و سيا به. هستم

 با که رو عکسي. ندارم اينجا زيادي چيز که هرچند. کردم جمع رو چمدونم. کنم زندگي تونممي بهتر جورياين ولي
 .بيرون ميارم اتاق از رو چمدون. ببرم اينجا از خودم با خواممي که چيزي تنها دارم؛برمي گرفتيم هم

 نگام تعجب با دو هر پذيرايي به واردشدنم با. شده ناهار نزديک چون اومده؛ سيا دونستممي. شده دو نزديک ساعت
 .کننمي

 بري؟ خواي مي جايي: سياوش
 .ميرم دارم آره -
 مسافرت؟ ميري داري ميري؟ کجا. بينممي دارم که رو اون -
 .گرفتم خونه -

 .زنهمي خشکش سيا
 !کردي؟ کارچي -
 .برم اينجا از خواممي گرفتم؛ خونه-

 :زنهمي داد
 شدي؟ ديوونه گرفتي؟ خونه -
 .کردممي زودتر بايد که ريهکا! باش آروم سيا -
 ميري؟ داري وقتاون توئه مال دونگش دو خونه اين شدي؟ خل -
 .کن درک ترم؛راحت جورياين سيا -

 .کنهمي نگام ناراحتي با عسل
 ...روز اون خواستم نمي من هلنا: عسل
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. نگرفتم دل به من. بودي فشار تحت ارسالن دادن دست از خاطربه چقدر دونممي من. عسل نيستي تو مشکل -
 .ترمراحت جورياين خودم چون ميرم؛ دارم

 .نداده تحويل رو آپارتمان هنوز که قادري احمق؟ يدختره بري خوايمي گوري کدوم: سياوش
 .کردم اجاره رو جا يه -
 شديم ما حاال ؟مياد بدت ما از قدراين شده؟ تحمل غيرقابل برات اينجا قدراين يعني! هلنا ايديوونه احمق يه تو -

 کني؟مي اجاره خونه بگي کسي به اينکه بدون ميري خودت براي که غريبه
 بذار. سپردمنمي بهت رو زندگيم چيز ترينمهم وگرنه ارزشي؛با برام چقدر دونيمي خودت چيه؟ هاحرف اين سيا -

 !برم ناراحتي بدون
 ولي ميري؛ داري که شده چي دونم نمي من! شدي ونهديو برگشتي که موقعي از تو چه؟ من به اصالًً. برو باشه -

 .اونه کار دونممي. فهمممي
 همين خاطربه. نکن جورياين کنممي خواهش. نداره کسي به ربطي برم، خواستممي من. نزن الکي حرف سيا -

 .نگفتم زودتر بهت کارهات
 !بکن خوايمي غلطي هر برو! جهنم به برو باشه -
 !سيا -
 .من آپارتمان بريم ابي حداقل -
 !نه -
 نداري؟ نياز کسي به و واستي خودت پاي رو تونيمي بگي خوايمي. ميده معني چه کارات اين! لجبازي چقدر -
 .نيست اين موضوع -
 هان؟ چيه پس -
 .کنم تکيه کسي به ابد تا تونمنمي کنم؟ زندگي خودم براي بايد من فهمينمي چرا سيا -
 .نزن يالک حرف! بابا برو -

. کردم خداحافظي همه از. بيرون رفت خونه از زدنحرف بدون جروبحث، کلي از بعد. نداشت فايده سيا با زدنحرف
 .بکنه بخواد هرکاري تونهنمي فهموندممي اون به بايد من ولي بودن؛ ناراحت هم بقيه و منيرخانم

 .رسيدم بود شهر وسط تقريباً که قديمي يخونه دم به
 يه و کوچيک حال يه. شدم خونه وارد. کنم پيدا خورهمي پولم به که ايخونه همچين بودم تونسته شتنگ کلي بعد

 نفر يه فقط که کوچيکه قدراين که کوچيکي يآشپزخونه و دستشويي و حموم و داره انباري ياندازه خواب اتاق
 هايمغازه از هم رو شبقيه. هست دگيزن براي وسيله کميه اينجا خداروشکر. ندارم زيادي چيز. ميشه جا توش
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 خوادمي کي تا عطا دونمنمي. کنم اندازپس بايد عيد تا حداقل. بدم هدر رو پولم خواستمنمي خريدم؛ دوم دست
 .کردممي چيزي هر يآماده رو خودم بايد بده؛ ادامه
*** 
 .ناراحته دستم از هنوز دونممي ليو کرده؛ آشتي باهام و آورده رو سيا هستي. اينجا اومدم که هست هفته يک

 معلوم هاشچشم از. کردم هم سر دورغ چندتا هم من. کردم ول رو هااون يخونه چرا که گفتمي شهمه هستي
 سيا هايحرف از. زنمنمي حرفي نخوام من اگه دونستمي. نگفت چيزي ديگه ولي نکرده؛ باور رو حرفم بود

 .بجنگه باهام خوادمي کي تا دونمنمي. داره اينقشه چه باز برگرده وقتي بودن معلوم. سفر رفته عطا که فهميدم
 يفاصله درمانگاه تا خونه از. ميام بيرون خونه از. پوشممي رو هامکفش. خريدممي بخاري يه بايد شده؛ سرد هوا

 و زن داشتن با تونهمي مرد يه چقدر. ميشه خيره بهم وقيحانه چطور که بيزارم همسايه مرد هاينگاه از. نبود زيادي
 مرد يه. کردممي تعجب بود بقيه دنبال چشمشون و داشتن خوبي هايزن که مردايي از هميشه! باشه عوضي بچه
 رفت؟مي هرز هاشچشم بازم خوب يخانواده وجود با که خواستمي چي زندگي از مگه

 .ميام بيرون خونه از زنهمي که کثيفي لبخند به توجه بدون
*** 
 .ميدم جواب رو گوشي تلفن زنگ با. بود شده زياد سرماخوردگي هوا سردي خاطربه. بود شلوغ خيلي درمانگاه امروز

 بله؟ -
 .دارن کار باهاتون شهابي دکتر آقاي دکتر خانم -
 .ميام االن باشه -

 داره؟ کارمچي شهابي دکتر يعني بودم؛ کرده تعجب
 .ميرم اتاقش سمت. اومدنمي خوشم ازش وقتهيچ که بود درمانگاه لياص دارهايسهام از يکي شهابي دکتر

 .اتاق داخل برم ميگه بهم و زنهمي لبخندي منشيش
 .نشسته ميزش پشت شگنده شکم اون با شهابي دکتر. ميشم وارد و زنممي در
 .سالم -
 خوبيد؟ دکتر خانم سالم -
 .ممنون بله -
 .بشينيد بفرماييد -

 .ميشينم صندلي روي ميرم
 دکتر؟ آقاي شده چيزي -
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 .مياد طرفم و ميشه بلند جاش از
 دکتر؟ خانم هستيد خوب -

 .زنهمي ايمسخره لبخند. کنهمي نگاهم جوري يه کنم؛نمي درک رو رفتارش
 داريد؟ کارچي من با بگيد ميشه -

 .شينهمي رومروبه درست
 .بخوان رو عذرتون که گرفتن تصميم مديرههيئت راستش -
 .بود اصلي دارسهام خودش بود؟ کي مديرههيئت از منظورش. کنممي نگاهش تعجب با
 اومده؟ پيش کارم تو مشکلي گرفتن؟ رو تصميم اين که دکتر آقاي شده چيزي -
 ...راستش -

 .مياره جلو رو سرش
 .نميگن توندرباره خوبي چيزهاي راستش -
 .کنممي نگاهش تعجب با
 !چيزايي؟ چه مثالً -
 .ستمديره هيئت تصميم اين بزنم؛ حرف اشدرباره خوامنمي -
 .بدونم رو تصميم اين علت بايد من کنم فکر -
 زنن؟مي توندرباره هاييحرف چه دونيدنمي شما يعني -
 بدونم؟ بايد -
 ...و زيبا ي بيوه زن يه خب -

 از داره انگار ندارم؛ رو هاشبازيگربه و موش يحوصله ميشم؛ بلند جام از. هاشهلب رو مسخره لبخند همون هنوز
 .پيچونه رومي حرفش قصد

 کنم؟ حسابتسويه کي نداره؛ اشکالي باشه -
 .خورهمي جا حرفم از
 !بشيد؟ اخراج که نيست مهم براتون يعني -
 نمک درخواست ازتون بخوام نميده اجازه شخصيتم کنن؟مي اخراجم کردنتحقيق بدون که بمونم جايي بايد چرا -

 .اشتباهه من به راجع فکرتون وقتي کنيد نظر تجديد
 .ميرم در سمت

 .بيايد راه باهام اگه کنم؛ عوض رو بقيه نظر بتونم شايد -
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 .سمتش گردمبرمي. شدم خشک جام سر
 .ندم دست از رو کنترلشون تا کنممي مشت رو هامدست

 چيه؟ منظورتون -
 اگه بمونيد؟ تنها خوايد مي کي تا. داديد دست از رو شوهرتون اشم خب. باشيد نشده منظورم متوجه نکنم فکر -

 .ذارممي اختيارت در بخواي که رو چي هر بيايد راه باهام
 .شده گرد هامچشم

 نداري؟ بچه و زن خودت مگه ميدي؟ نامربوط پيشنهاد بهم وقيحانه جوراين کشينمي خجالت! دکتري مثال تو -
 !شدي دارنوه تازه شنيدم

 درضمن. باشه قانوني قراره چيهمه. نداري خوبي مالي وضع دونممي! نزدم بدي حرف که من ميشي ناراحت راچ -
 !باش مطمئن. کنهنمي درست برات مشکلي من زن

 .زنممي پوزخندي
 يگندهشکم مردک کنم؛نمي نگاه تو به بميرم هم بدبختي از. بشم گندهشکم توي يصيغه که يعني قانوني؟ -

 !عوضي
 قدراين رو لبم. کارتن تو ريزممي رو وسايلم حرص با و ميرم اتاقم سمت. بندممي محکم رو در و بيرون ميام اتاق از

 .ميشه اتاق وارد منشي. مياد خون داره کنممي حس که گرفتم گاز
 دکتر؟ خانم شده چيزي -
 .نه -
 کنيد؟مي جمع رو وسايلتون چرا -
 .ميرم دارم -
 نميايد؟ ديگه يعني ه؟شد چي مگه چرا -
 .نه -
 چرا؟ آخه -
 .دونمنمي رويا، دونمنمي -
 .کرديمي دعوا باهاش داشتي که گفت منشيش کرده؟ کاري شهابي اون -
 .برم اينجا از خواستممي هم خودم نيست؛ چيزي -
 کنيد؟ مي کارچي حاال شد؟ جورياين چرا -
 .دونمنمي فعالًً -
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 .بيرون بيام اونجا از خواميم فقط. بيرون ميام اتاق از
 .کشميم عميقي نفس. شينممي هست نزديکم که سبزي فضاي صندلي روي. ميشم دور درمانگاه از

 شايد ميگم خودم با ولي بدم؛ جواب ندارم حوصله کيه؛ دونمنمي. کنممي نگاه شماره به. خورهمي زنگ گوشيم
 .ميشه قطع بدم جواب خواممي تا. باشه افتاده اتفاقي بازم سمترمي کرد سکته مامان که روزي اون از. باشه هستي
 .ميدم جواب. خورهمي زنگ دوباره

 بله؟ -
 دکتر؟ خانم کردن اخراجت -

 .شنوممي رو صداش هفته سه از بعد
 .ينش اخراج نامشروع روابط خاطربه هم اونجا از اگه البته کني؛ پيدا کار ديگه جاي يه بتوني شايد. نباش نگران -

 .کردم مشت رو هامدست
 چيدن؟ رو زبونت -
 اونجا از خواستممي هرحال به. کنيمي ترکوچيک رو خودت فقط کارات اين با چون! شاهي عطا حقيري خيلي -

 بهم رو کردي خرجش که پولي همون خريدي؟ چند رو شهابي دکتر. کردي ترراحت رو کارم فقط تو بيرون؛ بيام
 !پسندممشکل من که، دونيمي. نيومد خوشم ازش من خب ولي داد؛ پيشنهاد

 .شده عصبي بود معلوم هاشنفس صداي از
 من نظر از چون کردي؛ ضرر که بدون دادي بهش ميليونپنج باالي اگه فقط. نداره اشکال شدي؟ ناراحت چيه -

 پس. بشي کستورش ممکنه من زدنزمين براي شاهي؛ عطا کنممي بهت نصيحت يه. ارزهنمي هم هزارتومان
 !نميارم کم يکي تو جلوي بميرم اگه من. بدي شکست رو من تونينمي چون نکن؛ خرج بيخود رو پوالت

 کنيمي زندگي موش سوراخ اون تو رفتي. کني التماس بهم خودت کنممي کاري زرنگي؟ خيلي کردي فکر االن -
 هستي؟ قوي مثالً کردي فکر

 آروم ثانيه يه رسنمي رو حسابت کي اينکه ترس از تونينمي که تو قصر هب داره شرف ميگي تو که سوراخي اون -
 .بخوابي

 نرسيد؟ بهت پولدارت پير شوهر از هيچي و خورد سنگ به تيرت که ترکيمي عصبانيت از داري چيه -
 دوباره راحت تونممي من دونيمي خودت چون باش؛ خوش باهاش برو پس ميشي خوشحال توهمات اين با اگه -

 .نيست مهم برام اصالً هم هاپول اون. بسازم رو زندگيم
 کني؟ زندگي راحت ذارممي من کردي فکر -
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 بکن؛ خواي مي هرکاري باشه آره؟ بيرون بندازي خونه اون از رو من چيه؟ بعديت حرکت کني؟ کارچي خوايمي -
. بدي شکستم تو که اينه از بهتره بندازم رو دنبالمه چشمش که مونهمسايه مردک اون به بشه الزم اگه چون

 .داشتم نگهش نم تو هنوز نرفته که يادت. آريا سراغ برم چطوره
 !لعنتي کنممي نابودت -
 رو من کابوس هم خوابت تو بينممي االن ولي کني؛ مشغولم رو خودت که ندارم ارزش قدراون من گفتي يادمه -

 .بينيمي
 .برممي ـذت*لـ بازي اين از چون کنم؛ نابودت ذرهذره خواميم من! گرفتي باال دست خيلي رو خودت -
 افسردگي باختي اگه فقط. داره وجود بازنده بازي هر تو باشه يادت فقط مياد؛ خوشم کردنبازي از منم باشه -

 !نگيري
 !نداره امکان! زن يه از اونم بازه؛نمي وقتهيچ شاهي عطا -
 !نگير کم دست رو زن يه وقتهيچ درضمن باش؛ خودت مراقب پس -

 داشت؟برنمي سرم از دست چرا. فهميدمنمي رو نفرت همه اين دليل. کردم قطع رو گوشي
*** 

 نبودم؟ فکرشون به زودتر چرا بود؟ گذاشته من براي رو هااين چرا ارسالن. کردم نگاه بود جلوم که مدارکي به
 ولي دادم؛مي نشون حسابدار يه به بايد. درنياوردم سر ازشون که بود شرکت چندتا اسم و رقم و عدد سري يه

 .کنم اعتماد هرکسي به تونستمنمي
 يه از پيش وقت چند. گشتممي کار يه دنبال بايد اول. بکنم براشون فکري يه بعداً تا گذاشتم کمد توي رو مدارک

 حاال ولي نرفتم؛ بودم مانگاهدر اين تو و داشت کمي حقوق چون ولي بود؛ شده کار پيشنهاد بهم خيريه درمانگاه
 .نه يا هست برام کار هنوز ببينم گرفتممي تماس باهاشون بايد. داشتم احتياج بهش
 *** 

 اون به که بود ماهي چند. بود شده عوض زندگيم که بود روزها همين درست. کردم نگاه زمين روي برف به
 امان در شهابي مثل آدمايي هاينگاه شرا از حداقل. بود خوب محيطش ولي داشت؛ کمي حقوق. رفتم درمانگاه

 .نداشت کاري بهم و بود کرده سکوت که بود ماهي چند. بود نکرده عمل بودم کرده که فکري طبق عطا. بودم
 و خورهمي زنگ گوشيم. ميام بيرون درمانگاه از. شده تموم شيفتم و شده شب هشت نزديک. کنممي نگاه ساعت به

 .ميشه ديده روش سياوش اسم
 کردي؟ من ياد شب وقت اين شده چي! قربان بفرماييد -
 .هلنا سالم -
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 .مضطربه انگار جوريه؛ يه صداش
 شده؟ چيزي سالم -
 .خاموشه گوشيش صبح از نداري؟ خبر هستي از تو فقط. نه -
 .نزده زنگ که توئه با کردم فکر هم من نزد؛ زنگ بهم امروز نه -
 !نگرانم است؟کج ببيني خونه بزني زنگ ميشه -
 .باشه -

 .دارم شورهدل. زنممي زنگ خونه به دارم ماهه چند از بعد. گيرممي رو خونه يشماره
 .سالم -
 تويي؟ مادر هلنا -
 .مامان آره -
 زدي؟ زنگ افتاده اتفاقي شده؟ چيزي -

 مامان وقتي از هم اون. زنممي زنگ خونه به وقتي گاهي فقط چون زدم؛ زنگ خونه که بود کرده تعجب مامان
 .نبود خونه بابا و بود شده بد حالش

 .داشتم کارش خاموشه هستي گوشي صبح از نه -
 .شدم نگرانش منم. داره قرار دوستش با گفت. بيرون رفته صبح از -
 .دارم کار باهاش من بگيد اومد اگه. شده تموم شارژش حتماً نباشيد نگران -
 خوبي؟ خودت. مادر باشه -
 .آره -
 ...بابات برگردي؟ خواينمي وزهن -
 .بشه بد حالت خوامنمي نکن؛ شروع کنممي خواهش مامان -
 ...ديگه شده عوض بابات مادر هلناجان -
 !کنممي خواهش مامان -
 .کنم ناراحتت خوامنمي. عزيزم باشه -

 .کنممي قطع رو گوشي رو کنممي خداحافظي
 شايد ببينيم چندجا بريم بياد گفتم بهش. گفت چي مامان مميگ و زنممي زنگ سيا به کجاست؟ هستي يعني
 اوضاعش هم سيا! ميشم ديوونه دارم. نيست خبري هستي از هنوز و شده دوازده ساعت. باشه هاشدوست يخونه
 .منه از بدتر
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 به بابات گفت مانما. رفتيم هم رو هابيمارستان تمام. رفتيم کنم فکر که رو هرجا. کنهمي پياده خونه دم رو من سيا
 .نکردن پيدا چيزي هم هااون و داده خبر پليس
 .گيرممي رو خونه يشماره شده؛ يک نزديک ساعت
 .نداره فايده ولي کنم؛ آرومش کنم مي سعي. کنهمي گريه مامان

 مامان؟ نشد خبري -
 ترافيک کنترل هايدوربين هاينک مثل گفت زد؛مي حرف تلفن با داشت بابات. کجاست امبچه دونمنمي مادر، نه -

 امبچه سر باليي چه دونمنمي. بوده مرد يه با. نبوده معلوم ششماره ولي ديدنش؛ مشکي ماشين يه تو بار آخرين
 .اومده

 .افتممي چيزي يه ياد دفعه يه
 .گردهبرمي سالم هستي نباش، نگران مامان -

 .گيرممي رو اششماره استرس با. کنممي قطع رو گوشي
 ماهه يه چرا بگو پس نفهميدم؟ زودتر چرا لعنتي. بزنه ضربه بهم کار اين با خواستهمي حتماً خودشه؛ کار! خاموشه

 .ميشم پياده در جلوي. ميرم شخونه سمت و آژانس به زنممي زنگ. داشته نقشه پس نداشته؛ بهم کاري
 دوباره. مياد پا صداي. زنممي در به لگد با است؟کج يعني لعنتي. کنهنمي باز رو در کسي ولي زنم؛مي زنگ چندبار

 .ندازهمي نگاهي بهم. کنهمي باز رو در بزرگ هيکل با مردي. زنممي در به
 خانم؟ خبرته چه -
 ست؟خونه عطا -

 .ميشه گرد هاشچشم
 !هستي؟ کي شما -
 .شدم خيره بهش حرص با
 .دارم کارش در دم بياد بگو. باباشزن -

 .زنهنمي حرفي ولي کنه؛مي نگاهم
 :زنممي داد
 .در دم بياد بگو کري؟ -
 .خانم خونه نيستن آقا -

 .ميرم داخل سرعت با. ميده دست از رو تعادلش. ميدم هلش و کنممي استفاده فرصت از هم من نيست، حواسش
 .کنيد صبر کجا؟ شاهي خانم -
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 .گيرهمي رو بازوم رسيده، بهم گهبانن. نيست کسي ولي ميشم؛ خونه وارد. ميرم ورودي در سمت سرعت با
 .باشي تو آدم اون نذار م؛بکش رو نفر يه تونممي االن! ترمديوونه رئيست اون از من! رواني کن ولم -

 .ترسيده ازم انگار کنه؛مي ول رو بازوم
 :زنممي داد
 هستي؟ گوري کدوم! بيرون بيا شاهي؛ عطا -
 .نگفتم چيزي هستيد آقا فاميل چون هم االن تا. نکنيد تدرس دردسر برام. که گفتم. نيستن خانم -
 کجاست؟ -
 ميره؟ کجا که زنهمي حرفي من به آقا مگه خانم؛ دونممي چه من -

 .خاموشه. گيرممي رو اششماره و درميارم رو گوشيم
 .کنممي حرص از رو لبم پوست

 کجاست؟ فريد -
 .کنيدن درست دردسر برام بيرون بريد. خانم دونمنمي -
 هاشماره کردنحفظ براي هميشه. بياد يادم رو فريد يشماره تا ميارم فشار خودم به. کنممي نگاهش عصبانيت با

 سريع. مياد يادم ششماره باالخره و کنممي فکر بيشتر. بود رفته يادم چيهمه چرا دونمنمي االن ولي بودم؛ نابغه
 .گيرممي رو اششماره
 .آلودهخواب صداش. دارهبرمي رو گوشي و خورهمي زنگ چندتا

 بله؟ -
 .هلنام من. سالم -
 کيه؟ هلنا -
 .عطا بابايزن -
 شماييد؟ هلناخانم سالم -
 نداريد؟ خبري عطا از شما -
 .ندارم عطا از خبري شمال؛ اومدم هست ماهي چند من شده؟ چيزي. خيرنه -
 !شدم مزاحم بدموقع ببخشيد -
 افتاده؟ عطا براي اتفاقي. نکنيد قطع هلناخانم -
 !بيفته قراره کنم پيداش اگه ولي نه؛ -
 کرده؟ کاري شده، چي -
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 .داره خونه چندتا گفتيد روز اون نداريد؟ ازش آدرسي شما -
 .دارم رو آپارتمانش آدرس و خونه همون فقط من -
 کجاست؟ آپارتمانش آدرس بگيد ميشه -
 شده؟ چي بگيد خوايدنمي -
 .بديد بهم رو آدرسش لطفا ه؛خانوادگي مشکل -

 تا گيرممي رو آژانس يشماره. شده خيره بهم و ايستاده کنارم هنوز که کنممي نگاه نگهبان به. ميده بهم رو آدرس
 .برم آدرس اون به
 شدي؟ خيره بهم که ديدي جالبي چيز االن کني؟مي نگاه چي به -

 .ميشه هول
 .نشده چيزي خانم، نه -
 .ميشم البي وارد. هست چندطبقه آپارتمان يه. رسممي آدرس به. ونبير ميام خونه از

 .آسانسور تو ميندازم سريع رو خودم و کنممي استفاده فرصت از. زنه مي چرت داره نگهبان
 لباسم به چشمم. خورده چاک که کندم رو پوستش قدراين لبم و پريده رنگم کنم؛مي نگاه آسانسور آينه تو خودم به

 فرار خونهديوونه از که مونممي هاييديوونه مثل قرمزم شال و مشکيم کاپشن و آبي ورزشي شلوار اون با .افتهمي
 نبود بيخود. بيرون بود ريخته شالم اطراف يهمه از موهام که مخصوصاً بپوشم؛ مانتو بودم نکرده وقت حتي. کردن

 .کردمي نگاه بهم جورياون نگهبان
 .زنممي در چندبار و واميستم در جلوي. رسممي گفت فريد که ايطبقه همون به. بردم شالم تو کميه رو موهام
 .ميشه باز شدت با در. دارمنمي برش هم ثانيه يه حتي و ذارممي زنگ روي رو دستم. کنهنمي باز رو در کسي
 خاطربه رو هاشدکمه که رو پيراهنش. ريخته صورتش تو شلخته موهاش. ايستاده رومروبه گرد هايچشم با عطا

 .زنممي چنگ نبسته عجله
 عوضي؟ کجاست خواهرم -

 .ميره عقب کميه ش؛ـينه*سـ به کوبممي دستم کف با. زده خشکش
 کجاست؟ خواهرم گفتم -

 .شده شوکه ديدنم از هنوز انگار زنه؛مي پس رو دستم
 لعنتي؟ کجاست خواهرم -

 .ميرم داخل و ميدم هلش. زنهمي پلک ارچندب. خوابه انگار هنوز. زنهنمي حرفي
 :زنممي داد
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 !هستي! هستي -
 .کنممي باز رو در. ميرم پذيرايي کنار هاياتاق سمت به

 .کنهنمي حرکتي هيچ و ايستاده ـينه*سـ به دست حال وسط عطا. کنممي نگاه رو دستشويي و حموم حتي
 .ميرم سمتش عصبانيت با
 تي؟لعن کردي کارچي رو خواهرم -

 .زنهمي پوزخندي
 گيري؟مي من از رو خواهرت سراغ شب نصف سه -
 .توئه کار دونممي! کجاست بگو -
 منه؟ کار دقيقاًً چي -
 کردي؟ قايم کجا رو خواهرم -
 کنم؟ قايم رو خواهرت بايد چرا -
 .هستي سراغ رفتي همين خاطربه بزني؛ صدمه من به خوايمي که نامردي عوضي يه تو چون -
 .شده سرخ هاشچشم. زنهمي چنگ رو بازوم عصبانيت با
 خاطربه کنن اخراجت کردم کاري اگه بندازم؟ زحمت تو رو خودم تو خاطربه بخوام که هستي کي کردي فکر -

 .بود درازت زبون
 !کنممي نابودت وگرنه کجاست؛ هستي بگو. ميگي دروغ -

 .زد پوزخندي
 !جونبچه نيستي هاحرف اين يهانداز کني؟ نابود رو من خوايمي تو -
 ...يا کجاست هستي بگو يا. ميدم نشون بهت باشه -
 کني؟ کارچي خوايمي کوچولو؟ چي يا -

 هاشحالت از. ميشم ديوونه نگراني از دارم. رفته مخم رو اشمسخره پوزخند. کشممي بيرون دستش تو از رو بازوم
 .رسهمي ذهنم به چيزي. زده زل بهم يخيش ايشيشه هايچشم اون با. نه يا دونهمي رو هستي جاي نيست معلوم

 .پليس سراغ ميرم مدارک اون با االن -
 .شده عوض حالتش هاشچشم. گيرممي فاصله ازش

 مدارک؟ کدوم -
 .داديد انجام اردالن اون و تو که هاييکاريکثافت مدارک. زنممي حرف چي از دونيمي بهتر خودت -
 احمقم؟ من کردي فکر -
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 .نه يا کجاست هستي دونهمي بفهمم نگاهش از شايد ميشم خيره بهش
 که رو تکين شرکت. پليس به ميدم رو مدارک االن همين کجاست، هستي نگي اگه بدون ولي باشي؛ شايد -

  شناسي؟مي
 .پرهمي رنگش

 .پليس ياداره ميرم مستقيم اينجا از وگرنه کجاست؛ هستي بگو -
 .ذارهمي در روي رو دستش کنم باز رو در خواممي تا و ميرم در سمت. نهکمي نگاهم فقط

 کنه؟مي کارچي تو دست مدارک اون -
 کجاست؟ هستي -
 آوردي؟ رو مدارک اون کجا از گفتم -
 کجاست؟ هستي بگو. آوردم کجا از نداره ربطي تو به -
 .دونمنمي -
 .خداحافظ پس -

 .ارهذنمي ولي کنم؛ باز رو در خواممي
 .نميري جاهيچ تو -
 !لعنتي کنار برو -
 .نميري بيرون سالم در اين از وگرنه کجاست؟ مدارک -
 فقط کجاست؛ مدارک نميگم بهت بميرمم اگه. ندارم دادن دست از براي چيزي چون شاهي؛ عطا نترسون رو من -
 .کجاست هستي بگي که ميدم بهت رو مدارک صورت يک در
 .نداريد اهميت برام تخانواده اون و تو گفتم بهت. کجاست دونمنمي من -
 کني؟مي درست دردسر برام شهمه که همينه خاطربه پس -
! جونبچه بودي واينساده اينجا االن تو که کنم کاري بخوام اگه من آخه. دادي رو درازت زبون تاوان گفتم بهت -

 .بودي ارسالن زن روزي يه چون کنمنمي کاري اگه. کردممي نابودت خوردنآب مثل
 .شدي نزديک هستي به هم قبالً تو ولي -
. داشت اهميت برام موقعي يه موضوع اون. کنمنمي ارزشبي مسايل درگير زياد رو خودم من. قبالً ميگي خودت -

 ولشمشغ رو فکرم بخوام که هستي چيزي تريناهميتکم تو که دارم تريمهم کارهاي. نداره برام ارزشي هيچ االن
 !کنم

 !نه يا توئه کار هستي شدنگم بگو و باش مرد زندگيت تو بار يه. کنمنمي باور رو هاتحرف من شاهي عطا ببين -
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 .زنهنمي حرفي و کنهمي نگاهم
 .شدم کالفه

 يعني خانواده دونينمي چون ميگم؛ چي من فهمينمي تو چند هر. شده گم صبح از خواهرم! لعنتي بزن حرف -
 .چي
 .نيست صورتش تو حسي هيچ

 .نيست من کار -
 .شده دود اميدم آخرين. شده جمع چشمم تو اشک
 .بده حالم چقدر فهميده هم اون حتما. کنه مي نگاه بهم عطا

 .کنار برو -
 .خورهنمي تکون جاش از
 !کنار برو گفتم -
 .بده رو مدارک -

 .بود خودش منافع فکر به شرايطي هر در آدم اين. زنممي بهش پوزخندي
 مدارک دادن براي دليلي االنم ميدم؛ بهت رو مدارک اون کجاست هستي بگي اگه گفتم. نميدم بهت چيزي من -

 .برم خواممي کنار برو. ندارم
 بدي؟ رو مدارک برگرده خواهرت که هست تضميني چه -

 .ميشه گرد هامچشم
 !کجاست دونينمي گفتي تو -
 .کجاست دونمنمي ميگم هم االن -
 .پره ظرفيتم من شاهي، عطا نکن بازي من اب -
 .مياري رو مدارک اول البته کنم؛مي پيداش -
 .خواهرم اول نه -
 .کنهمي نگام ترديد با
 .ميدم خبر بهت شد خبري خونه برو. کنم اعتماد نفر يه به خواممي بار اولين براي باشه -
 .ميام منم بري هرجا نميرم؛ جايي من-

 .باال ميره ابروهاش
 .اندازمنمي راه خودم دنبال رو زن يه من -
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 .ميام باهات من کني؛مي فکر چي تو که نيست مهم برام -
 .باال ندازهمي رو اششونه

 .خورهنمي تو درد به برم خواممي که جاهايي آخه بياي؟ خوايمي مطمئني -
 .ميزنم پوزخندي

 !پيچونيمي رو من داري و نيست خودت کار معلوم کجا از. ندارم اعتماد بهت. ميام من -
 .نکن سخنراني من براي پس بذارم؛ قالت راحت تونممي دونيمي خودت -
 .ببري ميري هرجا رو من بايد خوايمي رو مدارک اون اگه -
 کنممي فرض هم االن من چون باش؛ نداشته کمک توقع من از افتاد اتفاقي اگه ولي داري؛ دوست هرجور باشه -

 .تنهام
 .کنم مراقبت خودم از بلدم خودم. ندارم رو هيچي توقع تو از نم -

 از بعد کميه کجاست؟ هستي يعني خدايا. ميرم راه. زنهمي حرف گوشي با داره انگار مياد؛ صداش. ميره اتاق سمت
 بهم نگاهي. دستشه تو هم کتش و کرده عوض مشکي شلوار و خاکستري بلوز يه با رو لباسش. بيرون مياد اتاق
 .زنهمي پوزخندي و کنهمي
 چيه؟ -
 .خوبه خيلي تيپت. هيچي -
 .کنم مي نگاه خودم به
 بپوشم؟ مجلسي لباس وضعيت اين تو داشتي انتظار نکنه -

 .ميرم دنبالش هم من. ميره در سمت و ميده تکون رو سرش
 .ميشم آسانسور سوار

 آوردي؟ کجا از رو آدرسم -
 .گرفتم فريد از -
 !قلدهن يپسره -
 داد؟مي رو آدرست نبايد هستي؟ مافيا رئيس کردي فکر نکنه چيه -

 .هم تو ميره هاشاخم
 .کردممي پيدات باالخره دادنمي هم اون -
 .گرفتمي رو سراغم بود اومده ديوونه يه گفت نگهبان. شکستيمي رو امخونه در داشتي که رسيده خبراش بله -
 .شده تنگتدل که بوده دختراتتدوس از يکي شايد بودم؟ من مطمئني -
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 .بزنن در به لگد با مردم يخونه نيان شب سه ساعت که دارن ادب قدراين هااون -
 !حالتبه خوش پس -
 باال؟ اومدي جوريچه -
 .تو اومدم لگد با -
 .شهريهپايين هايچاقوکش مثل رفتارت! نيست بعيد تو از -
 ميام مجلسي لباس و گل دست با شد گم خواهرم دفعه اين. شد احتراميبي بهتون نبودم؛ مؤدب که ببخشيد واي -

 .بود بسته هامغازه شب وقت اين! شرمنده. بگيرم برات نوئي خونه رفت يادم راستي. تخونه
 .کنهمي نگاهم چپچپ
 .منه ادب فکر به اين وقتاون ندارم اعصاب من
 .شدي آپارتمان وارد جوريچه نگفتي -
 .بود خواب هم نگهبان البته ؛لگد با گفتم -
 ! لياقت بي مردک کنم؛ کارچي باهاش دونم مي -

 . ايستهمي پارکينگ تو آسانسور که خورهمي حرص داره
 .زنهمي رو دزدگير. کنممي نگاه ماشين به تعجب با. ميره مشکي ماشين سمت

 .شو سوار -
 .کنممي نگاهش بازم

 ي؟شد منصرف نکنه چته؟ -
 کجاست؟ هستي دونينمي مطمئني تو -
 .کنهمي نگاهم حرص با
 .زنممي دفعه يه رو حرف يه! بشم منتظر ندارم حوصله شو سوار -

 .نميگه هيچي و شده ساکت. کنهمي حرکت و کنهمي روشن رو ماشين. ميشم سوار و ميرم ماشين سمت
 ميري؟ کجا -

 .کنهمي بهم نگاهي
! الل آدم يه مثل. شينيمي ساکت فقط زني؛ مي حرفي نه ميري، کجا پرسي مي نه ؛ميگم بهت حاال همين از -

 .شناسيمي رو من کنيمي فراموش افتادي دردسر تو هم اگه
 .زنممي پوزخندي

 .کردم مي تعجب بود اين غير اگه -
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 .دارهمي نگه شهر پايين تقريباً خونه يه دم. کنمنمي نگاه خوردنشحرص به و پنجره سمت گردمبرمي
 بزني تنت روي ديگه تتوي يه خواينمي اگه البته رفتم؛ نيستي ببينم بيام فهميدي؟ خورينمي تکون جات از -

 .نکني فضولي و بشيني جات سر بهتره
 ...ک واقعاً -
 که هست ساعتنيم. رفته خونه کدوم تو نيست مشخص و تاريکه هنوز هوا. کوچه ته ميره و ميشه پياده ماشين از
 .دارمبرمي رو سوئيچ و ميشم پياده ماشين از آروم. فتهر

 هيچ. جلو ميرم آروم. کنممي نگاه کوچه ته به. کنم صبر تونمنمي من ولي ميشه؛ ديوونه شدم پياده بفهمه دونممي
 .چسبونممي اول در به رو سرم. رفته کدوم تو دونمنمي و هست کوچه تو خونه چندتا. نمياد صدايي
 هامدست. ميرم باال خونه کنار برق تير از. مياد صدايي يه انگار. رسممي سوم در به. طورهمين هم دوم در ساکته؛

. ميشه ديده هم عطا. بينممي پنجره پشت رو دونفر. کنممي نگاه رو خونه حياط تو. کوتاهه ديوارشون خوبه. زده يخ
 چرا. نشسته صندلي روي هنوز عطا. مشکوکن ولي ؛نميشه ديده خاصي چيز فاصله اين از. نشسته صندلي روي انگار

 .نميشه ديده هاشدست خوره؟نمي تکون
 صورت به زنهمي کله با عطا که بينممي لحظه يه. دستشه چاقو مثل چيزي يه. ميشه نزديک بهش مردها از يکي

 سرعت با بعدم و ميدم ارفش هم پشت چندبار رو در زنگ. کنم کارچي دونمنمي. ميام پايين برق چراغ از. يکيشون
 .ميشم سوار و ماشين سمت دوممي

 .ستکوچه ته به حواسم تمام. کنممي روشن رو ماشين
 .ميشه سوار. کنممي باز رو در. مياد ماشين سمت سرعت با داره که بينممي رو عطا دفعه يه
 !برو! برو -

 کجا دونمنمي. خيابون تو ميرم سرعت با. کنممي حرکت گاز رو ذارممي رو پام. مياد کوچه ته از موتوري صداي
 دنبالمون کسي ديگه کنم فکر. زنمنمي حرفي. مياد خون داره لبش کنار از. کنممي نگاه بهش. ميرم فقط هستيم
 .برم بايد کجا دونمنمي و هستيم اتوبان تو حاال. کنممي کم رو سرعت ميرم، که کميه. نيست

 برم؟ کجا -
 .نيست حواسش

 برم؟ اکج -
 .کنهمي نگاهم عصبانيت با
 .کنار بزن -

 .دارممي نگه اتوبان کنار



 

 

341 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .شو پياده -
 چرا؟ -
 شدي؟ پياده چرا ماشين؛ تو بشين گفتم بهت -
 .بودم ماشين تو من -
 کردم؟مي تماشا داشتم برق تير باالي بودم من پس -

 .نميارم خودم روي به بود؟ فهميده جوريچه ميشه؛ گرد هامچشم
 .ميگي چي دونمنمي من -
 کردي؟ فرار زدي زنگ چرا -

 .کنم انکار تونمنمي ديگه
 !کشتنتمي داشتن تشکرته؟ جاي -
 بربيام؟ مفنگي احمق دوتا پس از تونستمنمي خودم کردي فکر نشو؟ پياده نگفتم مگه چه؟ تو به -
 چرا بربياي پسشون از تونستيمي اگه بعدشم کرد؟ مي پيداش کي کشتنت مي اگه خواهرمم؛ نگران من اوالًً -

 صندلي؟ به بودنت بسته
 بدم؟ توضيح برات رو کارم روال بايد -
 خوردنه؟کتک کارت روال -
 .شو پياده -
 .نميرم جايي من -
 .ميدم خبر بهت شد خبري ندارم؛ حوصله شو پياده -
 خواي؟نمي رو مدارک اون مگه نه، -

 .کنهمي نگاهم
 .بيام باهات يدبا من خوايشونمي اگه -
 .بشه پيدا اگه البته کنم؛ پيداش تا بگردم بايد حاال. کرد فرار يارو زدي که گندي با -

 .کنهمي فکر داره انگار شده؛ ساکت
 .بيفت راه -
 کجا؟ -
 .امخونه -
 خونه؟ بري خوايمي -
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 .کرد کاري نميشه فعالً! بزنم قدم خيابونا تو جوريهمين خواممي نه -
 چي؟ يعني -
 .کنيم صبر بايد فعالً. ندارم رو باهات کردنبحث يحوصله خونه؛ برو گفتم -
 وقت هر تو تا خونه تو بشينم برم تونمنمي من و نيست ساعته وچهاربيست تقريباً من خواهر! شاهي آقاي ببين -

 .کني پيداش خواست دلت
 برو يا شو پياده يا هم حاال. نشه گم ببندي گيردزد بهش خواستيمي. نداره ربطي من به چيزا اين! جونبچه ببين -

 .کنم استراحت خواممي خونه
 .پليس به ميدم رو مدارک اون هم من باشه -
 .بود شده گرد هامچشم. خودش سمت کشيد رو من و گرفت رو بازوم و شد عصبي دفعه يه
 چون کني؛ مي ضرر خودت قطف پليس به بدي رو مدارک اون فهميدي؟ کني مي تهديد رو من باشه آخرت بار -

 !بينينمي رو خواهرت ديگه
 آره؟ بود تو کار -

 .کرد ول رو بازوم
 بپرسي؟ باباجونت از نميري چرا -
 .کرد ول رو بازوم. کردم نگاش بهت با
  کرده؟ کارچي بابام -
 .ميدمفهمي بيشتر زدينمي گند اگه. ميشه مربوط بابات به موضوع اين فهميدم فقط دونم؛نمي من -
 .گرفت رو دستم مچ. بشم پياده که کردم باز رو ماشين در
 کجا؟ -
 .بابام سراغ ميرم دارم -
 آوردي؟ اطالعات کجا از نميگه بابات وقتاون بزني؟ گند بازم خوايمي -
 .بزنم حرف جوريچه دونممي من -
 .نيست معلوم چيزي هنوز گفتم درضمن. بشه تموم خواهرت ضرر به ممکنه شده؛ چي دونيمنمي هنوز ما -
 .دونيمي چي بگو آدم مثل -
 دونممي چون بيفتي؛ راه دنبالم خوامنمي همين خاطربه. نرو من اعصاب رو قدراين! سرجات بشين ببند رو در -

 .چيهمه به زنيمي گند و فوضولي
 .ميگم چي من فهمينمي تو. نگرانم نيستم، فوضول من -
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 بري؟ باال برق تير از جانين مثل بايد نگراني چون -
 .داره وضوعم اين به ربطي چه بابام بگو درست االنم. کنممي کاري هر خواهرم نجات براي من -

 .شده کالفه دستم از انگار کنه؛مي پوفي عطا
 خواستن جورياين کنه؛مي کار روش بابات که ستپرونده يه مال. داره بابات به ربطي يه ولي دونم؛نمي دقيق -
 .نيستم مطمئن بازم. بذارن فشار تحت رو باتبا
 کجاست؟ هستي هستن؟ کي هااون -
 .باشي مسلط اعصابت به بهتره هم تو. بزنم زنگ نفر چند به بايد. دونمنمي فعالًً -

 .بود شده خيره بهم. کردمي دادبي صورتش تو خستگي. کردم نگاهش
 دو هر بود؟ اومده سرش باليي چه يعني. بود کرده مهکالف هستي از خبرنداشتن. بود شده جمع چشمم تو اشک

 آورد؛ صورتم سمت رو دستش آروم عطا. ريخت صورتم رو اشک قطره يه. کردمي نگاهم فقط عطا و بوديم ساکت
 ماشين کنار از که ماشيني بوق با. بود زده خشکم هم من و بود شده خيره بهم هنوز. کرد پاک دستش با رو اشک

 رو دستش بود شده وارد شوک بهش انگار هم اون. زدمي وارديوانه قلبم. کشيدم عقب ناخودآگاه رو خودم شد رد
 .پنجره سمت برگشت و بست رو هاشچشم ثانيه چند و کشيد
 .خونه برو: عطا

 .رسيدم عطا يخونه دم. کردم حرکت. نزدم حرفي ديگه
 .بودم نشسته ماشين تو هم من. شد پياده ماشين از

 نگاهم خونسردي با. بودم کارش شوک تو هنوز. شدم صميمي باهاش خيلي کنه فکر که اشخونه برم مخواستنمي
 .راه اون به بزنه رو خودش تونستمي بيشتر هم من از آدم اين. کرد

 نشستي؟ چرا -
 .مونممي جاهمين من -

 .زد پوزخندي
 کنم؟ فرار ترسينمي -
 .نه بخواي رو مدارک وقتي تا -
 .کرد همنگا حرص با
 .ببينتت من ماشين تو کسي خوامنمي! شو پياده -
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 کرده فکر. شدم عصبي دستش از. کنممي پرت سمتش رو سوئيچ. شدم پياده ماشين از و کردم نگاهش تعجب با
 بدون و ميده تکون رو سرش عطا. شينممي کناري يخونه هايپله روي ميرم. کنم گوش حرفش به بايد شهمه
 .شده روشن هوا. ميره آپارتمان روديو سمت بهم توجه
 که بود ساعتنيم کنم فکر. دارم بدي حس کجاست هستي دونمنمي اينکه از ولي شده؛ هم سردم و مياد خوابم

 .خورهمي زنگ گوشيم. زنممي يخ دارم سرما از و ميشه بسته داره هامچشم گذشته
 بله؟ -
 جوريچه بشي مريض. بکشونم خودم دنبال رو جنازه يه تونمب نکنم فکر. کن تموم رو بازيمسخره باال بيا -

 کني؟ پيدا رو خواهرت خوايمي
 .ندارم مشکلي. راحتم جاهمين من -
 !زنيمي يخ داري معلومه؛ -

 حال اين با. زدممي يخ داشتم گفت؛مي راست. وايساده بالکن روي. کنممي نگاه آپارتمان به و کنممي بلند رو سرم
 .هستي سراغ برم تونستمنمي

 .ترسينمي ازم اگه باال؛ بيا -
 بترسم؟ ازت بايد چرا -
 .ميده نشون جورياين که رفتارت دونم،نمي -
 بهم خوبي حس صورتم به گرم باد خوردن با. تو ميرم. بود باز واحدش در. ميرم آپارتمان سمت و ميشم بلند جام از

 .نمياد در صداش که حموم رفته حتماًً. ميشينم روش و ميرم مبال از يکي سمت. نبود عطا. ميده دست
. نديدم رو هيچي اصال که بودم عصبي قدراين ديشب! لعنتي داشت شيکي يخونه عجب. کنممي نگاه اطراف به

 .بستم رو هامچشم! ثانيه چند فقط ببندم؛ رو هامچشم ثانيه چند خواستممي فقط. اومدمي خوابم خيلي
*** 

 با زدنحرف صداي. کردم نگاه اطراف به. هستم کجا اومد يادم دفعه يه. بودم گيج. کردم باز رو امهچشم صدايي با
 .نشنيدم چيزي ولي کردم؛ تيز رو هامگوش. اومدمي تلفن

. بود خورده گره گردنم دور موهام. کردم باز رو شالم. بود گرفته درد خوابيدننشسته خاطربه گردنم. شدم بلند جام از
 .کرد نگاهي بهم و بيرون اومد اتاق تو از عطا موقع همون. کردم بازشون نگشتما با
 نشد؟ خبري شد؟ چي -

 .برگردوند رو سرش سريع بعد و کرد نگاه بهم سکوت با ثانيه چند
 .نه هنوز -
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 .بود هشت. کردم نگاه ساعت به. رفت آشپزخونه سمت
 چندتا. شدمي دستگيرم چيزي يه شايد شده؛ خبري چه فهميدممي بايد. گرفتم رو بابا يشماره و درآوردم رو گوشيم

 خورده گوشيم پيش روز چند شد؛مي اکو صداش. پيچيد گوشي توي بابا سرد صداي. برداشت رو گوشي و خورد بوق
 .بلندگو رو رفتمي شهمه و زمين بود
 .سالم -
 شما؟ سالم -
 .هلنام -

 .بزنم زنگ من نداشت انتظار انگار بود؛ کرده سکوت
 نشد؟ خبري هستي از -
 .نه -
 نکردي؟ پيدا هيچي يعني -
 .نه -
 !سازگار سرهنگ نگيد دروغ من به -
 .نکن بدترش تو هست، ريخته هم به اعصابم کافي ياندازه به من هلنا -
 سرهنگ؟ بريزه هم به اعصابت که شدن مهم برات تخانواده کي از -

 .بود شده عصبي
 !بدم پس جواب تو به بايد دخترم به مربوط ائلمس يدرباره نکنم فکر -
 هيچ ميگي داري وقتاون نيست خبري روزه يه باشه؟ مهم االن که بوده مهم برات دخترت کي تو دخترت؟ -

 برات من مثل هم اون نکنه کجاست؟ دخترت که نداري خبري چطور نيستي؟ پليس مگه نداري؟ ازش خبري
 خدا؟ امون به کردي ولش نداره ارزش

 .بوديد مهم برام شما هميشه نيست؛ هاحرف اين وقت االن! هلنا کن تمومش -
 دادي؟ اهميت ما به کي تو! شناسمتمي خوب من سرهنگ؛ نخندون رو من -

 :زد داد
 بزني؟ حرف جورياين باهام کنيمي جرئت چطور کردم؛ بزرگت من! ديگه بسه -

 :زدم داد. هستم کجا و مميگ دارم چي فهميدمنمي ديگه. لرزيدمي هامدست



 

 

346 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 از رو من آشغال مثل نرفته يادم هنوز. کنهمي بزرگ شخونه تو مياره هم حيوون آدم. کردي بزرگم فقط آره -
 گرگه از پر که شهر اين تو تنها دختر يه نگفتي ميرم؟ کجا نگفتي کنم؟ کارچي قرار نگفتي. بيرون انداختي اتخونه
 .نداشتم بيشتري انتظار وت از چند هر بره؟ خوادمي کجا

 .شد غمگين صداش
 !دخترم متأسفم -
 متأسفي؟. کردي بزرگم تمام دليسنگ با که بودم يتيم يبچه يه من! نيستم تو دختر من! دخترم نگو من به -

 خواممي ازت بار اولين براي ولي نخواستم؛ چيزي وقتهيچ ازت من سرهنگ ببين خوره؟مي من درد چه به تأسفت
 .برگردوني سالم رو رمخواه

 باليي چه بود؟ کجا االن هستي يعني. زدم چنگ رو موهام. مبل رو کردم پرت رو تلفن و کردم قطع رو گوشي
 اخم با. کردمي نگاه بهم تعجب با و بود داده تکيه آشپزخانه اپن به عطا. کردم بلند رو سرم بود؟ اومده سرش

 .کردم نگاهش
 ن؟ها کنيمي نگاه چي به چيه؟ -

 .آشپزخونه تو برگشت دوباره اشچهره تو تغيير بدون. نزد حرفي
 ايفايده چه اينجا من بودن اصالً. نشستم مبل روي. بود تنم رنگيآبي تيشرت. درآوردم رو کاپشنم. بود شده گرمم

 کجا؟ اما گشتم؛مي دنبالش خودم بايد داشت؟
. گرفتممي خبر سياوش از بايد. بودم گيج. کنه پيداش تونهمي زودتر و شناسهمي رو زيادي هايآدم عطا دونستممي

 .برداشت رو گوشي سريع. گرفتم رو سيا يشماره
 نشد؟ خبري شد؟ چي هلنا الو -
 .هيچي هنوز -
 !نيست ازش خبري ديروز از! ميشم ديوونه دارم هلنا -
 !سيا باش آروم. دونممي -
 باشم؟ آروم جوريچه. تونمنمي -

 .بود من به نگاهش. بيرون اومد آشپزخونه از پنير و نون کميه و چايي نيسي يه با عطا
 .ميدم قول بهت کنم؛مي پيداش نباش نگران سيا -
 جوري؟چه جوري؟چه -
 !کنممي پيداش گفتم -
 .باشه -
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 .خداحافظ. برم بايد فعالً -
 .خوردمي چايي سرديخون با داشت عطا. کردم قطع رو گوشي

 بشه؟ پيدا خودش تا بشيني جاهمين خوايمي -
 بزنم؟ دور هاخيابون تو برم کنم؟ کارچي -
 .برداشتم رو کاپشنم و شدم بلند جام از
 !خوري؟مي صبحانه راحت داري نشستي کردي؟ مسخره رو من -

 .کرد بهم نگاهي و کرد بلند رو سرش
 يه بشين بقيه به دادندلداري و ديگران براي کشيدن شونه و شاخ جاي به هم تو کنم؟ گريه بشينم کنم، کارچي -

 .بگردي خواهرت دنبال باشي داشته جون که بخور چيزي
 به کوبوندممي رو سرش وگرنه بود؛ گيرش کارم که حيف. بوده هامحرف به حواسش که آوردمي روم به داشت
 .نزنه مفت حرف قدراين که چايي ليوان

 .خورمنمي من! باشي داشته جون بخور شما -
 .کرديم نگاه در طرف به هردو در زنگ با
 فردي به چشمي توي از. رفت در سمت و شد بلند جاش از. نزدم حرفي هم من. باشم ساکت که کرد اشاره من به
 .کردنمي حرکتي هيچ عطا ولي زدن؛ رو زنگ دوباره. کرد نگاه بود بيرون که
 .ايخونه دونممي عطا، کن باز رو در -

 .برگردوند رو سرش کنممي نگاهش پوزخند با دارم ديد وقتي و ردک نگاهي بهم عطا
 .ايخونه گفت نگهبان. کن باز عطا -

 .اومد سمتم. بود کرده مشت رو هاشدست عطا
 .نيا بيرون اتاق تو برو: عطا

 .رفتم اتاق سمت حرف بدون و شدم بلند جام از
 .اومد زدنحرف صداي بعد کميه
 کني؟مي غلطي چه اينجا -
 .نرفتي شرکتم گفت منشي و دادينمي جواب رو گوشيت ديروز از. بودم نگران -
 نکن؟ دخالت کارام تو نگفتم بهت گيري؟مي رو آمارم چرا چه؟ تو به -
 !شدم نگرانت عزيزم؟ کنيمي جورياين چرا -
 .نپيچ من پروپاي به گفتم بهت بهار -
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 کني؟ رفتار باهام جورياين خوايمي کي تا عطا -
 .برداري سرم از دست که وقت هر تا -
 !دارم دوستت فهمي؟ مي! دارم دوستت من -
 .ندارم حوصله بيرون برو. فهممنمي نه -
 .نکن رفتار جورياين باهام! کنممي خواهش عطا -
 .شدم خسته دستت از بهار؛ بردار سرم از دست -
 ... حاضرم حتي کنم؛مي برات بخواي کار هر که من -

 :زد داد عهدفيه عطا
 !االن همين بيرون برو -
 !عزيزم عطا -

 .کردمي التماسش جورياين که خوردمي هم به دختر اين از داشت حالم
 کري؟! بيرون برو -

 درد دستم مچ که بودم داده فشار مشتم تو رو روتختي قدراين اومدم خودم به وقتي ولي بود؛ شده چي دونمنمي
 کنار که بالکني به. بشنوم چيزيهيچ خواستمنمي. شدم بلند جام از. اومدمي بهار التماس صداي هنوز. بود گرفته
 از تنم. خورد صورتم به سرد هواي. نشونم رو صداشون تا بالکن تو رفتم و سمتش رفتم سريع. کردم نگاه بود اتاق
 .داشتم گرما حس هنوز بود داده دست بهم بودنعصبي خاطربه که گرمايي همه اون با ولي لرزيد؛ ثانيه چند سرما
 .کشيدم عميقي نفس. بستم ثانيه چند رو هامچشم

 .بود بسته هامچشم هنوز داشت؟برنمي سرم از دست که بود چي کوفتي حس اين داشتم؟ بدي حس قدراين چرا
 .بوديم شده خيره هم به دو هر. شد باز اتاق در موقع همون و اتاق تو رفتم سريع. کردم باز رو هامچشم داد صداي با

 !دادينمي رو جوابم ـرزه*هـ اين خاطربه! بود اين خاطربه پس: بهار
 .اومدم خودم به خورد بهار صورت به که سيلي با

 !بيرون گمشو: عطا
 .رفت هال سمت بهار
 آدم وقتاون ؛داري ـطه رابـ پدرت زن با بفهمه بابا بذار! کنممي اتبيچاره! کنم کارچي دونممي عطا باشه: بهار

 !ميشي
 .نداره ربطي هم تو و به دارم ـطه رابـ بخواد دلم کي هر با من. کنهمي تهديد رو من! بيرون گمشو نزن زر -

 .بود زده خشکم هنوز من. کشيدمي نفس تندتند عصبانيت از عطا
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 ...بابات يموندهپس که ايبيچاره قدراين که متأسفم برات -
 .ديوار به کوبيدش و گرفت رو اشيقه و کرد حمله بهار به عطا

 هان؟ زدي زري چه -
 .طرفش رفتم. دادمي فشار رو بهار گلوي

 !کشتيش ديوونه کن ولش -
 .دادم هلش. اومد خودش به تازه. زدم چنگ رو دستش. بود شده کر انگار ولي

 !کن ولش -
 .بود شده قرمز گردنش. سمتش مرفت. کردمي سرفه مدام بهار. بود شده سرخ صورتش. عقب رفت کميه عطا
 :زد داد عطا

 !نکشتمت تا بيرون گمشو-
 .در سمت رفت و شد بلند جاش از بهار
 !باش مطمئن! ميشي پشيمون: بهار
 .زديمنمي حرفي کدومهيچ. کنم کارچي دونستمنمي و بودم ايستاده هال وسط. بست محکم رو در و بيرون رفت

 .بود مونده ناخنم رد عطا دست روي. بود بدي موقعيت
 .کرد بهش نگاهي و رفت سمتش و خورد زنگ گوشيش

 ولي نبودم؛ مقصر چند هر. زندگيش به بودم زده گند خودم خاطربه. داشتم وجدانعذاب. رفت اتاق سمت بعدش
 .کردممي خودم مشکالت وارد رو اون نبايد

 .پوشيدم و رفتم کاپشنم سمت. گذشتنمي عطا کار از راحتي همين به اردالن. بود اشتباه جااين به اومدنم
 .کردم نگاه رو جيبم تو پول. انداختم سرم روي شالمم

 .رفتم در سمت. بگردم هستي دنبال برم خودم تونستممي بعدش. برم خونه تا که بود قدراون
 بريد؟مي تشريف جايي -

 .برگشتم
 .بگردم هستي دنبال خودم ميرم دارم -
 ميري؟ داري دنگندز همه اين از بعد -
 .اتاق تو بياد نذاري خواستيمي بودم؛ اتاق تو که من اينجا؟ اومد دخترتدوست که چه من به زدم؟ گندي چه من -
 بشي؟ قايم گوشه يه نرفتي چرا -
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. ماينجا من نفهمه که پايين بندازم بالکن از رو خودم خواستيمي حتماًً. بود جا اتاق اون تو چقدر انگار کجا؟ مثالًً -
 .نکني باز رو در خواستيمي بود مهم برات که تو
 مياره؟ سرت باليي چه بفهمه اردالن دونيمي -
 بکنه؟ خوادمي کارچي مثالًً. نکردم کاري من چه؟ من به -
 خورديم؟مي صبحانه خونه تو دونفري صبح هشت فقط داشتيم ما ميگه باباش پيش بره بهار االن کردي فکر -

 .کردم ريز رو هامچشم
 چيه؟ منظورت -
 بخورن؟ صبحانه هم با صبح هشت بايد چرا ندارن، نسبتي باهم که نفر دو. بفهمي خودت کنم فکر دونمنمي -

 .جلو رفتم آروم
 اينجا؟ بياد صبح وقت اين بايد چرا بهار اصالً -

 .بود هاشلب رو پوزخندي
 شاهي؟ عطا کنيمي کارچي داري تو -
 .کنمنمي کاري من -
 دادي؟ خبر بهش خودت! اينجا آوردي رو من قصد زا -
 .نکردم کاري من! نزن مفت حرف -
 ديدشون؟ راحت شدمي که بود جايي وسايلم چرا نکردي؟ جمع رو ميز روي نفر دو براي صبحانه وسايل چرا پس -

 بود؟ تنقشه جز هم کردنشخفه اتاق؟ تو بياد دفعهيه بايد بهار چرا اصالً
 .زد لبخندي

 .شد ايدفعه يه اون هن -
 رفتار ديوونه هايآدم مثل بود؟ جورياين آدم اين چرا. دروغ يا ميگه راست داره دونستمنمي. شدممي ديوونه داشتم

 رو چيهمه انگار بشه؛ من يمتوجه بهار که کرده کاري قصد از دونستممي. کردم نگاهش عصبانيت با. کردمي
 .بود کرده ريزيبرنامه

 !باشي کثيف تونييم چقدر -
 .زد پوزخندي

 .داره شرايط به بستگي دونم؛نمي -
 .ديوونه بذار مايه دختراتدوست يبقيه از بکشي نقشه خواستي دفعه اين -
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 باليي که نيستي مهم برام تو ولي بياره؛ اونا سر باليي اردالن خواستمنمي چون بودي؛ گزينه بهترين تو اتفاقاً -
 .بياد سرت
 .شد ردگ هامچشم

 !شاهي عطا متنفرم ازت -
 .نيست مهم برام ولي دونم؛مي -

 .کردمي رفتار سريالي سردخون قاتالي مثل. بود مشکوک زيادي مرد اين. کردممي دوري ازش بايد
 .پوشيدم رو هامکفش سريع. رفتم در سمت دوباره

 ميري؟ داري -
 .کني کثيفت هاينقشه يقاط رو من و بکشي ديگه ينقشه يه تا وايميستم پس نه -
 کجاست؟ خواهرت بدوني خواينمي پس خودته؛ ميل باشه -
 .سمتش برگشتم عصبانيت با
 !ديوونه نکن بازي من اعصاب با -

 .طرفم اومد سردخون و آروم
 .خواممي رو مدراک اون فقط من -
 !درک به برو خواي؛مي چي تو که جهنم به -

 .فهميد شدنمي ازش هيچي هميشه مثل شدم؛ خيره شهاچشم به. بود زده زل بهم خونسرد
 .بده رو مدارک پس -
 بدم؟ بهت رو مدارک من که کردي پيدا رو خواهرم تو مگه -
 .کنم پيداش خواينمي خودت -
 نميگي؟ که شده ازش خبري -
 .بشم مطمئن تا جنوب برم سر يه بايد -
 .بريم باشه -
 بريم؟ -
 کنم؟ درست پا پشت آش برات و نمبمو منتظر اينجا نداري انتظار -
 !کني درست نيست هم بد -
 بلوز يه و ساک يه با اتاق از. بودم منتظر در دم هم من و اتاقش سمت رفت و برگشت. کردم نگاهش اخم با

 .بيرون اومد جين شلوار و خاکستري
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 همراهته؟ اتشناسنامه -
 .شد گرد هامچشم

 چي؟ براي -
 به راجع آريا دونممي. باشم داشته چشم ارسالن زن به نشدم بدبخت قدراون هنور. کنم عقدت خوامنمي نترس -

 .خواممي رو مدارک اون فقط من. نشي توهم دچار وقت يه گفتم. گفته چي بهت من
 و نشم توهم دچار من که کردمي تاييد رو بهار هايحرف مثالً داشت. نبود ارسالن پسر که داشت حقيقت پس

 .کنم لبقا بهش رو خودم
 که باشي روياهام تو که باشي مهم من براي قدراون نکنم فکر بعدم. نزدم توهم زندگيم تو وقتهيچ من نترس -

 .بزنم توهم
 :گفت خشک و برگشت حرص با
 .بريم -

 عالقه بهش قدراين ارسالن چرا نبود ارسالن پسر اگه کردممي فکر اين به. بزنم حرفي من ديگه خواستنمي انگار
 .بيرون اومدم فکر از آسانسور در بازشدن با. شتدا

 زيادي استرس صبح از. بزنم حرف نداشتم حوصله هم من. زدنمي حرفي و بود ساکت بازم عطا. شديم ماشين سوار
 خيلي وقتي هميشه. کردممي هميشه که کاري بشه؛ بهتر حالم سکوت کميه با دادممي ترجيح و بود شده وارد بهم

 تو از عطا صداي با. بشم آروم کميه تا کردممي سکوت فقط و نباشه کسي که جايي يه رفتممي مبود فشار تحت
 .اومدم بيرون فکر

 .داري دوست اگه البته بردار؛ لباسم دست يه بيار رو اتشناسنامه برو -
 .شدم پياده و زدم پوزخندي. بود داشته نگه خونه دم. برگردوندم رو سرم. کردمي نگاه هاملباس به داشت
 ماه وقتي و ستگرگينه عطا گفتنمي بهم اگه حتي. نبود بعيد هيچي عطا از باشه؛ بلد رو آدرسم که نکردم تعجب
 .رفتم خونه طرف به. شدمي باورم ميده حالت تغيير بشه کامل

 دم به تا. کشهمي کشيک در چشمي پشت مونهمسايه مردک اون دونستممي. رفتم باال هاپله از و کردم باز رو در
 .بيرون اومد رسيدم شونخونه

 .نبوديد خونه ديشب خوبيد؟ هلناخانم سالم -
 .کردمي چک رو من که بود پررو چقدر مردک اين. کردم نگاه بهش گرد هايچشم با
 کنم؟ هماهنگ شما با رو آمدمورفت بايد ببخشيد -

 .زد چندشي لبخند
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 !پيشکش شبقيه کن نگاه بهمون بدون قابل رو ما شما نه -
 .نيستي کردننگاه قابل دونيمي خوبه -

 .کردمي زبونيبلبل داشت که نبود خونه زنش حتماًً. بود باز که کردم نگاه شخونه در به. ترنزديک اومد
 بياي؟ راه باهام که کنم کارچي -
 بله؟ -
 کني؟ قبولي کنم کارچي گفتم -

 از رو تعادلش بکنم، کاري همچين من نداشت توقع چون. رفتگ درد هم خودم دست که زدم سيلي بهش جوري
 بهم نگاهي. اومدمي خون سرش کنار از. پله راه کنار هايميله به خورد محکم سرش زمين روي افتاد و داد دست
 سمت کشيد رو من و گرفت رو دستم مچ هاوحشي مثل. زدمي نفسنفس حرص از. شد بلند جاش از دفعه يه و کرد

 .خودش
 زه؟*ـر*هـ زنيکه زنيمي رو من کردي؟ غلطي چه -

 .شخونه سمت کشيد رو من. شکستمي دستم داشت که دادمي فشار قدراين رو دستم مچ
 !رواني کن ولم -
 اون ماشين بودي؟ کجا ديشب دونمنمي کردي فکري. شدي بدتر اومدم راه باهات هرچقدر! بشي ادب بايد نه -

 .گذرهنمي بد بهت بيا راه من با هم کميه شدي؟ کسي کردي فکر پريمي پولدارا با. ديدم رو سوسول بچه
. بزنم جيغ خواستمنمي. کردنمي ول رو مچم رفتمي سرش از که خوني همه اون با و داشت زور خرس مثل
 .شد شل کميه دستش که زدم پاش به لگدي. بودم ننداخته راه سروصدا خودم از دفاع براي وقتهيچ
 اتاق سمت. اومدنمي باال نفسم. بستم رو در و خونه تو انداختم رو خودم. رفتم باال هاپله از سريع و دادم هلش ارهدوب

 .دادم قورت معمول طبق رو بغضم و رفتم
. توش ريختممي اومدمي دستم چي هر و بيرون کشيدم کمد تو از رو ساکي. زدمي تندتند قلبم! لعنتي! لعنتي

 .کردم باز رو در آروم. برداشتم ور مشناسنامه
 جاهمه. کردم نگاه رو پايين و کردم خم رو سرم و ايستادم هاپله يميله کنار. بشم روروبه دوباره باهاش خواستمنمي
. زدممي نفسنفس ماشين به رسيدم وقتي. کوچه در سمت دويدم سرعت با. بود نيفتاده تفاقي اصالً انگار و بود آروم

 .کرد بهم نگاهي عطا. شدم سوار سريع
 نه؟ داري عالقه هالباس اين به -

 .نکردم عوض رو هاملباس که اومد يادم تازه
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 هايحرف. گرفتممي گاز حرص از رو لبم. کرد حرکت و نگفت چيزي عطا. بزنم حرف تونستمنمي. ندادم رو جوابش
 دونستممي. زدمشمي بيشتر خواستمي دلم. بودم کرده مشت رو هامدست. بود شده تموم گرون برام مرتيکه اون

 هر. کنه بيرونم که ذاشتمي صفحه خونهصاحب پيش سرم پشت رفتمي حتماًً کنم؛ زندگي اونجا تونمنمي ديگه
 .کنم زندگي اونجا نبودم حاضر خودم کردننمي هم بيرونم. نداشتم امنيت اونجا ديگه االن چند
 .کردمي نگاهم تعجب با عطا. کشيدم در سمت غيرارادي رو خودم خورد بازوم به که دستي با. بود گرفته درد سرم

 !شده؟ چي چيه؟ -
 کجاست؟ حواست معلومه. هيچي -
 .جاهيچ -
 .وراون پريمي هامارگزيده مثل هم بعد شدي؛ خيره روروبه به کنممي صدات هرچي نميدي؟ رو جوابم چرا پس -
 حاال؟ ميگي چي -
 کردي؟ فراموش هم اون يا آوردي رو اتشناسنامه گفتم -

 .گرفتم سمتش رو شناسنامه و کيفم تو کردم دست
 .بود دستم مچ روي نگاهش کردم نگاه نگاهش مسير به. بود شده خيره دستم به

 نگاه جلو به و برگشت هم اون. نشه ديده مچم که کردم درست رو کاپشنم. داشبورد رو گذاشتم رو شناسنامه سريع
 .بود سياوش. خورد زنگ گوشيم. بوديم راه تو بود اعتس دو. کرد

 هلنا؟ الو -
 .بيرون کنم پرتش پنجره از خواستممي! گوشي اين به لعنت. شدمي پخش صدا بازم

 .سالم -
 نشد؟ خبري -
 .کنممي پيداش ولي هنوز؛ نه -
 کجايي؟ تو -
 .بيرون -

 .کردمي نگاه جاده به جديت با هرچند کرده؛ تيز رو هاشگوش عطا دونستممي
 بيرون؟ کجاي -
 سيا؟ شده چيزي -
 شده؟ چي هلنا. کرده شکايت ازت گفت بعدم. گفت بهم اومد در دهنش از هرچي تونهمسايه تونخونه دم رفتم -

 .درنياوردم سر يارو اون هايحرف از که من
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 .بشه پخش کمتر داص تا دادممي فشار گوشم به رو گوشي داشت امکان که جايي تا. بودم شده هول
 م؟خونه در رفتي داشتي کارمچي. زنهمي زياد مفت حرف اون نيست؛ مهمي چيز -
 تو گفتمي در دم اومد باندپيچي سر با يارو اون ولي. ايخونه حتماًً گفتم خونه دم رفتم. نبود دسترس در گوشيت -

 .کردي رو کار اين
 .مردک اون به بود داده گير باز کنم عوض رو بحث خواستممي من هرچي. نبود کنول سيا

 .بگو بهم شد خبر هستي از! کن ولش گفتم سيا -
 خواستممي. نکشن وشونه شاخ برات عوضي هايآدم اين تا نرو اينجا از گفتم بهت هزاربار کن؟ ولش چي يعني -

 شوهرش تو که آورد در زيباکولي و رسيد زنش ولي کنم؛ لهش بزنم زدمي بهت راجع که حرفايي اون با رو مرتيکه
 .کردي در به راه از رو
 .زنممي زنگ بهت. برم بايد من! بسه سيا -

 .ببينم شمسخره پوزخند همون با رو عطا رخنيم تونستممي. کردم قطع رو گوشي
 اونه؟ کار دستت مچ -

 .ندادم رو جوابش. بود جاده سمت صورتش هنوز
 اونه؟ کار گفتم -
 .بدم وضيحت بهت بينمنمي الزم -

 .گرفت رو ايشماره و درآورد جيبش از رو گوشيش
 زبونش ديگه نتونه طرف که جوري بدي؛ انجام تميز رو کارت خواممي. زنممي اس بهت که آدرسي به برو سعيد -
 .کنه دراز رو
 فهميدي؟ نکني رويزياده! ماليگوش فقط گفتم -

 .کرد قطع رو گوشي
 .نداره ربطي تو به من زندگي کني؟يم دخالت تو چرا کردي؟ کارچي -
 هستي؟ قوي خيلي بگي مثالً خوايمي -
 .تو البد هستم؛ قوي بگم خواممي کي به -
 .شايد دونمنمي -
 بفهمونم؟ رو چيزي تو به بايد چرا -
 !چرا دونيمي خودت -
 .بگو تو دونم،نمي من نه -
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 .دونيمي خودتم بيفتي در من با تونينمي -
 .نکني بازيکثيف تو اگه تونممي -
 طرف فقط تو بعدم. دارم برت راه سر از تونستممي راحت خواستممي اگه کردم؟ کارچي االن تا کردي فکر -

 .من جزبه بيفته در باهات نداره حق ايديگه کسهيچ و منه با حسابت
 کني؟مي دخالت زندگيم تو هستي کي کردي فکر -
 که چيزي رو ندارم عادت. باشه کنبازي دوتا از بيشتر کنممي شرکت که ايبازي وت خواهمنمي. نداره برت توهم -

 .رسيدممي رو مردک اون حساب شهابي از قبل بايد. بذاره دست ايديگه کس روش گذاشتم دست من
 .بود شده گرد هامچشم

 !کردي؟ کارچي شهابي دکتر با -
 ميشي؟ يعصب چرا. کاره تو دستت که خودت نبود؛ خاصي چيز-
 کاره؟ تو دستم چي يعني -
 .شکسته سرش افتاده خورده پيش پله از پاش و نبود تو کار يارو يسرشکسته که نگو -
 اين از بدتر بايد بعدم. هاميله به خورد سرش افتاد خودش. دادم هلش فقط نداشتم، کاري عوضي اون به من -

 .اومدمي سرش
 .داد تکون رو سرش عطا

 !پاکه کامالًً تسابقه. شناسمتمي خوب. نکردي کاري تو مدونمي. باشه -
 .بودم خسته چقدر. بستم رو هامچشم. بود اعصابم رو صبح از. برگردوندم ازش رو روم. کردمي اممسخره داشت
*** 

 يه. کردم نگاه اطراف به. بود ظهر نزديک. شدم پياده ماشين از. بود پارک جاده يگوشه ماشين. کردم باز رو چشمم
 رو من نداد زحمت خودش به! بود باادب هم چقدر. بخوره غذا بود رفته حتماً. بود جاده کنار مغازه تا چند و رستوران

 .رفتم رستوران سمت. کنه بيدار
 شالم سمت ناخودآگاه دستم. کنن نگاهم جورياين بود طبيعي هالباس اون با البته. کردنمي نگاهم جوري يه همه
 .تو کردم ور موهام و رفت
. خوردممي حرص داشتم. نشستم ديگه ميز يه سر رفتم و ندادم اهميت بهش نشسته؛ ميز يه سر که ديدم رو عطا
 فکر عبوسش يقيافه اون با ريختبي زشت مردک سمتش؟ رفتممي بايد چرا من بود گرفته ناديد رو من که حاال
 اين با من وجود از حتماً کرده شيک خودش. سمتش رمب وضعيت اين با من داره افت براش حتماًً کيه؛ کنهمي
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 من براي شهمه! افتاده فيل دماغ از ازخودراضيِ مرتيکه بخواد دلش هم خيلي اصالً. کشهمي خجالت هالباس
 .ايستاد کنارم نفر يه ديدم که دادممي فحش بهش لب زير داشتم جوريهمين! گيرهمي قيافه

 ...با جوجه يه لطفاً آقا -
 کشيد رو صندلي. کردم نگاه بود داده باال رو ابروهاش از يکي که عطا به. کردم بلند رو سرم. گارسونه کردم رفک

 .نشست کنارم
 .رفت يادم بود؟ چي ديگه... و عبوس و ريختبي و زشت! فرمودينمي -

 .کردم نگاهش
 شده؟ شاملم چي براي لطف همه اين! نکن تعارف -
 .گرفت رو دستم مچ. شدم بلند جام از
 .بشين -

 .نشستم جام سر. بود شده جدي اشقيافه
 چيه؟ اداهات اين بگو خوايمي غذا! کنيمي توهين بهم باشه آخرت بار -
 خواي؟مي غذا ميگي که بگيرم غذا خودم براي نتونم چالقم خودم مگه -
 .کني توهين بهم نميدم اجازه من مربوطه؛ خودت به هستي که هرچي -
 .واينستي گوش خواستيمي -
 کشي؟نمي خجالت هم کارت از کنيمي توهين بهم! پررويي چقدر -

 .باال انداختم رو هامشونه
 .بود حقيقت گفتم هرچي نه، -

 .شد بلند جاش از. برد موهاش تو رو دستش عصبي
 .باش ماشين تو ديگه دقيقه پنج -
 .بخورم غذا خواممي من -
 .ميرم ديگه دقيقه پنج من ولي بخور؛ غذا بشين ميلته، هرجور -

 .ميره نرم اگه دونستممي. رفت رستوران خروجي سمت
 حرکت سرعت با هم اون. شدم ماشين سوار و گرفتم ميوهآب و کيک رستوران ـل*بغـ سوپر از. بيرون رفتم هم من
 .کرد
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 خوابم ماشين تو فرتمسا رفتيممي وقت هر. بودم جوريهمين هميشه. بستم رو هامچشم دوباره. خوردم رو کيکم
 شوهرت با اگه. خوابي ماشين تو شهمه. سفر بره آدم گذرهمي خوش تو با هلنا گفتمي هميشه هستي. گرفتمي

 !باشه سالم فقط خدايا. افتادم هستي ياد باز. کنه تحمل رو خوابالو توي بايد راه تمام بدبخت عسل ماه بري
 .مکرد باز رو هامچشم. شدم بلند کسي تکون با
 .شو پياده شد، تموم زمستونيتون خواب اگه -
. کوچه يه داخل رفت عطا. شديم پياده ماشين از. کجاست دونستمنمي که بوديم شهر يه تو کردم؛ نگاه اطراف به

 .ايستاد خونه يه در دم. رفتم دنبالش
 .زنينمي حرف گفتن هرچي داريم؛ نسبتي چه ما دونننمي ميريم داريم که اينجا -
 اللم؟ گهم -
 .باشي الل کن سعي -
 .نميشه -
 .کرد بهم نگاهي اخم با
 .شدي هاجنگلي مثل کن؛ درست رو پريشونت موهاي اون اول -
 .خوبه هم خيلي موهام نداري؟ ادب کن؛ صحبت درست -
 !کرد اثر من در نشينهم کمال ميگن بزنم؛ حرف جورياين گرفتم ياد تو از -

 هرچي کرده فکر احمق. نزدم دست شالم به. شديم بزرگ يخونه يه وارد. شد باز در دبع کميه. برگردوندم رو روم
 نظربه. بود عطا سنهم حدوداً. متوسط قدي با بود تيره گندمي صورتش. سمتمون اومد مردي. ميدم گوش من بگه
 .شناختممي رو عطا اين رزودت وگرنه بودم؛ بد واقعا هاآدم ذات تشخيص تو من هرچند. اومدنمي بدي آدم
 .شد من يمتوجه تازه و کرد ـل*بغـ رو عطا مرد

 !اومديد خوش خانم، سالم -
 .ممنون. سالم -
 .بفرماييد -

 .کرد راهنماييتون خونه سمت
 با و داشت ايسبزه صورت دختر. طرفمون اومدن من سنهم تقريباً دختري يه و سالهسي حدود زن يه. شديم وارد

 .کردم سالم. کوتاه قد با داشت آبي هايچشم هم کناريش زن. کردمي نگاه عطا و من به عصبانيت
 .حورا خواهرم، هم اين هستم عماد همسر ماندانا، من. عزيزم سالم -

 .کردم بهش سالمي هم من. داد تکون برام رو سرش دختر
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 .کشتم رو شخانواده من انگار که کردمي نگاهم جوري يه
 .نبودم معذب من و بود آشنا حداقل دبو که چي هر. گشتممي عطا دنبال. اومدنمي خوشم غريبه هايجمع از زياد

 .شدي خسته راه تو حتماً بشين؛ عزيزم: ماندانا
 .زدم لبخندي

 حرف عماد پسر اون با داشت عطا. نشستم هامبل از يکي روي. بودم خوابيده خرس مثل راه تمام! خودم جون آره
 .هستم معذب اونجا من بود فهميده انگار ماندانا. بودم اينجا هم من انگار نه انگار. زدمي

 .اينجا بياريد تشريف آقايون: ماندانا
 .عزيزم اومدم: عماد
 .نشست کنارم اومد عطا. ما طرف اومدن عماد و عطا

 خواستمي دلم خيلي. آشپزخونه تو رفتن خواهرش با خانمه. برگشت خونسرد هم اون. رفتم بهش ايغرهچشم
 .زدمي حرف گوشيش با داشت عماد. کجاست اينجا بدونم
 .کردم نزديک عطا به رو سرم

 کين؟ اينا و کجاست اينجا -
 اللي؟ تو رفت يادت -

 .رفت عماد سمت و شد بلند جاش از خونسردي با عطا ولي کردم؛ بهش نگاهي حرص با. شد گرد هامچشم
 !اللم گفتمي نم به احمق. آوردممي در رو حرفش تالفي
 .بود آماده شام ميز بعد کميه. چرخوندم رو سرم

 حتماًً روز دو اين تو دونستممي. نداشتم غذا به ميل اصالًً ولي بود؛ شده سير شکمم کيک همون با صبح از درسته
 .بخورم غذا خيلي نتونم شدمي باعث عصبي فشار. بودم طورهمين هميشه. شدم الغر کيلو يه

 .نباشه خودتون يخونه غذاهاي مثل ممکنه دونممي خوريد؟نمي چرا. هلناخانم فرماييدب: ماندانا
 .زدم لبخندي

 .خوبه هم خيلي ممنون -
 .داد ادامه عماد با حرفش به بعد و کرد نگاهي بهم عطا
 .شدنمي برداشته عطا از لحظه يه حورا دختر اون نگاه
 .نشيم متوجه ما مثالً که بگيره رو نگاهش که بود کرده ارهاش بهش ابرو و چشم با خواهرش هم چندباري حتي

 بود؟ اونا بين ايـطه رابـ چه يعني. عطاست هايعاشق از يکي که بفهمه تونستمي احمقي هر دختره هاينگاه از
 .خوردم غذام از ديگه کميه. شمرممي رو عطا هايعاشق دارم که چه من به اصالًً. کردم نگاه غذام به
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 شده؟ چي عزيزم: عطا
 يعني. کردم نگاه عطا به گرد هاييچشم با. خورد ترک گردنم استخون کردم حس که کردم بلند رو سرم جوري يه

 خواستمي. بود گرفته درد پام. کردم عوض رو صورتم حالت خورد پام به که لگدي با بودم؟ زده توهم يا بود خودش
 .بودم شوکه هنوز من ولي درنيارم؛ تابلوبازي بفهمونه بهم

 :گفت دوباره حرص با
 خوبه؟ حالت خوري،نمي غذا چرا عزيزم؟ شده چي -

 .دادمي فشار دستش توي رو قاشق حورا. کردنمي نگاه من دهن به چشم تاشش. بودم شده الل واقعاً
 .زدم مصنوعي لبخندي. بود عصباني کرده توجه مثالً من به عشقش اينکه از حتماًً

 .عزيزم خوبم من -
 .شد برداشته روم از هاچشم کلمه يه همين با. بود کرده تعجب که بود عطا اين حاال. گفتم حرص با رو عزيزم

 که بود بار دومين اين شب سر از. بود داده قرار شدهانجام عمل تو رو من که کنم نصف رو عطا خواستمي دلم
 .گرفتممي فاکتور رو ظهرش کار اگه البته بود؛ کرده عصبيم

*** 
 جور يه جو. بود نزده حرفي عطا با من يـطه رابـ از اصالً کسي. بودم رفته بود کرده راهنماييم ماندانا که اتاقي به

 دونمنمي اينا ولي بودم؛ مرده فضولي از بودم اگه من بکنن؟ سؤالي که نبودن کنجکاو کدمشونهيچ چرا. بود خاصي
 .گفتننمي هيچي چرا

 نشسته تفاوتبي هم من و اتاق داخل اومد. بود هاشلب روي پوزخند هنوز عطا. کردم دبلن رو سرم در بازشدن با
 .وراون کردم رو روم. درآورد رو بلوزش اتاق کنار رفت. بودم

 نشد؟ خبري هستي از -
 .نه -
 دستش تيشرتش و بود پوشيده رو ورزشيش شلوار. بودم شده عصبي خونسرديش از. سمتش برگشتم عصبانيت با
 .دبو
 کردي؟ عالف رو من الکي چرا نداري عرضه که تو چي؟ باشه اومده سرش باليي االن تا اگه چي؟ يعني -

 .سمتم اومد عصبانيت با و زمين روي کرد پرت رو تيشرتش
 عاليجناب نداشتم عرضه من اگه مثال زني؟مي مفت حرف عسل ماه آوردمت کردي فکر هان؟ نداره عرضه کي -

 اون با بابات وگرنه کني؛ شکر رو خدات بايد آوردم رو سالمتيش خبر که همين االنم تا بکني؟ خواستيمي کارچي
 !باشه بابات اگه البته بکنه؛ غلطي هيچ نتونسته دستگاه و دم همه
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 .بدتره هم من از وضعت تو که ننداز تيکه من به پس! بود تو باباي ارسالن نيست چه؟ تو به نيست، بابام آره -
 .کرد ريز رو هاشچشم

 چيه؟ منظورت -
 .دونيمي خودت -

 .زدمي نفسنفس. کشيد گرفت دفعه يه رو دستم مچ
 !بود داده قول بهم لعنتي اون آره؟ گفته بهت ارسالن چيه؟ منظورت گفتم -

 صبح از هنوز. بود گرفته درد دستم. بودم گفته چيزي يه جوريهمين من. زنهمي حرف داره چي از دونستمنمي
 .بود نشده خوب ردشد
 !وحشي کن ولم -
 .نشکوندم رو دستت تا گفته من به راجع چي بهت ارسالن بگو -
 !ديوونه کن ولم -

 .ببينم تونستممي رو لبش خفيف لرزش که بود نزديکم قدراين صورتش. داد فشار بيشتر رو دستم
 .بزن حرف -

 .کردممي نگاهش فقط
 !ستني جاش اينجا که حيف کنم؛مي آدمت -

 سرعت با اتاق از و پوشيد و برداشت رو تيشرتش. موهاش تو زد چنگ و شد بلند جاش از. تشک روي کرد پرتم
 خب. بشه عصباني قدراين بايد چرا فهميدمنمي. شکستمي داشت رو دستم احمق. دادم ماساژ رو دستم. بيرون رفت

 مچ گفت؟مي بهم نبايد رو چي ارسالن عنيي بود؟ چي عصبانيت همه اين علت. نبود من پدر سازگارم سرهنگ
 .کشيدم دراز تشک توي. بشه بهتر دردش شايد بستم؛ رو دستم مچ شالم با. کردمي درد دستم
 چي؟ نکنه پيدا رو هستي کنه لج اگه بود؟ رفته کجا يعني
 .بودم خواب رو راه تمام. بردنمي خوابم ولي بستم؛ رو هامچشم

 حياط به رو که رفتم اتاق کنار يپنجره سمت. شدم بلند جام از آروم. بود برنگشته نوزه عطا و بود دو نزديک ساعت
 در از خواستمنمي. بيرون رفتم پنجره از. زدم کنار رو توري. بود کشويي حالت ولي داشت؛ توري پنجره. بود پشتي

 زدنحرف صداي. رفتم اطحي سمت آروم. نبود سرد اينجا هواي. بيرون اومدم اتاق از من بشن متوجه که برم
 .شدم نزديک صداها به ديوار پشت از. اومدمي

 کني؟مي ريسک خاطرشبه داري کيه دختره اين فهمي؟مي خطرناکن اونا عطا: عماد
 .نکن دخالت عماد -
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 چي؟ يعني تيمور با درافتادن دونيمي -
 .نيست عددي من براي تيمور -
 .خرابهکله ولي نيست؛ عددي اون آره -
 .بدم نجات رو دختر اون بايد من -
 .مشکوکن کميه اينا. بده بهشون خوانمي که رو چيزي فقط. بده نجات باشه -
 .نميدم باج کسهيچ به من کنم؛نمي رو کار اين من نه -
 حداقل مياري؟ در بازيديوونه چرا. گرفتينمي تصميم جورياين کاريهيچ توي تو، چيه؟ باج کني؟مي لج چرا -
 .بيايم باهات هابچه يا من ذارب

 .من با اشبقيه ديگه کردي رو کارت تو نه -
 سر کارات از من کني؟مي کمک بهش چرا پليسه، باباش دختره اين. بدي کشتن به رو خودت تو ذارمنمي من -

 ... باز نکنه. درنميارم
 .تيمور سراغ برم فردا بخوابم بايد هم من. بخواب برو عماد -
 .بگير تصميم درست فقط بکن؛ خوايمي کارهر باشه -
 عماد؟ -
 جانم؟ -
 .کنم باز رو روم باهاش خوامنمي خودم باشه؟ تونهنمي ما بين چيزي کن حالي حورا به نگفتم بهت -
 .نميده گوش حرفم به اون. شناسيمي رو هازن که خودت ولي داداش؛ گفتم -
 .کنممي حاليش ديگه جور هي خودم وگرنه بگو؛ دوباره بهش. دونمنمي من -
 .زنممي حرف باهاش باشه، -

 از رو اون خواستمي. بود دختر اون خاطربه احساساتش ابراز همه اون پس. بود نشسته حياط توي عطا و رفت عماد
 خواستنمي دلم ولي بود؛ کرده بدي بهم خيلي عطا درسته. داشتم بدي حال. بود فکر تو عطا. کنه باز خودش سر

 . برگشت پام صداي با. رفتم سمتش. کردممي حلش بايد خودم. بيفته دردسر تو من خاطربه کسي
 .ايديگه طرف به برگشت دوباره. کرد نگاهم تعجب با

 .نشستم باغچه کنار رفتم و ندادم اهميت بهش
 نه؟ بودي نکرده امتحان حاال تا رو اومدنبيرون پنجره از رفتي؟ باال ديوار و در از باز -
 .نگفته من به چيزي ارسالن -

 .بود شده خيره بهم
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 و خشکن پدرا يهمه کردممي فکر هميشه. نيست من واقعي پدر سازگار سرهنگ. زدم حرفي يه جوريهمين من -
 براي ارسالن حداقل بوده؛ بهتر من از اوضاعت تو. زدممي گول رو خودم داشتم من. نبود جورياين ولي احساس؛بي
 من که چيزي. ببينم هاشچشم تو رو داره بهت که عشقي تونستممي کردمي نگاهت وقتي. بود عيواق پدر يه تو

 يدرباره ايديگه چيز وگرنه همين؛ نيستي ارسالن پسر تو گفت هتل تو روز اون آريا. نديدم پدرم چشم تو وقتهيچ
 .ودشهخ به مربوط نفر يه شخصي زندگي. بدونم بينمنمي الزم يعني دونم؛نمي تو

 .شدم بلند جام از. بودم کالفه نگاهش از. بود شده خيره صورتم به مدت تمام عطا
 گردن بندازم رو مشکالتم ندارم عادت. خودمم اون بکنه کاري کسي قراره اگه بکني؛ کاري من خاطربه خوامنمي -

 .کنه آزاد رو هستي شايد. مبزن حرف باهاش خواممي خودم ولي خواد؛مي چي و کيه تيمور دونمنمي من. ديگران
 .واستاد رومروبه شد بلند عطا

 منطقي باهاشون بشيني خوايمي که طرفي باشخصيت آدم مشت يه با کردي فکر کردي؟ فکر چي خودت با تو -
 بزني؟ حرف

 .کنممي امتحان رو شانسم من -
 .زد پوزخندي

 شدم؟ قايم پشتش خودم جلو فرستادم رو زن يه که خندنمي بهم دارن ببينم و بشينم من داري انتظار حتماً -
 .ايستادم روشروبه رفتم

 که نيستم اتmy friend مثل من. مردترن مردي هر از که شناسممي رو زنايي من چيه؟ ـا*زنـ با مشکلت تو -
 حرف جوري يه پس کردم؛ حل رو مشکالتم خودم هميشه من. بيان چشمت به که بپوشم چي که کنم فکر اين به
 .بشه توهين شخصيتم به که ننز

 .بود شده گرد عطا هايچشم
 تو تونيمي. داري فکري طرز چه هازن به راجع تو که نيست مهم برامم و ميام باهات منم بري هرجا درضمن -

 .بياي کنار باهاش بتوني تا نيستم زن من که کني تصور ذهنت
 .رفتم پشتي حياط سمت

 کنم؟ صدات چي بگي داده دست بهت ودنمردب توهم خيلي که حاال ميشه خب -
 .سمتش برگشتم

. بکن داري دوست هرکار بياي کنار باهاش تونيمي جورياين اگه ولي نيست؛ جنسيت به مردبودن گفتم بهت -
 .نيست مهم برام کن صدام داري دوست هم چي هر

 .زدمي رنگيکم لبخند که بود بار اولين
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 کنه؟نمي درد دستت مچ -
 .کردم اهشنگ تعجب با
 .نيست مهمي چيز -

 از يکي. کردمي درد هنوز مچم. خورد ليز دستم لحظه يه. پنجره يلبه رو گذاشتم رو پاهام. رفتم اتاق پنجره سمت
 .زدمي برق ماه نور توي هاشچشم. سمتش برگشتم. گرفت رو بازوم پشت،

 لجبازي؟ قدراين چرا. کنهمي درد دستت مچ -
 .بودم شده هول

 .خوبم نيست؛ چيزي مگفت -
 روي و اتاق تو رفتم. بود خيره بهم هنوز. پنجره باالي کشيدم رو خودم حرکت يه با. کردم جدا ازش رو خودم آروم

 اين ولي ندارم؛ بهش حسي که کنم انکار خودم پيش حداقل تونستمنمي. بود نامنظم قلبم تپش. کشيدم دراز تشک
. بشم دلبسته عطا مثل کسي به که نبودم آدمي من. بود جدا هم از ما دنياي. بودم کرده خفه خودم توي رو حس
 خودم تو باشمشون داشته تونستمنمي چون ولي خواستم؛مي که چيزايي يبقيه مثل رفت؛مي بين از بايد حس اين
 .بستم رو هامچشم. بودم گذشته کردمي ضعيفم که چي هر از که نبود اولم يدفعه. بودم کرده خفه

*** 
 کردممي دعا فقط. نبود اتاق تو عطا. بود هشت نزديک کردم نگاه ساعت به. شدم بلند جام از. بود شده روشن هوا
 اومدم اتاق از و کردم سرم رو رنگمايسرمه شال. پوشيدم سياه شلوار مانتو يه سريع. باشه نرفته تنها خودش که

 .جلو رفتم آروم و کشيدم راحتي نفس. زدمي حرف عماد با داشت عطا. اومدمي صدا حال توي از. بيرون
 بري؟ تنها خوايمي مطمئني. گذاشتم قرار شب يازده ساعت تيمور با: عماد

 .آره -
 چي؟ دختره -
 کردي؟ کارچي رو اسلحه. بفهمه چيزي نبايد نزن؛ حرفشم -
 .تو ببري چيزي تونينمي گردنت،مي اونجا بري ولي ميارم؛ بعدازظهر -
 .شد الزم بعداًً شايد. احتياط براي ماشين تو مذارمي -
 کيه؟ دختره اين بگي خواينمي -
 .بدوني نيست الزم -
 .داري دوست هرجور باشه -
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 تازه من بفهمن که بستم جوري رو در و شستم رو صورتم. رفتم دستشويي سمت. ببره رو من خواستنمي لعنتي
 با وقتا بعضي. داد تکون رو سرش معمول طبق عطا و زد خنديلب عماد. کردم سالم و رفتم سمتشون. شدم بيدار

 انگار که کردمي رفتار جوري راحت خيلي بده؛ تغيير جورياين رو رفتارش تونستمي چطور عطا کردممي فکر خودم
 نشون العمليعکس و بود کرده نگاه هامچشم تو خونسرد که فرداش و هتل تو شب اون مثل. نشده چيزي اصالً
 .نشستم کنارشون رفتم. بودم کرده عادت رفتارش به. بود هنداد

 ريم؟مي کي -
 .کردن نگاه بهم نفري دو عطا و عماد
 کجا؟: عماد

 .تيمور سراغ -
 گرفته فراموشي االن تا ديشب از کنم فکر. داد فشار هم روي رو هاشدندون حرص با عطا و کرد نگام بهت با عماد
 .دارم خيشو باهاش من کردمي فکر يا بود

 شناسيد؟مي کجا از رو تيمور شما: عماد
 . هميشگيشه کار البته بودن؛ واستاده گوش ديشب خانم: عطا
 .کرد نثارم فضولي لب زير بعدم
 .بريد شما نميشه خطرناکه؛: عماد

 .منه خواهر اونجاست که اوني نيست؛ مهم -
 .بزنم حرفي من خواستنمي حتماً بود؛ زده خشکش عطا. کردمي نگام باز دهن با عماد

 سازگاريد؟ سرهنگ دختر شما -
 داره؟ اشکالي آره، -

 و زنهنمي حرفي عطا ديد وقتي ولي کنه؛ تکذيب رو حرفم عطا بود منتظر شايد. کرد نگاهش و عطا سمت برگشت
 .من سمت برگشت دوباره ميده فشار هم روي رو فکش فقط

 ريم؟مي کي نگفتيد، -
 !نمياي جايي شما: عطا

 فهميدي؟ ميام من -
 .کردمي نگاه عطا و من به گنگا مثل عماد

 !برمنمي رو تو من -
 !ميام من ولي -
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 .نشستم جام سر خونسرد من ولي کرد؛ نزديک بهم رو سرش عطا
 .نمياي تو -
 .شدم بلند جام از
 .ببري رو من بايد خوايمي رو دستمه که چيزي اون اگه شاهي؛ عطا ميام من -

 .بود شده قرمز صورتش. بود کرده مشت رو هاشدست عطا
 .بود کرده پيدا خيزنيم حالت که عطا مچ روي گذاشت رو دستش عماد
 کني؟مي جورياين چرا بشين داداش: عماد

 !شده شاخ من براي بچه الف يه اين بببين -
 .ميام من شدم که هرچي -

 .ايستاد رومروبه درست سمتم اومد و بيرون کشيد عماد دست تو از رو دستش مچ عطا
 کني؟مي کارچي نبرمت اگه مثالً -
 .نکردم فکر بهش هنوز -

 .گرفت رو عطا دست هم باز و شد بلند عماد
 .بزنم حرف اين با بايد من بيرون برو عماد -

 ...داداش ولي: عماد
 .بيرون برو گفتم -

 .بيرون رفت هال در از و کرد ول رو دستش عماد
 .گفتيمي خب -
 .شنيدي هک همون -
 بياي؟ خوايمي جوريچه نبرمت اگه -
 .ميام جوري يه -
 بازيه؟بچه مگه بگم؟ چي تو به من آخه -
 .بيام خواممي من تراستبزرگ بازي چون اتفاقاً نه -

 رو من گرفت رو بازوم دفعه يه. کردممي نگاهش ـينه*سـ به دست هم من. زدنمي حرفي و بود شده خيره بهم
 رو دستم کف کنم حفظ رو تعادلم اينکه براي. ـغلش*بـ تو افتادم و دادم دست از رو تعادلم. کشيد خودش سمت

 رو من محکم که بگيرم فاصله ازش خواستممي. بود قلبش روي درست دستم کف. شـينه*سـ روي بودم گذاشته
 .کردم بلند رو سرم. گرفت
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 ...داري معلومه -
 بود؛ زده خشکم. زدمي تندتند قلبم کرد؟مي داشت کارچي. بودم دهش گيج. . گذاشت ـبم*لــ روي رو انگشتش

 .بود شده فلج بدنم اعضاي يهمه انگار
 چموشي؟ قدراين چرا. نخور تکون! باش آروم -

 .مگونه روي کشيد رو انگشتش
 ...خيلي هاتچشم -
 .کرد نگاهم خونسرد و رفت عقب قدم يه و گرفت فاصله ازم دفعه يه خونه در شدنبسته بلند صداي با
 گفتي؟مي خب -

 .بود شده چي نفهميدم. هال در سمت برگشتم
 کرده رو کاراين چرا فهميدم. رسيد ذهنم به چيزي دفعه يه. شده چي فهميدمنمي. بودم گيج و زدمي تندتند قلبم
 .گرفتم سمتش رو انگشتم. لرزيد مي دستم و بودم شده عصبي. بود
 !کردي رو رکا اين باشه آخرت بار -
 کار؟چي -
 رو کار اين بود دومت بار. نذار مايه من از کني باز خودت سر از رو زن يه شرا خوايمي اگه! نيستم احمق من -

 فهميدي؟. مونمنمي ساکت ديگه يدفعه باش مطمئن. کردي
 .بود کرده سوءاستفاده ازم باز. خوردمي همبه حالم خودم ضعف از
 شرا کردنکم براي بهتره! کردي رو کار اين باشه آخرت بار کني؟مي غلطي چه داري مفهمنمي من کردي فکر -

 رو بهشون اول از نيستي مجبور داري مشکل هازن با که تو. بگيري کمک ديگه يکي از اتخستهدل هايعاشق
 .بدي

 !ميشن آويزون بهم هازن جذابم؛ کنم؟ کارچي -
 .زدم پوزخندي

 من از پس نيستي، من براي جذابي اونا براي اگه! رسممي رو حسابت بشي نزديک بهم ديگه يدفعه جذاب، آقاي -
 .بگير فاصله

 .برگشتم
 !گفتمي ديگه چيز يه پيش دقيقه چند تا که قلبت تپش و هاتچشم نيستم؟ جذاب برات مطمئني -

 .سمتش برگشتم
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 من. چيه واقعيتت دونممي چون کنم؛نمي نگاه تو به کنم نگاه کي هر به من. شدي توهم دچار که تويي کنم فکر -
 .بشم نزديک تو مثل آدمي به هم لحظه يه نيستم حاضر
 .شد عوض صورتش حالت. شد مشت هاشدست

 انگار زنيمي حرف جور يه کشي؟مي آب جانماز من براي داري روزگاري؛ ختم خودت تو. نزن دارخنده هايحرف -
 ...باهاشو که نبودن مرد نيست دستم حسابشون که بقيه و آريا و مارتين و نارسال البد. هستي کي دونمنمي

 يکي تو براي بخوام من نداره دليلي فهميدي؟ تو، و دونممي من بزني مفت حرف ديگه کلمه يک اگه! شو خفه -
 بهم نميدم اجازه بهت نداره، ربطي تو به باشم که هرکي با مربوطه؛ خودم به من زندگي. بدم توضيح رو زندگيم
 خواهي و هستي و بودي کي با نيست مهم برامم! نمياد خوشم ازت گفتم فقط نکردم توهين بهت من. کني توهين

 گردونيبرمي رو خواهرم تو. ايديگه چيز نه داريم هم با که قراريه خاطربه فقط هستيم هم با اينجا االن اگه. بود
 .بذاري مايه ديگه کس از بهتره هم تمتفرقه رايکا براي. ميدم بهت رو لعنتي مدارک اون هم من

 .رفتم اتاق سمت حرص با
 هم اين بهار از اون. بودم عصبي بود کرده سوءاستفاده ازم دوم بار براي اينکه از! لعنتي عوضي. بستم محکم رو در
 داد؛مي عذابم و دبو قلبم ته زهر مثل که تلخي واقعيت بود؛ واقعيت زدم بهش که هاييحرف هرچند. دختر اين از

 ساک توي رو هاملباس. بودم شده بيزار هزارم بار براي ضعفم اين از. نبود انکار قابل قلبم تپش گفت؛مي راست ولي
 که چيزهايي از گرفتنفاصله. کردممي هميشه که کاري. گرفتممي فاصله ازش بايد. بيرون اومدم اتاق از و ريختم

 .کردمي ضعيف رو من
 .بود موهاش تو هاشدست و بود نشسته لمب روي عطا

 سرد خيلي. بود قرمز هاشچشم. کرد نگاه بودم آماده دست به ساک که من به. کرد بلند رو سرش پام صداي با
 .کردم نگاهش

 کجا؟ -
 .سمتم اومد و شد بلند جاش از. رفتم در سمت بهش دادنجواب بدون

 کجا؟ گفتم -
 .کن خبرم تيمور سراغ ميري داري. باشه نياز کمکم به اينجا ديگه نکنم فکر. هتل ميرم -
 فهميدي؟ بري جايي نداري حق. اتاق تو برگرد و کن تموم رو بازيمسخره -
 .نيست مهم برام حرفات نه خودت نه چون نکن؛ خسته رو خودت پس ميگي، چي تو نيست مهم برام -
 .برو خوايمي گوري هر! جهنم به -
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 با رو سرش. بود کرده ـل*بغـ رو زانوش و بود نشسته حياط کنار حورا. حياط تو فتمر هم من و رفت اتاق سمت
 .بود کرده ورم بود گرده گريه بس از هاشچشم. آورد باال ديدنم
 رو ارزشش اون بگم بهش خواستممي. ريختيممي اشک جورياين مرد يه خاطربه که بوديم بيچاره هازن ما چقدر
 بودم؛ ريخته اشک حماقتم خاطربه صبح تا ديگه کشور يه تو اتاق يه تو روزي يه که افتادم خودم ياد ولي نداره؛
. ديدمي آرزوهاش کاخ خرابي مسبب رو من و کردمي نگاه بهم نفرت با که بدم دلداري رو دختري خواستممي حاال
 .رفتم در سمت شبه توجه بدون. بردمي يادش از رو چيزهمه زمان چون کنم؛ سکوت دادم ترجيح پس
 موندگاري؟ براش کردي فکر: حورا

 .کردم نگاه خيسش هايچشم به و سمتش برگشتم
 ...اون ولي بکنم؛ هرکاري براش حاضرم من. مونهمي سنگ مثل قلبش نميده؛ اهميت کسهيچ به اون -
 .سوخت براش دلم. گريه زير زد باز
 دونه؛مي اون. چهارسال دارم؟ دوستش چندساله دونييم. بميرم براش حاضرم که ديدمي رو من لحظه يه کاش -

 .نميده اهميت بهم بازم ولي
 نداشت دوستش عطا اينکه از قلبم ته باز ولي بود؛ شکسته رو دختر اين دل که بودم بيزار عطا از لحظه اين تو چقدر
 .بودم شده بد من چقدر. داشتم خوبي حس

. همينه عمر آخر تا نميده اهميت بهت که کسي. نکن گدايي رو عشق وقتهيچ بکنم؛ نصيحت يه بهت خواممي -
 باشي داشته دوست رو کسي کن سعي. کنهمي ولت که کشهنمي طول زياد ولي کنه؛ قبولت فشار تحت االن ممکنه

 .نيست زوري عشق. باشه داشته دوستت کميه هم اون حداقل که
 داري؟ دوستش -
 شر از شدنخالص براي بود بازي يه همه اينا بگم بگم؟ بهش خواستممي چي. کردم نگاه منتظرش هايچشم به

 تو؟
 .نزدم حرفي

 .خداحافظ -
 .داره دوستت عطا -
 .طرفش برگشتم دوباره و ايستادم جام سر حرفش با
 .کنه نگاه جورياين زني به نديدم وقتهيچ حفظم؛ رو نگاهش. کردم زندگي عطا به عشق با چهارسال من -
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 من کردمي اداعا اون که کسي و چيه واقعيت دونستمي چه دختر اون. بيرون اومدم خونه اون از و زدم پوزخندي
 بود مونده فقط. کردمي قضاوتم و زدمي حرف ديگه مردهاي با من يـطه رابـ از راحت چه داشت داره، دوست رو

 .فرمن يه با دقيقه هر که امعوضي زن يه من که بگه و کنه نگاه بهم مستقيم
*** 

 هم من ولي تيمور؛ سراغ ميره کي که نميده خبر بهم عطا دونستممي. منتظرم شونخونه جلوي شش ساعت از
 .نداشتم ايچاره ولي گرفتن؛ ازم روز يه براي پول کلي البته. کردم اجاره ماشين يه. داشتم رو خودم ينقشه

 .نبينن رو من که کشممي پايين رو خودم. بيرون ميان عماد با عطا و ميشه باز خونه در شب نه نزديک ساعت
 يه بودم مجبور. کنممي روشن رو ماشين هم من. ميشه سوار و ميره ماشينش سمت و زنهمي حرف عماد با عطا
. نه يا برسم بهش تونممي دونمنمي عطا بااليمدل ماشين با حاال. رسيدنمي بيشتر به پولم چون کنم؛ کرايه پرايد
 رو من تا کنم حرکت ازش فاصله با کنممي سعي. ميره آروم خداروشکر. ميرم دنبالش هم من و کنهيم حرکت عطا
 .شده حسبي هامدست که دارم استرس قدراين. نبينه

 خاموش رو چراغا مجبورم. ميشه خاکي جاده وارد و ميشه خارج شهر از. ميدم فشار دستم توي رو فرمون محکم
 .کنممي خاموش رو ماشين سريع. دارهمي نگه قديمي باغ يه به نزديک. ميرم الشدنب. نبينه رو من که کنم
 از آروم. تو ميره و ميشه باز در بعد کميه. زنه مي رو باغ در و کنهمي نگاه اطراف به عطا. پايين ميارم رو سرم

 عميق نفس. کنممي کممح رو شالم. کردم تنم شلوار و سوئيشرت يه ميارم؛ در رو مانتوم. ميشم پياده ماشين
 !هستي خاطربه! تونممي من تونم،مي من. کشممي
 خيلي ممکنه البته. آوردم خودم با چيزايي يه و بيفته اتفاقا اين ممکنه که دونستممي. ميرم باغ پشت طرف به
 اين چرا دونمنمي. گذاشتم جيبم تو که آمپول چندتا و شوکر و چاقو يه. بهتره هيچي از ولي نباشن؛ دردبخوربه

 .تاريکه جاهمه. دستمه تو شوکر. پايين پرممي ديوار از. نرسيد ذهنم به ايديگه چيز ولي آوردم؛ رو چيزها
 ته ساختمون يه. کنم مي نگاه اطراف به خوب. کنممي قايم هادرخت پشت رو خودم. مياد باغ تو نفر چند صداي

 اون مثل خوامنمي. جلو کشممي رو خودم. زنه مي حرف يکي با هدار که ببينم رو عطا تونممي. سمتش ميرم. باغه
 :ميگه منه به پشتش که مردي. کنممي تيز رو هامگوش. ببينه رو من عطا دفعه

 ما نصيب افتخار اين شده چي. بندازن نگاه هاپايينپايين اين به دادن افتخار شاهي عطا آقاي! خب خب خب -
 خبر؟ چه اردالن از شده؟

 کجاست؟ دختره! ندارم رو بازيتزبون يحوصله من -
 باباش دونيمي شدي؟ عاشقش نکنه سراغش؟ اومدي شخصاً خودت که مهمه قدراين برات دختر اون چرا -

 پليسه؟
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 .بيارش برو نيومده؛ تو به فضوليش -
 .کيه رئيس اينجا رفته يادت اينکه مثل! آخ آخ -
 .بيار رو دختره برو آدم مثل هم حاال. دربيفتي من با که ستيه اون از ترکوچيک دونيمي خودت رئيس؟ -
 .بده تاوان دخترش بايد حاال دار؛ باالي فرستاده رو برادرم سرهنگه يارو اون. شخصيه موضوع اين شرمنده -
 .ميدي اهميت خيلي تخانواده گرم کانون به که که نگو! تيمور نخندون رو من -
 باشيم؟ داشته دوست رو مونخانواده که نمياد ما به چيه؟ -
 .نه -
 بدمش؛ بهت تونممي خوايشمي که حاال ولي دزديدمش؛مي زودتر اومده چشمت به دختره اين دونستممي اگه -

 !شرط يه به البته
 .بود شلوارش جيب تو دستش يه. شد بلند جاش از عطا

 !تيمور نذار شرط من براي -
 .نميشه مجاني چيزيهيچ دونيمي خودت -
 .بزن رو حرفت -
 .تهران برسه مشکلي هيچ بدون هامجنس بايد -

 .زنهمي پوزخندي عطا
 !کنهمي گيره گلوت تو بزرگه؟ برات کار اين کميه کنينمي فکر -
 باالها؟ اون نيايم کميه ما چرا باشيد؟ باال اون بايد شماها شهمه چيه؟ -
 !پايينه همين حدت چون -
 فرصت يه بهت ولي مرگتن؛ منتظر هاخيلي که دونيمي. بکشمت االن همين تونميم! باش زدنتحرف مواظب -

 .ميدم
 !کني کاري نداري رو جرئتش -
 .بشه عوض نظرت شايد بدم؛ فرصت بهت خواممي فقط دارم، -
 .تو به برسه چه نميدم؛ باج احدي به من. کنمنمي برات کاريهيچ من. کني فراموشش بهتره -
 .باشه بهتر کنم تسويه باباش همون با کنم فکر. کن فراموش رو هدختر پس باشه -
 !کنممي نابودت وگرنه تيمور؛ بيار رو دختره برو -
 .بدم رد جواب بهت مجبورم شرمنده، -

 .زد صورتش به مشتي و سمتش اومد عطا
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 .گرفتن رو هاشدست و عطا سمت اومدن مرد چندتا
 .خنده زير زد. شد بلند جاش از و کرد تف رو شدهن خون مردِ. گذاشتم دهنم روي رو دستم

 من. خوادشمي سلطان چون خواي؛ مي رو دختره چرا دونممي من احمقم؟ من کردي فکر چيه؟ دونيمي اصالً -
 .کنم معامله سلطان با خواستممي چون اينجا؛ آوردمشون

 .شد گرد عطا هايچشم
 کاهدون به بگم بايد ولي خوادش؟مي هم سلطان که داره چي دختره اين آره؟ خوايشمي همين براي هم تو -

. آوردنش اشتباهي و زدن گند هابچه ولي بود؛ خواهرش نبوده، اون هدف چون نداره؛ ارزشي هيچ دختره اون! زدي
 پليسم يه دختر درضمن. شناخته رو ما چون بشه؛ حذف بايد چيه؟ قانون که دونيمي. ستسوخته يمهره اون االنم

 .بره اينجا از زنده بذارم تونمنمي هست؛
 من؟ چرا. بودم من هدف. طورهمين هم من زده؛ خشکش عطا

 .بشه دير اينکه از قبل دادممي نجاتش بايد بود؟ کجا هستي
 .دنيا اون بفرستم اون با هم رو تو ندارم ايچاره اينجايي هم تو که حاال خب -
 .ونيمنمي زنده کني کاري اگه کيم؟ من دوني مي -
 اين تحويل با خواستممي و دنبالمن عقرب گروه. دادم دست از رو چيهمه قبلي يمعامله تو من. دونممي آره -

 زود يا دير اونا چون ندارم؛ دادن دست از براي چيزي هم حاال. شد خراب هم اون که بدم نجات رو خودم دختره
 مرگم از قبل تونهمي تو کشتن از بهتر چيز چه. بدم مانجا رو آرزوهام از يکي قبلش بهتره چه پس. سراغم ميان

 کنه؟ خوشحالم
 .بده نجات رو خودش کردمي تالش عطا

 .بيار رو دختره برو فرشيد. کني استراحت عمرت آخر لحظات بهتره! نکن تالش بيخود -
 . رفتم دنبالش آروم. باغ ته رفتمي داشت کردم؛ نگاه ورودي در به. رفت بيرون ساختمون از مردها اون از يکي
 .شدم نزديک بهش آروم پشت از. تو رفت و کرد باز رو باغ ته انباري يه در مرد

 خوش بهت مرگت از قبل چرا. بکشنت قراره. بگذرونيم خوش کميه خوايممي باش حاضر چطوري؟ کوچولو سالم -
 نگذره؟

 .ستبسته دهنش بود معلوم هستي صداي از
 بهش پشت از آروم. لرزيدمي دستم. بود دستم تو شوکر. شدمي نزديک بهش داشت دمر. ببينمش خوب تونستمنمي

 .شد گرد هاشچشم مرده اون پشت ديدنم با. بود چسبونده ديواره به رو خودش هستي. شدم نزديک
 اي؟آماده خوشگله خب -
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 .کردمي باز رو بلوز هايدکمه داشت مرده
 و بود شده وارد شوک بهش فقط. زمين روي افتاد. پشتش به زدم ور شوکر و کردم حمله بهش پشت از دفعه يه
 شاسلحه خواستمي مرد. کنه آزاد رو خودش کردمي تقال شهمه هم هستي. بودم شده هول. بود نشده هوشبي
 نفس تندتند و بودم کرده عرق. وراون کردم پرت پام با رو اسلحه بعد و پهلوش تو زدم لگد با که برداره رو

 داشتم. گرفت رو گلوم مرد و افتاد دستم از شوکر. زمين روي کرد پرتم و شد بلند جاش از مرد دفعه يه. کشيدممي
 رو سرنگ و آوردم درش جيبم از. بود سرنگ اومد دستم که چيزي اولين و بردم جيبم سمت رو دستم. شدممي خفه
 فاصله ازش و دادم هلش و کردم استفاده فرصت از هم من شد؛ شل گردنم از هاشدست. کردم فرو گردنش توي

 .کردممي سرفه مدام! شدممي خفه داشتم واقعاًً. گرفتم
 خواستمي دوباره. بود شده حالبي. درآورد گردنش از رو سرنگ مرد. بکشم نفس رو بود هوا چي هر خواستممي
 و رفتم هستي سمت. شد هوشبي. گردنش به زدم و برداشتم زمين روي از رو شوکر سريع من که کنه حمله بهم

 .کردم باز رو دهنش
 بينم؟مي خواب دارم آره؟ خودتي هلنا -

 .کردمي گريه داشت. کردم بغلم
 !بينمتمي دارم کنمنمي باور هلنا -

 .بودم شوک تو هنوز نبود، خوب حالم
 .بيرون بريم بايد. باش آروم عزيزم -

 اونجا که مردي به. کردمي درد گردنم هنوز. کردمي گريه داشت بازم هستي. کردم باز رو هاشدست و پاهاش
 .کردم نگاه بود افتاده

 مرده؟: هستي
 .شده هوشبي نه، -

 .بيرون اومديم انباري در از و برداشتم رو مرد اون ياسلحه
 .آوردم در جيبم از رو سوئيچ. رفتيم باغ کنار ديوار سمت
 .کرد بهم نگاهي هستي. سمتش گرفتم

 چيه؟ اين -
. پليس به زنيمي زنگ رسيدي، اول راهيسه به رفتي اينجا از وقتي. مداديهنوک پرايد يه کوچه ته باال برو -

 عطا بگو اونجا رسيدي وقتي. آدرس اون به ميري سريع. آدرسه يه داشبورد تو هم بعدش. ماشينه تو موبايلم
 .کننمي کمک بهت اونا. فرستادتت
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 چي؟ تو پس -
 .ميام بعداً. عطا سراغ رمب بايد من برو -
 !بياي بايد هم تو نميرم؛ جايي من کيه؟ عطا -
 !خطره تو جونش عطا. ميشه دير و کردي فرار فهمنمي االن. برو کنممي خواهش هستي -
 .ميام باهات هم من -
 !مهمه خيلي فهمي؟مي. بده انجام رو گفتم که کارايي برو. کن اعتماد بهم -
 !هلنا -
 !ميام من برو مامان جون. بيفته اتفاقي نيست قرار کنم؛مي خواهش برو -
 ...ولي -
 .ميگم بهت برو -

 .رفت باال ديوار از هستي
 !هلنا -
 جانم؟ -
 .مياي سالم بده قول -
 .شد دير برو باشه -

 .ارمبذ تنها اينجا رو عطا تونستمنمي ولي برگردم؛ نتونم ممکنه دونممي. رفتم ساختمون سمت منم. رفت هستي
 .بيفته خطر به عطا جون بود ممکن تازه. بربيام نفر ?-? اين پس از تونستمنمي. کردم نگاه اطراف به

 .گرفتممي رو رئيسشون بايد. رسيد ذهنم به فکري
 ريسک بايد. نداشتم ايچاره ولي بود؛ گنده کميه اسلحه. روش کشيدم رو شلوارم. کردم قايم جورابم توي رو اسلحه

 شد باز در بعد کميه. در به کوبيدم مشت با. کشيدم عميقي نفس. ايستادم باغ در جلوي. رفتم باال ديوار از. کردم مي
 .در جلوي اومد قدبلندي مرد و
 اينجاست؟ عطا -

 .انداخت بهم نگاهي رومروبه مرد
 کيه؟ عطا! کارت پي برو ميگي چي -
 .داره قرار اينجا زن يه با دونممي. بزنه دور رو من تونهنمي بگو بهش برو. تو اومد ديدم خودم -

 .مظلوميت به زدم رو خودم
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 من. بگيرم يکي با رو مچش تا رفتم دنبالش شهمه که شدم خسته. کنهمي کارچي داره ببينم بذار خدا رو تو آقا -
 !واجوره جور هايزن دنبال شهمه قدراين اين دارم کم چي دونمنمي
 .زد پوزخندي مرد

 پارتيه؟ اينجا. تو بيام اربذ آقا -
 .رفت باال ابروهايش مرد

 اينجا؟ اومدي جوريچه -
 .نکنم سروصدا ميدم قول تو بيام بذار. کفششه به ريگي يه دونممي. بودم شده قايم عقب صندوق تو -

 :گفت و زد چندشي لبخند مرد
 .تو بيا -

 .رفت ساختمون سمت همرد. نشه ديده اسلحه که برم راه جوري کردممي سعي و تو رفتم
 نيست؟ پارتي مگه ساکته؟ چرا هستن؟ زن چندتا آقا -

 .تو داد هل رو من دفعه يه رسيد در به. نزد حرفي
 .بود پام پايين به چشمم. کردم حفظ رو تعادلم بکنه، رو کار اين ممکنه دونستممي
 ديوونه؟ خبرته چه -

 از و بود پاره بلوزش عطا. کردم نگاه کردن،مي نگاه بهم نداشت تعجب با که چشمي چندتا به و برگردوندم رو سرم
 خودم. زد خشکش افتاد من به تا چشمش. نکنه حرکت تا بودن گرفته رو بازوهاش دونفر. اومدمي خون لبش کنار

 .تعجب به زدم رو
 خبره؟ چه اينجا -

 کني؟مي غلطي چه اينجا: عطا
 .شد خم درد از عطا و زد عطا پهلوي به مشتي تيمور

 .ترسيدم مثال زدم جيغي هم من
 اسي؟ کيه اين: تيمور

 .کرده تعقيبش و عطاست my friend ميگه: اسي
 .ترسيد تيمور که کردم حس
 کرده؟ تعقيبش جوريچه: تيمور
 .بوده ماشينش عقب صندوق تو ميگه: اسي

 .زد لبخندي بود شده راحت خيالش کميه انگار که تيمور
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 دخترخانم؟ خوايمي چي -
 .ترس به زدم رو خودم

 .عطا... دنبال... اومدم -
 .هست هم ايتيکه عجب عاليه؛ هم تسليقه خوبه. داره طرفداري چه شاهي عطا! آخي -
 آوردين؟...  سرش... باليي چه -
 کردي؟ تعقيبش چرا تو. کرديم تربيتش بود ادببي کميه! عزيزم نيست چيزي -
 .پيچونده رو من و داره قرار يکي با کردم فکر -

 .خنده زير زد مرد
 !حسود هايزن اي -

 .بردارم رو اسلحه تونستمنمي. بود اسي مرده اون دست تو هنوز بازوم. ايستاد رومروبه سمتم اومد
 .خدمتم در جورههمه خودم من. نداره رو ارزشش اين عزيزم -

 بند دستم که حيف. کشيدم عقب سريع رو سرم. ـبم*لـ روي کشيد رو انگشتش و آورد صورتم سمت رو دستش
 .شکوندممي رو دستش خودم وگرنه بود؛
 !تيمور ذارمنمي اتزنده بزني دست بهش: عطا

. بندازه راه خودش دنبال رو زن يه شاهي عطا کردمنمي فکر. اومدي تmy friend با بودن داده خبر بهم -
 نکنيم؟ بازي مرگت از قبل چرا مهمه برات که حاال باشه. مهمه خيلي برات معلومه که جوراين

 .زدم جيغ دوباره هم من و کشيد رو شالم دفعه يه تيمور
 !کثافت کن ولش: عطا

 اسي؟ نه مگه خوبيه چيز! ميشه جالب داره تازه چرا؟ -
 .زد لبخندي اسي

 .آقا عاليه خيلي -
 .سوئيشرتم سمت رفت دستش

 .زنمنمي حرفي کسي به! برم بذار کن ولم خدا رو تو آقا -
 .انگيزيـوس*هـ خيلي تو بگذرم؛ ازت تونمنمي! عزيزم شده دير ديگه نه -

 .کردم مشت رو هامدست
 .بشي نزديکش زنممي آتيشت تيمور: عطا
 .بده نجات رو خودش که خوردمي تکون هاديوونه مثل داشت عطا
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 ي؟بد قرض بهمون رو تmy friend کميه ميشه چي. نباش خسيس! شاهي عطا باش آروم -
 .خنده زير زدن همه
 !عوضي ذارمنمي تزنده: عطا

 .کني تهديدم که باشي شرايطي در نکنم فکر -
 چون ولي شکمش؛ زير زدم لگد با که شدمي نزديک بهم صورتش داشت. گرفت رو امچونه و سمتم اومد دوباره
 .شد خم درد از نيهثا چند فقط نبود محکم خيلي ضربه ببينه رو اسلحه خواستمنمي و بود گير بازوم

 !وحشي يزنيکه -
 :زد داد عطا. سوخت لبم کنار. زد صورتم به سيلي و شد بلند

 !کن ولش آشغال! کشمتمي -
 کرد؟ دير فرشيد چرا راستي! عطا بينمتمي بيچاره قدراين وقتي مياد خوشم -

 .بشه آزاد دستم که کردممي کاري بايد. کردممي پرت رو حواسش بايد
 !کنم حاليت تا کن ول رو دستم ميگي راست اگه مردي؟ خيلي ديکر فکر -

 .کرد ايخنده تيمور
 آره؟ کني، حالي رو چيزي من به خوايمي جوجه توي -

 .بود من برابر دو تقريباً و داشت ايگنده هيکل تيمور
 .کجاست فرشيد ببين برو بعدم! بکنه خوادمي کارچي کوچولو پيشي ببينم کن ولش اسي -

 .کنه نگاه رو نمايش خواستمي انگار بود؛ نرفته بيرون هنوز ولي عقب؛ رفت قدم يک. کرد ول رو بازوم اسي
 .عقب رفتم کميه هم من و جلو اومد. تر نزديک بياد تا بودم فرصت منتظر هم من و سمتم اومد دوباره تيمور

 کوچولو؟ کنيمي فرار داري -
 .بود کم خيلي اشفاصله ديگه حاال

 .کردنمي نگاه شوکه همه. گرفتم سمتش برداشتم رو اسلحه. شدم خم سريع و زدم ديپوزخن
 !بندازن رو هاشوناسلحه بگو هاتنوچه به -

 .ببينم رو عطا جونکم لبخند تونستممي. بود شوک تو هنوز تيمور
 !بکني تونينمي غلطي هيچ تو: تيمور

 .کنممي شليک وگرنه کنن؛ ول رو عطا و بندازن رو شوناسلحه همه بگو -
 کني؟ کار اسلحه با بلدي اصالً تو -
 .ببيني رو مهارتم نباشي زنده شليک بعد ممکنه فقط کنم؟ شليک خوادمي دلت خيلي -
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 .گرفتم هدف رو دستش که رفتمي اسلحه به دستش داشت اسي
 :زدم داد. ودب شده خون پر بازوش. افتاد دستش از بود درآورده پشتش از که اياسلحه. شليک اولين

 !تويي بعدي نفر وگرنه بندازن؛ رو هاشوناسلحه بگو -
 !بري اينجا از تونينمي زنده باش مطمئن: تيمور

 !باش زود نزن مفت حرف -
 .دادم فشار پشتش به رو اسلحه

. بندازن رو هاشوناسلحه کرد اشاره تيمور. ساختمون تو ميان االن شليک صداي با ديگه مرد چندتا اون دونستممي
 .کناريش مرد دوتا اون دهن به کوبيد اسلحه با. برداشت رو پاش جلوي ياسلحه و کرد آزاد رو خودش عطا

 .اومد تيمور سمت. بود شده ديوونه
 !ميان بقيه االن بريم؛ بايد نيست وقتش االن عطا -
 .رسممي هم رو تو حساب بعداً! شو خفه تو -

 .بودم داده شنجات بگو رو من! بود احمقي آدم عجب
 .زد تيمور دهن تو مشتي

 آره؟ کثافت، بکشي خواستيمي رو من -
 .کردم خم رو سرم تيراندازي با که بود ورودي در به حواسم منم. زد بهش لگد چندتا

 !اومدن کن ولش عطا -
 .کرد شليک تيمور پاهاي به تير دوتا رفتن قبل. کشيد رو بازوم و کرد نگاه بهم عطا

 !کيم من باشه يادت هميشه تا کشمتنمي -
 .رفتيم پشتي در سمت هم با

 .رفتمي باغ ته سمت داشت
 ميري؟ کجا -
 !نزن حرف شو خفه -
 .بريم بايد رسهمي پليس االن -
 .کنيم پيداش بايد اينجاست خواهرت -
 .رفته نيست اون -
 کجا؟ -
 .رفت فرستادمش -
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 .بود شده خيره بهم
 .بريم زودتر بايد کردننگاه جاي به االن چيه؟ -

 .کردنمي شليک طرفمون به که بودن باغ تو نفر چند
 به خورد و شد شليک تيري آخر يلحظه تو. ديوار باالي اومد هم عطا و باال کشيدم رو خودم. رفتيم باغ ديوار سمت
 .ببرمش ماشين سمت تا گرفتم رو بازوش. پايين ديوار از کشيدمش. پاش
 !ندارم احتياج کمکت به لعنتي کن ولم: عطا

 کرد پرت رو سوئيچ. رفت ماشين سمت لنگونلنگ و کشيد بيرون دستم از رو بازوش. کردم نگاهش تعجب با
 .سمتم

 .شو سوار -
 روي. عطا به يکي و بود جاده به چشمم يه. اومدمي پليس آژير صداي. رفتممي سرعت با. شدم سوار سريع

 .بود نشسته عرق پيشونيش
 .داشتم نگه و پيچيدم فرعي يه تو. بود شده خون پر جينش شلوار

 .کرد باز رو هاشچشم ماشين توقف با بود بسته رو هاشچشم که عطا شدم پياده ماشين از
 .کردم باز رو در و رفتم سمتش و داشتم برش. بود عقب کتش

 .ميدي ازدست زيادي خون برسيم؛ تا ببندم رو پات بايد -
 !وراون گمشو نداره ربطي تو به -
 پا يه با عمر آخر تا بايد خودت چون نداره؛ ربطي من به بشه قطع پات زياد خونريزي از خوايمي اگه وحشي ببين -

 .کني زندگي
 .بزنم گولش بودم تونسته بازم. نزد حرفي ديگه
 سخت ليخي رو کتش. ? کاليبر گلوله با اونم ميشه؟ قطع پاش خورده پاش تو که تيري از کي آخه! بود احمق چقدر
 .کرد گرد رو هاشچشم. کردم پاره

 .نيست دسترس تو چيزي االن ولي شد؛ خراب دارتونمارک کت ببخشيد -
 بايد. بود پريده عطا رنگ. شديم شهر وارد. کردم حرکت و بستم رو پاش هم من. کنممي تالفي يعني زد؛ پوزخندي

 .بيمارستان رفتيممي زودتر
 کجاست؟ بيمارستان -
 بيمارستان؟ ببري رو من خوايمي افتادم هاپله از کردي فکر -
 .پاته تو تير کنم؟ کارچي -
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 .کنهمي کاري يه پرستاره، حورا عماد؛ يخونه برو -
 .احمق بکشنش تا کردممي ولش بايد. دادم فشار هم روي رو هامدندون

 کوچه تو ماشين چون. داره زيادي درد بود معلوم. بود بسته رو هاشچشم عطا. نزدم حرفي عماد يخونه دم تا
 .کردم باز رو در و رفتم سمتش. کنم کمکش بودم مجبور رفت،نمي
 .کردم دراز سمتش رو دستم. کرد باز رو چشمش الي

 .باشه خوب برات موقعيت اين تو لجبازي نکنم فکر. کردم کمکت نميگم کسي به! نترس -
 نازش اينکه يحوصله. بود ايستاده جوريهمين. شد پياده و ماشين سقف روي گذاشت رو دستش. گرفتم رو بازوش

 روي به کردمي درد گردنم اينکه با. کرد بهم نگاهي. گردنم روي انداختم و کردم بلند رو دستش. نداشتم بکشم رو
 روم جوري رو وزنش بودم چوب من انگار هم اين. زدممي نفسنفس. رسيديم کوچه ته طرف به. نياوردم خودم
 خودش به هم چقدر. کنهمي رو کار اين داره قصد از کردممي حس. بکشم نفس خوب تونستمنمي که بود تهانداخ

 .زدم رو زنگ. رسيديم خونه در به. بودم شده کالفه! داشت هم بويي عجب المصب. بود زده ادکلن
 دم بقيه و عماد و شد زبا در. بود خونسرد هميشه مثل کردم؛ بهش نگاهي. برداشت گردنم دور از رو دستش سريع

 .بغلم تو انداخت رو خودش ديدنم با هستي. اومدن در
 !شدم نگرانت خيلي خوبي؟ هلنا -
 .خوبم من! باش آروم هستي -

 .کردنمي نگاه من و عطا به مجسمه مثل بقيه و عماد
 .نرو تنها گفتم بهت شد؟ چي داداش: عماد

 .بياريم در رو گلوله بايد تو؛ ببريمش کنيد کمک عماد آقا -
 تخت روي و اتاقا از يکي تو برديمش. بود ساکت هنوز عطا. گرفت رو عطا ـل*بغـ زير و داد تکون رو سرش عماد

 .خوابونديمش
 دربياريم؟ جوريچه رو گوله حاال: عماد

 .کنن کمک بتونن حوراخانم کنم فکر -
 .کرد بقيه به نگاهي بود پريده رنگش که حورا

 ...من. تونمنمي من نه -
 .بده رو جوابم که بود هاحرف اين از ترحالبي ولي زدم؛ عطا به پوزخندي

 .بياريد وسيله سري يه بايد فقط درميارمش؛ خودم نداره اشکال -
 .کردنمي نگام تعجب با همه
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 بلدين؟ شما مگه: عماد
 تخصصم براي تجربه اين زا تونممي. کنه شروع جايي يه از بايد آدم خب ولي نکردم؛ رو کار اين که حاال تا -

 .کنم استفاده
 آزمايشگاهيه؟ موش مگه چي؟ يعني: حورا
 .دادممي رو جوابش بايد. دهنش تو بزنم خواستممي
 .بکنم رو کارم بذار تونينمي هم اگه بفرما؛ تونيمي خودت اگه -

 توني؟مي مطمئني تو هلنا: هستي
 .ندارم ايچاره -

 .بيرون رفتن مهه. عماد به دادم رو وسايل ليست
 .شدم نزديک بهش آروم. بود بازنيمه هاشچشم عطا

 لرزهمي هاشدست. خورده تير عشقش کنه تحمل تونهنمي حوراخانم کنم فکر. دربيارم رو گلوله خودم مجبورم -
 !طفلکي
 .بگه بهم چيزي يه انگار خواستمي. گرفت رو دستم مچ که بگيرم فاصله ازش خواستم

 .کردم يکنزد بهش رو سرم
 .ميدم رو جوابت فرصت اولين تو. کردي کارهايي چه کنممي فراموش نيست خوب حالم االن نکن فکر -

 .گرفتم فاصله ازش. نبود برداردست موقعيتم اين تو. شد گرد هامچشم
 دونييم هرحال به. کنم قطع رو پات شم مجبور نکن کاري! بکش شونه و شاخ بعد موني،مي زنده ببين بذار اول -

 .بکنه کاري برات نکرد قبول که هم حوراجونت. ندارم تجربه خيلي من که
 .کرد بهم حاليبي با نگاهي عطا. زدم ايموذيانه لبخند

 !باش مطمئن کنم؛مي کوتاه رو زبونت -
*** 

 .بود بعدازظهر سه ساعت
 کمکم اتاق تو بياد نشد حاضر يحت هم حورا دختره اون. داشتم استرس خيلي. بودم نذاشته هم روي چشم ديشب از

 .نشست کنارم اومد هستي و شد باز اتاق در. بود پرستار مثالً خنگ يدختره. بود هستي خوبه. کنه
 .مواظبشم من کن، استراحت کميه پاشو هلنا -
 .خوبم نه -
 .بخور چيزي يه حداقل. شده قرمز خوابيبي از هاتچشم خوبه؟ کجات -
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 .ندارم ميل هستي -
 کردي؟ پيدام جوريچه. کردم پيدا نجات نميشه باورم هنوز ناهل -
 .اومدم دنبالش فقط من کرد؛ پيدات عطا -
 گفتم دادمي فشار رو گردنت مرده اون وقتي. کردممي سکته ترس از داشتم. رسيدي موقع سر خداروشکر -

 ...گردنش تو زدي رو سرنگ وقتي ولي شده؛ تموم چيهمه
 .يدلرزمي هستي هايدست

 .باش آروم. بگي چيزي خوادنمي. باشه -
 ...اون رسيدينمي اگه -
 زدي؟ زنگ سيا به. شده که هرچي کن؛ فراموش بزني حرفي خوادنمي گفتم ديگه، بسه -
. شده چي ميگم بهش بعداً گفتم. نگفتم موضوع اين به راجع چيزي. نياد گفتم من ولي اينجا؛ بياد خواستمي آره -

 .شده ديوونه االن تا حتماً مامان بدي؟ خبر بابا به يخوانمي هلنا
 .دنبالت ترمينال بياد بزن زنگ سيا به. خونه بري تونيمي بگيرن، بليت برات بعدازظهر گفتم. نميشه فعالً -
 برگشتم؟ چطوري بگم چي بابا به چي؟ تو پس -
 .کردن ولت شهر تو آوردن خودشون بگو دوني؛نمي هيچي بگو -
 !فهمهمي بابا ؟چي يعني -
 !زنينمي اينجا از حرفي. بودي تهران تو اومدي هوش به وقتي نيست؛ يادت چيزي بگو -
 .دادي نجاتم تو بفهمه بابا بذار بدونه؟ چيزي کسي خواينمي چي براي -
 .بکن گفتم که رو کاري هر. کن گوش حرفم به هستي نه -
 .کن استراحت کميه بيا. باشه-
 .برو تو. خوبم من -
 ست؟کارهچي وسط اين عطا بگي خواينمي هلنا -
 .سيا حتي نزن؛ حرف کسي با بهش راجع هم تو. نه فعالً -
 .باشه -

 بلند چقدر هاشمژه. بود آروم خواب تو چقدر. بود بسته هاشچشم هنوز رفتم عطا سمت. رفت بيرون اتاق از هستي
 يه ترس از. کرد باز رو هاشچشم دفعهيه. نزديکش بردم رو سرم ناخودآگاه. بودم نکرده توجه بهش وقتهيچ. بود
 .عقب رفتم قدم

 کني؟ کارچي خواستيمي -
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 .شد معلوم که اونم نه؛ يا ايزنده ببينم خواستممي هيچي، -
 .کرد بهم نگاهي

 نداري؟ درد -
 .نه -

 .عالفشم ديشب از که نکرد هم تشکر ادببي. بست دوباره رو هاشچشم
*** 
 .رفت فرستادم روز همون رو هستي. اينجام روزه ارچه االن
 تا شايد. نزده بهش زيادي آسيب گلوله خوشبختانه و شده بهتر عطا حال. گرفتن رو شدارودسته و تيمور گفت عماد
 داره که بينيممي رو حورا. بدم رو عطا هايقرص بايد. بيرون ميام اتاق از. بره راه عصا بدون خوب بتونه ماه آخر
 خودش و شده چالق دستش انگار. کنهمي نگاهش هم عطا و زنهمي لبخندي و دهنش تو ذارهمي رو هاشصقر

 که احمقمه خود تقصير. اتاق تو گردمبرمي و گرفته حرصم. کنممي مشت رو دستم. بخوره رو قرصاش تونهنمي
 .موندم اينجا
 کالفه دارم حورا کارهاي با مخصوصاً نداره؛ لياقت اون! سوخت براش دلم که کنن سرم تو خاک. برگردم امروز بايد

 آقا خوبه؟ حالتون عطا آقا ميگه خستهدل هايعاشق مثل حورا کنهمي کج رو ابروش عطا تا روز چند اين. ميشم
 موقع اون. کنم شخفه خوادمي دلم نداريد؟ ميل زهرمار عطا آقا خوايد؟نمي کوفت عطا آقا نداريد؟ الزم چيزي عطا
 ديگه هاتازگي هم عطا. کنهمي خودشيريني داره شهمه االن بود؛ کرده گم رو گورش داشتم احتياج بهش که

 و ريخته هم به اعصابم چرا دونمنمي. بکشه رو نازش شهمه يکي که اومده خوشش انگار کنه؛نمي اخم بهش
 حسادت دختر اون به دارم. شمب دور ازش بايد. کرده ضعيفم عطا به شدننزديک هم باز. شدم حساس قدراين
 روز يه اگه دونممي. داشتم نگه رو خودم زور به روزم چند اين. کنم تحمل تونمنمي ديگه! شدم حقير چقدر. کنممي

 .شکنممي رو حورا گردن بمونم ديگه
 ديگه که اون م؟موند چرا اصالًً. تهران گردمبرمي و ترمينال ميرم مستقيم اينجا از و ريزممي ساک توي رو وسايلم
 بهش حتي خوامنمي. وايميسته در چهارچوب تو عطا و ميشه باز اتاق در. داره عاشقم پرستار يه تازه و خوبه حالش

 .ميدم ادامه کارم به. بندهمي رو در و تو مياد. کنم نگاه
 کني؟مي کارچي داري -

 .نزنم حرف که کنممي کنترل رو خودم ليو لعنتي؛ حوراجونت پيش برو بگم بهش خوادمي دلم. نميدم رو جوابش
 کني؟مي کارچي داري ميگم کري؟! توام با -

 .سمتش گردمبرمي
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 !خورده پات به نخورده چشمت به که تير بيني؟نمي کوري -
 .گيرهمي رو بازوم و سمتم مياد

 .شده دراز زبونت نداشتم بهت کاري وقته چند چيه؟ -
 بکني؟ غلطي چه خوايمي مثالً بعد. جوريمهمين هميشه من -

 .بود نديده عصبي جورياين رو من روز چند اين. شده گرد هاشچشم
 زده؟ حرفي کسي شدي؟ ديوونه شده چت -

 زيپ. بيرون کشممي دستش از رو بازوم. گردونمبرمي رو روم ولي کنم؛ مي فرار تو دست از دارم! آره بگم، خواممي
 .باال برهمي رو صداش. کنهمي نگاه بهم گيج عطا. ميرم مانتوم سمت و ميشم بلند. بندممي رو ساک

 !شده چي بگو آدم مثل کن؛ تموم رو بازيمسخره اين -
 .ميرم دارم فقط هيچي -
 بريد؟مي تشريف کجا -
 بدم؟ توضيح برات بايد -
 !بدي توضيح بايد آره -
 بودنم اينجا براي دليلي ديگه نکنم فکر هم ناال گذاشتيم؛ قراري يه هم با ما. بدم توضيح بينمنمي لزومي من -

 من خاطربه جورايي يه چون بشه؛ خوب پات که موندم منتظر کردمي ايجاب شغلم اينکه خاطربه هم االن تا. باشه
 رو من نباش؛ مدارکم اون نگران. بمونم اينجا ندارم ديگه دليلي شدي خوب حاال ولي. بود افتاده برات اتفاق اين

 .ميدم بهت رو مدارک اون تهران برگردي. مهست حرفم
 .کنهمي نگاهم حرص با
 ...لعنتي مدارک اون -

 .مياد حورا صداي
 کجاييد؟ آوردم ميوهآب براتون عطا آقا -

 .بشم مسلط اعصابم به تا بندممي ثانيه چند رو چشمم
 .ميشه باز اتاق در
 ...عطا آقا -

 :زنهمي داد و در سمت گردهبرمي عصبانيت با عطا
 ست؟طويله اينجا مگه بزني؟ در ميري که جايي ندادن ياد بهت -

 .کنهمي نگاه عطا به ناراحتي با حورا
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 ...فکر من ببخشيد -
 !بيرون برو -

 به اون يدرباره چيزي من کرده فکر حتماً کنه؛مي نگاه من به نفرت با هم باز. شده جمع حورا هايچشم تو اشک
 تا بايد نوکرشم من کرده فکر شايد. فهممنمي رو عطا سروصداي همه اين علت. شده ديوونه عطا که گفتم عطا

 .ميرم در سمت و دارمبرمي زمين روي از رو ساکم. کنم مي سرم رو شالم. بمونم اينجا بشه خوب حالش وقتي
 !تو و دونممي من بيرون بذاري اينجا از رو پات -

 .سمتش گردمبرمي
 .خداحافظ! نداره فايده من تهديدکردن باشه يادت -

 .ميشم رد کنارش از و زنممي حورا به ايتنه
 .کنممي خفگي احساس واقعاًً ولي برم؛ خداحافظي بدون زشته دونممي. نيستن عماد و ماندانا

 .پوشممي رو هامکفش. ميرم در سمت سرعت با
 .بيرون مياد اتاق از عصا با عطا

 !ميشه تموم گرون برات بشم عصبي من که دونيمي! باشه ادتکني،ي مي شروع دوباره داري هلنا -
 .ميزنم پوزخندي

 !بگذره خوش شاهي؛ جناب خداحافظ -
 رو اشکي قطره بندممي رو در وقتي. بيرون ميرم خونه از سريع و گردمبرمي رو روم. کنهمي نگاهم عصبانيت با

 !کن مشتمو! لعنتي کن تمومش. زنممي چنگ رو قلبم. ريزهمي صورتم
*** 

 کارچي امهمسايه با عطا دونمنمي. شده عادي خونه تو چيهمه برگشتم که روزي از. شده عيد تعطيالت نزديک
 من تا ديدمش هاپله تو پيش روز چند. کنهنمي نگاهم حتي اش؛خونه تو ميره جت مثل بينهمي رو من تا که کرده

 .بيفته هاپله از دوباره بود نزديک که شد هول قدراين ديد رو
 .نيومده سراغم که سرگرمه حورا با حتماً. برگشتم هست ماه يه. مدارک دنبال نيومده هنوز. ندارم خبر عطا از

 حس روزه چند. نکرده باور بابا بود مطمئن ولي زده؛ رو گفتم من که رو هاييحرف همون بابا به گفت هستي
. ترسممي کميه. بدزدن رو من بوده قرار گفتمي که افتممي تيمور حرف ياد. کنهمي تعقيبم داره يکي کنممي

 زودتر بايد. مدارکه اون دنبال هم اون حتماًً. داره کارچي من با و گردهمي دنبالم که کيه سلطان اين دونمنمي
 و بکنم کاري تونمنمي گفتم من ولي گرفته؛ تماس باهام بازم رضا عمو. بشم خالص شرشون از و عطا به بدمش
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 که کنه مجابم خواست خيلي. ندارم رو هابازيپليس اين يحوصله هم خودم. بشم نزديک بهش ذارهنمي عطا
 .نکردم قبول من ولي کنم؛ کمکشون

. کنم قبول شدم مجبور که کرد اصرار قدراين ولي برم؛ ندارم حوصله اصالً. کرده دعوتم تولدش براي دوستم، سارا،
 اونجا کرده استفاده فرصت از هم اون و مسافرت رفتن زنش با داييش گفتمي. گرفته داييش ويالي تو رو تولدش

 .گرفته مهموني
*** 

 حالت فقط ولي پيچيدم؛ دفعه اين رو موهام. شدم خوب. کنممي نگاه زانومه روي تا که قرمزي گيپور پيراهن به
 .رسممي ويال دم به. زنممي زنگ نسآژا به. ميشه صاف شهمه اونجا برسم تا دونممي صافه بس از. گرفته
 اون با. سارا سمت ميرم. باشن نفري ??-?? کنم فکر و شلوغه خيلي سالن توي. ميشم ويال وارد. شيکيه ويالي
 .شده خوشگل طاليي لباس

 !مبارک تولدت عزيزم سالم -
 !کندممي رو تکله اومدينمي اگه. نمياي گفتم کردي؛ دير چقدر هلنا واي -
 .اومدم که بينيمي نزن؛ جوش حاال هباش -
 !من تيپ به زدي گند شدي؛ خوشگل چقدر المصب -
 .شدي خوشگل خيلي که تو نزن، الکي حرف -
 ميگي؟ راست -
 .بابا آره -
 ديدي؟ رو احدي دکتر -
 کردي؟ دعوت هم اون مگه نه، -
 !کردي دير چرا و مياي کي که کردمي سؤال تو از داشت تازه! پس نه -
 مياد؟ اونم نگفتي بهم چرا! احمقي يليخ -
 تو کردم مي دعوت رو بقيه داشتم وقتي آخه. کنم دعوتش شدم مجبور تو جون. اومدينمي که گفتممي اگه -

 دعوتت گفتم هم من و پرسيدن تو از هابچه ولي ميشه؛ چي ببينم گفت هم اون و کردم تعارف بهش. بود بخش
 شده؟ چي مگه حاال. تادهايس پشتم اون دونستمنمي. کردم

 .برس مهمونات به کن، ولش هيچي -
 .کردم پرسياحوال و سالم شناختممي که کسايي از بعضي با. نشستم و رفتم هاصندلي از يکي سمت
 .نديدمش مثال برگردوندم رو روم. اومدمي سمتم داشت که ديدم رو احدي دکتر
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 شما؟ حال سازگار؛ خانم سالم -
 اون پشت که حيف. بود جذاب و مرتب هميشه مثل و بود تنش رنگيايسرمه شلوار و کت. چرخوندم رو سرم
 .بود خوابيده عوضي آدم يه جذابش يقيافه

 .خوبم دکتر ممنون -
 .نديدمتون هست سالي يه کنم فکر -
 .کنم فکر بله -

 .نشست کنارم اومد
 کرديد؟مي کارچي سال يه اين تو خب -
 .کردمنمي خاصي کار -
 کرديد؟ کارچي تخصصي آزمون براي -
 .بشم آماده نتونستم هنوز -
 .کنم کمکتون تونممي هست مشکلي اگه چرا؟ -
 .ندارم رو شرايطش فعالً ممنون -
 ...تونممي من داريد مشکلي اگه چرا؟ -
 .دکتر ممنون نه -

 با. باشه نزديکم همه اين اون که ستمخوانمي من. بود ما به چشمشون هابعضي. من به بود داده گيري چه دونمنمي
 .شده صميمي باهام قدراين که دارم ـطه رابـ باهاش من کردنمي فکر بقيه حتماًً داشت که ايسابقه اون

 .بود شده تنگ هاتچشم براي دلم! شدي خوشگل خيلي امشب -
 .بود شده خودموني دفعهيه چقدر. شد گرد هامچشم

 .شدم بلند جام از
 .سارا پيش برم بايد من دکتر ببخشيد -

 .شد بلند هم احدي دکتر
 کني؟مي فرار ازم چرا هلنا -
 .چيه بهتون راجع نظرم گفتم بهتون هم قبالً من! بذاريد راحتم احدي دکتر -
 نميدي؟ فرصت بهم چرا زني؟مي حرف جورياين چرا -
 .دادن من به رو فرصت اين و همراهشم من چون -

 .داشت خاصي برق هاشچشم. سوخته ايقهوه شلوار با بود تنش سفيدرنگي پيراهن. ودب زده خشکم. برگشتم
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 .کشيد خودش سمت رو من و گذاشت مشونه روي رو دستش
 .برد احدي سمت رو شديگه دست

 .هلنا my friend هستم، شاهي عطا -

 my گفت! بود بـرده رو رومآب احمق. بودم زده بهت هنوز من. داد دست باهاش اکراه با. بود زده خشکش احدي

friendرفت ايديگه سمت ناراحتي با احدي. دارم ـسر*پــت*دوسـ من کردمي پر رو جاهمه احدي االن ؛ .
 .کردم نگاهش عصبانيت با. وراون دادم هل امشونه روي از رو دستش

 چيه؟: عطا

 دست چرا خواي؟ مي زندگيم از چي هان؟ ميmy friend گفتي احدي دکتر به چرا کني؟مي کارچي اينجا تو -
 داري؟برنمي سرم از

 my گفتي خودت سؤالت دومين نباشي؛ تنها اومدممي بايد تmy friend عنوان به اوالً. اولت سؤال جواب -

friendمي. 
 گفتم؟ کي من من؟ -
 که؟ يادته گفتي تيمور به شب اون -
 !بگم رو هاوپرتچرت اون بودم مجبور شب اون من -
 .برداره سرت از دست طرف تا بگم شدم مجبور االن هم من خب -
 کني؟ کاري تو گفتم من مگه چه؟ تو به -
 .اونجا اومدي خودت کني؟ کاري گفتم بهت من مگه هم شب اون -
 .بودي مرده بودم نيومده اگه! پررويي چقدر -
 .داشت ربطي تو به نکنم فکر -

 اومدي؟ آقا با نگفتي چرا هلناجون: سارا
 کردم نگاه سارا به مسخره لبخندي با و شدم اکتس

 .ميام صددرصد که نگفتم هلنا به من شد؛ من تقصير: عطا
 .هلنا دوست هستم، سارا من. اومديد خوش هرحال به: سارا

 !زيبا خانم خوشبختم شما با آشنايي از. عطام هم من -
 !نتيلع باززبون. زد لبخندي بود اومده خوشش عطا تعريف از که سارا

 .باشم هلنا خوشگلي به نکنم فکر ولي ممنون؛ -
 .گذاشت امشونه دور رو دستش بازم عطا



 

 

389 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .ذارممي هاتک روي دست کال من! بله که اون -
 .کرد ترسفت رو دستش ولي بگيره؛ فاصله ازم تا دادم فشار پهلوش تو رو آرنجم

 .کنيد پذيرايي خودتون از بفرماييد حاال -
 .خانم ممنونم -

 .ترکيدممي داشتم حرص از. شد دور ازم و زد بهم چشمکي سارا
 .کننمي نگاه دارن همه بردار سرم از دست! وراون برو -
 دکتره؟ اون منظورت -
 .کردم نگاه بود ما به چشمش که احدي دکتر به
 .برو االن همين. اونه به منظورم اصالً آره -
 .نکردم رو کارهات تالفي هنوز شرمنده؛ -
 کردم؟ کارچي من همگ -
 رو خودت بعدش. کردمي تخفه داشت که نفر يه گردن تو زدي آمپول يه! بگم بهت خوايمي! نکردي کارچي -

my friendجراحي اگه تازه. ديگه نفر يه دست تو زدي تير. کشيدي اسلحه تيمور روي بعدش. کردي معرفي م 
. داري درخشاني يکارنامه نرفته؟ که يادت بودي، کشته قبالًً هم رو يکي درضمن. بگيريم فاکتور رو غيرقانونيت

 نه؟ يا بگم بازم خوايمي حاال
 شدي؟ وکيلشون داره؟ ربطي چه تو به اينا -

 .نميره کتم تو رميmy friend گفتي که قسمت اون ولي نداره؛ ربطي من به -
 .بود شده گرد هامچشم

 اگه من پيچي؟مي نسخه من براي داري خالفي، آخر خودت تو بعدم داري؟برمي سرم از دست کردم اشتباه بگم -
 پات از رو گلوله شکستمي دستم کاش. بودن کارخالف مشت يه هم اونا و بود خواهرم نجات براي کردم کاري

 !کنه کارچي خوادمي حوراجونت ديدممي بعد آوردم؛درنمي
 .بود نادرش لبخنداي اون از زد؛ رنگي کم لبخند

 .بود مواظبم خيلي مدت اين تو حوراجون اتفاقاًً -
 .مونديمي پيشش اينجا؟ اومدي چرا گذشته خوش بهت اگه! بود مواظبت که جهنم به -
 .کنه صبر روز چند تونهمي هم اون. کنم تسويه رو هامحساب اومدم ذارم؛نمي جواب بدون رو چيزهيچ من گفتم -
 ...مدارک اون اگه خواي؟مي چي من از -
 !رو مدارک نه خواممي رو وت -
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 .شد گرد هامچشم
 چيه؟ منظورت -
 !فهميمي بعداً ببر؛ ـذت*لـ مهمونيت از فعال -

 سمت و شدم بلند جام از. گذشت کميه. کردممي هضم رو اشجمله داشتم هنوز من و گرفت فاصله ازم عطا
 نکنه خواست؟مي ازم چي داشت؟ ايقشهن چه اينجا؟ بود اومده جوريچه. ترکيدمي داشت سرم. رفتم دستشويي

 از. بود ساخته کاري هر عطا از. برم زودتر بايد. کردم ازدواج من دونهنمي کسي بندازه؟ راه آبروريزي بخواد
 .بيرون اومدم دستشويي

 .دارم کار باهات صبرکن هلنا -
 !لعنتي احدي اون باز. کردم نگاه پشتم به برگشتم

 .بزنم حرف باهات بايد -
 .دکتر شنوممي بگيد -

 ته؟my friend واقعا اون -
 مشکليه؟ آره -
 .نبودي چيزها اين اهل تو! کنمنمي باور -
 .هستم که حاال -
 يارو اون از چيم من کني؟ باز خودت سر از رو من الکي خوايمي چرا. بگو رو راستش کنممي خواهش هلنا -

 کمتره؟
 .ندارم بهتون ايعالقه من ولي داري؛ شکليم شما نميگم من کنيد؛ تمومش احدي دکتر -

 .بود شده عصباني
 داري؟ عالقه اون به االن -
 !نداره ربطي شما به شخصيم زندگي -

 .کردم نگاش عصبانيت با. گرفت رو بازوم. سالن تو برم دوباره برگشتم
 .کنيمي بازي نقش داري و نداري عالقه هم اون به دونممي -
 !احدي دکتر داريد هنگ رو خودتون احترام -

 .کشيدم بيرون دستش تو از رو بازوم
 .بردار سرم از دست هم حاال فهميدي؟ دارم دوست رو عطا من -
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 قبالً! امزيادي سرت از من! عوضيه هايآدم همون حقت نشناختم؟ رو اون من کردي فکر! لياقتي بي که واقعا -
 بچه يه. شو آويزون بهش هابدبخت مثل حاال ديدمش؛ ديگه نفر يه با قبلي مهموني تو دونيمي. ديدمش بار چند

 ... که من نه عوضيه آدم همين لياقتت. گذرونهمي يکي با رو اشدقيقه هر که پولدار
 !احدي دکتر شي خفه بهتره -

 .رفتم پذيرايي سالن سمت سرعت با و کردم مشت رو هامدست
 عطا که تلخ حقيقت اون بازم بود؛ آورده يادم رو چيهمه ياحد دکتر حرف. کنم تحمل رو اونجا تونستمنمي ديگه
 .رفتم سارا سمت. داشت تهوع حالت. بود کي واقعا

 .برم بايد من ساراجان -
 .نياوردن رو کيک هنوز شده؟ چيزي عزيزم چرا -
 .برم بايد اومده پيش برام کاري يه -

 زنممي زنگ بهت بعداً. داري تيپيخوش اين به my friend بودي نگفته کلک ولي داري؛ دوست هرجور باشه -
 .بدي توضيح برام رو چيهمه بايد

 .فعالً باشه -
 .برم خواستممي فقط. پوشيدمش و رفتم مانتوم سمت

 .بزنم زنگ آژانس به که درآوردم رو گوشيم. بيرون اومدم ساختمون از سريع. خونه رفتممي بايد. نبود عطا
 بريد؟مي تشريف جايي -

 .شدم شماره گرفتن مشغول. نکردم اهنگ بهش
 شغلم که مني. بودم کرده پيدا نفرت بو اين از بار اولين براي. دادمي کـل*الـ بوي. زد چنگ دستم تو از رو گوشيم
 .داشتم کـل*الـ بوي به خاصي تنفر لحظه اين تو باشم، داشته سرکار کـل*الـ با کردمي ايجاب

 ميري؟ کجا ميگم -
 .خونه برم خواممي بده رو گوشيم. دارهن ربطي تو به -
 .برمت مي خودم -
 .نميام جايي تو با من -
 چرا؟ -
 .خوادنمي دلم چون -
 .بزنم حرف باهات بايد -
 .ندارم حرفي تو با من -
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 .دارم من ولي -
 !خوايمي چي تو نيست مهم برام -
 کني؟نمي نگاه بهم چرا -

 .يستادا جلوم اومد دفعهيه. رفتم ويال در سمت
 !بري جايي نداري حق نگفتم من تا -

 .زدم پوزخندي
 !بگيرم اجازه تو از بايد دونستمنمي -
 .شده چي بگو کن نگاه بهم -
 .کنار برو -
 کني؟ نگاه بهم ترسيمي چيه -
 ودب کـل*الـ تاثير دونمنمي. بود قرمز هاشچشم. بود زده زل بهم خونسرد هميشه مثل. کردم بلند رو سرم حرص با
. خوردمي بهم داشت حالم. افتادم شب اون ياد. افتاد سفيدش پيراهن به چشمم. بود شده جورياين عصبانيت از يا

 .بود افتادن جونم به خوره مثل احدي دکتر هايحرف
 «.ديدمش ديگه نفر يه با قبلي مهموني تو دونيمي»

 .نخورد تکون ولي دادم؛ هلش
 .کنار برو -
 !مياي من با تو -
 :زدم داد. بود ريخته هم به صابماع
 !نميام جايي عوضي توي با من وراون گمشو -

 داد هلم. برد بود پارک کوچه تو که ماشينش سمت رو من و زد چنگ رو بازوم دفعه يه. شد عوض صورتش حالت
 .ماشين تو
 !رواني يديوونه کن ولم -
 !کيه عوضي کنممي اليح بهت. کنممي خرد دهنت تو رو هاتدندون وگرنه شو؛ خفه -

 . شد کنده جاش از ماشين و گاز رو گذاشت رو پاش
 !دار نگه -
 شدي؟ ديوونه که گفتمي چي گوشت تو داشت دکتره اون! نزن حرف شو خفه گفتم -
 .نداره ربطي تو به -
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 کردم؟ دور ازت رو هاتعاشق از يکي شدي ناراحت چيه؟ -
 ميگي؟ چي. ناراحتم آره -

 .زد پوزخندي
 !کني پيدا خودت براي رو ديگه يکي بلدي خوب که تو نداره؛ اشکال -
 ...تو گفت احدي دکتر باشن؟ يکي با دقيقه هر که آشغالن خودت مثل همه کردي فکر -
 رو چشمش. کشيدمي نفس تندتند و بود شده قرمز بيشتر هاشچشم. داشت نگه جاده کنار. ترمز روي زد دفعه يه

 .بود شده ترعصبي. داد فشار هم روي
 گفت؟ چي عوضي اون -

 .زده حرفي چه بهم احدي دکتر که بفهمه خواستمنمي برگردندم؛ رو روم
 گفت؟ چي گفتم -

 .کردم سکوت بازم
 !زده زري چي ببينم گرديم؛برمي االن باشه -

 گذاشته اثر روش لالکـ که مخصوصاً ندازه؛مي راه آبروريزي حتماً و گردهبرمي االن دونستممي. زدمي دور داشت
 .بفهمم هاشچشم حالت از تونستممي رو اين. نداره درستي حال بود معلوم. بود
 تو مثل آدمي که لياقتمبي گفت بهم. ديده ديگه يکي با رو تو پيش وقت چند گفت ندونم؛ من که نگفت چيزي -
 .هستي آدمي جورچه تو دونستممي خودم هرچند. کردم انتخاب رو
 هستم؟ آدمي جورچه من چه تو به -

 رو گندم جوري يه بايد. بودم افتاده گير کرده؟ کارچي و کيه اون بود مهم من براي بايد چرا گفت؛مي راست
 .شدم ناراحت چرا نفهمه تا کردممي ماليماست

 جورچه با کردمنمي نگاه کسي به که من ميگه همه به ميره احدي االن مي؛my friend گفتي اونجا اومدي -
 .شدم دوست آدمي

 .زد پوزخندي
 !ميگه همه به ميره که درک به -
 .بره آبروم خوادنمي دلم من -
 آره؟ آبروت -

 .بود شده خيره جاده به. زدنمي حرفي و بود کرده مشت فرمون دور رو هاشدست. داشت نگه جاده کنار بازم
 !کنم کارشچي دونممي -



 

 

394 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 !کني خفه حقيقت گفتن براي رو همه ونيتنمي بود؛ راست گفت که چي هر اون -
 پيغمبره؟ ينوه احدي دکتر کنيمي فکر االن! حقيقت -
 .نه -

 .سمتم برگشت
 خوب و بود خواستگارم ارسالن از قبل. کنه مي کارچي نيست مهم هم برام و نداره نسبتي باهام احدي دکتر -

 عوضي مرداي از. آدميه جورچه دونممي چون دادم؟ رد جواب بهش االن تا چي براي کردي فکر. شناسمشمي
 !متنفرم
 .بود کرده سکوت. شد روح بي هاشچشم

 نبود مهم برات بشي؟ پيرمرد يه زن نبود مهم برات بودي آبروت نگران که تو شدي؟ ارسالن زن چرا پس -
 کنن؟ فکر بهت راجع چي دوستات

 .بودم ارسالن زن نم دونهنمي کسي هم بعدش و بود خوبي مرد ارسالن اوالًً -
 بشي؟ پيرمرد يه زن نبود مهم برات خودت چي؟ خودت -
 سنهم يکي با خوادمي کشهنمي خجالت که گفتم بيراهبدو بهش کلي کرد خواستگاري ازم وقتي ارسالن -

. کنم جازدوا باهاش که اينه اردالن اون و تو دست از امخانواده نجات راه تنها گفت اون ولي کنه؛ ازدواج دخترش
 رو هاعکس اون تو وقتي. کنه محافظت امخانواده از تونهمي صورت اين در فقط تونمسخره قانون اون گفت

 .کنم قبول شدم مجبور. نداشتم ايچاره کردم؛ فکر خودم با خيلي. بود نمونده برام راهي ديگه فرستادي
 شدي؟ ارسالن زن اتانوادهخ نجات براي و گذشتي جوونيت و اتآينده از راحتي همين به تو -
 خوبي مرد ارسالن ضمن در. بيفته براشون اتفاقي خواستمنمي و داشتم که بودن کسايي تنها مادرم و هستي. آره -

 حتي و نداشت خبر موضوع اين از کسي. کردم ازدواج باهاش من که کنه پر رو جاهمه نبود تو مثل هم بعد بود؛
 اداره برم شدم مجبور نيومدي تو وقتي شب اون. مرد ارسالن اينکه تا ستدوننمي پيش وقت چند تا هم هستي
 .پليس

 کردي؟ ازدواج پدرت ياجازه بدون بگي خوايمي -
 شدمي مهم براش بايد چرا. بود کرده بيرون خونه از رو من پدرم تو لطف به ضمن در. نداشت خبر کسي گفتم -

 !باشم مهم براش که نبودم شواقعي دختر من بعدم کنم؟مي دارم کارچي من
 .بگذره اشآينده از اشخانواده خاطربه کسي کنمنمي باور نبودي؟ ناراحت شدي ارسالن زن اينکه از واقعا -

 .زدم پوزخندي
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 نظر از که يکي با آدم داره فايده چه. نبود کثيف ولي بود؛ باال سنش ارسالن درسته. نيست مهم برام تو باور -
 ولي آله؛ايده دختري هر براي ظاهر به احدي، دکتر همين باشه؟ لجن تو زندگيش ولي کنه؛ دواجاز عاليه چيهمه
 کمک ترينبزرگ عکسا اون فرستادن با تو و بشم زنش بود قرار که پسرعموم محمد، يا. آدميه جورچه دونممي من
 ...تو حتي. بود اورده بار به اييگند چه کانادا تو نبود معلوم. خورد هم به عروسي و کردي بهم غيرمستقيم رو

 .شد گرد هاشچشم
 چي؟ من -
 .دونهمي تو از بهتر رو خودش بد يسابقه اون با احدي حتي دونن؛مي همه رو درخشانت يسابقه کنم فکر -
 بوده؟ صدف با دونستيمي که حالي در خواهرت، دنبال فرستادي رو سياوش چرا اينه نظرت اگه -
 هم عاشق اونا هم بعد. بشي نزديک هستي به تو خواستمنمي چون باشه؛ هستي مواظب فقط فتمگ بهش من اوالًً -

 باهاش بايد که اونه و کنه زندگي باهاش خوادمي هستي. بگيرم رو شدنشونعاشق جلوي تونستمنمي که من. شدن
 .من نه بياد کنار

 .داري هم تبصره حرفات براي پس -
 .مربوطه خودشون هب ديگران زندگي که گفتم نه -
 داشتي؟ خبر شگذشته از وقتي کرديمي انتخاب رو سياوش مثل يکي بودي، خودت اگه -

 داشت؟ منظوري چه هاحرف اين از. کردم نگاهي بهش
 .ايديگه کسِِ نه بوده صدف با فقط سياوش درضمن شده؟ مهم برات من معيارهاي چرا چيه؟ منظورت -
 بوده؟ صدف با فقط مطمئني -
 .کردم بهش اهينگ
 اينکه با خودت تو. بوده جوريچه اشگذشته سياوش نداره ربطي من به گفتم بعدم! ندارم اعتماد هامچشم به من -

 باشه؟ خودت مثل اشگذشته که باشي کسي با حاضري هستي جورياين
 هان؟ امجوريچه مگه من هستي؟ که جورياين ميگي شهمه چرا -

 .کشيدمي نفس عصبي
 .خونه برم خواممي. بزنم حرف بهش راجع ديگه خوامنمي! کنيمي زندگي جورچه تو چه من به الًاص -
 ام؟جوريچه مگه من گفتم کني؟مي عوض رو حرفت چرا -
 هستي؟ جوريچه که دونينمي خودت نه؟ دوني نمي خودت يعني -
 .ندارم مشکلي خودم نظر به نه -
 .امخسته خونم برم خواممي من. خوبي تو باشه -
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 .کرد سکوت ثانيه چند

 دست به بخوام که رو کسي خودم اگه ولي نبودن؛ مهم برام داشتم زياد my friend خاصه، هاماخالق من آره -
 کجاست؟ مشکلش اين بياد؛ خوشم ازش کافيه. ميارمش

 .کردم نگاهش تعجب با
 چي؟ مقابلت طرف نظر سپ طرفي؟ گوسفند با مگه. اياحمقانه فکر طرز چه! که واقعاًً -
 .اينه خاصيتم! همينم من -
 .بياد خوشت ازش تو که کسي بيچاره! خودخواهي آدم يه تو! ستمسخره خيلي که نظرم به-
 !باش خودت مواظب پس -

 .نبود اشچهره تو شوخي از اثري هيچ. شد خشک صورتش تو ثانيه چند براي هامچشم
 چيه؟... منظورت -
 .مياد خوشم ازت ست؛ساده خيلي -

 دفعه يه که رفتممي تندتند. برم فقط خواستممي. شدم پياده ماشين از سريع. بودم زده يخ. زدنمي ثانيه چند قلبم
 .شد کشيده پشت از دستم

 ميري؟ گوري کدوم -
 .نباشي تو که جا هر -
 کني؟ فرار ازم خوايمي کي تا-
 !باشي داشته چشم ارسالن زن به نشدي بيچاره قدراون گفتي يادمه! بذار راحتم و گمشو برو! کن ولم -
 فهميدي؟ مياد خوشم ازت شد؛ عوض نظرم -

 .باشم داشته اعتراضي هيچ حق نبايد من انگار! بود طلبکار چقدر
 مياد؟ خوشت ازم بگي بودم منتظر من کردي فکر نکنه هان؟ هستي کي کردي فکر -
 !نبودي منتظر که نگو -

 .بودم شده عصبي
 من؟ سراغ اومدي زده رو دلت حورا چيه؟! هستي کثيفي آدم که واقعا -

 : زد داد
 که هستي چيزي تو! مني دارايي جز! مني مال تو فهميدي؟ مني، ميراث تو. حورا باباي گور! کثيفم من آره -

 .جزوشوني هم تو. گذاشته برام ارسالن
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 هم بميرم فهمي؟ مي چي تو! نه فهمي؟ مي آدمم يه من آپارتمان؟ يا ماشين يا پولم من کردي فکر! شو خفه -
 تو از چون کنم؛مي انتخاب رو اون باشم داشته انتخاب حق احدي و تو بين اگه حتي. بشي نزديک بهم ذارمنمي

 .بهتره وضعش
 .کرد نزديک بهم رو صورتش و ترنزديک اومد

 وحشتناک قرمزش هايچشم اون اب مخصوصاً بود؛ ترسناک شدمي ديده ماشين هايچراغ از که نوري تو صورتش
 .بود شده

  کنم؟مي باور رو حرفات من کردي فکر آره؟ کني،مي انتخاب رو احدي پس داري؟ انتخاب حق کردي فکر -
 .گرفت فاصله ازم کميه. دادم هلش. کردمي اذيتم داشت کـل*الـ بوي

 !ندارم حرفي رواني توي با من اصالً. کنار برو -
 کني؟مي فرار ازم مياد خوشت ازم هم تو چون چرا؟ -
 بياد؟ خوشم ازت هستي آدمي جوريچه دونممي وقتي امديوونه مگه! عمراً بياد؟ خوشم تو از من -

 .ترنزديک اومد دوباره
 تيمور دست از چرا کني؟مي فرار ازم هميشه چرا کني؟نمي نگاه بهم زنيمي حرف باهام وقتي چرا! ميگي دروغ -

 فکر! رفتي اونجا از همين براي کردي؟ حسودي حورا به نفهميدم کردي فکر نرفتي؟ خواهرت با راچ دادي؟ نجاتم
 گذره؟مي چي خوشگلت مغز اون تو بفهمم تونمنمي مبچه من کردي

 مطمئن نبايد. نباختم رو خودم ولي بودم؛ داده لو رو خودم رفتارم با احمق من. نبود کسي کم عطا. بودم افتاده گير
 .چيه بهش حسم شدمي
 .کنم فرار ازت بخوام که نداري اهميت برام هم تو. دادممي نجاتش رفتممي من بود تو جاي کي هر! نزن توهم -
 .کن نگاه بهم -

 .کردم بلند رو سرم و کردم حبس رو نفسم
 .ببينم رو هاشچشم برق تونستممي هم تاريکي اين تو حتي. بود شفاف هاشچشم

 !داشتي فرق اولم از. داري فرق تو ولي ؛طرفم اومدنمي خودشون همه. باشه باهام خواستمن کسي از حاال تا -
 .بزنه رو حرفش بود سخت خيلي انگار بود؛ کرده مشت رو هاشدست

 .لرزيدمي هاشچشم مردمک
 مني؟ مال کنم حاليت زبوني چه به فهميدي؟ مني مال تو -
 .نيستم اطرافت هايزن يبقيه مثل من که يدينفهم هنوز اينکه مثل! بردار سرم از دست -
 .شدي خاص برام همين خاطربه نيستي؛ بقيه مثل فهميدم اول روز از نيستي، آره -
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 که ماشين سمت برگشتم. بودم داده لو رو خودم کافي ياندازه به بشنوم؛ چيزي ديگه خواستمنمي. بود کرده سکوت
 :گفت

 بهم ارسالن. ميگه دروغ داره گفتم و کردمنمي باور. مادرمه گفت بهم و راغمس اومد زن يه که بودم سالههيفده -
 و اون از! بودم متنفر ازش. ببينه رو من نخواست وقتهيچ اون و شده جدا مادرم از بودم ساله يه وقتي بود گفته
 اهميت بهش ليو سراغم؛ اومد باري چند! بودم متنفر بودن خودشون فکر به فقط که خودخواهي هايزن تمام
 .ندادم
. مياد سروصدا ديدم خونه برگشتم وقتي روز يه. بزنم حرف باهاش نبودم حاضر حتي کردم؛مي دعوا باهاش شهمه
 پسر که ميگه من به نکنه ازدواج باهاش اگه گفتمي. کردمي دعوا ارسالن با داشت. بود اونجا اون تو رفتم وقتي

 .کشيدمي داد بيشتر زن اون ولي داره؛ خوبي زندگي االن و کنهنمي رو کار اين گفتمي هم ارسالن. نيستم ارسالن
 شوهرش دوست عاشق و بوده ديگه مرد يه زن مادرت بفهمي سخته. بودم سالههيفده پسر يه من. بود زده خشکم

 سخته. زده پسش بوده شوهرش دوست که ارسالن چون رفته؛ و کرده ول رو تو مادرت که بفهمي سخته. شده
 .بوده عاشقش مادرت که دوست همون به سپرده رو تو نداشته رو کسي چون مرگ از قبل پدرت بفهمي
 و اون جدايي باعث من کردمي فکر چون بود؛ گذشته من از ارسالن عشق خاطربه و بود شده ارسالن عاشق مادرم

 خواستمي چون گذشته؛ من از ارسالن خاطربه گفتمي و کردمي تهديد رو ارسالن زن اون وقتي. شدم ارسالن
 رفتم وقتي. بود گفته دروغ بهم مدت تمام که اومد بدم هم ارسالن از حتي. شدم داغون باشه داشته رو ارسالن فقط

 نابود من ولي کنه؛ آرومم کرد سعي خيلي ارسالن و رفت زن اون شنيدم، رو چيهمه من که فهميدن اونا و خونه تو
 چون بوده؛ عاشقش مادرم دونستهمي اينکه با. سپرده اون به رو من مرگش از قبل مپدر گفت ارسالن. بودم شده

 سراغم؛ اومدمي هردليل به زن اون بازم اتفاق اون بعد. مرد و کرد دق زن اون خاطربه پدرم گفت نداشته، رو کسي
 ...شب اون اينکه تا. ببينمش نبودم حاضر من ولي
 .ميشه چي استان اين آخر نمببي بودم منتظر من و شد ساکت عطا

 شهمه. کردممي نگاهش پنجره از. ارسالن سراغ بود اومده شب اون مادر، بگم بهش حتي تونمنمي که زن اون -
 وگرنه کنه ازدواج باهاش بايد گفتمي. خورده هم به ارسالن به عشق خاطربه زندگيش که گفتمي و کردمي گريه

 چون مرد و کرد دق اون کارهاي خاطربه پدرم گفت و بيرون کرد پرتش خونه از ارسالن ولي کشه؛مي رو خودش
 براي رفت اونجا از وقتي. گوشمه تو هاشگريه صداي هنوز. شده دوستش بهترين عاشق زنش ببينه تونستنمي

 .بود شده تموم چيهمه فرداش. کردم نگاش بار آخرين
 از کنم؛ تحمل نتونستم ديگه. بود گذشته من از ارسالن عشق خاطربه دوم بار براي که بود خودخواه قدراين زن اون

 !کردم پيدا نفرت عشق، از. اومد بدم هازن ي همه از! شدم متنفر ارسالن
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 کشيده عذاب خيلي بود کرده رو کار اون مادرش که اين از حتما. سوخت براش دلم. بود شده ساکت هم باز عطا
 .نبود اينجا اصالً انگار بود؛ ادهج سياهي به نگاهش. کردم نگاهش. بود
 که داشتي جرئت قدراين بازم کردمت که تهديدهايي تمام با وقتي ديدمت که اولي روز. بودي سرسختي زن تو -

 تمام تو. بود شده جالب برام زن يه بار اولين براي. بود جالب برام کشيدي اسلحه روم و پهلوم رو گذاشتي رو چاقو
 شده مشغول تو با فکرم دونستم،مي نخوردردبه موجوداتي رو هازن که من روز اون تا. ختيري هم به رو معادالتم

 بقيه مثل زني يه هم تو گفتم خودم با. ريخت هم به هامباورم يهمه شدي ارسالن زن فهميدم وقتي ولي بود؛
 پيدا حسي بهت که بودم هکالف خودم دست از چون کنم؛ نابودت خواستمي دلم. پرستپول و طلبفرصت ها؛زن

 .بزنم ضربه بهت تونستمنمي بازم شدممي نزديک بهت که وقت هر ولي. بودم کرده
 .شدم عصبي بيشتر باشم مراقبت خواست ازم نامه اون تو و مرد ارسالن وقتي. گرفتم فاصله ازت مدت يه

 باشم؟ مواظبش که سپردمي من به رو زنش بايد چرا
 بهت اينکه بدون رو خواستگارهات تمام. داشتم بهت که بود حرصي کردن خالي براي فرصت بهترين اين خب ولي
 گلوله من نجات براي شب اون وقتي. بقيه مثل هستي يکي هم تو کردممي ثابت خودم به بايد. کردم رد بگم

 که دردي تمام با که زن يه بودي؛ خاص تو. بودم کرده تعجب ريختي،نمي اشک داشتي درد اينکه با وقتي خوردي،
 خودش از اشخانواده بخاطر که زني. کنه خفه خودش تو رو درد تا گيرهمي گاز رو لبش و ريزهنمي اشک داره
 .سراغم اومد حس اون دوباره. باشه مقاوم همه اين تونهمي زن يه شدنمي باورم. گذرهمي
 .کردمي جذبت رو من هاتتفاوت بودي؛ متفاوت تو
 من مال بايد و بودي حقم و بودي من ميراث تو نباشي؛ من مال تو چرا نيست ارسالن که حاال گفتم خودم با

. داشتم که چيزايي يبقيه مثل باشمت، داشته خواستممي فقط نبود؛ مهم برام تو موافقت يا مخالفت اصال. شديمي
 بقيه مثل هم تو خواستممي. کردم رو کار اون چرا که بودم عصبي خودم دست از بوسيدمت وقتي هتل تو شب اون

. بشم نزديک بهت من خواستمنمي بازم خب ولي داشتم؛ بهت عجيبي کشش. تو طرف بيام من نه طرفم بياي
 ميل بي بهم هم تو پس نبودي؛ مخالف پس بودي کرده سکوت تو گفتم بعد ولي. بياي سمتم تو خواستممي

 ولي بوده؛ راضي حتما پس بود؛ نگفته چيزي بهم الحا گرفتمي گارد همه جلوي که کسي گفتم خودم با. نيستي
 آشنا باهات خوادمي و اومده خوشش ازت گفت مارتين وقتي. انداخت شکم به بازم روز اون فرداي تفاوتتبي رفتار
 .بودي چسبيده بهش شهمه که هم تو. ريخت بهم اعصابم بشه
 درستي حال و بودم عصبي بهت مارتين بودن نزديک خاطربه منم و بود کرده روي زياده معمول طبق بهار شب اون

 .نداشتم
 ...اتاق تو اومدي وقتي. شد چي دونمنمي
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 .کردم مشت رو هامدست و برگردوندم سرمو. افتادم لعنتي شب اون ياد. شد ساکت عطا

 my گمنمي من. باشم داشته ـطه رابـ فاميل تو کسي با خواستمنمي. نبودم بهار با وقت هيچ من کن باور -

friend نرفتم کسي طرف خودم وقتهيچ ولي نداشتم؛. 
. بود کرده من جايگزين رو اون ارسالن چون سياوش؛ به زدن ضربه براي بود نقشه يه فقط صدف به شدن نزديک

 سياوش روز اون دونستممي. نشدم نزديک بهش بازم من ولي بود؛ داده نخ بهم باري چند خودش صدف چند هر
 .نشدم نزديک بهش ولي مخونه تو کشيدم رو صدف قصد از و کنهيم تعقيبم داره

 .زدم پوزخندي
 نبودي؟ صدف و بهار با که کنيمي افتخار خودت به االن -
 بهت رو منظورم تونمنمي. نيستم بقيه مثل من بده؛ فرصت بهم. جوريهچه من به نسبت ذهنيتت دونممي هلنا -

 رو من خواممي زن يه از بار اولين براي. خواممي تو از ولي کنه؛ قبول رو من نخواستم کسي از حاال تا و بفهمونم
 من که داري چيزي يه تو. نخوامت تونمنمي که داري چيزي يه. نيستي کس هيچ مثل برام تو کن باور. کنه قبول

 ...من هلنا. کشونيمي خودت سمت رو
 .بود زده خشکم ثانيه چند. آورد صورتم سمت رو دستش

 هوا رو دستش. عقب کشيدم رو خودم. افتادم شب اون ياد دفعه يک. افتاد بلوزش به چشمم. زد مي تند تند مقلب
 .عقب رفتم قدم يه و دادم تکون رو سرم. شد خشک

 !نميشه اصال تو و من نداره؛ امکان! نميشه -
 :زد داد. ودب شده عصبي. هست کـل*الـ تاثير تحت هنوز نبود يادم. شد عوض نگاش حالت دفعهيه

 !لعنتي کنار ذارممي رو شونهمه گفتم داشتم؟ my friend چون خرابه؟ مسابقه چون چرا؟ چرا؟ -
 :زدم داد منم

 بهار صورتي رژ از چون متنفرم؛ سفيدت بلوز از چون! کنم فراموش رو هتل تو شب اون تونمنمي تونم،نمي -
 بهت چون. بوده يکي با زندگيت يدقيقه هر تو چون! نکرد زندگي جورياين به کردي عادت تو چون! متنفرم

 تحمل بتونم نيستم زني من! گرفتي گرم حورا با ولي داشتي؛ عالقه بهم ميگي خودت چون! کنم اعتماد تونمنمي
 سعي زندگيم تمام هستم؛ قوي زن من آره! لعنتي تونمنمي من! باشه خودم مال فقط که خواممي مرد يه من. کنم

 نمي گريه چرا دونيمي! نداد اهميت بهم وقتهيچ پدرم. کردم رو کار همين زندگيم تمام. واستم خودم پاي رو کردم
 کنم؟
 خودت نداري گاهتکيه وقتي! بريزه اشک و کنه تکيه بهش که داره گاهتکيه يه دونهمي کنهمي گريه که کسي چون

 کنم تيکه کسي به سال همه اين بعد خوامنمي. بودم گاهتکيه بدون زندگيم تمام من. خودت براي گاهتکيه ميشي
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 پشتت اون و کني تيکه يکي به بعد و باشي گاهتيکه عمرت تمام وقتي فهمينمي تو! ميشه چي آينده دونممي که
 !ميشي نابود! ميشي خرد! چي يعني کنه خالي رو
 !المصب خوامتمي من ولي -
 به رسيدي؛ خواستي چيزي به هميشه خودت قول به تو. هرچي اي هيجان يه شايد. زودگذره حس يه فقط اين -

 ممکن باهم ما بودن! کن فراموش عطا فهمي؟مي ميشم نابود من ولي. ميشي خسته ازم ديگه وقت چند برسي منم
 همه که هستم زني من و آوردي دستبه راحت رو چي همه که هستي مردي تو متفاوتيم؛ دنياي دوتا از ما! نيست

 !متفاوتيم دنياي دوتا از ما بيني؟مي. آوردم دستبه دندون و چنگ اب رو چي
 .لرزيدمي صداش. واستاد رومروبه اومد

 که دونممي رو اين فقط من نيومده؛ که ترسيمي ايآينده از تو که نيست مهم برام! سازگار هلنا کن گوش خوب -
 ...وگرنه کني ولمقب خواممي بار آخرين براي ازت من. باشي من مال بايد تو
 برات چون خواي؛مي رو من فقط تو! نيست عشق اين! نداري شنيدن منفي جواب تحمل حتي تو گفتم؟ ديدي -

 .شده چي امشب که کن فراموش و امخونه برسون رو من. هستم نيافتني دست
 .زد چنگ رو موهاش کشيد؛مي نفس هاديوونه مثل عطا

 !هبش روشن تکليف تا نميري جايي تو -
 .کنم قبولت تونمنمي زدم؛ رو حرفم بهت من چي؟ تکليف -
 کني؟ قبول خواينمي يعني -
 .نه -
 آخرته؟ حرف -

 .شدم خيره بهش
 .آره -
 .شو سوار برو خواستي؛ خودت باشه -

 :زد داد دفعه يه. کردمي نگاهم جوري يه. نداشت طبيعي حالت کردم؛ بهش نگاهي
 کري؟! شو سوار برو -
 .بود کرده سکوت. کرد حرکت و شد سوار هم اون. شدم ماشين سوار و رفتم ماشين سمت. خوردم اج دادش از
 .بود عصبي و کالفه. کردم نگاه رخش نيم به

 کنار خودم با تونمنمي ولي شاهي؛ عطا دارم دوستت من. بستم رو هامچشم. نداشتم سکوتش اين به خوبي حس
 .کنم قسمت کسي با رو تو تونمنمي. بيام
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 دونممي. ميشم نابود من بري و کني ولم ترسممي. ميشه جهنم برام زندگي روز اون! نداشتنت از روزي يه ترسممي
 قلبم توي رو عشقت من. شهمي ترسخت برام زندگي داري حسي بهم هم تو دونممي که حاال. کنم تحمل تونمنمي

 اين ولي داشت؛ نخواهم عالقه داشتم عالقه تو به که دريقاون مردي هيچ به وقتهيچ مطمئنم دارم؛مي نگه ابد تا
 !مونيمي وفادار بهم هميشه که داشتم اميد يکم حداقل کاش! نبودي جورياين کاش. شهمي دفن قلبم ته عشق
 .کنم کنترل رو هاماشک تا گرفتم گاز رو لبم. ريخت صورتم روي اشک قطره يه. چرخوندم پنجره سمت رو سرم

 .داد جواب و کرد بهش نگاهي. وردخ زنگ گوشيش
 بله؟ -

 :زد داد
 مطمئني؟ تو -

 جورياين چرا فهميدمنمي. کردم نگاهش تعجب با. شکست و داشبورد به خورد محکم گوشي. کرد پرت رو گوشي
 .بود شده قرمز صورتش فرمون؛ به زد مشت بار چند. بود شده ترديوونه که بودن گفته بهش چي دونمنمي. شده

 ؟شده چي -
 .نزد حرفي. بود شده قرمز هم هاشچشم. کرد نگاه بهم

 هاديوونه مثل بودم کرده حبس رو نفسم. رفتمي سرعت با گاز روي گذاشت رو پاش. جاده سمت برگشت دوباره
 .داشت نگه شخونه دم. بشه ترديوونه ترسيدممي. بزنم حرفي نداشتم جرئت من ولي کردمي رانندگي

 جا؟ناي اومدي چرا -
 .خونت برمتمي بعدا. دارم کار باهات شو پياده -
 .بزن رو حرفت جاهمين داري؟ کارچي -
 .ارسالنه به مربوط بدم؛ نشون بهت رو چيزي يه بايد -

 .داشت نگه حياط تو. تو رفت شد باز در و زد بوق کنم قبول من اينکه بدون
 .شو پياده -

 بهش چيزي نگهبان سمت رفت و شد پياده خودش. بودمش ديده که اول روز مثل بود؛ شده روحبي هاشچشم
 شده دير ديگه ولي ها؛حرف اون بعد اونم جااين بودم اومده که شدم پشيمون. نداشتم خوبي حس. برگشت و گفت

 . نداشت تعادل رفتن راه رو نظرم به. شدم خونه وارد و رفتم دنبالش منم و رفت هاپله سمت عطا. بود
 .يامب تا بشين -
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 غلبه بهم کردن فرار حس بازم. داشتم استرس. نشستم هامبل از يکي روي رفتم. نبود روحي صورتش تو انگار بازم
 بود؛ باز هم بليزش باالي هايدکمه از دوتا. بود کرده باز رو کرواتش. بيرون اومد اتاق از عطا بعد يکم. بود کرده
 .گرفت سمتم رو عکس و نشست کنارم. بود دستش عکس يه. بود شده گرمش انگار

 هم کنار مرد يه و زن يه. کردم نگاه عکس به. بود گذاشته بود نوشته برام که اينامه تو رو عکس اين ارسالن -
 .شدنمي ديده تصاويرخوب بود تار يکم عکس ولي بودن؛

 چي؟ که خب -
 .زنشه کنم فکر اونم مرده؛ پيش سال خيلي که عمومه مَرده -

 به حرفي خواستمنمي. بودن پدرم و مادر. داشت من به زيادي شباهت زنه هايچشم. کردم توجه عکس به بيشتر
 خوب خواستممي. بردارم چشم ازش خواستمنمي و بودم دوخته چشم عکس به. بفهمه چيزي که بزنم عطا

 .ببينمشون
 چيه؟ نظرت خب -

 .دادم نشون تفاوتبي رو خودم
 داره؟ نم به ربطي چه عکس اين من؟ نظر -
 !تو به بدم رو اين بود نوشته ارسالن بگي؛ بايد تو رو اين دونم،نمي -

 .بودم شده دستپاچه
 داره؟ ربطي چه من به تو عموي بعدم بود؟ نداده من به خودش چرا منه به مربوط اگه -
 .دونمنمي -
 .بشه رفع داشتم که دلتنگي تا کنم نگاه خوب عکس به و برم جااون از خواستممي. شدم بلند جام از
 .برم بايد من -

 .بود دستم تو هنوز عکس
 .بده رو عکس -
 منه؟ مال اين نگفت ارسالن مگه -
 .کرده اشتباه کنم فکر ولي چرا؛ -

 .رفتم در سمت. بدم بهش رو عکس شدم مجبور
 .ميدم فرصت بهت دارم بار آخرين براي کني؟ فکر پيشنهادم به دوباره خواينمي مطمئني -

 .سمتش تمبرگش
 .نه -
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 .داري دوست جور هر باشه -
 .دادم فشار رو دستگيره و رفتم در سمت

 .کرد نگام پوزخند با و نشست مبل روي رفت که عطا سمت برگشتم. بود قفل در
 قفله؟ در چرا چيه؟ هابازي مسخره اين -
 کردي اشتباه جا،اين ميومدي نبايد عوضيه؟ يه دونيمي که کسي يخونه اومدي جرئتي چه با تو بازي؟ مسخره -

 !کوچولو
 .بود جوري يه اشقيافه. بودم ترسيده ازش

 !عطا -
 بهش که کسي يخونه مياي جوريچه لجنه؟ از پر زندگيم نگفتي مگه نداري؟ اعتماد بهم نگفتي خودت مگه -

 لجنه؟ و نداري اعتماد
 .کن تمومش پس زديم رو حرفمون آدم دوتا مثل ما عطا -
 .نکردم قبول من زدي حرف تو کنم؟ مومت رو چي -
 !نباش جورياين عطا -

 .وايساد رومروبه درست. نداره تعادل بود معلوم. سمتم اومد
 .داشتم بدي حس. امگونه روي کشيد رو انگشتش. اورد صورتم سمت رو دستش

 .بودم همين هميشه من عزيزم؟ نباشم جوريچه -
 .عقب دادم هلش

 !بشه بخرا چي همه نذار عطا -
 .شد نزديک بهم دوباره

 بشه؟ خراب بايد که مونده هم چيزي مگه بشه؟ خراب بايد چي -
 .برم بذار کنار برو -
 .بشين برو بشه؛ مشخص چيزايي يه بايد فقط. بري ذارممي باشه -

 .واستادم سرجام
 !لعنتي کن باز رو در -

 :زد داد
 کنم؟ حاليت ايديگه جور يا بشيني ميري -
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. نشستم و رفتم هامبل سمت. بشه بدتر بود ممکن چون ذاشتم؛مي سرش به سر زياد داشت که حالي اين اب نبايد
 روي گذاشت رو اسلحه. نشست رومروبه اومد خونسرد خيلي. بيرون اومد اسلحه يه با بعد يکم و اتاق تو رفت عطا
 .بود اسلحه به چشمم. ميز
 هست؟ ستدخوش خوبه؟ چيه؟ مدل اين به راجع نظرت -

 .نامفهوم و گنگ بود؛ جوري يه هاشچشم. کردم نگاش مبهوت و مات
 چي؟ يعني کارها اين -
 چيه؟ جاسوسن که کسايي ي درباره ما قانون گفته بهت ارسالن آره؟ بدوني، خوايمي -

 .بودم شده شوکه. شد گرد هامچشم
 نشون بهت که عکسي. کشت رو کنهمي وسيجاس که کسي بايد که اينه ما قانون. ميگم خودم باشه نه؟ نگفته -

 يادته؟ دادم
 .بودم شده خيره بهش فقط

 دست با خودش عموم وقتاون. بود جاسوس اونم ولي بوده؛ زنش عاشق عموم ميگن ولي نمياد؛ يادم چيزي من -
 .کرد رحم جاسوسي هيچ به نبايد گفته اردالن. کشت راحت رو بود عاشقش که کسي خودش
 .بود چسبيده پيشونيم به وموهام بودم کرده عرق .بود زده خشکم

 .کردي عرق جورياين که نکردي کاري که تو باش راحت -
 .بودم شده گيج. ميزد تند تند قلبم. پيشونيم روي گذاشت برداشت ميز روي از رو اسلحه دفعه يه
 که رو کسي کردي؟مي چيکار بودي اگه تو چيه؟ تو نظر نه؟ بکشه داره دوست که رو کسي آدم سخته خيلي -

 کشتي؟مي رو داشتي دوست
 .بودم شده خيره بهش هنوز

 .بده جواب نکن نگاه بهم جورياون -
 :زد داد. بودم ساکت بازم

 نه؟ يا آره -
 خواي؟مي جونم از چي! بذار راحت! لعنتي دونمنمي -

 .بودم نديده بود وقت خيلي بود شده هاديوونه مثل که رو عطا اين من
 .نکردم شليک تا بده جواب بميره؟ که کنيمي انتخاب رو کدوم خودت و عشقت بين باشي تو اگه -
 !عطا -
 !کنممي شليک وگرنه بده جواب -
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 !بردار سرم از دست خودم، -
 .عشقت حالبهخوش نبود؛ بدي انتخاب! آفرين -

 .برداشت پيشونيم روي از رو اسلحه
 .داري ايـطه رابـ چه مينيا سينا سرگرد با بگو آدم مثل حاال خب -

 .بود شده گشاد ممکن حد آخرين تا هامچشم. بودم شده الل
 :زد داد دوباره

 گفتم؟ چي نشنيدي کري؟ -
 !ميگي چي دونمنمي -
 شناسيش؟نمي يعني -
 ! نه -
 ازت دوباره. ميشه عوض حالتش ميگي دروغ وقتي خوشگلت هايچشم اون! هلنا نيستي خوبي دروغگوي -

 کني؟مي همکاري سرگرد اون با کي از سمپرمي
 .داشت خبر چي همه از مطمعنا عطا بود؛ فايدهبي کردن انکار

 .دبي سفر از -
 .کنيمي مقاومت بيشتر کردم فکر آفرين -
 .نکردم جاسوسي من. زدم حرف تلفني باهاش بار چند فقط نفهميدم؛ خاصي چيز يعني نگفتم بهش چيزي من -
 !جاسوسي ريدا قبول پس جالبه -
 !نکردم جاسوسي من گفتم -
 !سال چند چه روز يک چه جاسوسيه؛ جاسوسي، -
 نکشي؟ رو من کنم التماس بهت کنم؟ کارچي خوايمي االن -
 بکنيم؟ هم با بازي يه طورهچه باشه؛ جالبي پيشنهاد نکنم فکر -

 .توش گذاشت تير يه فقط کرد؛ خالي رو اسلحه. بودم گرفته استرس
 !کن انتخاب باش زود. کنيمي انتخاب رو مرگ بازي يا گذرونيمي من با رو امشب يا. داري راه تا دو تو -
 !شاهي عطا هستي عوضي يه تو -
 که کن انتخاب زود. مرگم قيمت به حتي ميارم؛ دست به خواممي که رو چيزي من گفتم قبلش بهت! دونممي -

 .نداري وقت زياد
 !برسي خوايمي که چيزي ونا به ذارمنمي وقتهيچ من -
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 ببينيم طورهچه بيرون، بره زنده در اين از بايد ما از يکي فقط که جايياون از کردي؛ انتخاب رو مرگ بازي پس -
 .بهتره شانسش کي

 .گرفت سمتم رو اسلحه
 اي؟آماده -
 !نيست خوب حالت تو کن تمومش عطا چيه؟ کارا اين -
 نه؟ مگه داري، دوست بازي که تو بعدم خوبم؛ هم خيلي اتفاقا -
 .گرفت رو دستم مچ. شدم بلند جام از
 .کنم انتخاب رو اول راه مجبورم وگرنه بشين -

 .بستم ناخوداگاه رو چشمام. کرد شليک و پيشونيم روي گذاشت. گرفت سمتم رو اسلحه. مبل رو کرد پرتم دوباره
 !آوردي شانس -

 .گرفت سمتم رو اسلحه
 .بگيرش -
 !کنمنمي رو کار اين من ايهديوون تو -

 ماشه روي هردومون دست. گرفت نشونه خودش سمت رو اسلحه دستش با. دستم توي گذاشت زور به رو اسلحه
 .لرزيدمي هامدست. بود
 قلب وسط زنهمي درست رو تير متري ده يفاصله از که کسي لرزه؟مي دستت چرا متنفري، ازم که تو! باش زود -
 .ستساده شليک يه فقط! عزيزم نداره ترس! نيست چيزي که فاصله اين از نفر يه

 .بود شده جمع چشمم تو اشک. وايميستاد هيجان از داشت قلبم
 !عطا نکن رو کار اين -
 دکتر؟ خانم نه مگه ميشه، کم زمين روي از لجن عوضي يه فوقش ميشه؟ چي مگه چرا؟ -

 .لرزيدمي تنم تمام الحا. زدم جيغي کرد که تيکي با. داد فشار رو ماشه
 .آوردم شانس منم کنم فکر خب -

 .نداشتم زدن پلک فرصت حتي. کرد شليک سرعت با و گرفت من سمت رو اسلحه دوباره
 !سازگار هلنا شانسيخوش خدايش نه -

 .دستم تو گذاشت دوباره رو اسلحه
 .باش زود -
 !عطا -
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 .کن شليک شو خفه -
 !کنممي خواهش عطا -

 :زد داد
 !کن ليکش -

 .زد چنگ دستم تو از رو اسلحه عطا. ببينم تار بود شده باعث هامچشم تو اشک. شدمي ديده کامال هامدست لرزش
 .بميرم نبود مهم برام ديگه انگار. بودم شده خيره بهش. گرفت سمتم

 !بشه خراب قشنگمون بازي خوامنمي کنم؟ شليک يا کنيمي شليک -
 .دستم تو گذاشت بازم رو سلحها. کردممي نگاهش جورهمين

 !شاهيه عطا قول اين. نباش نگران. باشن نداشته کاري بهت افتاد اتفاقي هر سپردم هابچه به! منتظرم باش، زود -
 !نکن رو کار اين عطا -

 .شد جوري يه نگاهش
. نيستن شههمي مثل حالتشون ترسيدي االن مثل وقتي هرچند. مياد خوشم خيلي چشمات از ولي نگفتم؛ بهت -

 !بکن گفتم که رو کاري باش زود حاال
 !کردمي امديوونه داشت لعنتي. بکنم رو کار اين تونستم نمي. نداشت رو اضطراب همه اين تحمل قلبم
 .زدم داد
 .کنممي انتخاب رو اول راه من! لعنتي کن تمومش بسه -

 .زد خشکش ثانيه چند
 .شده دير ديگه کنم؟ قبول رو حرفت که شدم بيچاره قدراين کردي فکر -
 .کنم انتخاب تونممي من گفتي خودت تو -
 .بازيه آخر که االن نه داشتي انتخاب حق که بود وقتي مال اون -
 .نزدم حرفي من کردي انتخاب رو بازي اين تو ولي -
 .نميشه ديگه االن نکردي؛ مخالفت تو -

 :زدم داد
 !ميشه! لعنتي ميشه -

 .بود کرده سکوت
 نميشي؟ پشيمون ي؟مطمئن -

 .دادم تکون نه معني به رو سرم
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 تو هاسال که امعوضي يه من گفتي خودت يادته دارم؟ درخشاني يسابقه چه دونيمي اَم؟کي من دونيمي -
 بشيم؟ راحت هردومون کنينمي شليک چرا کني؟نمي انتخاب رو ترساده راه چرا چيه؟ شغلم دونيمي. بودم کثافت
 !ميشي خالص من شر از اينجور

 .کردم رو انتخابم من -
 بهت که رو فرصتي چون شبه؛ يه براي فقط شرطم اين درضمن،! ترهراحت برات من کشتن! کنيمي اشتباه داري -

 ما بين چيزي کنيمي فراموش و کارت دنبال ميري تو فردا. بدي تاوان بايد و زدي پسم تو. دادي دست از رو دادم
 قابل برام ديگه کرده رد دوبار رو درخواستم که کسي درضمن. باشم جاسوس يه با تونمنمي دونيمي خودت بوده؛

 !نيست تحمل
 .بودم شده خيره بهش سکوت تو
 نه؟ يا فهميدي -

 .بود کرده نابودم بود زده بهم که حرفي با. شدممي له داشتم فشار بار زير. دادم تکون رو سرم بازم
 .نمياي سراغم وقت هيچ ديگه امشب بعد بده قول -
 .ندارم کاري جاسوس يه با من! گفتم چي نشنيدي اينکه مثل نيستي؛ مهم برام ديگه. نزن توهم بيخود -
 .بده قول -
 .بمونم باهات نيست قرار گفتم بهت ميدم؛ قول باشه -
 خواست اين ولي نداري؛ چيزها اين به اعتقادي تو دونممي. ساعت چند براي حتي باشه؛ قانوني چي همه خواممي -

 .منه
 .کردم نگاه ميز روي ي اسلحه به. شد بلند جاش از عطا
 باورهام، تمام. بردي مرگ مرز تا رو من. کردي نابود رو چي همه امشب تو. شاهي عطا کردي باهام کثيفي بازي

 پس زتا امشب رو بودي گرفته ازم که قلبي. کردي خراب رو بودم ساخته خودم براي مدت اين تو که چي هر
 !خوامنمي ديگه هم رو دلم با يواشکي عاشقانه اون حتي شدي؛ تموم برام تو. گيرممي

*** 
 .نيست بدنش تو روحي که بودم آدمي مثل مدت تمام. شد خونده مدت چه صيغه نفهميدم اصال
 يهرکار اشخواسته به رسيدن براي بود گفته خودشم. خواستشمي که برسه چيزي به خواستمي فقط عطا
 هايمهريبي عمرم هايسال تمام که مني. داشتم رو خوردهشکست آدم يه حس زندگيم تو بار اولين براي. کنهمي
 بودم، کرده ازدواج خانوادم خاطربه که مني بودم، کرده ريسک دوستم خاطربه که مني بودم، کرده تحمل رو بابا

 .بودم خورده شکست االن مبود برنداشته مقاومت از دست بازم و کشيدم عذاب که مني
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 خودش رو دست اون. بگذرم ازش تونستمنمي که بود گذاشته چيزي روي دست. بود داده شکستم شاهي عطا
 از و روحم از خودم، از عشقش خاطربه من. کنم فدا رو خودم مرگش، و بهش عشق بين بودم مجبور. بود گذاشته
 !بود مرده هم عشق اين فردا گذشتم؛ جسمم

 !بود مرده سازگار هلنا بود؛ مرده روحم. بودم همرد من
*** 

 .نداشت رو وزنم داشتن نگه تحمل پاهام. رفتمي گيج سرم و داشتم تهوع حالت. بيرون اومدم اتاق از
 توي که دردي از ولي داشتم؛ درد. بدم قورت تونستمنمي رو گلوم تو بغض. دادمي فشار رو گلوم داشت يکي انگار
 .افتاد ميز روي ياسلحه به چشمم! زدمي آتيش رو جگرم داشت که دردي نبود؛ بيشتر بود قلبم

 بهش پوزخندي. داشتم برش ميز روي از. رفتم اسلحه سمت. دادم فشار هم روي رو پلکم بار چند. بود تار هامچشم
 .زدم

 .بود شده آوار مرو بختک مثل غم. افتاده اتفاقي چه بود فهميده اونم انگار گذاشتم، قلبم روي رو دستم
 .بودم کرده دفن توش رو چي همه که انداختم جايي به رو نگاه آخرين. کردم سرم و رفتم شالم سمت

 .نيفتم که گرفتم رو هاپله کنار يميله. بود شده بيشتر امسرگيجه. رفتم پايين هاپله از کردم باز رو در
 .بود شده روشن يکم هوا. کردم نگاه اطراف به

 در سمت بهش توجه بدون. بود شده تعجبش باعث صورتم يپريده رنگ حتما. کرد بهم نگاهي در يجلو نگهبان
 .وايساد رومروبه اومد. بردم در طرف به رو دستم. رفتم

 .بيرون بريد جااين از نداريد حق گفتن آقا ببخشيد خانم -
 .کردم بهش نگاهي

 و بود کرده ول حال اون تو رو من و بود زده زل بهم فقط حرف بدون شب نصف که اون. بود اون آقا از منظورش
 .بود بودن آقا خوردنمي بهش که چيزي تنها. بيرون بود زده خونه از
 .کنار برو -
 .گردنبرمي آقا االن. کنيد استراحت خونه تو بريد خانم؛ نميشه -

 .شد گرد هاشچشم. گرفتم سمتش و آوردم در رو اسلحه
 .لرزيدمي بازم هامدست

 رو جونت اگه پس ندارم، دادن دست از براي چيزي االن من کن؛ نگاهم خوب! کنممي شليک وگرنه کنار برو -
 !کنار برو داري دوست

 .عقب رفت که بود ديده صورتم تو چي دونمنمي
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 .رفتم بيرون خونه از بودم گرفته طرفش رو اسلحه هنوز که درحالي. کردم باز رو در
 .ردمک پرداخت بهش بايد که اوني از بيشتر من. نداريم هم با ابيحس ديگه بگو رئيست به -
. شدم سوار و دادم تکون دست ماشين اولين براي. کردم قايم مانتوم زير رو اسلحه. رفتم کوچه سمت توانم تمام با
 .بود صبح شش کردم نگاه ماشين تو ساعت به

 حتما نبوده چيزي ارسالن و من بين بود فهميده االح که مخصوصا نداشتم؛ اعتماد عطا به. خونه برم خواستمنمي
 .داشتم ايـطه رابـ چه ارسالن با من بفهمه که دنبالم ميومد
 بود رفته اتاق از ديوار به خواب چراغ کوبوندن از بعد و بود زده زل بهم ناباوري با که يادمه رو گيجش نگاه هنوز

 نگاه بهم آينه از گاهي از هر راننده. نبود همراهم هم چيزي م؛نداشت رفتن براي جايي برم؟ کجا خواستممي. بيرون
 .کردمي
 .ميدم بهتون رو پولش بزنم؟ زنگ يه بديد رو گوشيتون ميشه ببخشيد آقا -

 چند. گرفتم رو سيا يشماره. زدنمي حرف خداروشکر. گرفت سمتم رو گوشيش و کرد بهم نگاه آينه تو از بازم مرده
 .پيچيد گوشي تو آلودشوابخ صداي. خورد بوق تا
 بله؟ -
 .سيا الو -
 تويي؟ هلنا -
 سيا؟ کجايي. آره -
 شده؟ چيزي. امخونه -
 جا؟اون بيام ميشه -
 .شده چي بگو هلنا -
 نه؟ يا بيام بگو فقط -
 .بيا آره -
 .نيست همراهم کيف بدي؟ رو ماشين پول پايين بياي ميشه. رسممي ديگه دقيقه ده تا من فقط -
 .شهبا -

 بهم نگاهي. شدم پياده ماشين از. سمتم اومد ديد رو من تا و بود وايساده آپارتمان دم سيا. رسيدم سيا آپارتمان دم
 .کرد

 !هلنا -
 .بده رو پولش -
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 .اومد دنبالم و داد رو پول سيا. رفتم آپارتمان ورودي سمت
 شده؟ چي هلنا -
 .نگو هيچي -

 بود شده وحشتناک آرايش ريختن خاطربه حاال که سياهم هايچشم و پريده رنگ صورت به. رفتم آسانسور سمت
 اين با صبح وقتاين من بدونه خواستمي دلش خيلي حتما. زدنمي حرفي و کردمي نگاه بهم فقط سيا. کردم نگاه
 در اسي. بشم آروم تا بخوابم خواستممي فقط. نداشتم زدن حرف حال اصال من ولي کنم؛مي کارچي جااون حال
 سيا. افتاد دستم از اسلحه. نيفتم که ديوار به گرفتم رو دستم. وايسم پام رو تونستمنمي. تو رفتم و کرد باز رو خونه

 .کرد اسلحه به نگاهي
 شده؟ چي هلنا اومده؟ سرت باليي چه چيه؟ اين -
 .کشتم رو نفر يه نيست چيزي -

 .بود شده خيره بهم بهت با سيا
 کردي؟ کارچي -

 .خنديدم هايوانهد مثل
 نميشه؟ سرت شوخي کردم؛ شوخي -

 .شدم ديوونه من گفتمي باخودش حتما کرد؛مي نگاه بهم هي. بود شده گيج سيا
 .بياره لباس برام بگو بزن زنگ هستي به -
 بزني؟ حرفي خواي نمي -
 .نه -

 .عقب کشيدم رو خودم که کنه کمکم خواستمي سيا. خوردممي تلو تلو. رفتم هااتاق از يکي سمت
 .نشو نزديک بهم -

 .سمتش برگشتم و رسيدم اتاق دم. وايساد جاش سر
 داري؟ دوست رو هستي تو -

 :زدم داد. کرد نگاه بهم مات
 شنوي؟نمي -
 .نيست خوب حالت بزنم؟ زنگ دکتر به خوايمي کني؟مي جورياين چرا. دارم دوستش آره -
 !کشمتمي خودم بزني صدمه بهش اگه -
 بياد؟ دکتر بزنم زنگ لناه -
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 . بزن زنگ هستي به! نشدم ديوونه نترس نديدي؟ خسته آدم يه حاال تا. مخسته فقط من مريضم؟ من مگه -
 .رفتم اتاق کنار حموم سمت. بستم رو در و اتاق تو رفتم
. بود گذشته درقچه دونمنمي. بستم رو هامچشم و آب دوش زير رفتم لباس با جوري همين. کردم باز رو سرد آب

 .کنم فراموش رو چي همه خواستممي. بود شده حسبي بدنم
 شنوي؟مي رو صدام هلنا کني؟مي داري کارچي کن، باز رو در هلنا -

 .نداشت حرکت توان پاهام. بود هستي
 !کنممي خواهش هلنا بشکنه؛ رو در سيا ميگم وگرنه کن باز رو در هلنا -
 زده يخ تنم. لرزيدممي. کشيد جيغ ديدنم با هستي. کردم باز رو در و بردم در يدستگيره سمت رو دستم سختي به

 .بود
 .خوبم...من... زني؟مي... داد... چرا -
 !هلنا -
 .خوبم... من -

 .نفهميدم چيزي ديگه و شد بسته هامچشم. نداشتم تحمل ديگه
*** 
 .دادم تکون رو پلکم

 .آوردم سرم سمت رو دستم. بود سنگين سرم قدرچه
 خوبي؟ هلنا: هستي

 .کردم نگاه بود کرده پف گريه از که هاييچشم با هستي به
 .خوبم آره -
 .گريه زير زد باز
 کني؟مي جورياين مردم مگه ديوونه؟ کنيمي گريه چرا -
 زهتا زد؛ سرم بهت! بودي مرده بهش بوديم زده زنگ ديرتر اگه گفت دکتر. بود هفت رو فشارت! مرديمي داشتي -

 .کشيدمش
 چنده؟ ساعت. ميرمنمي آسوني اين به من! امزنده که حاال نترس -
 . دوازده -
 کجاست؟ سيا -
 !بود ترسيده قدرچه بيرون کشيدمت حموم از وقتي دونينمي. نشسته حال تو بيرون -
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 تو بريد شما خوبه. ياونجور که اونم کردي؛ گريه جااين نشستي که تو! کرده خلق هم براي رو شما خدا که واقعا -
 .کنيدمي سکته اول روز کنيد؛ کار بيمارستان

 اومده؟ سرت باليي چه جا؟اين اومدي وضع اون با صبح موقع اون چرا شده؟ چي هلنا -
 !بزنم حرف شدرباره خوامنمي -
 !مرديمي داشتي بزني؟ حرف خواينمي چرا -
 .جااين اومدم گذاشتم جا رو کيفم مهموني رفتم. بود پايين فشارم فقط من نکن؛ بزرگش هستي -
 حالت راحتي همين به که نيستي آدمي تو! نيستم احمق من نگو؛ بهم دروغ الکي ولي نگو بگي خواينمي اگه -

 .افتاده مهمي اتفاق يه مطمئنم. بشه جورياين
 .شد بلند جاش از زنمنمي حرف ديد که هستي. نزدم حرفي و بودم ساکت

 .بخوري بيارم چيزي يه برات ميرم -
 !ندي خوردم به اتبدمزه هايسوپ اون از خواهشا -
 !احمق کردممي سکته دستت از داشتم زياده؛ سرت از همونم -

 .بيرون رفت اتاق از هستي
 .کردمي درد تنم تمام و داشتم سرگيجه. شدم بلند جام از آروم
 تيشرت. بود افتضاح امقيافه واقعا. بود پريده رنگم. آينه جلوي رفتم. سرد آب دوش زير رفتممي هاديوونه مثل نبايد

 .بود شده جمع چشمم تو اشک خودم ديدن با. بود تنم هستي قرمز شلوار و
 !بريز اشک قطره يه داري جرات! هلنا شو خفه -

 .زدم خودم به آينه تو مصنوعي لبخندي. کردم پاکش بريزه اشکم اينکه از قبل
 .بشه آدميزاد مثل اميافهق يکم تا بستم رو موهام

 .اومدمي آشپزخونه تو از هستي و سيا صداي بيرون؛ اومدم اتاق از
 .کنه دخالت کارش تو کسي نمياد خوشش هلنا نکن؛ دخالت تو سيا -
 .باشه افتاده اتفاقي شايد چي؟ اسلحه اون تازه! جااين اومد وضعي چه با دونينمي نمياد؟ خوشش چي يعني -
 .شده چي ميگه خودش خوادب اگه هلنا -
 نديدي؟ رو اسلحه اون تفاوتي؟بي اينقدر چرا تو-
 چي؟ که خب -
 .هستي مافيا يخانواده جز و طبيعيه چيزا اين برات که انگار زنيمي حرف جوري يه -
 .کاريمخالف ما اصال آره -
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 .هلنام نگران فقط من ميشي؟ ناراحت چرا عزيزم هستي -
 .کني فکر بهش تونينمي حتي تو که کنهمي کارايي شناسي؛نمي رو هلنا خوب تو! نباش نگران -
 !چه؟ يعني -
 .بکشم هم رو تو االن تونممي يعني -

 .سمتم برگشتن دو هر
 ...من هلنا: سيا

 فعال تونمنمي اسلحه يدرباره. نکشتم آدم نباش نگران. کردممي رو فکرها همين بودم جات اگه منم دونم؛مي -
 .نپرس سوال پس نمبز حرفي
 شدي؟ بلند جات از چرا: هستي

 .هستي خوبم من -
 ديدي؟ آينه تو رو خودت! معلومه آره -
 ازم قدرچه ديدي جورياون رو من بگو راست سيا. نکردم نگاه خودم به زياد ترس از ولي ديدم؛ االن همين آره -

 ترسيدي؟
 !مسخره بابا برو -
 گفتم من و ديدي رو اسلحه وقتي مخصوصا ترسيدي؛ ازم قدرچه بود معلوم تاقيافه از نميگي؟ رو راستش چرا -

 .کشتم آدم
 اي؟بامزه خيلي کردي فکر االن -
 !ديگه ترسيدي بگو کالم يک درمياري؟ بازي جنبهبي چرا -
 شوخيه؟ چي همه کنيمي فکر! که واقعا -

 نداره؟ حوصله بينينمي! هلنا کن ولش: هستي
 .ميرممي گشنگي از دارم داريم چي غذا ستيه! بابا خب خيلي -
 .سوپ -
 بخوريد؟ چي خوايدمي خودتون خوردم؟ سرما مگه -

 .ميدم سفارش غذا بيرون از: سيا
 .گشنمه بده برو پس -

 :گفت آروم. نشست کنارم اومد هم هستي نشستم؛ آشپزخونه صندلي روي منم. رفت تلفن سمت سيا
 نه؟ ستپسره اون به مربوط حالت اين ولي کنم؛ دخالت رتکا تو نمياد خوشت دونممي هلنا -
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 پسر؟ کدوم -
 .عطا پسره همون -
 .نه -
 گشت؟مي تو دنبال بود زده زنگ بهم چرا پس -

 .شد مشت هامدست
 فهميد؟ سيا زد؟ زنگ کي -
 .کجايي دونممي نگفتم بهش من. بگيره رو داروهات بود رفته نبود سيا. زد زنگ پيش ساعت يه -
 خودم و نداري ازم ايشماره بگو ديديش هم اگه نده؛ رو جوابش زد زنگ بهت وقت هر. کردي کاري خوب -

 .گيرممي تماس باهات
 بريزي؟ خودت تو رو چي همه خوايمي کي تا بزني؟ حرفي من به خواينمي -
 .شد حل اونم که داشتم مشکلي يه فقط نبود؛ مهمي چيز هستي -
 گرده؟مي دنبالت اون چرا پس -
 .بدم رو بدهيش نتونم من کردمي فکر که ناراحته اين از. کردم پرداخت داشتم بهش بدهي يه! کن ولش رو اون -
 نيست؟ خطرناکي آدم. ترسهمي ازش آدم و خشکه جورايي يه! جوريه يه ولي -
 .نيست من براي حداقل نه -
 .شديم ساکت دو هر آشپزخونه تو سيا اومدن با

*** 
 .گفتممي بهش رو چيزايي يه بايد پس گيرهمي تماس هم سيا با حتما عطا دونستممي. بود بعدازظهر

 .خونه برگردم خوام مي سيا -
 واقعا؟ -
 .کنم پيدا خودم براي ديگه جاي يه تا جااون ميام وقتي چند يه آره -
 موني؟نمي ما پيش جا همون چرا کني؟مي لج چرا هلنا -
 .عطاست مال بيشترش که اشمب ايخونه تو خوامنمي -
 .ميرسم رو حسابش کرده؛ کاري يه اون دونستممي اولم از -
 يدرباره اگه فقط. واستم عطا جلوي جوريچه بلدم من بعدم کني؛ صدا سرو که نزدم رو هاحرف اين بهت سيا -

 .زنينمي حرفي پرسيد ازت چيزي من
 .زد پوزخندي سيا
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 دونم؟مي هم يچيز مگه بگم؟ چي خواممي مثال -
 .کنه حل اييگهد کسِ رو مشکالتم ندارم عادت. کردن زندگي جور اين به کردم عادت من! کن درک سيا -
 داغون داري و روته فشاري چه فهممنمي کردي فکر. داري نياز گاهتکيه يه به زني؟ يه تو فهمينمي چرا هلنا -

 .بزنه گول رو من تونهنمي لبات روي مسخره لبخند اون زني؟ نمي حرفي ولي ميشي
 خوردم زمين وقتي کردم عادت. بودم خودم گاهتکيه خودم بچگي از ولي دارم؛ نياز گاهتيکه به و زنم يه من آره -

 .بگيره رو دستم نبود کسي وقتهيچ چون شم؛ بلند جام از خودم
 هم بدوني برادر يه حد در رو من و بخواي اگه. هستم من االن ولي کشيدي؛ سختي خيلي دونممي. نبود آره -

 .هستم هميشه
 بخوام رو مشکلم اگه باش مطمئن ولي بزنم؛ حرف تونمنمي فعال جام؟اين چي براي کنيمي فکر. سيا دونممي -
 .هستي نفر اولين تو حتما بگم کسي به

 .طورهمين منم زد؛ لبخندي سيا
 *** 

 براي قراره و شمال رفته تعطيالت براي هاشدوست اب عسل. شده خوب حالم و خونه به برگشتم هست هفته يه
 باشم برگشته من کنهنمي فکرشم حتي عطا. بدم جواب اونم به بخوام که نيست اون که خوشحالم. برگرده عيد شب
 .خونه

. بينهنمي رو باشه چشمش جلوي که چيزي وقتهيچ نيست؛ چشمش جلوي که گردهمي رو جاهايي آدم معموال
 ندارم که چيزهايي به ديگه. اومدم کنار خودم با ديگه من ولي جام؛اين من بفهمه که روزاست همين عطا دونممي
 قبول عواقبشم بايد پس بودم؛ کرده انتخاب رو راه اين خودم من. هميشگي آدم همون شدم دوباره. کنمنمي فکر
 شده تموم چي همه بود فهميده قلبم که االح. بودم شده بازي اين وارد خودم قلبِ خاطربه نه، عطا خاطربه من. کنم

 منم ميدن؛ دست از رو چيزهايي يه بالخره چيزها بعضي آوردن دستبه براي هاآدم. اومدمي کنار بيشتر خودش با
 .بود سنگين من براي تاوانش چند هر. هستم هاآدم همون جز

 .بشه عوض مروحيه يکم خواممي. بچينم ينس هفت يسفره شايد. کنم خريد يکم بيرون برم خواممي و عيده فردا
 سرم رو مشکيم شال. مشکي شلوار و خاکستري مانتوي يه. پوشممي رو بود خريده برام هستي که شلواري مانتو
 خوشم رنگ اين از اصال. زنم مي لبم به قرمزي رژ. باشم خودم مال امروز خواممي. کنممي آرايش يکمم و کنممي

 از. زنممي خودم به لبخندي هفته يه بعد آينه تو. ميشه بهتر کنم؛مي رنگش کم. شدم تابلو ليخي نظرم به و نمياد
 امروز برام تهران يآلوده هواي. کشممي نفس و زنممي قدم هاخيابون تو. مياد بهار بوي. بيرون ميام خونه
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 من مثل انگار همه. شلوغه هاخيابون همه. کنممي نگاه هامغازه ويترين به. ميرم بازار سمت. شده بخشـذت*لـ
 .آخر روز براي گذاشتن رو کارشون

 روسري يه. عسل براي يکي و خرممي سيا براي بلوز يه. خرممي رو سين هفت يسفره وسايل و کنممي خريد يکم
 داررکماد يا و خريدم رو چيزها اين کجا از که نيست مهم خب ولي ندارم؛ زيادي پول. خرممي هستي براي هم

 بدم عيدي بهشون خوادمي دلم. کنن فکر توننمي دارن دوست هرجور اونا حاال. بودم يادشون به اينکه مهم نيستن؛
 .باشه معمولي چيز يه که هرچند

 روي رو خالي ياسلحه عطا وقتي. ترسمنمي هيچي از ديگه شب اون از. کنهمي تعقيبم داره يکي کنممي حس
 همه هااين و نبود ايگلوله هيچ اسلحه تو فهميدم وقتي داد، بازي ممکن شکل بدترين به رو من و گذاشت پيشونيم

 بياد سلطان که نيست مهم برام ديگه مرد؛ من توي ترس ديگه خواستمي که چيزي به رسيدن براي بود بازي يه
 ميدم؛ تکون دست تاکسي يبرا. خيابون سمت ميرم. بشم روروبه باهاشون بايد بالخره. کنه پيدام عطا يا سراغم

 .دارهنمي نگه کسي که شلوغه اينقدر خب ولي
 .ذارممي کنارم رو خريدم که چيزهايي يهمه و ميشم سوار. دارهمي نگه جلوم قديمي پرايد يه بالخره
 .چيه عيد براي برنامش دونمنمي امسال. بزنم زنگ هستي به بايد. کنممي نگاه اطراف به. ميدم بهش رو آدرس
 .ميره ديگه مسير يه داره مرده کنممي حس. کنممي جمع رو حواسم

 .نيست وراين از آدرس ميريد؟ کجا آقا -
 !نخور تکون سرجات بشين -

 .کرده اخم. کنممي نگاه بهش آينه از و ميشه گرد هامچشم
 .ببينم دار نگه -
 .بينيمي بد وگرنه سرجات بشين گفتم -
 .کنممي نگاه زنهمي برق که خاصش مشکي يهاچشم و اششکسته ابروي به
 خواي؟مي چي هستي؟ کي تو -
 بيني؟مي رو مشکي ون يه کن نگاه رو سرت پشت -

 .پشتمونه مشکي ون ماشين يه. کنممي نگاه پشتم به گرمبرمي
 .کنن ساکتت خودشون روش به اونا تا ماشين اون تو فرستمتمي کني سروصدا -

 .ميشه هل. کنممي کنزدي صندليش به رو خودم
 فهميدي؟! سرجات بتمرک -

 .بينممي رو هست پهلوش کنار که اياسلحه
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 مثل نه غالفه؛ تو شوناسلحه پليسا معموال بعدم. نيست پليس به مربوط مدلش شاسلحه چون نمياد؛ پليس نظر به
 از وگرنه بترسونه؛ رو من که يارهدرب رو خالف هايآدم اداي خوادمي کنممي حس. باشه پهلوشون کنار ناشيانه اين،

 .شده دستپاچه معلومه نگاهش حالت
 هستي؟ کي گفتم -
 .ماشين اون تو بفرستمت نداشتم نگه تا بشين درست! ميفهمي زود -

 روي ذارممي سريع و ميارم در آروم رو هست همراهم هميشه و کيفمه تو که چاقوي. کشممي عقب رو خودم
 .پهلوشه کنار که ميره اياسلحه سمت دستش. نداره رو کار اين انتظار انگار. گردنش

 اومدي؟ کي طرف از بگو! کنممي تموم رو کارت بخوري تکون بخواي. باشه فرمون روي هاتدست دوتا -
 کني؟ فرار خوايمي جوريچه بکشي رو من وقتي مثال جون بچه آخه -

 .کنه قايم رو ترسش خوادمي انگار صداشه؛ تو کمي لرزش
 .شده دستپاچه. دارمبرمي پهلوش کنار از رو سلحها

 جون؟بچه بکنم تونممي کارايي چه و اَمکي من نگفته بهت سراغم فرستاده رو تو که کسي اون -
 !شنيدم خيلي رو تعريفت اتفاقاً -
 اومدي؟ کي طرف از بگو ام؛کي من بدوني بايد پس -

 .ميدم فشار گردنش روي رو چاقو
 بميره؟ ميکشه طول قدرچه بزني رو نفر يه شاهرگ وقتي دونيمي -

 .ترسوندمش خوب انگار کرده؛ تغيير هاشنفس صداي ولي ساکته؛
 برسونم رو خودم سريع تونممي نيست بد رانندگيم که جايياون از. نکشه طول بيشتر کنم فکر دقيقه پنج از کمتر -
 براي رو کارم ينحوه که ندارم عادت من البته. کنم فرار متونمي جورياين. بيرون کنم پرتت ماشين از و فرمون به

 .کنممي فرار جوريچه بدوني بخواب مردن از قبل شايد گفتم خب ولي بگم؛ کسي
 .ميده قورت رو دهنش آب
 .ندارم ايچاره ولي مردن؛ براي جووني خيلي البته -

 .پريده رنگش ترسيده؛ کنم فکر
 .اومدم سلطان طرف از -

 .زنميم پوزخندي
 !تحسينه قابل مقاومتت -



 

 

420 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 کار اين انتظار حتما. کنهمي نگاه بهم آينه تو از تعجب با. ميدم تکيه صندلي به. دارمبرمي گردنش روي از رو چاقو
 .بشينم سرجام راحتي همين به که نداشت ازم رو
 .شده خيره بهم آينه تو
 من بردن براي رو تو مثل آدمي شنيدم ازش که هاييتعريف اون با سلطان دونستمنمي. بکن رو رانندگيت چيه؟ -

 .فرستهمي
 .منه به آينه تو از حواسش شهمه. ميده فشار هم روي رو هاشدندون و کنهمي نگاه بهم حرص با
 آينه تو از حواست شهمه اينکه عوض کن نگاه جلوت به بدي؟ کشتن به رو هردومون رسيدن از قبل خوايمي -
 .ترهراحت خيالم بمونه پيشم فعال ميدم پست رسيديم هم رو اتاسلحه. ندارم باهات کاري نترس. باشه من به

 .زنهمي پوزخندي
 !کنيمي لطف -
 داده؟ بهت من کردن پيدا براي قدرچه -
 بدي؟ بيشتر پيشنهاد بهم خوايمي چيه؟ -
 بسيج رو گروه يه چون پرسيدم فقط. تينيس بخور درد به زياد کنم؟ تو خرج رو پولم بايد چرا ام؟ديوونه مگه نه -

 .کرده خرج پول کردنم پيدا براي قدرچه ببينم خواستممي بگردن دنبالم کرده
 .مونده باز دهنش پسره

 هستي؟ کي ديگه تو -
 بودن احمق که هاقبلي اون مثل و نگرفتي اشتباه و خودمم که ببيني رو امشناسنامه خوايمي. سازگار هلنا -

 احمق تونهمي آدم يه قدرچه نداريم، همبه شباهتي هيچ ما دونمنمي من ندزديدي؟ من جاي اشتباهي رو خواهرم
 !باشه

 .کرده تعجب خونسرديم از
 سلطان؟ پيش برمتمي دارم ترسينمي -
 .اومدممي خودم زدمي زنگ. دنبالم بفرسته رو آدم کلي نبود هابازي مسخره اين به نيازي بترسم؟ بايد چرا -

 .ميزنه دور داره که ساعته نيم. شده گيج من با زدن حرف از انگار. ميده تکون رو سرش
 !ديگه برو! رفت گيج سرم بچرخي؟ خوايمي کي تا -
 !زرنگ خانم کننمي تعقيبمون دارن -
 .بذار جاشون! تو عرضگيبي از -
 ...يدختره ببند رو دهنت -
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 .هادستمه هاسلح و چاقو هنوز! باش زدنت حرف مواظب هي -
 .بود اومده يادش تازه انگار

 .من به بدشون -
 رو؟ چي -
 .کني زخمي رو خودت اشتباهي ممکنه خطرناکه. دستته که هاهمون -
 .خونه برگردم بايد نيستم بيکار من. برو زود نباش نگران تو -
 برگردي؟ زود بايد ميگي که تعطيالت برمتمي دارم کردي فکر -
 .نکن سخنراني من براي پس نيستم؛ طرف تو با من. نکنه تعقيبت کسي تا باشه دگيترانن به حواست تو -
 !هستي پررويي عجب -
 .کردي امخسته برو زودتر. نديدي رو پررويم هنوز تازه -

. کردم نگاه قديمي يخونه به تعجب با. داشت نگه قديمي باغ خونه يه جلوي ساعت يه بعدِ بالخره. نزد حرفي ديگه
 شد باز در و زد بوق. بود قديمي و کهنه خيلي جااين ولي اردالن؛ يخونه مثل ايخونه يه ميريم االن کردممي فکر

 قديمي ساختمون به. بودم قديمي چيزاي عاشق هميشه من بود قشنگ جااين نظرم به قدرچه. باغ داخل رفت و
 که هاييپيچک اون با مخصوصا شد؛مي ساخته هاييخونه همچين توي که افتادم ترسناک هايفيلم ياد. کردم نگاه
 .دارهمي نگه رو ماشين. موندمي دراکوال يخونه مثل درست پوشونده رو ديوارها يهمه

 .بودن باغ توي نگهبان تا چند. کنممي نگاه اطراف به هنوز. ميشم پياده ماشين از
 .بيفت راه شد تموم کردنت نگاه اگه -

 .ببينمش تونستممي خوب حاال. کنممي نگاه بهش
 به و بود بلند قدش. سفيد پوستي با داشت قشنگي مشکي هايچشم. بود کوچيک شکستگي يه چپش ابروي روي
 .داشت خوبي هيکل. ورزشکاره ميومد نظر

 .ميره هاپله سمت بهم توجه بدون
 !آقا هي -

 .کنممي پرت سمتش رو اسلحه. سمتم گردهبرمي
 .زنه مي پوزخندي و ميگيره رو اسلحه

 .دادي پس رو اسلحه که بيرون نري زنده جااين از ممکنه دونيمي -
 رسيد؛مي رو حسابم اول همون خواستمي اگه. خوادمي سالم رو من مطمئنم دنبالمه ماهه چند که آدمي نترس -

 .نيست نگراني براي چيزي پس
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 .شد گرد هاشچشم
 .کني استفاده بيشتر مغزت از يکم کن سعي نه؟ بددرديه باهوشي -

 . ميرم دنبالش منم. ميره باال هاپله از و گردونهبرمي رو سرش باحرص
 .ميشيم عمارت وارد

 .برگردم تا بمون جاهمين -
 .رفت سمت کدوم و گفت چي پسره که نفهميدم که شدم جااين قديمي وسايل تماشاي محو قدراين

 و عتيقه وسايل تا گرفته هاعکس قاب از. بود خاص جااين قدرچه. چرخيدمي عمارت جاي همه به هامچشم
 .گذشتمي عمرشون از سالي صد حداقل که چيزهايي

 مياد؟ خوشت جااين از -
 .بود شده خيره بهم نافذش هايچشم و خاکستريش موهاي با که کردم نگاه مردي به و برگشتم
 مصنوعي پاهاش از يکي انگار. شدم پاش نزد لنگ يمتوجه اومد جلو قدم يه وقتي افتاد، دستش عصاي به چشمم

 نظر به. کنهمي کنترل رو خودش داره ولي شده؛ براق هاشچشم کردم حس. کردمي نگاهم خاصي حالت با. بود
 .نميومد خطرناک

 ...هم عطا. دارن چشم يه يا زشتن باشن؟ جوريچه بود قراره خطرناک هايآدم مثال! بودم احمق قدرچه
 کرد؟نمي ولم لعنتي اون کرف چرا! عطا بازم

 نه؟ يا اومده خوشت جااين از نگفتي، -
 هستيد؟ کي شما و قشنگه -
 :گفت و پسره همون به کرد رو
 .بذار تنها رو ما ماني -

 ...پدر ولي: ماني
 .پسر بذار تنهامون -
 .زدم پوزخندي پسره به
 .خطرناکه دختره اين بگردمش حداقل بذار بابا -

 .زد لبخندي مرد
 .طرفم کي با دونممي من بچه، برو -

 از و کرد مشت رو دستش پسر. بود اومده خوشم بچه بود گفته بهش پدرش اينکه از. زدم پسره به پوزخندي دوباره
 .بيرون رفت جااون
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 .بشين بيا -
 نگاهم تحسر با فقط زد؛نمي حرفي و بود شده خيره بهم. نشست رومروبه اومد اونم. نشستم مبل اولين روي رفتم
 .کردمي
 داريد؟ کارچي من با و هستيد کي شما بگيد خوايدنمي -

 .بود اومده خودش به انگار
 .بينيمي رو من داري مستقيم که باشي کسايي کمتر جز کنم فکر تو البته سلطانم؛ من -
 شده؟ من نصيب افتخار اين شده چي -
 .نگاه همون با جسوري، مادرت مثل -

 .شد گرد هامچشم
 مادرم؟ -
 .بود تو مثل درست نيلوفرم آره -
 .بودم شده عصبي. شدم بلند جام از
 دونيد؟مي کجا از رو اسمش! کيه من مادر دونهنمي کسي شناسي؟مي کجا از رو مادرم -

 .پريد رنگش
 .بزنم حرف باهات بايد بشين -
 .ندارم شما با حرفي من -

 .بود نشده خنک دلش هنوز حتما. بود کشيده نقشه برام عطا حتما بازم
 .بشين گفتم -
 .نداره اثر من روي کارهات ديگه بگو عطا به برو -

 .چرخيدم خروجي در سمت
 !پدرتم من -

 .کردممي نگاه بهش شوکه. بود شده جمع هاشچشم تو اشک. سمتش برگشتم. بودم شده خشک
 نه؟ عطاست جديد بازي اين! مرده من پدر احمقم؟ من کردي فکر -
 .کردم نگاهش ترديد با

 .کردم بهش نگاهي و گرفتمش لرزون هايدست با. گرفت سمتم ايشناسنامه
 باشه؟ واقعي معلوم کجا از -

 .ديدمي تار هامچشم. کنارش زني با بود خودش. گرفت سمتم رو عکسي
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 .شاهي آراد پدرتم من -
 .گرفتممي گاز رو لبم حرص از. ميز روي کردم پرت رو شناسنامه و عکس

 پدر؟ اصطالح به بودي کجا االن ات -
 فرستادم رو نفر چند. بودي نيلوفر شبيه خيلي. ديدم جااون رو تو و ايران اومدم مراسمش براي مرد ارسالن وقتي -

 جا همه و بشم نزديک بهت ذاشتنمي عطا که بعدشم. دخترمي تو فهميدم که هست ماهي چند تازه. کنن تحقيق
 .بيارنت بتونن تا سپردم نفر چند به. بشيم نزديک بهت تونستيمينم. بود گذاشته مراقب برات

 جاي به رو خواهرم اينکه خاطربه دونيمي جا؟اين بياره رو من بودي سپرده عوضي اون به نه؟ تيموره منظورت -
 دادم؟ تاواني چه من بود دزديده من
 .بود شده خيره بهم

 .بيوفته برات بدي اتفاق خواستمنمي من -
 چرا اصال! اونايي از يکي خودتم هرچند داري؟ ازشون انتظاري چه سراغم فرستيمي قاچاقچي مشت يه تيوق -

 رفتار جوراين اشخانواده با آدم حداقل کردي؛نمي رو کار اين بودي پدرم اگه تو باشه؟ مهم چيزي برات بايد
 .کنهنمي

 .شد غمگين اشچهره
 .جااين بيارمت دردسر بدون کردم تالش خيلي. بودم نگرانت خيلي من کن باور -
 به سپرد رو من و مرد بيمارستان يگوشه تنها مادرم که موقع اون شدي؟ نگرانم دير يکم کنينمي فکر! نگران -

 کرد رفتار باهام اضافي موجود يه مثل عشقش دادن دست از خاطربه هم مرد اون و بود عاشقش روزي يه که مردي
 هان؟ بودي کجا

 نيلوفر و تو گفتن. گشتم نيلوفر دنبال اومدم هوش به هم وقتي. بودم کما تو سال يه و بودم کرده صادفت من -
 .فرانسه رفتم و بمونم ايران زياد تونستمنمي اردالن خاطربه منم. مرديد
 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 .ديده رو اتجنازه که گفت بهم ارسالن! شاهي جناب نکن هنديش فيلم -
. بيرون شدم پرت ماشين از کردن حمله بهمون وقتي. بودم هامدوست از يکي با نبودم؛ تنها ماشين اون تو من -

 .بودم کما تو سال يه که بعدشم. مردم من کنن فکر که ماشين تو گذاشت رو مدارکم. داد نجاتم هامدوست از يکي
 نگشتي؟ دنبالم اومدي بهوش وقتي چرا -
 .مردي مريضي بخاطر هم تو گفتن بهم بود بستري مادرت که بيمارستاني تو ولي گشتم؛ کن باور -

 .نريزه اشکام که گرفتممي گاز رو لبم. بشه کمتر لرزشش که کردم مشت رو دستام. لرزيدمي هامدست
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 .شد نابود زندگيش تو خاطربه که مادرم بيچاره! کردي فرار خودت جون نجات براي زود و خواسته خدا از هم تو -
 .زدمي لنگ که بود پايي به چشمم. شد بلند جاش از. بود شده عصباني

 کشيدم؟ چي دادم ازدست رو شماها فهميدم وقتي دونيمي چه تو! بود زندگيم تمام اون. بودم مادرت عاشق من -
 ...من دخترم کن باور
 :زدم داد
 اصال نداشتم؛ پدر وقتهيچ من ؟فهميدي نيستم، کسهيچ دختر من! نيستم تو دختر من! دخترم نگو من به -

 .بودم تنها عمرم تمام تو هميشه! تنهام من. نداشتم رو کسهيچ
 .تو اومد ماني پسره اون و شد باز در

 شده؟ چي: ماني
 .افتاده بيرون آب از که بودم شده ماهي مثل. زدممي نفس نفس
 ...ولي کشيدي سختي خيلي دونممي! باش آروم: آراد

 چه بفهمه تونهنمي کسهيچ. بفهمي تونينمي اصال تو! دونينمي هيچي تو! چي يعني سختي دونيمي چي تو -
 فهميدي؟! وقتهيچ. سراغم بياي نکن سعي ديگه! اومده سرم باليي

 .زدم پوزخندي. کردم نگاه پسره به
 نه؟ کرديمي گيزند راحت دنيا وراون داشتي جديدت زن و پسرت با کشيدممي عذاب داشتم من که مدتي تمام -

 .کرد نگاهم ناراحتي با آراد
. بزرگتره ازت دوسال. بزرگته برادر ماني. نبود مهم برام زني هيچ ديگه مرد وقتي! بود نفسم نبود، زنم فقط نيلوفر -

 گريه شهمه ماني. فرانسه بريم هم با بود قرار شيراز، بودم رفته مدارک سري يک گرفتن براي من روز اون
 ولي ببرم؛ باخودم رو ماني شدم مجبور و بودي کوچيک هم تو. بود مريض نيلوفر. بود شده ساله دو زهتا کرد،مي

 دخترم. افتاد اتفاق اون که بعدم. داد نجاتم که همون دوستم پيش گذاشتم رو ماني قرار سر برم خواستممي وقتي
 زنده تو دادمي نشون که رو مدارک يهمه سازگار حسين! کن باور ايزنده تو دونستمنمي من. نکردم ولت من

 اي؟زنده فهميدممي بايد کجا از من. بود بـرده بين از رو بودي
 .برادرمه دونستممي االن که پسري. بود شده خيره بهم بهت با اونم که کردم نگاه ماني به

 !کنم درک رو چيز هيچ تونستمنمي اصال. خودمه شبيه قدرچه مشکيش هايچشم که فهميدممي تازه
 .برم جااين از خواستممي نميومد باال نفسم. بود ريخته بهم ذهنم کردم؛تماممي فکر بايد. بودم گيج
 .عقب رفتم قدم يک
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 ديگه. مردن هاستسال مادرم و پدر که کنممي فرض من که جورهمون. مُردم من کن فرض بعدم به اين از -
 .دارم وجود من کن فراموش و بودي که ييجاهمون برو! بردار سرم از دست. نيا دنبالم
 .حياط سمت رفتم سرعت با. شدممي خفه داشتم بکشم؛ نفس خوب تونستمنمي

 .زدمي حرف يکي با داشت در جلوي نگهبان
 .ريختمي صورتم روي هاماشک. دويدممي فقط. کوچه تو دويدم سرعت با و کردم باز رو در

*** 
 !بود مسخره چي همه! شدنمي باورم هنوز. بود شده تاريک هوا. بودم نشسته پارک نيمکت روي

 مغزم. شدممي ديوونه داشتم. مادرتم من بگه بشه پيدا هم يکي بود مونده فقط هندي؛ فيلماي مثل بود شده زندگيم
 يگذشته با داشتم خانواده يه االن نداشتم رو کسهيچ پيش سال يه تا که من. کنه هضم رو قضيه اين تونستنمي

 بلند جام از. بود گرفته بودن امخانواده قضا از که کارخالف آدم کلي رو دورم. بود شده نصبيم افتخاري چه! درخشان
 .افتادم راه دوباره و شدم
 جيغ قدراين جايي يه برم و باشم تنها خواستممي. بود شلوغ همچنان هاخيابون و بود شده روشن هامغازه چراغ

 .دور بريزم رو دردهام تمام که بکشم
 سمت. ببينم رو کسي خواستنمي دلم. ديدم مخونه جلوي رو خودم که شد چي نفهميدم. باشم تنها فقط خواستممي
 در جلوي هايپله روي. نداشتم هيچي يعني نداشتم؛ کليد. بود کرده ورم بودم رفته راه قدراين پاهام. رفتم در

 !بود بد خيلي بود؛ بد عاواق حالم. زانوم روي گذاشتم رو سرم. نشستم
 .بودم شده ترآروم يکم ولي کرد؛مي درد سرم

 اهميت بهش. شد پياده ازش برادرمه دونستممي االن که مردي. کردم بلند رو سرم داشت نگه پام جلوي ماشيني
 .بود کرده اخم. سمتم اومد. ندادم

 .نيست خوب حالش بابا بريم، پاشو -
 .کردم نگاه بهش عصبي

 !نمجه به -
 .کرد ول رو بازوم پاش، تو زدم لگد با. کنه بلندم که گرفت رو بازوم و کنارم اومد

 شدي؟ دارخانواده ناراحتي وحشي؟ چته -
 .واستادم شدم بلند

 بهم شده پيدا يکي سال 27 بعد که خوشحالم. هستن امخانواده کارخالف مشت يه که خوشحالم خيلي اتفاقا نه -
 و بودي باباجونت پيش تو که مدتي تمام اينکه از خوشحالم. رفت و کرد ول رو من هاسال که پدري. پدرمه ميگه
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 که بيام آدمي چشم به کنم کارچي که کردممي فکر داشتم من داديمي سفارش غذا فرانسه هايرستوران تو داشتي
 کنار باباجونت با رو هفته خرآ داشتي تو وقتي اينکه از خوشحالم. کردمي دادبي من به نفرت اشچهره ته هميشه
. نزد لبخند بهم حتي شدم قبول دانشگاه وقتي بابام چرا که کشيدممي عذاب داشتم من زديمي قدم ساحل

 !شدم پدرت بد حال باعث چون کنيمي نگاهم عصبانيت با برادرمي مثال که توئي که خوشحالم
 :زدم داد
 االن تا بگو پدرت برو! بکنم رو زندگيم بذاريد کنيد ولم ان؟ه بود چي گناهم من بره؟ کنه ولم گفتم من مگه -

 کسي به نياز بدون و بوده خودش پاي روي االن تا هلنا بگو. کنه زندگي جور همون اينم بعدِ کرده، زندگي هرجور
 !کنه زندگي خوادمي جورهمين بعدم به اين از کرده؛ زندگي
 .شد عوض نگاهش حالت

 قبول رو ما بخواي سخته دونممي. شدم شوکه دارم خواهر يه فهميدم دفعه يه اينکه از منم! باش آروم خب خيلي -
 دلم آوردي باليي چه تيمور سر گفتن بهم وقتي! هستي دختري جورچه تو دونممي کشيدي، درد دونممي کني،

 و هستي قوي دختر نمدومي. چرا دونستمنمي ولي ببينه؛ رو تو بايد که گفتمي شهمه بابا. ببينمت خواستمي
 به حسرت با هاسال. بوده دور ازت هاستسال اون. نيست خوب حالش بابا ولي نداري؛ نيازي من و بابا به دونممي

 از نداشتي ايخانواده االن تا تو. بشي پشيمون بعدا باهاش لجبازي خاطربه خوامنمي. شده خيره مامان و تو عکس
 بهت خوامنمي. جااين مياد داره عطا گفتن بهم بريم بيا االنم. بخواي خودت کافيه باشي؛ داشته تونيمي بعد به اين

 .بريم بيا. کن فکر يکم حداقل ولي کني؛ قبول رو ما بيارم فشار
 .ببينمش فعال خوامنمي نميام؛ تو با من -
 .بکني رو فکرهات خوب ديگه جاي يه برمتمي بيا باشه -

 .خورد زنگ گوشيش
 .باشه باشه، -
 .شو سوار باش زود. کنن معطل رو عطا زياد تونننمي هابچه -

 ماشينش سمت رو من و کشيد رو دستم ماني. جلوش پيچيدن ماشينم دوتا و کوچه تو پيچيد ماشيني. داشتم ترديد
 .برد
 .شو سوار -

 رو پشتش و بود آينه به حواسش شهمه ماني. ديدم رو عطا ماشين دور از. کرد حرکت سرعت با ماني. شدم سوار
 کرد مي نگاه

 بري؟مي کجا منو -
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 .دونمنمي فعال -
 .بدم خبر سيا به بايد -
 سيا؟ -
 .عموت دختر شناسي؟ مي که رو عسل. عسل دايي -

 .گرفتم رو سيا يشماره. گرفت سمتم رو گوشيش ماني
 .برداشت بوق اولين با
 بله؟ -
 .سالم -
 تويي؟ هلنا -
 .آره -
 عصباني خيلي عطا هلنا بود؟ شده ديوونه که کردي کارچي باز سراغت؛ جااين بود اومده عطا ا؟هلن رفتي کجا باز -

 !بياره سرت بااليي ترسممي بود؛
 بکنه؟ غلطي چه خوادمي عطا مثال -

 .بود لبش روي رنگيکم لبخند ماني
 .شدم نگرانت دونمنمي -
 .بمونم دوستم پيش خواممي امشب من سيا -
 ؟کيه دوستت -
 .اعتماده قابل شناسيش؛نمي تو -
 .بود لبش روي لبخند هنوز کردم نگاه ماني به
 مياي؟ تحويل سال براي فردا! باش خودت مواظب باشه -
 .ميام -
 .خداحافظ باشه -

 .گرفتم سمتش رو گوشي
 باباشنز که اينه خاطربه گفتم بود مراقبت شهمه که قبلش عصبيه؟ قدراين شاهي عطا که کردي کارچي -

 اون از زودتر من آوردم شانس امروز. گردهمي دنبالت رو جا همه هاديوونه مثل شنيدم وقته چند االن ولي بودي؛
 بود؟ نکرده پيدات که بودي کجا مدت اين. کردم پيدات

 .ارسالن يخونه تو بودم؛ چشمش جلوي -
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 کردي؟ کارچي باهاش نگفتي -
 .شاکيه چرا دونمنمي کردم؛ ويهتس باهاش که داشتيم حسابي خرده يه-
 حساب؟ خرده -
 .آره -

 .زد لبخندي
 !چي يعني حساب خرده بگي تو وقتي دونممي -
 خطرناکم؟ قدراين من يعني -
 .کنم فکر -

 .هاشچشم مخصوصا بود؛ شبيه من به ماني قدرچه. زدم لبخندي
 يادته؟ رو مامان تو -
 بودم بچه وقتي گاهي. زدمي حرف تو و اون از زندگيش هايلحظه تمام بابا ولي. بود دوسالم فقط منم زياد؛ نه -

 .شدمي حسوديم بهت
. زدمي برق هاشچشم زدمي حرف مامان از وقتي! واقعي عشق يه بود، عشقش نبود؛ زنش فقط بابا براي مامان
 .باشه عاشق قدرينا روزي يه بيارن رو اسمش تونننمي حتي و ترسنمي ازش همه که کسي دونهنمي کسهيچ

 خالفه؟ کاره تو هنوز اون -
 براي ميگه خودش. پسرشم من دونهمي کسي کمتر حتي نميده؛ دخالت کارهاش تو رو من بابا. دونمنمي -

 .کنهمي رو کارهاش هاشرابط يوسيلهبه خودشم تازه. کنهمي رو کار اين من از محافظت
 کني؟مي کارچي تو -
 رو خريده بابا که ايکارخونه ايران اومديم وقتي ولي داشتم؛ بازرگاني دفتر فرانسه تو پيش ماه چند تا من -

 .چرخونممي
 .زدممي حدس بايد -
 طور؟چه -
 .هستي ناشي بود معلوم بياري در رو اسلحه خواستيمي وقتي ماشين تو امروز آخه -
 کنم؟ کارچي داري انتظار گلوت رو گذاشته چاقو نفر يه وقتي -
 .نه يا هست همراهش چيزي ببينه گردتشمي اول دزدهمي رو نفر يه وقتي ايحرفه يه! ديگه همين خوب -
  هستي؟ ايحرفه تو االن! آهان -
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 کارخالف عده يه بين وقتي. بودم مجبور يعني شدم؛ ايحرفه که افتاده اتفاق قدراين سال يه اين تو. نبودم -
 که موقعي تا. کني مراقبت خودت از بگيري ياد خودت مجبوري کنه، مراقبت ازت نداري رو کسي و کنيمي زندگي

 ...بعدش ولي بود؛ خوب چي همه بود زنده ارسالن
 هستي؟ کي تو دونستمي ارسالن -
 ولي کنه؛ محافظت مخانواده از و کنه کمکم خوادمي کردم فکر منم. ستفرماليته عقد گفت بهم عقد از قبل آره -

 خواستمي هستم؛ آراد دختر من دونستمي اول از اون. بود گفته توش رو حقيقت که بود نوشته نامه يه مرد وقتي
 .کنه محافظت ازم
 شدي؟ ارسالن زن چرا -
 دوني؟نمي تو -
 .نه -
 زن عزيز کارانخالف سازمان قانون خاطربه شدم مجبور. مخانواده که بعدم افتادم، دردسر تو دوستم خاطربه اول -

 .بشم النارس
 شد؟ چي بعدش خب. دارن ايمسخره هايقانون چه شنيدم بابا از آره -
 دختر من دونستمي اولم از نگو بدونه؛ چيزي کسي نبايد فقط و الکيه چي همه گفت بهم ارسالن ديگه، هيچي -

 !کنه کمکم خواستمي و هستم آراد
 .کرد کمک بهت خيلي ارسالن عمو پس -
 .آره -
 کيم؟ من فهميدين جوريچه تو -
. بود قرص دهنشون خيلي ازش ترس خاطربه عطا هايآدم ولي کردم؛ تحقيق تدرباره خيلي مدت اين تو -

 پاداش بياره براش رو تو کس هر که بود گفته غيرمستقيم بابا همين بخاطر. بکشيم حرف ازشون زياد نتونستم
 زمان بود ممکنه. کنيم پيدات خودمون گفت و شد مونپشي بابا کرد که کاريخراب با تيمور ولي گيره؛مي خوبي
 فکر من. کشيد طول يکم آوردنت همين خاطربه. ميشه غافل ازت روزي يه عطا بالخره دونستممي ولي ببره؛
 خواستنمي دلم خيلي خودم همين خاطربه. ميومد بدم ازت جورايي يه. دنبالته قدراين که شده عاشقت بابا کردممي

 .شمبا دنبالت
 .کردم نگاهش تعجب با
 بابا گفتم. شبيهته خيلي نديدي رو مامان عکساي تو. کردمي رو فکر همين بود هم ايديگه کس هر خب چيه؟ -
 .شده عاشقت مامان با تو شباهت خاطربه
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 .منه شبيه هاشچشم فقط نيست؛ شبيه قدرهاماون ديدم؛ ازش عکس يه من ولي -
 .هستيد شبيه خيلي که نظرم به چرا -
 .شايد دونمنمي -
 دنبالم؟ اومدي خودت و شد عوض نظرت شد طورچه -
 تو که گرفتم رو هانگهبان از يکي ماشين منم. ديدن بازار تو رو تو گفتن زدن زنگ بهم صبح. شد دفعه يه -

 .رسوندم رو خودم زود و نشي مشکوک
 کني؟مي حمل خودت با اسلحه دفعه يه هميشه -

 .کرد بهم نگاهي
 تونممي که گفتم بهش برگشتيم وقتي ولي نيفته؛ اتفاقي تا ذاشتمي مراقب برام هميشه بابا بوديم که فرانسه تو -
 تو دادن خبر بهم که امروز. ندارم رو کنم کارها اين قاطي رو خودم اينکه حق گفت بابا ولي کنم؛ مراقبت خودم از
 ازش شد الزم وقتي فقط خواستممي. گرفتم رو هانگهبان زا يکي از ياسلحه نفهمه بابا که يواشکي ديدن، رو

 خودم با رو اسلحه انداخت گيرت نميشه آسون رو تو بودم شنيده که جايياون از و زدن زنگ بهم وقتي. کنم استفاده
 .آوردم

 .دربيفتي من با خواستيمي پس -
 قدرهااون گفتم خودم با شدي سوار راحت وقتي. هست زرنگ زن يه مظلوم و آروم صورت اين زير کردمنمي فکر -

 ...گردنم روي گذاشتي رو چاقو وقتي ولي نيستي؛ زرنگ ميگن که هم
 نه؟ بودي ترسيده -

 .کرد اخم
 بترسم؟ زن يه از بايد چرا من گفته؟ کي نخير، -
 بخواد زني هر گها چون بترسي؛ هازن از بايد کال نظرم به بعدم. نداره اشکال بترسه زن يه از آدم وقتي گاهي -

 .کنه جهنم رو مردها شما زندگي تونهمي
 .نترسيدم ازت من! بابا برو -
 ميشي؟ عصباني چرا باشه، -
 .بود ساکت ماني. کردممي نگاه هاخيابون به
 !ترسيدم ازت موقع اون خدايش -

 .زدم لبخندي و سمتش برگشتم
 بزني؟ دور خيابون تو خوايمي کي تا حاال. بود معلوم هاتچشم از دونممي -
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 خونه؟ نمياي هلنا -
 .ودب برادرم واقعا مرد اين. بود داده دست بهم خوبي حس کرد صدا رو اسمم وقتي قدرچه
 و ستزنده مرده کردممي فکر که پدري فهميدم که نيست ساعت چند هنوز. کنم پيدا رو خودم بده فرصت بهم -

 .ريخته بهم فکرم و درگيرم خودم با هنوز. داره وجود دونستمنمي اصال که دارم برادري
 باشي؟ تنها نداره اشکال خونه برم بايد من ولي کني؛ فکر جااون تونيمي. آپارتمانم برمتمي باشه -
 .ترسمنمي تنهايي از ماني؛ تنهام هاستسال من -

 .داشت نگه آپارتمان يه دم
 .گرفت سمتم کليدي

 .بذارم تنهاش تونمنمي بشه بد حالش ممکنه بابا برم، بايد من ببخشيد. ??? واحد ? يطبقه -
 .شدم پياده ماشين از
 !هلنا -
 بله؟ -
 .زدم حرف بد باهات اول اگه ببخش! دارم خواهر يه که خوشحالم -
 .ممنون آپارتمانم خاطربه. داريم نياز زمان به مونهمه ما! نداره اشکال -
 !باش خودت مواظب. کنم مي خواهش -

 .آپارتمان داخل رفتم منم و رفت و زد بوق ماني
*** 

 هال کنار راحتي روي رفتم. شيک يوسيله سري يه با اتاق تا چند و بزرگ پذيرايي هال يه. بود شيکي آپارتمان
 که هاييآدم همه اين با قدرچه. کردم نگاه تاريک ي خونه به. آوردم در مانتومم و برداشتم سرم از رو شالم. نشستم

. کشيدم دراز راحتي روي و بستم رو هامچشم. کردممي حس قلبم ته غريبي سوزش. بودم تنها بازم بودم کرده پيدا
 .گذاشتم قبلم روي دستم

 چي چيه؟ ديگه دردت االن ديوونه؟ نميشي ساکت چرا! نميارم در سر داري که تپشي از من هان؟ ميگي چي
 خواي؟مي چي دونيمي خودتم اصال خواي؟مي

 برادرم، و پدرم. بود شده تو در تو داالن يه مثل زندگيم. کردمنمي تصور رو زندگي اين هم توهماتم تو وقتهيچ
 رو؟ مدراک اون خواي؟مي چي گردي؟مي دنبالم چرا! لعنتي عطاي. عطا



 

 

433 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 من اب وگرنه خوادمي رو مدارک حتما ولي دونمنمي. نه شايد خواد؛مي رو هااون شايد. نشستم و شدم بلند جام از
 شبيه درست هايچشم با پسري. بود شده قلبم وارد زود قدرچه ماني. بردارم رو مدارک برم ماني با بايد داره؟ کارچي

 .ببينم صورتش تو رو حمايت تونستممي کردممي نگاه بهش وقتي که پسري. خودم هايچشم
 .کشيدم دراز دوباره. داشت دوست رو من هم اون انگار
 کنم؟ کارچي تو با شاهي آراد. بستم رهدوبا رو هامچشم
 فکر خيلي کردم؛مي فکر بايد. کرد اعتماد نميشه بهشون شاهي جماعت اين. نه يا ميگي راست داري دونمنمي
 .کردممي

*** 
 .بود شده الغر صورتم قدرچه. شستم رو صورتم و دست. بود نه ساعت. کردم باز رو هامچشم
 دونستمنمي رفتم پذيرايي سمت تلفن زنگ با. نبودم شکست آدم من. دادممي وقف ماجراها اين با رو خودم بايد

 .نه يا بدم جواب
 .گيرپيغام روي رفت که خورد زنگ اينقدر. نبود که من يخونه برنداشتم،

 .خوبي ببينم خواستممي فقط ماني؛ منم بردار رو گوشي خوبي؟ هلنا -
 .داشتم برش رفتم گوشي سمت

 .سالم -
 .رفتي کردم فکر خوبي؟ مسال -
 .کني بيرون اتخونه از رو من خودت بخواي اينکه مگه برادرمه؛ يخونه برم، کجا بعدم خوبم -

 .بود ساکت ثانيه چند
 شدم؟ سير جونم از مگه بکنم؛ غلط من -
 !هيوالم من انگار زنيمي حرف جوري يه -
 .نيستي اون از تر کم -
 !ماني -
 بخوريم؟ صبحانه هم با ميدن تخاراف خانم حاال ببخشيد، -
 !لحظه چند دارم؛ وقت ببينم بذار -

 .کردم سکوت يکم
 .ندارم کاري امروز آره -

 .اومدمي تلفن پشت از ماني يخنده صداي
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 .جاماون ديگه دقيقه چند تا پس -
 .باشه -
 !هلنا -
 بله؟ -
 .دونيمي خودت برادر رو من که ممنون -
 نيستي؟ مگه -
 ...زودي اين به کردمنمي فکر چرا -
 .نشو احساساتي قدراين صبحي سر! گشنمه بيا باش زود خب خيلي -
 !باش داشته لطافت يکم هستي؟ زني جورچه تو بابا -
 با قدراين رفتي کي به تو دونمنمي فقط نيستن؛ لطيف زياد ها شاهي که دونيمي. نيست خونم تو لطافت ببخشيد -

 .احساسي
 !هلنا -
 .گشنمه که بخوريم صبحانه بيا حاال خوبه؟ خشني هم تو يد،ببخش -
 .اومدم باشه -

 رو موهام. بود برام خوبي قدم ماني پذيرفتن. بود خودم با اومدن کنار براي قدم اولين اين. کردم قطع رو گوشي
 .تو اومد ماني. کردم باز رو در و کردم نگاهي چشمي از. زدن رو آپارتمان زنگ بعد يکم. کردم مرتب

 !خانوم سالم -
 !برادر سالم -

 .رفت آشپزخونه سمت بود خريده که وسايلي با و زد لبخندي ماني
*** 

 .گفتم خودم از يکم منم و کرد تعريف بيشتر يکم خودشون از ماني. خورديم هم با رو صبحانه
 چيه؟ تبرنامه حاال: ماني

 .بزنم حرف آراد با بايد -
 .نيشببي گرفتي تصميم که خوشحالم -
 کم کم بتونم شايد کرد قانعم حرفاش اگه. بزنم حرف باهاش بايد کنم؛ قبولش زود باش نداشته توقع ماني -

 .افتاده برام اتفاقايي چه که کنم فراموش
 .بابا ديدن بريم باش حاضر دنبالت ميام ظهر. کارخونه سر يه برم بايد عيده امشب برم؛ بايد من. خوبه همينم باشه -
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 .کنم عوض رو هاملباس خونه مبر بايد -
 .کرده شک هم جااون به االن تا حتما عطا خطرناکه؛ هلنا -
 چيزي ما يـطه رابـ يدرباره خوامنمي فقط. بشم روروبه باهاش بايد! چي بالخره. ترسمنمي عطا از من ماني -

 .بدونه
 چرا؟ -
 .دارم رو خودم داليل منم چون نپرس؛ سوال -
 کيم؟ وقتاون نم بگي خوايمي -

 .مmy friend دوستم، دونمنمي -
 .شد گرد ماني هايچشم

 شدي؟ ديوونه -
 آراد با بايد گفتم همين خاطربه. بودم باهاشون ساله يه من. شناسينمي رو اردالن و عطا خوب هنوز تو ماني -

 .بدونه چيزي کسي فعال وامخنمي همين خاطربه. ميفته خطر تو مونهمه جون بفهمن چيزي اونا اگه. بزنم حرف
 .رفتم من پس دوني؛مي خودت باشه -

 .گرفت سمتم رو سوئيچي
 چيه؟ اين -
 کني؟ عوض رو هاتلباس خواينمي مگه. برو باهاش پارکينگه تو ماشينم -
 ...نمي نه -
 . هست هم تو مال داريم که چي هر و ماشين و خونه اين پس خواهرمي تو نزن، حرف -

 .رفتمگ ازش رو سويچ
 .ماني ممنونم -
 .باشن مواظب سپرممي هابچه به باش، مواظب. خواهش -
. کنم کارچي باهاش دونممي خودم. جوريهچه االن دونيمي خودت بشه؛ درگير عطا با کسي خوامنمي ماني -

 .ميشه ترحساس جورياين
 .باش مراقب پس باشه -
 .باشه -

*** 
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 تا برگرده شده قرار هم عسل و گردهبرمي عيد براي شب تا و بيرون رفته هک گفت منيرخانم و نبود خونه سياوش
 .بودم شده خوب خاکستري شلوار و شال و کرم مانتوي اون با. کنممي نگاه آينه تو خودم به. باشيم هم با عيد

 ماشين سوار و بيرون اومدم خونه از. بود درآورده روحبي حالت از رو صورتم بودم کرده صورتم رو که هم آرايشي
 وقتي بودم ديده چون بياد؛ که کردممي رو فکرش. کوچه تو پيچيد عطا ماشين کردم روشن رو ماشين تا. شدم

 باال قلبم ضربان. کشيدم عميقي نفس. بودن داده خبر بهش حتما. بود کوچه سر مشکوک ماشين يه خونه اومدم
 .شدم مسلط خودم به ولي بود؛ رفته
 دادمي نشون ششده مشت هايدست. زدمي فرياد رو عصبانيت صورتش. طرفم اومد و شد هپياد ماشينش از عطا
 پياده خونسرد خيلي کردم سعي! آورعذاب يهفته يه بودمش؛ نديده که بود هفته يه. کنهمي کنترل رو خودش داره
 دنيا که باشم دبختاب مثل من داشت دوست حتما بود؛ شده خيره صورتم به. کرد نگاهي بهم سمتم اومد. بشم

 .شده تموم براشون
 هان؟ بودي گوري کدوم هفته يه -

 .کردم بهش نگاهي
 شاهي؟ جناب بودم کجا بگم بهتون بايد ببخشيد -

 .بشم آويزون بهش اتفاق اون با داشت انتظار حتما. بکنه رو مکله خواستمي انگار که کرد نگاهم جوري
 که دارم رو تواناييش بياد در دهنت از که اضافي يکلمه هر با االن! بودي کجا بگو نريز، همبه رو اعصابم هلنا -

 گشتم؟ دنبالت قدرچه دونيمي! بشکنم رو گردنت
 افتاده؟ اتفاقي مگه بودم امخونه تو شاهي؟ جناب اومده پيش مشکلي چرا، -

 .بود هشد کالفه زدنم حرف طرز از. زد چنگ رو موهاش و برد موهاش الي رو دستش بار چند
 ماشينش سوار که بود کي مرتيکه اون رفتي؟ کجا ديشب! نزن حرف جورياين من با! نکن بازي من اعصاب با -

 دارن؟ چکار باهات بودن؟ کي هاآدم اون دادي؟ تشکيل باند شدي؟
 رو اتحوصله وراون برو هم حاال نداره؛ ربطي يکي تو به من کار هيچ! بودم کي با يا بودم کجا نداره ربطي تو به -

 .ندارم
 نداري؟ رو من ي حوصله نه؟ نداره ربطي من به -
 کردي؟ فراموش اونم نکنه يادته؟ که حرفات! سراغم نياي وقتهيچ ديگه شد قرار نرفته؟ يادت که قولت نه -

 .باشي جاسوس يه يا تونينمي گفتي
 .کردمي نگاهم عصبانيت با
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 به رو بودن نامرد و زدي گولم نامردي با چند هر رسيدي؛ خواستيمي که چيزي به تو ميگم؟ دروغ مگه چيه؟ -
 !نداري اهميت برام چون نيست مهم برام ولي کردي؛ اضافه افتخاراتت

 .زد چنگ رو بازوم و سمتم اومد هاديوونه مثل
 آره؟ نامردم من -
 .بيرون کشيدم دستش از رو بازوم و کردم نگاهش عصبانيت با
 بود؟ خالي اسلحه فهممنمي کردي فکر. نديدم زندگيم تو نامردتر تو از فهميدي؟! زدي دست بهم باشه آخرت بار -

 نامردي با جورياين که بود اين از ترتحمل قابل برام کرديمي مجبورم اگه شاهي؟ عطا زرنگي خيلي کردي فکر
 !زدي گولم
 .بود نگاهش تو خاص غم يه شد؛ جوري يه هاشچشم

 !هستم کردم که کاري پاي... من يعني... فقط من... دونستمنمي نم... خواستمنمي من -
 .زدم پوزخندي

 کني؟ کارچي خوايمي وقتاون! فداکار چه واي -
 .کرد سکوت ثانيه چند

 .کنممي عقدت -
 موقت؟ يا دائم -

 .شد گرد هاشچشم
 چيه؟ منظورت -
 بايد آدم بالخره بشه؛ راحت خيالم خواستم ي،باش يکي با طوالني زمان مدت نداري عادت جنابعالي نيست آخه -

 !کنه ريزيبرنامه آينده براي
 .کنممي شمسخره دارم فهميد انگار. کرد نگاهي بهم

 من گفتم بهت هم قبال راحت، خيالت نه، آويزونتم؟ ايmy friend اون مثل منم کردي؟ فکر چي خودت با-
 چي خودت با! ببينمت خوامنمي چون برو االنم. نه يا سيواي کارت پاي بخواي نيست مهم برام پس خوامت؛نمي
 يه حتي ديگه کردي باهام که کاري با! نکن اشتباه نه ميفتم؟ پات به ميام اتفاق اون خاطربه من که کردي؟ فکر

 !شاهي جناب شدي تموم برام نشده شروع تو! نداري ارزش برام درصدم
 .بود شده عصبي

 .نزن حرف جورياين من با! تيلعن هستم کارم پاي من گفتم -
 چيه؟ مشکلت االن. افتاده اتفاقي چه نيست مهم برام گفتم بهت شاهي؟ جناب برخورد بهتون چيه؟ -
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 .مغرورش جلد تو رفت. بود شده ترعصبي
 همچين من و بود تو جاي هرکس! نيستي هم مالي همچين. ميگم خاطرخودتبه من هستي؟ کي کردي فکر -

 شاهي عطا نکني فکر که کنم رو کار اين خواستم فقط من! بود مرده ذوق از االن دادميم بهش پيشنهادي
 .گيرهنمي گردن رو کارش مسئوليت

 .ندارم مشکلي پس مبيوه زن يه من بعدم نميگم؛ چيزي سرت پشت من نباش، نگران تو! جوونمرد قدرچه آخ -
 .دادمي فشار هم روي حرص با رو هاشدندون

 کرد؟ عقدت چرا بود؟ چي ارسالن و تو بين -
 بدم؟ توضيح برات شوهرم و خودم خصوصي مسائل از بايد -
 .فهمممي رو چي همه باالخره من -
 .بکن خوايمي هرکاري باشه -
 .هستم حرفم سر من داري؛ فرصت هنوز ميگم بهت بازم -
 زني؟ مي رو حرف اين بازم بودم، کجا ديشب بدوني اگه -

 .کرد مي نگاهم بهت با. بود شده گيج. چرخيدمي مصورت توي هاشچشم
 بودي؟ کجا -
 .مرتيکه همون يخونه -

 .ماشين در به کبوند رو من محکم و گرفت رو اميقه هاديوونه مثل
 .دادمي فشار هم روي رو فکش

 !ميگي دروغ -
 هان؟ هست، اون تو بين قيفر چه تو؛ مثل يکي اونم بيني؟نمي دستم داده که رو ماشينش مگه بگم؟ دروغ چرا -

 !هستيد عوضي تونهمه مردها شما ميشي؟ ناراحت چرا
 .بود شده قرمز صورتش. کشيدمي نفس تند تند. بکشه عذاب من مثل اونم خواستمي دلم

 !ميگي راست بفهمم اگه کشمتمي -
 برات فرقي چه رسيدي، تيخواس که چيزي به که تو کنه؟مي فرقي چه تو براي داري؟ نسبتي چه باهام مگه چرا؟ -

 اَم؟کي با من داره
 .کردم نگاه بهش مبهوت. مياد خون لبم از کردم حس زد صورتم به که سيلي با

 :گفت ششده چفت هايدندون الي از. خودش سمت کشيد رو من
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 دروغ دونممي! تو به برسه چه شناسم؛نمي خودمم بشم ديوونه من! کني مي شروع رو ايبازي بد داري هلنا -
 !زدممي آتيشت جاهمين وگرنه شناسمت؛مي چون ميگي

 .زدم پوزخندي
! کثيفي هايبازي عاشق که تو. ميدم اشادامه دارم فقط من! کثيفش نوع از اونم کردي، شروع تو رو بازي اوال -

 .کننمي عوض رنگ دقيقه هر شناسيمي رو هازن که تو بگم؛ دروغ نباش مطمئن زياد ثانيا
 :زد داد
 !کن تمومش! لعنتي کن تمومش -

 .نداره خوبي حال دادمي نشون قلبش نامنظم ضربان و سرخش صورت
 !شدي اتفاق اين باعث خودت تو نه؟ داره، درد -
 ...تو دونستمنمي من -

 .زمين روي کردم تف رو دهنم خون
 :زدم داد. شـينه*سـ به زدم دستم دوتا با
 اصل تو فرقي کارت مگه بودي؟ من براي نفر اولين تو که لعنتي؟ دونستيمين رو چي هان؟ دونستي،نمي رو چي -

 اوني دونينمي! مهمي خودت فقط خودت قول به چون فهمي؛نمي زن يه احساس از هيچي تو کنه؟مي ايجاد ماجرا
 مرد مرتع تو بار اولين براي هم حاال! کنينمي درکش وقتهيچ تو که جسمش نه زنه يه احساس و روح مهمه که

 !کردم فراموش من که طورهمون بوده؛ بينمون چي کن فراموش و بمون قولت سر و باش
 .عقب کشيدم رو سرم. آورد صورتم سمت رو دستش

 !وقتهيچ! بزني دست بهم نداري حق ديگه -
 .شد مشت صورتم کنار هاشدست

 رو من هنوز تو! سازگار هلنا باش نمطمئ. بشه نزديک بهت کسهيچ ذارمنمي ولي گيرم؛مي فاصله ازت باشه -
 .نشناختي

 زندگي جوري. ترسمنمي ازت من ولي باشي؛ عوضي تونيمي حد چه تا دونممي و شناسمتمي خوب خيلي اتفاقا -
 يخواسته فکر به فقط شب اون وقتي. ساختي رو جديد هلناي اين خودت تو. نشناسي ديگه رو من که کنممي

 .دارم کار کنار برو راهم سر از هم حاال! ينديد رو من و بودي خودت
 .زد پوزخندي

 چند هر بودي زنم که مخصوصا گذرم؛نمي حقمه که چيزي از من و مني ميراث تو که گفتم بهت ولي ميرم باشه -
 .کوتاهي مدت براي



 

 

440 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 !جهنم به برو -
 تا فعال خواستمنمي. رفتممي سرعت با. گذشتم عصبيش يچهره کنار از و شدم ماشين سوار و وراون دادم هلش
 که پيچيدم کوچه تا چند تو. بشه درست دردسر براش و ببينه ماني با رو من عطا بزنم حرف آراد با اينکه از قبل

 آپارتمانش برم شدم مجبور. بدم خبر بهش جوريچه دونستمنمي و نداشتم ماني از ايشماره. نکنه تعقيبم کسي
 .بشم منتظرش

*** 
 .بودم نشسته ماشين تو هک بود ساعت يه

 دستش رد ولي بود؛ روش هم کمي مردگيخون و بود کرده ورم لبم کنار کردم؛مي نگاه آينه توي رو لبم داشتم
 .بردم صورتم سمت رو دستم. شدمي ديده صورتم روي
 خيلي کارتت ولي کردم؛ رويزياده دونممي. کني درک رو من حال از يکم تونيمي حاال آره؟ کشي،مي عذاب داري

 .برابريم باهم حدي يه تا حاال. بود برخورده غرورم به
 .شد سوار و ماشين سمت اومد و کرد نگاه طرفم به. زدم بوق تا چند. شد پياده ماشيني از که ديدم دور از رو ماني

 شده؟ چي صورتت... نرفتي چرا سالم -
 . بود حساب تسويه يه نيست چيزي -
 کيه؟ کار چي؟ يعني -
 .بريم کن لشو -

 .کرد نگاهم عصبانيت با ماني
 چي؟ يعني کن ولش! کيه کار گفتم هلنا -
 .کردم حلش بود مشکلي يه نيست چيزي گفتم! باش آروم ماني -
 !هلنا فهممتنمي واقعا -
 نزني؟ موضوع اين از حرفي ميشه -

 .کردم حرکت و کردم روشن رو ماشين. شد ساکت ماني
 کردي؟ اخم چرا -
 .نداري قبول منو هنوز ومهمعل تو -
 .دارم قبولت که معلومه گفته؟ کي -
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 ربطي هم کسي به و کني حلش خودت تونستيمي داشتي مشکلي هر و بوده چي هر گذشته تو اگه هلنا ببين -
 من بفهمي کن سعي. بشي درگير بقيه با و بيفتي راه خودت نبايد و داري خانواده! نيستي تنها تو االن ولي نداشت،

 !هست بابا ستم؛ه
 .بدم تغيير رو خودم روز يه به تونمنمي االن. کردم حل رو مشکالتم خودم هاستسال من ولي ماني؛ دونممي -
 ترسخت برات ديگه کس هر يا ما پذيرفتن بدي ادامه جورياين بخواي اگه ولي بده؛ تغيير رو خودت نميگم من -

 .ميشه
 !بزرگ اخوي کن ازب رو هاتاخم شما حاال! قربان باشه -

 .زد لبخندي ماني
 !کشيمي چاقو خوب فقط کردم فکر. خوبه زبونتم نه -
 !نديدي رو مديگه هنرهاي هنوز کردي؟ فکر چي پس -
 هنرهايي؟ چه مثال -
 .بشه بد حالت تعجب از ممکنه بگم اگه االن فهمي؛مي بعدا -

 .خنديد ماني
 .نيست هازن يبقيه لمث رفتارات واقعا هلنا! اومدي خوب رو اين -
 !خرابن کله تقريبا شونهمه که هم هااون تنمه؛ تو هاشاهي خون بالخره دونممي -
 هست؟ حواست! هاکنيمي توهين منم به داري االن -
 .آره -
 .کردم نگاه آينه به
 بياد؟ دنبالمون گفتي کسي به تو ماني -
 .نه -

 .کردم بيشتر رو سرعتم
 شده؟ چيزي -
 .کننمي قيبمونتع دارن -

 .کرد نگاه پشت برگشته ماني
 !نيار در بازي تابلو -
 نه؟ عطاست افراد از -
 .بود نديده ماشين اين با رو من ايديگه کس کنم فکر -
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 ديديش؟ آره؟ اونه کار صورتت پس -
 .آره -
 خواد؟مي جونت از چي! عوضي مرتيکه کنم کارچي باهاش دونممي -
 .داره مسئوليت اساحس بهم زيادي کن ولش -
 !فهميديم مسئوليتم احساس معني -
 برام الکي. شده منم رئيس کرده فکر مرده ارسالن وقتي از. کنم کارچي باهاش دونممي من کن، ولش که گفتم -

 .بدم رو جوابش جوريچه دونممي منم ولي کشه؛مي شونه و شاخ
 .دادي رو جوابش جوريچه معلومه صورتت از -
 .بود بدتر براش کتک صدتا از کردم من که کاري -
 چي؟ يعني -
 کتکم صدتا از که بکني کاري تونيمي حرف با هاوقت بعضي بگيره؛ دردش تا زد کتک رو کسي نبايد هميشه -

 .بسوزونه رو آدم بيشتر
 .زنيمي حرف بزرگتر سنت از خيلي -
 .کنم گم رو يارو بايد ببند رو کمربندت فعال -
 ينم؟بش من خوايمي -
 بهت االن. کنيمي رعايت رو قوانين زيادي کردي رانندگي فرانسه توي تو،. بهتره تو از رانندگيم من! نکرده الزم -

 !چي يعني تهران ترافيک تو رانندگي ميدم نشون
 دگر هايچشم با ماني. هاکوچه تو رفتممي سرعت با. کناريم خيابون تو پيچيدم و گاز رو گذاشتم رو پام دفعه يه

 که کسي اون بالخره. کردنمي حرکتي هيچ و بود کرده حبس ـينه*سـ تو رو نفسش. بود شده خيره جلو به شده
 .کردم کم رو سرعتم. کرد گممون کردمي تعقيبمون

 .بود پريده يکم رنگش. کرد بهم نگاهي ماني
 .واميستاد قبلم داشت! لعنتي -
 .خوبه برات که ميشه ترشح زياد خونت رنالينآد فقط وانميسته؛ آدم قلبم چيزا اين با نترس -
 .دکتر جز يشبيه هرچي به! دکترن خانم نبود يادم -
 باشن؟ جوريچه بايد دکترا مثال چي؟ يعني -
 .ترهخانومانه رفتارشون حداقل دونم؛مي چه من -
 شکليه؟ چه من رفتار مگه -
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 .کردن گمت که ميشه عصبي عطا االن. زنهمي تند تند داره قلبم هنوز کن، ولش هيچي -
 .هستي کي تو و کنممي کارچي دارم من بدونه خواد مي حتما دونممي -
 .کيم من فهمهمي داره که آدم همه اون با بالاخره بزني؟ دورش خوايمي کي تا هلنا؟ کني کارچي خوايمي -
 چه با تو االن کيه، سلطان دونهنمي کسي ميگي تو راستي. هستي کي واقعا تو دونهنمي کسي چون نکنم؛ فکر -

 کني؟مي اداره رو کارخونه اسمي
 .کرد عوض رو فاميلمون اسم فرانسه رفتيم وقتي بابا -
 .کرديد عوض رو فاميلتون پس -
 .آره -
 چيه؟ فاميلتون االن -
 .خدمتم در هستم؛ کاتب ماني -
 !مياد بهت قدرمچه -
 چيه؟ منظورت -
 گيريمي منظور به رو چي همه که تو! بابا هيچي -
 کني؟مي کارچي عطا با نگفتي! گذرهمي چي مرموزت يکله تو دونممي اينکه براي -
. سلطاني پسر تو بفهمه باشه زرنگ خيلي و بفهمه رو فاميلت و اسم فوقش بکنه هم تحقيقات اگه اون. هيچي -

 .نيست مشکلي پس داري؛ نسبتي چه من با کنهنمي شک اصال
 باهاشي؟ شهمه که داري کارچي سلطان پسر با نميگه وقتاون هست؛ مشکل پس حساسه، بهت نميگي مگه -
 .کنه دخالت من کارهاي تو نداره ربطي اون به -
 معموليه؟ مسئوليت حس يه فقط مطمئني. کرده جوريتاين که داشته ربط بهش خيلي پيداست شواهد از فعال -

 .کرد نگاهم جوري يه ماني
 کني؟مي نگاهم جورياين چرا بگي؟ خوايمي چي -
 .هيچي -

 .کردمي نگاهم جوري همون بازم
 .نيست ما بين چيزي -
 .نگفتم چيزي که من -

 و شد باز در. زدم بوق در جلوي و رفتم آراد يخونه سمت. کنه شک بهم بيشتر ماني خواستمنمي. نزدم حرفي ديگه
 .تو رفتم
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 .بود جالب خيلي برام عمارت اون ي منظره بازم. کردم پارک رو ماشين
 کني؟مي نگاه اطراف به جورياين جالبه برات جااين چيه: ماني

 برام خيلي. ندازهمي آشامخون هايفيلم هايخونه ياد رو من جااين. ميده دست بهم مرموزي حس يه دونمنمي -
 .جالبه

 جالبه؟ کجاش بعد آشامهخون يخونه مثل جااين االن -
 !ميده بهم خاصي هيجان يه خاصه؟ قدرچه بينيينم واقعا -

 .داد تکون رو سرش ماني
 !ايديوونه تو -
 کرديد؟ پيدا کجا از رو جااين ماني ميگم -
 .خريدش دوباره قيمتش از باالتر خيلي بابا ولي بودنش فروخته البته. اجدادمونه مال جااين -
 .آهان -

 .شديم عمارت وارد .رفتم دنبالش منم و رفت هاپله سمت ماني
 .بياد بگم بابا به برم بشين -
 .باشه -

 خونه اين تو رازي يه انگار. بود جوري يه جااين وسايل تمام. کردم نگاه اطراف به بازم منم. رفت هاپله سمت ماني
 .بودم شده توهم دچار ديدن فيلم زياد خاطربه من يا بود
 .دخترم سالم -

 اينکه با. بود داده تکيه عصاش به هاپله پايين که آراد طرف به برگشتم و گرفتم ارديو روي قديمي تابلوي از چشم
 .بود شده جذابيتش همين عاشق مادرم حتما بود؛ جذاب هنوز ولي بود؛ کرده پيرش زمان

 .سالم -
 .شده خيره صورتم به
 شده؟ چي صورتت -
 .زمين خوردم نيست چيزي -

 .نمياره خودش روي به ولي هست صورتش رو اخمي. کشممي خجالت فتمگ که دروغي از که کنهمي نگاهم جوري
 قهوه؟ يا چاي خوري؟مي چي. بشين فعال ميزنيم حرف موضوع اين به راجع بعدا -
 .کنهنمي فرقي -
 .بزني حرف باهام خوايمي گفت ماني -
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 .نشست رومروبه اومد هم آراد و نشستم و رفتم هامبل سمت
 .عزيزم بگو -
 بذاري؟ تنهامون ميشه ماني -
 .باشيد راحت شما حياط تو ميرم من باشه -

 .کردم نگاه آراد به. رفت ماني
 .کنم باورتون بخوام سخته برام خيلي هنوز -
 دنبالت بيشتر که بودم مقصر منم دونممي. بياي کنار خودت با بتوني تا ميشم منتظر من عزيزم نداره اشکال -

 .نذارم تنهات بعد به اين از ديگه ميدم قول بهت ولي يدي؛کش عذاب قدراين تو و نگشتم
 .دونممي -
 .بود شده خيره صورتم به حسرت با
 .نگاه همون با! نيلوفري شبيه خيلي -

 .زدم لبخندي
 چيه؟ تونبرنامه -
 .فرانسه گرديمبرمي هم با باشي راضي تو اگه ولي جاييماين سال آخر تا فعال -
 کني؟ ول جورمينه رو اردالن خوايمي -
 .نيست مهم برام اردالن برگشتم؛ تو خاطربه فقط من -
 آورد؟ ارسالن و خودت و مادرم سر باليي چه نيست مهم برات -
 ارسالن؟ -
 .بوده مشکوک مرگش ميگن -
 .بود نکرده تعجب اصال دونه؛مي چيزهايي يه بود معلوم نگاهش از
 خواي؟مي چي ازم -
 .بده رو کرده که هاييکار تمام تاوان بايد -
 هر. هست هم عطا و نيست تنها االن که مخصوصا بندازم، بخطر اون از انتقام خاطربه رو شما جون خوامنمي -

 .زرنگه خيلي دونممي ولي شريکه؛ کارهاش تو قدرچه عطا دونمنمي چند
 از جورياين زدمي حرف قدرتش و حمايتش از هميشه ارسالن و بود عاشقش مادرم که مردي کنمنمي باور -

 ترسيدي؟! بگذره راحتي همين به ريخته بهم رو زندگيش که کسي
 .کرد بهم نگاهي اخم با



 

 

446 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 تو فقط االن. ندارم نفوذ قديم مثل ديگه من بعدم خطرناکن؟ قدرچه اونا دونيمي اصال تو. ترسمنمي ازش من -
 .مهميد برام ماني

 رو نگراني عطا هايچشم تو تونستممي زدمي حرف ازت تيمور وقتي! دونينمي خودت ولي داري؛ نفوذ هنوزم تو و-
 نداره قدرت قبل مثل االن اون. داره رو خودش جاي که اردالن کنه ترس احساس تو وجود از وقتي عطا. ببينم

 .بندازيم گيرش تونيممي
 !بندازيم؟ -
 .باشه من نظر زير موضوع اين که کنممي قبولت شرطي به من آره -
 که ماجرايي وسط بندازمت راحتي همين به داري انتظار وقتاون کردم، پيدات سال همه اين بعد من ميگي؟ چي -

 !بکنم کاري همچين نداره امکان نموني؟ زنده ممکنه تهش دونممي
 .اردالن سراغ برم خواستممي تنهايي خودم حال هر به. کني فراموشم بايد وگرنه منه شرط تنها اين -
 بکني؟ رو کار اين خوايمي اچر -
 تو اگه درضمن. مرد ـناه گـبي اون. گرفت رو دستم نداشتم رو کسي که زماني که بود کسي تنها ارسالن چون -

 زندگي اون. بوده اتفاقا اين تمام باعث اون. نميره شرايط بدترين توي مادرم راحتي همين به بود ممکن بودي
 اردالن ضمن در. کرد خراب رو زندگيم هايسال بهترين اون. بگذرم ازش ونمتنمي من و کرده خراب رو مونهمه

 فهمهمي زود يا دير چون سراغمون؛ مياد اون مطمئنا نگيريم رو جلوش اگه کنه؟ نابود رو بقيه زندگي قراره کي تا
 فرار با رو زندگيت تونستي کني؟ فرا خوايمي کي تا کني؟ فرار بازم کني؟ کارچي خوايمي موقع اون. امکي من
! دادي دست از رو من دادي، دست از فرار خاطربه بودي عاشقش که رو مادرم داري؟ چي ماني جز االن داري؟ نگه

 اگه. نيست زندگي اين خونه؟ برگرده سالم ماني که باشي نگران خوايمي کي تا. کنه پيدا رو ما تونهمي بازم اردالن
 آرامش با رو عمرم يبقيه خواممي. سراغم بياد اردالن قراره کي که بترسم ودمخ سايه از عمر يه تا بهتره بميرم

 !نکنه تعقيبم کسي که کنم نگاه اطراف به بيرون ميرم خونه از وقتي شهمه اينکه نه کنم زندگي
 کنه رفرا خواستنمي اونم. بودم اخالقش همين عاشق منم. بود نترس اونم بود؛ تو مثل اونم! مادرتي مثل درست -
. کنه فرار نبود حاضر لحظه آخرين تا ولي بود؛ کرده ضعيف رو بدنش مريضيش ولي بجنگه؛ و واسته خواستمي و

 ... ولي اردالن سراغ بره شد بهتر يکم وقتي خواستمي اون. بوديم ايران تو همين خاطربه
 .نکنيد چه کنيد کمکم شما چه کنم؛مي تموم رو خواستمي مادرم که کاري من -
 کني؟ کارچي خوايمي تنهايي تو -
 .کنممي رو خودم سعي حداقل -
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 من کن درک! بدي دست از رو چيزايي يه ممکنه حتي بري؟ تهش تا بايد بشي ماجرا اين وارد اگه دونيمي -
 فهمي؟مي مهمي برام تو! بدي کشتن به رو خودت بذارم تونمنمي

 .دترهب کردن زندگي جورياين کنيد باور ولي آره -
 .تو بدون اردالن سراغ ميرم خودم من خوايمي جورياين تو اگه پس -
 .شناسهنمي هنوز منو ولي شناسه؛ مي رو شما اردالن بعدم. بکنيد کاري تنهايي تونيدنمي شما -
 يچ ببينم کنم بررسي بايد نبودم ايران ساله خيلي من. زياده موضوع اين ريسک. کنم فکر يکم بذار دونم،نمي -

 .ميشه
 .باشه -
 .شدم بلند جام از
 کجا؟ -
 .هستن منتظرم عسل و سياوش برم بايد -
 .نيست زمانش االن ولي ببينم؛ رو عسل دارم دوست خيلي -
 .خداحافظ! ببينيش روزي يه اميدوارم -

 .کردم نگاهش برگشتم رفتم؛ در سمت
 !باشه مبارک عيدتون -

 .زد لبخندي
 !دخترم هم تو مال -

*** 
 .اومد طرفم ديدنم با و بود حياط تو ماني

 رسيديد؟ اينتيجه به شد؟ چي -
 .بگيره تصميم بايد که اونه دونم؛نمي -
 خواستي؟ ازش چي مگه -
 .رو فرانسه پادشاه سر -

 .داد باال رو ابروهاش ماني
 .ببر ذاشتيگ جا ديروز که رو وسايلت بيا. بگي چيزي خوادنمي. مرده وقته خيلي شانزدهم لوئي کنم فکر -
 .ميشه ديرم آژانس به بزن زنگ پس ممنون -
 .برو ماشين با -
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 .برم خوامنمي جايي من داري؛ الزم بيشتر خودت نه -
 تعطيالت براي. تعطيالته که فعال باشه کاري اگه تازه. ميرم اون با من هست ديگه ماشين يه! نشو لوس برو بيا -

 چيه؟ اتبرنامه
 .هيچي فعال دونمنمي -
 مياي؟ باشه ايبرنامه اگه -
 .ميشه چي ببينم دونمنمي -
 .زنممي زنگ بهت داشتم کاري گوشيت تو بزن رو امشماره فقط. برو باشه -
 .کردم گم رو گوشيم -
 نداري؟ گوشي االن -
 .نه -
 .ميام االن کن صبر خب خيلي -

 .بيرون اومد گوشي يه با بعد يکم و خونه تو رفت ماني
 !بزن زنگ بهم داشتي کاري اگه زنم؛مي توش رو امشماره. جديده خطش ندازه؛مي راه رو ارتک فعال بگير -
 .نبود واجب ولي مرسي؛ -
 .عاليه فرمونت دست کردن فرار براي. داشتم احتياج کمکت به من شايد واجبه، چرا -
 !بود نيومده خوشت که تو -
 .نشي پررو نگفتم بهت نبود؛ بد چرا -
 !کلک بلدي کارا اين زا هم تو پس -
 بلدي؟ خودت فقط معرضهبي من کردي فکر! پس نه -
 !بکنم فکرا اين از بکنم غلط من -
 .دراززبون نشه ديرت ديگه برو -
 .خداحافظ ممنون -

 .بيرون اومدم خونه از و شدم ماشين سوار
*** 

 .اومدمي بهم خيلي سفيد شلوار با کردم؛ نگاهي بودم خريده که رنگم صورتي بلوز به
 از که هرچند. صورتي رژ با بودم کشيده کلفتي چشم خط. زدم سرم به هم سفيد تل يه و بودم گذاشته باز رو موهام

 اردالن جلوي تونممي جورياين بيام؛ کنار دارم نفرت ازشون که چيزايي با بتونم بايد ولي داشتم؛ نفرت رنگ اين



 

 

449 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 بود سالي اولين اين بود؛ گرفته يکم عسل. بودن پذيرايي تو سيا و عسل. بيرون اومدم اتاق از. کنم بازي نقش بهتر
 .نشستم سين هفت کنار رفتم. گرفتنمي جشن رو عيد ارسالن بدون که

 بودم خريده که لباسايي و گفتيم تبريک هم به همه شد تحويل که سال. نشستن کنارم اومدن علسم و سياوش
 .کرد تشکر ازم کلي عسلم و شيدپو رو بلوزش رفت سريع سيا. دادم بهشون

*** 
. بگم تبريک رو عيد و بزنم زنگ هستي به که اتاقم تو رفتم. بود کرده درست ماهي با پلو سبزي منيرخانم شب

 .گرفتم رو هستي يشماره
 بله؟ -
 !مبارک نوت سال سالم -
 .باشه برات خوبي سال امسال ايشاال! مبارک هم تو نو سال هلنا سالم -
 .مامان بده رو گوشي! هم تو براي !ممنون -
 .باشه -
 .زدم زنگ که شد خوشحال خيلي مامان. گفتم تبريک رو نو سال هم مامان به

 بزني؟ حرف بابات با خواينمي مادر جان هلنا: مامان
 غريبه برام جوري يه کدومشون هر نداشتم؛ پدر اصال واقع در ولي داشتم پدر دوتا من حاال. بودم کرده سکوت

 .دنبو
 مادر؟ بهش بدم. جاستاين چشمش شهمه. شده تنگ برات دلش دونممي بهش بدم رو گوشي -
 .باشه -

 خط پشت که کسي هاينفس صداي. زدمي حرف جورياين که مخصوصا بندازم؛ زمين رو مامان روي تونستمنمي
 .آورد در فکر از رو من بود
 .سالم -
 .سالم -
 .مبارک نوتون سال -
 .باشه مبارک هم تو نوي سال -

 .بوديم ساکت دو هر بگم چي دونستمنمي
 .کننمي صدام برم بايد من -
 !هلنا -
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 بله؟ -
 نداري؟ مشکلي خوبه؟ حالت -
 .خداحافظ خوبم من -

 يادم وقتهيچ. بشه نگرانم بود افتاده يادش تازه بودم؛ بيگانه زدنش حرف طرز اين با قدرچه. کردم قطع رو گوشي
. جوريه يه برام بودنش نگران حاال. گفتمي تبريک رو عيد بهم زور به هم عيد موقع حتي. باشه شده منگران نمياد
 بهش نگاهي خورد زنگ دستم توي گوشي. داشتم رفتارش به غريبي حس. نبودم آشنا اصال بابا روي اين با انگار
 .شدمي ديده روش ماني اسم. کردم

 .بودم کرده پيدا عالقه روزه دو برادر اين به قدرچه. زدم لبخندي
 بله؟ -
 !مبارک نوتون سال شما؟ حال! خانم هلنا سالم -
 !مبارک هم شما نوي سال! کاتب آقاي سالم -
 خوبي؟ -
 .آره -
 کني؟مي کارچي طوري؟چه تو -
 .نشستم جااين کسبي و تنها جورهمين هيچي؛ من -
 تنها؟ چرا -
 .موندم تنها منم بيرون رفته بابا -
 رفته؟ کجا -
 .نميگه من به چيزي کارهاش از اون دونم،نمي -

 فاصله گوشم از يکم رو گوشي. واستادم راهرو تو. بيرون رفتم گوشي با جوريهمين. کردمي صدام داشت عسل
 .دادم

 .زنممي حرف تلفن با دارم ميام؛ االن عسل -
 جوريه؟چه خانم عسل اين: ماني

 منظور؟ -
 جوريه؟چه عموم دختر بدونم ندارم حق من! تو خشني قدرچه بابا هيچي -
 .جااين بيا ببينيش داري دوست خيلي -
 .دونيمي که خودت نيست شرايطش االن ديگه نه -
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 .چيه شرايط دونيمي خودت ولي بودي؛ کنارم هم تو داشتم دوست خيلي ماني -
 .نکن ناراحت رو خودت دونممي -
 کردي؟ فکري چه رهباالخ تعطيالت براي ماني ميگم -
 شمال؟ بريم هم با روز چند مياي -
 نفري؟ دو شمال؟ -
 .ببريم هم رو بابا شايد آره -
 .ميشه چي ببينم بذار دونمنمي -
 نشد؟ مزاحمت ديگه يارو اون هلنا -
 !ماني نباش نگران نه -
 .بيرون برم باهاش کنم پيدا رو يکي تونممي ببينم برم من خب -
 !ماني -
 ندارم؟ دل من مگه بابا چيه -
 !کنممي رو اتکله خودم بزنه سر ازت اشتباهي کار اگه -
 .کردم شوخي بکنم اشتباهي کار بکنم غلط من! نشو خطرناک من جون هلنا، واي -

 .خنديدمي هم ماني خنديدم؛
 .کرده صدام وقته خيلي عسل برم من ماني -
 !باش خودت مواظب فعال باشه -
 !باش خودت مواظب هم تو -

 .رفتم پذيرايي سمت و کردم قطع رو گوشي
. زدمي بيرون سينم قفسه از داشت قلبم. کردم نگاه بهش. بودم شده شوکه. کشيد پشت از رو دستم يکي دفعهيه

 .بود شده قرمز عصبانيت فرط از هاشچشم
 !مانيه اسمش پس -

 .دادمي فشار رو مچم جوريهمين ولي دادم؛ هلش کرد؟مي کارچي جااين اين. بود شده گرد هامچشم
 !رواني کن ولم -
 !کن تمومش گفتم بهت -

 .ميگه چي فهميدمنمي
 !ديوونه بردار سرم از دست ؛نداره ربطي تو به زندگيم -
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 !مني اموال جز االن تو. داره االن ولي نداشت؛ پيش وقت چند تا شايد! داره اتفاقا -
 .زدم پوزخندي

 فهمي؟مي لعنتي، ممآد من! نشدي عوض هنوزم -
 .شـينه*سـ به خوردم محکم. کشيد خودش سمت رو مچم
 .لرزيدمي عصبانيت از فکش. بود گرفته رو بازوم تا دو هر حاال

 بگي؟ تبريک رو عيد شوهرت به خواينمي -
 .شد گردتر هامچشم

 .باشم کرده ازدواج دوباره نمياد يادم مرده؛ پيش وقت چند من شوهر شوهرم؟ -
 .مياد يادت کني فکر يکم هاگ -
 .کردم نگاهش حرص با
 !برم خواممي کنار برو -
 عزيزم؟ اومد يادت -
 با برتن رو دور که هاييعوضي اون مثل منم کردي فکر. خورهمي بهم رفتارهات اين از حالم! عزيزم نگو من به -

 فهميدي؟! بيزارم ازت من ميشم؟ خر هاتگفتن عزيزم
 .شد قرمز آني به صورتش

 .کنمنمي حساب آدم رو تو از بهتر صدتا من کني؟مي ناز برام که هستي تحفه خيلي کردي فکر -
 .زدم پوزخندي

 ديگه؟ صدتا او دنبال نميري چرا داري؟برنمي سرم از دست چرا تو نيستم چيزي اگه -
 .نميدمش کسي به باشه که هم کهنه اگه حتي دارم که رو چي هر من و هستي داراييم جز تو گفتم بهت -
 .باشن اتخونه تو آدم کلي بايد االن پس! جالب چه -
 .آشغاالم نه ها،دارايي گفتم من -
 !نيستم آشغاالت جز کنم افتخار االن بايد پس -
 !نميشه نصيبش افتخار اين کسي هر کيم؟ من که دونيمي. معلومه-
 من براي کني؛مي خودت رايب کنيمي که هم فکري هر! هستي خودت براي هستي که هرکي ببين -

 خراب تو ديدن با شبم خوامنمي. برم خواممي کنار برو شد تموم هاتحرف اگه هم حاال! نداري ارزشي ترينکوچک
 !باشي گرفته فراموشي اينکه مگه نشي؛ نزديک ديگه بهم بود قرار درضمن. بشه

 .مرفت اتاق سمت دوباره. کرد ول رو بازوهام. شد عوض هاشچشم حالت
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 !بگير فاصله ازش بمونه زنده خوايمي اگه هست که کي هر يارو اين! کن باز رو هاتگوش خوب -
 .سمتش برگشتم

 قدراون تو مثل من ممکنه فهميدي؟ طرفي، من با بياري سرش باليي بخواي اگه! کن باز رو گوشات خوب تو -
 چند هر. شينمنمي ساکت بشي نزديک ماني به اگه باش مطمئن ولي بزنم؛ خنجر کسي به پشت از که نباشم نامرد
 .کيه فهميدي االن تا حتما! نيست کسي کم اونم

 .زدمي نفس نفس ديوار، به چسبوند رو من و رسوند بهم رو خودش حرکت يه با و شد گرد هاشچشم
 کني؟مي تهديد رو من عوضي اون خاطربه حاال -

 .شدم خيره بهش
 .رسممي رو حسابش بشه نزديک ماني به ترمندهگ تو از! مهمه برام چون آره -
 .کنهنمي نگاه روت تو کنه؟مي کارچي بودي من با بفهمه اگه کردي فکر بکني؟ غلطي چه خوايمي مثال -
 دونه؟نمي مطمئني کجا از -

 .دادمي فشار هم روي رو هاشدندون. شد گشاد هاشچشم مردمک
 .بمون دور ازش بمونه سالم خوايمي اگه آخرمه؛ اخطار اين -
 تونممي هرکاري پس جاسوسم؛ من که دونيمي. مونمنمي ساکت بشي نزديک بهش اگه زدم؛ رو حرفم منم -

 !بکنم
 !کشتمتمي شب اون بايد -
 تموم شب اون بود چي هر تو و من بين! کن تموم رو بازي مسخره اين عطا، برو نکردي؟ رو کار اين کردي فکر -

 دادن بازي براي دونممي زدي شب اون که هم رو حرفايي. کنيمي فراموش رو چي همه که يگفت هم خودت. شد
 اهميت ديگه برام اتفاق اون! کنم رويابافي خودم براي ـت*مـسـ آدم يه هايحرف از که نيستم زني من بود؛ من

 وجود اصال من کن فراموش وبر. بود خودم انتخاب بازم ولي زدي؛ گولم تو چند هر. کردم انتخاب خودم من. نداره
 خواي؟مي چي ديگه. بودي خودت هم اشبرنده شد؛ تموم بازي شب اون! بردار زندگيم و من سر از دست! دارم

 فهميدي؟! بگم من که ميشه تموم وقتي بازي -
 از هذر يک اگه هم تو. نداره بهم کاري و مونممي دخترش مثل که گفت بهم عقد از قبل شدم ارسالن زن وقتي -

 از ديگه روز چند من. بمون سرقولت و بردار سرم از دست و باش مرد اون مثل هست، وجودت تو ارسالن تربيت
 هر و من از. داشتم وجود من کن فراموش هم تو. نيست من حق چون ندارم؛ چشم ارسالنم ثروت به. ميرم جااين
 ازم کارايي چه ارزشن با برام که چيزاي حفظ براي من دونيمي خودت چون بگير؛ فاصله ميشه مربوط بهم که چي

 !بگذرم خاطرشونبه حاضرم خودمم از حتي که دونيمي! ستساخته
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 .بود شده خيره بهم بهت با عطا
 بميري؟ عوضي اون خاطربه خوايمي -
 .کنممي رو کار اين باشه الزم اگه آره -
 .کشممي هم رو تو باشه الزم اگه چون! بچرخيم تا بچرخ پس -

 .شدم خيره گلدون هايتيکه به. رفت جااون از سرعت با و زد راهرو کنار گلدون به لگدي و گرفت فاصله ازم
 !آوردي سرم باليي چه فهميديمي کاش
 برابرش در هنوز. بود رفته باال قلبم تپش. کردم فرو موهام تو رو هامدست. نشستم تخت روي و رفتم اتاقم سمت
 حالم کردمي نگاه بهم حسرت حالت با جورياون وقتي چرا شده؟ تموم چي همه کردممي رفک چرا. لرزيدمي قلبم

 از بازم بود کرده حقم در که نامردي همه اون با لعنتي اون چرا ناراحتم؟ زدم بهش که هاييحرف از چرا شد؟ بد
  نبودم؟ خوشحال ناراحتيش

*** 
 ماني. نديدم ديگه شب اون از هم رو عطا. نشده خبري هنوز ادآر از ولي زدم؛ حرف ماني با. گذشته عيد از روز ده

 عطا. بيفته اتفاقي ماني براي خوامنمي. برم ندارم حوصله ديگه شب اون از ولي شمال؛ برم باهاش گفتم بهم
 .جلو برم آروم آروم بايد. بشه ک*تحـريـ بيشتر که کنم کاري فعال خوامنمي. سراغش بره ممکنه خرابه، اشکله

. بده خبر بهم خودش خواممي. بزنم حرفي آراد از خوامنمي. کارخونه تو اونم ديدم، رو ماني رفتم يواشکي باري ندچ
 اين با دونمنمي. سرکارم برگردم خواممي تعطيالت بعد. بذارمش فشار تحت خوامنمي بگيره، تصميم خودش بايد
 .ريخته همبه چيم همه. زندگيم به زده گند عطا! هستم ايمالحظهبي آدم که واقعا! کننمي قبولم بازم غيبت همه

 .ميام بيرون فکر از گوشيم صداي با
 بله؟ -
 .دخترم سالم-

 .کنممي سکوت
 شنوي؟مي رو صدام -
 .بله -
 داري؟ وقت امروز. گرفتم ماني از رو اتشماره. بزنم حرف باهات بايد -
 .آره -
 .دنبالت بياد پنج ساعت ماني ميگم -
 .ميام خودم نه -
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 .منتظرم باشه -
 .امبيگانه آدم اين زبون از دخترم لفظ به هنوز. گرفته رو تصميمش بالخره پس. کنممي قطع رو گوشي
 .کنممي نگاه اطراف به. بيرون ميام خونه از و پوشممي رو لباسم. شده چهار ساعت
 .ميدم ادامه راهم به. نيست کسي
 مترو سوار. کنم فرار ترراحت بتونم کرد تعقيبم کسي اگه که برم مترو با دممي ترجيح. دنبالمه يکي کنممي حس
 .ميرم آراد يخونه سمت. نيست مشکوک کسي نظرم به. کنم مي عوض رو مسير بار چند. ميشم
*** 

 .ميرم داخل و ميشه باز در. زنم مي رو عمارت در
 .کنهمي سالمي و ميندازه بهم نگاهي نگهبان

 .ميشم پذيرايي وارد. ميرم باال هاپله از
 تو غمي و داره ريشي ته ديدم که اول روز برعکس. ناراحته کنممي حس. رم مي طرفش به. نشسته پذيرايي تو آراد

 .کنممي سالم آروم. کنهمي بيداد صورتش
 قهوه؟ يا چاي خوري؟مي چي. عزيزم بشين بيا سالم -
 . کنهنمي فرقي -

 .بيارن برامون قهوه دوتا ميده دستور
 .گردممي ماني دنبال و کنممي نگاه اطراف به
  نيست؟ ماني -
 که کاري و مهمه بزنم بهت خواممي که هاييحرف. دارم حرف باهات. بذاره تنها ساعت چند رو ما گفتم نه -

 .کنم قبول مجبورم و ندارم ايچاره خوايمي تو چون ولي نيست؛ ميلم باب بدم انجام خواممي
 .ميشه سالن وارد قهوه تا دو با زني
 .بيرون برو خودتم نشه؛ مزاحم کسي بگو: آراد

 .آقا چشم -
 .ميشه خارج پذيرايي از زنه
 مجبورم زدي که هاييحرف با ولي برگردي؛ باهام کنممي راضيت بالخره گفتم خودم با ايران اومدم که اولي روز -

 از و وضعيت اين به که کشيد طول زيادي زمان. بود گنگ برام چي همه اومدم هوشبه که موقع اون. بمونم فعال
 .کنم عادت شما دادن دست
 .کردمي نگاه مصنوعيش پاي به داشت
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 يه احد. داد نجاتم که بود کسي احد. بود ترتحمل قابل برام شما دادن دست از از، نداشتم پاي پذيرفتن هميشه -
 .بود برادرم مثل نبود، دوست

 همه خورد تير اون و کرد حمله بهمون پليس وقتي. بود شرکامون جز هامعامله از يکي تو رتماد با آشنايي از قبل
 کرد کمکم که بود اون شدم، آشنا مادرت با وقتي. دوستم بهترين شد موقع اون از. دادم نجاتش من و کردن فرار

 کمک و فرانسه به فرستادنمون تا تهگرف تصادف از. کرد برام کار همه احد. کنيم پيدا شدن قايم براي جايي يه بتونم
 به شروع کم کم زدم و شرکت جااون و بيام کنار يکم خودم با تونستم تا گذشت وقت چند. بشم سرپا جااون تا بهم
 .کردم کار

. دادمي اميد بهم ماني بودن فقط. دادمي عذابم هميشه اون خالي جاي و نيلوفر و تو نبودن ولي بود؛ خوب وضعمون
 خودم خاطربه خواستمنمي تازه. نداشتم انتقام براي ايانگيزه ديگه رفت نيلو وقتي. نبود مهم برام اردالن تيح ديگه
 اين تو. مرده ارسالن داد خبر بهم احد اينکه تا گذشت هاسال. گذشتم اردالن از همين خاطربه بيفته؛ خطر تو ماني
 که حاال گفتم خودم با. کنم درست دردسر اونم براي واستمخنمي ولي ببينمش؛ بيام خواستمي دلم خيلي هاسال
 خواستممي. برگشتم ارسالن مرگ خبر شنيدن از بعد ولي ندارم؛ برگشت براي دليلي مردم من کننمي فکر همه
 غافلگيرم نيلوفر به حدت از بيش شباهت هستي؛ کي نفهميدم ديدم جمعيت تو رو تو وقتي. ببينمش بار آخرين براي
 با که روزي. هستي کي واقعا تو داد خبر بهم اينکه تا. کنه تحقيق برام خواستم احد از همين خاطربه بود؛ کرده

 احد نيستم؛ سلطان من راستش. نکردم خالفي کار االنم تا کنار بذارم رو خالف دادم قول بهش کردم ازدواج مادرت
 .بود سلطان

 .بود کرده سکوت آراد
 بود؟ -
 فوت پيش يهفته متاسفانه ولي داشت؛ نفوذ جا همه احد. ديگه دونفر يکي و من جز کيه انسلط دونهنمي کسي -

 .بود مريض که بود وقت خيلي. کرد
 .بود داده دست از رو دوستش بهترين بود؛ ناراحت همين خاطربه پس کردم، آراد به نگاهي

 خواستم اون از من. کردمي رو کارش که تداش رابط يه فقط احد. کيه واقعي سلطان و مرده احد دونهنمي کسي -
 فهمنمي همه بالاخره چون نداريم وقت زياد ولي بندازيم؛ گير رو اردالن بتونيم ما تا نگه چيزي کسي به فعال

 .مرده سلطان
 کنيم؟ کارچي بايد پس -
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 ولي نداشت؛ خوبي يميونه باهاش بود کرده من با که کاري خاطربه. کردنمي معامله اردالن با وقتهيچ احد -
 ما مرده احد که حاال. کنه رشد بيشتر شدمي باعث سلطان با کار. کنه کار سلطان با خواستمي دلش خيلي اردالن

 .بازي وسط بياريمش تونيممي جورياين کنه؛ معامله باهاش خوادمي سلطان که بگيم اردالن به طريقي يه از بايد
 .اسهشن مي رو شما چون تونيدنمي که هم ماش کيه؟ سلطان بگيم جوري؟چه ولي -
 االن کرد؛مي استفاده هاشرابط از هميشه. شدنمي کسي با معامله وارد شخصا خودش وقتهيچ سلطان که گفتم -

 .کنه معامله اردالن با خوادمي مثال که بزنيم جا پسرش عنوان به رو يکي تونيممي
 کي؟ -
 .بدونه چيزي ماني خوامنمي فقط. بگرديم ئنمطم آدم يه دنبال بايد دونمنمي -
 .موافقم آره -

 بدونم؟ رو چي نبايد من: ماني
 .کرد نگاه ماني به عصبانيت با آراد. کرديم نگاه بود ورودي در کنار که ماني به دو هر
 تو؟ نياد کسي نگفتم مگه -
 .تو بيام نبايد که هستم هانگهبان جز منم دونستمنمي -
 !ماني -
 نکردي؛ حساب آدم کاريهيچ تو رو من هميشه کني؟ رفتار باهام هابچه مثل خوايمي کي تا! بابا ديگه بسه -

 .کنم کارچي بايد خاص هايموقعيت تو دونمنمي که معرضهبي آدم يه من فهميده هم هلنا حتي
 !پسر بود خودت خاطربه کردم کاري هر اگه من! ماني -
 کردي کنترل رو من زندگيت تمام توي تو، کردي؟ رفتار باهام غيرطبيعي آدم يه مثل زندگيم تمام خودم خاطربه -

 اگه! کني مراقبت ازم خوايمي شهمه که نيستم ساله ? پسر يه سالمه ?? من بابا. نيفته برام اتفاقي وقت يه که
 .هستم منم بديد انجام خوايدمي کاري

 ... هم رو تو تونمنمي کافيه؛ نهکمي مجبورم رو من داره هلنا که همين نميشه -
 خوايدمي که کاري هر تو بايد من! بگيرم تصميم زندگيم براي خودم بذار بار اولين براي کنممي خواهش بابا، -

 .باشم بکنيد
 که کنيم بازيخاله خوايممي مگه ديوونه يپسره آخه! کنيدمي امديوونه کارهاتون با داريد! احمقيد دوتا شما -

 !خطرناکه خيلي موضوع اين باشم؟ منم ميگي
 .کنم کمک منم بذاريد نيست؛ تنها هلنا حداقل. تونممي من بابا -

 .برد موهاش تو دستي کالفه آراد
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 !دونمنمي! دونمنمي -
 .بياد کنار خودش با خواستمي انگار زد؛مي قدم و شد بلند جاش از

 .بوديم منتظر هم ماني و من
 .کرديم نگاه بهم چپ چپ ماني

 !خريدکله جفتتون دوتا شما. ندارم ايچاره چون کنممي قبول باشه -
 .کرد بغلش و رفت آراد سمت ماني

 !کرديد اعتماد بهم که بابا ممنون -
 فهميمي هستن؛ موادمخدر قاچاقچي مشت يه هااون. خوشحاله کنه کارچي خوادمي انگار! نفهم زبون يپسره -

 !بيفته براتون بدي اتفاق ممکنه ؟ميشي بازي چه وارد داري
 .کنم مراقبت هلنا و خودم از بلدم من بابا؛ دونممي -
 !نه يا ميشم پشيمون کنممي رو کار اين دارم اينکه از دونمنمي -
 .نميشي پشيمون بابا -

 .نشست کنارم اومد ماني
 آره؟ بزني دور رو من خواستيمي! ميرسم بعدا رو تو حساب -
 ...نک باور ماني -
 !نيستم پا و دست بي کنيمي فکر تو که قدراون منم ولي بهتري؛ من از تو دونممي بسه -
 .نيست مربوط بهت که کنم کاري درگير رو تو خواستمنمي فقط نکردم؛ فکري همچنين من -
 فهميدي؟! ميشه مربوط منم به مربوطه تو به که هرچي -

 .زدم ماني جدي يقيافه به لبخندي
 !بانقر بله -
 !کوفت و قربان -

 .دادمي گوش دقت با هم ماني. داد توضيح رو بود زده من به که هايحرف ماني براي آراد. بود گرفته مخنده
 اشکال ولي بود؛ جعلي شهمه نگو. بذارم کالس يکم خواستم مي مثال سلطانم؛ پسر واقعا کردم فکر من! عجب -

 .کنم بازي ور پسرش نقش وقت چند تونممي حداقل نداره
 چرا که نکنن شک بهمون که کنيم پيدا دستيار عنوان به رو يکي بايد. بکنيم رو کارها همه تونيمنمي نفري دو ما -
 کسي. باشه واسطه يه بايد کنهنمي معامله تنها که سلطان پسر چون کنه؛ معامله خوادمي سلطان پسر خود دفعه يه
 .بوده سلطان رابط مثالً که
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 کي؟ مثال: ماني
 .کرد اعتماد بهش بشه که يکي: بابا
 .کنم پيدا رو يکي تونممي من -

 کي؟: ماني
 اون از تونيممي کنه؛ دستگيرش بتونه تا بشم نزديک اردالن به که بود خواسته ازم قبال سازگار سرهنگ دوست -

 .بگيريم کمک
 .دارن نفوذ جا همه اونا ميشه؟ چي بفهمن عطا يا اردالن اگه دوني مي کني؟ کار هاپليس با خوايمي -
 تونيممي جورياين حداقل. پليس بدون چه پليس با چه ست؛ساخته کارمون بفهمه اگه اردالن کنه؟مي فرقي چه -
 .باشيم داشته رابط يه هم و کنيم استفاده هم هااون کمک از
 !خطرناکه خيلي اين ولي -
 .نيست ايچاره ولي دونم؛ مي -

 .دارم شرط يه کار اين براي ولي. ندارم ايچاره پس کنم؛ منصرفتون تونمنمي دونممي: آراد
 .کردم آراد به نگاهي

 خوامنمي. فرانسه مياي ماني و من با ماجرا اين شدن تموم بعد تو ولي بشه؛ دستگير اردالن که کنممي کمکت -
 .بدم دستت از دوباره
 .بودن جوابم منتظر و کردنمي نگاه بهم دو هر. بودم ساکت

 .قبوله باشه -
 پيدا رو آدم اون زود بايد فقط. کنه درست رو کارها ميگم رابطمون به. داريم وقت ماه يه نهايت فقط باشه يادت -

 همبه چيز همه وگرنه پليس؛ حتي بشه، باخبر من وجود از نبايد کسي. بکنه بايد کارچي بديد توضيح براش و کنيد
 فقط احد رابط. باشيد کاراتون مراقب بايد. باشه داشته رو کسي هم پليس ياداره وت ممکنه عطا دونم مي. ريزهمي
 من خواسته ازش مرگش از قبل احد چون کنهمي داره احد خاطربه رو کار اين تازه داده؛ وقت بهمون ماه يه

 .کردنمي کمک هم رو همون وگرنه باشه وسط قراره پليس پاي دونهنمي تازه. بده انجام برام گفتم هرکاري
 .کنممي پيدا رو آدم اون فردا تا من باشه -
 داري؟ اعتماد سرهنگ اين به تو هلنا -
 .شناسمشمي وقته خيلي آره -
 !باشه جمع حواست هرحال به -
 .باشه -
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 .شدم بلند جام از
 .بمون شام کجا؟: ماني

 .بزنم زنگ سرهنگ به بايد. دارم کار کلي برم بايد -
 .باش تخود مواظب: آراد

 .هم شما -
 .گرفتم رو رضا عمو يشماره. داشتم کار خيلي. بيرون اومدم خونه از. زد لبخندي آراد

 بله؟ -
 .هلنام عمو سالم -
 .نميدي هم رو هامتلفن جواب که تو کردي؟ ما از يادي عجب چه! خانم هلنا! به به -

 .بودم نکرده کمک بهشون که نداختمي تيکه بهم داشت. بود کنايه از پر صداش
 .مهميه موضوع ببينمتون بايد -
 افتاده؟ اتفاقي -
 .بزنيم حرف حضوري بايد -
 .اداره بيا -
 .نميشه جااون نه -
 .جااون بيا ميدم آدرس يه بهت. دخترم باشه -

 .کرد تغيير دخترم به شکنايه از پر صداي زود چه
 .باشه -

 .رفتم بود داده که آدرسي سمتي
. داغون هايخونه سراغ رفتنمي شهمه بود؛ کم شونادراه بودجه کنم فکر. بود شهر وسط ديميق يخونه يه بازم

 . زدم رو زنگ و رفتم در سمت
 .تو رفتم و شد باز در بعد يکم

 !آشنا امسال دوست پارسال! سازگار خانم به به -
 اومده سرم باليي چه احمق اين بخاطر بود نرفته يادم هنوز. جاستاين اينم دونستمنمي. بود حياط تو اميني سرگرد

 .بود
 .باشيم داشته دوستي هم با نمياد يادم سرگرد؛ سالم -

 .جلو اومد خوشرويي با ديدنم با رضا عمو. خونه داخل رفتم بهش توجه بدون. خورد گره هم تو ابروهايش
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 .دخترم سالم -
 .سرهنگ سالم -
 .بشين بيا. باشي رسمي قدراين نيست الزم -

 اينکه از بعد. باشه خوب جوراين باهام برخوردش کردمنمي فکر. نشستم حال هايراحتي از يکي سمت رفتم
 خيلي باهام رفتارش بکنم بهشون کمکي هيچ تونمنمي بودم گفتم و بودم نداده جواب رو هاشتلفن جورياون

 .بود خوب
 اميني سرگرد. نشست هاراحتي از يکي روي اومد. دادم رو جوابش منم کرد سالمي و بيرون اومد کناري اتاق از علي
 .داشت اخم هنوز. تو اومد هم
 .نداريم پذيرايي يوسيله جااين دخترم ببخشيد -
 .کنم صحبت باهاتون مهمي موضوع به راجع خواممي. نيومدم مهموني براي من نداره، اشکال -
 .شنويممي بگو -
 .بزنم حرف خودتون با فقط خواممي -

 .زد وزخنديپ اميني
 .کني مخفي سينا و علي از بخواي که نيست چيزي دخترم -

 پس کرد؛مي پيدا رو يکي بايد بده، انجام شخصا خودش خواستنمي که رو کار اين گفتمي راست کردم، نگاهشون
 اردالن زا که کسايي از دونفر که گفتم فقط و نزدم حرف ماني و آراد با نسبتم از فقط. کردن تعريف به کردم شروع
 .کنهمي رديف رو کارا فقط و باشه معلوم هويتش خوادنمي يکيشون که کنن کمکم خوانمي خوردن زخم

 .رفت فکر تو عمورضا شد تموم که حرفم
 حتما طمعش خاطربه اون. شاهيه اردالن انداختن گير براي راه تنها نظرم به ولي باالست؛ ريسکش خيلي کار اين -

 .ميشه کار اين وارد
 گيريد؟مي نظر در کار اين براي رو کي شما -
 هستن؟ مطمئن آدم دوتا اون حاال. سپرد کسي هر دست رو کار اين نميشه. کنم فکر بايد -
 .دارم اعتماد بهشون بيشتر هم هامچشم از -
 .باشيم موضوع اين براي آدم يه دنبال بايد پس خوبه -

 .ميدم انجامش من: اميني
 .کردم بهش نگاهي

 .نيست بد خوبه،: رضا عمو
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 تمسخره فکر و تو خاطربه بود نزديک دفعه اون. شناسهنمي خوب رو عطا رو تو طرفيد؟ کي با کرديد فکر شما -
 .بود فهميده رو چي همه عطا کنم؟ کمک بهتون تونمنمي گفتم چي براي کردي فکر. بميرم من
 !دونستنمي چيزي کسي جوري؟چه: رضا عمو

 دبي؟ فرستاديش ماموريت اين تو چرا شناسه،مي رو آقا اين عطا ستيددونمي که شما -
 فهميده؟ جوريچه ولي: عمورضا

 .ديده قبال رو اين حتما دونم،نمي -
 .شناسهنمي رو من عطا! نزن مفت حرف: اميني

 تو حتما تت؟بشناس نبايد چرا پس بوده؛ دوست برادرت با عطا نگفتي مگه. گفتم بهش رو فاميلت و اسم من البد -
 .ديده برادرت با رو
 .ندارم برادر من -
 .کردم نگاهشون شده گرد هايچشم با
 گفتيد؟ دروغ بهم -
 .کني کمکمون کني قبول تو که خواستيممي ما دخترم ببخشيد -
 .شدم بلند جام از
 !کنه اعتماد بايد کي به دونهنمي آدم که واقعا. نيستيد اعتماد قابل شما -

 .رفتم يخروج در سمت
 .بکني کاري تونينمي تنها تو دخترم، کن صبر -
 نگيد؟ بهم دروغ بازم معلوم کجا از! کنم کار دروغگو مشت يه با که اينه از بهتر بميرم و باشم تنها -

 مگه نکرد؟ باهات کاريهيچ چرا جاسوسي، تو فهميد عطا اگه بعدم بشيريت؟ ناجي شدي کردي فکر االن: اميني
 کشن؟مي رو هاجاسوس که نيست اين نگروهشو قانون

 .دادم موضوع اين براي تاواني چه من دونست مي چه اون کردم؛ نگاهش حرص با
 هايي؟اون جاسوس هم تو نکنه دوني؟مي رو هاشونقانون کجا از تو -
 .سمتم اومد حرص با

 !باش آروم سرگرد: رضا عمو
 .کرد مشت رو هاشدست و واستاد سرجاش اميني

 ميدم قول. بکني تونينمي کاري تنها تو ولي گفتم؛مي دروغ بهت نبايد و کرديم اشتباه دونممي دخترم، نببي -
 .نباشه دروغي هيچ ديگه
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 .بود شده مشغول فکرم! بود شناخته رو اميني کجا از عطا پس نداشتم؛ ايچاره کنم، اعتماد بهشون بودم مجبور
 کني؟مي کارچي خب -
 چي؟ بگيد دروغ زمبا اگه دونمنمي -
 .دادم قول من -
 .ندارم ايچاره باشه -

 .کردم نگاه اميني يشده سرخ صورت به چپ چپ و رفتم راحتي سمت دوباره
 کنيد؟ انتخاب رو کي خوايدمي -
 طوره؟چه علي -

 .پريد رنگش علي
 من؟ -

 .زدم پوزخندي
 همه من سالم بگه قاچاقچي مشت يه پيش يادب خوادمي بعد پريده، رنگش نديده رو اردالن و عطا هنوز اين -

 ؟منه نظر زير مواد معامالت تمام و هستم سلطان يکاره
 ترسيدم؟ من گفته کي: علي

 .زدم لبخندي
 !ترسيدي پس دادي، لو رو خودت. پريده رنگت گفتم ترسيدي، نگفتم من -

 .کرد نگاه بهم حرص با علي
 ...من -

 .کنيم پيدا رو باشه اعتماد قابل که يکي و کنيم عجله بايد نيست؛ هافحر اين وقت االن ديگه، بسه: سرهنگ
 .بودن رفته فکر تو همه

 .ميرم خودم گفتم که من سرهنگ: اميني
 .باشه ماموريت اين تو خوامنمي باهاش لجبازي خاطربه و ميگم راست دارم من بود نکرده باور اينکه مثل اميني

 !داري مدت کوتاه يحافظه اينکه مثل تو !باهوش شناستتمي عطا گفتم بهت -
 .نبودي زنده االن وگرنه زدي حرفي بهش تو حتما -

 .بود احمقي عجب
 ميري راه خيابون تو داري وقت يه باش مواظب تو. امزنده االن همين خاطربه حرفيه؟ دادم، لوت من اصال آره -

 !دونيمي خوب که رو هاشونقانون! نکشنت
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 ... يدختره -
 طوره؟چه رزاق سرگرد! پريدمي همبه هابچه مثل! کنيد تمومش بابا اي: رضاعمو

 .زد پوزخندي اميني
 ...اون قربان ولي: اميني

 کنيم پيدا اون از تر ايحرفه و بهتر تونيمنمي کم زمان مدت اين تو. بياد بدم خبر بهش بايد خوبه، همون: عمورضا
 .نشناستش عطا که

 .رفت اتاق سمت گوشيش با و دش بلند جاش از رضا عمو
 کني؟مي رو خطرناکي اين به کار داري چرا هلنا: علي

 .شخصيه -
 .زد پوزخندي اميني

 تو جيک خوب که دبي تو وگرنه نه؟ کني کاري اشعليه خوايمي که شده شکراب تونـطه رابـ عطا با حتما -
 !بوديد جيک

 .واستادم روشروبه شدم بلند جام از
 عطا با امـطه رابـ تو بقول شدن شکراب خاطربه که نشده کم اونقدر تو مثل عقلم هنوز! زخنديانپو آقاي هي -

 صورتته؟ رو مسخره پوزخند اون شهمه که قشنگه خيلي اتقيافه کنيمي فکر! بندازم خطر تو رو خودم بخوام
 !نرسه رو حسابت عطا که باشي خودت فکر به تو بهتره
 .شد خيره همب قرمزش صورت با اميني

 بندازي؟ خطر به رو خودت خوايمي چرا. کفشته به ريگي يه تو ندارم، اعتماد بهت من -
 .تو نه طرفم سرهنگ با من اي؟کاره چه تو. نداره ربطي تو به بعدم! ندارم اعتماد تو به منم جالب چه -

 .نشست سرجاش اونم. بيرون اومد اتاق از موقع همون عمورضا سمتم بياد شد بلند تا اميني
 .نبود شلوغ زياد سرش شکر رو خدا. بديم توضيح براش جااين مياد فردا. کرد قبول رزاق -

 .بياد بگو رابطتت به هم تو دخترم
 .باشه -

*** 
 .بود شده کالفه داشتن نظر زير رو حرکاتش از ثانيه هر که هاييآدم هاينگاه از ماني

 يد؟کنمي نگاه جورياين چي به بگيد ميشه -



 

 

465 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 به و گرفتن چشم ماني از بود کرده معرفي علي خواهر مثال رو خودش و ديدم اول روز که زني اون و اميني و علي
 .کردن نگاه من
 زديد؟ زل چي به بگيد ميشه -

 .آشپزخونه سمت رفت و شد بلند جاش از دختره
 .کجاست سرهنگ ببينم برم من: علي

 چيه؟ شاهي ردالنا با مشکلتون بگيد ميشه ماني آقا: اميني
 .زدنمي حرفي و بود ساکت ماني

 .بده توضيح رو چيزي شما براي بايد نکنم فکر -
 وکيلشي؟ کردم؟ سوال شما از: اميني

 همون از! ندارم رو تکنايه و نيش و مسخره هاينگاه يحوصله اصال من سرگرد ببين مشکليه؟ وکيلشم، آره -
. نپرسن ازشون چيزي که کننمي همکاري شرطي به ايشون چون پرسه؛مين آقا اين از سوالي کسهيچ گفتم اولم
 هم ترفيعت گرفتن براي حاال. چي همه زير زنممي بشم عصبي دونيمي وگرنه باشه خودت کار به سرت بهتره پس
 .نشو نزديک ماني و من به شده که

 .شد بلند جاش از و کرد نگاهم نفرت با اميني
 !ماموريتيم تو االن که حيف! رسممي رو حسابت رازتد زبون خاطر به روز يه -
 .بست محکم رو در و رفت حياط در طرف به

 شدي؟ ديوونه برخورديه؟ جور چه اين پليسه يارو چته؟ معلومه هلنا: ماني
 ... اين خاطربه دفعه اون! مياره در بازيرئيس داره خيلي حقشه، -
 شد؟ چي دفعه اون شده؟ چي -
 .کن ولش هيچي -
 نداشت ربطي اون به. بودم کرده رويزياده. زدمي قدم داشت حياط تو اميني. رفتم پنجره سمت و شدم بلند جام از

 .کردممي کنترل بيشتر رو خودم بايد. بود افتاده اتفاق اون و بود فهميده رو چي همه عطا که
 .بود کرده مفهکال موضوع اين. کردمي وصل عطا به رو من چي همه جوري يه رفتممي جا هر

 و گرفتم فاصله پنجره از زنگ صداي با بود؟ فهميده کجا از عطا. بود مرموز اميني با روابطم رفتن لو برام هنوزم
 .ماني پيش رفتم

 .زنينمي بکني رو کار اين خوايمي چرا و آراد و مونـطه رابـ از حرفي باشه حواست ماني -
 .گفتي بار صد وزدير از احمقم؟ من کردي فکر بابا باشه -
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 .کنن سواستفاده موضوع اين از اينا خوامنمي فقط من زدم؟ رو حرف اين کي من -
 .هست حواسم باشه -

 .بيرون اومدم اتاق از علي
 .اومدن -

 .دادم تکون رو سرم
 فذينا ايقهوه هايچشم مرده. شدن وارد سبزه پوست و متوسط قد با مردي و اميني با رضا عمو و شد باز هال در

 قيصر فيلم تو وثوقي بهروز ياد رو من اشقيافه. پليس جز بود شبيه هرچي به مشکيش شلوار و کت اون با. داشت
 .مينداخت
 .نيروهامون بهترين از رزاق فاتح سرگرد: عمورضا
 .رفتيم هاراحتي سمت همه. داد دست علي و ماني با و داد تکون رو سرش سرگرد

 خاطربه ولي هستيم؛ گروه اين دنبال ساله چند ما. مهمه و حساس قدرچه ماموريت اين دونيممي همه خب: عمورضا
 خانم حاال. بکنيم کاري نتونستيم کنه نفوذ گروهشون تو تونهنمي کسي و ميدن انجام دقت با رو کارشون اينکه

 .کنيم دستگيرشون ايشاال بتونيم تا کنن کمک بهمون قراره کاتب آقاي و سازگار
 کنيم؟ شروع کجا از رهقرا: فاتح

 نامهدعوت سلطان براي ساله هر اون. گيرهمي هفته آخر اردالن که ايهمهموني شما معرفي براي زمان بهترين -
 .ميايد سلطان رابط عنوان به هم شما. جااون بريم ماني با خوايممي امسال ما حاال. نميره سلطان ولي فرسته؛مي

 با خوادمي ستکاره همه اون و مريضه پدرش چون و داره مشکل مثال پدرش با که بده نشون جوري يه ماني قراره
 .کنه کار اردالن

 پول به تا زنيدمي دور رو سلطان داريد مثالً که ديدمي نشون جوري رو چيزهمه سلطان رابط عنوان به هم شما
 .برسيد بيشتري

 چي؟ کنه تحقيق اگه بعد. کشيدمي نقشه خوب شما: فاتح
 جوري رابطمون. هستن کيا شخانواده دونهنمي کسي و مرده سلطان! شده هماهنگ چي همه نباشيد نگران :من

 فعال چي همه و کشور از خارج رفته مريضيش براي سلطان که فهمهمي کنه، تحقيق اردالن اگه که ريخته برنامه
 .کنهمي اعتماد بهمون وقتاون. افتاده پسرش دست
 اي؟چکاره وسط اين شما وقتاون: اميني

 !ذارهنمي نميشه نشم، درگير باهاش خواممي چي هر. کردم نگاهش حرص با
 .باشم باهاشون ماني نامزد عنوان به قراره من -
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 .کردن نگاهم تعجب با همه
 .زد پوزخندي اميني

 .يداد جايگاه تغيير سلطان پسر نامزد به عطا my friend از! دادي خودت به درجه ارتقا! خوبه -
 .شدم بلند جام از کنه فوران خواستمي که آتشفشان مثل. شدم عصبي

 کور دفعه اون اينکه مثل! بيارم سرت باليي چه دونممي بزني مفت حرف ديگه بار يک اگه! شي خفه بهتره -
 بشي؟ کور خواد مي دلت االن نشدي؛
 .گرفت رو دستش مچ فاتح که طرفم کرد خيز سرگرد

 .زدممي نفس نفس حرص از. بکنه مدرباره بدي فکر ماني خواستمنمي کرد؛يم نگاهم تعجب با ماني
 .بريم بلندشو ماني -

 !باشيد آروم سازگار خانم: فاتح
 .بريم ماني پاشو. نيستم من باشه ماموريت تو اين اگه -

 .کردمي نگاهم گيجي با. شد بلند جاش از ماني
 رو چي همه بچگانه کارهاي با داريد! داريد مشکل قدراين هم با چرا دوتا شما دونمنمي من. دخترم بشين: رضا عمو

 !کنيدمي خراب
 اجازه احدي به من. بگيرن رو زبونشون جلوي بتونن که بگي هاتدست زير به رو چيزها اين بهتره سرهنگ -

 !کنه توهين بهم نميدم
 .دنبالم اومد عمورضا. رفتم حياط سمت و برداشتم رو کيفم

 !کن صبر جان هلنا -
 .سمتش برگشتم. گرفت رو مانتوم آستين پشت از
 اين تو ممکنه چون بشي عصبي سينا هايحرف خاطربه نبايد کنيم؛ تمرکز ماموريت روي بايد ما دخترجون ببين -

 .کنممي توبيخ حرفش اين خاطربه رو سينا خودم من. بيفته بدتري اتفاقاتي ماموريت
 .بود شده سرخ عصبانيت از ورتمص دونستممي. کشيدم عميقي نفس

 .باشيم هماهنگ هم با بايد نيست، زيادي وقت هفته آخر تا دخترم بيا -
 .ميام بشم آروم يکم بذاريد بذاريد؟ تنهام ميشه -
 .بيا زود فقط باشه -

 قدراين چرا! لعنتي عطاي! لعنتي عطاي. نشستم روش رفتم حياط کنار هايپله سمت منم و تو رفت عمورضا
 آلرژي کردمي مربوط عطا به رو من که چيزي هر به انگار رفتم؟مي در کوره از زود قدراين که بودم شده ساسح
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 سرم و سرم روي گذاشتم رو دستم شدم؟ عصبي بودم شmy friend من گفت سينا اينکه از چرا. بودم کرده پيدا
 !شدمي منفجر درد از داشت سرم. دادم فشار رو

 .تو رفتم و شدم بلند جام از بودم؛ شده آروم گذشت يکم
 .نکردم نگاه لعنتي سيناي اون به و نشستم قبليم جاي سر

 توبيخ و شيدمي گذاشته کنار پرونده از کنيد ايجاد مشکلي سازگار خانم با ديگه بار يک اگه اميني سرگرد: عمورضا
 .شيدمي

 ...قربان ولي: اميني
 !بشنوم چيزي خوامنمي سرگرد؟ ايبچه مگه شما نباشه حرف -
 کرده مشت رو هاشدست و بيرون بود زده پيشونيش رگ حرص از که ديدم. زدم لبخندي و کردم نگاه اميني به

 .بود
 .شيدنمي ناراحت اگه البته بپرسم؟ سوال يه تونممي خانم: فاتح

 .بپرسيد -
 ولي. بوديد پدرشزن روزي يه چون طبيعيه اين خب داريد؛ نزديکي روابط شخانواده و عطا با شما شنيدم من -

 !کم فرصت اين تو اونم نفهميدن؟ هااون که کرديد نامزد مثال ماني آقا با که بگيد خوايدمي جوريچه
 .کردمي شک عطا حتما بودم کرده پيدا رو ماني من که نبود هفته دو هنوز گفتمي راست. رفتم فرو فکر تو
 .بود دنبالم قبل از سلطان چون کردم؛ قبول منم ادد آشنايي پيشنهاد بهم ماني ميگم خب -
 نيست؟ که خواهرتون يپرونده منظورتون بود؟ دنبالتون قبل از سلطان چرا -
 .کردن نگاه فاتح به هم بقيه. دونستمي کردممي فکر که اوني از بيشتر مرد اين. کردم نگاهش تعجب با
 اعتراف رو چي همه تيمور. بشيد دزديده خواهرتون جاي شما بود قرار دونممي و بودم پرونده اون مسئول من -

 البته. دونستنمي هم تيمور حتي. بوده دنبالتون چرا دونمنمي رو اين ولي بود؛ شما دنبال سلطان که دونممي. کرده
 کرد؟ کمک شما به شخصا خودش شاهي عطا چرا. دارم خبر افتاد اتفاق باغ تو که هم چيزهايي يبقيه از

 .شد گرد هامچشم
 خاطربه نکردم دخالت ماموريت بعد من اگه. نداريم خبر هيچي از و نشستيم اتاقمون تو ما نکنيد فکر خانم -

 رو پرونده اين بود شده بسته تقريبا که پرونده اون خاطربه خواستمنمي و بود شاهي اردالن روي که بود حساسيتي
 نجات براي که چيه شاهي عطا با شما يـطه رابـ بود؟ دنبالتون هک داشت کارچي شما با سلطان. بندازم خطر به

 کنه؟ کمک بهتون شخصا خودش شد حاضر خواهرتون
 .کردنمي نگاه من به هم بقيه. زد پوزخندي اميني
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  سرگرد؟ کنيدمي بازجويي ازم داريد -
 .کنيدمي مخفي ما از رو چيزهايي يه داريد شما. سواله يه فقط نه-
 چيز خوامنمي و گفتم رو ميشه مربوط پرونده اين به که چي هر من گفتم هم رضايي سرهنگ به من سرگرد -

 اردالن به که جايي تا. بدم توضيح رو چي همه بخوام نداره دليلي پس چيزه، يه هدفمون مونهمه ما. بگم بيشتري
 ربطي و بود خواهرم يپرونده مال موضوع اون. نداره ربط موضوع اين به چيزا بقيه گفتم؛ رو چي همه من مربوطه

 .دونمنمي چيزي من باشيد مطمئن ولي کنيد؛ احضارم تونيدمي داريد سوال پرونده اون به راجع اگه. نداره اردالن به
 .کرد نگاه بهم مرموز فاتح

 !ميگيد که باشه طور اين اميدوارم فقط باشه -
 .باشه مربوط پرونده اين به که نيست چيزي گفتم که من -

 .داد تکون رو سرش فاتح
 تو که بگيد همه به بايد شما. نکنن شک بقيه و عطا که دارم فکري يه کاتب آقاي با شما يـطه رابـ براي من -

 سال چند بعدِ اتفاقي و خارج بود رفته تحصيل ادامه براي ايشون و شناختيدمي رو کاتب آقاي دانشجويي دوران
 .کرديد قبول هم شما و داده بيشتر آشنايي ادپيشنه بهتون کاتب آقاي و ديديشون

 چي؟ کرد تحقيق اگه عطا بعد -
 داشته پرونده دانشگاه همون تو ايشون کرد تحقيق وقتي که کنممي هماهنگ رو چي همه من نباشيد نگران -

 .باشه
 همه و زد حرف يگهد يکم فاتح. بگيره نظر در رو چي همه که شد پيدا يکي بالخره ايه؛حرفه آدم بود معلوم فاتح
 حواسمون فقط. نکنيم دخالتي هيچ ماني و من و باشه تماس در سرهنگ با فاتح فقط شد قرار و شد هماهنگ چي
 دونمنمي. کردمنمي درک رو حساسيتش اين من و بود عطا نگران بيشتر فاتح نه؛ اردالن فقط البته باشه؛ اردالن به

 .دربياره سر ماني و من واقعي يـطه رابـ از کردمي سعي شهمه فاتح چرا
 .بود شده مشکوک ما صميميت به انگار
*** 
 .داشت نگه آپارتمانش دم. بود مشغول فکرش انگار. نزد حرفي خونه تا ماني

 جا؟اين اومدي چرا خونه، ببر رو من -
 .خونه برممي هم رو تو راه سر. کارخونه برم کنم عوض رو هاملباس خواممي باال بيا دقيقه يه -
 .کن عوض رو هاتلباس برو تو مونم؛مي منتظر جاهمين من -
 .باال بيا بزنم؛ حرف باهات خواممي -



 

 

470 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .رفت اتاق سمت ماني. باال برم باهاش شدم مجبور
 .بخوريم بذار چايي يه برو هلنا -
 .بود هفته آخر مهموني و فاتح هايحرف به حواسم. کردم روشن رو برقي کتري و رفتم آشپزخونه طرف به
 بزني؟ حرفي خواينمي -

 .ماني سمت برگشتم و کشيدم هيني
 ميشي؟ ظاهر دفعه يه جن مثل چرا -
 .شنوممي بگو خب! کجاست نيست معلوم حواست شما نيستم، جن مثل من -
 بگم؟ چي -
 .عطا بهراجع -
 بگم؟ بايد چي عطا بهراجع -
 ولي نکرد باور رو هاتحرف اونم چند هر بزني؛ گول رو رگردس اون تونيمي تو. هست چيزي يه دونممي من هلنا -

 .تونينمي رو من
 دارم؟ ـطه رابـ اون با من کنيمي فکر هم تو نکنه بشنوي؟ خواي مي چي -
! کنهمي تغيير همه رفتارت نگاهت، حالت مياد اسمش تا. حساسي بهش خيلي تو ولي کنم؛نمي رو فکر اين من -

 کردي؟ کارچي عطا با وت چيه؟ خواهرت ماجراي
 .بدم نجات رو هستي کرد کمکم اون -
 کنه؛مي گيج رو آدم کارهات هلنا، دونمنمي. نداري خوبي يميونه باهاش که تو اصال کنه؟ کمک بهت بايد چرا -

 بدي؟ باهاش يا خوبي باهاش بالخره
 .کرديم معامله يه هم با قبالش در ولي کرد؛ کمک بهم اون -
 اي؟معامله چه -
 .بدم نجات رو هستي کرد کمک بهم جاش به بدم؛ بهش که خواستمي رو مدارک سري يه -
 نگفتي؟ فاتح به چرا چي؟ مدارک -
 .بود عطا و من بين چيز يه اين. بگم نبود الزم -
 دادي؟ بهش رو مدارک -
 !نه -
 نگرفت؟ رو مدارک چرا بدي؟ نجات رو هستي کرد کمکت نگفتي مگه -
 .ماني نيهطوال ماجراش -
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 .کني پنهان من از حداقل رو چيزي خوامنمي فهميدي؟ بدونم، رو چي همه خواممي -
 .نگفتم رو شب اون ماجراي فقط کردم؛ تعريف اول از رو چيز همه ماني براي

 نيومد؟ مدارک دنبال چرا بوده مهمي چيز اگه نگرفت؟ رو مدارک عطا چرا نيست؛ درک قابل برام چيز تا چند االن -
 نکرد؟ کاري چرا جاسوسي تو فهميد وقتي بعدم! بميره حتي خاطرشبه بود نزديک که مدراکي

 يا دادم نجات رو هستي خودم من چون شايد مدارکم براي دونم؛نمي چيزي واقعا من کرد باور شايد دونمنمي -
 .نگرفت رو مدارک کنه پيدا نجات تيمور دست از کردم کمکش اينکه براي

 نبوده مهم مدراک اون يا. بزنه رو مدارک قيد مسخره فداکاري تا چند خاطربه که نيست معمولي آدم هي اون هلنا -
 ... يا
 چي؟ يا -
 .دونمنمي هيچي -

 نزد؟ حرف مدرک اون از ديگه وقتهيچ عطا چرا گفتمي راست ماني
 مشکوکه، يکم رفتارش. بدونه زيچي فاتح خوامنمي فقط فهميدي؛ چيزي يه تو شايد. ببيني رو مدارک بايد ماني -

 .شناسهمي رو عطا کنيممي فکر ما که چيزي اون از بيشتر کنم فکر
 چيه؟ منظورت چي؟ يعني -
 .داره خبر پليس يه از بيشتر عطا با من يگذشته از کردممي حس دونم،نمي -
 باشه؟ عطا با ممکنه يعني -
 و عطا و من جز داشت؟ باغ توي شب اون يدرباره العتاط همه اين جوريچه. مشکوکم بهش ولي نکنم؛ فکر -

 اسلحه روش زن يه بگه و کنه بدنام رو خودش بخواد قاچاقچي يه نکنم فکر. نبود باغ تو کسي شدارودسته و تيمور
 باشه، جمع حواست. باشيم مواظب بايد. باشه بوده جاسوس تيمور افراد از يکي بايد پس نگفته، که هم عطا! کشيده

 نبايد وجههيچ به اصال. کن استفاده جديد خط يه از البته باش؛ تماس در گوشيت طريق از آرادم با. خونه نرو هديگ
 .بيفته خطر به آراد خواهمکنه؛نمي استفاده مونعليه موضوع اين از بخواد ممکنه برادرمي؛ تو بفهمه

 بذاره؟ کاله سرمون خوادمي ميگي يعني -
 پليس يه فاتح. داريم خود جاي که ما گذرن،مي هم شونازخانواده هدفشون به رسيدن براي هاآدم اين. شايد -

 مشکلي براش سال همه اين بعد خوامنمي برسن؛ آراد به ما طريق از ممکنه. ايهحرفه خيلي معلومه نيست، معمولي
 .بياد پيش

 .نکنه درست تبرا مشکلي باشه عطا به هفته آخر تا حواست. ميشه دير ديگه بريم. باشه -
 .نباش نگران باشه -
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 .نکنه درست دردسر برامون مهموني تو اميدوارم -
 واقعي پسر تو کنه باور که جوري يه باالتري؛ ازش تو بفهمه که کن رفتار جوري و نده اهميت بهش اصال تو -

 !سلطاني
 .بريم خب خيلي -

*** 
 زانوم روي تا که دامني و حلقه آستين و گرد ييقه با لباس يه. بود قشنگي لباس. کردم نگاه رنگم طاليي لباس به

 موهام طرف يه. خوردمي رنگي طاليي کمربند کمرش روي و داشت کمي چين کمر از و بود تنگ اشباالتنه. بود
 زدم چشمم پشت که بود رنگي طاليي سايه هم آرايشم. بودم زده سرم به طاليي يگيره يه و بودم کرده جمع رو

 مانتوم ماني زنگ تک با. داشتم استرس يکم. بودم زده لبم به رنگي کالباسي رژ هم آخر. ريمل و چشم خط و بودم
 دعوت هاشدوست از يکي نامزدي هستي با سيا. بيرون رفتم اتاق از. گذاشتم سرم هم رو شالم و کردم تنم رو

 بهونه داره بود معلوم ولي کرد؛يم درد سرش چون نمياد که بود گرفته بهونه صبح از عسلم. اومدنمي و بودن
 حتما باشه؛ بابک که بياد جايي نبايد چرا وگرنه شده؛ چيزي يه بودم مطمئن و بود خودش تو بود وقتي چند. گيرهمي

 .بود افتاده اتفاقي يه بينشون
. کردم هشب نگاهي. شدم ماني ماشين سوار. نبود تاييدم مورد هنوز بابک که مخصوصا کنم دخالت خواستنمي دلم
 کرده شونه باال روبه رو موهاش. بود تنش ايسرمه کراوات و رنگکم آبي پيراهن با ايتيره ايسرمه شلوار و کت
 .زدمي برق مشکيش هايچشم و بود
 .هلنا شدي خوشگل قدرچه -
 فهميدي؟ تو و مدونمي من وگرنه خوري؛نمي جم کنارم از باشم گفته! بابا زدي تيپي عجب. بهتري منم از که تو -

 .خنده زير زد ماني
 خندي؟مي چرا چيه -
 !برعکسي کال تو زنن؛مي هاخانوم به آقايون رو هاحرف اين معموال -
 !ندزدنت دخترا که باشم مواظبت بايد شدي؛ جذاب خيلي خب کنم، کارچي -
 !هلنا ايمعرکه تو -

 .کرد حرکت ماني
 نشد؟ خبري عطا از -
 .مسافرت رفته کنم فکر نه، -
 چيزي؟ مزاحمتي نيفتاده؟ جديدي اتفاق -
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 .نه -
 نيست؟ مشکوک يکم شده خيالتبي دفعهيه عطا ميگم -
 .بيرون رفتم باري چند تو با من دادن خبر بهش حتما و گذاشته مراقب برام -
 واقعا؟ -
 .آره -
 نکرده؟ کاري طورچه پس -
 کردي؟ هماهنگ تحفا با راستي. نيست بيني پيش قابل اون دونم،نمي -
 .منتظرمونه اردالن يخونه دم آره -
 ترسي؟نمي تو هلنا -
 .دارم استرس فقط يعني نه؛ خيلي -
 .طورهمين منم -

 .زدم لبخندي
 .داري مشکلي يه تو ميشن متوجه زود هااون وگرنه کني کنترل رو خودت بايد ماني، نباش نگران -
 .کنممي سعي باشه -

 .وايساد ناردال يخونه دم ماني
 .بود بااليي مدل ماشين سوار که ديدم رو فاتح
 نفس و شدم پياده ماشين از. شديم خونه وارد. اومد پشتمون هم خودش و تو بريم کرد اشاره بهمون و داد چراغ

 .کشيدم عميقي
 .شد پياده هم فاتح

 زده هم رنگي خاکستري واتکرا. بود پوشيده خاکستري پيراهن با رنگي سربي شلوار و کت بود؛ زده تيپي عجب
 .بود

 .کرديم سالم هم ما و کرد سالمي. اومد سمتمون
 .رفتيم داخل هم با و گرفتم رو ماني بازوي

 سمتمون و زد لبخندي فاتح و ماني ديدن با دور از اردالن. کرد راهنمايي ميزها از يکي طرف به رو ما خدمتکار
 .اومد

 !اومديد خوش! به به -
 .کرد دراز ماني سمت رو دستش
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 !کنيد قبول رو دعوتم کردمنمي فکر -
 .شاهي آقاي زنهمي رو اول حرف من براي پيشرفت و کار: ماني

 !باشيم داشته هم با خوبي همکاري بتونيم اميدوارم -
 .طورهمين منم -

 .کرد اشاره فاتح سمت ماني و زد برقي اردالن هايچشم
 .هستن بيمار پدر که دونيدمي خودتون. کننمي کار من براي االن ولي هستن؛ پدر مشاور شايسته پناه ايشون -

 .داد دست فاتح با اردالن
 .شايسته جناب وقتمخوش! بشن بهتر اميدوارم شنيدم، بله -

 .کرد بود کمرم دور که ماني دست به نگاهي بعد. افتاد من به اردالن نگاه
 شناسيد؟مي کجا از رو ماني آقا شما خانم هلنا -

 .باشه آشنا شما با تصادفا هلنا کردمنمي فکر. ديدمشون اتفاقي هاسال بعد که هستن قديمي آشناي يه ايشون: يمان
 .شد گرد هاشچشم تعجب از اردالن و زد بهم لبخندي ماني

 .دربياد آب از شما دوست برادرم مرحوم همسر کردمنمي فکر منم جالب، چه -
 خواستم تا نداره خبر ماني کردمي فکر. بودم برادرش زن من که گفتمي نيما به غيرمستقيم داشت لعنتي اردالن
 :گفت من از زودتر ماني بدم رو جوابش

 چيز نکنم فکر چون نيست؛ کنيد يادآوري شما اينکه براي دليلي. هستم ايشون يگذشته يهمه درجريان بنده -
 .بزنيد حرف دربارش بخوايد که باشه جالبي
 .کرد بهم نگاهي بود شده ضايع انگار که اردالن

 .زدم ايپيروزمندانه لبخند منم
 کنارشون که کسي و هستن باهوش و زيبا العادهفوق خانم يه خانم هلنا که البته. نداشتم منظوري من ببخشيد -

 .شانسيه خوش مرد حتما باشه
 .طورههمين حتما -

 رو نظرش زود خطر دره موقعيتش ديد تا! بازونزب عوضي مردک بيارم، در رو اردالن هايچشم خواستمي دلم
 .کرد عوض
 .بگم آمدخوش ديگه هايمهمون به برم من. کنيد پذيرايي خودتون از بفرماييد: اردالن

 داد تکون رو سرش ماني
 .نزنه گند بيشتر تا گرفت فاصله ازمون اردالن
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 رو من مثال خواستمي و هستم ماني براي ساده دوست يه فقط من کرد فکر حساسه؛ من روي ماني دونستنمي
 .کنه خراب پيشش
 .انداختم ماني گردن دور رو دستم

 مثال احمق، مردک. کردممي لهش زدممي جاهمين دادينمي رو جوابش. کردي ضايعش خوب! گرم دمت -
 !کنه ضايع تو جلوي رو من خواستمي

 .زد لبخندي ماني
 .خانم نداشت رو شما قابل -

 چيه؟ کارها اين! باشيد فتارتونر مواظب: فاتح
 .ارشاد گشت شده اينم خب، خيلي -

. کردممي نگاه اطراف به داشتم. نشستم سرجام صاف و برداشتم ماني گردن دور از رو دستم منم. کرد اخمي فاتح
 .زد يخ هامدست. بود باهاش هم بهار و شد سالن وارد که ديدم رو عطا که گذشت يکم
 و بلوندش موهاي اون با. بود زيباتر هميشه از و بود شده آويزون عطا بازوي به کوتاهش مزقر لباس اون با بهار

. داشتن خود جاي که مردا شدم،مي زيباييش محو بودم زن که من. بردمي رو مردي هر دل رنگيش هايچشم
 ستهفته يه که بوده اون با پس. گرفتم مشتم تو حرص از رو پيراهنم دامن و بردم پيراهنم دامن سمت رو دستم

 .بود شده بد حالم! لعنتي! لعنتي. نيست پيداش
 .کرد نگاه بهم تعجب با و گرفت رو بودم کرده مشت دامنم روي که دستي. نيست خوب حالم فهميد انگار ماني

 سرده؟ چرا هاتدست -
 .خوبم نيست چيزي -

 .کرد نزديک بهم رو سرش
 .نباش نگران مجااين من پريده؛ رنگت هلنا، باش آروم -
 .ماني خوبم من -

 به برگشت فاتح. کرد اشاره عطا طرف به و باال داد رو ابروهاش ماني که داد تکون شده چي معني به رو سرش فاتح
 .جلوتر کشيد رو خودش. ما طرف برگشت دوباره و کرد نگاهي رو ورودي سمت

 .ماست به حواسشون همه ها،بچه باشيد آروم -
 .برداشت رو جامش و کرد بهم نگاهي ماني. خورد ازش يکم و برداشت رو بود جلوش که جامي و زد لبخندي بعد
 خوري؟مي هم تو -
 .نه -
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 هر که جهنم به. ماني سمت برگشتم دوباره بهش توجه بدون ولي شدم؛ چشم تو چشم عطا با چرخوندم که رو سرم
 هابازي مسخره اين پس باشه، دور ازم نخواستم خودم مگه. باشه کارم جمع حواسم بايد من کنه،مي داره غلطي
 !چي يعني

 بهم ماني و بودم کرده حسادت بهار به. کردممي رفتار احمقانه داشتم قدرچه. گرفت لجم دقيقه چند براي خودم از
 .بود کرده شک
 .طرفمون مياد داره عطا که کرد اشاره ماني به فاتح
 آقايون؟: عطا
 .شدن بلند جاشون از فاتح و ماني
 !وقتمخوش آشناييتون از: عطا
 .کرد دراز ماني و فاتح سمت رو دستش عطا
 .کنم نگاه بهش که نکردم بلند رو سرم من ولي دادن؛ دست عطا با دو هر
 .جاييداين که هم شما سازگار خانم -

 ولي شد؛ خيره بهم ثانيه چند. بودم اضافي وسط اون من انگار زدمي حرف جوري يه. کنم نگاه بهش شدم مجبور
 .بود زده زل بهم خونسرد خيلي که بود گرفته لجم. دزديد رو ازم رو نگاهش سريع

 داريد؟ مشکلي شما بله -
 با االن و بوديد پدرم با که دفعه اون کنيد؛ سوپرايز رو آدم ميايد جشن اين به که دفعه هر داريد عادت شما آخه -

 !جالبه خيلي. کاتب ماني
 .کردم نگاهش حرص با
 .بود آويزون بهتون جوريهمين عموتون دختر هم دفعه اون هستيد؛ بينيپيش قابل شما برعکس ولي -

 .کرد نزديک بهم رو خودش و کرد حلقه کمرم دور رو دستش کنم،مي رويزياده دارم من بود فهميده انگار ماني
 کرده تعجب من با هلنا بودن از هم ونعموت. من تا دارن بيشتري توجه نامزدم به جشن اين تو همه کنم فکر: ماني
 کجاست؟ مشکلش هستن من نامزد االن بودن شما پدر همسر قبال ايشون اينکه. بود

 .تفاوتشبي جلد همون تو رفت سريع ولي بود؛ شده خشک ماني دهن به چشمش عطا
 .مربوطه خودشون به ايشون زندگي نيست؛ مشکلي -

 .چسبيد بازوش به دوباره و عطا سمت اومد بهار
 ...کارت بابا بيا عزيزم -

 .خورد جا دفعه يه من ديدن با و افتاد من به چشمش
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 ...جااين تو -
 !کاتب آقاي اجازه با عزيزم؛ بريم: عطا

 و بود ما سمت سرش بهار. شد دور ازمون کشيدمي رو بهار بازوي که درحالي و داد تکون هم فاتح براي رو سرش
 .نبود ورباقابل براش من وجود هنوز
 کنن؟مي برخورد باهات دوستانه قدراين جااين همه که دختر کردي کارچي: ماني
 .بود گذاشته گلوم روي رو دستش يکي انگار بزنم؛ جيغ خواستمي دلم

 !بود لياقتشون که کاري -
 .داشتي برخورد باهاشون لياقتشون از بيشتر کنم فکر: فاتح

 .زد رنگيکم لبخند که رفتم فاتح به ايغره چشم
 داشتن همه و شد پخش آرومي آهنگ. هستم چي دنبال دونستمنمي هم خودم و کردممي نگاه اطراف به شهمه

 .بود شده کمتر سالن نور. رقصيدنمي نفره دو
 برقصيم؟ يکم خوايمي: ماني

 .ماني سمت برگشتم
 مني؟ با -
 .فاتحم با نه -

 .کرد هنگا ماني به حرص با و شد گرد هاشچشم فاتح
 .ديگه پاشو -
 .شو خيالبي رو من ماني ندارم حوصله -
 .نکردن باور هنوز کنم فکر. کنن باور رو نامزدي اين هم بقيه بذار واجبه؛ پاشو -

 .کرد بلند صندلي روي از منم و گرفت رو دستم و شد بلند ماني
 .باشه کار اين به نيازي نکنم فکر: فاتح
 .هست چرا: ماني
 .برد رقصيدنمي همه که جايي تسم رو من ماني

 کاري يه خوادمي شهمه. من خواهر نه اوني خواهر تو انگار حساسه؛ تو و من يـطه رابـ روي قدرچه فاتح اين -
 .نشم نزديک بهت من کنه

 .نفهميدم اصال که من واقعا؟ -
 بوده؟ حواست کي اصال تو -
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 .گرفت رو هامدست ماني
 .نيستم بلد هاـص*رقـ اين از من ماني -
 .بدم ياد بهت بذارم چي؟ يعني -
 گرفتنه؟ ياد ـص*رقـ وقت جااين تو نظر به االن -
 .بگيري ياد بايد آره -
 بگيرم؟ ياد که برقصم کجا قراره مثال -
 .عروسيت تو -
 !خوشه دلت بابا برو -

 .خنديد ماني
 .ميده بهم خوبي حس هي وجودت. نداشتم خوبي اين به حس وقت هيچ هستي؛ تو خوشحالم هلنا -

 نداشتي؟ my friend حاال تا يعني! کلک نگو دروغ -
 .خوب حس يه. خاصه داشتن دوست يه تو به حسم ولي نه؛ باشم داشته دوستش که جورياون ولي چرا -
 .دارم بهت خوبي حس منم ماني؛ دارم دوستت منم -

 .زد موهام روي ايـوسـه*بـ ماني و شد تموم آهنگ
 .کرد نزديک گوشم به رو سرش

 .کنارتم هميشه من من؛ داشتني دوست کوچولوي خواهر -
 .داشتم حرفش به شيريني حس چه

 .رفت سالن يديگه سمت و برگردوند رو روش بعد. کردمي نگاهم سرخ صورتي با عطا. چرخوندم رو سرم
 ميزمون سمت هم با و گرفت رو دستم ماني. بود شده تبديل گس يمزه يه به عطا نگاه با ماني حرف شيريني حس
 .بود کرده اخم بهمون فاتح. نشستيم سرجامون. رفتيم
 کردي؟ اخم چرا چته فاتح: ماني

 بگذرونيد؟ خوش بريد دوتا شما تا اومديم هان؟ چي، براي اومديم ما ثانيا نگو، رو اسم اين قدراين اوال -
 شد؟ چي مگه رقصيديم يکم ما حاال! ديگه نگير بهانه -
 .چي همه به زنيدمي گند کارتون با آخر! که عاواق -
 ناراحتي؟ قدراين کرديم کارچي ما مگه ببخشيد -
 مهمه؟ قدرچه موضوع اين دونيدمي سازگار خانم -
 !نزن غر قدراين دوني؛مي تو فقط نه -
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 .طرفمون اومد اردالن بزنه حرف خواستمي تا فاتح
 .بشيد آشنا هامدوست از يکي با دبياري تشريف شايسته، آقاي کاتب، آقاي -

 .گرفت رو دستم ماني. شدن بلند ماني و فاتح
 .گردمبرمي االن عزيزم -
 .باشه -
 بهم عطا بود مواظبم قدرچه پارسال يادمه. بود شده تنگ ارسالن براي دلم قدرچه. کردم نگاه دوباره جمعيت به

 .نبود هم بهار و نديدم رو عطا کردم نگاه چي هر. نشه نزديک
 از رو مسخره افکار اين بايد. بود شده گرمم و بود حد از بيش سالن گرماي. کردمي امديوونه داشت احمقانه فکرهاي

 .کردم نگاه ميز روي جام به. کردممي دور خودم
 سمت و شدم بلند جام از. بود کرده بدتر رو حالم تلخيش داشت؛ بدي تلخ يمزه. خوردم ازش يکم و داشتم برش

 .شدم راهرو وارد. بشه بهتر حالم شايد بزنم صورتم به آبي که رفتم ستشوييد
 .کن صبر -

. سمتم اومد. سمتش برگشتم آروم. بشم مسلط خودم به تا بستم ثانيه چند رو هامچشم. شدم خشک سرجام
 .کرد پام سرتا به نگاهي. بود هميشه از ترروحبي هاشچشم

 نه؟ بياي هاشچشم به بيشتر که کردي درست جورياين رو خودت -
 وقت؟اون کي چشم به -

 .زد پوزخندي
 هست؟ هم ايديگه کسِ کاتب ماني جز مگه -
 .ندارم کارها اين براي دليلي -

 .بود کرده امکالفه فاصله اين و بود شده نزديکم خيلي اومد؛ جلوتر يکم. بود شده خيره بهم. ترنزديک اومد
 .نبود رفتن عقب براي جايي و ديوار به چسبيدم که جوري عقب رفتم من و جلو داوم دوباره. عقب رفتم قدم يه
 !کنيمي فرار ازم داري بازم -
 کنم؟ فرار بايد چرا -
 اون به بيشتر رو خودت تازه نکردي، گوش تنها نه تو ولي بودم؛ داده هشدار بار چند بهت. چرا دونيمي خودت -

 آره؟ کردي، نامزد باهاش. کردي نزديک عوضي
 .منه زندگي اين نداره؛ ربطي تو به عطا، کنار برو -
 کردي؟ نامزد من از بدتر يکي با خودت وقتاون لجنه، از پر من زندگي گفتي خودت تو. آره توئه، زندگي -
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 !بگير فاصله زندگيم و من از. خوبيه آدم ماني -
 ست؟کارهچي باباش دونيمي کيه؟ يارو اين دونيمي! خوبيه آدم -
 .نيست مهم برام -

 .شد کدر هاشچشم
 !کني نامزد کارخالف يه با که نيستي آدمي تو! نکن بازي من با هلنا؟ کنيمي چکار داري -
 .داره دوستم وقته خيلي داره؛ دوستم ماني. هستم اتفاقا چرا -
 چي؟ تو -

 .زدمي تند تند قلبم و بکشم نفس تونستمنمي. بود دوخته بهم رو هاشچشم
 چي؟ تو فتمگ -

 .دادمنمي رو جوابش چرا. بودم شده الل
 .کرد نزديک صورتم به رو سرش

 چي؟... تو گفتم -
 .اومدنمي باال نفسم. شدم مي ذوب داشتم

 .بود شده خيره بهم
 !دونيمي خوب خودتم و باشي ايديگه کس مال تونينمي تو -

 .آورد وترجل رو سرش. زدمي بيرون امـينه*سـ يقفسه از داشت قلبم
 دونستي؟مي کنه،مي امديوونه هاتچشم -

 شده مسخ. شد چي دفعه يه نفهميدم. نبود ايفاصله ديگه و بستم رو هامچشم. بودن کارافتاده از دو هر مغزم و قلبم
 .اومد بهار صداي موقع همون. دادمنمي نشون العمليعکس هيچ و بودم
 کجايي؟ عزيزم عطا: بهار
 غلطي چه. بود گيج اونم انگار کرد؛مي نگاهم مبهوت عطا. کردم باز رو هامچشم. گرفت فاصله ازم دفعه يه عطا

 رو کسي حس. بود زده خشکش. دادم هلش. دادمي فشار و بود گرفته مشتش تو رو قلبم يکي انگار. بودم کرده
 .کردمي صداش بازم ربها. کنم فرار خواستممي و بودم گرفته تهوع حالت. شده سواستفاده ازش که داشتم

 ...من هلنا -
 .بود شده جمع چشمم تو اشک. نزنه حرفي هيچ ديگه که دادم تکون رو سرم

 !هلنا -

 .گردهمي دنبالت تmy friend بري؛ بهتره االنم. بگير فاصله ازم -
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 .بودم زده يخ. گرفت رو دستم مچ. گذشتم کنارش از
 .بود شده قرمز هاشچشم

 !کني مي نابود رو زندگيت من با لجبازي خاطربه داري کني؛ مي کارچ داري فهمينمي تو -
 .زدم پوزخندي

 .شاهي جناب نيست کار در لجبازي. دارم دوست رو ماني من -
 .داد فشار رو دستم مچ
 آره؟ بموني، باهاش خوايمي -
 .وراون برو کن ولم -
 .بموني باهاش خواي مي گفتم -

 .نيست خوب حالم فهميدنمي چرا
 :زدم داد
 !بذار راحتم کن ولم لعنتي آره -

 .داد هلم و کرد ول رو دستم مچ
 مهم برام ديگه جوريهچه اون گفتم بهت من. نيست مهم برام ديگه! بکن خواد مي دلت غلطي هر جهنم به -

 .خودته مشکل. بکشي گند به رو زندگيت خوايمي که نيست
 .گذاشتم گلوم روي رو دستم. دستشويي تو انداختم رو خودم و رفتم دستشويي سمت. شدممي خفه داشتم
 .زدم صورتم به آب يکم! کن کمکم ميشم؛ خفه دارم خدايا
 دادم اجازه بهش چرا. کردم تحمل اينم از بدتر من. بريزم اشک هااحمق مثل خواستمنمي. بود شده قرمز هامچشم
 به آب ديگه بار چند. شد سرازير هاماشک و نمک تحمل نتونستم! احمق هلناي سرت تو خاک بده؟ بازيم دوباره

 گاز رو لبم! بود بهار با که جهنم به! نيست مهم براش گفت که جهنم به. آرايشم به بودم زده گند. زدم صورتم
 .کردم تميز رو چشمم زير کاغذي دستمال با. بدم قورت رو بغضم تا گرفتم
 .بود پريده هنوز رنگم ولي کردم؛ مرتب رو آرايشم

 .کردم نگاه خودم به آيينه وت
 !کنه سوءاستفاده ازت هربار که ضعيفي قدراين مقابلش در که حقيري خيلي! بيچاره هلناي احمقي خيلي -
 .شدم راهرو وارد و بيرون اومدم دستشويي از

 .جلو رفتم آروم اومد،مي راهرو ته از صدايي
 .زدمي حرف موبايل با داشت. بود عطا صداي
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 فهميدي؟ بشه، معلوم بايد بامش چي همه -
 .زنممي آتيش رو تونهمه نفهميد شب آخر تا اگه! کني پيدا تونينمي چيزي که جهنم به -

 .چسبوندم ديوار به بيشتر رو خودم
. بود رفته انگار نيومد صداش بعد يکم بود؟ چي منظورش. نشنوه رو هامنفس صداي تا گذاشتم دهنم روي رو دستم

 .نبودن هنوز فاتح و ماني نشستم جام سر و نسال سمت رفتم منم
 خوبيد؟ خانم، هلنا سالم: آريا

 .بود قرمز صورتش. کردم بهش نگاهي
 !شدمي کامل داشت خورديم اعصاب کلکسيون داشتم؛ کم رو اين فقط

 .واستي پات رو تونينمي چون خوردي زياد کنم فکر. نيستي خوب زياد معلومه تو ولي خوبم؛ من -
 !اومدي سلطان پسر با شنيدم! توپم توپ خوبم؛ خيلي من اتفاقا -
 .رسهمي زود خبرا -
 .ميپرن هابزرگ با دارن عادت خانم نگو ندادي؛ اهميت من به چرا بگو -

 .زدم بهش پوزخندي
 !ندارم رو اتمسخره هايحرف يحوصله کارت؛ پي برو آريا -
 .ديگه يکي سراغ ميره و کنهمي ولت زود. نيستن وفادار زياد اهآدم جور اين. دارم هميشه رو تو يحوصله من ولي -
 نه؟ وفاداري، تو البد -
 .بخواد دلت تا -

 پي برو شده تموم هاتحرف اگه حاال. تmy friend حالبهخوش باشه؛ ميگي که طوراين اميدوارم. باشه -
 .کارت

 ...هنوز من هلنا -
 ... وگرنه ببندي رو دهنت بهتره -
 .باشي من با روزي چند تو اگه فهمهنمي رويا اون -

 .چکيدمي آب صورتش سرو از. صورتش تو ريختم براشتم رو ميز روي که آبي ليوان

 اين از که باشم داشته اتmy friend به شباهتي نکنم فکر! امکي من ببين کن نگاه خوب اومد؟ جا حالت -
 !ميدي بهم کثيف پيشنهادهاي

 .گرفت رو زومبا. بود شده گرد هاشچشم
 ...جرئت چطور -



 

 

483 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 عزيزم؟ اومده پيش مشکلي: ماني
 .کردنمي نگاه آريا به تعجب با ماني و فاتح. برداشت بازوم از رو دستش آريا

 .ميرن دارن فخار آقاي نيست؛ چيزي نه -
 نگاهش از. کنهمي نگاهم پوزخند با داره عطا ديدم چرخوندم رو سرم. رفت خروجي سمت سريع حرف بدون آريا

 .تئاتر اومده کرده فکر. کردهمي نگاهم داشته اول از که بود معلوم
 خوبي؟ هلنا: ماني

 .خوبم آره... ها -
 بود؟ خيس چرا بود؟ کي پسره اين -
 .شه خنک روش ريختم آب بود شده گرمش نبود؛ مهم کن ولش -

 .نشستن دو هر. زد لبخندي فاتح
 هستيم؟ وضعي چه تو ما فهمينمي کني؟نمي کنترل رو خودت چرا هلنا: ماني

 فهمي؟مي نيست، خودم دست. کنم نگاهش ساکت ميگه بهم پرت و چرت کسي وقتي تونمنمي من ماني -
 گفت؟ بهت چي مگه هستي؟ عصبي چرا عزيزم -
 کرديد؟ چکار شما. نيست مهم کن ولش -
 .سمت اين ادمي داره عطا. ميگم بهت بعدا حاال. شديم آشنا نفر چند با فقط هيچي، -
 .داره اينقشه چه باز نبود معلوم کردم نگاهش حرص با
 .دارم کار باهاتون بيايد دقيقه چند ميشه کاتب آقاي -

 .رفت باال ابروهاش ماني
 من؟ با -
 .لحظه چند بله -

 .رفت عطا با و شد بلند جاش از و کرد نگاه فاتح به ماني
 داره؟ کارچي ماني با -

 .دونمنمي: فاتح
 .نکنه کاري وقت يه دنبالش روب -
 بکنه؟ خوادمي چکار مثال -
 .دونمنمي -
 .نداره بهش کاري نترس -
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 دوني؟مي کجا از تو -
 .شد عوض نگاهش حالت

 نگراني؟ قدراين چي براي اصال کنه؟ چکار باهاش خوادمي مهموني تو مثال. معلومه -
 باشم؟ نبايد -
 .بشناسيش وقته خيلي نکنم فکر نه -
 چيزي کوچکترين به که عطا مقابل در اونم. نبوده طرف هاآدم جوراين با حاال تا و نيست ايحرفه تو مثل ماني -

 .کنه اشتباهي ماني ترسممي. کنهمي شک
 کارجنايت يه عطا و ستپاستوريزه خيلي ماني کنيمي فکر. نيست عرضهبي هم قدرااون ماني نباش، نگران -

 نگرانشي؟ حد از بيش قدراين چرا کنه؟مي خفه رو جونيمان االن و ايهحرفه
 .شد گرد هامچشم

 چيه؟ ماني و من يـطه رابـ با مشکلت تو -
 .غيرطبيعيه که شماست رفتار ندارم؛ مشکلي من -
 چيه؟ منظورت -
 شناسيش؟مي وقته چند مگه. رفتي فرو نقشت تو انگار -
 ربط خودمون به بشناسمش که مدتي هر. نداره ربطي تو به نم شخصي روابط درضمن! باش زدنت حرف مواظب -

 هستي؟ هم منکر از نهي و معروف به امر ستاد جز نکنه. داره
 .کرد نگاهم عصبانيت با
 .کنه درست مشکلي شخصيت روابط خوامنمي فقط ندارم، کاري شخصيت روابط و تو به من -
 .باش خودت وظايف فکر تو. کنم کارچي دونممي من نترس -

 . بود حساس ما يـطه رابـ به حد از بيش فاتح گفت،مي راست ماني
 .بود قرمز صورتش و برگشت بعد يکم ماني

 .بريم پاشو هلنا -
 شده؟ چي -
 !بريم گفتم -

 !چيه موقعيتمون نيست حاليت اينکه مثل! ماني باش آروم: فاتح
 .باش ساکت. نداره ربطي تو به -
 .کرد بلندم و گرفت رو بازوم ماني. شده چي فهميدمنمي. کنه رفتار يجوراين بود بعيد ماني از
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 !بريم گفتم نشنيدي؟ -
 .گرفت درد دستم ماني -
 !بيفت راه نزن حرف -

 .کنه آبروريزي بيشتر ماني خواستمنمي
 .کردم سرم هم شالم. کردم تنم برداشتم رو مانتوم
. بود شده ديوونه جورياين ماني که بود شده چي دونمنمي من. بود شده قرمز صورتش حرص از. شد بلند هم فاتح

 .طرفمون اومد پوشيممي لباس داريم ما ديد اردالن. بود کرده کارچي باهاش عطا نبود معلوم
 کاتب؟ آقاي کجا -
 .بريم بايد اومده پيش واجب کار -
 .بزنيم حرف کار يدرباره هم با خواستممي تازه اومديد که نيست ساعت چند هنوز -
 .اجازه با. بريم بايد ديگه؛ روز يه براي باشه -
 .هستم منتظر پس باشه -

 دنبالمون و کرد خداحافظي اردالن از هم فاتح. کشيد حياط سمت رو من و گرفت رو دستم مچ حرف بدون ماني
 ماشين دم به. زمين بخورم بار چند بود نزديک که رفتمي تند قدراين و دادمي فشار داشت رو دستم مچ ماني. اومد

 .کردمي رويزياده داشت ديگه. بيرون کشيدم دستش تو از رو دستم. رسيدم
 چيه؟ کارا اين شدي؟ ديوونه چته -
 نه؟ شده، چي دونينمي تو -
 کني؟مي جورياين چرا شده؟ چي ندارم؛ غيب علم نه -
 .بگم بهت تا بيرون بريم -
 .شده يچ بگو االن همين نميام؛ جايي تو با من -

 گند چي همه به داريد. کنيد حل رو اختالفاتون بيرون بريد شيد سوار چيه؟ هابازيمسخره اين ديگه بسه: فاتح
 .زنيدمي

 .شو سوار: ماني
 سوار. کردممي رفتار اون مثل نبايد منم. کردمي خراب رو چي همه داشت ماني بازيبچه گفتمي راست فاتح

 خيلي بود معلوم ولي زد؛نمي حرفي و بود ساکت. بيرون اومد خونه از و داد گاز و شد سوار هم ماني. شدم ماشين
 .عصبانيه

 .بوديم شده دور شونخونه از
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 !نقشمون به زدي گند شده؟ چت معلوم -
 .سمتم برگشت ماني

 هان؟ گفتمي چي اون پس! نه گفتي تو چيزيه؟ آشغال عطاي اون تو بين نگفتم بهت مگه هان؟ چمه من -
 .بودم شده هل. بود پريده گمرن
 گفت؟مي چي -
 .کنم اشخفه جاهمون خواستمي دلم که قدراين زد؛مي تدرباره قشنگي هايحرف -
 گفت؟مي... چي -
 آره؟ بود، کرده تصيغه -

 بزنه؟ رو حرف اين ماني به بود تونسته طورچه عطا. بود شده گرد هامچشم. بودم شده الل
 :زد داد
 گفته؟ راست هلنا، بزن حرف گفته؟ دروغ يا بود کرده تصيغه! بزن حرف ه؟ن يا آره -

 .بودم ساکت. بگم دروغ ماني به ديگه خواستمنمي
 .بوده دروغ گفت چي هر و نگفته راست بگو لعنتي، بزن حرف -
 .آره -

 .برگردوند رو سرش پشتي ماشين بوق با و شد خيره بهم ثانيه چند ماني
 بوده من با اول که هستي کسي با و بوده من يصيغه هلنا گفت وقتي تونستي؟ طورچه! ميشهن باورم هلنا واي -

 ازم احمق توي اينکه خاطربه نکنم، اشتباهي کار که داشتم نگه رو خودم قدرچه دونينمي! کنم اشخفه خواستممي
 .بودي کرده قايم رو مهمي اين به موضوع

 و دروغه همه هاشحرف کردممي فکر اين به فقط زدمي حرف داشت که تمد تمام. ميگه دروغ داره حتما گفتم
 کردي؟ کارچي دونيمي اصال هلنا کردي؟ رو کار اين چرا چرا؟... هلنا چرا. نيست جورياين من هلناي

 !ماني -
 يول کشيدي که سختي همه اين با گفتم ديدمت وقتي. هستي خوبي دختر تو کردممي فکر من. هلنا شو خفه -

 هستي آدمي جورچه تو. موندي سالم تو ولي بودن برت و دور قاچاقچي مشت يه اينکه با نذاشتي، کج رو پات بازم
 درد به تو گفتمي وقيحانه جوراين که شدي اون مثل آدمي يه يصيغه تو کني؟ نگاه صورتم تو ميشه روت هلنا؟

 اينقدر. کرده ولت و شده خسته ازت و بوده باهات تمد يه اونم و بودي نفر چند با نيست معلوم و خورينمي من
 ...زن يه و نداري ارزشي هيچ تو انگار زدمي حرف راحت ازت

 .بود شده جمع چشمم تو اشک
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 !دار نگه -
 .نزن حرف سرجات بشين -

 :زدم داد
 شنوي؟نمي! دار نگه -

 .داشت نگه خيابون کنار ماني
 ...زن يه من بگو! نکش خجالت بگو ام،عوضي يه من آره -

 با ماني. نگرفتم جدي رو هشدارش که بود خودم تقصير. بود زده بهم ايضربه بد عطا. بزنم حرف تونستمنمي
 .کرد نگاهم ناراحتي

 خواستمنمي. بشنوم هيچي خواستمنمي ولي کرد؛مي صدام ماني خيابون يديگه سمت دويدم. شدم پياده ماشين از
 .ببينم رو کسي حتي
 زندگيم؟ به بزنه گند خواستمي کي تا عطا
 بزنه؟ من به راجع رو هاحرف اون بود تونسته طورچه
 .بزنه من به راجع رو هاحرف اين من از ماني کردن دور و هدفش به رسيدن براي بود تونسته طورچه

 *** 
 اممعده. ترکيدمي اشتد مغزم که بودم کرده فکر قدراين. بردنمي خوابم هنوز. بود ? کردم؛ نگاه اتاق ساعت به

 باور هنوز. بود شده تموم گرون برام عطا هايحرف. بودم آورده باال بار چند بودم برگشته وقتي از. سوختمي
 .داشتم تهوع حالت بازم. نبود درک قابل برام بود زده که هاييحرف
 .بودم کرده خاموش رو گوشيم آخرم و بودم نداده جواب رو بود شده بهم که هاييتماس از کدوم هيچ
 و بگيره فاصله ازم ماني که کنه کاري هاحرف اون طريق اين از خواستمي عطا. گرفتممي درست تصميم يه بايد
 .نداشت خبر ماني و من واقعيت از ولي بود؛ شده موفق البته

 .بستم رو هامچشم و خوردم قرص يه
*** 

 .بودم انگاريسهل آدم خيلي من داشت، حق درمانگاه رئيس. اومدم بيرون درمانگاه از
 پذيريمسوليت آدم من دادمي نشون بودم شده استخدام جااون که کمي مدت اين تو اونم گرفتن مرخصي قدراين

 از کنم، فکر بهش حتي تونستمنمي که بود کم قدراون مبلغش که چک يه با حسابتسويه يه با بالخره. نيستم
 همه اين از هامچشم. بود صبح ? نزديک ساعت. کردم روشن رو گوشيم. بود ردهک بيرونم محترمانه خيلي جااون
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 به راجع عطا هرچقدرم. بودم دلخور ازش. بود ماني. خورد زنگ بالفاصله گوشيم. بود شده گرد اساماس و تماس
 .کنه قضاوتم نداشت حق اون ولي بود گفته بد بهش من
 بله؟ -
 خودتي؟ هلنا -

 .دادم ور جوابش سرد خيلي
 باشه؟ خواستيمي کي آره -
 ت؛خونه بيام تونستمنمي. گشتم دنبالت جا همه زدم؟ زنگ بهت قدرچه دونيمي کجايي؟ ديشب از معلومه هلنا -

 .نه يا ايخونه تو بفهمه جوري يه شد مجبور فاتح
 .جوريچه -
 .خوابيدي گفت خدمتکارتون. زدن تلفن خونه به -

 .بود زده زنگ حتما دختره همون بازم زدم پوزخندي
 .گفتي بهم خواستي هرچي که تو داشتي؟ کارچي -
 ...جورياون اون وقتي بود خراب اعصابم من! نباش احمق هلنا -
 مهم نيست مهم برام اون هايحرف از هيچي من. کني يادآوري رو چيزي نيست الزم! کن تمومش ماني بسه -

 .اون هايحرف نه بود تو باور
 .نيست فهم قابل برام کردي صيغه باهاش تو اينکه از هنوز ولي کردم؛ رويزياده من متاسفم -
 رو کار اون شدم مجبور داشتم که موقعيتي اون تو بدون فقط بدم؛ توضيح رو چيزي بهت تونمنمي االن ماني -

 .بکنم
 جورياون داشتي که يمشکالت و بودي تنها که سال همه اين اينکه بعد نداشتم حق من بگم، چي دونمنمي -

 خودت براي ايکننده قانع دليل حتما دونممي. ندارم رو زندگيت تو دخالت حق من! متاسفم واقعا. کردممي قضاوتت
 خودش به ديگه هرکس يا اون که بودي تنها قدراين مدت اين تمام تو. دادم دست از رو کنترلم ديشب فقط داشتي؛

 .بزنه فحر بهت راجع جورياون ميده اجازه
 .ناراحتم هااون عين يکي شدي هم تو اينکه از فقط نداره؛ اهميت برام کسي هايحرف من -
 قدرچه بينممي کنممي فکر که حاال. کنم درکت موقع اون تونستمنمي ولي بود؛ بچگانه رفتارم متاسفم، من -

 .کردم رفتار بچگانه
 حرف تا چند با تو ولي بزنه؛ ضربه بهم که فرصته رهمنتظ دليلي هر به عطا گفتم بهت هم قبال من ماني -

 .ريختي همبه بندازه اختالف بينمون بود اين براي که اشاحمقانه
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 !هلنا متاسفم -
 نگفت؟ چيزي فاتح -
 بهش موضوع اون به راجع چيزي من ولي کردم؛ رفتار جوراون چرا که کرد دعوا کلي من با. بود نگرانت ولي نه؛ -

 .نکرد سوالي ديگه اونم. نگفتم
 .نيست تو و من بين دعواي نگران شه؛پرونده نگران اون نترس -
 کجايي؟ االن -
 .زنممي قدم خيابون تو دارم اآلنم و شدم اخراج کارم از. بيرونم -
 کنيممي داريم که کاري اين با بعدم فرانسه؟ بريم بايد ماجرا اين شدن تموم بعد نرفته که يادت کن، ول رو کار -

 دنبالت؟ بيام خوايمي. شدي اخراج بهتر همون مونه؛نمي کردنت کار براي وقت
 .باشم تنها يکم خواممي نه -
 بخشيدي؟ رو من هلنا -
 .گفتممي بهت بايد بودم، مقصر خودم آره -
 .کنيم هماهنگ هم با بايد هفته آخر يبرنامه براي گفت فاتح راستي. کن فراموشش -
 خبره؟ چه هفته آخر -
 .بگم بهت نشد وقت کرده؛ دعوت شمال ويالي به رو ما اردالن ديشب -
 بريم؟ بايد چرا -
 .بزنه حرفي جااون شايد. نزده معامله از حرفي هنوز مردک. بريم الزمه ميگه فاتح دونم،نمي -
 موندرباره ارهد االن حتما. کنه اعتماد بهمون باشيم داشته انتظار ازش زودي اين به نبايد زرنگه، خيلي اون -

 زدي؟ حرف آراد با. کنهمي تحقيق
 .باشيم داشته جلسه فاتح با قراره خونه، همون بريم بايد بعدازظهر راستي. بود نگرانمون خيلي آره -
 .بعدازظهر تا پس. باشه -
 .دنبالت ميام ظهر بعداز -
 .هميم با هنوز ما بدونه عطا خوامنمي فعال. نه -
 !زدم حرف بد باهات که ببخش و من بازم. باش خودت مواظب. دونييم بهتر تو خب، خيلي -
 .کن ولش ماني -
 .باشه -

*** 
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 هاييحرف اون با ميگه خودش با حتما کردم، آشتي ماني با که فهميدمي فعال نبايد عطا. خونه اون سمت رفتم تنها
 .زنهمي رو من قيد زده ماني به که

 بلند جاشون از بقيه و ماني. شدم خونه وارد. ببينم بينهمي هم با رو ماني و من هدوبار وقتي رو اشقيافه دارم دوست
 .شدن
 .گمشده خانم سالم: فاتح

 .کردم نگاهش حرص با
 .باشم تنها خواستممي فقط بودم؛ نشده گم من درضمن. سالم -

 .داد باال رو ابروهاش فاتح
 ميشي؟ عصباني چرا باشه -
 .ميشم عصباني بري راه اعصابم رو ديگه يکم اگه ولي نيستم؛ عصباني من -

 .شد گرد هاشچشم فاتح
 .بشه عصباني هلنا خوادمي دلت اينکه مثل فاتح سرگرد: علي

 .بخواد دلم نکنم فکر نه -
 .کردمي نگاهمون اخم با حرف بدون مدت تمام اميني
 از احتماال جنساشون جاييجابه براي و بده مانجا بزرگ يمعامله يه اردالن قراره دادن خبر هابچه که جوراون: فاتح

 .کنهمي احتياط خيلي پس کاره محافظه کال اردالن ولي مهمه؛ خيلي محموله درسته. گيرهمي کمک ما
 داره؟ نقشي چه عطا: ماني

 .هکننمي شرکت معامله تو مستقيم خودش يا زرنگه خيلي يا. نديديم عطا از اثري هامعامله از کدومهيچ تو ما -
 .اردالنه يکاره همه اون غيرممکنه؛: اميني

 روي من. کنيم تمرکز هااون از يکي روي بايد کدوم هر کنيم، جمع رو حواسمون بايد نيست؛ مدرکي که فعال -
 .عطا روي هلنا و فخار خسرو روي ماني اردالن،

 .هستم عطا مواظب خودم من نکرده الزم: ماني
 آدم فخار خسرو نکنم فکر درضمن. کنار بذاري رو شخصيت حساسيت و نيدبک گفتم که رو کاري بهتره: فاتح
 .باشه اهميتيکم

 .کرد نگاه فاتح به عصبانيت با ماني
 .داد ادامه زدنش حرف به و نداد اهميتي بهش فاتح

 .بشه حساس فاتح خواستمنمي. داد تکون رو سرش ماني. رفتم ماني به ايغره چشم



 

 

491 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

*** 
 مدت تمام ببينم؛ رو عطا خواستمنمي شايدم. احمقانه مسافرت اين به برم خواستنمي دلم الاص. بود آماده چي همه
 .نياد عطا که کردممي دعا
 .نزد حرفي ولي نبود هم راضي انگار ولي نگفت؛ چيزي. گفتم ماني يدرباره سيا به

 همون. بشه آشنا بيشتر اهامب خوادمي االنم و برگشته خارج از سال چند بعد. بوده دانشگاهيم هم گفتم بهش
 بايد گفت سيا. سيا حتي بشه دار خبر ماني و من يـطه رابـ از کسي خواستمنمي هنوز بود، زده فاتح که هاييحرف

 .بود شده ترراحت يکم خيالش انگار ماني ديدن از بعد ولي نکنم؛ اشتباه که نگرانمه چون کنم جمع رو حواسم
 .باشه يخوب پسر مياد نظر به گفت بهم

*** 
 .کردمي درد خوابيبي از هامچشم و بودم نخوابيده خوب ديشب. شدم ماني ماشين سوار

 مريضي؟ هلنا -
 .نه -
 قرمزه؟ هاتچشم چرا -
 .ميشم خوب خوردم قرص کنه؛مي درد سرم يکم نيست چيزي -
 .بشه بهتر سرت تا بخواب يکم پس -
 .باشه -

 .بستم رو هامچشم
 .کردم باز رو هامچشم ماني هايتکون با
 خوابي؟مي قدراين خرسي مگه خبرته؟ چه. رسيديم! خوابيمي قدرچه پاشو -
 خوابم؟ ساعته چند مگه -
 .باشه ساعت چهار کنم فکر -

 .شد گرد هامچشم
 واقعا؟ -
 مسافرت؟ ميري جورياين هميشه تو -
 .نيست خودم دست بره،مي خوابم ماشين تو من ماني ببخشيد -
 .گذرهمي خوش خيلي تو با رفتن مسافرت سپ -

 .زدم لبخندي
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 .جااون بريم نميشه جورياين. کرده ورم هاتچشم که بشور رو صورتت برو حاال -
 .رفتم دستشويي سمت و شدم پياده ماشين از. داشت نگه کافه يه کنار ماني

 .زدم صورتم به سرد آب مشت چند. بود کرده ورم هامچشم گفت،مي راست. شستم رو صورتم
 .ماشين سمت رفتم دوباره. کردم آرايش يکم و آوردم در کيفم از رو آرايشم لوازم
 .زدمي حرف فاتح با و بود وايساده ماشين کنار چايي دوتا با ماني

 .سالم -
 داشتيد؟ خوابيکم سازگار خانم سالم: فاتح

 .بود لبش روي ايموزيانه لبخند
 .خيلي آره -

 .بپره خوابت وربخ چاي يکم: ماني
 .ببينيد نداريد چشم دوتا شما خوابيدم من يکم حاال -

 ساعته؟ چهار منظورتون يکم؟: فاتح
 .رو چايي اون من شديد؟بده راضي حاال! خوابالو من باشه -

 .گرفت سمتم رو چايي ماني
 .زدنمي لبخند دو هر ماني و فاتح

 .ميدم رو جوابتون موقع به منم. بخنديدن آره -
*** 

 محوطه تو خسرو و آريا و اردالن. بود سبز جا همه که فصل اين تو مخصوصا بود، قشنگي جاي. شديم ويال اردو
 .شديم پياده ماشين از. بودن

 .بود جوري يه من به نگاهش هنوز. داد تکون من براي رو سرش و داد دست فاتح و ماني با. سمتمون اومد اردالن
 !بفرماييد اومديد خوش -

 .کرديم سالم و بقيه پيش رفتيم
 اشاره خدمتکار به اردالن. گرفتمي هم قيافه پررو. ندادم محلش و برگردوندم رو روم منم و کرد نگاهم اخم با آريا
 .بده نشون رو اتاقمون کرد
. باشم تنها خواستمي دلم کردم، قبول منم. تنها منم باشن هم با ماني و اون که گفت فاتح دادن بهمون اتاق دوتا

 .داشت ويال پشت يمحوطه به در يه و بود دريا به رو اتاقم. شدم اتاق اردو
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 خوب هم آرايشم. بستم ساده موهامم. پوشيدم جين شلوار با آبي ربعسه آستين بلوز يه و کردم عوض رو هاملباس
 .بيرون اومدم اتاق از. بود

 ناآروم بازم لعنتي قلب اين. کشيدم عميقي نفس. اطرافه همين دونستممي و بودم ديده محوطه تو رو عطا ماشين
 .اومد سرش پشت هم فاتح و بيرون اومد اتاقش از من با زمان هم ماني. بود

 !شدي خسته راه تو خيلي آخه کني؟ استراحت احيانا خواينمي: ماني
 .زدم ماني بازوي به مشتي

 .نميگم هيچي من هي! ميشي پررو داري ديگه -
 .داد ماساژ رو دستش ماني

 .دختر داري زوري عجب آخ، -
 .بنداز تيکه بهم بازم داري جرئت اگه حاال کردي؟ فکر چي پس بله -

 .کشيد خودش سمت رو من و امشونه دور گذاشت رو دستش ماني
 !من کوچولوي هلناي بکنم غلط من -
 کوچولويه؟ کجام من ماني! ا -

 .شده خوب تونـطه رابـ بازم که بينممي:  فاتح
 داره؟ شکاليا: ماني
 .زد پوزخندي فاتح

 .نداره ربطي من به -
 با عطا. کرديم نگاه کردمي نگاه فاتح که جايي به ماني و من فاتح يسرفه با. بود مشونه دور دستش هنوز ماني

 و بود امشونه دور دستش که درحالي. طرفش رفت خونسرد خيلي ماني. بود شده خيره ماني و من به سرخ صورت
. بود آشوبي دلم تو و داشتم بدي حس. کرد دراز عطا سمت رو شديگه دست. کشيدمي عطا سمت خودش با رو من

 .کردم بلند رو سرم ماني صداي با
 .بود امشونه دور که بود دستي به عطا هايچشم

 شما؟ حال شاهي، آقاي سالم -
 رو ماني دست ميليبي با و دکر دراز رو دستش. ماني يشده دراز دست سمت رفت چشمش و خورد تکوني عطا
 .نکردم هم سالم بهش حتي من ولي داد؛ دست عطا با جلو اومد هم فاتح. داد فشار

 .افتادم بود زده ماني به که هاييحرف ياد
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 تو خواستمنمي پايين، انداختم رو سرم. بودم عصباني ازش بود گفته ماني به که هاييحرف اون خاطربه هنوز
 .نداشتم رو باشه جورياين هاشچشم اينکه طاقت. کنم نگاه سرخش هايچشم

 .کنم فرار عطا نگاه زير از تا برم اتاقم سمت خواستممي
 .ميام االن بردارم رو گوشيم اتاق تو برم من ماني -

 .برداشت امشونه روي از رو دستش ماني
 .بيا زود عزيزم برو -

 .رسيديم دادممي خبر سيا به بايد رفتم اتاق سمت
 .بيرون اومدم اتاق از و زدم زنگ سيا هب

 آره؟ چسبيدي بهش هنوز: عطا
 .کردم ه نگا بهش و گذاشتم قلبم روي رو دستم

 .کردممي رفتار طبيعي بايد منم بگيره ناديده رو من خواستمي اون که حاال بود، گرفته نشونه رو قلبم پوزخندش
 داره اعتماد بهم نيست، تو مثل اون ولي نه؟ کنه، ولم داشتي انتظار زدي ماني به که گوهرباري هايحرف اون با -
 .گذرهنمي داره دوست که کسي از مريض آدم يه هايحرف با و
 !بينيمي بد نکن لج من با. خوادنمي دلم که کنم کاري کنيمي مجبورم داري ديگه هلنا -
 !شاهي عطا حقيري که واقعا بگي؟ ماني هب گفتي که اوني از بدتر هاييحرف بازم کني؟ کارچي خوايمي مثال -

 .گرفت طرفم به رو انگشتش. طرفم اومد عصبانيت با عطا
 .بگير فاصله آدم اون از! باش مطمئن ميشي، پشيمون -

 .ديگه بيا موندي؟ کجا جان هلنا: ماني
 سمت و گذشتم کنارش از بهش توجه بدون منم. کنم گوش حرفش به من بود منتظر انگار. بود شده خيره بهم عطا

 .بود منتظرم در دم ماني. رفتم حياط
 رفتي؟ کجا ساعته يه -
 .بزنم زنگ سيا به رفتم -
 گفت؟ چيزي بهت عطا بازم ناراحتي؟ چرا -
 !نزن حرفي مورد اين در کنممي خواهش ماني -
 .پريده رنگت باشي آروم کن سعي ولي کنم؛ ناراحتت خوامنمي. بگي تو چي هر باشه -

 .سکوت فقط خواست؛مي سکوت دلم. منزد حرفي
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 به لعنت. بود چسبيده عطا بازوي به که بود بهار به حواسم يهمه من ولي بودن؛ زدن حرف مشغول همه نهار موقع
 !زيبايي همه اون با بهار
 نفس به اعتماد وقتهيچ. نبود خاص نظرم به هم خيلي که مشکي هاييچشم فقط داشتم؟ ازش برتري چيز چه من
 برابر در اصال کردممي حس االن. کردمي سرزنشم دونستمنمي زيبا رو خودم اينکه خاطربه هميشه هستي. شتمندا

 چشم به خواستممي مثال! خوشگله که جهنم به کردم؟مي مقايسه بهار با رو خودم داشتم چرا اصال. نيستم زيبا بهار
 بود؟ مهم مگه اصال باشم، زشت من بذار بيام؟ کي

 خوريد؟نمي چيزي چرا خانم هلنا :اردالن
 .کردنمي نگاه من به همه. کردم بلند رو سرم
 .شد خوردن مشغول و پايين انداخت رو سرش بعد و کرد نگاهم ثانيه چند فقط عطا
 خوبه؟ حالت خوري؟نمي چرا عزيزم: ماني

 .ندارم ميل ممنون -
 .شدم بلند جام از
 .کنم استراحت ميرم -

 .نکرد بهم هم نگاهي ديگه حتي و خوردمي رو غذاش تداش ريلکس خيلي عطا
 هم لبم. بود خوب دماغم. بودم کرده پيدا حساسيت خودم به انگار. کردم نگاه خودم به آيينه تو و رفتم اتاق سمت

 .بود سفيدتر يکم پوستم يا بود آبي حداقل يا بود سبز خواستمي دلم. بود درشت مشکي هامچشم. بود معمولي
. کشيدم دراز تخت روي و رفتم تخت سمت. کردم پوفي کردم؟مي بررسي رو خودم داشتم چرا! بودم هشد احمق
 تنها اين. کنم فرار خواممي آره. کنم فرار خواستممي بازم. ببينمش خوامنمي ديگه! بشه تموم زود ماجرا اين کاش

 .کنم فرار ازش خواممي هميشه که مورديه
. بوديم نيومده که گردش براي. نبود ايچاره ولي بيرون؛ برم اتاق از خواستنمي دلم هنوز. بود هشت نزديک ساعت

 .بدر سيزده اومدم و خوابممي شهمه خرس مثل من گفتمي خودش با فاتح حتما
 صداي. بيرون رفتم کردم باز و بود حياط به رو که دري آروم. رفتم صدا سمت. مياد صدا حياط تو از کردم حس

 .کردم قايم ديوار پشت رو خودم. زدمي حرف موبايل با داشت که بود خسرو
 .جاناين فعال: خسرو

 .دارم شک بهشون من مطمئني؟ تو -
 به که اوني کني؛ کارچي بايد که دونيمي معامله انجام بعد فقط. بزنه حرف باهاشون امشب ميگم اردالن به باشه -

 .داره نقشه هم ما براي مطمئنم نکرده رحم پدرش
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 .کنن شک ممکنه برم بايد من فعال -
 .کردم قايم ديوار پشت بيشتر رو خودم
 اتاقش از داشت ماني. بيرون رفتم ديگه در از و اتاق تو رفتم سريع. دادممي خبر فاتح و ماني به بايد رفت خسرو
 .بيرون ميومد
 .بستم رو در و اتاق تو دادم هلش

 کني؟مي همچين چرا چته؟ -
 کجاست؟ فاتح -
 خوبي؟ تو. بود شده سردم بپوشم چيزي يه اومدم منم. بيرونه -
 .آره -

 .گفتم ماني به رو خسرو هايحرف
 .ندارن باهامون کاري نشه انجام معامله تا نباش، نگران. برسن هم رو ما حساب خوانمي پس لعنتي -
 .کننمي شک کنم صداش اگه االن ميگم فاتح به امشب -
 !داري نسبت چيزي خرسي با مطمئنم خوابي؛مي خيلي تو اهلن ميگم. بريم باشه -

 .ريختم بهم رو ماني موهاي و خنديدم
 .خودتي خرس -
 .کردم باز رو اتاق در

 .طرفم کرد حمله ماني
 !ريزي؟مي همبه رو من موهاي بشي، جريمه بايد وايسا -

 .گرفت رو دستم مچ ماني که بيرون دويدم منم
 .ببينم وايسا کجا کجا؟ -

 .دورم ريخت موهام و کشيد رو موهام کش
 !کن ولم ماني -

 .کنهمي نگاه جلو به داره ديدم. کردم نگاه بهش. کرد ول رو مچم دفعه يه ماني
. بيرون رفت در از حرف بدون عطا. کردم نگاه بود ماني و من به نگاهش که عطا به و گوشم پشت زدم رو موهام
 کرد؟مي کارچي جااين اون لعنتي. بود زده خشکم

 .بريم بيا هلنا -
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 بهار. زدنمي حرف خسرو و اردالن با داشتن فاتح و ماني. بيرون رفتيم و بستم رو موهام و برداشتم رو موهام کش
 سرم! کهنه درد يه داشتم؛ امـينه*سـ يقفسه تو دردي. کردمنمي نگاهشون. زدمي حرف عطا گوش تو شهمه هم
. توشه چي بفهمي تونستينمي که بود وقتي مثل هاشچشم. کنهمي نگاهم داره عطا که ديدم کردم، بلند رو

 دنبالش بهارم و ايديگه سمت رفت و شد بلند جاش از کالفه کردم حس. بودم شده خيره بهش قدرچه دونمنمي
 .نداشتم رو هامچشم کنترل که بودم شده ارادهبي قدراين کي کردم؟مي نگاه بهش چرا. رفت

 .سمتم برگشت ماني. شدم بلند جام از. بود شده سردم
 هلنا؟ ميري کجا: ماني

 .شده سردم بپوشم چيزي يه ميرم -
 .برو باشه -

 .برداشتم رو سوئيشرتم و رفتم اتاق سمت
 بهش و کن جمع رو حواست! احمق کن تمرکز. کشيدم رو موهام. باشه هاتچشم به حواست! هلنا سرت تو خاک
 .نديدن رو من و بودن پذيرايي تو عطا و بهار بيرون مدماو اتاق از. نکن فکر
 .شدي ديگه جور يه ديدي رو دختره اين باز چته؟ تو عطا: بهار

 داره؟ نامزد بينينمي! دارم کارچي اون به من! بهار نزن مفت حرف -
 بهتر موقعيت با يگهد يکي تا بينينمي مگه کني؟مي نگاهش جوريچه بينمنمي کردي فکر ولي داره؛ نامزد آره -

 مهمه؟ برات هنوز چرا اون؟ سراغ رفت کرد پيدا
 بقيه مثل يکي اونم نداره؛ ارزشي هيچ برام اون! درک به برن هم با باهاشه که کي هر و اون! بهار ببند رو دهنت -

 .نيست مهم برام اصال
 .گذاشتم قلبم روي رو دستم

 .نمياد خوشم دختره اين از من ولي کنم؛ ناراحتت خوامنمي! دارم دوستت قدرچه دونيمي خودت عزيزم عطا -
 .بهار ندارم جروبحث يحوصله بيرون بريم االنم نيست؛ مهم برام اون گفتم -
 !عشقم باش آروم. نکن ناراحت رو خودت عزيزم باشه -

 خودت! هلنا نباش احمق. بود شده سست پاهام. بود گرفته رو گلوم بغض. رفتن حياط سمت که ديدمشون
 هايشن روي. ساحل دم تا دويدم و رفتم ويال پشت در سمت! درک به برم گفت. نيستي مهم براش دونستيمي

 موازي خط دوتا مثل من و عطا لعنتي؟ احمق کنم حاليت تونمنمي چرا. گذاشتم قلبم روي دستم. نشستم ساحل
 مهم براش اگه زد؟ ماني به بهت راجع فاييحر چه نديدي نيستي؟ مهم براش بينينمي ديوونه، قلب اي! مونيممي

 ...زن يه تو گفتنمي مستقيم غير که بودي
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! من به لعنت! دارم دوستش خدايا. کردم نگاه ميشد ديده سياهيش فقط که دريا به. بود شده جمع چشمم تو اشک
 .زدم مشت قلبم به. ريخت صورتم روي اشک قطره يه! من به لعنت
 !کنم گريه بدبخت دخترهاي مثل خوامنمي. باشم ضعيف خوامنمي! خواهن رو اون ولي لعنتي بمير
 نکنه؟ رو عطرش ـوس*هـ دلم که کنم کارچي خدايا بره؟ سرم از هواش که کنم کارچي سوزه؛ مي داره قلبم خدايا
 کارچي ؟خوادشمي لعنتي قلب اين بازم زده بهم که زخم همه اون با چرا! بجنگم خودم با تونمنمي ديگه خدايا
 .سوزممي مسخره عشق اين از دارم! دارم دوست رو روحشبي هايچشم اون کنم،

 هلنا؟ -
 .ندادم جوابي
 .نشست کنارم اومد ماني

 شده؟ چي عزيزم هلنا -
 منفجر داره سرم هايمويرگ کردممي حس. کردمي درد نريزم اشک که بودم آورده فشار بهش بس از هامچشم
 .کردمي امخفه داشت بغض. پيچيد امشونه دور رو دستش ماني. ميشه

 ريزي؟مي خودت تو رو چي همه شهمه چرا عزيزم؛ شده چي بگو -
 .باشم ضعيف... خوامنمي... ماني -
 داري؟ دوستش -

 چيزي خون دوکاسه جز اشک نريختن براي مقاومت همه اين از دونستممي که هاييچشم با و کردم بلند رو سرم
 .کردم نگاهش بود هنموند ازشون

 نه؟ داري، دوستش -
 .نه -
 .گذرهمي چي دلت تو معلومه هاتچشم از! هلنا نگو دروغ -
 !ماني تونمنمي تونم،نمي! باشم داشته دوستش خوامنمي -
 .نيست جرم که داشتن دوست. نکردي اشتباهي کار تو! عزيزم باش آروم -
 ...اون ولي -
 .نشده ثابت چيزي هنوز گفت هم فاتح که ديدي نيست؛ معلوم هيچي هنوز -
 .نداره من به ايعالقه اون. جداست هم از دنياهامون ما ماني؛ نميشه. ستديگه چيز من مشکل -
 هاحرف اون شب اون وقتي. شهمي حالي چه ميشم نزديک بهت من وقتي بينممي. نيست طوراين که من نظر به -
 .نداشت ايديگه راه انگار تو از من کردن دور براي ولي ناراحته؛ هاحرف اون زدن از خودشم که بود معلوم زد رو
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 .زدم داري صدا پوزخند
 .آسمونه تا زمين از ما يفاصله. دونينمي که هست چيزا خيلي! ماني دونينمي هيچي تو -
 از هم هااون ي؟نديد رو بابا و مامان. کني فرار ازش تونينمي. هلنا کني انتخاب خودت که نيست چيزي عشق -

 که دونممي رو اين ولي ندونم؛ رو چيزا خيلي من ممکنه کرد؟ کارچي عشقشون نديدي. بودن متفاوت دنياي دوتا
 .باشه قوي قدرچه تونهمي عشق

 ...ماني ترسممي -
. يستن درستي کار کردن فرار. نيستي شرمنده خودت پيش جورياين. بشي روروبه ترست با بايد عزيزم، نترس -

 .کنه فرار بخواد که باشه ضعيف قدراين من خواهر نکنم فکر
 .کردم گير باتالق تو انگار! ميشم ديوونه دارم ماني؟ کنم کارچي -
 .باش قوي هميشه مثل. نيست جوراين من هلناي! باش آروم -

 .گذاشتم ماني يشونه روي رو سرم
 .هستي که ماني ممنونم -

 .زد مموها روي ايـوسـه*بـ ماني
 خفه خودت تو رو بغضت ديگه. کني زندگي زن يه مثل کن سعي. نيستي تنها ديگه گفتم. هستم هميشه من -

 دارن نياز هاآدم هاوقت بعضي نيست؛ ضعف نشونه کردن گريه! شدن قرمز قدرچه خوشگلت هايچشم ببين. نکن
. بجنگه آوردنت دست به براي خوادتمي نماو اگه بذار. باش مسلط خودت به. بريم پاشو حاال. عزيزم کنن گريه

 .تو بريم پاشو حاال. کنه تحمل خيلي تونهنمي باشه داشته دوستت واقعا اگه باش مطمئن
 .ميام زود بمونم؟ جااين ديگه يکم ميشه -
 .بيا زود باشه -

 و جااين نشستممي اهافسرده مثل نبايد. کردممي روشن خودم با رو تکليفم اول بايد گفت،مي راست. رفت ماني
 .خوردممي غصه
 .بودم شده ترآروم يکم

 کنيد؟مي کارچي جااين شما خانم هلنا -
 .کردم نگاهي بود وايساده کنارم که فاتح به
 ازدواج تقاضاي ازم بعد و بخونه عاشقانه شعر برام و جااين بياد گيتارش با پولدار و تيپخوش پسر يه شايد نشستم -

 .بشه باز شايد بختم که بشينم جااين گفتم منم ميفته اتفاقا اين از هارمان و هافيلم تو معموال. کنه
 .شد گرد هاشچشم فاتح
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 .تيپيخوش کوچولو يه ولي بزني؛ گيتار بلدي کنم فکر نه پولداري نه چون نبود؛ شما به منظورم نترس -
 .زد لبخندي فاتح

 .سراغم بيان هاسگ نهايتا بشنم جااين هم صبح تا دونممي ندارم شانس من -
 .نيومدن هاسگ تا تو برو پاشو پس -
 .گفت خسرو يدرباره بهتون ماني -
 .بسپره ما به رو معامله قراره گفته اردالن. تهران برگرديم قراره فردا. نباش نگران آره -
 کني؟ دستگيرش خوايمي جوريچه چي؟ خودش پس -
 .قرار سر بيان شخصا خسرو و ناردال هم تا کنيم کاري يه بايد -
 جوري؟چه -
 .دارم فکرهايي يه -
 مياد؟ اونم چي؟ عطا -
 .احتماال -
 دسته؟ هم باهاشون اونم يعني -
 .کنم فکر -
 ميشه؟ چي بشه دستگير اگه -
 نگرانشي؟ -

 .شدم هل
 .بدونم خواستم فقط نه -
 .ميشه اعدام احتماال ولي نيستم؛ قاضي من -

 ...اون خواستمينم. شد فشرده قلبم
 .نيستن اعتماد قابل اينا. باشيد ورااين خطرناکه شب وقتاين. تو بريد شيد بلند -
 مهم برام. چيه موننقشه بفهمه بذار برادرمه، ماني که گفتممي عطا به امشب گرفتم، رو تصميمم. شدم بلند جام از

 بازي اين از بايد بود ترمهم برام چيزي هر از عطا. بميره بذارم تونستمنمي. بيفته براش اتفاقي خواستمنمي نبود
 .رفتم فاتح دنبال. کشيدمشمي بيرون

 !فاتح -
 .سمتم برگشت

 .باشم معامله موقع خواممي من -
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 !نداره امکان -
. باشي جريان در تا گفتم بهت. بگيره رو جلوم تونهنمي ايديگه کسِ يا تو بيام بخوام اگه من که دونيمي خودت -
 .کنم غافلگيرتون اومدنم با خوامنمي دوني؟مي که رو خواهرم يپرونده اجرايم
 .خطرناکه خيلي -
 .باشم آخرش تا خواممي ماجرام، اين جز االن منم. دونممي -
 .کنم فکر بايد -
 .بگو بهم فردا رو مثبتت نظر پس -

 .خنديد فاتح
 .ميشي قيصر شبيه بيشتر خنديمي -
 کيه؟ ديگه قيصر -
 .ميگم رو قيصر فيلم تو وثوقي بهروز نديدي؟ رو فيلمش -

 .شد گرد هاشچشم
 .باشي ششبيه بخواد دلت خيلي حاال. ديگه شيشبيه خب؟ چيه -
 .بکش خجالت دختر برو بيا -
 کنيد؟نمي نگاه فيلم شماها -
 .اومديم مريخ يکره از ما انگار شماها ميگيد جوري يه -
 يدي؟د رو قيصر فيلم حاال ميگم -
 .بچه تو برو بيا -
 .بگو من جون -
 .ديدم آره -
 کني؟مي نگاه ممنوع هايفيلم اين از دونهمي مافوقت -
 !سازگار خانم -

 .نظامي احترام مثل پيشونيم؛ روي گذاشتم رو دستم
 قربان؟ بله -

 .رفتم دنبالش منم و رفت ويال سمت و داد تکون رو سرش. نخنده کنهمي کنترل رو خودش داره بود معلوم فاتح
*** 
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 فقط بگم ماني به راجع عطا به کي که کنم فکر اين به کردممي سعي مدت تمام فقط. بود بهتر مروحيه شام موقع
 .کشتمي رو من حتما فهميدمي فاتح اگه. شدممي فرصت منتظر بايد

 بريم که ازمون کرد دعوت ناردال شام بعد. بشه بهتر حالم من تا ذاشتمي سرم به سر شهمه شوخي با هم ماني
 .شدمي جور فرصت داشت. بگيريم کوچولو جشن يه همکاريمون مناسبت به خوادمي گفت. محوطه تو

 .بيرون رفتم و زدم لبخندي
 .بگم تبريک تونهمه به همکاري اين افتخار به خواستممي خب: اردالن

 .برداشتيم يکي هرکدمون که کرد تعارف هرکدومون به و آورد رو هاييجام آريا
 .برسيم بيشتري موفقيت به هم کمک با بتونيم اين از بعد اميدوارم: اردالن

 .باال آورد رو خودش جام
 !بيشتر همکاري افتخار به -

 .اومدنمي خوشم چيزها اين از وقتهيچ. کردم مزه ازش يکم من ولي خوردن؛ جامشون از همه
 .چرخيد سمتشون سرمون همه بهار جيغ صداي با

 .دادمي نشون رو بود دستش که انگشتري. باال آورد رو دستش بهار
 !ببين بابا! داده ازدواج پيشنهاد بهم عطا -

 خفه داشتم. بود گذاشته گلوم روي رو دستش يکي انگار. لرزيدمي دستم توي جام. بود شده گشاد هامچشم مردمک
 با رو کار اين! نه االن... نه االن. دادمي شکاف رو مقلب داشت انگشترش نگين برق. بود شده تار هامچشم. شدممي
 بدتر انگار ولي بشه؛ خاموش وجودم آتيش تا سرکشيدم ته تا رو دستم توي جام گرفتم،مي آتيش داشتم. نکن من

 ور دستش ماني. سوزندنمي رو قلبم ديگه آريا پوزخند. بودم شده ورشعله. آتيش رو بودن ريخته نفت انگار. بودم شده
 يه و کرد نزديک گوشم به رو سرش ماني. بود حتمي سقوطم االن تا نبود دستش اگه مطمئنم. گذاشت پشتم روي

 تا زدممي پلک هم پشت. بودم داده دست از جا يک رو حواسم تمام انگار. بودم شده کر من ولي گفت؛مي چيزي
 حتما. کردمي نگاه من به مدت تمام عطا و کردمي پرواز خوشحالي از داشت بهار. ببينم رو زندگيم واقعيت

 بهم رو ضربه بدترين عطا. ديدمنمي لعنتي انگشتر اون جز رو هيچي من ولي کرده؛ نابودم قدرچه ببينه خواستمي
 مات و کيش. وايسم پام روي نتونم که جوري! بود کاري اشضربه آخرين. بود کرده له پاش زير رو قلبم. بود زده

 .نبودم نامردي همه اين سزاوار من! بود نامردي خرآ اين. بودم شده
 ماني. نداشتم تعادل رفتن راه روي. رفتم ويال سمت. بمونم جااون کنم تحمل تونستمنمي ديگه. بودم عاشقش من

 .اومد دنبالم
 !هلنا: ماني
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 .باشم تنها خواستممي فقط بزنم؛ حرف خواستمنمي
 !کن صبر هلنا -
 .ماني بذار تنهام -
 ...خهآ -
 !کنممي خواهش بذار تنهام گفتم -

 .شدم ويال وارد. نيومد دنبالم ديگه ماني
 درونم آتيش ولي سرکشيدم؛ و برداشتم آبي ليوان و رفتم آشپزخونه سمت که داشتم قلبم توي سوزش حس قدراين

 آب دوباره برداشتم رو آب شيشه. کردنمي اثر روم هيچي انگار. خوردم ديگه آب ليوان يه دوباره. شدنمي خاموش
. برداشتم رو شکسته هايشيشه شدم خم. شکست و افتاد دستم از شيشه بود، شده بيشتر دستم لرزش ولي بريزم؛
 .کردم جمعشون زمين روي از يکي يکي

 .ترکيدمي داشت آورممي بهشون که فشاري زور از هامچشم مويرگ. نبود هيچي به حواسم
 ه؟ديوون کنيمي کارچي داري -

 و سرد هميشه مثل کاش داشتم؟ نفرت نگرانش هايچشم اين از چرا نداشتم؟ دوست رو صداش چرا. کردم بلند سر
 گرفت رو بازوم دفعه يه. برگردندم رو سرم دوباره. بودم بيزار بود نگاهش تو که مصنوعي ناراحتي اين از. بود روحبي
 .کرد بلندم زمين روي از و
 !کردي داغون رو دستت -
 کشيدم دستش از داشتم که تواني آخرين با رو بازوم بودم؟ نفهميده هيچي چرا. بود خون پر کردم نگاه دستم هب

 .بيرون
 !نداره ربطي تو به فهميدي؟ نشو، نزديک بهم ديگه -
 .بود گنگ چي همه انگار. نداشتم حسي هيچ من ولي بود؛ نگاهش تو چيزي يه. بود شده خيره هامچشم به
 !هلنا -

 دستم به. آشپزخونه تو اومد موقع همون ماني. کنيمي صداش تو که متنفرم اسمم از! نزن صدام! لعنتي نزن امصد
 .گرفت رو عطا ييقه و شد عصبي. کرد نگاه

 عوضي؟ کردي کارشچي -
 .کردمي نگاه بهم حرف بدون عطا
 .بريد دستم کنم جمعش اومدم افتاد دستم از شيشه نيست، چيزي ماني: من
 .کرد ول رو عطا ييقه نيما
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 .بخوره بخيه بايد نيست؟ چيزي ميگي اين به -
 .ماني خوبم من -
 .بيمارستان بريم بايد پريده؛ رنگت نگو دروغ -

 .بيمارستان بري بايد: عطا
 .کرد نگاه عطا به عصبانيت با ماني

 .ببينمت نزديکش ديگه خوادينم دلم. شاهي آقاي بگير فاصله هلنا از! نداره ربطي تو به نزن، حرف يکي تو -
 .زد پوزخندي عطا

 نرفته يادت. داشته نسبتي من با تو با آشنايي از قبل هلنا چون شدي؛ نزديک زيادي بهش که تويي اين کنم فکر -
 .گفتم بهت چي که
 !عوضي شو خفه -

 زمين تا گرفتم صندلي به رو دستم. شدممي بيهوش داشتم. باشم جااون خواستمنمي ديگه. بود شده تار هامچشم
 .نخورم

 ...ماني -
 .سمتم اومد ماني

 .بيارم رو هاتلباس بذار. بيمارستان ميريم االن عزيزم جانم -
 .دويد اتاق سمت ماني
 .بود شده تار کامال ديگه هامچشم

 !هلنا -
 بياره؟ سرم باليي چه خواستمي ديگه خواست؟مي جونم از چي. بشنوم رو صداش خواستمنمي

 ...من هلنا -
 .آشپزخونه تو اومد مانتوم با ماني موقع همون

 .عزيزم بريم -
 و رفتم ماشين سمت ماني کمک با. چرخوندم رو سرم. بود شده خيره بهم هنوز عطا. بپوشم رو مانتوم کرد کمکم
 .شدم سوار

 خوبي؟ عزيزم هلنا -
 !همين م،خسته فقط. خوبم ماني، خوبم -

*** 
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 دلم ديگه. زدمي بخيه قلبم به شدمي پيدا کسي يه کاش. زدن سرم بهم فشار افت اطرخبه. خورد بخيه دستم
 .جااون برگردم خواستنمي

 .کردم نگاه سرم هايقطره به. بريم جا همين از بياره کنه جمع رو وسايلم بره گفتم ماني به
 اون از يا ديدمش؟ ويال اون تو هک روزي از شدم؟ احمق قدراين کي دقيقا شدم؟ جورياين کي از. زدم پوزخندي
 اون از يا اش؟ـوسـه*بـ اولين از يا بودم؟ زده بخشآرام بهش اتاق تو که روزي از يا کرد؟مي تهديدم که روزهايي

 کذايي؟ شب
 شده نابود کي از. بود کرده عادت بهش کي از شدم؛ عاشقش کي از. بودم شده بيچاره و حقير قدراين کي دونمنمي
 .شکستم جورياين کي زا. بودم

 سرم زير که بود دوم بار اين ماه چند اين تو. سرم زير بره که شده ضعيف جورياين قوي هلناي اون کي از
 . کنم فکر هيچي به ديگه خواستمنمي بستم رو هامچشم. رفتممي
 !نداشت وجود مني ديگه بودم؛ شده تموم من

*** 
 .بشه انجام معامله بود قرار هفته آخر

 اولي يدفعه چون باشه؛ معامله تو شخصا بايد خودش که بود گفته اردالن به فاتح. بود شده ريزيبرنامه چي مهه
 فشار خاطربه بعدش ولي کرد؛نمي قبول اول اردالن. کنه شرکت خودش بايد کنهمي معامله گروه اين با داره که

 .کرد قبول فاتح
 .بود هماهنگ بقيه و سرهنگ با فاتح. بشه انجام شهر خارج هايازسوله يکي تو بود قرار معامله
*** 
 من ولي نرم؛ باهاشون کنه منصرفم کرد سعي خيلي ماني. داشتم دلشوره صبح از. بشه انجام معامله بود قرار امروز
 .بذارم تنهاش تونستمنمي
 در ولي بود؛ کرده هماهنگ پليس با فاتح درسته. بذارم تنها رو ماني تونستمنمي و بودم کرده شروع من رو بازي اين

 سوار. بريم ماشين يه با نفر سه هر قرار طبق بود قرار. نداشتم خوبي حس. رفتممي بايد نفر سه خودمون اصل
 .کردمي نگاه بهم آينه تو از اخم با فاتح. شديم فاتح ماشين

 .بودم شده کالفه نگاهش از. بود چي مشکلش دونمنمي
 کني؟مي نگاه يجوراين چرا فاتح؟ چيه -
 .پايي و دست تو فقط اي؟کارهچي وسط اين تو هستي؟ قاچاقچي پليسي؟ اومدي؟ چي براي تو االن -
 .نميام يکي تو پاي و دست تو نباش نگران -
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 .کرد قطع بعد و باشه گفت فقط. خورد زنگ ماني گوشي که بوديم کجا دونمنمي. چرخوندم پنجره سمت رو روم
 بود؟ کي: فاتح

 .چپ به بپيچيم بعدي فرعي گفت اردالن،: يمان
 چرا؟ -
 .بزنم زنگ سرهنگ به بايد مشکوکن؛ دونمنمي -

 .فرعي تو پيچيد بعدش گفته؛ چي اردالن گفت بهش و زد زنگ سرهنگ به سريع فاتح
 .نبود معلوم چيزي و بود تاريک هوا. داريم نگه جلوتر متر چند که گفت و زد زنگ دوباره اردالن

 يه بودم مطمئن. بود دستشون اسلحه. سمتمون اومدن نفر چند و داشت نگه فاتح. بود وايساده ون يه جلوتر متر چند
 .نيست درست وسط اين چيزي
 خبره؟ چه جااين: ماني
 .باش مسلط خودت به! ماني باش آروم: فاتح
 .داد پايين رو شيشه فاتح. شيشه به زد هاآدم اون از يکي

 .شيد پياده ماومدي اردالن طرف از -
 .کرد منتقل بهم بدي حس شد پياده ماشين از که بعدي نفر. شديم پياده. نداشتيم ايچاره

 .بشيد ماشين اون سوار کنيد لطف. محترم خانم و آقايون سالم -
 ميده؟ معني چه کارها اين خبره؟ چه جااين معلومه: ماني
 .ماست کار روال اين کاتب جناب نشيد ناراحت: آريا

 !ميشه تموم گرون براتون کارتون اين باشيد مطمئن: فاتح
 رو هاتونگوشي قبلش البته شيد؛ سوار کنيد لطف حاال. بزنيد حرف اردالن خود با شايسته، جناب مامورم من -

 .من به بديد و کنيد خاموش
 .نبود همراهم چيزي که منم. دادن رو گوشيشون فاتح و ماني
 .بود لبش روي ايمسخره لبخند. سمتم اومد آريا

 .روبديد گوشيتون لطفا محترم خانم -
 .کردم نگاهش حرص با
 .ندارم گوشي من -
 .شما از متفاوت چيز يه بازم. جالبه -

 :گفت آروم
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 .زيبا هلناي مياد خوشم هاتتفاوت همين از -
 رفتمي ماشين که بود کيلومتر چند. بشيم ماشينشون سوار شديم مجبور هم ما. رفت ون سمت و گرفت فاصله ازم

 نزديک بهم رو سرش ماني. بود نشسته آروم جورياين که داشت فکري چه فاتح دونمنمي. بودن ساکت همه و
 .کرد

 خوبي؟ -
 .دادم تکون رو سرم

 .ماني نباش من نگران -
 ون. باشه همراهش چيزي رديابي فاتح کنه خدا گفتم خودم با. عصبيه خيلي بود معلوم ولي نزد؛ حرفي ديگه ماني

 کردم، نگاه فاتح به. کرد مي فرق مسير اون با کامال و نبود بريم بود قرار که جايياون اصال. داشت نگه سوله يه دم
 نفر چند با خسرو و اردالن. شديم وارد. برد سوله سمت رو ما آريا. شديم پياده ماشين از. بود شده گيج اونم انگار
 .بود مشکوک نظر به اوضاع. بودن جااون ديگه
 .کردم نزديک ماني به رو خودم

 !اومديد خوش: اردالن
 اردالن؟ چيه کارا اين ماني؛

 !کاتب جناب باشي ساکت بهتره-
 .شد سوله وارد عطا موقع همون

 .بود شده گيج ما ديدن از اونم انگار. کردمي نگاه ما به تعجب با
 خبره؟ چه جااين: عطا

 .بکنيم مهمي رهايکا قراره. نزن حرف و بمون کنار: اردالن
 .شد نزديک بهمون آريا. کرد اشاره آريا به سر با اردالن

 .بگرديمتون بايد بديد اجازه اگه: آريا
 !ميشي پشيمون کارت از اردالن چيه؟ هابازي مسخره اين: ماني

 .کرد ايخنده اردالن
 .باش آروم و بکنن رو کارشون هابچه بذار کاتب جناب -

 .من طرف اومد هاآدم اون از يکي .سمتمون اومدن نفر چند
 .من با خانوم کنار واستا: آريا
 .بود لبش روي لبخندي. نزديکم اومد آريا
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 . شکنممي رو گردنت بزني دست بهم -
 !خشن چه واي -

 .گوشم کنار آورد رو سرش
 .عزيزم مياد خوشم سرکش زناي از -

 .زد نگچ رو بازوم عصبانيت با و شد خم درد از. زدم پاش به لگدي
 .کنم رفتار باهات خشونت با خوادمي دلت اينکه مثل -

 .رسممي رو حسابت وگرنه باش نداشته بهش کاري! عوضي وراون گمشو: ماني
 :زد داد عطا
 چيه؟ هابازي مسخره اين اردالن؟ خبره چه جااين گفتم: عطا

 .داريم برات بجال يبرنامه يه کن، نگاه فقط شدي؟ عصبي چرا! پسر باش ساکت: اردالن
. گشتنمي نفر دو هم رو فاتح. گشتشمي داشت هم ديگه يکي و گرفت پشت از رو ماني دست هاآدم اون از يکي
 .گرفت فاصله ازم هاآدم اون از يکي حرف با که سمتم اومد دوباره آريا

 .کرديم پيداش قربان -
 .بود ريز يخيل چيز يه. رفت بود هاآدم اون از يکي دست که چيزي سمت آريا

 .کنه پيشرفت قدراين مدت اين تو پليس دونستمنمي. کرديد پيشرفت خوب! پليس جناب به، به: اردالن
 .بودم زدهبهت من و کرد مي نگاه فاتح به زدهوحشت ماني. شد گرد هاشچشم فاتح

 .داده گزارش پليس جناب که سمتي همون ببر رو ردياب آريا -
 .دارم خوشگله خانم اين با کوچولو کار يه من فقط حتما بله: آريا
 .سمتم اومد آريا

 .نباش نگران تو، مال اين زياده وقت بکن، رو کارت برو. آريا نه االن: اردالن
 .گردمبرمي زود خوشگله. روش ساعتم چند اين کردم، صبر قدراين که من! جهنم به باشه -

 .بيرون رفت سوله از و زد لبخندي آريا
 .من روش به البته بشه، انجام درست معامله امشب که کن رديف رو کارها برو هم وت خسرو: اردالن
 .قربان حتما: خسرو
 .رفت هم خسرو
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 انداختي، تله تو رو من خيالت به رزاق فاتح سرگرد خب هان؟ کردين، فکر چي خودتون با! شماها به رسيديم خب -
 گهواره تو هنوز تو دونيمي! بندازه گير رو من نتونست هم بزرگترش تو از جونبچه آخه اَم؟کي من دونينمي آره؟

 .بودم کاره اين من بودي
 .ماني سمت اومد بعد. زد فاتح شکم يه مشتي و جلو اومد اردالن

 آره؟ سلطاني پسر که کاتب، ماني جناب خب -
 .کردمي نگاه اردالن به زدهوحشت هنوز ماني

 بزني؟ دور رو من شدي همکار پليسه اآق اين با! شدي طرف کسي بد با دونيمي -
 .شد پرخون ماني دهن. نشست ماني صورت روي اردالن مشت

 !رواني يديوونه کن ولش: من
 .بودم باهات حساب تسويه منتظر وقته خيلي. ميرسم هم رو تو حساب موقعش به! عوضي يدختره شو خفه تو -

 .کنه حرکت نتونه که بود گرفته محکم رو ماني وهايباز هاآدم اون از يکي که ماني سمت به کرد رو دوباره
 بتونم تا کشيد طول خيلي سلطاني، پسر تو کردم باور اولش چند هر مرده؟ سلطان فهممنمي من کردي فکر -

 .شاهي ماني کردي بازي رو نقشت خوب. نيستي پسرش تو بفهمم
 .بودن شده خيره ماني به بهت با عطا و فاتح

 جرات ولي نيستي؛ آراد شبيه. شو آشنا عموت پسر با جلو بيا عطا. دونستنمي چيزي هم سمونپلي اينکه مثل آخ، -
 تحقيق يکم با. رسيدم رو حسابش موقع سر ولي بذاره؛ کاله رو من سر تونهمي کرد فکر پدرت. داري رو اون

 بچگانه خيلي. ختمتشنا مادرت قبر سراغ رفتي که روزي ولي کردم؛ شک بهت. اومدي فرانسه از تازه فهميدم
 !دادي لو رو خودت

 زنده از شکرحداقل رو خدا. بستم ثانيه چند رو هامچشم. بود داده لو رو خودش جورياين که بود احمق قدرچه ماني
 .نداشت خبر آراد بودن

 پليسه اين با. اومدي در آب از خيانتکار بابات مثل هم تو ولي باشيم؛ خوبي فاميالي هم با تونستيممي شد، حيف -
 تله تو رو من خواستيمي تو وقتاون کنه فرار دستم از نتونست بابات جون؟بچه کني نابود رو من کردي همکاري
 يميونه اولم از هرچند. برادرشم من کرد فراموش ديد رو زن يه تا اونم. اومدي در آب از خيانتکار هم تو بندازي؟

 !عوضي خيانتکار مردک. نداشتيم باهم خوبي
 !بزني حرف پدرم به بهراجع نداري حق: انيم

 .خنديد و زد ماني شکم به مشتي اردالن
 .بود شوک تو هنوز که بود عطا به نگاهم. شد خم درد از ماني
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 !عزيزم برادر پسر باباجونت پيش ميري ديگه ساعت چند تا نباش، نگران -
 .من طرف اومد اردالن

 زياد تو خب! شدي همدست احمق دوتا اين با چرا تو کنممي فکر دارم .سابق داداشزن به تو، به رسيديم حاال -
 بعد شاهي، ارسالن اول چرخه؟ مي هاشاهي پاي و دست تو وقتي باشه مهم تونهمي چقدر مگه زن يه. نبودي مهم
 !نيست بد اشتهات خوبه. شاهي ماني االنم شاهي، عطا

 .زدمي بهم داشت رو حالم چندشش لبخند
 که زني سراغ رفتي اول. گرفتي ازم رو بودن مهم برام که نفر چند غيرمستقيم هم تو. دارم زيادي ينهکي تو از -

 دلم و بودي زن يه تو ولي نبود؛ مهم برام زياد نازي چند هر. دادي فراري رو نازي. کنم ازدواج باهاش خواستممي
 وگرنه نمياد خوشم دوما دست از چون ؟نگشتم نازي دنبال چرا دونيمي. بخورم شکست زن يه از خواستنمي
 رو چي همه ارسالن که سراغت بيام خواستممي. گذاشتمت فشار تحت عطا طريق از. کنم پيداش راحت تونستممي
 تا گذاشتم فشار تحت رو ارسالن. سازمان يمسخره قوانين خاطربه بشم نزديک بهت تونستمنمي. ريخت همبه

 .کردمين قبول اون ولي بشه؛ جدا ازت
 بده طالق رو تو گفتم بهش شب اون. شدنمي کردنت ول به راضي ارسالن که داشتي چي دونمنمي لعنتي توي
 اگه گفتم. برندارم سرت از دست اگه کنه استفاده برعليهم تونهمي که داره مدرکي گفت بهم. نکرد قبول ولي

 درست که کاري تنها. کرد بازي خوب رو هاعاشق نقش خيلي پسره. عسل سراغ فرستممي رو بابک نده طالقت
 .شده عاشقش بابک که بود شده باورش عسل. بود داده انجام

 سراغت؛ بفرستم رو آريا شدم مجبور. کردمي مقاومت بازم اون ولي بذارم؛ فشار تحت بيشتر رو ارسالن خواستممي
 فکر. کرد تهديدم دوباره که بذارم فشار تحت رو ارسالن دوباره شدم مجبور. نيومدي راه آريا با احمق توي ولي
 رو جا همه. باشه داشته مدرک ازم بتونه بود خودش کار به سرش هميشه که ساکت و آروم ارسالن کردمنمي

 دست از تونست و کرد مقاومت بازم ولي بيارن؛ رو مدراک بتونن تا کارخونه سراغش برن فرستادم رو عده يه. گشتم
 .افتاد اتفاق اون و کردن رويزياده هابچه متاسفانه ولي کنه؛ فرار هامآدم

 بکني؟ رو کار اون تونستني طورچه! کثافت آشغال -
 .زد چنگ رو موهام اردالن

 باعث تو بود؛ مونده که بود مخانواده از کسي تنها اون. مرد تو خاطربه ارسالن بودي، اتفاق اين باعث تو! شو خفه -
 !من نه شدي مرگش

 !کثافت کن ولش: ماني
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 هر ميشن؟ عاشقش همه داره چي مگه اين آره؟ عموت،زن عاشق شدي؟ عاشقش هم تو شاهي ماني شده چي -
 چيه؟ تو نظر عطا نيست؛ مالي هم قدرهااون کنممي نگاه چي
 .هستم کي واقعا من دونستنمي هنوز اردالن که شد راحت خيالم. بود کرده مشت رو هاشدست عطا

 .بدونم هم ما بگو داره خاصي چيز. بودي باهاش وقت چند باشه که چي هر. داره چي زن اين نيدومي حتما تو -
 .خنديدن مي هم بقيه و خنده زير زد بلند هم بعد
 .بود شده سرخ صورتش عطا
 !اردالن: عطا

 خانم گفتين. افتاد در من با اول روز از که جسورتره يکم فقط ها؛زن بقيه مثل زنه يه اينم! پسر نيار جوش -
 شدي؟ دست هم دوتا اين با چي براي تو! کوچولو

 .زدم پوزخندي
 !کشتي عوضي توي رو ارسالن چون! بميري خواممي چون! کثيفي حيون يه تو چون -
 .زمين روي افتادم زد صورتم به که سيلي با

 .کنه آزاد دوتا اون دست از رو خودش کردمي سعي ماني
 .گرفت رو مانتوم ييقه و شد خم اردالن

 .بشي پشيمون بودن زنده از کنممي کاري. بدي رو کارت تاوان بايد! بري در قسر دستم از ذارمنمي دفعه اين -
 .زد بهم ايديگه سيلي. صورتش تو کردم تف رو دهنم خون
 !کن ولش! کن تمومش اردالن بسه،: عطا

 .وايساد و کرد پاک آستينش پشت با رو صورتش اردالن
 هم تو که بفهمه تونهمي نگاهت از احمقي هر. داري نگه رو خودت اين از بيشتر تونينمي دونستميم شاهي عطا -

 چي گوشم زير دونمنمي کردي فکر. کشتيشمي پليسه با فهميدي که اولي روز از وگرنه خوايمي رو زن اين
 و من از چيزي دونستممي نچو. موقعش به تا کردم صبر ولي کنه؛مي کارچي داره که فهميدم منم گذره؟مي

 .دونهنمي کارهام
 .دادمي فشار هم روي رو فکش حرص از عطا

 کور ولي خورينمي دردش به تو گفتم احمق يدختره اون به بار چند. نيست سرتر من دختر از چيزش هيچ اين -
 .ديگه عاشقته احمق بهار. بينهنمي رو کسي تو جز و شده
 .دونستنمي چيزي ميگي خودتم نداشتم، بهش کاري ارسالن خاطرهب من! اردالن کن تمومش: عطا

 نيست؟ مهم برات ميگي يعني نه؟ نرفته دختره اين براي دلت پس جدي؟ -
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 .بود کرده مشت رو دستش عطا
 !بزن حرف! شدي ساکت چيه؟ -
 .ماست از يکي اونم ندارم، اون به کاري من بره؛ کن ولش -
 !تو به بدم رو کشتنش افتخار خواممي. بمونه زنده نبايد دونه،مي رو چي همه اونم االن ديگه، نه -

 .شد گرد هاشچشم عطا
 تا بکني رو کار اين تو خواممي ولي بکشم؛ رو دختره اين خواممي بيشتر همه از خودم من که دونيمي خودت -

 رو شاسلحه مرده اون. گلوله يه با طفق البته عطا، به بده رو تاسلحه صمد. نيستي هااين با هم تو بشه ثابت بهم
 .عطا به داد و توش گذاشت گلوله يه و کرد خالي
 .کردمي نگاه فقط عطا

 بدم؟ ياد بهت خوايمي. منتظرم پسر، باش زود -
 .کرد شليک و گرفت فاتح سمت رو اسلحه اردالن
 .زمين روي افتاد و گذاشت شکمش روي دستش فاتح. زدم جيغي
 !عوضي کثافت نيکمي کارچي: ماني

 .بکنيد خواستيدمي من با شما که کاري -
 .بود پريده رنگش. فاتح طرف کشيدم رو خودم

 !فاتح -
 .بود قرمز هاشچشم. کرد بلند رو سرش

 .بده فشار روش محکم رو دستت! باش آروم! بکش نفس آروم فاتح -
 .کرد بلندم زمين وير از گرفت رو بازوم و سمتم اومد اردالن. بود شده جمع چشمم تو اشک

 .باشي خودت فکر به بهتره دکتر، خانم ديگه بسه -
 .سمتش کرد پرتم و عطا سمت برد رو من

 .گرفت رو من شديگه دست با بيفتم اينکه از قبل عطا. عطا ـل*بغـ تو افتادم
 .کن تموم رو کارش منتظرم باش زود -

 هميشه من که هاييزمان اون مثل بود؛ شده صخا هاشچشم. بود ناراحتي نگاهش تو. کرد نگاهي بهم عطا
 .داشتم دوستش
 .گرفت ماني سمت رو شاسلحه اردالن
 بدم؟ يادت خوايمي بازم نه؟ نگرفتي ياد هنوز: اردالن
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 !لعنتي بزن: من
 .بود شده خيره بهم. لرزيدمي هاشدست. پيشونيم رو گذاشت رو اسلحه عطا

 .کرد شليک بازم اردالن
. بود شده گشاد ممکن حد آخرين تا هامچشم. پيشونيمه روي عطا ياسحله نبود مهم برام. رگشتمب شليک صداي با

 .بود افتاده زمين روي ماني
 .کنه شليک بهم کسي که نبود مهم برام. رسوندم ماني به رو خودم جوريچه دونمنمي

. گذاشتم نبضش روي دستم. دمکر ـل*بغـ رو سرش. بود بسته هاشچشم کردم نگاه بود زمين روي که ماني به
 .زدمي ضعيف

 ماني! نکن من با رو کار اين ماني! کن باز رو هاتچشم کنممي خواهش ماني شنوي؟مي رو صدام عزيزم ماني، -
 !کنم مي خواهش کن باز رو هاتچشم

 .ريخت صورتم روي اشک قطره يه
 داره ديدي ست؟ديگه يکي عاشق داري دوستش که زني بينيمي عطا، ببين! ايعاشقانه يصحنه چه واي: اردالن

 .خورهنمي دردت به اون کن، تمومش زود ريزه؟مي اشک خاطرشبه
 به که کسي اون به اردالن. کنه باز رو هاشچشم ماني کردممي التماس که کردمي نگاه من به مبهوت هنوز عطا
 .بگيره رو شاسلحه کرد اشاره بود داده اسلحه عطا

 .بکنم ديگه کار يه بايد. شدي احساساتي خيلي! پسر خورينمي کار اين درد به تو -
 وضعش فاتح. دادممي فشار گلوله جاي محکم رو دستم. بود بسته رو هاشچشم که بود ماني به نگاهم فقط من

 .زدمي سفيدي به بود داده دست از که خوني از صورتش هرچند بود؛ بهتر
 ماني جز چي هيچ ولي بود؛ گرفته درد سرم. کرد بلند ماني کنار از رو من گرفت رو موهام. سمتم اومد دوباره اردالن

 .نبود مهم برام لحظه اون تو
 .بود سرم روي شاسلحه

 .باش نداشته کاري اون به ولي بکش؛ رو من! بميره ماني نذار کنممي خواهش -
 حرفي بگو رو نازي جاي گفتم چي هر ويال تو شب اون مياد يادم کنه؟مي خواهش سازگار هلنا که شده چي -

 .کنهمي ضعيف رو هاآدم عشق ميگن. کنيمي خواهش جورياين عشقت براي داري حاال ولي نزدي؛
 .گرفت سمتم و برداشت سرم از رو اسلحه

 ماني بکني ايديگه کار بخواي اگه ولي بره؛ ماني ذارممي جورياين. کن تموم رو پليسه اون کار و بگيرش -
 .ميرهمي
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 .بگيره ماني سمت رو اسلحه که کرد اشاره هاشآدم از يکي به اردالن
 و بده دست از رو عقلش بخواد شايد داريم، عشقي مثلث پيداست که جوراين. باشه عطا به حواست هم تو صمد -

 .بکنه اشتباهي کار
 .قربان چشم -
 کني؟ کار اسلحه با بلدي خانم هلنا خب -

 .کردم نگاهش مات
 .کن شليک فقط ستآماده چي همه بکني، خاصي کار نيست زمال -
 .کردم نگاه فاتح به
 .بکن گفت که کاري سازگار خانم -

 کارچي قراره بفهمه نگاهم از خواستممي. کردم نگاه عطا به. بود وايساده پشتم درست اردالن. زدم پلک بار چند
 .کنم

 .شد گرد هاشچشم عطا. زدم رنگيکم لبخند
 ذارهنمي اردالن بازم بزنم هم رو فاتح اگه دونستممي. کردممي ريسک بايد نداشتم، ايديگه راه. گرفتم رو تصميمم

 تو زدم محکم آرنجم با. ببره ـذت*لـ تا بود انداخته راه رو بازي اين. بيرون بريم زنده جااين از کدوممون هيچ
 خون بود نکرده فرصت حتي اردالن. اردالن سر وير گذاشتم رو اسلحه بالفاصله. کردم شليک و اردالن صورت
 .کنه پاک رو بينيش

 !نخوره تکون کسي -
 .بودم زده پيشونيش وسط درست. بود مرده بود گرفته ماني سمت اسلحه که مردي. بودن شده شوکه همه

 .بندازيد رو توناسلحه -
 .کرد بهم نگاهي شوکه بود اومده خودش به تازه که اردالن

 کني؟مي غلطي چه داري -
 .بندازن رو هاشوناسلحه بگو هاتآدم به -

 .لرزيدمي هامدست. زمين روي افتاد و زد دادي. کردم شليک پاش به تيري. کردنمي حرکتي اردالن
 !کنممي رو کار اين باش مطمئن کنم؛مي خالي مغزت تو رو بعدي تير -

 بيرون؟ بري سالم جااين از تونيمي که بچه؟ کردي فکر چي خودت با: اردالن
 !بکن گفتم که کاري شو خفه -
 .بکشن رو عطا که ميگم کني شليک بهم اگه -
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 .بود پهلوش روي صمد ياسلحه کردم، نگاهي عطا به
 .گرفتم خودم به خونسردي يقيافه

 مهمه؟ برام اون کردي فکر -
 .بود من به نگاهش اردالن

 کنه ازدواج باهاش خوادمي گفت بهار وقتي صورتت شمال ويالي تو. داري دوستش دونممي زني،مي بلف داري -
 .بود ديدني
 .نيست خوب اصال ماني شرايط دونستممي کرد،مي تلف وقت داشت اردالن

 .کردم بلندش و گرفتم رو اردالن ييقه
 نيست؟ مهم برام کنم ثابت بهت خوايمي -

 .کردم شليک عطا طرف به که بود نداده جواب هنوز اردالن
 !مجبورم عزيزم ببخش منو

 .زمين روي افتاد عطا. بود کرده شليک بهم شب اون اون، که زدم جايي همون درست
 .زمين روي بود افتاده پشت روبه و خوردنمي تکون عطا ولي بودم؛ گرفته نشونه رو جا همون دونستممي

. نزدم حساسي جاي بودم مطمئن اينکه با .بودم ترسيده خوردنمي تکون عطا اينکه از. بود مونده باز دهنش اردالن
 :زدم داد
 !نباشي تو بعدي نفر تا بندازن رو هاشوناسلحه بگو -

 جوريچه. بودم شده گيج کنم، کارچي دونستمنمي. بندازن رو هاشوناسلحه تا کرد اشاره بهشون زدهوحشت اردالن
 .بيرون ببرم رو هااون خواستممي
 تيرم بخوريد تکون که دونيدمي. باشه سرتون باالي هاتوندست. باشه من به ونپشتش ديوار، سمت برن همه -

 .نميره خطا
 .رفتن سوله کنار ديوار سمت همه

 شي؟ بلند تونيمي خوبي؟ فاتح -
 .تونممي... آره -
 .فاتح سمت انداختم رو هااسلحه از يکي پام با
 .بزنش خورد تکون باشه اين به حواست -

 .داد نتکو رو سرش فاتح
 .بود انباري يه رفتم سمتش بود در يه سوله کنار
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 .کردم باز رو درش
 فهميديد؟! نکنيد اضافي حرکت تو، اين بريد زود -

 .انباري تو رفتن يکي يکي همه
 برش و کنارش گذاشتم رو اسلحه. رفتم عطا سمت. قفل قسمت تو انداختم و برداشتم ديوار کنار از رو ميله يه

 سرش باليي نکنه ترسيدممي. کردمي امديوونه داشت اضطراب. بود پرخون بلوزش و بود بسته شهاچشم. گردوندم
 .باشه اومده
 .بودم شده هل نگرفتم؟ رو نبضش چرا کردم؛ رو کار اين چرا دونمنمي. قلبش روي گذاشتم رو سرم

 .زد پوزخندي و زد چنگ رو دستم مچ. شد باز هاشچشم ديدم که کردم بلند رو سرم. زدمي قلبش
 نه؟ شديم حساب بي هم با -

 .بودم شده شوکه. برداشت رو اسلحه سريع
 .بودم نشسته زمين روي هنوز من. شد بلند جاش از

 .زد لبخندي اردالن
 گرفته کم دست خيلي کنم فکر. تيرانداز خانم شد تموم بازي. پسر هاييحرف اين از ترزرنگ تو دونستممي: اردالن
 .کني شليک عطا به نتونستي خوب و کردي اشتباه تو که طورهمون. کنه اشتباه ممکنه آدم خب ولي بودمت؛

 .زدمي بايد که جايي زد درست کرد، شليک خوب اتفاقا: عطا
 .شد خشک اردالن دهن تو خنده. کرد نگاهش تعجب با اردالن

 خوبي؟ فاتح. بود قديمي حساب تسويه يه نکن، درگير رو خودت زياد -
 .بشه گرد تعجب از هامچشم بود، من نوبت هدفع اين

 .امزنده هنوز: فاتح
 .من به کرد رو عطا

 .نه يا ستزنده يکي اون ببين برو -
 .نبود مهم براش مردنش اصال ماني انگار اون، گفتمي جوري يه. داشت مشکل ماني با هنوز

 .کردم نگاه فاتح به. بود شده کندتر. گرفتم رو نبضش و رفتم ماني سمت. بودم شک تو هنوز. شدم بلند جام از
 .بريم بايد نيست، خوب حالش ماني فاتح -

 .زد پوزخندي عطا
 هم آريا واستن؟ پاشون رو تونننمي که دوتا اين با اونم بيرون؟ بريد سالم جااين از تونيدمي کرديد فکر: اردالن

 .برسه که االنه
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 .کنيم کارچي دونيممي ما نباش نگران تو: عطا
 !کنيمي ـيانـت خــ بهم زن اين خاطربه داري تو نميشه باورم -
 .شخصيه حسابتسويه يه اين. نداره اين به ربطي ميگم خيالت راحتي براي درضمن. بشه باورت -
 .باشم بدهکار بهت چيزي نمياد يادم حساب؟تسويه -
 همبه رو زندگيش تا ارسالن سراغ بره کردي تحريکش تو مادرم، سراغ رفتي تو نمياد؟ يادت! کن فکر خوب -

 .بريزه
 .کردمي نگاه عطا به گيج اردالن

 يه برام مرگش از قبل مادرم. بکنه رو کار اون و بياد بهش فشار قدراين شدي باعث تو فهمم؟نمي کردي فکر -
 به مادرم ينامه دمُر ارسالن وقتي بود، ارسالن دست نامه. بود گفته توش تو بهراجع چي همه که بود نوشته نامه

 چون بزني؛ صدمه بهش نتوني تو تا شدم دور ازش. بود پدرم هميشه من براي ارسالن ضمن در. رسيد دستم
 کسهيچ زندگيت اول از! اردالن ايبيچاره يه تو. دارم دوستش نبود واقعيم پدر اون اينکه با من ببيني تونستينمي
 تونيمي کشتنشون با کردي فکر. داشت دوست تو از بيشتر رو نارسال و آراد پدرت، حتي داد؛نمي اهميت بهت
 حسابي درست يخانواده يه وقتهيچ. کردي زندگي عقده با هميشه نه؟ نشد ولي ببري؛ بين از رو هاتعقده

 اون توسط که جونم به انداختي رو بهار. تخانواده حتي گذشتي، همه از اهدافت به رسيدن براي هميشه. نداشتي
 اون. کردمنمي دخالت کثيفت کارهاي تو وقتهيچ من چون بشي؛ موفق نتونستي ولي کنم؛ همکاري تباها

 براي چند هر. نداره ارزشي کوچکترين برام و توئه دختر بهار وگرنه کني اعتماد بيشتر بهم تو تا بود نقشه نامزدي
 .ديکرنمي استفاده من انداختن دام به براي ازش وگرنه نداره ارزش خودتم
 .بود شده قرمز عصبانيت از صورتش اردالن

 !شو خفه -
 .بريم بايد پاشو فاتح. بدي پس جواب حاالها حاال بايد چون نياري؛ فشار خودت به بهتره -

 .بشه بلند جاش از که کرد کمکش و فاتح سمت به بعد. بست رو دهنش و پاش و دست و اردالن سمت رفت عطا
 :گفت احساسبي خيلي و من به کرد رو
 .بريم بايد پاشو -
 چي؟ ماني -
 .ببريم رو اون تونيمنمي فعال -
 .نميام جاهيچ ماني بدون من -

 .کرد نگاه حرص با عطا
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 .سراغت بيان تا بمون جا همين! جهنم به -
 بهش زورم ولي کنم؛ بلندش خواستممي. بودم کالفه. گرفتم رو نبضش. نشستم ماني کنار. برگردوندم ازش رو روم

 .رسيد مين
 .بذاريم جا همين رو اونا تونيمنمي: فاتح

 .بريم بايد بياد آريا قبلش ممکنه ولي رسه؛مي کمکي نيروي االن -
 .رسهمي کمک االن خانم هلنا پاشو: فاتح

 .خورمنمي تکون جام از ماني بدون هم بميرم نيست؟ خوب حالش ماني بينينمي نميام، من -
 .زد پوزخندي عطا

 .يمبر فاتح -
 کني؟ ولشون جاهمين خوايمي عطا -
 .کولم روي بذارم رو اون هستم؟ زخمي خودمم بينينمي کنم؟ کارچي -

 ...ولي: فاتح
 .برسه کمک تا هستم من. نباش من نگران برو تو فاتح، نداره اشکال -

 .سمتم اومد عصبانيت با عطا
  سراغت؟ بياد خوادمي دلت نکنه. رسهمي االن آدم کلي با آريا هان؟ هستي، کي کردي فکر احمق ي دختره -
 .نداره ربطي تو به آره، -
 بميري؟ خاطرشبه داره رو اين ارزش ميره،مي داره پسره اين. کشنتمي -
 .نيومده آريا تا بري سخنراني جايبه بهتره هم تو. ميرممي خاطرشبه باشه الزم اگه داره، آره -

 .رفت فاتح سمت و داد تکون رو سرش. بود زده خشکش عطا
 .بريم -

 .بذارم تنهاشون تونمنمي من عطا: فاتح
 .سراغشون ميام خودم بريم؛ فاتح شو خفه -

 .کرد نگاهم اخم با. برگشت بعد يکم و بيرون برد سوله از رو فاتح عطا
 .کنيم بلندش کني کمک بايد پاشو -

 منم. اششونه روي انداخت رو ماني دست. داره ردد خيلي بود معلوم ولي کرد؛ بلند رو ماني سالمش دست با عطا
 .گردنم دور انداختم رو شديگه دست
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 عرق عطا پيشوني روي. بود سنگين خيلي هم ماني کرد،مي درد پهلوم. شدمي کشيده زمين روي ماني پاهاي
 .بود نشسته

 بري؟ ماني بدون خواستيمي واقعا -
 .کرد نگاهم حرص با عطا

 .باشي ساکت بهتره االنم آره، -
 .نشوند فاتح کنار عقب صندلي روي رو ماني عطا،. رسيديم ماشين دم. نزدم حرفي ديگه
 .نميده آنتن جااين. بزنيم زنگ سرهنگ به تا جلوتر بريم بايد: فاتح
 :گفت من به کرد رو. داد تکون رو سرش عطا

 .فرمون پشت بشين -
 من؟ -
 بيني؟نمي رو دستم کوري -

 االن بذارم؛ سرشسربه موقعيت اين تو خواستمنمي. زدمي داد سرم اينجوري چرا دونمنمي. دبو صورتش تو اخم
 .کردم حرکت شد سوار اونم. شدم سوار. بدم رو جوابش که نبود وقتش

 بدي؟ خبر نگرفتي تماس چرا: فاتح
. کرده شناسايي رو شما و داره نقشه دونستمنمي. بزنه حرف جاييجابه يدرباره باهام جااين بيام گفت اردالن: عطا
 .نزد حرفي بهم که بود کرده شک منم به کنم فکر
 من. بود آورده دوم که بود بدنيش قدرت خاطربه االنم تا نيست، خوب زياد حالش بود معلوم نزد، حرفي ديگه فاتح
 اهميت برام هم زدمي موبايلش با که عطا هايحرف حتي. برسيم زود کردم مي دعا فقط. بود ماني به حواسم تمام

 .باشه سالم که بود مهم برام ماني فقط. نداشت
*** 
 از چشم و کنم عوض رو خونيم هايلباس نبودم حاضر حتي ديدم،مي تار. بود شده خشک عمل اتاق در به هامچشم
 .بودن عمل اتاق تو تاشون هرسه. داشتمبرنمي در اون

 .سازگار خانم -
 قدم چند. کردم نگاه بود ايستاده کنارم که مرتب ريشي و سفيد موي و قدبلند با يمرد به و کردم بلند رو سرم
 .بودن ديگه مرد چندتا تر وراون
 .کرد صدام دوباره مرد اون

 .سازگار خانم -
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 بله؟ -
 خوبه؟ حالتون -
 شما؟ -
 .پرونده اين مسئول هستم، احمدي سرهنگ من -
 .شناسمتوننمي -
 .داد نشون بهم و آورد در جيبش از کارتي -
 .کردم نگاهي کارت به
 .کرديد ما به بزرگي کمک شما -

 .نداشتم زدن حرف يحوصله اصال ندادم رو جوابش
 .هستيد نگرانشون دونممي -
 .نيست مناسب شرايطم االن من ببخشيد -

 .آورد نپايي رو صداش. نشست کنارم اومد. کرد نگاه بود خورده گره هم تو که خونيم هايدست به سرهنگ
 .ميشه خوب نباشيد نگران نيست، خوب اصال حالش برادرتون دونممي -

 .شد گرد هامچشم
 اون. سراغتون بيايم که گفت و گرفت تماس باهام آراد. رزاق فاتح حتي نداره، خبر ماجرا از کسي. نباشيد نگران -

 .گفت رو چي همه بهم
 شناسيد؟مي کجا از رو آراد شما -
 اين تو هرچند. نباشه عجيبي چيز شوهرش شناختن کنم فکر. بود من نيروي بهترين مادرت. يقديم آشناي يه -

 براش مشکل چون نزنيد؛ حرف کسي با بهش راجع بهتره هم شما ولي نيست؛ زنده آراد کردممي فکر منم مدت
 .ميشه درست
 عطا و شناسهمي رو آراد طورچه ردم اين اينکه و مسايل اين به راجع بخوام که بودم اون از ترگيج. نزدم حرفي

 .کنم فکر بود صميمي قدراين فاتح با جورچه
 .هستم من خواستيد کمکي اگه اطرافم همين من -

 .رفتم پرستار سمت و شدم بلند جام از عمل اتاق در شدن باز با. دادم تکون رو سرم
 شد؟ چي -

 .کرد نگاهي داغونم يقيافه به پرستار
 .خوبن -
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 .خوردم سر ديوار کنار و بستم رو چشمام
 ...دخترم خوبه؟ حالت دخترم -

 .بودم افتاده هامزخم ياد تازه انگار. زدم دردناکي لبخندي
*** 
 .شد بلند جاش از چشمم شدن باز با. بود نشسته کنارم هستي. کردم باز رو هامچشم

 خوبي؟ عزيزم هلنا -
 کجاست؟ ماني. خوبم -

 .سمتم اومد سيا
 .تريداغون همه از فعال تو. خوبن ماني آقا -
 جام؟اين وقته خيلي -
 .بود برداشته مو تدنده چون اونم روز؛ يه فقط بابا، نه -
 .ببينم رو ماني برم بايد -

 .خوبه حالش نباش نگران: هستي
 داد؟ خبر شما به کي -
 .دادم خبر سيا به منم گفت بهم بابا -

 .مبود خنگ قدرچه. فهمهمي اون بود معلوم
 .ببينمشون برم خواممي -

 .کرده قدغن دکتر نداري؛ رفتن راه حق ظهر از بعد تا: سيا
 ...ولي -

 کارچي ماجرا اين وسط بگي مفصل بايد بعدش نيست؛ خوب حالت چون زنمنمي حرفي اگه! هلنا نزن حرف: سيا
 .کرديمي
 ...من سيا -

 .نزدم حرفي ديگه منم و رفت بهم ايغره چشم سيا
*** 

 سر عطا و ماني به بايد. گشتممي دمپايي دنبال و نشستم سرجام نبود اتاق تو کسي. شدم بلند آروم. بود شش اعتس
 .تو اومد سيا و شد باز اتاق در دفعه يه. زدممي
 برديد؟مي تشريف جايي -
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 ...ماني برم بايد سيا -
 .ناسيششمي که نيست وقت چند هنوز تو مهمه؟ برات قدراين چرا پسره اين -

 .نزدم حرفي
 شده؟ مهم برات قدراين کم زمان اين تو طورچه بگو؛ رو راستش هلنا -
 .برادرمه -

 .شد گرد سيا هايچشم
 .آرادم دختر من -
 گفتي؟ چي -
 .دونستمنمي ارسالن مرگ بعد تا خودمم. نبود شرايطش ولي گفتم؛مي بهت زورتر بايد خوام،مي معذرت -

 .بود شده خيره بهم ساکت مدت تمام سيا. گفتم اسي به رو ماجرا ي همه
 کني؟ مخفي ازم رو چيز همه اين تونستي طورچه -
 .بزنم حرفي تونستمنمي! سيا خواممي معذرت -
 دونه؟مي هم عطا -
 .دونهنمي کسي تو جز نه -
 .گفتي بهش که نفرم اولين من حداقل خوبه -
 !نباش ناراحت سيا -
 .بريم پاشو حاال. زنيممي حرف وعموض اين به راجع بعدا -
 کجا؟ -
 !کني فراموش رو من تونيمي کردي پيدا رو اون نکن فکر بگم بهت ولي ببيني؟ رو داداشت خواينمي مگه -
 !آوردي گير وقت االن بابا باشه -

 .زد لبخندي سيا
 .بياد پيش مشکلي آراد براي خوامنمي نگو؛ چيزي کسي به سيا فقط -
 .بريم باشه -
 .رسيديم ماني اتاق در به

 .بياد پرستار ممکنه بيا زود فقط هستم، جاهمين من: سيا
 .رفتم ماني تخت سمت آروم. اتاق تو رفتم و دادم روتکون سرم

 .کرد باز رو هاشچشم پام صداي با
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 .سالم -
 .گرفتم رو دستش و جلوتر رفتم بزنه حرف تونستنمي خوب

 خوبي؟ سالم -
 .خوبم -
 .الميس خوشحالم -
 چي؟ فاتح... خوبه عطا... خوبن بقيه. طور... همين... منم -
 .بود بدتر وضعت همه از تو. خوبن همه -
 گرفتنشون؟ کرديم؟ پيدا نجات طورچه شد؟ چي -
 .دونمنمي چيزي هنوز کن؛ استراحت نيار فشار خودت به -
 .کنم مراقبت ازت نتونستم خواممي معذرت هلنا -
 .بميري بود نزديک. کردم ماجرا اين وارد رو تو بود من قصيرت! نزن الکي حرف -
 .ميرهنمي زوديا اين به شاهي يه نترس -

 .زدم لبخندي
 .اومدم قاچاقي االنم بياد؛ پرستار ممکنه برم بايد من -
 .داغوني خيلي. کن استراحت خودتم برو باشه، -
 واقعا؟ -
 .هستي اوميمق دختر واقعا تو. کنممي افتخار بهت ولي آره -

 .کردم نگاه رو بغلي اتاق رفتم آروم. بود رفته کجا سيا دونمنمي. بيرون اومدم اتاق از و زدم لبخندي
 .نه يا عطاست اتاق ببينم بخونم رو تابلو روي رفتم. نبود اتاق تو کسي. رفتم جلوتر

 داشتي؟ کار کسي با -
 .بود صورتش روي اخمي. قاتا تو بود اومده عطا. گذاشتم قلبم روي رو دستم برگشتم

 .بودم شده هول
 ...من نه -
 وجودم تمام با بتونم تا کنم بغلش و برم خواستمي دلم. بود شده قبل از الغرتر قدرچه. بودم شده خيره صورتش به

 .کنم حسش
 .شدي خيره بهم که باشم جذاب زياد لباس اين تو نکنم فکر شد؟ تموم کردنت نگاه -
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 رو خودش دلم. بود لباس همون نبود مهم برام لحظه اون تو که چيزي تنها. کردم نگاه تنش رنگ آبي لباس به
 .خواستمي رو وجودش آرامش ـل*بغـ يه دلم خواست؛مي
 گردي؟مي جون ماني دنبال -
 هان؟ -
 خواممي برو االنم. بغليه اتاق تو. ورتراين اومدي اتاق يه ميگم! عزيزت نامزد گردي؟مي روياهات مرد دنبال گفتم -

 .کنم استراحت
 کرد؟مي برخورد باهام جورياين چرا

 .بود گرفته حرصم. کردم نگاهش اخم با
 تنگتدل االن حتما. ديگه برو کشتي؟نمي براش رو خودت مگه کرده؟ پيدا مشکل هاتگوش مگه ديگه، برو -

 .شده
 ...ماني بگم بهت خواستممي من عطا -
 .بشنوم هيچي خوامنمي! هلنا نگو هيچي -

 .کرد پشت بهم و پنجره سمت رفت و زد پوزخندي
 که حسابمتسويه نداشتم؛ اولم از يعني ندارم؛ کاري مربوطه بهت که هرچي به نه تو، به نه ديگه نباش، نگران برو -

 .کردي باهام
 .بود شده جمع چشمم تو اشک

 من مراقبت به نيازي پس هست، شاهي ماني گهدي االنم. بودم مراقبت ارسالن به دينم خاطربه فقط االنم تا -
 بهتره. ندارم مشکلي منم پس داره؛ قبولت جوري همين نامزدت. نيست مشکلي که هم موضوع اون خاطربه. نيست
 نگاهت بودم جاش اگه من. بچسب اومده کنار شرايطتت يهمه با که ماني همين به شنويمي من از درضمن. بري
 .بود دين اداي فقط. نبودي مهم برام اولم روز از چند هر. کردمنمي هم

 .بود گرفته درد قلبم
 !عطا -
 هم کوتاه مدت يه براي حتي رو ارزشش چون بود؛ اشتباه بزرگترين تو با مـطه رابـ بينممي کنممي فکر که حاال -

 .ببينمت وقتهيچ خوامنمي ديگه برو هم حاال. نداشتي
 من رحمانهبي چه. آورد قلبم و من سر باليي چه ببينه برنگشت. شکست رو لبمق جوريچه حرفش با ببينه برنگشت

 .زد پس رو
 ... حرف بذار کن، گوش عطا -
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 :زد داد و سمتم برگشت عصبانيت با عطا
 .شد تموم بازي. بيرون برو و نکن کوچيک رو خودت قدراين سازگار؟ خانم کري -
 اينه مهم بازنده، يا باشي برنده بازي تو که نيست مهم بدون اينو فقط. شد تموم بازي ميگي، راست تو. ميرم باشه -

 !شاهي عطا باشي برنده وجدانت پيش اميدوارم! باشي برنده وجدانت پيش که
*** 
 .بعد سال يک
 .کردم تحمل رو جااين مدت اين تو طورچه دونمنمي
 .بود داستان يه مثل ماجرا اون تمام
 که وقتي. بودن کرده فرار قاچاقي هم بهار و بابک و شدن محکوم اعدام به دادگاه تو خسرو و آريا و اردالن وقتي
 سرهنگ نظر زير البته کرده،مي همکاري عطا با دوساله گفت فاتح وقتي. نکرد هم نگاه بهم حتي عطا مدت تمام

 و سيا بداخالقي با و بودم داده آراد به که قولي خاطربه شدم مجبور وقتي. نداشته خبر ماجرا اين از کسي و احمدي
 راحتي به ازم که سنگي مرد پيش غبار از پر شهر اون تو رو خودم تمام که وقتي. فرانسه بيام ميلم برخالف هستي
 .گذاشتم جا بگم خواستممي چي من بشنوه نخواست حتي و بود گذشته

 و گفتم خودش و من بين جديد يـطه رابـ و ماني به راجع عسل به که روزي حتي. شد معنيبي برام چي همه
 جاهمون و نرم ايران از که کنه منصرف تصميم اين از رو من خواستمي اونم. نزنه حرفي کسي به دادم قسمش
 که بود شده عطا دامن به دست من کردن منصرف براي اونم. برم مجبورم آراد خاطربه گفتم بهش من ولي بمونم؛

 بود گفته غيرمستقيم. کنم کارچي خواممي من نيست مهم براش گفت تفاوتبي خيلي عطا ولي کنه؛ منصرفم مثال
 .بکنم غلطي هر خواممي که درک به که

 با انگار منم. نيومد وقتهيچ اون ولي کنه؛ منصرفم و بياد که بودم اين منتظر هااحمق مثل آخر يلحظه تا منم
 .نداشت مبرا جذابيتي هيچ که جايي جا؛اين اومدم و کردم لج خودم

 براي بود گفته و بود زده زنگ بهم پيش هفته سيا. داشتم دوست بيشتر هاشآدم با رو گرفته غبار شهر اون من
 .بودم زده حرف نازي با ديروز. شکنهمي رو گردنم و جااين مياد وگرنه ايران برگردم بايد هستي و خودش عروسي

 .بود گرفته تماس باهام هستي طريق از و شده اعدام اردالن که بود فهميده نازي ماجرا اون بعد
 از يکي طريق از و نبودن تماس در کسي با اردالن ترس از و بودن ترکيه خاله و سپهر با مدت اين تمام گفتمي

 مطمئن. زنهمي زنگ هستي به نداشته، من از ايشماره چون شنوه؛مي رو اردالن خبر تصادفي پدرش هايدوست
 .گرفت تماس باهام نازي و فرانسه بودم اومده من موقع اون. ايران گردنبرمي شده اماعد اردالن ميشه که
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 خيلي. ستحامله گفت و بود زده زنگ بهم ديروز. زنهمي زنگ بهم هفته هر فرانسه اومدم که اوايل همون از تقريبا
 .بودم خوشحال براش
 جااين براي دليلي. برگردم خواستممي. بودم گرفته رو تصمييم من ولي بدم؛ تحصيل ادامه جا همين گفته بهم ماني

 .نداشتم موندن
 .کنيمي نگاه رو بيرون پشتش از هرشب خواي؟مي چي پنجره اون از: ماني
 .ماني سمت برگشتم و گرفتم شب تاريکي از چشم

 .برگردم خواممي ماني -
 عروسي؟ براي -
 .هميشه براي نه -

 .کرد نگاهم تعجب با ماني
 چي؟ اباب و من -
 .برگردم بايد نشدم، ساخته جااين براي من. بزنم حرف باهاش بايد -
 کني؟مي فکر اون به هنوز -
 .آره -
 منم بري بايد اگه. کنينمي پنهان رو وجودت حقيقت وقتهيچ اينکه مياد؟ خوشم بيشتر چيت از دونيمي هلنا -

 . ميام باهات
 .بياي امباه و کني ول رو زندگيت تو خوامنمي نه -
 .ببينم رو اقوام بيام خواممي شايد -

 .کردم ريز رو هامچشم
 کيه؟ اقوام از منظورت -
 .ديگه اقوام -
 نيست؟ که عسل منظورت -
 .چسبونيمي بهم وصله چرا نه، -
 .کنم تاييد من بايد رو عسل شوهر گفته ارسالن باشم گفته بهت -
 واقعا؟ -
 .آره -
 .هستيم فاميل انگار نه انگار کردمي رفتار باهام جوري يه. مزهبي يدختره کنه؟ هنگا اون به خواست کي حاال -
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 فکر. بود بدتر رفتارم بودم جاش منم. کرده اذيتش قدرچه بابک و اردالن بازي دونينمي تو! نزن الکي حرف ماني -
 درکش من. شده کنزدي بهت نقشه روي از و بوده الکي هاشحرف يهمه داري دوستش که کسي بفهمي کن
 .کنممي
 بزني؟ حرف بابا با خوايمي کي. نکن طرفداري ازش قدراين حاال باشه -
 .االن -

 .رفتم آراد اتاق سمت ماني يشده گرد هايچشم به توجه بدون
*** 
 .مسافرت اومدم خواب کيسه يه با انگار! اه خوابيدي بس از زدي بهم رو حالم. رسيديم هلنا پاشو: ماني

 .شديم پياده شينما از
 بخوابي؟ قدراين تونيمي جوريچه خداييش هلنا -

 .ستخسته شايد داري، کارشچي پسر، نزن غر: بابا
 .خوابه شهمه هم هواپيما تو اين ديدم خوابه،مي ماشين تو فقط کردم فکر من! نشناختي هنوز رو اين شما بابا -
 .شينممي بابا پيش ميرم دفعه ناي بشيني، من پيش بياي گفتم من انگار بابا برو-

 .زد لبخندي بابا
 .دخترم ميگه راست: بابا
 !بودم دختر منم کاش بودي؛ دختردوست هميشه شما -
 !بکش خجالت نکن حسودي ماني -

 .کرد چپ برام رو هاشچشم هم ماني. آوردم در ماني براي رو زبونم
 من؟ آپارتمان بريم نميشه: ماني

 چي؟ براي: بابا
 .نمياد خوشم جااين از من -

 !کنن حمله بهت هاآشامخون ترسيمي نکنه چرا؟: من
 .بهش چسبيدين شهمه چيه مخروبه اين دونمنمي من! مسخره بابا برو -

 .داره دوست رو جااين هلنا تازه. مخروبه نگو بهش! بچه بوده پدربزرگم يخونه اين: بابا
 .کشک منم هلنا شهمه ديگه آره -
 !ماني -
 .هستم هم خانم هلنا نوکر خودم من. کردم شوخي ببخشيد -
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 !مخسته من بيار رو هاساک جون نوکر -
 .پررويي خيلي -
 .دونممي -

 وجود خطري ديگه اردالن نبودن با. بياد ما با گرفت تصميم هم بابا زدم حرف بابا که روزي اون. رفتم هاپله سمت
 رو هستي و عسل و سيا خواستممي بودم، نداده خبر کسي به زهنو. بوديم برگشته که بودم خوشحال. نداشت
 .کنم سوپرايز

 کرد؟مي کارچي االن اون يعني! بود شده تنگ عطا براي دلم قدرچه
*** 
 بود صندوق پشت که پسري. رفتم صندوق سمت. نبود شاپکافي تو کسي و بود تعطيل انگار. شدم شاپکافي وارد

 .گفت هکن بلند رو سرش اينکه بدون
 .تعطيله -

 .داشت جدي يقيافه قبليه اون برعکس. کرد بلند رو سرش پام صداي با جلوتر، رفتم
 هست؟ سياوش -
 شما؟ -

- my friendش. 
 .شد بلند ازجاش دفعه يه. شد گرد پسره هايچشم

 .زدم بدي حرف چيه؟ -
 .تعطيليم هفته آخر تا بگو اومده؟ کسي ناصر: سيا

 .کردمي نگاهم فقط و بود شوک تو هنوز پسره. بود هآشپزخون تو سيا انگار
 .کنه روشن رو تکليفم بايد باال، بياد بگو بهش -

 رو ارسالن باراولين که ميزي همون سمت. زدم ايموزيانه لبخند. رفتم باال هاپله از پسره باز دهن به توجه بدون
 .اومدمي هاپله پايين از سيا صداي. نشستم صندلي روي و رفتم بودم ديده

 ناصر؟ چي يعني -

 .تهmy friend گفت خودش دونمنمي من -
 باال؟ بره دادي راهش چرا! کرده غلط -
 .بود جدي خيلي داداش، کنم کارچي من -
 !احمق بابا برو -
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 .بود بهش پشتم اومد، سيا پاي صداي
 ...خانم -

 .برنگشتم
 .ميشه ناراحت ببينيه رو شما ادمي نامزدم االن نکنيد، درست دردسر بيرون بريد خانم -

 .جلو اومد. نزدم حرف بازم
 ...شما با مگه -

 .برگردندم رو سرم
 .بود مونده باز دهنش سيا

 !ميره مگس توش االن رو دهنت ببند -
 !نميشه باورم تويي؟ هلنا -
 .ديگه اومدم منم بيام؟ نگفتي مگه! کن باور -

 .بود زده زل بهم وريجهمين و بود نکرده باور رو بودنم هنوز سيا
 خودتي؟ واقعا -
 روحم؟ ام؟کي پس بابا آره -
 !نميشه باورم خوشحالم؛ خيلي -

 .کردمي نگاهمون تعجب با بود وايساده هاپله روي االن که پسري
 !گفتم ديدي! آقا آهاي -

 اومدي؟ دونه مي کسي. کنهمي باور االن اين. نکن درست شر نيومده مادرت جون هلنا: سيا
 .اوليني هميشه تو که گفتم بهت. هستي اولي تو نه -

 .زد لبخندي سيا
 .ميشه خوشحال خيلي بفهمه اگه. بزنم زنگ هستي به برم من پس -
 .سراغت اومدم صبحانه بدون صبح سر که بخورم بيار چيزي يه فقط باشه -
 .قربان چشم -
 !فرماني به گوش هنوز که بينممي آفرين -
 .ترهباريک مو از اشم پيش گردنمون ما -
 !ديگه زدي رو مبيچاره خواهر مخ زبونت همين با! باززبون برو -
 ميشه؟ پيدا کجا خوب شوهر االن خوبي؛ اين به پسر! بگيرمش من باشه خداش از بايد اون -
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 نه؟ خارهمي اينکه مثل تنت سيا -
 .کردم غلط بابا نه -

 .بود هاپله تو هنوز پسره. پايين رفت سيا
 .شد تموم نمايش کني؟ نگاهم جورياون واستي خوايمي کي ات -

 .پايين رفت هاپله از و کرد اخمي پسره
*** 

 هميشه براي اومدم گفتم که مخصوصا شد؛ خوشحال ديدنم از خيلي اونم. رسوند رو خودش زود خيلي هستي
 .کردمي گريه شهمه بود اومده وقتي از نازي. بودن داده خبر هم نازي به. بمونم

 .ميشه وکوله کج تبچه االن! کن تمومش نازي -
 .بينمتمي دارم نميشه باورم هلنا: نازي

 نبيني؟ بود قرار مگه چرا؟ -
 .گريه زير زد بازم نازي

 .ريختي اشک ليتر چند کنم فکر. ديگه بسه ندن، خبر بهت گفتممي کني جورياين قراره دونستممي اگه! بابا اي -
 .کنمنمي گريه ديگه باشه -

 .سمتش رفتم. بود شده جمع اشک چشمش تو و کردمي نگاهم فقط سپهر. گريه زير زد بازم ولي
 کني؟ گريه خوايمي هم تو نکنه چيه؟ -
 .کرد بغلم دفعه يه. ريخت صورتش رو اشک قطره يه
 !خواممي معذرت -
 !سپهر -
 .کردم نامردي خيلي دونممي! خواممي معذرت هلنا -
 چيه؟ هاحرف اين! ديوونه باش آروم -

 .گرفتم فاصله ازش
. دارم خانواده االن که خوشحالم من درضمن. افتادمي بايد اتفاق اين. نکنيد جورياين کنممي خواهش هابچه -

 . کرديد کارچي کنيد تعريف گريه جاي به حاال
 .خنديديم يکل سيا و هستي و سپهر و نازي با. بودن خوب همه که بودم خوشحال قلبم ته از

 غير اگه هلنا گفت،مي نازي فقط بودن، شده بر روده خنده از همه و گفتمي جااون رفتم که اولي روزهاي از سيا
 .نبود هلنا کردمي رفتار اين
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 تونستمنمي ولي ببينم؛ رو عطا زودتر برم خواستمي دلم. دادمي آزارم قلبم ته که چيزي يه جز بود خوب چي همه
 .ميده خبر بهش اون حتما عسل پيش برم اگه گفتم خودم با .شخونه برم

 زنگ. بود شده شروع جااون از زندگيم مهم هاياتفاق تمام که ايخونه. وايسادم خونه دم که بود سه نزديک ساعت
 با خانم منير. کنم سورپرايزش خودم خواممي. نزنه حرفي عسل به بودم گفته سيا به. تو رفتم شد باز در. زدم رو

 .کرد بغلم و طرفم اومد ديدنم
 .بود شده تنگ برات دلم خيلي! اومديخوش مادر سالم -
 .بود شده تنگ دلم تونهمه براي! طورهمين منم -

 .پايين اومد هاپله از موقع همون عسل
 ...کي خانم منير -
 .زد خشکش ديدنم با
 !هلنا -
 .جانم -
 .گريه زير زد و غلمب تو انداخت رو وخودش پايين دويد هاپله از
 آره؟ خودتي -
 ديوونه؟ کنيمي گريه چرا -
 اومدي؟ کي. بود شده تنگ برات دلم -
 .رسيدم صبح. بودم دلتنگت خيلي منم -
 دونه؟مي سيا -
 .ميام شاپ کافي از آره -
 نگفت؟ من به چرا! نامرد اي -
 .کنم سورپرايزت خواستممي. نگه بهت چيزي گفتم من -
 !خيلي هلنا، مخوشحال خيلي -
 .بود شده پنج ساعت. زديم حرف کلي عسل با
 .اتاقم تو برم تونممي عسل -
 نياوردي؟ رو اينا عمو چرا راستي. مونده جوريهمون. نزدم دست رو اتاقت. معلومه شدي؟ ديوونه -
 .بود جااين االن وگرنه جااين ميام دارم نگفتم هم ماني به. بود خسته بابا اومديم راه از -

 .شد عوض نگاهش حالت عسل
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 .بيان شام براي بزن زنگ پس -
 ديگه روز يه براي باشه -
 .بيان بگو چي؟ يعني -
 .داشت تاخير هم بود طوالني هم پروازمون بود، گرفته درد پاش بابا. فردا باشه -
 .کنمنمي قبول بهونه شب فردا براي پس باشه -
 .باشه -

 .کردم باز رو در. رفتم اتاق سمت
 توش که رنگي سبز تيشرت به. رفتم هالباس کمد سمت. بود جاش سر هم هاملباس حتي. بود قبل مثل چي مهه

 تنگ عطرش و شمردونه صورت براي دلم. بودم دلتنگش قدرچه. کردم بوش و آوردم در رو تيشرت. کردم نگاه بود
 ارسالن هايمهربوني براي دلم. کردم نگاه رسالنا اتاق در به بود؟ کرده فراموشم يا بود دلتنگم اونم يعني. بود شده
 عکس به نگاهي. نشستم تخت روي رفتم و برداشتم رو بودن عطا و سيا و عسل که عکسي. بود شده تنگ هم

 .کردم
 .شديمي خوشحال هم تو حتما ستزنده بابا فهميديمي اگه! ارسالن عمو بودي کاش

 .زدن رو اتاق در
 بله؟ -
 ؟تو بيام تونممي -
 .آره -

 .کرد نگاه دستم توي عکس به. نشست کنارم و اتاق تو اومد قهوه فنجون دوتا با عسل
 شده؟ تنگ بابا براي دلت هم تو -
 !ديدمي رو روزا اين و بود زنده کاش. بود حامي مثل من براي اول روز همون از عمو آره -
 اگه. داره عالقه بهت قدراين چرا بابا دونستممين. کردممي حسادت بهت هميشه من. داشت دوستت خيلي بابا آره -
 داد سرش که مياد بدم خودم از. زدمنمي حرف بد باهاش قدراين داري باهاش نسبتي چه تو گفتمي اول همون از

 .کشيدم
 .ريخت عسل صورت رو اشکي قطره

 جات من اگه که گفتم ارسالنم وعم به. کردممي رفتار بدتر بودم تو جاي اگه من! نداشتي تقصيري تو نکن، گريه -
 .ريختممي موش مرگ غذات تو بودم

 .خنديد کردن گريه درحال عسل
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 !هلنا ايديوونه تو -
 .زدم لبخندي

 .روزا اون مثل خريد؛ برم هم با خوادمي دلم هلنا -
 خريد؟ بريم کجا -
 .ناصر بجز پورغالم برادران همون -

 .خنديدم
 .يادته هنوز -
 داشتم دوست بازم ولي بابامي زن تو کردممي فکر اينکه با. بود زندگيم هايشب بهترين جزء رامب شب اون آره -

 ...هاحرف اون بهت وقتي گاهي اگه من. بود خوب هميشه بودن تو با. کنم خريد برم دوباره باهات
 .بخوري غصه گذشته خاطربه خوادنمي! عسل بسه -

 .زدن رو در زنگ
 بياد؟ بود قرار کسي -
 .دارم حرف کلي باهات بمون، تو حداقل. ميشم ناراحت نه بگي موني؟مي شب که تو. کيه ببينم برم نه -
 رو امکله جااين اومدم اون بدون بفهمه اگه بزنم هم رو ماني مخ. بزنم زنگ بابا به بايد فقط مونم،مي باشه -

 .کنهمي
 .بياد اونم بگو خب -
 بگه؟ چي خانم تادو پيش بياد پررو نکرده، الزم -

 منم. اومدم تنها چرا که گفت بهم بيراه بدو کلي و شد ناراحت. زدم زنگ ماني به. بيرون رفت اتاق از و خنديد عسل
 شلوار و رنگ قرمز تيشرت با رو هاملباس. شد آروم اونم. کرده دعوتش عسل فردا که دادم شستشو رو مغزش يکم
 .کردم عوض جين

 .بيرون اومدم اتاق از. کردم شونه رو موهام
 عسل؟... کجايي؟. زدم زنگ ماني به عسل -

 .جلو رفتم. بود وايساده دختري کنار عسل. شدم پذيرايي وارد
 .هلنا بيا: عسل
 چشماي با سفيد پوست. داشت قشنگي صورت. کردم نگاه بلوند موهاي و کوتاه قد با دختري به جلوتر، رفتم

 .مشکي
 ...نامزد نجو نگار. هلنا عموم دختر: عسل
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 .ميام االن ماشين تو بشين گفتم بهت رفتي؟ کجا نگار: عطا
 .ببينم رو عسل خواستممي ديگه، نشو لوس عطا: نگار

 يشده دراز دست. برگردم تونستمنمي حتي. رسيده ممکن حالت ترينپايين به قلبم ضربان کردم حس لحظه يه
 .بگيرم نفس تا تمبس رو هامچشم ثانيه چند. نداشت اهميت برام دختره

 .بودم کرده مشت رو هامدست نبود؟ هوايي هيچ چرا
 آرومم تونستنمي شمردونه صورت و شده گرد هايچشم حتي. چي هر از بودم تهي. برگردم تونستم تا کندم جون
. مکردمي حماقت احساس قدرچه. نبود من حق وقتهيچ. نبود من مال که چيزي خواستم،مي رو آغوشش من. کنه
 کرده فراموش رو من. زدمي بهم رو هاضربه بدترين روزگار هميشه. شدنمي خواستممي که جورياون چيزي هيچ
 يوعده خودم به احمقانه چه. بود نکرده صبر برام هم سال يه حتي. بود نخواسته رو من. داشت رو ديگه يکي. بود

 .بودم داده رو عشقش
 زده؛ رو هاحرف اون ماني خاطربه کردممي فکر شهمه من. بود واقعي بيمارستان تو روزش اون هايحرف پس
 ...االن ولي
 .نکرده فراموشم کردم فکر که بودم احمق قدرچه. بود شده خراب دقيقه چند تو چي همه

 لبخندي. توهم نه بود، واقعي که چيزي. کنم درک رو واقعيت تا کردممي نگاهش خوب بايد. دختره سمت برگشتم
 .زدم خترهد به

 جايي يه برم خواستممي. بود خراب خيلي حالم. ندارم روحي تعادل من کرده فکر خودش با حتما. زد لبخندي اونم
 .نبينم رو کسي که
 .باش راحت شما اتاق تو ميرم من جون عسل: من

 .رفتم اتاق سمت و نشدم عسل جواب منتظر. گفتم رو جمله اين تا کندم جون
 کنيد؟ سالم بزرگتر به ندادن ياد نبهتو سازگار، خانم -

 !عطا: عسل
 خواستمي خونسرديش اين با نبودم؟ مهم وقتهيچ براش بگه و کنه خوردم خواستمي خواست؟مي جونم از چي
 کنه؟ ثابت رو چي
 .سمتش برگشتم. شدممي منفجر عصبانيت از داشتم. باختممي رو خودم نبايد

 .شاهي جناب بينمنمي بزرگتري من -
 .بود جوري يه نگاهش التح
 .باشه داده ياد ادب يکم بهتون خارج تو کردن زندگي کردم فکر -
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 .دادم دست از رو کنترلم بازم. بودم شده عصبي
 اگه هم تو کنم،مي سالم بدونم صالح که کي هر به درضمن! داري نگه خودت براي رو فکرهات بهتره تو -

 .کنن سالم بهت بخواي ديگه کساي از تونيمي داري کردن سالم يهعقد
 .بود شده قرمز صورتش. کرد نگاهم حرص با
 ايم؟عقده من -
 .بودي هميشه -
 .بود گير چشم قدشون تفاوت قدرچه. وايساد جلوش و سمتش اومد نگار. سمتم اومدم عصبانيت با

 کني؟مي کارچي عزيزم! عطا: نگار
 .ماشين تو برو نکن دخالت: عطا

 :زد داد عطا. بود دهوايسا سرجاش دختره
 .ماشين تو برو گفتم؟ چي نشنيدي -

 .رفت درخروجي سمت و خورد تکوني عطا داد از دختره
 کني؟مي جورياين چرا رفتاريه؟ چه اين عطا: عسل
 .شده عصبي بود معلوم هم عطا
 .اتاقت تو برو نکن دخالت عسل: عطا

 !عطا: عسل
 .کنه کارچي خوادمي مثال ببينم برو جان، عسل -

 .نشه دراز برام زبونت تا دادممي رو جوابت هااين از زودتر خيلي بايد! خودمه تقصير: عطا
 !کنممي خواهش عطا: عسل

 .بود ترسيده بيچاره طوره،چه حالش آقا نامزد ببين برو شما. نباش نگران جان عسل: من
 !باش خودت فکر نباش من نامزد نگران تو: عطا

 منم کردي فکر. باشه داشته کردن فکر ارزش که نيست جااين چيزي کنم؟ فکر چي به دباي. ندارم مشکلي من -
 ترسم؟مي ازت گوگوليت نامزد اون مثل
 رو در و اتاق تو کرد پرتم. برد ارسالن اتاق سمت رو من و گرفت رو بازوم. سمتم اومد و کنار زد رو عسل عطا

 .کشيدمي نفس حرص با. بست
 هان؟ برگشتي چرا -
 داره؟ ربطي تو به ببخشيد -
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 کني؟ پيدا رو ديگه يکي اومدي. ميفته اتفاق اين دونستممي آره؟ کرده ولت جون ماني برگشتي؟ شده چي -
 .زدم پوزخندي

 .اومدم خودش با بگم بايد ولي آره؟ کرده، ولم بگم بهت خوادمي دلت خيلي -
 .لرزيدمي لبش حرص از واستاد، رومروبه اومد

 خراب رو مونـطه رابـ توني مي نکن فکر مهمه، خيلي برام نگار. بدونه ما يـطه رابـ از چيزي نامزدم خوامنمي -
 .نبوده مهم براش درخشانت يگذشته که نيست ماني مثل حساسه نگار. کني

 .شدممي منفجر عصبانيت از داشتم
 نامزد اون و تو يـطه رابـ نکرد خراب براي راه همه اين من کردي؟ فکر چي خودت با! فهميدي شو خفه -

 رابـ هيچ تو با نمياد يادم من ضمن در! درک به بريد هم با اون و تو. اومدم سيا عروسي براي من اومدم؟ احمقت
 .باشم داشته ايـطه

 .گذاشت در روي رو دستش عطا که بود دستگيره روي دستم. رفتم اتاق در سمت
. بشم اشآلوده دوباره خواستمنمي. نکشم نفس رو عطرش که بودم کرده حبس رو نفسم. اومدمي بند داشت نفسم
 .کرد نزديک گوشم به رو سرش

 .کني فکر که چيزي اون از بيشتر! دارم دوستش خيلي چون سازگار؛ هلنا بگير فاصله نامزدم و من از -
 .بود بهش پشتم هنوز. بستم رو چشمم

 .زمين روي خوردم سر در پشت کي دونمنمي. رفت بيرون اتاق از کي دونمنمي
 .بذاره تنهام فقط گفتم عسل به کي دونمنمي
 !دارم دوستش. چرخيدمي سرم توي کلمه يک فقط
 زندگيم تو بار اولين براي کردم؛ گريه قدرچه دونمنمي. کردمي آرومم گريه فقط. کنم گريه هاسال از بعد خواستممي

 !بودم کرده گريه وجود تمام با
*** 
. گذشت ماني و سيا هايشوخي تو شام. نزد موضوع اون به راجع ديگه حرفي عسل. جااين اومدن اينا اباب امشب

 خيلي. دادمي رنگ تغيير نگاه اين از صورتش شهمه که عسلي و ببينم رو عسل به ماني هاينگاه تونستممي
 عسل. بشه تنها بود قرار و دادمي دست از هم رو سيا داشت که باشه عسلي همراه ماني مثل آدمي يه داشتم دوست

 کردممي فکر من ولي بياد؛ بود نتونسته کاري سفر بره بود قرار چون ولي کرده؛ دعوت هم رو عطا گفتمي
 زده تفاوتيبي نقاب معمول طبق منم. داره دوستش کردمي ادعا که کسي. بشم نزديک نامزدش به من خواستنمي
 .بمونم شدم مجبور عسل اصرار به منم و رفتن بابا و ماني شب آخر. بودم
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 .کردم قبول عسل خاطر به ولي خواستنمي دلم اينکه با
*** 

 به و نشستم هميشگي صندلي روي و رفتم آالچيق سمت. حياط تو رفتم و شدم بلند جام از. بود سه نزديک ساعت
 سخت خيلي چجوري؟ ولي کردم؛مي شروع رو جديد زندگي يه بايد کردم؟مي کارچي بايد حاال. کردم نگاه آسمون

 ...عطا به کردن فکر بدون زندگي! سخت خيلي بود؛
 شدي؟ شب خفاش تو باز -
 .کارت دنبال بري خواينمي هستي با صبح مگه بيداري؟ چرا تو -

 .نشست کنارم اومد سيا
 .برهنمي خوابم ولي آره -
 داري؟ سيگار -

 .باال رفت سيا ابروهاي
 شدي؟ سيگاري -
 .کردم ـوس*هـ ولي نه؛ -

 سيا. بود گرفته مسرفه. زدم بهش پکي و گرفتم ازش. گرفت سمتم و کرد روشن. درآورد جيبش تو از سيگاري سيا
 . گرفت ازم رو سيگار

 کشي؟مي تونينمي وقتي داري مرض -
 .باال دادم رو امشونه

 شده؟ چيزي هلنا -
 چي؟ مثال نه -
 ناراحتي؟ چيزي از. بود گرفته اتقيافه شب تمام -
 .نه -
 گفته؟ چيزي عطا. نيستي هميشه مثل شناسمت؛مي من نگو دروغ -
 .کردم نگاهش تعجب با
 .بوده اينجا ديروز عطا گفت عسل -

 .بودم ساکت
 نگفتي؟ تخانواده به راجع عطا به چرا -
 .نشد -
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 کني؟ قايم ازش خوايمي کي تا -
 دونيمي که تو. بزنم حرف تونستمنمي ماني و بابا خاطربه. نبود نشزما موقع اون فقط. نکردم قايم رو چيزي من -

 بگم؛ بهش خواستممي وجود اين با. بيفته دردسر تو بود ممکن زدممي حرفي اگه موقع اون. بوده چي شگذشته بابا
 کرده؟ نامزد دونستيمي تو. بدونه نيست مهم برام ديگه االن ولي بشنوه؛ نخواست خودش اون ولي

 .آره -
 نگفتي؟ بهم چرا -
 اومدي؟مي بازم دونستيمي اگه -

 .نزدم حرفي ولي کردم؛ نگاهش
 .داري دوستش دونممي نگفتم؛ بهت همين خاطربه -

 .شد گرد هامچشم
. کنم زندگي اون بدون تونمنمي ام؛هستي عاشق من. ميده تشخيص رو ديگه عاشق يه نگاه عاشق يه فقط -

 غرور نيست، خودش تقصير البته. نديده رو تو نگاه که احمقه يه عطا ولي گذره؛مي چي دلت تو بفهمم تونممي
 زندگيش جوريچه که ديدمش رفتي، ماني با وقتي. زده دامن کوريش اين به ماني با تو ديدن البته. کرده کورش

. کنه پاک زندگيش از رو تو کنهمي کاري هر داره اون. بود غيرمنتظره برام دختره اون با نامزديش. ريخت همبه
 مهم تو کنه ثابت خودش به خوادمي فقط چون کنه؛مي رو کار اين زندگيش به ديگه نفر يه کردن وارد با حتي

 کاريت مخفي با تو. شد خرد خيلي غرورش تو رفتن با عطا. رفتي و کردي ولش تو کنه قبول خوادنمي چون. نيستي
 تمام با هاستسال که کردي خرد رو عطا مثل آدمي غرور تو! هلنا کردي اشتباه. کردي خراب رو دوتون هر زندگي
 .گفتيمي رو چي همه بايد. کرده مراقبت ازش وجود

 حالي چه نيستم مهم براش گفت بهم بيمارستان تو روز اون وقتي دونينمي کني؟مي طرفداري ازش داري سيا -
 خورد برم ماني با گفت بهم وقتي بود ارسالن حرف به دين اداي فقط و نبودم مهم براش اولم از گفت وقتي. شدم
 چي سال يه اين تو دونيمي. برو گفت فقط کيه، واقعا ماني بگم نذاشت حتي بزنم، حرف نذاشت حتي. شدم

 شدم؟ حالي چه داره دوستش گفت بهم وقتي اومد؟ سرم باليي چه نامزدش ديدن با دونيمي کشيدم؟
 حالي چه ديدمي ماني با دفعه هر رو تو اون وقتي کن فکر اين به نه؟ ديدي رو دشنامز وقتي داشت درد خيلي -

 !عطا مثل آدمي اونم مرده؟ اون هلنا، فهمينمي چرا. شدمي
 داره؟ غرور اون فقط ندارم، غرور زنم من چون! کرد چکار باهات رفته يادت سيا، بسه -

 .کرد له پاش زير رو سيگار ته سيا
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 جونمم از که دارم رو کسي من حاال. داد نشون بهم رو حماقتم که باشم ممنون ازش بايد بابت ناي از کنم فکر -
 هلنا. نيست خوب جابي غرور ولي باش، نداشته غرور نميگم من. هستم عطا مديون رو اين. دارم دوستش بيشتر
 غرورت داري دوستش واقعا هاگ! بذار کنار رو تمسخره غرور اين. کردي اشتباه کن قبول شده بارم يه براي

 !معنيهبي
 .داره دوسش خيلي گفته نامزدش داره؛ نامزد اون ميکنه فرقي چه ديگه االن -
 .برم دير ميشه شاکي صبح هستي بخوابم برم من! بگم چي دونمنمي -

 بودم؟ مقصر واقعا من يعني گذاشت؛ تنها خودم با رو من و رفت سيا
*** 
 روز امروز. کنم فکر چيزي به خواستمنمي ديگه. نديدم رو عطا روز اون از ديگه. يههست و سيا عروسي روز امروز

 ييقه و شدمي فون کمر از که بود بلند پيراهن يه که رنگم قرمز لباس. کردممي فکر عروسي به فقط. بود عروسي
 هم رو صورتم و بود چيدهپي رو موهام آرايشگر. آرايشگاه بودم اومده عسل اصرار به. کردم مرتب رو بود قايقي
 .بود کرده قشنگي آرايش
 چه عسل ديدن با ماني اينکه فکر از. بود شده خوشگل خيلي و بود تنش عروسکي ايفيروزه پيراهن يه هم عسل

 .زدم لبخند بده نشون واکنشي
 نگاه منم به حتي. بود زده خشکش عسل ديدن با ماني. بيرون رفتيم عسل و من. دنبالمون اومد ماني بعد يکم
 .نکرد

 .شد تموم ماني -
 هان؟: ماني

 .شدي خيره عسل به! هاجاماين منم. کوفت -
 .کردمي نگاه عسل به داشت هنوز ماني. انداخت گل هاشلپ عسل
 !شدي خوشگل آره آره: ماني

 !نديده دختر بکش خجالت آره؟ ميگي ديدي رو من اصال کني ماستمالي خوادنمي -
 .رفت من به ايغره چشم و فتگر چشم عسل از ماني

 !باش راحت شما برم آژانس با من خوايمي -
 .شو سوار نزن بيخود حرف: ماني
 .کردم قفل رو در و شدم سوار عقب رفتم سريع
 .داد فشار رو دستگيره عسل
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 .کن باز رو در هلنا: عسل
 شونه؟هانندر تيپش اين با آقا اين نميگن وقتاون. بشينيم عقب دوتا هر زشته جلو برو -

 !هلنا: عسل
 !بابا جلو برو -

 .نبود رانندگي به حواسش اصال. بود عسل به حواسش تمام ماني. نشست جلو رفت عسل
 .برادر ببخشيد -

 .کرد نگاه آينه به مکث با ماني
 بله؟ -
 .باشه جلوت به حواست داري دوست اگه. عروسي به برسيم سالم خوايممي -

 .رسيديم باغ به بالاخره. شده عوض رنگش عسل باز االن دونستممي. کرد نگاه بهم اخم با ماني
 روروبه براي رو خودم. بودن ما فاميالي بيشتر و بودن هاشدوست فقط سياوش طرف از. نداشتيم مهمون خيلي
. بود فتهر فيلمبرداري کارهاي براي ما از زودتر هستي. شدم پياده ماشين از. بودم کرده آماده سازگار حسين با شدن

. ديدنش بودم رفته بودم اومده اينکه از بعد. رفت مصدقه قربون کلي و کرد بغلم. رفتم سمتش مامان ديدن با
 .سمتشون رفتم. هميشه مثل بود جدي شقيافه هنوز ولي زد؛ لبخندي ديدنم با. بود مامان کنار سازگار سرهنگ
 خوبي؟ سالم: سازگار سرهنگ

 .ممنونم -
 .باشي بايد که هستي جايي خوشحالم -
 .ممنون -

 که دونستمي ماني به راجع فقط البته. فهميد رو چي همه ماجرا اون بعد سازگار سرهنگ. گفتم فاصله ازشون
 سرهنگ. ستزنده بابا دونستنمي کسي هنوز. داشت خبر احمدي سرهنگ فقط رو بابا ماجراي ولي برادرمه؛
 به. بهتره همه براي جورياين. ميشه سازمشکل چون ست؛زنده يشاه آراد بدونه کسي نيست قرار گفت احمدي

 قشنگي لبخند عسل که گفتمي گوشش در داشت چي دونمنمي. خوردنمي تکون عسل کنار از. کردم نگاه ماني
 خوب که بود خدمتکارا به حواسم. زنهمي لبخند هنوز ارسالن بعد که بودم خوشحال عسل براي. بود لبش روي

 .کنن پذيرايي
 .بوديد کشور از خارج شنيدم شما؟ حال! عزيز عموي دختر! به به-

 .زدم پوزخندي. بود شده صورتم محو محمد. برگشتم
 .شنيدي درست -
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 .رفت باال يکم لبش کنار
 .شدي خوشگل -
 .دونممي -
 .کنيمي رفتار غرور با هنوزم! همونه اخالقت هنوز -
 !کردي ازدواج تخاله دختر با شنيدم بينم؛نمي رو زنت راستي بشم؟ عوض بود قرار -

 .شد غمگين صورتش
 .مامانه پيش آره -

 .بزنه زل بهم جورياون خواستمنمي
 .دارم کار برم من -
 واقعا بابا؛ حرف خاطربه نه. داشتم دوستت هميشه من ولي نميشي؛ من سهم دونستممي! نداشتي دوستم وقتهيچ -

 .نميشه وقت هيچ دونممي. نشد ولي کنم؛ فراموشت کردم سعي. نديدي رو نم وقتهيچ تو ولي! داشتم دوستت
 .سمتش دوباره برگشتم

 .کن فکر اون به پس داري زن االن تو کن فراموش -
 ...مامان اجبار به خواستمش؛نمي من -
 خودت قتوهيچ! بگيرن تصميم برات ديگران دادي اجازه هميشه چون نکردم؟ قبولت چرا دوني مي. کن تمومش -

 کسهيچ و کردي خراب خودت رو زندگيت تو. کردي نگاه مامانت دهنت به هميشه و نکردي زندگي خودت براي
 .نيست مقصر خودت جز

 .ستفايدهبي هامحرف دونستممي. گذاشتم تنهاش و شدم دور ازش
 از پر سالن هستي، اومدن با. کنه عوض رو خودش تونستنمي و بود کرده زندگي جورياين عمرش تمام محمد

 .گفتم تبريک هم سيا به. کردم بغلش و سمتش رفتم. شد سوت و جيغ
 .دادي بهم که بود چيزي بهترين هستي! دادي بهم رو عمرم هديه بهترين تو! هلنا ممنونم: سيا

 .گرفتي ماهي آلودگل آب از بودي زرنگ خودت نکردم، کاري من -
 .بود شده خيره بهم. رفتم سمتش. شد سالن وارد که ديدم رو بابا. طورهمين هم هستي خنديد؛ سيا

 !بود زنده مادرتم کاش. وايساده جلوم نيلوفر انگار! دخترم شدي خوشگل خيلي -
 .کردم بغلش

 .خوشحاله هستيم هم دور ما اينکه از االن مامان! نخور غصه بابا -
 .زد لبخندي بابا
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 .نبينم رو تو بمونم خونه تو نداشت طاقت دلم ولي کنن؛ شک بهم که بيام خواستمنمي. طورههمين حتما -
 چي؟ من پس آره؟ نداره رو هلن دوري طاقت دلت فقط: ماني

 .پسر بکش خجالت -
 .کرد ـل*بغـ رو عسل بابا. خنديد بابا حرف با و بود وايساده ماني کنار عسل

 خوشگلم؟ عسل طوريچه تو: بابا
 .جون عمو خوبم -

 !دختردوستي الک شما بابا، اي: ماني
 !کنم ـل*بغـ رو غول نره توي خوايمي چي؟ پس -

 !بابا: ماني
 مشکي شلوار و کت اون با قدرچه. شد سالن وارد اون وقتي شد خشک لبم روي لبخند. خنده زير زديم دوباره همه
 نگار. دکر خراب رو روياهام کاخ شد وارد پشتش که دختري. بود پيشونيش روي هميشگيش اخم. بود گيرنفس

 .کرد نزديک گوشم به رو سرش کنارم اومد و گرفت رو نگاهم رد ماني. کردم مشت رو هامدست. بود همراهش
 !هلنا -
 .ماني نگو هيچي -

 عطا. پريده رنگم بودم مطمئن چون نبود؛ من به حواسشون و بود زدن حرف مشغول عسل با بابا که خداروشکر
 انگار کردم مشغول رو خودم بازم. رفتم سالن يديگه سمت منم. بود يدهند رو من هنوز. رفت سالن يديگه سمت

 .نيومده اصال اون
. کنم نزديک بهش قصد از رو خودم خواممي کنه فکر خواستمنمي. باشم دور ميشه که جايي تا ازش خواستممي

 .زدممي لبخند شهمه الکي. بود گرفته رو گلوم بغض
 .رفتم سمتشون. بود وايساده عسل کنار ماني. وسط بودن رفته مهه. شدمي پخش داشت اليتي آهنگي

 کنيد؟ تماشا فقط اومديد دوتا شما -
 کنيم؟ کارچي: ماني

 نميدي؟ پيشنهاد بهش چرا کنارته، هم زيبا خانم يه برقصي؛ بلدي خوب که تو -
 .کرد دراز عسل سمت رو دستش. بود من حرف منتظر انگار ماني. پايين انداخت رو سرش عسل
 ديد؟مي افتخار زيبا خانم: ماني
 .رفتن سالن وسط سمت و زد چشمکي بهم ماني. ماني دست تو گذاشت رو دستش آروم عسل
 .بابا پيش رفتم
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 خوايد؟نمي چيزي بابا -
 .خونه برم خواممي عزيزم نه -
 .بابا بمونيد کجا؟ -
. نيست خوب اين از بيشتر بودنم بعدم. کنم تراحتاس خونه برم خواممي. موندم تو خاطربه االنم تا عزيزم نه -

 .شده مشکوک بهم يکم سازگار سرهنگ کنم فکر. ميگم چي دونيمي خودت
 .داريد دوست هرجور باشه -

 داشت هستي. بود شده روشن کي چراغا دونمنمي. رفت و زد موهام روي ايـوسـه*بـ اونم و کردم ـل*بغـ رو بابا
 .کردمي صدام

 .دارم کارت بيا هلنا -
 جانم؟ -
 .بگيرم عکس خواممي بياري؟ ماشين تو از رو گلم دسته ميشه -
 .ميارم االن آره -

 .رفتم خروجي سمت
 کجا؟ هلنا: ماني

 .باش راحت شما. بيارم ماشين از رو هستي گل ميرم -
 .کردم اشاره بود کنارش که عسل به

 !هلنا برات دارم: ماني
 .باشه -

 سيگاري ديدمش، ستون کنار. کردم بلند رو سرم. برداشتم ماشين تو از رو گل. رفتم خروجي سمت و خنديدم
 !بکشه سيگار نميومد يادم. بود دستش
 .رفتم سالن سمت قدم يه برگشتم. نداشتم رو نگاهش تحمل

- my friendنميشي؟ ناراحت رقصهمي عموش دختر با ت 
 انگار منم شد،مي نزديک بهم داشت. کنه عصبيم خواستمي گفت؟مي خودش براي داشت چي. بود زده خشکم

 .نداشت رو حرکت توان پاهام
 .ايستاده سرم پشت درست بفهمم ادکلنش بوي از تونستممي
 .نباشه تنها که عزيزت نامزد پيش برو! نباش من نگران شما -

 .زد داري صدا پوزخندي
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 عالقه پيرمردا به. سراغش رفتي رقصهمي عسل با تmy friend ديدي تا جديدته؟ کيس پيرمرده يارو اون -
 داري؟
 .کنم کنترل رو خودم تا بستم ثانيه چند رو چشمم
 رو من و گرفت رو دستم مچ پشت از. رفتم سالن سمت. کردم مشت رو هامدست. دهنش تو بزنم تونستممي کاش

 .دادمي کـل*الـ بوي. برگردند
 .بده جواب شدي؟ الل -
 .ندارم وت به توضيح براي دليلي -
 ارسالن زن چرا که فهمممي حاال نه؟ پولداره، خيلي. بود اومده ماشيني چه با پيرمرده يارو ديدم. نداري آره خب -

 ماني فروشي؟مي پول به رو خودت بار چند. بودي کرده بهونه رو تخانواده خودبي. بود پول براي اونم شدي؛
 ها؟غريبه چرا گفتي؛مي خودم به خواستيمي پول اگه شده؟ تموم پوالش

 .لرزيدمي حرص از لبم. صورتش تو بشينه تا اومدنمي باال دستم چرا. کردم نگاهش ناباوري با
 ميدي؟ بهم قدرچه -

 .شد گرد هاشچشم
 ميدي؟ بهم قدرچه گفتم -

 .کردمي نگاهم ساکت
. باشي من با نميشه ناراحت قتعش اگه البته ها؟غريبه چرا ميگي راست. نميگي خودت مگه کردي؟ تعجب چرا -

 فکرات اول ارزم؛مي قدرچه بگو خب. نداره زدن حرف حق اونم بکني؛ هرکاري تونيمي مردي تو نبود يادم! آهان
 .بگير درنظر هم رو درخشانم يگذشته. نشي پشيمون بعد بکن رو

 خوردم محکم پشت از داد هلم عهدف يه. داشتمبرنمي ازش چشم منم. بود خيره صورتم به. بود شده سرخ هاشچشم
 .ماشين در به
 !کثيفي خيلي -

 :زدم داد
 پيش برو پس. بياد خوشت کثيف هايآدم از نکنم فکر درضمن رفته؟ يادت هستي؟ چي خودت. کثيفم من آره -

 .داري دوستش که نامزدت همون
 .بود شده جمع چشمم تو اشک. رفتم سالن سمت و دادم هلش. بود گرفته درد پهلوم

. بگيريم عکس عسل و سيا با بريم گفت ماني. بدم قورت رو بغضم تا خوردم آب يکم و دادم هستي به رو گل
 داشتن همه بود، مهموني آخراي. گرفتيم عکس تا چند. هستي خاطربه کنم تحمل رو چي همه بودم مجبور
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 مسلط خودم به يکم بايد لن،سا ته رفتم! شدمي تموم زودتر مهموني اين کاش. داشتم تهوع حالت. رفتنمي
 .بود همراهش هم عسل. سمتم اومد و ديد رو من دور از ماني. داشتبرنمي سرم از دست تهوع حالت. شدممي

 هلن؟ خوبي: ماني
 .آره -
 .پريده رنگت -
 .مهمونا پيش بريد شما. ماني خوبم -

 .کنه منحرف رو فکرم جوري يه خواستمي فقط نيست؛ خوب حالم چرا من دونستمي ماني
 .بشه خوب حالت کنم تعريف دارخنده چيز يه برات خواممي. موندن نفر چند فقط رفتن، تقريبا همه: ماني
 .زدممي لبخند الکي منم. خنده زير بود زده عسلم. کردن تعريف به کرد شروع ماني
 .سمتمون مياد داره عصبانيت با عطا ديدم
 سيم به زدمي وقتي عطا. شناختممي خوب رو قيافه اين من. شده ديوونه ودب معلوم اشقيافه از. پريد بيشتر رنگم
 .بود وحشتناک قدراين صورتش آخر
 .دارم کار باهات بيا عسل: عطا
 .ديديمتون عجب چه! عزيز پسرعموي به به: ماني

 .نزد حرف تو با کسي -
 بود معلوم شد، جمع درد از صورتش لعس. زد چنگ رو عسل بازوي هاديوونه مثل عطا. باال رفت ماني ابروهاي

 .گرفته دردش خيلي
 !دستم داداش: عسل
 .کنارمون اومد موقع همون نگار
 بريم؟ خوايمنمي. گردممي دنبالت ساعته يه کجايي؟ عزيزم: نگار
 .کشيد رو عسل نگار به توجه بدون عطا
 داري؟ کارشچي! ديوونه ببينم کن ولش: ماني
 .کرد ماني به نگاهي عطا

 شي؟کارهچي هان؟ چه تو به -
 .بکش رو دستت پس پسرعموشم من! تويي نداره باهاش نسبتي که اون کنم فکر. شکاره همه -

 .گرفت رو ماني ييقه و کرد ول رو عسل بازوي. بود انفجار حال در باروت مثل عطا
 .بشي ديکنز عسل به ذارمنمي من ولي فاميل؛ زناي به بچسبي داري عادت انگار عوضي توي -
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 !باش آروم عزيزم عطا: نگار
 !شو خفه تو: عطا
 .بود شده خارج کنترل از عطا. شد ساکت نگار
 شدي؟ ديوونه چيه؟ ديگه فاميل هايزن: ماني
 .ميفتاد راه آبروريزي داشت واي

 .نکن صدا سرو خدا رو تو. ميام بگي هرجا من! عطا کن ولش: عسل
 .گرفت ماني سمت رو انگشتش. کرد ول رو ماني ييقه عطا
 .نبينمت عسل نزديک ديگه: عطا
 بگيره؟ رو جلوم خوادمي کي: ماني

 !من -
 .کنم کارچي بگي بهم نيستي عددي تو -

 .ببينمت که نيستي درحدي تو! نزن حرف بچه سرجات بشين: عطا
 .ميشه آبروريزي داره ماني کنممي خواهش: من

 .بود پريده رنگم. کرد نگاهي بهم ماني
 .کردممي حاليت وگرنه بشه آبروريزي خوامنمي که حيف -
 !سوسول بچه بکني تونينمي غلطي هيچ -

 .رفت عسل سمت عصبي ماني. بندازه راه دعوا خواستمي. کردمي ک*تحـريـ رو ماني داشت قصد از عطا
 فهميدي؟ نميري، جايي عسل -

 .زد پوزخندي عطا. بود شده گيج بيچاره عسل
 کنه؟ گوش تو حرف به دباي چرا وقتاون -
 حرفيه؟! داره دوستم اونم دارم؛ دوستش چون -

 .بود شده گشاد ممکن حد آخرين تا عطا هايچشم
 .بود پايين سرش عسل. کرد نگاه عسل به

 داري؟ دوست رو عوضي اين تو عسل؟ ميگه چي اين: عطا
 :زد داد عطا. بود شده ساکت عسل

 داري؟ دوستش آره؟ -
 .ريخت عسل ورتص روي اشک قطره يه
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 ...دوستش من داداش -
 .زد چنگ رو موهاش. کرد ول رو عسل دست عطا

 ...هلنا با آشغال اين دونيمي داري؟ دوست رو اين تو -
 دلت هرچي موقع اون از! کنممي خرد دهنت تو رو هاتدندون بگي هلنا به راجع کلمه يه اگه! شو خفه: ماني

 !رواني خواهرمه هلنا. کني توهين هلنا به نميدم جازها ولي نزدم؛ حرفي گفتي من به خواست
 اشک هاشچشم از که بود خنديده قدراين. خنديدمي هاديوونه مثل. خنده زير زد بعد کرد نگاهمون بهت با عطا

 .بود گرفته من سمت انگشتش. ميومد
 احمقم؟ من کردي فکر... خواهرته... اين -

 به ربطي چه واقعا هلنا نفهميدي که بودي احمق خيلي که واقعا. شاهي آراد ردخت خواهرمه، هلنا! احمقي آره: ماني
 !داشت من
 .بود شده ساکت. خنديد نمي ديگه عطا
 بود منتظر حتما. چرخيدمي مونهمه صورت تو سرگردون هاشچشم مردمک. نداشتم دوست رو نگاهش حالت اين

 چشمم تو اشک. رفت بين از اميدش بوديم ساکت نتامو سه هر وقتي ولي دروغه؛ هاحرف اين بگه بهش يکي
 .بود شده جمع
 نفس خوب تونستنمي انگار. زد چنگ رو شـينه*سـ بزرگش هايدست. شـينه*سـ سمت برد رو دستش عطا

 .گرفت سمتم رو بود بـرده شـينه*سـ سمت که دستي همون. رفتم سمتش ناخداگاه. بکشه
 !نيا... جلو -

 .ريخت صورتم روي اشک طرهق يه. وايسادم سرجام
 رفت سالن از سرعت با و برگشت يکدفعه خودش؟ يا من خورد؟مي تاسف کي براي داشت. داد تکون رو سرش
 .نشستم بود کنارم که صندلي روي نداشت، توان ديگه پاهام. بود زده خشکمون همه. بيرون

 .نبود خوب حالش دنبالش برو ماني -
 .خبره چه جااين فهميدنمي اصال کرد؛مي نگاهمون شوک وت هنوز نگار. رفت دنبالش ماني
 خوبي؟ هلنا: عسل

 ...من! چي همه به زدم گند احمق منِ! منه تقصير شهمه -
 .ميشه بد حالت االن! هلنا باش آروم -
 کنم؟ کارچي بشه بد حالش اگه! رفت کجا ببين برو عسل! ديدمشنمي جورياين و مردممي کاش! درک به -

*** 
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 .نداره خبر ازش هم نگار گفت عسل حتي. نبود عطا از خبري ولي بوديم؛ رفته بودم کرده فکر جا هر
 به حرفي اينکه بدون بعد وقت چند و ميره دفعه يه. بوده همين هميشه اون باشيم، عطا نگران نبايد گفتمي عسل
 .گردهبرمي بزنه کسي
. بود کرده امديوونه عطا از خبريبي دوهفته. شدممي ديوونه تمداش. کنم کارچي دونستمنمي. بودم نگرانش من ولي

 دعوت امشب رو ماني و من عسل. شيراز بود رفته کارخونه قرارداد براي هم بابا و عسلماه بودن رفته سيا و هستي
 اگه ونستمدمي ولي برم نداشتم حوصله. برم خودم منم و بره کارخونه طرف از بود قرار ماني. شونخونه بود کرده
 .ميشه ناراحت عسل نرم
 صورتم به باحرص و برداشتم رو آرايش لوازم. بود افتاده گود هامچشم زير. کردم نگاه روحمبي صورت به آينه تو

 کسي چرا. ريختممي فرو داشتم تو از. کنم بازيگري بودم بلد خوب قدرچه. زدمي برق مشکيم هايچشم. کشيدممي
 .بود شده خيره بهم جوراون وقتي. ذهنمه تو فروغشبي هايچشم حالت هنوز دارم؟ حالي چه من فهميدنمي

 عطا؟ کجايي! شدممي رواني داشتم. کشيدم محکم رو موهام. آينه سمت کردم پرت و کشيدم لبم به رو لب رژ
 لعنتي؟ کجايي
*** 
 .بودم هميشه از ترکالفه. بودم کرده گير ترافيک تو. بيرون اومدم خونه از و شدم ماشين سوار

 .کوبيدم مشت فرمون روي بار چند. بود زده زنگ بار چند. کشتمي رو من حتما عسل. بود ? ساعت
 البته. بود چپم سمت که ماشيني به افتاد چشمم. ميره جلو کي لعنتي ترافيک اين ببينم که کردممي نگاه اطراف به

 يکم هاماشين. ديدممي رو اون جا همه. بودم شده ديوونه. بود عطا شبيه خيلي پشت از راننده. بود جلوتر يکم
 بازم ولي برگردندم؛ رو روم. بود همراهش زنم يه. بود شبيهش خيلي نظرم به بازم. رفتم جلوتر يکم. کردن حرکت
 .رفتم چپ طرف به ناخداگاه. چپ الين تو پيچدمي داشت. کردم نگاهش بيشتر نياوردم طاقت

 سمت فقط شد،نمي حاليم چيزي انگار. بود افتاده جونم به خوره مثل چيزي يه ميشه؟ مگه .باشه اون بود غيرممکن
 .نيست عطا شدممي مطمئن بايد. شدممي کشيده ماشين اون

 .شد پياده ماشين از راننده. داشت نگه ساختمون يه جلوي بعد خيابون تا چند ماشين. رفتم دنبالش
 از داشتم من که مدتي تمام شدنمي باورم. بود نگار همراهش دختر. ببينم بهتر تا زدم پلک بار چند. بود خودش

 .چرخيدمي خودش براي داشت راست راست اون شدممي ديوونه خبريشبي
 امديوونه ازش خبريبي هفته دو. نبود خودم دست کارهام. رفتم سمتش سرعت با و شدم پياده ماشين از حرص با

 ...لعنتي اون وقتاون بود کرده
 .کشيدم رو کتش پشت از و رسيدم بهش
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 .بود شده گرد هاشچشم. کرد نگاهم برگشت
 .شد خيره بهم تفاوتبي سريع بعد ولي کرد نگاهم تعجب با اول

 بفرمائيد؟ بله -
 .بود نيفتاده اتفاقي هيچ انگار بفرماييد؛ گفتمي بهم آرامش کمال با دوهفته بعد داشت

 بودي؟ گوري کدوم ستهفته دو معلومه -
 .شد گرد هاشچشم

 خانم؟ داره ربطي شما به -
 گشتم؟ دنبالت قدرچه دوهفته اين تو دونيمي! داره ربط معلومه -
 چرا؟ وقتاون -
 .کردم نگاهش حرص با
 .بودم نگرانت -

 .زد پوزخندي
 .بشي نگرانم که باشيم داشته هم با نسبتي نکنم فکر شدي؟ نگرانم چرا -

 .منتظره بابا بريم عطا: نگار
 رو بود کرده هم ترشنازک کردن لوس براي که نگار سوهان مثل صداي و عطا خونسردي. گرفتممي آتيش داشتم
 .نداشتم کنترل رفتارم رو باز بود، رفته مخم

 زنم؟مي حرف دارم بينينمي! شو خفه تو -
 .بود مونده باز دهنش حرفم از نگار
 !کن صحبت درست: نگار

 هاـوه*عشـ چون نکن، نازک من براي رو صدات پس بزنم؛ حرف اين از بهتر تونمنمي من نمخا گوگولي ببخشيد -
 !نداره اثر من روي

 .رفت باال عطا ابروهاي
 ...محترم خانم بببين -
. کارت پي بري بهتره پس دارم؛ االن همين رو کشتنت توانايي چون نزني حرف کلمه يه بهتره! رو من بببين تو -

 !نکن عصبيم هستم که ايني از بيشتر
 ...پررو يدختره -

 .ميام االن من خونه، تو برو تو نگار: عطا
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 ...آخه: نگار
 !کن کم رو شرت گفت؟ چي نشنيدي -

 .رفت و داد فشار هم روي رو هاشدندون نگار
 بودي؟ کجا -
 گرفتي؟ فراموشي دادم؛ رو جوابت -
 بودم؟ نگرانت قدرچه که نبود مهم برات -
 مشکلي و خوبم که بينيمي نيست، نگراني براي دليلي! شده نگرانم شاهي هلنا ببخشيد سازگار، هلنا البهج! نگران -

 !دخترعمو بوديم شمال نامزدم با هم مدت اين. ندارم
 .بودم شده خيره بهش. گفت حرص با رو عمو دختر

 !عطا -
 رو چي! کردي بازي من از بدتر تيح کردي؛ بازي باهام بد خيلي تم؟بازيچه من کردي فکر هان؟ چي عطا -

 به قدرچه مدت اين تو. هلنا گرفتي انتقام ازم بدجور احمقم؟ من و زرنگي خيلي که هان؟ کني، ثابت خواستيمي
 آره؟ خوشحالي، االن خنديدي؟ من بودن احمق

 ...کن باور. خواممي معذرت من -
 !کنهمي خواهيمعذرت من از داره خانم هلنا نميشه باورم واي -
 ... ولي بگم بهت خواستممي من -
 کارت از قدرچه کردي؟ فکر چي خودت با. خنديدي ريشم به مدت اين تو کلي وقتي بگي خواستيمي آره -
 بردي؟ ـذت*لـ

 . بود شده قرمز هاشچشم
 ديني هديگ گفته خودت. برو ماني با گفتي خودت. نداري بهم مسئوليتي ديگه گفتي خودت برم، گفتي خودت تو -

 !برم گفتي بهم لعنتيت خود! لعنتي گفتي خودت. نداري بهم
 کار و کسبي ـاز*بـزن عوضي عطاي ديگه بودي؛ کرده پيدا رو تخانواده نه؟ مگه بودي فرصت منتظر هم تو -
 گفتي کردي؟ کارچي تو ولي بگي؛ بهم تونستيمي. بود ترمهم چي همه از برات غرورت کار؟چي خواستيمي رو

 لجن از پر من زندگي. کردي بازي باهام نبود اولت يدفعه تو هلنا. کنه زندگي خواد مي هرجور بذار عطا، باباي گور
 رو چي همه شدي زندگيم وارد تو وقتي ولي بود؛ تو با حق بازم زندگيم، به بودم زده گـه من بود، تو با حق آره بود،
 بهت بار چند. نکردي قبولم تمسخره غرور اون خاطربه تو ولي شدم؛ عوض که گفتم بهت بارها. گذاشتم کنار

 نه؟ بردي،مي ـذت*لـ غرورم کردن خرد از. زدي پسم بارها تو! کردي داغونم لعنتي توئه يادته؟ گفتم
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 ...من کن باور عطا -
! نيبمو ذهنم تو جور همون بذار. کردنمي خواهيمعذرت شناختممي من که هلنايي! کن تمومش هلنا بسه -

 لجن تو هميشه بايد من. باشن داشته نرمال زندگي نبايد من مثل هاييآدم که کردي؟ ثابت بهم رو چي تو دونيمي
 خودبي. کنم زندگي کثافت تو تو، قول به نه باشم داشته نرمال زندگي يه تونممي کنممي ثابت بهت من ولي بمونم؛
 مهم برام ايديگه زن هيچ نه تو نه. نيست مهم برام يگهد افتاد اتفاقي هر چون هلنا؛ نکن کوچيک رو خودت
 براي امشب قراره چون برم بايد االنم. هميشه براي بگير فاصله زندگيم از. باشم متعهد نگار به خواممي. نيست
 .کنم ريزيبرنامه ازدواجم مراسم

 .کنينمي رو کار اين تو! ميگي دروغ -
 .بود زده زل بهم خونسرد

 .کنم زندگي نرمال آدم يه مثل خواممي. بکنم رو کار اين خواممي دقيقا چرا، -
 .گرفتم پشت از رو بازوش. ساختمون سمت برگشت

 ...من. نکن رو کار اين عطا -
 کسي يه با. کنم شروع درست دفعه اين خواممي. کن فراموش هم تو کردم، فراموش رو چي همه من! هلنا برو -

 .باشه نداشته امگذشته به ربطي که
 .بود شده جمع هامچشم تو اشک. وايسادم جلوش رفتم

 ...من -
 :گفت اششده قفل فک بين از. لرزيدمي هاشچشم مردمک

 تو به شدن نزديک. کنمنمي اشتباه ديگه ولي بدم؛ فرصت خودم به خواستم که کردم اشتباه زندگيم تو زماني يه -
 .بود زندگيم اشتباه بزرگترين

 .کردم نگاهش فقط
 فقط. خوادنمي رو من نبود مهم برام جلو، رفتم. ريخت صورتم روي اشک قطره يه. بودم زندگيش اشتباه من
 .کنم حسش بارآخرين براي خواستممي

 .کشيدم نفس رو عطرش. ثانيه چند فقط. اشگونه به چسبوندم رو ـم*ـبـ*لـ. شدم بلند پام يپنجه روي
 .مجسمه مثل درست کردنمي حرکتي هيچ. بود هشد خيره بهم مبهوت. گرفتم فاصله ازش

 که حاال باشه،. بخوام برات رو نيست دلم تو که رو چيزي تونمنمي چون کنم؛نمي خوشبختي آرزوي برات -
 رو شونگذشته تونننمي هاآدم بدون رو اين ولي نکني؛ اشتباه هم دفعه اين اميدوارم. باشه کنم فراموش خوايمي

 .کنن پاک
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 .شدم دور جااون از سرعت با بود وايساده جاش سر مبهوت هنوز عطا که درحالي. رفتم ينماش سمت
 فهميدي؟ ي،کن گريه نداري حق هلنا. دادمي فشار رو گلوم داشت يکي انگار. داشتم بدي خيلي حس
 فقط. کنم گوش هيچي به خواستمنمي. نبود مهم برام اصال. زدمي زنگ مدام گوشيم. بودم کرده پارک خيابون کنار
 مدت اين تو حداقل کردم؟مي بايد کارچي عطا بعد حاال شد؟ تموم راحتي همين به يعني. باشم تنها خواستممي

 همون تو کاش! بودم خبريبي همون تو کاش! خوادنمي رو من فهميدمنمي کاش. خوادنمي رو من دونستمنمي
 نداشت؛ جالبي يگذشته عطا درسته. دادممي فرصت هشب بار يه کاش! بودم نخواستنش و خواستن بين دوراهي

 چي همه ممسخره غرور اون با من ولي بدم؛ فرصت يه بهش حداقل تونستممي داشتم دوستش واقعا اگه من ولي
 .کردم خراب رو
. بشه منفجر فشار زور از چشمم که االنه کردممي حس. بود قرمز بازم هامچشم. کردم نگاه خودم به ماشين آينه تو

 .بودم شده وحشتناک
 .بود شده خاموش که بود ايدقيقه چند گوشيم

 نگرانم ماني و عسل االن واي کردم؟مي کارچي جااين من. بود ده کردم، نگاه ساعت به. بود شده تموم باطريش
 ماشين. مکرد پاک يکم دستمال با رو صورتم. کردممي نگران رو همه خودم خاطربه که بودم احمق قدرچه. شدن

. کنه پارک اومدمي داشت که ماشيني به زدم محکم نبود، حواسم اصال. گاز رو گذاشتم رو پام و کردم روشن رو
 .شدنمي گندتر اين از يعني شدم؛ بدبخت. کردم فرو موهام تو رو دستم

 .دبو بااليي مدل ماشين. بود شده داغون پشت از بودم زده بهش که ماشيني. شدم پياده ماشين از
 ـتي؟*مـسـ کجاست؟ حواست خانم -
 .کردم نگاه زدمي نفس نفس عصبانيت از که پسري به
 شده؟ چي مگه حاال کن؛ صحبت درست -
 ماشين فرمون پشت چرا نيستي بلد رانندگي که تو! کردي داغون رو ماشين. شده چي ميگه خانم تازه شده؟ چي -

 شيني؟ مي
 نيستم؟ بلد رانندگي من چه تو به دوما ميدم؛ رو خسارتت اوال -
 !نيست حواست زدي چي نيست هم معلوم شينيمي جونت بابا ماشين پشت ديگه آره -
 .کردمي عصبي بيشتر داشت هم احمق اين بودم؛ عصبي کافي ياندازه به
 .ندارم حوصله چون کارت؛ پي برو بگير رو خسارتت! کن صحبت درست گفتم بار يه -

 کردي؟ کات تmy friend با چيه، -
 !طرفي کي با کنممي حاليت وگرنه شي خفه بهتره -
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 .زد پوزخندي پسره
 کني؟مي غلطي چه مثال -

 .برداشتم رو فرمون قفل رفتم ماشين سمت
 .شد گرد هاشچشم. سمتش اومدم

 ديوونه؟ بکني غلطي چه خوايمي -
 ببينه؟ خسارت بيشتر ماشينت خوايمي يا ميري گيريمي خسارت -

 .زد پوزخند بازم پسره
 !نداري رو جرئتش! بکني تونينمي غلطي هيچ -
 .کردمي نگاهم باز دهن با پسره. شد خرد شيشه. ماشينش عقب يشيشه تو کوبيدم فرمون قفل با

 .بودن شده جمع دورمون نفر چند. سمتم اومد عصبانيت با. بود زده خشکش
 !احمق يدختره -

 .جلوم گرفتم رو فرمون قفل
 فهميدي؟ بدم، هم رو اتديه و بکشمت تونممي! تو و دونممي من بزني حرف ديگه مهکل يه اگه -

 .بود شده خيره بهم و وايساد جاش سر پسره
 يشماره آورد در رو گوشيش سريع. بکنم رو کار اين من ممکنه بود فهميده کنم فکر. لرزيدمي دستم حرص از منم

 .گرفت رو پليس
*** 

 .بودم داده دست از نبايد که جايي رو کنترلم باز. کندم مي رو لبم پوست حرص از
 کردم نگاه راهرو تو ساعت به. زدممي خوردمي تا رو داشت فاصله باهام صندلي چند که مردي خواستمي دلم

 .بودم کرده رفتار احمقانه باز. کردمي کجي دهن بهم بدجوري داشت دوازده روي يعقربه
 تو. زدممي زنگ تا بود روشن جااين بيام کهاين از قبل تا گوشيم حداقل کاش. بود شده ديوونه نگراني از ماني االن
 .دادنمي جواب کسي شده خراب اين
 .بود گوري کدوم نگهبان افسر دونمنمي
 آشنا خيلي برام که ديدم رو مردي دور از. چرخوندم رو سرم. گندکاري همه اين با من به لعنت. پيچيدمي بهم دلم
 موهاي دورم از تونستممي. بودن زدن حرف درحال هم با و رفتمي بغلي راهروي سمت ديگه نفر يه با داشت. بود

 .بده تشخيص تونستنمي رو سرما و گرما انگار بود تنش مشکي کت بازم. بدم تشخيص رو دارشحالت کوتاه
 .کردم صداش لحظه آخرين تو. راهرو سمت پيچيد من ديدن بدون
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 !وثوق بهروز -
 .شناسمشمي من بدونن بقيه نخواد بود ممکن چون بگم؛ رو اسمش خواستمنمي

 با فاتح. زدن زل بهم احمق يراننده اون و بود کنارش که مردي حرفم با. برنگشت ولي بود؛ شده خشک سرجاش
 ومن يعني. چپ سمت راهروي تو رفت و برگشت دوباره بهم توجه بدون ولي سمتم؛ برگشت تاخير ثانيه چند

 بود؟ نشناخته
 .کردمي رفتار باند جيمز مثل که بود چش نبود معلوم باز. شناخته بود معلوم هاشچشم از چرا

 .بده خبر ماني به بگم بهش خواستممي فقط من! جهنم به اصال
 .بيرون اومد کناري اتاق از سربازي

 .داخل بفرماييد خانم -
 نگاهي. بود نشسته صندلي روي نگهبان افسر. اتاق داخل رفتيم ود هر. طورهمين هم احمق اون و شدم بلند جام از

 اعصابم که بودن داده هم دست به دست چي همه انگار فهميدم؛نمي رو معطلي دقيقه بيست دليل کردم، بهش
 حرص با رفتم. نبود اتاق تو کسي. کردمي چکار داشت دقيقه بيست اين تو دونمنمي. بشه هست که ايني از گندتر
 .نشست احمقم اون. نشستم صندلي روي
 اتاق تو اومد فاتح بعد يکم. زدن رو اتاق در موقع همون. کرد بلند رو سرش. بود پرونده تو سرش نگهبان افسر
 بده سالم شد بلند ديدنش با نگهبان افسر. بود نداده محل بهم راهرو تو که بودم دلخور ازش. ندادم اهميت بهش

 بازم. داره ايدرجه چه بفهمه احمق يراننده اون خواستنمي شايد. بشينه مثال هک داد تکون رو سرش فاتح که
 با ثانيه چند نگهبان افسر که گفت چيزي يه نگهبان افسر گوش کنار رفت. آوردمي در بازي باند جيمز مثال داشت
 .داد تکون رو سرش بعدم و شد خيره بهم تعجب
 بهشون و کرديد تهديدشون و شکوندين رو ماشينشون يشيشه شما دارن ادعا آقا اين. شاهي خانم خب: سروان
 .کرديد حمله

 !نکنيد تعارف نيست؟ ايديگه اتهام ديگه من؛ به بچسبونيد هم شاه نادر قتل اتهام باشيد راحت خوايدمي ببخشيد -
 .کرد نگاهم تعجب با سروان
 گفتم؟ دروغ مگه: پسره

 بزنه؛ حرف بايد جوريچه خانم يه با دونهنمي هنوز. بود حقش چون ؛شکستم فقط رو ماشينش يشيشه من اوال -
 .نکردم حمله بهش ولي
 چشمش کنار چين و اشفشرده هايلب از رو اين. نزنه لبخند کنهمي کنترل رو خودش داره بود معلوم فاتح
 .بفهمم تونستممي
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. ميدم هم اتديه کشمتمي گفت بهم. بزنه فرمون قفل با رو من خواستمي. سروان جناب ميگه دروغ داره: پسره
 .بودن شاهد جااون نفر چند

 بهت کسي تا ببندي رو دهنت خواستيمي درضمن. سالمي هم فعال و نمردي و ايزنده هنوزم نزدم، که حاال -
 .باشه نداشته کاري
 .کنه مخفي رو لبخندش تونستنمي ديگه فاتح

 .بزنيد حرف درست. کنيد رعايت خانم: سروان
 بايد نگرانن مخانواده. ميدم رو ايشون ماشين خسارت. داريد نگه رو من تونيدنمي. سروان جناب نکردم کاري من -

 .بگيرم تماس باهاشون
 کرده داغون رو ماشينم زده. نکرده کاري ميگه پررويي با کردن خواهيمعذرت جايبه سروان، جناب بببينيد: پسره

 .کاره طلب هم چيزي يه
 .بزني حرف درست باهام خواستيمي. بود حقت گفتم ماشينتم! نيستي عددي تو کنم؟ خواهيمعذرت تو از -

 .زدم پسره به پوزخندي. شد خيزنيم پسره
 .کنيد رعايت گفتم خانم هم شما. ميدونچاله نه آقا پليسه ياداره جااين بشينيد: سروان
 .رفتم بهش ايغره چشم. نشست سرجاش پسره

 .داشت عصبي تيک انگار زد؛مي پلک تند تند حرص از
 .بکنيد رو کار اين نداشتيد حق شما خانم: سروان

 !بگه من به داشت دوست چي هر داشت حق اين طورچه -
 .بديد رضايت و بگيريد رو خسارتتون نديد؛ کش بهتره شما آقا -

 .يدکنمي ماستماليش داريد که ديگه کلفته پارتيش خانم معلومه ديگه آره: پسره
 .زندان بندازمت حرفت اين بخاطر تونممي کن صحبت درست: سروان
 .ترسيده بود معلوم پسره
 .نميدم رضايت من: پسره

 !جهنم به -
 !شاهي خانم: فاتح

 بار زير ولي زندان؛ برم حاضرم و شناسمنمي رو کسي بشم سگ وقتي من دونستمي خوب. کردم نگاه فاتح به
 .خاريدمي درگيري يه براي تنم. بود معلوم موضعيت که االنم. نه زور حرف
 . رفت پسره سمت فاتح
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 .بزنم حرف باهاتون خواممي بيرون بيايد دقيقه چند آقا -
 .نميدم رضايت گفتم -
 .بياريد تشريف لحظه چند شما -

 .کردمي نگاه بهم داشت چشمي زير سروان. رفت بيرون اتاق از فاتح دنبال و شد بلند جاش از پسره
 بزنم؟ زنگ تونممي -

 .کنيد صبر دقيقه چند بايد: سروان
 .بود مخم روي ساعت هايعقربه حرکت. کردم مشت رو هامدست

 بوديد؟ رزاق سرگرد با پيش سال يه ماموريت تو واقعا شما: سروان
 .بود گفته بهش فاتح حتما. کردم نگاهش تعجب با
 .آره -
 .ميگم راست ارمد کرد نمي باور انگار کردمي نگاهم جوري يه
 سروان؟ جناب مشکليه -
 .نه... نه -

 .کرد هاپرونده مشغول رو خودش و پايين انداخت رو سرش
 .شدن اتاق وارد پسره اون با فاتح بعد يکم
 .ديده جنايتکار انگار کردمي نگاهم جوري يه پسره
 .ميدم رضايت من: پسره
 جزامي يه با انگار کردمي رفتار جوري يه. برگردوند عسري رو سرش اون ولي کردم؛ نگاه بهش. شد گرد هامچشم
 کارت به کارت براش رو ماشين خسارت گفت فقط رفت، پسره بالخره. بود گفته چي بهش فاتح نبود معلوم. طرفه
 .کنم

 برم؟ تونممي من -
 .باشيد مسلط اعصابتون به بيشتر کنيد سعي شاهي، خانم فقط بفرماييد بله: سروان

 .بود منتظر اتاق بيرون فاتح. بيرون اومدم اتاق از. دادم تکون رو سرم
 .سالم -
 !شناختي رو من عجب چه -

 .زد لبخندي
 کردم؟مي پرسياحوال و سالم باهات اومدممي همکارم جلوي کردي صدام که کذايي اسم اون با نداشتي انتظار -
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 !هديد خوارآدم انگار کردمي نگاهم جوري يه گفتي؟ چي پسره به -
 .ترسيد ازت خودش اون گفتم براش کردي که کارهايي از يکم. نبود خاصي چيز -
 کارا؟ کدوم وقتاون -
 آهان. کنينمي ولش راحت بگيري دل به کينه کسي از اگه و داري اعصاب ناراحتي اينکه و اميني سرگرد جريان -
 شمبقيه خواستممي تازه. بکشي هم رو نم خواستيمي کشيدي اسلحه منم رو گفتم بهش. گفتم براش هم تيمور از

 .بشنوه نخواست خودش بگم
 هيچ به آينده سال چندين تا کنم فکر دادي شستشو رو مغزش تو که جورياين دارم؟ اعصاب ناراحتي من پس -

 .نشه نزديک زني
 .اومدي فرانسه از کي بگو حاال کن، ولش رو اون -
 .شد ديوونه نگراني از ماني هک بده رو گوشيت فعال. ميشه ايهفته چند -

 .باال رفت ابروهاش فاتح
 .بزنم حرف ساعت يه خوامنمي خسيس، بابا بده چيه؟ -
 اي؟ـطه رابـ در ماني با هنوز -
 .نباشم ـطه رابـ در برادرم با نداري انتظار -

 .شد گرد هاشچشم فاتح
 !برادرت؟ -
 !دونستينمي که نگو -
 .دونستمنمي که معلومه -
 نگفت؟ بهت سرهنگ همگ -
 .نه -
 واقعا؟ -
. نشه بـرده ماني از اسمي بود قرار اول از هم دادگاه تو حتي نزد، بهم حرفي ماني و تو يـطه رابـ از سرهنگ -
 .رفتيد شما که بعدشم. نزد موضوع اون به راجع حرفي کسي ديگه همين خاطربه
 .نمکمي تعريف رو چي همه برات بده رو گوشتي فعال حاال -

 .زدم زنگ ماني به. داد رو گوشيش فاتح
 .دنبالم مياد که گفت اونم کرد تعريف رو موضوع براش. بود ترسيده خيلي بيچاره
*** 
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 !شد چي نگفتي خب: فاتح
 زدن؟ن حرفي تو به چرا. دونستنمي سازگار سرهنگ و احمدي سرهنگ. کنممي تعجب -
 .بگو ماني از حاال. من تيح بدونه، چيزي کسي ندونسته صالح سرهنگ شايد -
 .برادرمه بگم؟ چي ماني از -
 کردي؟ پنهان چرا نزدي؟ حرفي اول همون از چرا -
 کردي؟ پنهان رو عطا با دوستي تو چرا -
 .داشتم خبر عطا همکاري از سرهنگ و من فقط بود، سري ماموريت اين بعدم. نداشتم اعتماد بهت خب -
 .نگفتم که داشتم رو خودم داليل منم خب -
 داليلي؟ چه بگي ميشه -
 .بدوني هم تو کنهنمي فرقي ديگه االن چون ميگم؛ بهت -

 .بابا وجود حتي گفتم رو چي همه براش
 .کنم اعتماد بهش تونستممي. بود اعتمادي قابل مرد فاتح

 دونه؟مي هم عطا -
 .دونهنمي هنوز رو بابا ولي فهميد؛ پيش دوهفته رو ماني -
 نگفتي؟ بهش اول همون چرا -
 .بزنم حرفي تونستمنمي بابا خاطربه که گفتم -
 .نگفتي بعدش چرا -
 .بشنوه نخواست خودش ولي بگم؛ خواستممي -

 .داد تکون رو سرش فاتح
 ...خيلي اون -
 بزني؟ کامل رو حرفت شه مي -
 زندگيش شدي ارسالن دگيزن وارد تو وقتي. شناسممي ساله چند رو عطا من. کنم دخالت زندگيتون تو خوامنمي -

 رو جوابم درست پرسيدممي سوال ازش وقتي. شده عوض اخالقاش جورايي يه کردممي حس. کرد تغيير کال
 پرسيدم؛ سوال ازش. کردمي تالش قدرچه کردنش پيدا براي عطا که ديدم. افتاد دردسر تو خواهرت اينکه تا دادنمي
 ولي تيمور؛ سراغ ميره داره نگفت منم به حتي. افتاد باغ اون تو اتفاق اون تا. داد نمي بهم ايکننده قانع جواب ولي

 .انفجاره درحال که معلومه بزنه حرف وقتي. توداريه آدم عطا. بيرون کشيدم زبونش زير از رو چي همه کمکم بعدش
 .کرد سکوت ثانيه چند فاتح
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 ماموريت اون ولي بده؛ سامون سرو زندگيش به خوادمي که بودم خوشحال براش. گفت بهت شعالقه از روز اون -
 يه عطا هم قبلش چند هر. بود ريخته همبه رو عطا اعصاب صميميتتون تو کنار، ماني وجود. کرد خراب رو چي همه
 تونـطه رابـ و ماني بهراجع بايد من نظر به. دادمي عذابش داشت چيزي يه انگار. نبود نرمال رفتارش بود وقتي چند

 .گفتييم بهش
 .زدم پوزخندي

 مهمه؟ کسي براي من نظر اصال. داديمي گير ماني و من به همين خاطربه پس! عطا طرفدار شدن همه جالبه، -
 آره؟ ديگه عطا فقط

 .شدممي ناراحت منم خب ناراحته ديديممي وقتي. باشم اون طرفدار بايد مسلمه دوستمه عطا -
 کنيمي ادعا که تو! ظالم من و مظلوم شده عطا االن ماجرا؛ اين يبده آدم شدم من انگار زنيمي حرف جوري يه -

 ماني با بودن خاطربه من از وقتاون بوده، يکي با روز هر خودش اون بوده؟ چي شگذشته تو دونيمي دوستشي،
 قبول رو فتحر من چون نداره؛ اشکال و بکنيد کاري هر تونيدمي مرديد چون شماها که نگو فاتح. بود ناراحت

 .شناختي رو من مدت اين تو حتما جوري،هچه اخالقم دونيمي خودت. ندارم
 که حد اون تا نه ولي کرده؛ زيادي اشتباه کارهاي گذشته تو شايد. نيست کنيمي فکر که جوراون عطا کن باور -

 .کردي بزرگش
 رفته؟ تياد بهار نکنه. ديدم رو شنمونه چند خودم چون نخندون؛ رو من فاتح -
 رو بهار ولي ديدي؛ عطا از چيزايي چه تو دونمنمي من. بينهمي آدم که نيست چيزي اون هميشه واقعيت هلنا -

. شد مي نزديک بهار به بيشتر آمد و رفت و اردالن به شدن نزديک براي بايد. بود ماموريت جز دونممي من حداقل
 .نبود راضي موضوع اين از خودشم عطا وگرنه

. مياريد دليل يه هرکارتون براي. داره شيشه خرده جنستون. کنيدمي توجيه خوب رو خودتتون مردا شما! هجالب -
 يکي. توجيه پشت توجيه خب، مَرديد همينيد؛ ها شما. بچسبه بهار به جورياون بود ناچار عطا بيچاره ميگي، راست
 مي بهش انگ تا هزار بينيدمي يکي با رو زن يه تا وقتاون انتقام، براي يکي دلسوزي، براي يکي ماموريت، براي

 .چسبونيد
 .زد لبخندي فاتح

 .نميشم تو زبون حريف من بگم؟ چي -
 .کني زندگي جورياين خوايمي کي تا تو بگو حاال کن ولش -
 .کرد نگاهم گرد هايچشم با
 بگيري؟ تصميم زندگيت براي خواينمي ميشي، پير داري چيه؟ -
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 .امراضي زندگيم از من کنم؟مي دگيزن جوريچه مگه -
 بگيري؟ زن خوايينم. باش خودت فکر به بزني ـينه*سـ به رو دوستت سنگ قدراين اينکه جايبه -
 .زنيمي حرف مادرم مثل -

 .خنديدم
 .خب داره حق مادرت -
 بري؟ بازم خوايمي کنم؛ مي فکري يه باشه -
 کجا؟ -
 .فرانسه -
 .برگردم شايد االن ولي برم؛ استمخونمي پيش ساعت چند تا -
 چرا؟ -
 .بزنم حرف بهش راجع خوامنمي -
 .داري دوست هرجور باشه -

 .شد اتاق وارد و زد در سربازي
 .اومدن شاهي آقاي قربان -

 .داخل کن راهنماييشون: فاتح
*** 

 کردم فکر قدراين مدت اين وت. سرکار برم خوادمي دلم هم خودم. بکنم کاري يه بايد ميگه بابا. هدفمبي ماهه يه
 .ميشه منفجر داره سرم
 به. کنه ناراحت رو من خوادنمي شايد. زنهنمي حرف عطا به راجع چي هيچ که گفته عسل به چي ماني دونمنمي

 .بهتره خبريبي منم براي هرحال
 درس به شروع که تنيس طوري شرايطم واقعا ولي بدم؛ ادامه رو درسم ميگه بابا. کرده مخسته تنش همه اين

 به. زدنمي زنگ بهم موقع اين کسي. بود هستي حتما شدم؛ بلند تخت روي از گوشيم زنگ صداي با. کنم خوندن
 .کردم لمس رو سبز عالمت. بود کي يعني نبود؛ آشنا کردم، نگاه شماره

 بله؟ -
 شاهي؟ خانم -
 .بفرماييد بله -
 شناختين؟. زبيامر خدا ارسالن آقا وکيل هستم، قادري من -
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 .بفرماييد قادري آقاي بله -
 .هست اسناد توي اداري مشکل سري يه دفتر؛ بيايد بايد راستش -
 پيش مشکلي چه سال يه بعد. برگردوندم عسل و عطا به رو چي همه پيش سال يک من مطمئنيد؟ قادري آقاي -

 اومده؟
 .ميدم توضيح براتون بياريد تشريف ميشه اگه -
 .بيام کي باشه -
 .هستم منتظرتون پنج ساعت -

 رو بودن کرده نامم به ارسالن که چيزايي همه پيش سال يه که من! بود شده چي يعني. کردم قطع رو گوشي
 تا رفتممي بايد خب. شده چي سال يه بعد االن نيست، مشکلي بود گفته هم قادري. عسل و عطا به بودم برگردونده

 .خوردميم هم هوايي يه جورياين. فهميدممي
*** 
 نواخت يه خيلي گفتمي آرايشگاه، بود بـرده زور به رو من هستي پيش روز چند. کردم مرتب آيينه تو رو خودم
 روي به چيزي هستي جلوي بازم ولي گفته؛ چيزاي يه هستي به و کرده لقيدهن سيا دونستممي من ولي شدي؛
 .آوردمنمي خودم
 .اومدمي بهم بودم، کرده کوتاه رو هامچتري
 قرمز شال. بافتم رو موهام. نداشتم رو کردن رنگ يحوصله اصال نکردم، قبول من ولي بزنم؛ رنگم گفت هستي
 به. ببينه داغون رو من قادري خواستمنمي کردم، هم آرايشي. پوشيدم هم مشکي شلوار و مانتو و کردم سرم رنگي

 .شدم ساختمون وارد. جااين اومدم مدارک اون امضاي ايبر پيش سال يک بار آخرين. رسيدم قادري دفتر ساختمان
 .بود قبلي منشي جاي افتاده جا زن يه و بود شده عوض قادري منشي

 .سالم -
 .بفرماييد سالم -
 .داشتم قرار قادري آقاي با هستم شاهي -
 .بودن منتظرتون قادري آقاي بفرماييد، بله -

 .شد بلند جاش از و زد لبخندي ديدنم با قادري. اتاق تو رفتم ادريق بفرماييد صداي با زدم در. رفتم اتاق سمت
 .اومديد خوش شاهي خانم سالم -
 .ممنون سالم -
 .بشينيد بفرماييد -
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 .بيارن قهوه دوتا که زد زنگ قادري. نشستم هامبل از يکي روي
 شاهي؟ خانم هستيد خوب خب، -
 .خوبم قادري آقاي ممنونم -
 رو بود رسيده بهتون شاهي ارسالن آقاي از که هرچي پيش سال يک شما که بود اين مزاحمت از غرض راستش -
 به مربوط که اموالي اون که گفتن موقع همون شاهي آقاي ولي داديد؛ انتقال خانم عسل و شاهي عطا آقاي به

 .بدم خبر بهتون که نداشتم شما به دسترسي منم. کنننمي قبول رو شماست
 ت؟کجاس مشکل االن خب -
 اوليه کارهاي تا بگيرم تماس باهاتون من گفتن. بخرن شما از رو شرکت سهام خوانمي شاهي آقاي راستش -

 .بشه انجام
 .کردم نگاه قادري به تعجب با
 چيه؟ کارها اين دليل کردم، واگذار بهش رو شرکت سهام پيش سال يه خودم که من -
 همراه البته کنن؛مي پرداخت رو سهامتون پول گفتن. شناسيدمي رو شاهي آقاي خودتون که شما. خانم بگم چي -

 رو حرف اين شدم مجبور خواممي معذرت من. کنننمي قبول صدقه گفتن ولي ببخشيد. نبوديد که سال يه اين سود
 .بگم بهتون کردن تاکيد چون بزنم؛

 .کردم نگاه قادري به اخم با
 .نشيد عصباني من دست از کنممي خواهش -
 .شدم مي منفجر داشتم صحر از
 کجاست؟ سهام فروش مدارک االن -

 .داد من تحويل رو مدارک شرمندگي با قادري
 .کردم بهشون نگاهي و گرفتم رو مدارک

 .کردن دلبازي و دست خيلي ايشون توجهه؛ قابل پيشنهاديش مبلغ خوبه، -
 .شد گرد قادري هايچشم. کردم پاره رو مدارک بالفاصله و دادم تحويلش لبخندي منم. زد لبخندي قادري

 شايد. بفروشه من به رو سهامش تونهمي خوادمي دلش اون اگه. فروشمنمي بهش رو سهامم من بگيد بهش بريد -
 .بخرم رو سهامش اون پيشنهاد از بيشتر بتونم

 . شدم بلند جام از
 .توناجازه با -
 .ميشن ناراحت بفهمن عطا آقا اگه شاهي خانم -
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 .ترسيدمي عطا از هميشه قادري. زدم هشب پوزخندي
 تماس باهام سهام خريد براي فقط درضمن. باش خودت فکر به شما! قادري جناب ترسمنمي شاهي عطا از من -

 .فروشمنمي اون به رو سهمامم من باشيد مطمئن چون بگيريد؛
 .بستم محکم رو در بيرون اومدم دفترش از
 !لعنتي عطاي -

 .بود هستي خوردمي زنگ داشت گوشيم
 .داشتم برش

 بله؟ -
 .زده قاط خانم هلنا شده چي باز -
 .ندارم اعصاب بگو رو کارت -
 .تنهام امشب پيشم بياي بگم خواستممي. خرابه اوضاعت خيلي معلومه -
 وقت؟اون داره تشريف کجا سيا -
 .کرده تصادف اينکه مثل هاش؛دوست از يکي پيش کرج تا ميره داره -
 بمونه؟ بيمارستان تو خوادمي بش مگه -
 مي دوستش پيش شب گفت بعدشم. ميره شب آخر بره، تونهنمي زود داره کار گفت ولي شه؛خونه يارو بابا نه -

 .مونه
 نيست؟ مونث جنسيتش احيانا دوستش ميگه؟ راست مطمئني حاال -

 .شد ساکت ثانيه چند هستي
 نريزي؟ همبه رو اعصابم ميشه هلنا -
 فقط. داره رو کار اين يعرضه مردي هر من نظر به هرچند. نداره رو کارا اين يعرضه اون نترس بابا باشه -

 .انماهري شناگر وگرنه بينننمي آب شونهمه وگرنه ندارن رو موقعيتش هاشونبعضي
 نه؟ يا مياي هلنا -
 .ديگه ميام کنم کارچي -
 ينيم؟بب هم با امشب گرفتم توپ فيلم يه هلنا جون آخ -
 .ندارم حوصله بابا برو -
 .زنيممي حرف بعدا بيا حاال تو -
 .ميام بگم بابا به بذار باشه -
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 .هستي پيش ميرم گفتم زدم زنگ بابا به کردم قطع رو گوشي
*** 

 فيلم شرايطم اين با منم. آبکي عاشقي و عشق شهمه بود، مسخره فيلمش قدرمچه. ديدممي فيلم داشتيم هستي با
 دلم. بود زده زل تلويزيون به وزغ مثل که کردممي رو هستي رعايت داشتم ولي بود؛ رفته مخم رو بدجور

 يه آوردن دستبه خاطربه مردي کدوم آخه. بود تخيلي فيلمش يهمه که کنم خفه رو فيلم کارگردان خواستمي
 .خوردمي زنگ داشت گوشيم! بود مزخرف که واقعا زنه؟مي آتيش و آب به جوري اين زن

 .شم بلند جام از نداشتم حوصله
 .بينممي فيلم دارم بده جواب رو المصب اون پاشو هلنا -

 .بود شده خيره تلويزيون به شهمه که اين پيشش بيام بود گفته من به چي براي هستي دونمنمي من
 باز و بود قادري حتما. بود ناشناس کردم؛ نگاه شماره به. شد قطع رسيدم گوشي به تا شدم بلند حاليبي با جام از

 .بگه رئيسش از خواستمي
 بهم نکنه جرئت ديگه تا دادممي رو آدم اين جواب بايد. خورد زنگ دوباره کنم خاموش رو گوشي خواستممي تا

 :گفتم عصبانيت با. بزنه زنگ
 بله؟ -
 هان؟ کني، پاره رو هابرگه اون کردي جرئت طورچه -

 .بود کافي قديميه آشناي يه تلفن پشت صداي کهاين درک براي سکوت ثانيه چند
 که شما. کننمي سالم اول زننمي زنگ کسي به وقتي کنم فکر طورن؟چه هابچه خانم! شاهي جناب به، به -

 محترم؟ اصطالح به آقاي بودن ادب با ادعاي همه اون شد چي پس بوديد، ادب با خيلي
 استفاده موضوع اين از بايد بود گيرم که حاال. دادمي جواب بايد حرفش هر خاطربه. داشتم کينه بدجور ازش
 .کردممي
 .نکردم قاطي اين از بيشتر تا کن امضا رو هابرگه اون بيا آدم مثل -
. بفروشي من به رو سهامت تونيمي ناراحتي اگه شما. کنمنمي امضا رو چيزي من قاطي، جناب ببخشيد -

 .کنينمي قبول صدقه شما نبود يادم البته کني، قبول بودم برگردونده بهت ور سهام که موقع اون خواستيمي
 :زد داد
 .خرممي هست که اوني از باالتر رو سهامت! کن امضا رو لعنتي هايبرگه اون بيا گفتم -
 .بشنوي بايد ولي نداري؛ منفي جواب شنيدن به عادت دونممي چند هر. بدم منفي جواب بهت مجبورم شرمنده، -

 .شاهي جناب خوادمي دلش آدم که نميشه چيزي اون هميشه
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 !هلنا -
 .اومدنمي يادم بود؟ کي بود کرده صدا رو اسمم که باري آخرين. سکوت بازم

 .باال نبر من براي رو صدات پس کنه، وادارم تونهنمي کسي بدم انجام رو کاري نخوام اگه من دونيمي خودت -
. کنم تو هايبازيبچه صرف رو وقتم تونمنمي دارم، کار کلي من! چي همه به زنيمي گند داري احمق يدختره -
 .کن امضا رو هابرگه اون بيا
 .بود گرفته حرصم. بود بزرگي ترقي چه. بودم کرده پيدا درجه نزول احمق يدختره به هلنا از
 .تواَم زندگي به زدن گند متخصص من رفته؟ يادت -
 !ميارم سرت باليي چه بينيمي بعدش. نکن امضا رو هابرگه اون فردا تا داري جرئت -
 هستي؟ کي تو مگه خودشيفته؟ جناب باشم داشته جرئت نبايد چرا وقتاون -
 .من دل شکستن براي بود چيز کمترين شدن عصبي اين. شده عصبي خيلي بود معلوم هاشنفس صداي از
 هان؟ داري اينقشه چه باز -
 خاطربه رو ارسالن طورچه نديدي. کشممي نقشه قبل از هرکاري براي من که دونيمي. دارم نقشه هميشه من -

 تو تخصص من. نخوري رو گولم که شاهي عطا جناب بترس ازم پس! رو تو خود حتي يا فاتح، يا زدم، گول ثروتش
 .شناسيمي رو من خوب که خودت. دارم مردا زدن گول

 !لعنتي شو خفه -
 .بود شده عصباني انفجار حد تا عطا. بودم رسيده ستمخوامي که چيزي به
 .نزن زنگ بهم هم ديگه فروشم،نمي يکي تو به رو سهامم من! بکن خوايمي هرکار -

 .بود شده شروع دوباره جنگ. کردم خاموشش بعدشم و کردم قطع رو گوشي
*** 

 تونهمي گفت زدم زنگ سارا به. کنم دبرخور باهاش آخر شدم مجبور منم. زده زنگ بار چند قادري گذشته روز دو
 مثال امروز؛ گرمه هوا. بيرون ميام خونه از. بيمارستان برم امروز قراره. کنه جور کاري يه بيمارستان اورژانس تو برام

 .کرده امکالفه گرما ولي برسم؛ زودتر که نرم ماشين با ترافيکه چون گفتم
 .برسم زودتر تا برم اتوبوس با گرفتم تصميم

 مسيري هنوز. ميشم پياده اتوبوس از. گذرهمي وقته خيلي شدم اتوبوس سوار که باري آخرين از. ميشم اتوبوس سوار
 .مونممي تاکسي منتظر. بشم تاکسي سوار بايد مونده

 .زنهمي بوق بازم و جلو مياد اونم. جلوتر ميرم نميدم اهميت بهش. دارهمي نگه پام جلوي ماشيني
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 کردم غلطي عجب. عقب مياد اونم. عقب ميرم. دارهبرنمي سرم از دست هم ديوونه اين. کرده امکالفه هوا گرماي
 گرمشه خيلي کنم فکر. شهنمي پياده ماشينم از باالست هم هاششيشه احمق. زنهمي بوق داره. نيومدم ماشين با

 .زنهمي بوق بازم. چسبيده ماشينش صندلي به که
 .ماشين يشيشه به زنممي.رم مي سمتش.کنم حاليش ديگه جور يه بايد ديگه نه

 داشت لعنتي. کنهمي نگاه بهم خونسرد خيلي. ميشه گرد هامچشم. کنممي خم رو سرم. دهنمي پايين رو شيشه
 .پايين ميده رو شيشه. لبشه رو پوزخندي. کردمي بازي باهام

 چيه؟ هابازي رهمسخ اين. دادم وکيلت به رو جوابت کنم فکر هان؟ خوايمي چي -
 .شو سوار -
 !بابا کارت پي برو -

 .زنهمي خشکم حرفش با که برم خواممي
 بياد؟ پيش شاهي آراد براي مشکلي احيانا خواينمي که تو -
 .نميارم خودم روي به. برهمي ـذت*لـ بازي اين از داره بفهمم تونممي هم دوديش عينک پشت از
 .يزنمي حرف چي به راجع دونمنمي -
 .بگم بهت تا شو سوار پس واقعا؟ -
 .ندارم حرفي تو با من -
 .ميدم ادامه راهم به
 .بابات سراغ برم بهتره پس باشه -

 .کنم کارچي دونمنمي شدم دودل. واميستم سرجام
 .گرمه شو سوار -

 بهش. کنهمي همنگا حرص با باال ميده رو عينکش. بندممي محکم رو در و ميشم سوار و زنممي دريا به رو دلم
 جوريچه. افتادم هچل تو بدجور. نده گير بابا به کنم مي دعا فقط. پنجره سمت کنممي رو روم. نميدم اهميت
 .فاتح سراغ برم فرصت اولين تو بايد. ستزنده بابا بود فهميده

. نکنه سواستفاده ضعفم نقطه از تا باشم خونسرد بايد! کردم اعتماد بهش که من به لعنت. گفته بهش اون حتما
 .سمتش گردمبرمي. زنهنمي حرف و ساکته

 .برم خواممي بزن رو حرفت دارم کار من -
 خوبن؟ عموجون -

 .کنممي مشت رو هامدست گرفته، حرصم
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 .ميدم بهت رو لعنتي سهام اون هان؟ خوايمي چي -
 !شاهي هلنا آوردي کم زود -
 چيه؟ حرفت االن آوردم کم آره -
 .بدم دست از رو مهمي داد قرار شدي باعث تو خورد؛مي من درد به زمان اون هامتس. ديگه نه -
 .ميدم رو ضررت من -

 .زنهمي پوزخندي دوباره
 اين تو پدرش بود قرار. دادم دست از رو نگار تو خاطربه. خورهنمي من درد به چون دار نگه خودت براي رو پولت -

 ما ازدواج با که گفت و کرد ضرر کلي اونم کردي، خراب رو چي همه رتکا با تو ولي باشه؛ شريک باهام پروژه
 .نيست موافق
 .بود دختره اون خاطربه ناراحتيش پس شدممي منفجر عصبانيت از داشتم. گرفته حرصم

 دلشون از شونخونه بريم بگيرم شيريني و گل خوايمي! متاسفم واقعا. خوردي عشقي شکست شد بد چه آخي، -
 چيه؟ نظرت هوم؟ بدم اونم باباي ضرر خواي مي يا دربيارم؟

 .شده قرمز صورتش. سمتم گردهبرمي
 .پليس ي اداره بره توضيحات سري يه براي باباجونت وقتي ميشه کوتاه زبونت -
 !عوضي دار نگه -

 .ميده فشار گاز روي بيشتر پاشو
 !دار نگه گفتم رواني احمق -
 به بايد کرديمي زبونيبلبل تلفن پشت داشتي که موقعي. کردي عشرو خودت تو. ببندي رو دهنت بهتره -

 .کرديمي فکر عواقبش
 :زنممي داد
 از کرده ولت نگار اگه. شده چي که نيست مهم برام! درک به بريد باهام دختره اون و تو! دار نگه گفتم -

 نيست، ساخته کاري من دست از برگرده، بهت که بيفت پاش به برو داري دوستش خيلي. خودته عرضگيبي
 فهميدي؟
 .بندممي محکم رو در و ميشم پياده ماشين از. دارهمي نگه اتوبان کنار. شده قرمز صورتش

 .زندان بره جونت بابا داري دوست اينکه مثل باشه -
 يه يخوامي نکنه. ذاريمي فشار تحت رو من مخانواده خاطربه داري که دومه يدفعه اين! عطا جهنم به برو -

 .بيام راه تو با که اينه از بهتر بندازم رو هرکسي به که بدون چيه؟ نظرت هان؟ کنم، پيدا ديگه ارسالن
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 .شده قرمز هم هاشچشم حاال
 .باش حرفات عواقب منتظر -

 .ميره و گاز روي ميذاره پاشو
 آتيش داره قلبم کنه؟مي داره رو کارا اين نگار خاطربه يعني واقعا! لعنتي عطاي. نياره در خربازيکله کنممي دعا
 به لگدي. ديوار به بکوبم رو سرم خواممي شده، بد حالم. داره دوست قدراين رو يکي عطا نميشه باورم. گيرهمي

 .گيرممي رو فاتح يشماره سريع. زنممي اتوبان کنار ريل گارد
 .داره برمي و خوره مي بوق تا چند

 بله؟ -
 ست؟زنده بابام گفتي عطا به تو -
 شما؟ بله؟-
 .هلنام من -
 شما؟ حال. خانم هلنا سالم -
 گفتي؟ بابام يدرباره عطا به تو گفتم -
 افتاده؟ اتفاقي نگفتم، چيزي من دوما واجبه، سالم جواب اوال -
 گفته؟ بهش کي پس نگفتي تو اگه. خرابه اعصابم ببخشيد سالم، -
 اومده؟ پيش مشکلي باز شده چيزي. فهميده جوري يه حتما داره، آشنا کلي شناسي،مي رو عطا که تو دونمنمي -
 حرفي پليس به بابا يدرباره اگه. بفروشم بهش رو سهامم مياره فشار بهم بابام خاطربه غيرمستقيم داره فقط نه -

 ميشه؟ چي بزنه
 بزنم؟ حرف باهاش خوايمي. بيفته خوبي اتفاق نکنم فکر دونمنمي -
 .زدم حرف جورياون باهات ببخشيد بازم. کنممي کاريش يه دمخو نيست الزم نه -
 .نداره اشکال -

 گرفتم تاکسي سريع. بود شده ديرم واي. کردم نگاه ساعت به کردم؟مي کارچي بايد حاال. کردم قطع رو گوشي
 مچنانه ولي کرده؛ ازدواج گفتمي سارا. احدي پست به خوردم شانسي خوش از هم اونجا. بيمارستان رفتم

 .بشه صميمي باهام کردمي سعي احمقانه لبخند اون با و بود قبل مثل رفتارش
 و بشه تموم کارم خواستممي فقط. کنم فکر اون ياحمقانه رفتارهاي به که بودم اين از ترحوصلهبي من ولي

 .بده خبر بهم مصاحبه ينتيجه جواب براي شد قرار سارا. خونه برگردم
*** 
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 .هم به بود چسبيده گرما از موهام. بودم داغون و درب. خونه رسيدم بود سه نزديک ساعت
 بود رفته هم ماني بود، خونه ساعت اين بابا. شدم خونه وارد. نکنم فکر هيچي به و بنشينم کولر زير خواستممي فقط

 .هدار احتياج بيشتر پولش به گذاري سرمايه براي اينجا گفتمي. آپارتمانش فروش براي فرانسه
 ...کجاي بابا. گرمه بيرون قدرچه دونينمي پزممي دارم گرما از. اومدم من کجايي؟ جون بابا -

 کرد؟مي کارچي جااين لعنتي اين. کنم سکته بود نزديک و بود شده گرد هامچشم. زد خشکم
 .جاستاين کي ببين عزيزم بيا: بابا

 .بود ريخته بهم رو اعصابم لبش روي مصنوعي لبخند
 .سالم: طاع

 .بودم شده الل. نکنم اشتباهي کار تا کنم کنترل رو خودم بابا جلوي کردممي سعي داشتم
 عطا به گفتم که من. شدم خوشحال قدرچه دونينمي. ديدنم اومده عطا. جلو بيا ايسادي؟ و جااون چرا جان هلنا: بابا

 نظرت شد طورچه. دادي خبر بهش تازه تو گفت بهم عطا. بود شده تنگ براش دلم خيلي بگو، زودتر من به راجع
 شد؟ عوض
 بابا تحويل هايدروغ چه نبود معلوم. رفتمي مخم رو داشت کذايي لبخند اون با لعنتي عطاي. شد گردتر هامچشم
 .بود داده
 .مرسيدمي خدمت زودتر بود داده خبر بهم اگه بگه، ندونسته صالح موقع اون حتما عموجون نداره اشکال: عطا

 .کنم لهش بزنم عموجون گفتمي جورياين وقتي داشتم دوست
 من شرايط خودت کاره محافظه خيلي هلنا خب ولي ببينمت؛ زودتر خواستمي دلم خيلي پسر، کردي خوشحالم: بابا
 .پسرم دونيمي که رو
 .مکردمي رفتار جورهمين بودم جاتون منم. کنممي درک من. عموجون نداره اشکال که گفتم -
 .بمونه پيشمون عطا نهار گفتم جان هلنا -

 .نميشم مزاحم من ممنون نه: عطا
 خوشحال اونم حتما بود هم ماني کاش بري؟ نهار بدون ذارممي مگه ديدمت، هاسال بعد پسر؟ چيه هاحرف اين -

 !شدمي
 .ببينمش داشتم دوست منم -
 ديگه؟ ميموني نهار پس -
 .زد حرف شما حرف رو ميشه مگه -

 .بود کشيده اينقشه چه دونمنمي. دهنش تو زدممي بايد کردم، مشت رو هامدست. زد بهم پوزخندي عطا
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 .بکشه رو غذا بگو خانم نيره به برو عزيزم جان، هلنا: بابا
 .رفتم آشپزخونه سمت حرف بدون

 و کنه آماده رو غذا گفتم خانم نيره به. هستم عصبي قدرچه من نديد که بود شده زده ذوق عطا ديدن از قدراين بابا
 منتظر بايد. نداشتم اصال رو کار اين انتظار کرد،نمي کار فکرم اصال. کردم عوض رو لباسام اتاقم تو رفتم هم خودم

 .چيه جااين به اومدنش دليل عطا ببينم شدممي
*** 
 خوشحال عطا اومدن از خيلي اباب. خوردم چي نفهميدم اصال. کردممي حس رو عطا نگاه سنگيني غذا سر مدت تمام
 بلند جاش از عطا و شد تموم غذا. زدمنمي حرفي و کردممي تحمل همين خاطربه کنم، ناراحتش خواستمنمي و بود
 .رفتمي داشت باالخره. شد
 .شدم خوشحال ديدنتون از خيلي عموجون ممنون خيلي: عطا

 .ديدنمون بيا بازم پسرم منم -
 .هاجاز با ميام، حتما -

 .رفتم دنبالش منم رفت در سمت عطا
 .سمتم برگشت. کشيدم رو بازوش هاپله روي بيرون رفت که خونه از
 هان؟ جا،اين خوايمي چي داري؟ اينقشه چه -
 !باش آروم هستي، عصبي چرا عزيزم دخترعموي -
 اينقشه چه! کني؟يم کارچي جااين بگو. ندارم رو هاتبازي مسخره يحوصله االن دونيمي خودت عطا -

 کشيدي؟
 مشکليه؟ بزنم سر عموم به اومدم -

 .زدم پوزخندي
 که کسي دادي؟ اهميت تخانواده به کي تو. شناسنمتمي من که درنيار رو دوست خانواده هايآدم اداي -

 ...مادرت از اونم ارسالن، از اون! چي يعني خانواده دونهنمي
 .دهنم روي گذاشتم رو دستم
 ! پريد دهنم از جوريچه دونمنمي بزنم، رو حرف اون تمخواسنمي

 .هاپله کنار ستون به خوردم داد هلم. شد قرمز صورتش دفعه يه
 .داد تکونم و گرفت رو بازوهام. بود قرمز هاشچشم. نزديکم اومد

 لعنتي؟ چي مادرم هان؟ چي مادرم -
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 .نزدم حرفي و بودم ساکت
 راز بزرگترين و شدم احمق روزي يه. نداري رو هيچي لياقت تو بينممي نمکمي فکر که حاال چيه؟ دونيمي -

 ... قراره دونستمنمي ولي گفتم؛ برات رو زندگيم
 ...که اوني منظورم يعني خواستم؛نمي من -
 آب زندان بره بايد بابات وگرنه بدي انجام بگم کاري هر بايد شد طوراين که حاال! نزن حرف! ببند رو دهنت -
 .بخوره کخن
 .داره دوستت بابام کني؛نمي رو کار اين تو -
 مياي فردا شناسم؟نمي خانواده نيست؟ حاليم هيچي من رفت يادت درضمن،. امديوونه قدرچه من دونيمي که تو -

 .ببري کمپوت بابات براي زندان بري هفته هر بايد وگرنه هيچ، که کني قبول رو شرايطم اگه شرکت،
 ! بودم احمق قدرچه. کردممي تحريکش نبايد. زدم گند بازم. رفت بيرون خونه از و دکر ول و بازوم

 آتيه ،شرکت... خيابون بعدازظهر، پنج ساعت. کردم نگاه بود داده عطا که اسياماس به. بود نبرده خوابم صبح تا
 .بود جمله چند همين فقط. سازان

 ولي بذاره؛ شرطي چه خوادمي عطا دونستمنمي. کردممي روشن رو تکليفم امروز بايد. کردم نگاه آينه تو خودم به
 .نبودم آوردن کم آدم من

 خط و ريمل با بودم زده کالباسي رژ. بودم خوب هم آرايشم. کردم مرتب رو خاکستريم شال و شلوار و سفيد مانتوي
 قدراين مدت اين تو عطا دهرچن. بکنه ايديگه فکرهاي خودش پيش عطا که بزنم پررنگ رژ خواستمنمي چشم،
 .چيه من به واقعيش حس فهميدمنمي که بود پذير تغيير

 .بيرون رفتم خونه از. بودم خوب. کردم مرتب رو شالم دوباره. بافتم رو موهام
 در. نظر مورد يطبقه رفتم و شدم پياده ماشين از. رسيدم بود داده آدرس که بلندي ساختمون به. شدم ماشين سوار
 .کرد باز رو در سال شصت حدود رديم. زدم

 .بفرماييد بله -
 .داشتم قرار شاهي آقاي با ببخشيد -
 .تو بفرماييد -

 .بود شيکي شرکت کردم نگاه اطراف به. شدم وارد
 .کرد بلند رو سرش پام صداي با. رفتم ميزش سمت. کردمي يادداشت رو چيزي داشت منشي
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. بود افتضاح بگيرم فاکتور فجيعش آرايش از خواستممي اگه تازه. زدمي ذوق تو بدجور آبيش لنز و شرابيش موهاي
 چشم ازش اشسرفه صداي با! خوشگله خيلي که کرد؟مي فکر چي واقعا خودش با. بود شده هادلقک مثل دقيقا

 .بود لبش روي لبخندي چون شدم؛ زيباييش محو من کرده فکر خودش با حتما. برداشتم
 .خانم بفرماييد -
 .دارم کار شاهي آقاي با ببخشيد -

 .باال رفت دختره ابروهاي
 .باشن داشته قرار شما با امروز مهندس جناب که نکردم يادداشت چيزي من -
 .اومده هلنا بگيد بگيريد تماس باهاشون لطفا. کرديد يادداشت چي شما دونمنمي من خانم -
 .دارن جلسه ايشون تونمنمي شرمنده -

 .زدم پوزخندي
 پس. ميذاري کالس من براي داري و نيست کسي اتاقش تو دونممي کردم، کهنه رو هادوره اين من خانم بينب -

 .اتاقش تو نرفتم خودم تا بردار رو گوشي اون
 .زد زنگ و برداشت رو گوشي کنممي نگاهش دارم جدي ديد وقتي کرد بهم نگاهي دختره

 ... اسم به خانمي مهندس جناب ببخشيد -
 .بود چي اسمم رفته يادش مثال کرد، اهنگ بهم

 .شاهي هلنا -
 .شد گرد دختره هايچشم

 .ديدنتون اومدن شاهي هلنا خانم -
 .مهندس جناب بله -

 .بود متعجب هنوز. گذاشت رو گوشي
 .شاهي خانم داخل بفرمائيد -

. بود کامپيوتر تو سرش طاع. رفتم داخل و زدم در. رفتم بود داده نشون که اتفاقي سمت و رفتم بهش ايغره چشم
 .نيستم مهم براش دادمي نشون داشت مثال ميزش جلوي رفتم منم. نکرد بلند رو سرش

 .سالم -
 .بود دلخوري هنوز نگاهش تو. کرد بلند رو سرش

. کرد نگاهم احساسبي و خونسرد هميشه مثل دوباره. شد عوض نگاهش حالت سريع ولي شد؛ خيره بهم ثانيه چند
 .لعنتي اومدمي بهش بدجور آسمونيش آبي بليز. کردممي فکر جوراين من شايدم
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 .بشين -
 مهندس؟ جناب کني سالم ندادن ياد بهت -
 .کنم سالم کسي هر به بينمنمي الزم -

 . بود بسته رو از رو شمشيرش
 .نيست مهم منم براي دونيمي خودت وگرنه حساسي چيزا اين به تو. نيست مهم منم براي باشه -

 .نشستم هاراحتي از يکي روي رفتم
 .شده کالفه نگاهم از بود معلوم. بودم زده زل بهش منم. کرد نگاهي بهم. نشست رومروبه اومد و شد بلند جاش از
 کني؟مي نگاهم جورياين ديدي خاصي چيز -

 .باال دادم رو هامشونه
 مهندس؟ جناب مشکليه جوريه، همين هامچشم نه -
 .زدي زل بهم جورياين که جذابم دونممي البته -
 کنترل رو خودم نتونم ديگه بذاره اثر روم ممکنه تجذبه چون بزن؛ رو اصليت حرف! جذاب جناب منتظرم خب -

 .کنم
 .شد گرد هاشچشم

 .ميده باد به رو سرت درازت زبون روزي يه! پررويي خيلي -
 .دونممي -

 .زد پوزخندي
 .وسطه بابات پاي و نيست خودت به مربوط فقط تصميمت االن که دونيمي خودت -

 .زدم بهش پوزخندي
 خواي؟مي چي بگو -
 .برگردوني بهم رو نگار بايد -

 .شد گرد هامچشم
 کنم؟ کارچي -
 .باشه داشته مشکل گوشت نکنم فکر -
 دارم؟ رو بهم ها آدم رسوندن بنگاه من کردي فکر -
 .کني درستش بايد هم خودت زدي، گند خودت. مربوطه خودت به داري که چي هر -

 .لرزيدمي حرص از هامدست. کردم مشت رو هامدست
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 .برنمياد ازم کاري من شرمنده -
 چرا؟ -
 .برم من وگرنه بگو داري ايديگه شرط اگه فهميدي؟ نداره، ربطي من به تعاشقانه مسائل شاهي، عطا ببين -

 .شدم بلند جام از. بود شده ساکت
 .بود تونخونه دم پليس اگه نکني تعجب وقت يه خونه رسيدي وقتي پس باشه -
 ...خيلي -

 .شد بلند جاش از اونم
 عشقش به رسيدن براي عاشقم آدم. ديگه عاشقم کنم، کارچي خب. امعوضي خيلي بگو! نکش خجالت بگو -

 .کنهمي هرکار
 .داشتم خفگي حس. بود شده مچاله قلبم
 .باش آروم باش، آروم! تيناراح بفهمه نذار! هلنا باش آروم

 داري؟ ايديگه مشکل نکنه. بگير تصميم زود ندارم وقت من -
 .کردم نگاهش حرص با
 مشکلي؟ چه مثال-
 .کني کاري خواينمي همين خاطربه کني؛مي حسادت نگار به من عشق به شايد -
 کنم؟ حسادت بايد چرا حسادت؟ -
 کني؟ينم حسادت اگه مياري بهانه داري چي براي پس -

 .بود زده زل بهم. بودم گرفته تهوع حالت
 .بشه خرد غرورم خواستمنمي چيه؛ بهش حسم که فهميدمي نه گفتممي اگه بودم، افتاده گير

 .کنم چکار بايد بگو -
 .بشين -

 .بود وايساده سرم باالي عطا. کردمنمي نگاه بهش ديگه دفعه اين ولي نشستم؛ سرجام
 .خوامشمي قدرچه که بفهمه خوامنمي چون سراغش؛ بريم مستقيم تو يا خودم خوامنمي -

 .ميشه زده قلبم به خنجر يه ميگه که هرکلمه با کردم مي حس

 در موقعيتش ببينه وقتي جورياين. ميmy friend که کني وانمود طوري بايد تو. طرفم بياد اون خواممي -
 .بهم گردهبرمي خودش خطره

 .کردم نگاهش شده گرد هايچشم با. شدم بلند دوباره جام از
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 .کوچيکيه چيز اونا برابر در که کردن بازي نقش اين دادي، بدتري تاوان تخانواده نجات براي قبال تو چيه؟ -
 نابودم گذشته برابر هزار کوچيک اون قول به بازي اين االن ولي نبود؛ وسط قلبم پاي هاموقع اون فهميدنمي چرا
 .کرد مي
 گي؟مي چي خب -

 .دارم حالي چه بفهمه خواستمنمي ولي وايميستاد حرکت از داشت قلبم
 مخانواده اعضاي از يکي سراغ بياي دوباره بخواي بشه تموم ماجرا اين ولي کنم؛مي قبول بابام خاطربه باشه -

 .بکنم ممکنه هرکاري و نيست مهم برام هيچي ديگه وقتاون
 .دادم رو جوابش تا کندم جون

 نگار به وقتي ولي برسم؛ چيزايي يه به بعدا نگار با زندگيم تو شايد. نميارم در سر خانوادگي عواطف از هک من -
 .ندارم کاري تخانواده و تو به ديگه و نيست مهم برام چيزي ديگه برسم
 .مياورد روم به رو ديروزم هايحرف داشت

 جااين از بايد. شدممي خفه داشتم کردم، باز يکم رو المش بود؟ عاشقش قدراين واقعا. کنه زندگي نگار با خواستمي
 .رفتم اتاق در سمت. شدمي بد حالم مطمئنا موندممي بيشتر يکم اگه. نداشتم رو هاشحرف تحمل ديگه. رفتممي
 کجا؟ -

 .سمتش برگشتم و دادم قورت رو بغضم
 گفتي نره يادت فقط. باشه مونده ايديگه زچي نکنم فکر. کنم کارچي بايد بگو بزن زنگ بهم. جايي برم بايد -

 .داريبرمي پدرم سر از دست
 .در سمت برگشتم دوباره. کردمي نگاهم داشت

 .نيست مهم برام هيچي ديگه خوام،مي رو نگار فقط من گفتم بهت -
 قدراين ادکلنش بوي. وايساده سرم پشت کردم حس. در يدستگيره سمت رفت دستم. بستم ثانيه چند رو هامچشم

 .کرد نزديک گوشم به رو سرش. شدممي بيهوش داشتم که بود نزديک
 .کنم تحمل هم رو تو نيستم مجبور اينجوري. ندارم رو دوريش تحمل که برگردوني بهم زود رو نگار بهتره -

 .گرفت فاصله ازم. بود لحظه همين سقوط
 کارچي دارم فهميدمنمي اصال پايين، دويدم هاپله از. نشدم آسانسور منتظر حتي. بيرون اومدم اتاق از سرعت با

 پراز هامچشم. رفتم سرعت با و توش انداختم رو خودم رسيدم ماشين به تا. بکشم نفس خواستممي فقط کنم؛مي
 .بود شده اشک



 

 

576 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 من يبرا. نداره رو من تحمل ميگه. داشتم نگه ترطرف اون خيابون تا چند! احمق شوخفه! هلنا کني گريه نبايد
 !لعنتي... لعنتي. زدم مشت فرمون به. ريخت صورتم روي اشکم! عوضي لعنتي! عوضي لعنتي. شده عاشق

 به دارم گفت بهم وقتي بود شده خرد غرورم. خوردمي بهم چارگيمبي همه اين از حالم. کنم کارچي بايد حاال
 استفاده هدفش به رسيدن براي ازت که رسيده جايي به کارت! هلنا سرت تو خاک. کنممي حسادت عشقش

 به بره اصال! شده اون عاشق که جهنم به! خوادنمي رو من که جهنم به! نداره دوست رو من که جهنم به. کنهمي
 که مردي براي دارم که کردي ضعيفم قدراين تو. کشممي تو از کشممي چي هر! شو خفه. قلبم به زدم مشت! درک
! ريزممي اشک بدبخت هايآدم مثل دارم دربياره رو اشکم تونستنمي کسهيچ که مني. ريزممي اشک نداره لياقت

 امـينه*سـ تو از بشه بلند صدات ديگه بار يه اگه قسم خدابه. گذاشتم قلبم روي رو دستم. بودم انگيزرقت قدرچه
 .فرمون روي گذاشتم رو سرم فهميدي؟ دور ميندازمت، و ميارم درت
. کنم تکيه يکي به خوادمي دلم آدمم، منم بابا. بجنگم تونمنمي ديگه. ندارم تحمل واقعا گهدي. شدم خسته خدايا
 !خوادمي آرامش دلم. ريزممي فرو تو از دارم

*** 
 .نيست خبري عطا از هست روزي چند
 شبام. کار سر ميام که هست روزي چند االن. شده موافقت کارم با گفت و زد زنگ بهم روز اون فرداي سارا

 .کنممي فکر کمتر جورياين باشم شب شيفت بيشتر خوادمي دلم. شبم شيفت
 اون درضمن. گوشمه تو هاشتوهين هنوز. نزدم زنگ بهش هنوز من ولي بزنم؛ زنگ بهش داده اس بهم ظهر عطا
 .بزنه زنگ خودش بايد پس داره کار

 ازش ميشه که جايي تا خواممي. باشم داشته دبرخور باهاش فعال خوامنمي چرا دونمنمي. کردم خاموش رو گوشيم
. خلوته بيمارستان امشب. بيرون ميام اتاقم از. بشه خراب حالم ديدنش با دوباره که ترسممي خودم از. بگيرم فاصله
 کردم فرار ازش شهمه روز چند اين تو. بينممي دور از رو احدي. شبه نه ساعت. بخورم هوا يکم حياط سمت ميرم

 .نبينه منو تا ميرم اورژانس سمت دوباره. ندارم رو شحوصله اصال و
 .دکتر خانم -

 . ميدم ادامه راهم به و نميدم اهميت بهش. بود ديده رو من لعنتي
 .خانم هلنا -

 !کنه مرتيکه ندم رو جوابش بود ضايع ديگه و بود شده نزديک بهم خيلي
 .سمتش گردمبرمي. واميستم سرجام

 .کردم صداتون بار ندچ شما؟ حال سالم، -
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 .کردمي منتقل آدم به بدي حس که نگاهش اون با. اومدمي بدم ازش قدرچه
 خوبيد؟ -
 .ببخشيد نبود حواسم. ممنون بله -
 .بيرون بريم هم با شام عمل بعد داريد دوست اگه دارم اورژانسي عمل امشب من. نداره اشکال -

 احمق. نشه پررو اين از بيشتر تا دادممي رو جوابش بايد کنممي اخم شبه. داشت زن انگار نه انگار بود، وقيح چقدر
 .گذاشتن قرار جاي نه کاره محل جااين فهميدنمي

 .بخوريد شام من با نداره دليلي. کرديد ازدواج شما باشه درستي کار نکنم فکر ولي دکتر؛ ببخشد -
 داره؟ من ازدواج به ربطي چه .بخوريم شام خوايممي فقط کني؟مي پيچيده رو مسائل چرا -

 .ديگه هايدرخواست بعدم رفتن، بيرون بعد شام، اول ديگه آره. بود نفهم چقدر
 .دارم کار برم بايد االنم کنم، قبول تونمنمي دکتر، شرمنده -

 .رفتم اورژانس سمت و بزنه حرف نذاشتم
 .بود نيومده آرامش من به اصال. شدم اتاقم وارد
 .بود مريض احتماال. کردم مرتب رو خودم در صداي با. بود تهگذش ايدقيقه چند

 .بفرماييد-
. کردم نگاهش فقط. نشست مريض جاي جلو اومد. زد خشکم شد ظاهر در چارچوب تو که کسي و در شدن باز با

 .بودم شده الل
 .مبود فرستاده براتون که اسياماس دريافت از بعد البته. دکتر خانم بود خاموش گوشيتون -

 .گفتمي مسخره به رو دکتر خانم
 .نداشتم شارژ -
. بدي جواب نبايدم شلوغه، سرت شما هرچند. شده تموم شارژتون اساماس دريافت از بعد دقيقا طورچه دونمنمي -

 .بشي آشنا باهاش بيشتر تونيمي خوبه جاست،اين هم احدي دکتر
 .ندارم رو هاتتيکه يحوصله کارمه محل جااين بگو رو کارت -
 .کني ممعاينه تهوظيفه هم شما مريضم من! اعصابيبي دکتر چه -
 .مريضي معلومه که اون -
 .بود صورتم نزديک صورتش. صندلي به چسبيدم ناخداگاه منم. سمتم برداشت خيز عصبانيت با
 نشون بهت ديگه يدفعه چون نکن؛ خاموش رو گوشيت بشي خالص مريض آدم يه شر از خوادمي دلت خيلي -

 !چي يعني واقعي مريض ميدم
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 ...نداري حق تو -
 .ـم*ـبـ*لــ رو گذاشت رو انگشتش

 .شده پر امروز خطتت چوب چون نزني؛ حرف بهتره -
 .زدمي تند تند قلبم. بود شده خيره هامچشم به برداشت رو انگشتش

 .هست ارمنگ که مهموني يه بريم قراره. باش آماده هشت ساعت دنبالت، ميام فردا -
 .زدم پوزخندي

 .برداري من سر از دست و برسي بهش شب فردا اميدوارم -
 .شد عوض نگاهش حالت

 .بشم تعاشقونه قرارهاي مزاحم خوادنمي دلم منم. داره تو رفتار به بستگي همه اين -
 .گرفت فاصله ازم. کردم نگاش تعجب با
. باشه جالبي مکان نکنم فکر. کني انتخاب رو بيمارستان حياط جز به جايي يه تعاشقانه هايحرف براي بهتره -

 دارزن مرد يه به رو خودت خوايمي که ايبيچاره قدراين دونستمنمي کني،مي فکر بهش داري که گفت احدي
 .بشن خوشحال بفهمن ماني يا بابات اگه نکنم فکر ولي نيستي؛ مهم برام اصال چند هر. بچسبوني

 با. کنممي فکر بهش دارم گفته بهش احدي گفت که بود چي منظورش. بودم شوک وت. رفت بيرون اتاق از
 که کردممي حالي بهش بايد عوضي مرتيکه. گفته بهش چي احدي فهميدممي بايد شدم، بلند جام از عصبانيت

 .کنهمي درازتر گليمش از رو پاش زيادي داري
 اتاق تو هنوز احدي گفتن هم اونا شده تموم عملش احدي هک پرسيدم پرستاري ايستگاه از. بيرون اومدم اتاق از

 .زدممي قدم شهمه. اتاقم تو برگشتم دوباره. کنم خفه رو احدي خواستمي دلم. عمله
 عمل بعدِ و شده تموم عملش دکتر گفت پرستار و بيرون رفتم ساعت يه بعد. نشوندممي سرجاش رو احمق اين بايد

 .کردممي صبر صبح تا بايد حاال. بود رفته لعنتي. گردهبرمي داره ملع دوباره صبح نُه ولي رفته؛
*** 

 .بودم منتظر پارکينگ تو. بود نُه نزديک ساعت
 .بود شده قرمز عصبانيت و خوابيبي از هامچشم

 .سمتش رفتم سريع. کنه پارک که پارکينگ سمت اومد که ديدم رو احدي دکتر ماشين
 .شد پياده ماشين از
 !حديا دکتر -
 .بود شده هول انگار. سمتم برگشت تعجب با
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 .کردم نگاه بهش عصبانيت با
 گفتيد؟ نامزدم به چي ديشب بگيد ميشه -

 .شد گرد هاشچشم
 نامزدت؟ -
 مشکليه؟ آره -
 .بدم رو جوابش شدم مجبور منم کرد توهين بهم وقتي. نامزدته دونستمنمي من -
 !کنم فکر بهتون من قراره که نبود اين احيانا جوابتون -
 .خورد جا بودنم رک از
 ...اون. خورهنمي دردت به آدم اون هلنا ببين -
 بياد؛ پيش مشکلي خوامنمي و کارمه محل جااين دکتر ببينيد نه؟ خوريد،مي دردم به زن داشتن وجود با شما البد -

 .بدم اطالع مجبورم کنيد درست مشکلي بخوايد ديگه يدفعه اگه ولي
 .زد پوزخندي

 کني؟مي تهديد رو من داري -
 .کنيد فکر جورياين تونيدمي -

 .ماشينم سمت برگشتم
 کرده ازدواج باهات االن تا. انداختنمي راه خودش دنبال رو تو دوسال نزديک بود بخور درد به اگه آدم اون هلنا -

 هستي؟ بازيچه براش کني قبول خواينمي چرا. بود
 .سمتش برگشتم دوباره

 .نپاشه هم از کارهات خاطر به که باش خودت زندگي فکر به تو فهميدي؟ نداره، ربطي تو به -
 .بيرون اومدم بيمارستان از و ماشين سمت رفتم
 !مياورد روم به رو حقيقت بايد احدي هميشه چرا

 چي همه شايد امشب بعد. بدم ادامه خواستمنمي ديگه. شدمي تموم بايد ديگه بازي اين گفت،مي راست احدي
 .بود کرده امخسته سردرگمي همه اين گرفتممي درست تصميم يه زندگيم براي بايد. شدمي تموم
*** 

 اون. کردم مرتب تنم روي رو خوردمي روش بلندي حرير و بود زانوم روي تا که رومي مدل رنگ قرمز پيراهن
 درسته. کنم فرار بود افتاده اتفاق که يزيچ از تونستمنمي. انداختمي گذشته ياد رو من کتفم روي کذايي تتوي
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 صاف هميشه مثل موهام. کرد فرار ازش نميشه که مونهمي يادگاري ازش چيزايي يه هميشه ولي گذره؛مي گذشته
 .بودم ريخته صورتم تو رو موهام جلوي چتري فقط بود،
 نگاه خودم به. زدم رنگي زرشکي ژر و بودم کرده تيره آرايش هم رو هامچشم. بودم زده سرم به نازکي مشکي تل

 .بود ديد تو زيادي رژم نظرم به ولي بودم؛ شده خوشگل. کردم
 .کردم نگاه گوشيم به اساماس صداي با. کردم پام رو مشکيم کفش. کردم رنگش کم دستمال با
 .درم دم -

 .کنممي رو کار اين دارم نميشه باورم. بود نوشته رو کلمه دوتا همين بود اومده فشار بهش قدرچه
 به رفتنم دونممي هم خودم. کنممي کمک ديگه يکي به دارم دوستش که کسي رسوندن براي دارم نميشه باورم
 من. خوادنمي رو من واقعا عطا کنم ثابت خودم به که کنممي رو کار اين دارم. نداره بابا به ربطي مهموني اين

 از. بشم روروبه حقيقت با خواستمي دلم. بود ضررم به اگه تيح رفتممي چيزي هر آخر تا بودم، همين هميشه
 .داشتم نفرت باشم دوراهي تو اينکه
 بابا. دوستامه از يکي عروسي بودم گفته بابا به. بيرون اومدم اتاق از. سرم روي انداختم رو شالم و پوشيدم رو مانتوم

 .کرد دبلن رو سرش پام صداي با. خوند مي روزنامه داشت پذيرايي تو
 ميري؟ داري: بابا
 .بله -
 .باش خودت مواظب عزيزم؛ شدي خوشگل قدرچه -

 .زدم لبخندي
 .بابا ممنونم -
 ميري؟ ماشين با -
 .دنبالم ميان نه -
 .بگذره خوش بهت عزيزم برو -
 .نکردم نگاهش. شدم سوار و رفتم عطا ماشين سمت و کشيدم عميقي نفس و بيرون اومدم خونه از

 برام. کنم سالم بهش داشت انتظار حتما. عصبيه بود معلوم. گذاشت گاز روي رو پاش فقط و نزد يحرف هم عطا
 زندگي تو نداشت حق اون ولي بود؛ احدي تقصير درسته. بود زده حرف بد باهام خيلي ديشب. شده عصبي نبود مهم
 .بوديم راه تو بود وقت خيلي. ودب شهر خارج مهموني انگار. باشه ديگه يکي با قراره خودش وقتي کنه دخالت من
 .شديم پياده ماشين از. رسيديم ويال يه دم به

 .سمتم اومد عطا
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 .باشه درست رفتارت بهتره بشه تموم چي همه امشب خوايمي اگه. جايياين چي براي که دونيمي -
 .کرد نگاه صورتم به تازه. کردم نگاه بهش. کردم بلند رو سرم

 پس. هستم اينجا چي براي دونممي خودم. کني يادآوردي بهم رو چيزي نيست الزم ه،درست رفتارم هميشه من -
 .نکنم کارچي يا کنم کارچي نگو بهم
 .بود شده خيره صورتم به مدت تمام

 .ديگه بريم داري؟ مشکلي کني؟مي نگاه چرا چيه؟ -
 .سمتم تبرگش دوباره. بود انگارکالفه موهاش؛ سمت برد رو دستش. برگردوند رو سرش

 .بريم -
 .رفتم ويال ورودي سمت

 ميري؟ داري انداختي رو سرت کجا -
 .سمتش برگشتم

 اومده؟ پيش مشکلي چه باز چيه؟ باز -

 !ميري؟ تنها داري پايين انداختي رو سرت جوري همين مي،my friend کنم فکر -
 بشم؟ آويزون بهت مثال کنم؟ کارچي -
 .افتاديم راه باهم. گرفتم حرص با رو ازوشب و سمتش رفتم. کرد اشاره بازوش با
 .کني کارچي بايد بدوني که هاييحرف اين از ترباهوش کردم فکر -
 .نمياد خوشم هاخزبازي اين از فقط باهوشم؛ هم خيلي من -
 خبازي؟ -
 .بشم آويزون بهت جون نگار مثل تونمنمي شرمنده. گريزون مرد و آويزون زن تريپ اين از. ديگه آره -

 .نخنده کردمي کنترل رو خودش داشت. اومد کش لباش
 امشب ماجرا اين خوايمي اگه البته. داره کاربرد بيشتر چون کني بازي رو آويزون زن نقش همون امشب بهتره -

 .بشه تموم
 .برم پرو اتاق سمت که کردم ول رو عطا بازوي. بودن اومده زيادي جمعيت. شديم ويال وارد و نزدم حرفي

 کجا؟ ازب -
 !اجازه با. بيرون بيام نقشم از بايد ثانيه چند البته. کنم عوض رو هاملباس ميرم دارم -

 .کردنمي عوض لباس که اتاقي سمت رفتم منم و رفت بهم ايغره چشم عطا
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 .پوشيدمنمي رو لباس اين کاش. مشونه تتوي روي گذاشتم رو دستم. کردم مرتب رو لباسم و درآوردم رو مانتوم
 .باال انداختم رو هامشونه
 .بيرون اومدم اتاق از! جهنم به پوشيدم که حاال

 .گشتممي عطا دنبال
 !هلنا -
 .کردم نگاه تعجب با بود، زده صدام مردي به
 کني؟مي کارچي جااين تو سالم، -

 .بينمتمي خوشحالم دعوتم؛ منم: فريد
 .متبود نديده بود وقت خيلي. ديدمت خوشحالم خيلي منم -
 .ميشه دوسال نزديک آره -
 کني؟مي کارچي جااين نگفتي حاال -
 .کردم گذاري سرمايه باهاش جديد يپروژه تو من نگفت؟ بهت عطا مگه -
 .دونستمنمي جدي؟ -
 .نگفته بهت چيزي عطا کنممي تعجب -
 .کشيد حرف ازش انبر گاز با بايد زنه؟مي حرفم اصال اون نظرت به -

 .خنديد فريد
 درگيري؟ باهاش هنوز -
 .درگيرم باهاش هميشه من -
 رفته؟ کجا حاال -
 .دونممي چه -
 .ميام االن بمون جاهمين تو. کجاست بيينم بذار -
 .باشه -

 .کجاست عطا ببينم تا کشيدممي سرک. کرده ول جااين رو من رفته کجا نبود معلوم احمق يپسره
 گرديد؟مي کسي دنبال خانم -

 بود تنش که داريمارک وشلوار کت و ژست اون با. بود ايستاده پشتم قدبلند با مردي. کردم نگاه شتمپ به برگشتم
 .پولداره خيلي بود معلوم
 .دادمي نشون واقعيش حالت از بيشتر رو سنش موهاش تو سفيد تارهاي. داشت معمولي يقيافه
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 .هستم کسي منتظر -
 .کنم نماييتونراه تونممي من گرديدمي کسي دنبال اگه -
 .ضيا مهندس جناب ممنون -

 نزديک خودش به رو من حرکت يک با و گذاشت دورم رو دستش. بود وايساده سرم پشت عطا. چرخوندم رو سرم
 .کرد

 هستن؟ شما با خانم -
 .هلنا همسرم -
 .زد پوزخندي مرده. کردم نگاه عطا به گرد هايچشم با
 .خانم ديدنتون از خوشبختم -

 .بودم عطا حرف وکش تو هنوز
 .آقا منم -

 .گرفتم فاصله عطا از. رفت مرده
 .بزنم رو حرف اون مردک اون به بود الزم نداره، برت توهم: عطا

 .کني سوءاستفاده ازم نمياد خوشم چون کني؛ تموم زود رو بازي اين بهتره -
 .خودش سمت کشيد رو من و گرفت رو دستم مچ
 .نيست برات مناسب مورد کردن پيدا براي مناسبي جاي نجااي زنمي؟ گفتم شدي ناراحت چيه؟ -

 .بود گرفته حرصم
 مهم برامم. ميرم و زنممي رو چي همه قيد وگرنه! زنيمي حرف کي با داري بفهمي و ببندي رو دهنت بهتره -

 هر يا تو زا بکنم، رو کار اين تونممي راحت کنم پيدا خودم براي رو کسي بخوام اگه من. کنيمي کارچي نيست
 .باش زدنت حرف مواظب پس ترسم؛نمي هم ايديگه کس
 .برد سالن يديگه سمت رو من و گرفت رو دستم و داد فشار هم روي رو هاشدندون حرص با عطا

 .ديوونه کن ول رو دستم -
 .برد ميزها از يکي سمت رو من و نداد بهم اهميتي هيچ

 .بشين -
 .نشست کنارم اونم. نشستم هاصندلي از يکي روي و بيرون کشيدم دستش تو از رو دستم

 رو دستم منم. برداشت يکي عطا. کرد تعارف نوشيدني و اومد خدمتکار. بود ساکت بازم. برگردوندم ازش رو روم
 .بردارم که بردم ليواني سمت
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 .بياد پيش مشکلي خوامنمي. خورهنمي تو درد به -
 .کردم بهش نگاهي

 .خرابه تسابقه چون نکني؛ درست کليمش باش خودت مواظب تو -
 .کرد نگاهم حرص با
 .نمياد خوشم ـت*مـسـ زناي از -
 .نياد پيش مشکلي بعدا که بگي تآينده همسر به رو اين بهتره چه؟ من به خب -

 .کرد نزديک بهم رو سرش
 .بينيمي بد که نکن لج من با هلنا -
 .کنممي بخوام هرکاري من -
 .بود شده خيره هامچشم به
 نه؟ مياد خوشت باشي ديد تو اينکه از -
 .کردم نگاهش حرص با
 چيه؟ منظورت -

 .عقب کشيدم رو خودم که آورد کفتم تتوي سمت رو انگشتش
 ...که هم آرايشت بپوشي؟ نداشتي بهتر لباس -
 هم رو نظراتت. بدي نظر من به راجع بخواي که بينمنمي دليلي پس جام؛اين چي براي من رفته يادت اينکه مثل -

 .خوبه چيم همه خودم نظر به من دار، نگه تآينده همسر براي
 .کنن توجه بهت همه خوادمي دلت چون باشه؛ خوب نظرت به بايدم آره -
 :گفت بدم رو جوابش خواستممي تا
 .باش زدنت حرف مواظب مياد، داره نگار پدر -

 اومد طرفمون به مو کم و متوسط قد با مردي. مياد داره که جهنم به گفتم دلم تو. گرفت فاصله ازم
 .اومديد خوش مهندس سالم -
 .ممنون -

 .کرد بهم نگاهي مرده
 مهندس؟ کنيدنمي معرفي رو خانم -
 .هلنا نامزدم -
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 فکرشه، تو چي نبود معلوم نامزدم؟ گفت چرا. کردم تعجب عطا حرف از منم. کرد اخمي و باال رفت ابروهاش مرده
 !گفتمي يزيچ يه هرکسي به

 زورکي لبخند و کرد عوض رو نگاهش حالت مرده. بشم خالص زودتر جااين از خواستممي فقط من بود که هرچي
 .زد
 !خانم خوشوقتم -

 .زدم لبخندي منم
 .طورهمين منم -
 .کنيد پذيرايي خودتون از نشستيد؟ جوري همين چي براي -

 .ياديگه سمت رفت هم مرده و داد تکون رو سرش عطا
 .سمتمون اومد و ديد دور از رو ما فريد. ندادم محلش ديگه منم. بود کرده اخم هنوز عطا

 بودي؟ کجا! گمشده آقاي سالم -
 .رفت فريد به ايغره چشم عطا

 مثال؟ برم خواستممي کجا -
 تنهاش يمير خودت بعد جااين آورديش نميکشي خجالت. گشتمي دنبالت در جلوي خانم هلنا دونم،مي چه من -

 گذاشت؟ تنها نيست خوب رو زيبايي و محترمي اين به خانم کنينمي فکر ذاري؟مي
 .بود گرفته مخنده

 !فريد رو دهنت ببند -
 .کن باز رو هاتاخم اون امشب يه القل بابا باشه -
 نه؟ يا ميشي ساکت فريد -
 .زنممي حرف تو با بگو رو من اصال -

 :گفت و من به کرد رو فريد
 مدت؟ اين تو کرديمي کارچي خانم؟ هلنا طوريچه اشم -
 .برگشتم بعدم فرانسه بودم رفته کردم،نمي خاصي کار -
 .جااين اومدي کردي ول رو جااون شد طورچه -
 .دارم دوست بيشتر رو جااين نيومد؛ خوشم جااون از -
 چيه؟ آينده براي اتبرنامه -
 .کنم شرکت تخصصي آزمون تو گرفتم تصميم شايد. سرکار ميرم هک فعال. ندارم خاصي يبرنامه هنوز -
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 .ازدواجه آينده يبرنامه از منظورم -
 .زدم لبخندي

 .شده گردنمي ِبختدم دختر براي شوهر دنبال که هاييهپيرزن مثل اتقيافه االن -
 .خنده زير زد فريد

 .دارم سراغ خوب مورد هستي شوهر دنبال اگه خالصه گفتم -
 .کردم پيدا ازدواج قصد شايد موردات؟ اين هستن کي حاال قعا؟وا -
 ...يکي -

 شي؟ گم بري ميشه فريد: عطا
 .بود شده قرمز صورتش حرص از عطا
 !بگيره شکل خيرم امر يه مهموني اين تو بذار کني؟مي جورياين چرا بابا اي: فريد
 !فريد: عطا

 .زنممي حرف باهاتون فرصت سر دارن، تشريف بيعص يکم ايشون خانم هلنا ببخشيد. ميشم گم باشه -
 .باشه -

 .بود لبم روي هاشحرف از لبخندي هنوز. رفت سالن يديگه سمت و شد بلند جاش از فريد
 اومد؟ خوشت هاشحرف از چيه: عطا

 ؟تونننمي بقيه کني ازدواج تونيمي خودت فقط کردي فکر. باشم خودم فکر به بايد منم خب چيه؟ مگه آره -
 .شد گرد هاشچشم

 ...جابي تو -
 .بود شده عصبي. شد بلند جاش از
 .نخور تکون جات از -

 .رفت زدمي حرف ديگه نفر چند با سالن کنار که مردي سمت عطا. باال دادم رو هامشونه
 !درگيره خودشم با! درگير خود -
 با هنوز داشت عطا. بود رفته سر امحوصله. دنبو که نگار جا؟اين بود آورده رو من چرا اصال. کردم نگاه اطراف به

 سرم. کنم فرار وقت يه ترسيدمي حتما. کردمي نگاه بهم گشتبرمي بار يک دقيقه هرچند و زدمي حرف آدم همون
 جورايي يه انگار. بود گذاشته تنهام شهمه مهموني اول از. گذره مي چي فکرش تو فهميدمنمي پايين انداختم رو

 .کردمي دوري ازم شهمه ولي بود؛ بهم حواسش دور از که چند هر. کردمي ارفر ازم داشت
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. بود شده خيره بهم. خورد ازش يکم که بود دستش نوشيدني. شدم چشم تو چشم عطا با دوباره. کردم بلند رو سرم
 ايلحظه تا ولي بردش؛ ايديگه سمت و کشيد رو دستش کناريش مرد دفعه يه. بود خاصي جور يه نگاهش حالت

 .چرخوندم رو سرم. برنداشت چشم ازم بود ديد تو که
. بود تنش کوتاهي بنفش پيراهن. بود اومده باالخره. کردمي نگاه بهم نفرت با داشت که ديدم جمعيت تو از رو نگار

 ور هامدست. بود رفته عطا که مسيري سمت رفتمي داشت. بود کرده هم غليظي آرايش و بود پيچيده رو موهاش
 .بيفته اتفاق اين قراره دونستيمي خودت باش، آروم هلنا. داشتم بدي حس. کردم مشت

 !مهندس خانم -
 بود ضيا مهندس فکرکنم اسمش. بود مرده همون. کردم نگاه کنارم به برگشتم

 رفتن؟ کجا شاهي مهندس آقاي -
 :گفتم فقط. بدم رو جوابش نداشتم حوصله اصال

 .دونمنمي -
 .بذاره تنها مياره جايي بار اولين براي که رو نامزدش مآد بده خيلي -
 .خيالي نامزد نه واقعيش نامزد البته آره،. زدم پوزخندي دلم تو
 .نکرديد ازدواج هنوز و هستيد مهندس نامزد شما گفتنمي نوروزي مهندس -

 .ودب ريخته بهم اعصابم. بزنم حرف کسي با زمان اين تو اصال خواستنمي دلم نزدم حرفي
 گفت؟مي بهش داشت چي يعني بود؟ پيشش نگار االن يعني. بود رفته عطا که بود جايي به چشمم

 شديد؟ حرفم متوجه مهندس خانم -
 .مهندس خانم ميگيد بهم شهمه نيستم مهندس من بعدم. نبود حواسم ببخشيد -
 .نکرديد ازدواج وزهن و هستيد شاهي عطا نامزد شما گفتن نوروزي مهندس گفتم. خواممي معذرت -
 .زنيدمي حرف کي از دونمنمي. شناسمنمي رو عطا همکارهاي خوب من ببخشيد -
 .شناسيدنمي رو کسي که هستيد نامزد هنوز و نکرديد ازدواج پس -

 .بود گفته بهش عطا که بود دروغي خاطربه شايد. نکردم ازدواج عطا با هنوز من بگه داشت اصرار قدرچه آدم اين
 .فهممنمي رو منظورتون خشيدبب -
 کنه؟ ازدواج نوروزي مهندس دختر با بود قرار شاهي مهندس دونستيدمي -

 پيش رو عطا زيرآب داشت زنزيرآب هايآدم مثل. کنم خفه مصنوعي لبخند اون با رو مردک اين خواستمي دلم
 !زدمي من
 چيه؟ حرفا اين از هدفتون بزنيد حرف واضح ميشه -
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 .بشناسيد رو شاهي عطا بيشتر بخوايد دشاي گفتم -
 داريد عطا با مشکلي اگه هم شما. کنه دخالت شخصيم مسائل تو کسي بينمنمي لزومي ولي لطفتون؛ از ممنون -
 کنم فکر چون کنيد؛ حل خودش با رو مشکلتون بزنيد حرف سرش پشت و بگيد بد ازش من پيش اينکه جاي به

 .کنممي کارچي مدار بدونم که باشم عاقل قدراين
 .رفت و شد بلند کنارم از سريع. نداشت ازم رو حرفي همچين توقع انگار پريد رنگش مرده

 .دادم فشار هم روي رو هامدندون
 دست آقا. سمتم اومدمي داشت عصبانيت با که ديدم رو عطا. بود زده گند اعصابم به بيشتر حرفاش با! احمق لعنتي
 .زدمي حرف باهام داشت که بود ديده ور ضيا حتما بود، گرفته پيش
 .واستاد کنارم اومدم. ببينمش خواستنمي دلم برگردوندم، رو روم

 گفت؟مي بهت داشت چي مرتيکه اون -
 .ندادم رو جوابش

 گفت؟مي بهت چي گفتم کري؟ -
 ولي کرديمي طيغل چه موقع اون از داشتي نگار با تو بگم خواستممي بودم، شده کفري. بود کارطلب چيزي يه

 .کردم کنترل رو خودم
 .کردم بلند رو سرم

 حرف درخشانت يسابقه از جوريچه که بشنوي بموني جاهمين خواستيمي! زنيمي داد من سر باشه آخرت بار -
 روشنم خواستمي خدا بنده. کني ازدواج نوروزي مهندس دختر با بود قرار چون بشناسمت؛ بيشتر گفت فقط. زدمي
 .نشم اشتباه دچار تو انتخاب تو وقت هي کنه

 .کنم کارشچي دونممي. زد حرف تو با جااين اومد مرتيکه کرد غلط -
 تو با نسبتي که من نبود، مهم برام هاشحرف هرحال به. گفتمي دروغ داشت آخه. کن تربيتش برو زود آره -

 .بشم ناراحت بخوام ندارم
 .کرد نگاهم عصبانيت با عطا

 .پيشت اومد ديدم برگرده؟ بهت گرفت تصميم عزيزت امزدن شد چي -
 .برگرده بهم نمونده چيزي نباش نگران -
 .کردم نگاهش حرص با
 .ندارم حوصله که کن تموم رو بازيمسخره اين زود -
 فهمي؟مي مهمه، من براي نگار بازي؟مسخره -
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 .دادممي دست از رو کنترلم داشتم
 .کنه قبولت زودتر بزن حرف باهاش برو داري شدوست خيلي! مهمه که جهنم به -

 کـل*الـ بوي قدراين که بود کرده کوفت قدرچه نبود معلوم. دادمي کـل*الـ بوي. کرد نزديک بهم رو سرش عطا
 .دادمي
 .خودم روش به البته کردم؛مي رو کار همين پيش دقيقه چند تا داشتم -

 .چرخيدمي سرم توي مختلف فکرهاي. ودب کرده يخ هامدست. اومدمي بند داشت نفسم
 .شدممي منفجر داشتم عصبانيت از! بود چي خودش روش از منظورش. خودش روش با بود زده حرف باهاش

 .ميشم راحت دستت از زودتر کنم؛ تحملت نيستم مجبور ديگه منم! بهتر -
 .برد موهاش تو رو دستش بار ندچ کالفه. گرفت فاصله ازم دفعهيه. زدنمي حرفي و بود شده خيره بهم عطا

 .ميشم راحت تو دست از منم البته ميشي؛ راحت کني فکر که اوني از زودتر باشه... باشه -
 .زدممي صورتم به آبي يه بايد. گرفتممي آتيش داشتم. شدم بلند جام از
 ميري؟ گوري کدوم -
 !قبرستون -

 .گرفت رو بازوم
 !رون اعصابم رو امقاطي من االن هلنا -

 .کردم نگاهش فقط ساکت
 !هاچشم اون با بهت لعنت! هلنا بهت لعنت -

 .رفت حياط سمت حرف بدون و کرد ول رو بازوم
 .کردمي امديوونه اشدوگانه رفتارهاي با عطا آخر
 .بود کرده سردرگمم که بود جوري يه کدوم هر رو؛ هاشحرف يا کنم باور رو نگاهش دونستمنمي
 .کردم نگاه خودم به آينه تو دستشويي تو رفتم
 از بايد کشيد؟مي عذاب داشت کنارش من بودن از يعني کرد؟مي جورياين چرا داشت؟ ايرادي چه مگه هامچشم

 ديگه من چرا پس شه؛مي حل داره مشکلش نگار با نگفت خودش مگه. شدمي چي هر که جهنم به رفتم،مي جااين
 .بيرون اومدم دستشويي از. بکشم عذاب و بمونم جااين بايد
 فشرده موضوع اين به فکر از حتي قلبم. عشقش پيش بود رفته حتما. نبود معمول طبق عطا کردم، نگاه اطراف به

 حياط سمت. داشتم خفگي حس. ميرم دارم که گفتممي فريد به بايد القل قبلش فقط. رفتممي حتما بايد. شدمي
 .بخورم هوا مه و کنم پيدا رو فريد هم تا رفتم ويال
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 ساختمون پشت سمت به داشت. رفتم طرفش به و ديدم رو فريد کردم، نگاه اطراف به. بودن حياط تو نفري چند
 پشت صندلي روي که ديدم رو عطا کنم صداش خواستممي تا. ساختمون پشت پيچيد. رفتم دنبالش. رفتمي

 .کرده فرو موهاش تو رو دستاش و پايينه سرش نشسته، ساختمون
 بود معلوم حرکاتشون از کردن؟مي کارچي جااين. کردم قايم ديوار پشت رو خودم. رفتمي عطا سمت داشت فريد
 .شنيدمنمي چيزي فاصله اين از ولي کنن؛مي جروبحث هم با دارن

 صداشون. کردم قايم بعدي ديوار پشت رو خودم. جلو رفتم ديوار کنار از آروم و گرفتم دستم و درآوردم رو هامکفش
 .شدمي شنيده تقريبا

 بشه؟ چي که جااين آوردي رو دختره اي؟بچه مگه تو! کن تموم رو هابازي مسخره اين عطا -
 .کنممي کارچي دارم دونممي من! فريد نکن دخالت تو -
! وايسي تپا رو تونينمي که خوردي قدراين ديدي؟ رو خودت کني؟مي کارچي داري دونيمي! بينممي دارم آره -

 گند داري عطا. کردي کوفت قدراين تو وقتاون کني؟ کوچيک اشتباه يه که ببينن منتظرن همه جااين دونينمي
 .زندگيت به هم کارت به هم! چي همه به زنيمي
 .فريد نکن دخالت تو گفتم -
 کورن بقيه يکنمي فکر. برف زير کردي کبک مثل رو سرت! نکن دخالت گفتي بزنم حرف اومدم وقت هر -

 هم و خودت هم قدراين چرا بگي؟ بهش آدم مثل نميري داري دوستش وقتي چرا کني؟مي کارچي داري بينننمي
 ميدي؟ عذاب رو اون

 !شو خفه فريد -
 .ميگم بهش ميرم االن خودم! نميشم خفه ديگه نه -
 .دارم فريد اسم به دوستي ميره يادم و چي همه زير زنممي بزني حرف بهش کلمه يه اگه خدابه فريد -

 .گذاشت عطا يشونه روي رو دستش فريد
 ميدي؟ عذاب رو خودت قدراين چرا! بريمي بين از رو خودت داري داداش عطا -
 .بود خون يکاسه هاشچشم کردم؛ نگاه عطا صورت به
 از خوادمي انگار شه؛مي حالي چه ديدنش هربار با قلبم فهميمي چي تو! کشيدم چي من فهميمي چه تو فريد -

 چه تو! چي يعني بگذره ازت راحتي به اون و بخواي رو يکي وقتي دونيمي چه تو. بيرون بياد امـينه*سـ يقفسه
 .گذرهمي داره چي دلم تو که المصب فهميمي
 دوست دوسال فهميمي چه تو. چي يعني بزني حرف نتوني و ببينيش ديگه يکي با وقتي که فهميمي چه تو

 هست باهات جا همه که درحالي کني فراموشش که بکني هرکاري و بکشي عذاب و کني خفه دلت تو رو داشتن
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 خرد غرورم شدم؟ حالي چه فهميدم رو واقعيت وقتي فهميمي! چي يعني خوردن بازي فهمي مي چه تو! چي يعني
 !شدم داغون! شد
. داري دوستش نگفتي بهش که بودي مقصر خودتم تو. نيست راهش اين ولي ناراحتي دونممي. داداش باش آروم -

 .نيستي تقصيربي هم تو ولي مقصره کاري پنهان خاطربه اونم درسته شده؛ جدايي اين باعث تمسخره غرور اون
 .بگذره ازم بازم ترسممي! فريد ترسممي. کنهنمي کار فکرم. غلط چي درسته چي دونمنمي ديگه -
 بهش بيمارستان تو مگه خودت تو. داري دوستش دونهنمي که اون نگذشت؛ ازت هم فعهد اون هلنا! عطا نشو خر -

 بره؟ نگفتي
 .رفت من حرف يه با که خواستنمي رو من حتما. رفتمي نبايد اون ولي کردم؛ غلطي يه من آره -

 .نياد در صدام که گذاشتم دهنم روي رو دستم
 .زدنمي حرف من به راجع داشتن. بودم زده يخ .بود وايساده تپش از قلبم. لرزيدمي هامدست
 بودم؟ شنيده درست يعني. زدمي حرف من به راجع داشت گفت؛مي رو من عطا

 از. کن تموم رو بازي اين داري دوستش بگو بهش برو. نده دست از رو فرصت االن برگشته که حاال عطا، ببين -
 !بگذر لعنتيت غرور اون

 رو ازش شنيدن نه تحمل من. نداره ربط غرورم به اصال. نه يا خوادمي رو من هم اون بينمب بايد اول. تونمنمي نه -
 فهمي؟مي! ميرممي. کنم تحمل تونمنمي من... اگه. شممي ديوونه خوادنمي رو من بگه کنه نگاه روم تو اگه. ندارم

 درش؟پ کردن تهديد با نگار، با کردنش روروبه با بفهمي؟ خوايمي جورياين -
 .پدرش تهديد حتي کنم؛مي کاري هر هلنا به رسيدن براي من! درک به بره نگار. راهه تنها اين -
 چي که کني روشروبه نگار با جااين آورديش برداشتيش شدي؟ خل مگه! احمق ميشه متنفر ازت که جورياين -

 خودت از بيشتر جورياين کنه؟ ادتحس که ايهمدرسه بچه هلنا مگه! عطا احمقي يه تو کنه؟ حسادت مثال بشه؟
 !ديوانه زنيمي گند بيشتر داري. نيست راهش اين کني؛مي دورش

 .بکنم رو کارم بذار! بذار تنهام نرو مخم رو قدراين فريد -
 حوصله پيش سال يه مثل باز نگفتم، من نگي فقط بکن؛ خوايمي غلطي هر! نداري مغز تو جهنم، به اصال باشه -

 .کنم جمعت گرفتي افسردگي وقتي ندارم
 که حيف. بشه نزديک بهش ضيا مرتيکه اون خوامنمي هلنا پيش برو االنم. نميام تو سراغ ديگه نباش نگران تو -

 !براش دارم حاال. نزنه زيادي زر که کردممي حاليش وگرنه نيست جاش
 !باشي ضيا زر زر راننگ خوادنمي. ميذاري تنهاش قدراين نشه، نزديک بهش کسي باش مواظب تو -
 فهميدي؟! منه مال هلنا. شکنممي رو بشه نزديک بهش که کسي گردن! بشه نزديک بهش کسي کنهمي غلط -
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 !وضع خل مرتيکه بابا برو -
 .ميومد بودم من که جايي سمت داشت فريد
 تو اشک. رفتم باغ يديگه سمت و بيرون کشيدم ديوار پشت از رو خودم بدبختي با. بود چسبيده زمين به پاهام

 که سرش تو خاک. بود مونده ساکت و داشته دوستم مدت تمام. داشت دوستم لعنتي عطاي. بود شده جمع چشمم
 ديوونه احمق. نبود آدميزاد مثل کاريش هيچ که کنم اشخفه خواستمي دلم! داره دوستم نگفت بهم آدم مثل

 که بود ايدقيقه چند. زده رو هاحرف اون عطا که شدينم باورم هنوز! دادمي عذاب رو خودش هم من هم داشت
 .بودم وايساده درخت کنار جااين
 راحت خيالم داره اينقشه چه عطا دونستممي که حاال. گشتمي دنبالم داشت فريد االن حتما تو، گشتمبرمي بايد
 .نم يديوونه مرد بده ادامه خوادمي کجا تا ببينم تا تو گشتمبرمي بايد. بود

 .رفتم سالن ورودي طرف به و کردم پام رو هامکفش
 مثل قلبم. کنم کنترل رو قلبم ضربان تونستمنمي چيه بهم حسش عطا دونستممي که حاال. بود رفته باال قلبم تپش
 .زدمي وارديوانه. شده رها قفس از هاسال بعد که بود شده ايپرنده
 .شدم سالن وارد. نه يا تونممي عطا ديدن با ستمدوننمي ولي کردم؛مي کنترل رو خودم بايد

. کردم مرتب رو خودم آينه جلوي. کردممي مرتب رو خودم بايد رفتم، بودم درآورده رو لباسم که اتاقي سمت
 !نبود بد شيطنت يکم زدم؛ لبم به يکم و درآوردم رو رژم. زدمي برق هامچشم

 از و زدم خبيثي لبخند آينه تو بدجنسي با! کيه هلنا فهمونممي بهت حاال آره؟ عطا، آقا کني اذيت رو من خوايمي
 .بيرون اومدم اتاق

 !گردهبرمي بهم دوباره عطا بريزي؟ بهم رو چي همه نيومده زرنگي خيلي کردي فکر -
 .کردم نگاه کرد،مي نگاهم عصبانيت با که نگار به

 .زدم پوزخندي
 .نکن خسته رو خودت پس نداره، دوستت عطا که دونيمي خودتم. برگرده بهت کن کاري تونيمي اگه باشه -
 برگشتي؟ چي براي لعنتي يدختره-
 !بدم توضيح برات که باشي حدي در نکنم فکر -
 .نگار هايحرف حتي کنه؛ خراب رو خوبم حال اين تونستنمي چيز هيچ. شدم رد نگار کنار از

 .رفتم بوديم نشسته که ميزي سمت
 سمتم سرعت با ديد رو من چرخوند رو سرش. بود کالفه نظر به. کنه پيدام ميکشه سرک داره که ديدم رو فريد
 .اومد
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 بودي؟ کجا: فريد
 .کردم نگاهش تعجب با
 بودم؟ کجا چي يعني! بودم شده گم -

 .بود شده هول
 .نيستي ديدم اومدم آخه -
 گشتي؟مي دنبالم داشتي؟ باهام کاري -
 .جوريهمين نه... نه -
 کجاست؟ ستتدو -
 دوستم؟ -
 االنم. ذاشتمنمي جااين رو پام کنه ولم و جااين بياره رو من قراره دونستممي اگه بگو بهش برو. دوستت ديگه آره -

 .بمونم جااين اين از بيشتر ندارم حوصله چون برم خواممي
  برگردي؟ شب قتو اين خوايمي جوريچه راهه کلي تهران تا بري؟ کجا مياد عطا االن وايسا، -
 .برگردم بلدم ام؟بچه من مگه. نباش نگران -
 .اومدم نري جايي. کنممي صدا رو عطا االن باشه -
 .بيا زود -

 .زدم لبخندي دلم تو منم و رفت فريد
 .کردممي نگاهشون منم و وسط بودن رفته هازوج يهمه. شدمي پخش داشت اليتي آهنگ

 ديد؟مي افتخار خانم هلنا -
 .بشه آدم تا شدمي ضايع بايد قدرچه. بود پررو بشر اين قدرچه. کردم نگاه اخم با ضيا مهندس به
 :گفت عطا بدم رو جوابش خواستممي تا
 .کرديد رويزياده کافي ياندازه به امشب براي کنم فکر ضيا مهندس -
 .نکردم جسارت من -
 !نشي نزديک من نامزد به ديگه و ببندي رو دهنت بهتره -

 .کرد فرار جورايي يه بيچاره که کرد نگاهش جوري نشسته خون به هايچشم با عطا
 .بريم شو حاضر -

 .کنم نگاهش بود دور ازم که مدتي تمام ياندازه به خواستمي دلم. کردممي نگاهش
 چيه؟ -
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 شد؟ حل احيانا مشکلتون -
 .داشتم دوست هم رو خوردنش حرص حتي. کرد نگاهم حرص با عطا

 .بريم شو حاضر تمگف -
 تا بيوفتم راه دنبالت شهمه نيستم بيکار من. خورمنمي تکون جام از نشه روشن تکليفم امشب تا. نميام جايي من -
 .برسي عزيزت سابقِ نامزد به تو

 .بود کم خيلي مونفاصله. کشيد خودش سمت رو من و گرفت رو دستم مچ. داد فشار هم روي رو هاشدندون عطا
 کردن؟ توجه بهت جااين اومده وشتخ چيه؟ -

 .زدم شيطاني لبخند. رسيد ذهنم به فکر يه. کنهمي نگاهمون داره که ديدم رو نگار
 .بود شده گرد هاشچشم. کرد ول رو دستم مچ. کردم ترنزديک بهش رو خودم و گرفتم رو عطا کت ييقه
 مهندس؟ جناب کنن توجه بهش مياد بدش کي -

 .قلبش روي تمگذاش رو مديگه دست
 کارم همين نداشت رو انتظارش که چيزي تنها دونستممي. بود نشسته عرق پيشونيش روي. زدمي تند تند قبلش

 بودم؛ شده خيره بهش. کنممي رفتار جورياين من چرا فهميدنمي. بود شده خيره بهم سرگردون هايچشم با. بود
 ول رو عطا ييقه برگردوند، رو روش که نگار. بود شده رتندت قلبش ضربان. داشتم دوست رو هاشچشم قدرچه

 .گرفتم فاصله ازش و کردم
 .بکنم رو کار اين بود الزم ولي شرمنده. کردمي نگامون داشت سابقت نامزدت -

 .کرد نگاه بهم عصبي و کالفه. شد عوض نگاهش حالت
 .ردمک رو کار همين منم خب کنه؛ حسادت کنم کاري بايد گفتي خودت چيه؟ -
 .بريم بپوش -

 .بود لبم روي لبخندي. گرفتم رو مانتوم. طرفم کرد پرت جورايي يه و برداشت رو مانتوم
 .افتادي تله تو خودت حاال آره؟ کني، اذيت رو من خواستيمي تو! شاهي عطا من نفع به هيچ يک

 .پوشيدممي رو مانتوم داشتم
 .ندادن شام هنوز مهندس؟ کجا: نوروزي مهندس

 .شده خسته خانومم. بريم بايد ولي نونمم -
 .گفتمي دروغ قدرچه. کردم نگاه عطا به گرد هايچشم با

 .کرد نگاه من به نوروزي مهندس
 .ببريد تشريف بعد بخوريد شام. باشيد داشته تشريف خانم -
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 .نکنم قبول که کردمي نگاهم جوري يه کردم نگاه عطا به
 .يممير شام بعد. نداره اشکالي باشه -
 .خانم ممنونم -

 .درآوردم رو مانتوم سريع
 .رفت نوروزي مهندس

 بري؟ خوايمي رفته سر تحوصله نگفتي فريد به خودت مگه کردي؟ قبول چرا -
 .شد عوض نظرم -
 تم؟مسخره من مگه! بيخود -
 .دونمنمي -
 ...داري هلنا -

 !نرفتيد هنوز که شما: فريد
 .گذشته خوش بهشون مکن فکر. شده عوض نظرشون خانم: عطا
 .نداره اشکالي بمونيد خب: فريد
 :گفت حرص با عطا
 .نداريم ايچاره حاضر درحال کنم فکر: عطا
 .زدم لبخندي منم

 .گرفتم رو دستش که برداره خواستمي عطا. کرد تعارف نوشيدني دوباره خدمتکار
 .کرد نگاهم تعجب با
 .گيريمي آتيش کنم روشن زيرت کبريت! ديگه بسه -

 .برداشت رو ليوان و کنار زد رو دستم عطا و خنديد فريد
 .شدم عصباني دستش از
 !کنممي رو کار اين که دونيمي! ميرم جااين از االن همين بخوري ديگه قطره يه اگه -

 .کرديممي نگاه هم به حرص با دو هر که کردمي نگاه عطا و من به فريد و ميز روي کوبيد رو ليوان حرص با عطا
 .کننمي نگاهمون دارن کنيد؟ حل ديگه جاي يه رو مشکالتتون ميشه: فريد

 ديگه رو هاآدم اين اصال من شايد. من نه باشه مهم براش بايد اين. بگو عزيزت دوست به نداره ربطي من به -
 .کنيدمي کار باهاشون شما نبينم
 .ديديشون بازم شايد: فريد
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 ببينمشون؟ بايد چرا -
 .گفتم جوري همين -

 .داره اينقشه چه نبود معلوم باز. ما ميز سمت ميومد داشت نگار. بودن ساکت هم فريد و عطا. نزدم حرفي
 بياي؟ لحظه يه ميشه عطا: نگار

 .بگو رو کارت جاهمين داري؟ کارچي -
 .خصوصيه دقيقه؛ چند فقط -
 .ندارم کسي با خصوصي حرف من -
 .کنممي خواهش -

 عطا دونستممي اينکه با. شده قرمز حرص از صورتم حتما االن دونستممي. نکردم نگاه بهش .شد بلند جاش از عطا
 .رفت سالن يديگه سمت نگار با عطا. بره نگار با خواستنمي دلم ولي داره؛ دوستم

 بپرسم؟ سوال يه تونممي هلنا: فريد
 .بگو آره -
 نداري؟ نگار به عطا برگشتن با مشکلي تو -
 .نه -
 ... تو يعني ا؟واقع -
 چي؟ من -
 .کن ولش هيچي -
 رو من حسادت حس خواستمي اگه حتي. بره باهاش نداشت حق عطا. کردم نگاه بودن رفته که مسيري به

 .رفتمي نبايد هم کنه ک*تحـريـ
 .کردممي حسادت داشتم واقعا و بود گرفته حرصم

 .برداشتم رو ليوان. زدمي چشمک بهم توش رنگ زرد مايع. کردم نگاه ميز روي ليوان به
 .کردمي نگاه رو ايديگه سمت داشت فريد
 عطا. گرفتم دستم رو خالي ليوان. بود کناري ميز روي که ليواني تو کردم خالي هم رو بقيه و خوردم ازش يکم

 .ندادم محل بهش. ميومد داشت
 رو خالي ليوان منم. سمتم اومد بانيتعص با عطا. خورممي دارم مثال کردم نزديک لبم به رو خالي تقريبا ليوان

 .ميز روي گذاشتم
 .بريم بپوش -
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 .شبه سر تازه کجا؟ -
 .ندادم دستت کاري يه تا بريم بپوش هلنا -
 .کردي قاطي که نرسيدي توافق به نگار با کنم فکر -

. بود عصباني قدرناي چرا دونمنمي. شنيدنمي رو صداش کسي و بود بلند آهنگ صداي شکر رو خدا. زد داد تقريبا
 .کنهمي عصبانيش قدراين کارم دونستمنمي

 !بپوش گفتم -
 رفتاريه؟ چه اين شدي؟ ديوونه عطا: فريد

 .نکردم خراب سرت رو رو جااين تا هلنا بپوش! امديوونه من آره -
 .نيست خوب حالت تو نميام؛ جايي تو با من -
 ترسي؟مي ازم چيه؟ -
 .کني رانندگي نداري تعادل نيست خوب حالت تو رسم؟بت ازت بايد چرا تو؟ از -

 .که نيفتاده اتفاقي باش آروم عطا: فريد
 عموتون دختر ميگه گيره،مي رو آمارش علوي مهندس که کرده کارچي خانم نيست معلوم آره؟ نيفتاده، اتفاق -

 نه؟ گفتي بهش خودت دخترعمومي؟ تو فهميد کجا از اون اصال نداره؟ ازدواج قصد
 .بود همين براي عصبانيتش پس

 سوال خب زده؟ بدي حرف مگه بعدم. عموتم دختر بگم بهش که کيه ميگي که آدمي اين دونمنمي اصال اوال -
 ميگي؟ چي تو. باشم داشته ازدواج قصد اصال شايد چيه؟ مگه کرده
 .بود شده انفجار درحال آتشفشان مثل عطا
 .کشيد سالن خروجي سمت رو من و گرفت رو دستم مچ و برداشت رو المش و مانتوم. بپوشم رو مانتوم نذاشت حتي

 کني؟مي جورياين چرا ديوونه؟ خبرته چه -
 .زنممي آتيش رو جفتمون جاهمين بزني حرف ديگه کلمه يه اگه! هلنا ببند رو دهنت -

 .بود عصباني خيلي عطا. شدم ساکت
 دم به. ميشه عصباني جورياين دونستمنمي. بذارم سرشبهسر خواستممي فقط من بشه، اذيت بيشتر خواستمنمي

 صداش که فريد به حتي. گاز روي گذاشت رو پاش. نشست خودشم و ماشين تو داد هلم تقريبا عطا رسيديم ماشين
 . نکرد توجه کردمي

 .برسيم سالم نبود معلوم داشت که حالي با. رفتمي سرعت با. زدنمي حرف ولي داد؛مي فشار رو فرمون حرص با
 خبرته؟ چه برو ترآروم -
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 .رفتمي تند طورهمين و نداد رو جوابم
 :زدم داد
 !ميشم پياده من کني رانندگي جورياين خوايمي اگه! دار نگه -
 .شدنمي ديده چشمش سفيدي که بود قرمز قدراين هاشچشم. سمتم برگشت عصبانيت با
 هان؟ گفتي علوي به چي نمياد؟ خوشم خورنمي کـل*الـ که زنايي از نگفتم بهت مگه -
 گفتم بهت دوما. بده گير سابقت نامزد به برو کنم؛مي کارچي من نداره ربطي تو به اوال. دادم رو جوابت منم -

 ...سوما! خريه کدوم علوي دونمنمي
 فهميدي؟! ميشه مربوط من به تو چيز همه -
 چند! کارم پي برم و نداره ربطي تو به کارم هيچ ديگه گفتي بهم پيش سال يه کنم فکر چرا؟ بگي ميشه وقتاون -

 .بودم زندگيت اشتباه من گفتي پيشم وقت
 عطا. شيشه به خورد محکم سرم بودم نبسته کمربند که منم انداز، دست رو رفت ماشين دفعه يه. بود شده خيره بهم

 .داشت نگه رو ماشين سريع
 دستم. بردم پيشونيم سمت رو دستم بود پيشونيم روي که گرمي مايع حس با. شد تار لحظه چند براي هامچشم
 .بستم ثانيه چند رو هامچشم. بود شده خوني

 خوبي؟ عزيزم هلنا؟ -
 .ديدمشمي تار ضربه خاطربه. کردم باز رو هامچشم خورد صورتم به وقتي يخش هايدست

 خوبي؟! بزن حرف عزيزم هلنا؟ -
 چي دونهنمي دونستممي. بودم شجمله وسط عزيزم کف تو هنوز. کردم نگاه نگرانش هايچشم به و نگفتم هيچي

 .دادنمي لو رو خودش زودي اين به وگرنه بود شده هول نگراني از ميگه؛ داره
 خوبه؟ حالت! بگو چيزي يه مصب ال -
 .خونه ببر رو من -

 .آورد پيشونيم سمت رو دستش
 .گرفتم ازش که پيشونيم سمت آورد برداشت ور کاغذي دستمال. عقب کشيدم رو خودم

 خوبه؟ حالت -
 .خوبم خيلي بيني؟نمي مگه -
 .داري ريزيخون بيمارستان؛ بريم بايد -
 .نخوردم که تير بيمارستان؟ بياي خوايمي وضعيت اين با. نکرده الزم -



 

 

599 

 

 دل آس رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 شب.س

 .کرد حرکت سرعت با و شد ساکت عطا
 .امشب يادگاري زا اينم. بستم رو هامچشم. رفتمي جگي سرم و داشتم ضعف. بود پيشونيم روي دستم

 .کن باز رو هاتچشم هلنا -
 .کنم باز رو چشمام حتي نداشتم حال اصال

 !کنيمي امديوونه داري! کنممي خواهش کن باز رو هاتچشم ميگم؟ چي شنويمي هلنا -
 .گفتم آروم

 .هستي ديوونه تو -
 داشتي و بود دراز زبونت بازم. بودي خورده تير که شب اون مثل نميشه؛ تاهکو زبونت هم حالت اين با مياد خوشم -

 .نشم نزديک هستي به که کرديمي تهديدم
 .زدم رنگيکم لبخند

 ...من هلنا -
 .بود شده ساکت باز

 .کن راحت رو دومون هر بگو! داري دوستم بگو! ديگه بگو
 .بيفته اتفاق اين خواستمنمي من... من -

 .داره دوستم بگه تا خواستمي زيرلفظي. کرده عوض رو حرفش بود ممعلو لعنتي
 .کردي اذيتم غيرمستقيم کارهات با هميشه ولي خواستي؛نمي آره -
 .متاسفم... من هلنا -

 .بوديم بيمارستان جلوي کردم باز رو هامچشم. کرد باز رو در من طرف اومد. داشت نگه بعد يکم. نگفتم چيزي
 جا؟اين اومدي چرا -
 .بديم نشون رو سرت بايد -
 .خوبم خونه، ببر رو من نکرده الزم -
 .شو پياده پريده رنگت! خوبي معلومه آره -
 .خونه برم خواممي گفتم -
 کنم؟ پيادت زور به يا ميشي پياده -
 .نداره فايده مقاومت که بود معلوم اشقيافه از

 .کنه کمکم خواستمي عطا. ماشين در به گرفتم رو دستم
 .ميام خودم کنار برو -
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 .عقب کشيد و کرد مشت رو دستش عطا
 .شدم پياده ماشين در کمک با
 بري؟ راه تونيمي -
 بود؟ سخت براش قدراين يعني داره؛ دوستم گفتنمي که بودم کفري ازش. کردم نگاهش حرص با
 .نشدم که چالق آره -

 خاطربه. ترسيدمي من العملعکس از انگار. کردمي نگاهم و بود وايساده کنارم عطا. ديدممي تار و داشتم سرگيجه
 کم خواستمنمي ولي ميشم؛ بيهوش بردارم قدم يه دونستممي فشار افت خاطربه. بود وايساده نزديکم فقط همين
 .بيارم

 .زمين نخورم که بزنم چنگ رو عطا بازوي شدم مجبور و رفت سياهي هامچشم برداشتم قدم يه تا
 .نيفتم که گرفت پشت از رو کمرم سريع عطا

 !احمق لجباز يدختره -
 .کرد بلندم زمين از حرکت يه با
 ...تونممي خودم زمين بذار رو من -
 !ببند رو دهنت -

 گوش عطا قلب ضربان به فقط و بستم رو هامچشم. نداشت فايده لجبازي و برم راه تونستمنمي واقعا. شدم ساکت
 قلبش ضربان که بشه مهم قدراين برام مرد يه روزي يه کردمنمي فکر وقتهيچ. داشتم دوستش قدرچه. دادم
 .بده آرامش بهم قدراين

 .بيرون اومدم حس اون از تخت روي گذاشتنم با
 .دادممي گوش قلبش صداي به بيشتر و بود ترطوالني راه اين کاش
*** 
 ساعت. زد سرم بهم فشار افت خاطربه و کرد سمانپان رو سرم فقط. نيست خاصي چيز گفت و کرد اممعاينه دکتر

 .بود شده تموم سرم. بود ماشين تو کيفم. بود شده نگرانم حتما بابا. بود يک نزديک
 .سمتم اومد و شد بلند جاش از ديدنم با. بود نشسته صندلي روي عطا. رفتم ورودي در سمت. شدم بلند جام از
 خوبي؟ -

 .ماشين سمت بريم تا کنه کمکم رفتگ رو بازوم. دادم تکون رو سرم
 .رفتم غره چشم بهش

 .کنممي بخوام رو کاري من چون نکن؛ جورياين رو هاتچشم بيخود -
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 .کرد حرکت عطا و شديم ماشين سوار. شنيدم رو «برد رو دلم» فقط من که گفت چيزي لب زير بعدم
 .گشتممي کيفم دنبال. افتادم بابا ياد بوديم اتوبان تو
 گردي؟مي چي دنبال ؟چيه -
 کجاست؟ کيفم -
 خواي؟مي چي براي عقب؛ گذاشتم -
 .ميشه نگران برسيم تا بزنم، زنگ بابا به بايد -
 .گفتم بهش خودم -
 کردي؟ چکار -
 .کشهمي طول مهموني گفتم بهش گوشيت به بود زده زنگ -
 دادي؟ جواب رو گوشيم چرا گفتي؟ بهش چرا -
 ممکن تو؛ بيارم رو گوشي تونستمنمي بعدم. ندم جواب تونستمنمي زد زنگ دفعه ده! نکن بيخودي سروصداي -

 .نيستي مهموني تو بفهمه بيمارستان صداي از بود
 بودم کجا من اصال کردي؟مي کارچي جااون تو نميگه. دادي جواب رو گوشي تو بعد عروسي ميرم دارم گفتم من -
 دادي؟ جواب رو گوشي تو
 .ديدمت جااين اتفاقي منم و دوستاتي پيش گفتم. بگم دروغ تو مثل بلدم منم نترس -
 کرده مجبورم عطا که گفتممي هان؟ گفتم،مي چي بهش داشتي انتظار. نگفتم رو راستش فقط نگفتم، دروغ من -
 برداره؟ سرش از دست تا برسه نامزدش به که کنم بازي رو شـوقـه*معشـ نقش برم خودش خاطربه

 .دادمي فشار هم روي رو فکش و بود کرده مشت فرمون دور رو هاشدست. کرد نگاهم حرص با عطا
 شدي؟ عصباني که ميگم دروغ مگه -
 !باش ساکت هلنا -
 بشه؟ تموم چي همه که نکردي آشتي امشب نگار با چرا. باشم ساکت خوامنمي -
 .ندونستم صالح -
 ندونستي؟ صالح که عروسکتم من کردي فکر -
 .ميشم پشيمون بعد ميگم چيزي يه. نيست خوب حالم من! نزن حرف گفتم هتب هلنا -
 .کردم عادت رفتارت به! نداري تعادل تو شناسمت،مي من نترس -
 :زد داد دفعه يه
 !کن تمومش امشب يه داري دوست که هرکي جون فقط همونم؛ من بگي چي هر تو آره! ديگه کن بس -
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 همبه محکم رو ماشين در و نکردم خداحافظي ازش شدن پياده موقع حتي نزدم؛ حرفي خونه دم تا. شدم ساکت
. بدم توضيح حاضر درحال رو چيزي براش نداشتم حوصله اصال. بود خواب بابا خداروشکر. خونه تو رفتم. کوبيدم
 .خوابيدم و آوردم در حرص با رو هاملباس
*** 

. ميکنه رو هواش دلم بيشتر داره دوستم که فهميدم وقتي از. شده تنگ براش دلم. نيست خبري عطا از روزه چند باز
 .شونخونه کرده دعوت شام رو مونهمه هم عسل و برگشته ديروز ماني

 .اومدم ماشين بدون امروز و بود خراب ماشينم. بيرون ميام بيمارستان از. شده هفت نزديک ساعت
 و بابا. بود خودمم تقصير البته. ميشه خراب روز همون دارم نياز ماشين به وقت هر. ميشه برعکس کارها هميشه

 پيش شب چند از. ميرم آژانس با گفتم و باال بود زده لجبازيم رگ معمول طبق من ولي برو؛ ما ماشين با گفتن ماني
 بيمارستان در جلوي. گيرممي دليلبي رو همه يپاچه و شدم عصبي نگرفته ازم خبري اونم و عطام منتظر که

 .نمياد چرا نيست معلوم. سمآژان منتظر
 .بينهمي رو من ولي گردونمبرمي رو روم. ندارم رو اشحوصله اصال. بيرون مياد پارکينگ از احدي

 .دارهمي نگه پام کنار
 دکتر؟ خانم نياورديد ماشين -

 رو نم که هرجا ولي کرده؛ جمع يکم رو خودش کردم برخورد جورياون باهاش که روزي از. کنممي بهش اخمي
 .ميشه خيره بهم بينهمي
 .هستم آژانس منتظر نه -
 .برسونمتون شيدنمي ناراحت اگه -
 .ببريد تشريف شما ممنون نه -

 .سمتم مياد موقع همون نگهبان
 .مياد ديگه يدقيقه بيست تا آژانس دکتر، خانم -

 .مياد دير آژانس که ميگه داره تازه احمق
 .بزن زنگ ديگه نسآژا يه به خبره؟ چه دقيقه؟ بيست -
 .خانم باشه -

 .برمتونمي جايي يه تا من نکنيد تعارف دکتر خانم: احدي
 نميره؟ چرا سريش مردک

 .بشيد ناراحت که زنمنمي حرفي باشيد مطمئن -
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 کنم؟ کارچي دکتر خانم: نگهبان
. نميشم سوار چرا مثال که کنهمي نگاه جوري يه. نخورده تکون جاش از نگهبان. بمير برو بگم بهش خواممي

 .نکرده درست داستان نگهبان تا بشم احدي ماشين سوار ميشم مجبور
 .گذاشته ماشين تو آرومي آهنگ. کنهمي حرکت هم احدي

 دکتر؟ خانم خبر چه -
 .نيست خبري -

 :ميگه دوباره و ميشه ساکت يکم
 خوبن؟ نامزدتون -
 .خوبه ممنون -
 .نديدمشون وقته چند -

 .گيرهمي آمار داره ازب! فضوله قدرچه
 .سفر رفته -
 .آهان -

 چون زنه؛نمي حرف ديگه و شده ساکت شکر رو خدا. بدم رو جوابش خوامنمي فهميده انگار. ميشه ساکت دوباره
 .ندارم رو اشحوصله اصال

 کجاست؟ مسيرتون ببخشيد -
 .ميشم پياده من خودتونه مسير که جا هر دکتر ممنون -
 .برسونمتون بديد اجازه نداريد مشکل باهام هنوز اگه نکنيد تعارف -
 ...من -
 .نيستم وحشتناک قدرماون من! کنممي خواهش -
 .ميدم رو آدرس اجبار به و گرفتم قرار رودربايستي تو

 پياده ميخوام. ميداره نگه رو ماشين. رسيديم خونه نزديک به. عسل يخونه طرف به ميره حرف بدون هم احدي
 :ميگه که بشم

 .بگم بهتون چيزي يه بايد ولي کنم؛ ناراحتتون خوامنمي دکتر خانم -
 .نزنيد حرفي کنممي خواهش ميشم ناراحت دونيدمي اگه -
 .آلمان براي گرفتم بورسيه يه. شدم جدا فرشته از -
 .بود زنش حتما فرشته از منظورش کنم؛مي نگاهش تعجب با
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 ...اگه يعني بخواي؛ تو اگه -
 .ميکنه شروع داره زبا. شدم عصبي

 ...نامزد من احدي دکتر -
 .بگو خواستي هرچي بعد کن؛ گوش حرفم به دقيقه چند فقط خوام،مي معذرت. هلنا دونممي-

 .بگم بهش ايديگه چيز نتونستم. داره التماس حالت جوري يه صداش شدم ساکت
 افتخار بهش که جوريه هم مگذشته. نيدينش ازم خوبي چيزاي دونممي کردم؛ اشتباه زندگيم تو خيلي دونممي -

 ديگه بياي باهام و کني قبولم تو اگه کن باور ولي منه؛ مثل آدمي يه از بيشتر خيلي تو ارزش دونممي. کنمنمي
 دوستت واقعا. دارم دوستت من! باشن داشته رو حسرتش همه که بسازم برات ايزندگي ميدم قول. خوامنمي هيچي

. کنممي خوشبختت کن ازدواج من با. دارم بهت رو حس همين هاستسال نيست؛ االن مال ضوعمو اين. هلنا دارم
 دنيام آره بگي تو اگه ولي ساختيش؛ کني باز خودت سرت از رو من اينکه براي و نيست واقعي نامزديت دونممي

 !هلنا کنممي خواهش. بده فرصت يه بهم کنممي خواهش. ميشه عوض
 .شدم غافلگير. نداشتم ازش رو هاحرف اين انتظار اصال بگم؛ چي دونمنمي

 ...ولي -
 هم اگه خوام؛نمي خدا از هيچي ديگه که باشه مثبت جوابت اگه. کن فکر يکم. نگو چيزي االن کنممي خواهش -

 درست مزاحمت برات وقتهيچ ديگه و ميرم جااين از. زدم رو حرفم که راحته وجدانم خودم، پيش منفي، که
 .هميشه هستي قلبم تو هميشه ولي. کنمينم
 ...من احدي دکتر ولي -
 .کردي فکر بهم که باشم خوش امشب يه بذار. کردم خواهش ازت -
 .بيرون آورد شيشه از رو سرش احدي دکتر. شدم پياده ماشين از
 .هستي هرکسي آرزوي تو. ازت ممنونم هلنا -

 .رفت و زد دور اونم کردم نگاهش مبهوت
 همون. شده درگير فکرم. کنه خواستگاري ازم که داشتم کم وسط اين رو احدي دکتر فقط. رفتم خونه در سمت
 .بيرون مياد خونه از مرضيه موقع

 !هلناخانم سالم ا -
 ميري؟ کجا جان؟ مرضيه خوبي سالم -
 .تو بفرماييد شما. بخرم چيزي يه ميرم -
 .باشه -
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 .احديه دکتر هايحرف به حواسم يهمه
 .برم داخل کنممي باز رو در منم و ميره همرضي

 دکتر؟ خانم گذشت خوش دکتر آقاي با -
 .صدا طرف برگشتم و قلبم روي گذاشتم رو دستم

 .کردمي نگاهم حرص با
 آخرش حرف جزبه البته خوشحالي؟ که گفتمي داشت بهت چي! زنيمي لبخند داري که گذشته خوش معلومه -

 .هستي کسي هر آرزوي گفت که
 .برگردوند رو من و کشيد و گرفت رو بازوم که حياط تو گذاشتم رو پام. برگشتم و ندادم اهميت بهش

 گفتم؟ چي نشنيدي نميدي؟ جواب چرا -
 داشت هااحمق مثل عطا وقتاون داره، دوستم بود گفته بهم راحتي به احدي دکتر چرا. شدم خيره هاشچشم به

 کرد؟مي بازي باهام
 گفتنمي بهم عطا احدي دکتر جايبه چرا. بود ريخته همبه اعصابم نشه؟ خرد غرورش مثال که ترسيدمي چي از

 فرضم بر بود؟ مغرور و خودخواه قدراين مرد اين چرا. نبود بدتر که احدي دکتر از وضعش بود چي هر داره؟ دوستم
 امتحان احدي دکتر مثل رو شانسش و داره دوستم گفتمي بهم بايد داشت دوستم واقعا اگه حداقل نه، گفتممي من
 .کردمي
 شنوي؟نمي بزن، حرف ميگم -

 .کشممي بيرون دستش از رو بازوم
 .بود خصوصي! گفتمي چي که بگم بهت نديدم الزم ولي شنيدم؛ چرا -

 .خورد گره هم تو ابروهاش
 خصوصي؟ -

 .زد پوزخندي
 داره؟ ديگه زن يه با وصيخص حرف چه دارزن مرد يه وقتاون آره؟ بود، خصوصي پس -
 ... دوما شده؛ جدا زنش از اوال -
 :زد داد. بود شده قرمز صورتش. زد چنگ رو بازوم دفعه يه
 هان؟ چي دوما -
 .تو برم خواممي کنار برو. بينهمي رو ما يکي االن! ديوونه کن ولم -
 .هلنا گفت چي بهت بگو آدم مثل -
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 .بگم بهت خوادنمي دلم مي؟کارهچي مگه تو. نميشه مربوط تو به بعدم. بود خصوصي گفتم -
 .پرسممي عوضيش خود از ميرم باشه -
 .زنممي حرف بابام با بهش راجع خودم. نداره ربطي تو به گفتم! نيار در بازيديونه عطا -
 چي؟ به راجع -

 .ببينه رو ما حياط تو بياد يکي ترسيدممي. بود گرفته محکم که بيرون بکشم دستش از خواستممي رو بازوم
 االن. رو خودم زندگي منم داري، رو خودت زندگي تو. ميده معني چه کارهات اين فهممنمي من! کن ولم عطا -

 هان؟ کني، زندگي باهاش خوايمي داري دوست رو نگار نگفتي مگه! کني؟مي رو کارها اين چرا فهممنمي اصال
 ... اون. بوده تو دنبال چشمش وقتاون هداشت زن کيه؟ عوضي اون دونيمي اصال تو -

 :زدم داد
 که کور دونم،مي رو چي همه م؟ساله ?? دختر يه من مگه هان؟ چه، تو به اصال! کن تمومش عطا ديگه بسه -

 آره؟ گفت چي بدوني خوايمي! نيستم
 .کردم نگاه هاشچشم به
 کنم؛ ازدواج باهاش گفت. پشيمونه شتهگذش از گفت ،عاشقمه گفت داره، دوستم گفت گفت؟ چي بگم بهت -

 آرزوي من گفت گفت؟مي بهم داشت چي فهميدي يا بگم بازم. کنهمي خوشبختم گفت. بدم فرصت بهش گفت
 داشته فرصت يه داره حق مجرمم يه حتي گفت. خوادنمي خدا از هيچي ديگه آره بگم اگه گفت. هستم هرکسي

 .باشه
 .عقب رفت يکم شـينه*سـ به زدم دستم دوتا با. شد شل هاشدست. کرد نگاهم بهت با عطا

 فهميدي؟ کني، دخالت من کار تو نداري حق ديگه ولي چيه؛ براي کارهات اين دونمنمي! عطا فهمتنمي اصال -
 .بگيرم زندگيم براي درست تصميم يه خواممي
 گفتي؟ چي بهش -

 .زدم پوزخندي
 گفتي؟مي چي بودي جام اگه تو بگم؟ خواستيمي چي -

 رو سرم خواستمي دلم بدونه؟ خواستمي چي. کردم مشت رو هامدست. رفتم خونه سمت برگشتم. بود شده ساکت
 شده قرمز هاشچشم. وايساد جلوم اومد دفعه يه. بدم رو جوابش خواستمنمي. دادم ادامه راهم به! ديوار به بکوبم

 .بود
 هان؟ گفتي، بهش چي گفتم -

 .کردم نگاهش فقط
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 !لعنتي بده جواب -
 .بزنه حرف خواستنمي هنوز. زدم پوزخندي

 بگيره تصميم آقا تا شدممي منتظر بايد کي تا بود؟ گرفته خونخفه اون وقتي کردممي رو رعايتش بايد چرا اصال
 داره؟ دوستم بگه بهم

 .کنار برو -
 !نميرم ندي جواب تا -
 .کنم فکر دباي گفتم بهش ولي نداره؛ ربطي بهت بازم هرچند -

 .کرد نگاه بهم مات
 چي؟ يعني اين -
 بهش موقع همون بود منفي جوابم اگه مسلما. بوده چي منظورم بفهمي خودت که باشي باهوش قدراون کنم فکر -

 فهمي؟مي کنم، زندگي خواممي نه؟ مگه دارم، زندگي حق منم. گفتممي
 .خونه تو رفتم و شدم رد کنارش از. بود زده خشکش

*** 
 .نبود جالب برام هم سيا هايبازي مسخره و ماني هايشوخي حتي. نداشتم رو کسهيچ يحوصله

 .نمياد شام براي و اومده پيش کاري يه براش گفت و بود زده زنگ عسل به. تو نيومد عطا
 .بود نزده حرف بازم بود؛ کرده فرار بازم
 .بود گذاشته برزخ تو رو من بازم

*** 
 حتما. رسيدن هم اينا که بودم کرده دير قدراين واي. بودن اومده ماني هايمهمون حتما. داوممي در زنگ صداي
 .کردم دير قدراين که زدمي آتيش رو من هستي
 حوصله گفتم هستي به چي هر. بود گرفته زنونه مهموني. بود هستي و من قديمي هايدوست از يکي تولد امروز
 يعني بودن حوصلهبي رفتنمي مغزش تو بشر اين. بياي بايد گفت و نشد راضي اومدم کار سر از امخسته و ندارم
 براي برم که نداشتم رو هابازي مسخره اين يحوصله اصال. کرديممي رعايت بايد و داشت تم تولدش حاال! چي

. بپوشم که بود فرستاده کفش و پيراهن يه برام هستي همين خاطربه. بشه رعايت تولد تم که بخرم لباس خودم
 .کردم نگاه خودم به آينه جلوي

 تا سفيد دکلته پيراهن يه لباسم! کنم خفه بود خريده که وجبي يه لباس اين خاطر به رو هستي خواستمي دلم
 .نداشتم ايديگه سفيد پيراهن. کنم کارچي دونستمنمي. بود زانو باالي
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 آخه؟ عروسيم ما مگه تم؟ شد سفيدم آخه
 ساعتي چند بود، زنونه که مهموني کنم، کارچي! لخته شتنه باال و کوتاهه که درک به اصال. باال دادم رو هامشونه

 .شدمي تموم کردممي تحمل
 و کردم هم آرايش تند تند. بودم کرده خشکشون سشوار با فقط. بود صاف کنم درست نداشتم حوصله موهامم

 .پوشيدم هم رو هاکفش
. داشت پاشنه سانتي ده يه کنم فکر برم؟ راه جوريچه هاکفش اين با من آخه. دادم فحش هستي به هزارم بار براي
 .بپوشم بلند پاشنه کفش قدراين نداشتم عادت. رفتممي راه هافلج مثل

 .برسه بهت دستم فقط! هستي کشمتمي -
 .دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون. بود هستي حتما. خوردمي زنگ داشت گوشيم

 .بشه خنک دلم تا دادممي هستي به فحش تا چند يه بايد
 بله؟ -
 .دارم کارت در دم بيا -
 شما؟ ببخشيد -
 !دکتر خانم کنيمي فراموش رو هاآدم زود -
 !عطا -
 .مونده يادت هنوز اسمم عجب چه-

 .بود عصبي خيلي که صداش داشت؟ کارچي باهام. بزنم حرف تونستمنمي. بود زده خشکم
 !دکتر خانم گيرمنمي رو وقتتون زياد در، دم بيا ناال همين -

 !برم خواستممي کجا وضع اين با. انداختمي تيکه بهم داشت
 .دارم کار. بيام االن تونمنمي من... من -
 که رو کاري وگرنه داري وقت دقيقه پنج فقط. بيرون کشونمتمي خونه از زور به يا در دم مياي االن همين يا -

 .کنممي گفتم
 بايد که جايي و بود بود،مي نبايد که جايي هميشه. کردمي ديوونه رو من آخر مرد اين خدايا. کرد قطع رو گوشي

 .داره کارمچي ببينم تا در دم رفتممي بايد. پوشيدم و برداشتم رو مانتوم. نبود بود،مي
 بيرون؟ مبر هامهمون جلوي از خواستممي جوريچه حاال. سرم روي انداختم رو شالم
 ديوونه رگ باز حتما. ميومد ديگه نفر چند و ماني هايخنده صداي. کردم نگاه اطراف به. بيرون اومدم اتاق از آروم
 .باال بود زده ماني بازي
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. کردم نگاه بود خوري نهار ميز روي که بزرگي گل دسته به. بودن پذيرايي يديگه سمت شکر رو خدا جلوتر رفتم
 .رفتم حياط در سمت تونستممي که سرعتي بيشترين با و گرفتم چشم هاگل از. بودن آورده بزرگي گل دسته عجب
 .قلبم روي گذاشتم رو دستم رسيدم در دم. زدمي تند تند قلبم

 .بريزه همبه رو اعصابت بگه چيزي يه باز خوادمي حتما! هلنا باش آروم -
 عميقي نفس. داشتم عادت عطا بودن پرستآفتاب به نم هرچند. نبود خبري ازش بود رفته که پيش روز دو از

 انگار. بود آورده زنگ سمت رو دستش عطا. زد خشکم در جلوي درست ديدنش با. کردم باز رو در و کشيدم
 . جين شلوار با بود تنش سفيدي تيشرت. بزنه زنگ خواستمي
 .کرد اخمي و ايينپ آورد رو دستش و گرفت ازم رو چشمش دفعه يه ولي بود؛ شده خيره بهم

 نه؟ شلوغه، خيلي سرت کنم فکر کردي؟ دير چرا -
 هم روي بيشتر ببندم رو هاشدکمه بودم نکرده وقت هنوز که رو مانتوم. زد پوزخندي و کرد نگاهي پام تا سر به

 .بود کار طلب ازم بازم. آوردم
 .زدم پوزخندي منم

 اگه کنم؟ کمک بايد نامزدتون به رسيدن براي باز نکنه چيه؟ امرتون بفرماييد! خواممي عذر من! شد دير ببخشيد -
 .برنمياد ازم کاري شرمنده بگم بايد اينه
 رو من که جوري اون. رفتمي ماشينش سمت داشت. خونه بيرون سمت به کشيد گرفت رو دستم مچ دفعه يه

 .زمين بخورم بود نزديک بلند هايپاشنه اون با کشيدمي
 !ميفتم االن کن ولم ونه؟ديو کنيمي کارچي -

 .کرد حرکت و شد سوار سريع. سرش به بود زده. ماشين تو کرد پرتم و کرد باز رو ماشين در. نزد حرف
 .ميشن نگرانم. بيرون اومدم وضع اين با برگردم بايد من کني؟مي جورياين چرا خواي؟مي چي عطا -

 .زد پوزخندي
 تکليفم بايد. گرديبرمي زود نميشن نگران نترس. نزن حرف و باش ساکت فقط! چيه وضعت دونيمي خوبه -

 !بشه روشن باهات
 چي؟ تکليف -

 بازي گربه و موش اين از منم. شدمي روشن جفتمون تکليف بايد گفتمي راست. شدم ساکت منم. نزد حرفي
 .ميومد بارون داشت.بودم شده خسته

 .تو رفت و رسيد خونش دم به
 .شو پياده -
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 .اينجا ياومد چرا -
 .شو پياده! ندارم کارت نترس قناري؟ جزاير برم؟ کجا -
 آپارتمانش؟ بود نرفته چرا جا؟اين بود اومده چرا. نداشتم خوبي يخاطره خونه اين از

 ماشين در و شد پياده عطا. کنم ايجاد حساسيت خواستمنمي مياوردم؛ خودم روي به نبايد. کشيدم عميقي نفس بازم
 .بست محکم رو
 !رواني يديوونه -
 لباس و کفش وضع اين با بايد حاال. بود نيومده بارون بود وقت خيلي. بود شده شديد بارون. شدم پياده ماشين از

 !شديد قدراين اونم! ميومد بارون من
 !شانس اين به لعنت -

 خاطربه. بود نکرده ارکپ رو ماشين در دم خوبه. کنه پارک جلوتر بره يکم تونستنمي. بود کرده پارک کجا ماشينم
 .بود شده خيس هم شالم. بود شده خيس مانتوم. زمين نخورم که رفتممي راه آروم هاکفش يپاشنه
 .اومدمي سيل داشت انگار

 .هاکفش اين با! هستي کنه لعنتت خدا-
 .خونه تو رفت و داد ادامه راهش به دوباره و کرد بهم نگاهي. سمتم برگشت عطا

 !کنه اعتراف که بزنمش قدراين تونستممي کاش. کنه خالصم زنهنمي رو حرفش آدميزاد مثل! ديوونه احمق -
 .کنار زدم رو بود شده خيس که سرم جلوي موهاي. شدم خونه وارد

 رو تيشرتش بيرون، اومد کناري اتاق از عطا. برگردم گذشته به خواستمنمي. برگردوندم رو سرم. افتاد اتاق به چشمم
 .بود کرده عوض
 .بودم وايساده هال وسط جورهمين. کذايي اتاق سمت به رفت نگاهم دوباره من. نشست و راحتي سمت رفت

 .بشين بيا -
 .کردمي نگاهم داشت. برگردوندم رو سرم

 .برم بايد بزن رو حرفت راحتم من -
 :گفت مسخره به
 !خودته يخونه باش راحت بشين بيا ايه؟عجله چه -

 .زدم پوزخندي
 .بزن رو حرفت عطا -

 .بود شده خيره بهم
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 .گردنم بيفته شدنت مريض خوامنمي خوري؛مي سرما بياري؟ در رو مانتوت خواينمي -
 .راحتم جوري همين نم. مهموني باشم اومده نمياد نظر به ضمن در. نميفته تو گردن چيزي نباش نگران تو -
 ترسي؟مي ازم چيه؟. ناراحتم من ولي -
 .کردمي نگاه داشت کذايي اتاق طرف به
 .کردم مشت رو هامدست. کردم نگاهش حرص با
 هان؟ بترسم، ازت بايد چرا -
 !ميگه ديگه چيز يه که هاتچشم دونم؛نمي -

 .بود گرفته حرصم
 !بزن رو حرفت عطا! بگن ايديگه چيز کننمي غلط هامچشم -

 .کردم عطسه. بود ساکت بازم
 .ندارم باهات کاري تمگف نترس. دربيار رو مانتوت -

 .باال رفت صدام
 !ترسمنمي ازت من گفتم بهت -
 مطمئني؟ -

 .کنارم راحتي روي کردم پرت و درآوردم مانتومم کردم، باز حرص با سرم از رو شالم
 .وايسادم ـينه*سـ به دست. بود شده خيره بهم

 .شنوممي بگو حاال شدي؟ راحت -
 .کردمي نگاهم فقط و زدنمي حرفي

 هستي؟ لفظي زير منتظر! ديگه بزن حرف -
 هان؟ -

 .کردمي نگاهم اخم با. کرد بازشون بعد و داد فشار هم روي ثانيه چند رو هاشچشم
 !بشين -
 .بزن رو حرفت زود راحتم من -
 .بشين بيا پس. بخواد دلم وقت هر البته زنم؛مي حرف. وايسادي جورياين ناراحتم من -
 .هستن منتظرم. شده ديرم بزن رو حرفت. ندارم رو هاتبازي مسخره يحوصله. ردمبرگ بايد من عطا ببين -
 منتظرته؟ کي -

 .بود گرفته حرصم کردمي بازي باهام داشت
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 .بزن رو حرفت نداره ربطي تو به -
 نفس. يراحت روي کرد پرتم و گرفت رو بازوم. طرفم اومد و شد بلند جاش از عصبانيت با. شد ديوونه انگار دفعه يه

 .بود شده قرمز صورتش. زدمي نفس
 رو چي وجبي يه لباس اين با آره؟ رسيدي، همه اين خودت به همين خاطربه! منتظرتن که درک به! بشين گفتم -

 هان؟ بدي نشون خوايمي
 بود؟ شده چش. کردم تعجب رفتارش از
 .سمتش گرفتم رو انگشتم. شدم بلند جام از عصبانيت با
 باهام باشه آخرت يدفعه. ترسيدم ازت که نکن فکر اومدم دنبالت اگه! شاهي عطا کن باز رو هاتگوش خوب -

 هان؟ پوشم،مي چي چه تو به اصال! کنيمي رفتار جورياين
 .در روي گذاشت رو دستش کنم باز رو در خواستممي تا. رفتم در سمت. برداشتم رو شالم و مانتو

 کجا؟ -
 .سمتش برگشتم

 ...برو -
 .بينيش روي گذاشت رو شتشانگ
 !نزن حرف! هيس -

 و دادمنمي نشون العمليعکس منم. بود شده خيره بهم. بود شده قرمز عصبي فشار از صورتش. بودم شده ساکت
 .امگونه روي کشيد رو دستش پشت. صورتم سمت آورد رو دستش. بودم شده هاشچشم محو

 که؟ دونيمي. نيستم تيکرمان زياد من کنم؟ رفتار جوريچه داري دوست -
 بودم؛ ترسيده. بود شده ديوونه انگار. زدمي تند تند قلبم. شد گرد هامچشم. شد ديگه جور يه نگاهش حالت

 و کنهنمي کاري عطا دونستممي قلبم ته هرچند. بود شده بيشتر ترسم بود افتاده گذشته تو که اتفاقي با مخصوصا
 .بود وجودم تو ترس بازم ولي بود؛ نکرده مجبورم کاري به زور به عطا. بودم مقصر خودم هم دفعه اون

 !برم خواممي کنار برو چيه؟ هابازي مسخره اين عطا -
 .کردم رفتار جورياون باهات باشه آخرم بار گفتي خودت عزيزم؟ چيه بازي مسخره -
 !کن تمومش عطا -
 !خوشگلم نترس عزيزم؛ که کنمنمي کاري من -
 .زيزمع نگو من به -
 نيستين؟ حرفا اين شنيدن عاشق هازن شما مگه عزيزم؟ چرا -
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 .زدم پوزخندي
 !شاهي جناب گرفتي اشتباه ديگه کساي با رو من کنم فکر -

 .شد بدتر نگاهش حالت
 !نداره ارزشي هيچ که هستم عوضي يه تو نظر از من نبود يادم! آهان -
 !عطا -

 :زد داد
 هاتچشم من لعنتيه؟ اتاق اون به هاتچشم اومدي که ايلحظه از نديدمت کردي فکر هان؟ ميگم، دروغ مگه -
 براي فاجعه يعني بترسي تو وقتي دونممي. ترسيدي دونممي بفهمم؛ رو رفتارت از ثانيه هر تونممي. هلنا حفظم رو

 به راجع تو! واي!... لناه واي... که کثيفم قدراين کردي فکر آره؟ وحشي، حيوون يه هلنا؟ اَمکي من تو نظر از! من
 من با وقتي ولي بدي؛ فرصت اون به خوايمي که بدتره احدي دکتر از وضعم من يعني کني؟مي فکر چي من

 ترسي؟مي ازم تنهايي
 شدي؟ ديوونه ميگي؟ داري چي -
 از من کردي؟مي غلطي چه خونه تو وضع سر اين با. ميشه منفجر داره مغزم! کردي امديوونه تو! امديوونه آره -

 آره؟ بدترم، غريبه هايآدم اون
 .ميگه چي فهميدمنمي اصال. بودم شده گيج

 ...من -
 !کردي امديوونه! کردي مخسته بدي؟ ادامه کجا تا خوايمي بگو! هلنا نزن حرف -

 .کندشونمي ريشه از داشت جورايي يه انگار. بود خيس موهاش. موهاش سمت برد رو دستش
 آوردي؟ سرم باليي چه دونيمي! کردي امديوونه هلنا -
 !فهممتنمي من چيه؟ دردت عطا -
 .دکتري اخه تونيمي تو توني؛مي آره بکني؟ کاري من درد براي تونيمي مگه تو! دردم آهان دردم؟ -

 .قلبش به زد مشت
 .شدي ضعمو اين باعث تو! لعنتي توي فقط! تو! مقصري تو! سوزه مي جاماين! کنهمي درد جاماين -
 .کرد اشاره مغزش طرف به انگشتش با
 که روزي از. کردي داغونم! ميرم که جا هر! هستي جا همه. مغزم تو رفتي موريانه مثل کنه؛مي درد جاماين -

 چيه درمانم راه بگو. زندگيم به زدي گند تو. ندارم تمرکز بکنم؛ کاري هيچ تونمنمي! کردي جهنم رو زندگيم ديدمت
 هان؟! دکتر خانم
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 .کردممي نگاهش بهت با. بود شده جمع چشمم تو اشک
 .نباشم تچشم جلوي که برم هميشه براي گفتيمي بهم دادممي عذابت قدراين اگه -

 .لرزيدمي هاشچشم مردمک. بود شده خيره بهم
 آره؟ ميري، برو بگم واگه-

 .کردممي نگاهش ساکت
 نه؟ يا ميري گفتم -

 :زدم داد
 .ميرم ميشي راحت جورياين اگه! ميرم آره -

 .بست يخ ثانيه چند براي هاشچشم کردم حس
 .وايسه پاش روي تونستنمي انگار ديوار؛ به گرفت رو دستش. عقب رفت قدم يه
 !برو! کن فرار هميشه مثل! هلنا برو. برو باشه... باشه دکتر؟ خانم اينه درمانت راه -

 : زد داد
 !لعنتي برو جااين از -

 بار آخرين براي بايد. دونستمي مقصر رو من دوباره نبايد. ريخت صورتم روي اشک قطره يه در سمت مبرگشت
 .بود دستگيره روي دستم. زدممي رو حرفم داشتم بهش که عشقي خاطربه

 .لرزيدمي صدام. نبينه رو شدنم داغون برو، گفت دوباره بهم اگه خواستممي. کنم نگاهش خواستمنمي
 ...بمون بگي اگه -

 .دادم فشار رو دستگيره. بزنه حرف خواستنمي. بود سکوت فقط
 !ندارم تحمل ديگه! نکن بازي من با هلنا -

. ببينمش حال اين تو تونستمنمي. بود اشک از پر هاشچشم. سمتش برگشتم و برداشتم دستگيره روي از رو دستم
 .کشيدمي عذاب داشت من خاطربه
 تا رو من خوايمي! ميشه منفجر داره قلبم! هلنا ميشم ديوونه دارم. کنم تحمل تونممي هديگ دونمنمي بري اگه -

 همه تا بزنم داد خوايمي آره؟ آوردم، کم پيشت من بشنوي خوايمي بشنوي؟ ازم خوايمي چي بکشوني؟ کجا
 بوده قفس تو ههميش قلبش که کسي بياره، دووم جلوش نتونسته احدي هيچ که کسي شاهي عطا من، که بدونن

 کردي مبيچاره! هلنا کردي مبيچاره آورده؟ کم زن يه جلوي که شده بيچاره قدراين حاال نشه، واردش کسي که
 کارچي تو بدون. کنم فکر بهش نيست چيزي تو از غير به تنهام وقتي. شدم درگيرت کي از که دونمنمي! المصب
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 کنم؟ چکار بگو هلنا بگو! قشنگت لبخند اون بدون بخوابم؟ جوريچه هاتچشم به کردن فکر بدون لعنتي؟ کنم
 !هست آره... هست راهي يه نه؟ هست راهي يه حتما

 !عطا -
 ام؛راضي همونم به من! داري دوستم ذره يه بگو فقط... بگو فقط بگو؛ کلمه يه فقط! هلنا نکن صدام جورياين -

 .کن خالصم بگو
 .زدمي وارديوانه قلبم. ريخت صورتم روي اشک ديگه قطره چند

 من! همين نه، يا خوايمي رو من بگو فقط. ندارم رو اشکات ارزش من! نکن گريه احمق منِ خاطربه! بزن حرف -
 بخواي تو که نيست چيزي اون مگذشته دونممي. کنيمي فکر چي من به راجع دونممي. بده نجات برزخ اين از رو

 قسم شرفم به! کنمنمي پشيمونت بدي فرصت بهم تونيمي و داري حسي مبه قلبت ته ذره يه فقط اگه... ولي
 !خورممي
 .بگم خواممي چي ببينه تا بود شده خيره ـبم*لـ به

 آدم از هاحرف اين شنيدن. بوده سخت خيلي براش هاحرف اين زدن دونستممي. بود کرده مشت رو هاشدست
 .بباره برف تابستون تو که بود اين مثل. نبود باور قابل عطا مثل مغروري

 !عطا داشتم دوست هميشه من. داشتم دوستت هميشه!... خواستمتمي هميشه من... من -
 .کردنمي حرکتي هيچ. بود زده خشکش

 .بود شده خيره بهم فقط. جلوتر رفتم قدم يه
 .کشيدنمي هم نفس حتي انگار. مجسمه مثل کرد؛مي نگاهم حرکتبي
 ...من عطا -
 .بگو... دوباره -
 چي؟ -
 .بگو دوباره گفتم -
 رو؟ چي -
 !رو آخر يجمله همون -

 :گفتم آروم
 !عطا دارم دوستت -
 داره هاماستخون کردم حس که جوري کرد؛ ـغلم*بــ. کشيد خودش سمت رو من و گرفت رو دستم مچ دفعه يه

 .زدم نمي فيحر منم بود؛ کرده سکوت. واقعيه چي همه کنه باور خواستمي انگار. شکنهمي
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 .بود حال همون تو که بود ايدقيقه چند
 .گرفت قاب رو صورتم هاشدست با و گرفت فاصله ازم
 !دارم دوستت قدرچه کني تصور تونينمي حتي! دارم دوستت هلنا -
 .بود شده خيره هامچشم به
 نه؟ نيستم، که خواب -

 .باال دادم رو ابروهام
 .نکنم فکر -
 .کنممي عقدت صبح فردا. بزنم حرف عمو با بايد. نتوخونه ميريم االن -
 فردا؟ شدي؟ ديوونه چي؟ -
 به. بشي دور ازم تو بيفته اتفاقي يه باز خوامنمي. کردم صبر که وقته خيلي من! نگي هيچي و باشي ساکت بهتره -

 نميومدي اگه چند هر. نزنم آتيششون و تو نيام که کردم کنترل رو خودم خيلي. کارشون پي برن ميگي هم هااون
 .کردممي رو کار اين بيرون

 کيا؟ -
 :گفت حرص با عطا

 !خواستگاري بودن اومده که هاهمون -
 .شد گرد هامچشم

 !خواستگاري؟ -
 .آره -
 کي؟ خواستگاري -
 ...و گل دسته اون با. ديدمشون خودم. تونخونه اومدن که هاهمون -

 .دکرمي نگاهم تعجب با عطا. خنده زير زدم
 من؟ خواستگاري اومدن هااون گفت بهت کي -
 ماني؟ خواستگاري بودن اومده گلدسته اون با پس -
 .نديدمشون اصال من. مونخونه بودن اومده بار اولين براي که بودن ماني دوستاي هااون! عطا ايديوونه تو -
 چي؟ -
 ديدي؟ رو هااون کجا از تو اصال -
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 که کردم کنترل رو خودم خيلي. ديدمشون که ببينم رو تو خواستممي واقع در يعني م؛بزن سر عمو به بودم اومده -
 .نرسم رو حسابشون و تو نيام

 .داري دوستم کردي اعتراف بالاخره تو و شدن خير سبب هرچند! عطا ايديوونه تو -
 .کرد ريز رو هاشچشم عطا

 زدي؟ تيپ جورياين من براي چيه؟ براي هالباس اين پس -
 من؟ اونم پوشه؟مي لباس جورياين خواستگارش جلوي مثال آدم آخه بگم؟ بهت چي عطا واي -
 !شدي انگيزوسوسه مياد؛ بهت خيلي ولي. کنهنمي کار فکرم اصال من! دونممي چه من -
 !عطا -

 .کرد اخمي
 بري؟ لباست اين با خواستيمي کجا -
 کنم؟ کارچي حاال! شدم بيچاره واي! هستي واي... هستي و من. دوستم تولد رفتممي داشتم -
 شده؟ چي -
 .برم بايد من چنده؟ ساعت! ميکشه رو من هستي -

 .گرفت رو بازوم عطا که مانتوم سمت برگشتم
 !نميري جايي شما -
 !عطا -
 جانم؟ -
 .برم بايد -
 ازش و ميدم ضيحتو براش زنم،مي زنگ هستي به خودم من. نکن نگاهم جورياون خودبي! نداره امکان -

 .بري تو نذاشتم که کنممي خواهيمعذرت
 .کردم نگاهش تعجب با
 کني؟مي نگاهم جورياين چرا چيه؟ -
 تو؟ کني؟ خواهيمعذرت خوايمي تو -

 .کنم حس خوب رو قلبش تپش تونستممي. قلبش روي گذاشت و گرفت رو دستم
 چيزي که خواهيمعذرت بکنم؛ هرکاري حاضرم تو رايب من زنه؟مي برات داره جوريچه بينيمي کني؟مي حس -

 !نيست
 !عطا -
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 عطا؟ جان -
 کنم؟ باور خودتي؟ واقعا -
 تو هنوز. گرفت فاصله ازم بعد ثانيه چند. بود ايستاده زمان انگار. نبود ايفاصله ديگه. نزديکم آورد رو سرش دفعه يه

 .بودم شوک
 کردي؟ باور -
 چي؟ هان؟ -
 منِ براي خيلي دونممي! زالل و پاک موني؛مي آب مثل تو هلنا! شده سرگردون جورياين قتيو هاتمچشم عاشق -

 بردي وقته خيلي رو دلم آس! مني مال چون نداري؛ کردنم قبول جز ايچاره. خوامتمي ولي هستي؛ زياد خطاکار
. ديدم که هستي زني رينتعجيب تو. رفت برات دلم ديدم رو هاتچشم ويال اون تو که روزي همون از! هلنا

 .کنم توصيف تونمنمي رو دارم باهات که حسي. نکردنيه باور مشکالت دربرابر مقاومتت
 .زدم لبخندي

 ...نگار عطا، -
 جز بدون فقط. بشه خراب ديگه چيزهاي به کردن فکر با خوبم حال خوامنمي. نزن حرف کسهيچ از نگو؛ هيچي -
 روزي از. نبود بينمون چيزي کن باور ولي بود؛ نامزدم ماه چند نگار درسته. هنبود مهم وقت هيچ برام کسهيچ تو
 .بود نامزدم که نگار حتي نشدم؛ نزديک کسهيچ به و نبوده مهم برام زني هيچ تو جز شدم عاشقت و ديدمت که
 هم درد به ما گفتم بهش برگشتنت از قبل. نشد ولي کنم؛ فراموشت زندگيم تو نگار آوردن با خواستممي

 .بود نخواهد ما بين چيزي وقتهيچ گفتم بهش منم کرد؛نمي قبول اون ولي خوريم؛نمي
 شون؟خونه جلوي شب اون پس -
 شهمه هاحرف اون! کردم قاطي بودم خورده بازي سال يه و برادرته ماني فهميدم وقتي. بود الکي حرف شهمه -

 نه؟ مگه کنيمي باور رو حرفم. نکردم فکر نگار به ثانيه يه هم بودم ناراحت ازت که هم موقع اون حتي. بود چرت
 .اهوم -
 چيه؟ اهوم عزيزم؛ آره بگي بايد -
 !خنگم چيزها جوراين تو من که دونيمي عطا -
 !خنگيتم همين عاشق من -
 !عطا -
 رو اين ولي دارم؛ تدوست قدرچه دونمنمي خودمم! عاشقتم نهايتبي تا! هلنا عاشقتم. کردم شوخي! عزيزم جانم -

 !بکشم نفس تونمنمي حتي تو بدون. نداره معنايي هيچ برام زندگي تو بدون دونممي
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 .کشيد خودش سمت رو من دوباره عطا. زدم لبخندي
 

 دارم دوست را تو آدم عهد از من
 دارم دوست را تو عالم آغاز از

 صبح دم تا آسمان و من هاشب چه
 ?رمدا دوست را تو نم، نم سروديم

 !خيالي و خواب نه! خالي نه خطي، نه
 دارم دوست را تو مُبهم، حس اي من

 نديدم غم از ترصميمي سالمي
 دارم دوست را تو غم ياندازه به
 خيزد سنگ دل از صدا تا بيا

 دارم دوست را تو هم، با بگوييم
 ما با آواز هم شد دهان يک جهان

 دارم دوست را تو دارم، دوست را تو
 

 .پايان
 . شب.س
  23:55ساعت ،96/10/22
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