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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 کاربر موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت رمان

 دانلود نگاه انجمن

 

. زدم رو دوم جلد استارت و گرفتم رو تصمیم باالخره! گلم دوستان همگی به سالم

 رو قساب بودن طنز اون دیگه جلد این که اینه بدم باید دوم جلد راجب که توضیحاتی

 فضای اون از دیگه. میشه عاشقانه و پلیسی ماجراهای وارد و باشه نداشته شاید

. رسیده نرمالی حد به داستان بودن طنز اما نیست؛ طنز گمنمی. نیست خبری بچگونه

 امیدوارم. دارن رمان تو رو اصلی نقش بعضی که شدن اضافه رمان به جدیدی هایشخصیت

 . بیاد خوشتون رمان از که

 تفنگدارسه بازگشت: رمان منا

 اجتماعی پلیسی، جنایی، عاشقانه،: ژانر

 دانلود نگاه انجمن کاربر موسوی فاطمه: نویسنده

 متفاوت هایشخصیت زبان از: دید زاویه

 

 و بودن کرده دیوونه رو همه که هاییهمون یادتونه؟ که رو شیطون تفنگدارسه: خالصه

 هم اون رسیدن؛ هم به هم باز تاسه این حاال. نداشتن نظیر کاریخراب و شیطونی تو

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

2 

 

 هاشون،رفتار کرده؛ فرق تاسه این تو چیزها خیلی سالده این تو. سالده از بعد

 تفنگداریسه. تفنگدارنسه هم هنوز اما کرده؛ فرق همه... و کارهاشون هاشون،اخالق

 .کنن دنبال رو پلیسی و عاشقانه ماجراهای قراره که

 : مقدمه

 ...گویممی که نگت

 ...پیراهن تنگی مثل نه

 ...من تنگیدل

 است نهنگی حال شبیه

 اقیانوس، جای به که

 .اندانداخته ماهی تنگ در را او

 .است شده تنگ برایت دلم

 من، هایریه یعنی این

 بازدم و دم

 .اندآورده کم را تو هاینفس

 .است شده تنگ برایت دلم

*** 

 آیدا

 داخل بردم رو دستم شانسی. فهممنمی هیچی انگار،انگارنه. داختمان موتور به نگاهی

. رفت هوا به جیغم دستم مچ شدنخراشیده با که بدم تکون رو چیزی ایقطعه سیمی تا

 کاپوت تیز یلبه اما کردم؛ بلند رو سرم و کشیدم بیرون کاپوت از شدت با رو دستم

 کنار از رو آرش خندون صدای. بود اومده در اشکم دیگه. گردنم پشت خورد محکم

 :شنیدم ماشین

 وپاچلفتی؟دست خانم ندارین الزم کمک -

 .خودم واسه اممکانیکی پا یه بنده گرفتی، اشتباه -

 .کنی درستش تونستی شاید صبح تا وایسا پس! طوراین که ا   -

 شیشودویست ماشین به نگاه یه. افتاد راه سالن در سمت به گفت، که رو این

 :گفتم زدهفلک یقیافه با و انداختم رنگمکیمش

 .دارم الزمش صبح کن درستش بیا تنداشته یبچه جون رو تو نیستم، بلد بابا باشه -

 ژست. ایستاد کاپوت جلوی و کشیدم کنار رو خودم. برگشت ماشین سمت و ایستاد

 جاجابه رو هاقطعه کمیه. کرد بررسی رو توش دقت با و گرفت خودش به کارشناسانه

 :گفت خیالیبی با و کرد بلند رو سرش سر، آخر تا رفت ور باهاشون و کرد

 .مکانیکی ببریمش باید داغونه، موتور دور سنسور -

 دوتا با دارم؟ من که شانسه هم این آخه. کنم گریه زارزار بشینم بود مونده کم

 :سرم تو زدم دست

 کنم؟ غلطی چه فردا من خب د   -

 :گفت خنده با و بست رو کاپوت در آرش

. باشه چاق قدراین دختر زشته. بشه آب شکمت اون کمیه میری پیاده اداره تا -

 !ترشیمی گیرنتنمی

 :شدم کمر به دست فوری
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 مدلینگ جهانی شرکت از دیروز همین چاقم؟ من گفته کی اصالا . بخواد دلشون خیلی -

 .دادن کار پیشنهاد بهم

 :گفت کردمی پاک دستمال با رو دستش که طورمونه و خنده زیر زد پقی آرش

 .کن خر رو خودت برو. تو نه هیشکی اونم. مدلینگ جهانی شرکت! اوه اوه -

 بهش اومدم تا. گرفتمش هوا تو سریع. سمتم کرد پرت رو دستمال بگم، چیزی اومدم تا

 :گفت و داد تکون رو دستش بتوپم

 شبیه که کن تمیز رو صورتت و سر برو فعالا . جولی آنجلینا اصالا  تو بابا خب -

 .شدی فیروزحاجی

 یصفحه تو و برداشتم حیاط توی تخت روی از رو گوشیم. خونه تو رفت گفت، رو این

. بودم شده فیروزحاجی مثل گفت،می راست. شد گرد هامچشم. کردم نگاه خودم به سیاهش

 خوشگلم ماشین به بارحسرت نگاه یه. بود شده سیاه همه لبم یگوشه و لپم پیشونیم،

. کردم پاک رو هاسیاهی آینه تو و توالت تو رفتم سریع. شدم خونه وارد و انداختم

 پختن حال در آشپزخونه تو مامان. شدم خارج توالت از و کشیدم موهام به دستی

 آرش و رادمان از. بودند فوتبال تماشای مشغول هم آیهان و بابا و بود ماکارونی

 وارد و باال زدم تل با -بودم کرده کوتاه تازه که- رو موهام. نبود خبری هم

 سمتش رفتم سریع. کردمی بلند کردنآبکش برای رو قابلمه داشت مامان. شدم آشپزخونه

 .گرفتم ازش رو هادستگیره و

 کن؟ صدا رو آرش یا من کارها این برای نگفتم مگه جانمامان -

 . کنم آبکش رو برنج یه نتونم که نشدم عرضهبی هم قدرهااون هنوز دخترجون -

 .ماست با مسئولیتش کارها این هستیم ما وقتی تا اما بله؛ که اون -

 :گفتم و کردم آبکش رو رنگسفید هایماکارانی

 کنن؟می کارچی دارن رادمان و آرش -

 . هستن هااستشن پلو این پای همیشه مثل -

 تنگینفس هم زمانهم. گلوم تو پرید شدتبا بود دهنم تو که ماکارانی مواد لقمه

 با باالخره. شدممی تلف داشتم خنده شدت از هم و کردممی سرفه و بودم گرفته

 :گفت وال و هول با مامان. پایین رفت لقمه مامان محکم هایضربه

 شدی؟ طوراین چرا یهو؟ شد چت -

 .استیشنه پلی اون دیگه؟ چیه استشن پلو آخه من مامان -

 :گفت چیدمی قابلمه ته رو هانون که طورهمون و کرد اخمی مامان

 .کنهمی قاتی آدم که شده زیاد هاوآشغالآت این از قدراین. دونممی چه -

 یه و کنارم اومد مامان. هابشقاب کردنآماده به کردم شروع و خندیدم زیرزیرکی

 :گفت و دستم داد پالستیک بسته

 .رادمان اسپری اینم -

 کنه؟می کارچی شما دست این -

 .بشه نیستسربه که گوشه یه بود انداخته قبل دفعه مثل -

 .کنم کارشچی باید دونمنمی دیگه پوف -

 .میشه درست نباش نگران -

 میاره؛ دووم هم آسمش اسپری بدون که بده نشون خواستمی رادمان که بود وقتی چند

 جایک رو اسپریش بار هر. بیمارستان سوندیمشر تنگینفس شدت از آخر دوبار تو اما

 .کنهمی رو خودش کار هم باز کنممی صحبت باهاش که هم هرچقدر. کنهمی قایم
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 و دعوا صدای. کنم صدا شام برای رو رادمان و آرش تا رفتم باال طبقه سمت به

 از رپ که رو رادمان اتاق در. بود برداشته رو باال راهروی کل هاشونخوندنکرکری

 بازی هیجان با و بودند نشسته تخت یلبه هردو. کردم باز بود، هافوتبالیست هایعکس

 :گفتم و در به زدم. کردندمی

 .ستآماده شام بیاین! عزیز بازیکنان -

 :گفتم و در به زدم ترمحکم. دادند ادامه کردنبازی به طورهمون و نگفتن چیزی هردو

 !ها هستم شما با -

 :گفتم و خندیدم خبیثانه. انگارنهانگار اما

 .خودمه مال هادیگته یهمه پس باشه، -

 ورحمله پایین سمت به و انداختند رو دسته هردو شد، خارج دهنم از حرف این تا

 دخل تا پایین رفتم سریع هم من! دیگته این کنهمی چه. خنده زیر زدم. شدند

 هم یسروکله تو دیگته سر آیهان و آرش همیشه مثل میز سر. نیاوردن رو هادیگته

 همیشه مثل مامان. بدزدن رو همدیگه دیگته داشتن سعی کلک هزارجور از و زدنمی

 آروم خیلی که کسی تنها. دادمی خوردش به زوربه و کشیدمی غذا رادمان برای تندتند

 :گفتم و افتادم چیزی یاد یهو. بود بابا خوردمی رو غذاش داشت ریلکس و

 ماشین؟ بدون کنم کارچی فردا حاال! وای ای -

 نشد؟ درست ماشینت مگه -

 .نه -

. نفهمیدیم ازش چیزی کدومهیچ که کرد بلغور رو چیزی یه پر دهن با طورهمون آرش

 :گفت و کرد پرت سمتش رو گردی ترب آیهان

 بجو ور المصب اون اول. کردیم مشاهده جزئیات با رو بود دهنت تو هرچی خانچندش -

 !بزن حرف بعد

 : گفت و داد قورت رو غذا تندتند آرش

 .مکانیکی ببرم رو ماشینت تا برو من ماشین با فردا -

 سرکار؟ میری چطور خودت پس -

 .بخور رو غذات. باشی من فکر نکرده الزم -

 به تا مردممی فردا وگرنه داد رو ماشینش آرش خداروشکر. فردام ماشین از هم این

 بود نزدیک ذوق از که دادم بهش رو هامدیگته از یکی تشکر ینشونه به. برسم اداره

 :گفت شدهمچاله یچهره با آیهان. پایین بشه پرت صندلی از

 میدی؟ دیگته بهش که آدمه اینم -

 :گفت دادمی آیهان به رو پزش و جویدمی رو دیگته خرچخرچ که طورهمون آرش

 .بلوریه دیگته این الیق کی که فهمیده آیدا بدبخت، -

 .نه یا رو دیگته دادمی بهت دادینمی بهش رو ماشین اگر ببین -

 :گفت کرد،می پر رو شنوشابه لیوان که طورهمون رادمان

 .منم میده رو هاشدیگته که کسی تنها به مامان اصالا  -

 :گفتم و کردم بهش رو. خندیدند همه

 .میدم بهت رو بشقابم لک هیچی، که دیگته. فدات به من -

 رادمان با همیشه که ایمهربونی با مامان. شد بلند آرش و آیهان گفتن اهوع صدای

 افتاد دیس به نگاهم. بخوره که کرد وادارش و کشید ماکارانی براش هم باز داشت،

. زدیممی حرف داشتیم همه که االن میشه؟ مگه. بود خالی خالی ِ   شد؛ گرد هامچشم که
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 رو شنوشابه داشت و بود خالی بشقابش. شد زوم بابا رو و اومد باال آرومرومآ نگاهم

 :گفتم شوک با. کشیدمی سر ته تا

 !بابا؟ -

 :گفت و گذاشت میز روی رو لیوان

 جانم؟ -

 کجاست؟ دیس توی هایماکارانی پس... پس -

 با ریعس. افتاد مامان برزخی ِ   نگاه به نگاهش بگه چیزی خواست تا و خندید بابا

 :گفت پتهتته

 خوردیشون؟ تو آرش رفتن؟ کجا ها؟ماکارانی -

 :گفت بلندی نسبتاا  صدای با مامان بگه، چیزی آرش کهاین از قبل

 که رفت یادت رو شب اون خوردی؟ بود دستت دم تا دیدی دور رو من چشم دوباره باز -

 !خیالی؟بی و مسئولیتبی چقدر تو آخه شدی؟ بیمارستان راهی پرخوری شدت از

 .خوردم سبزیقرمه بشقاب یه فقط صبح از. بود مگشنه خب د -

 :گفت خنده با آیهان

 !ها خوردی رو نیم و بشقاب دو گمونم بود؟ بشقاب یه مطمئنی ببا -

 : گفت و رفت آیهان به شدیدی یغرهچشم بابا

 .شدن ضعیف هاتچشم گمونم -

 به کردم شروع و برداشتم رو هاوسیله و اهبشقاب و شدم بلند هاشونبحث به توجهبی

 :گفتم و سالن تو رفتم شستم، رو هاظرف کهاین از بعد. کردنجمع

 .خیربه همگی شب گرامی یخانواده -

 .راهرو کنار مجسمه کنار گذاشتم رو سوئیچ فقط. خیربه شب -

 اتاقم رنگکیمش در. شدم اتاقم راهی همه به گفتن خیربه شب از بعد و گفتم ایباشه

 برم خوف من میگه همیشه مامان. شدم وحشت تونل وارد آیهان قول به و کردم باز رو

 خوره،می چشم به میشی وارد وقتی که چیزی اولین. شممی تو اتاق وارد وقتی دارهمی

 تاشیش. کردم آویزونش سقف کنج به چسبیده تور یه توی که ایمهپارچه بزرگ عنکبوت

 رو اتاق. چشمت تو زده زل که انگار میشی وارد وقتی دقیقااِا  که داره چشم

. بود متنفر ازش شدیداا  مامان که بودم کرده سر یجمجمه طرح با مشکی کاغذدیواری

 یهدیه که کردممی نگهداری شدهکشیده زهر با مار یه بزرگ تقریبااِا  شیشه یه توی

 از نشده موفق حاال تا مامان ینهم برای بوده؛ مامان دایی یعنی بزرگمامان داداش

 اما باشه؛ عجبیب مار یه برای اسمش شاید. جونسیسی گذاشتم رو اسمش. ببرتش بین

. کردم پرت تخت روی رو خودم و برداشتم رو موهام روی تل. میاد بهش خیلی خدایی

 حاال. نکردم خاموش رو برق غافل دل ای افتاد یادم تازه که شدمی گرم هامچشم داشت

 هایچشم با طورهمین کنه؟ خاموش رو برق و بره رو راه همه این داره حوصله کی

 هم اون اما بشه؛ خاموش بره رو از خودش بلکه که کردممی نگاه المپ به بازنیمه

 کردم بلند رو صدام. بود مونده روشن طورهمون و هامچشم تو بود زده زل پررو پررو

 :تو اومد آرش و شد باز اتاق در دقیقه کی از بعد. زدم صدا رو آرش اسم و

 شده؟ چی چیه؟ -

 .کنی خاموش رو برق مواسه زدم صدات -

 نگاه بهش داشتم پررو پررو هم من. کردمی نگاهم داشت مبهوت و مات طورهمون آرش

 .داد عصبانیت به رو جاش شچهره تعجب کمکم. کردممی

 کنم؟ خاموش المپ تواسه بیام هک باال کشیدی پایین اون از رو من شدی؟ خل -

 .بشم بلند ندارم حوصله خودم خب -
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 .سیاه غالم بابات نوکر -

 :کشیدم جیغ که بره اومد

 .کنهمی اذیتم داره آرش بابا، مامان، -

 زدم پیروزمندانه لبخندی. رفت و کرد خاموش رو المپ و المپ روی کوبید محکم رو دستش

 و آرش صدای. ببرن حساب ازت همه باشی یدونهیکی بهخو چقدر. کشیدم ترباال رو پتو و

 .رفتنمی رادمان اتاق سمت به داشتن که شد بلند راهرو توی رادمان

 .برممی ازت رو دور این -

 .گفتیمی رو همین هم قبلی دور -

 .است ساخته کارت دور این کردم؛ رحم بهت سوخت تواسه دلم قبلی دور -

 .بزنی جلو تونینمی هم امتیاز یه بندممی شرط -

 !ببین حاال -

 .شد محو برام صداشون و برد خوابم کمکم

 که دادممی تکون وراون و وراین رو سرم. شدمی اکو مغزم توی قوقولقوقولی صدای

 فشار سرم روی و برداشتم رو بالشت. نداشت ایفایده هیچ اما بره؛ بین از صداش

 کنار رو مژولیده موهای و شدم بلند جام از یکالفگ با. انگارانگارنه اما دادم؛

 میز روی و بردم دست. دیدمنمی رو چیزی کردم؛ باز رو چشمم الی زحمت و زوربه زدم،

 شدت از کردم، روشنش و داشتم برش. خورد گوشیم به دستم کردم، لمس رو تختم کنار

 آرومآروم کرد، عادت نور به هامچشم کهاین از بعد. بستم رو هامچشم سریع نورش

 3:30:بیفتم پس بود مونده کم افتاد گوشی ساعت به که نگاهم. کردم باز رو هامچشم

 دمپایی با خورهمی تا و بگیرم رو محلبی خروس اون برم خواستمی دلم فقط! شب نصفه

 این مگه اما بخوابم؛ کردم سعی دوباره و میز روی انداختم رو گوشی. سرش تو بزنم

 از. اتاقم تراس تو رفتم و شدم بلند کالفه سر آخر ذاشت؟می شده گورگوربه خروس

 نگاهی. بود شده بیشتر هوا سوز و بود باریده بارون شدم، خشک لحظه یک سرما هجوم

 دوتا و ما یخونه از غیر کردیممی زندگی ما که ایمنطقه تو. انداختم بغلی خونه به

 خونه دوتا این وسط درست ما یخونه. نبود نجااو ایدیگه یخونه هیچ بغلیمون یخونه

 به بعدش سالیک پیشش اومدیم وقتی که بود مادرجون یخونه اینجا. بود شده محاصره

 تهران به دیگه و موندیم شمال تو موقع اون از. شد فوت بعدش دوسال و زد بابا نام

 و بود شده ساخته اهدارودرخت نزدیک تقریباا  که بود بزرگی نسبتاا  یخونه. برنگشتیم

 زندگی توش کسهیچ و بود متروکه کامالا  بغلی یخونه. بود سکنه از خالی شمنطقه

 آبادان به کار برای ماهی سه-دو یه که بود نورایی آقای مال یکی اون اما کرد؛نمی

 سنگ یه. ببره خودش با رو مزاحمش خروس این نکرده ما، دست سپرده رو شخونه و رفته

 خونه از تراس یفاصله و محاسباتم طبق. کردم گیرینشونه و برداشتم تراس یگوشه از

 تا. کردم پرتاب رو سنگ توان تموم با. نوکش تو بخوره باید درست سنگ باد وزش و

 ساخته براش نورایی آقای که توری زیر دویید و داد خالی جای شد، نزدیک بهش سنگ

 یه خروسه. دادممی فشار هم روی رو مهادندون توان تمام با داشتم حرص از. بود

 کردنقوقولی به شروع توانش تموم با و کرد باز رو نوکش و انداخت بهم خبیث نگاه

 : کشیدم داد و شدم خم. کرد

 !درک به بشه، پاره گلوت تا کن قوقول قوقولی قدراین -

 روشن رو اقات برق. بود پریده کامالا  خوابم. شدم اتاقم وارد و شدم خروس خیالبی

 یه و بگیرم دوش یه برم تونستممی بردنمی خوابم که حاال. نشستم میز جلوی و کردم

. شدم حمام راهی دست به حوله و شدم بلند. برسه کاریم ساعت تا بخورم توپ یصبحانه

 و پوشیدم رو دارمکاله یحوله بچگی عادت طبق داغ آب با کردنحمام ساعت یک از بعد

 و چهار ساعت وهللا؛ داره حق. بود تاریک و ساکت کامالا  سالن. رفتم ونهآشپزخ سمت به

 تنگ. زدمی یخ داشت آشپزخونه سرد هایسرامیک روی پاهام. یخچال سر رفتم. بود نیم

 صدای بریزم لیوان داخل رو آب اومدم تا. رفتم کابینت سمت به و آوردم در رو آب

 جیغ ترس از. دیدم سرم پشت دست به وبچ رو آیهان برگشتم تا شنیدم، رو کسی پای

 و کرد نگاه بهم گردشده هایچشم با آیهان. ورتراون پریدم دومتر و کشیدم کوچیکی

 :گفت
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 کردی؟ تنت حوله چرا کنی؟می کارچی اینجا تو -

 قابل. ایستادی عزرائیل مثل من سر پشت دست به چوب چرا بپرسم ازت باید بنده -

 .تنمه حوله بودم حمام که توجه

 .خب هستی چیزی دزدی کردم فکر منم حمامه؟ وقت چه شب موقع این -

 آخه درضمن. نبرد خوابم دیگه و شدم بیدار نورایی آقای اسکول خروس صدای با -

 خوره؟می آب یخچال سراغ میره دزدی کدوم اصالا  کنه؟ دزدی میره حوله با دزدی کدوم

 .برمیاد چیهمه همه، از. شده عوض نهزمو دوره مامان قول به بابا دونممی چه -

 بیداری؟ هنوز چرا تو -

 .نبرد خوابم درگیره فکرم هیچی -

 شده؟ چیزی -

 .بشه ناراحت خوامنمی نگی؟ چیزی مامان به میدی قول -

 شده؟ چی. باشه -

 .شده بحثشون پرستو با آرسام همیشه مثل -

 .همیشگیشونه کار کهاین -

 . قبلیه یدفعه از ترشدید دفعهاین اما آره؛ -

 خوشش بینهمی طال سرویس یه دوباره فردا! شناسیمی که رو دختر   این نباش، نگران -

 .آرسام سراغ میره میاد

 .سوزهمی آرسام برای دلم گاهی -

 و کرده دراز قد فقط دختره این گفتیم بهش ه ی که روزی اون من، برادر نسوزه -

 و عاقل دختر پرستو نه که کفش یه تو کرد رو پاش و نداد گوش نخوده یاندازه مغزش

 .بکشه حاال خوبیه،

 .خودشه تقصیر میاد آرسام سر که هرچی منه، با حق که دونستمی چون نگفت؛ چیزی

 هست؟ چی سر دعوا حاال -

 باید نگرفته بزرگی عروسی آرسام چون که دادن گیر پرستو خود و پرستو مامان -

 .هلند ببره رو پرستو

 با کردن؟ خودشون برای فکری چه هااین. کنم سکته عصبانیت شدت از بود وندهم کم

 :گفتم عصبانیت

 .کنممی روشن باهاشون رو تکلیف شونخونه میرم فردا همین -

 .گذرهمی خودت قول به خیال؛بی -

 انتظار که دادن تحویلمون پریون شاه دختر کردن فکر شدن، پررو خیلی اینا. نخیر -

 نه و بلده کارکردن نه که دادن تحویلمون قراضه و دراز دختر یه. دارن طال شمش

 .داره رویایی یچهره

 بگی؟ بهشون فردا رو اینا بری خوایمی نکنه -

 .منه نوبت حاال چزوننمی رو ما دارن که سالهُنه نه، که چرا -

 .هنوز نشدی عوض خردکنی،اعصاب و شر یآیدا همون -

 در رو حوله. بود ایخرده و پنج ساعت دیگه. رفتیم هامونتاقا به و خندیدیم هردو

 نگاه. کامپیوتر سر رفتم و پوشیدم رو خونگیم شلوار و سبز بافت لباس و آوردم

 به زدم رو دل. باشه آنالین کسی موقع این داشتم شک. انداختم ساعت به ایدوباره

 :نوشتم براش. آنالینه ماهور دیدم تعجب کمال با. کردم باز رو تلگرام و دریا
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 «کنی؟می چت کی با داری ساعت این کن اعتراف سریع تند زود»

 .شد روشن …typing جمال به چشمم باالخره دقیقه دو از بعد

 «.چتممی محمد با دارم درآد چشمت»

 آشنا کار محل تو همدیگه با و بود زیریسربه و خوب پسر. بود ماهور نامزد محمد

 :شتمنو براش. بودند شده

 «.وهللا چیزیه خوب هم خجالت. نچ نچ نچ»

 «آنالینی؟ چرا ساعت این خودت بینم بگو. موجهه عذرمون نامزدیم ماکه»

 «.نبرد خوابم دیگه پاشدم خواب از خروس صدای با»

 «کنه؟می قدقد شب موقع این خروسی کدوم. خر منم. باشه»

 نه کنهمی قوقولقوقولی خروس ورپرفس کهاین دوماا . نیست شکی تو خربودن در که اوالا »

 «.قدقد

 «.کردیمی االن که کاریه مهم. گفتم رو زنش صدای من حاال داره؟ فرقی چه»

 «.اومدم در حمام از تازه. کردمنمی کاری بابا»

 :نوشت بعد و فرستاد متعجب یکله چندتا

 «میشه؟ مگه داریم؟ مگه حمام؟ شب؟ موقع این»

 جونت نامزد خیال،بی رو هااین حاال. میشه صبح ارهد گفت، نمیشه هم شب دیگه»

 «چطوره؟

 «.افتادیم گیر عوضیش خواهر این سر فعالا  بابا هیچی»

 «.بگیرین رو عروسیتون شما دارین؟ خواهر   به کارچی چی؟ برای»

 تربزرگ یبچه اول که کفش یه تو کردن رو پاشون. شناسیمی رو اینا یخانواده که تو»

 «.ستکوچیکه بچه محمد هم ما گند شانس از. کوچیکه بعد بخت یخونه میره

 «.دیگه کنهمی ازدواج زود یا دیر پس. بختهدم محمد خواهر دونممی که اونجایی تا»

 «.کنهنمی ازدواج شده که منم حرص درآوردن واسه. نشناختی رو عفریته این هنوز تو»

 «کردی؟ کارشچی تو مگه خب د  »

 داره خورده هم به هاشنقشه که حاال و بشه محمد زن دوستش داشته ستدو باشی،خانم»

 «.سوزهمی ته از

 «کنه؟نمی کاری میگه؟ چی حاال محمد»

 اینه میده َپر رو هاخوبی یهمه که هاشبدی از یکی باشه داشته که ایخوبی هر محمد»

 «.کنه دفاع حقش از و وایسه باباش و مامان حرف رو نیست بلد که

 دست خانم این تا بمونید منتظر باید آخر تا دوتا شما یعنی. نمیشه که طوراین خب»

 «برداره؟ لجبازی از

 «.آخر تا بله، اونا یخانواده حرف به»

 «.شدن راضی شاید کنم؟ صحبت بیام باهاشون خوایمی»

 «.نداشت اثری کرد صحبت باهاشون رفت ستدندهیک قدراین که مادربزرگم! هاخوشه دلت»

 «!آیدا فهمی؟می آیدام من. بود مادربزرگت اون»

 :نوشت دوباره دقیقه یک از بعد. فرستاد خنده شکلک چندتا

 «خبر؟ چه خودت. وللش رو هااین حاال خب»
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 «.داد قرض بهم رو ماشینش فعالا  آرش. شد خراب ماشینم گندم شانس از بابا هیچی»

 «!که هترشیک تو مال از اون ماشین. باش خوشحال برو»

 «.بکن دل دنیا از برو. کافر برو دنیام؟ مال دنبال تو مثل من مگه»

 خریده پرستو واسه آرسام که طال سرویس یه سر بود کی حاال. دنیا مال عاشق من باشه»

 «کشت؟می رو خودش داشت بود

 اوق که نیار رو بدقواره دراز یدختره اون اسم درضمن. کنهمی فرق بحثش اون»

 «.زنممی

 «شده؟ دعواشون شده؟ چی باز»

 «.گیریمی آتیش گفتن چی بفهمی اگه»

 «.مردم فوضولی از بگو»

 ببره رو پرستو باید نگرفتین چنانیآن عروسی چون میگن برگشتن پررو مادر و دختر»

 «.هلند

 «.سومالیه تا فوقش دختر   این لیاقت. هلند زکی،»

 «.بیارم جا رو حالشون برم قراره امروز. خدایی»

 «.ها بدی منم به حتماا  رو خبرش. ایول»

 «.شم حاضر برم دیگه فعالا  من خب. حتمااِا »

 «.باشی موفق. گلم باشه»

 رو فرمم هایلباس. حاضرشدن به کردم شروع و شدم بلند ماهور با خداحافظی از بعد

. شدمی کج شلبه کردممی هرکاری. شدمی درست مگه اما کردم؛ سرم رو ممقنعه و پوشیدم

 مشکل کردنشصاف تو شانس، از هم شهمه بودم؛ حساس مقنعه یلبه به اول همون از

 و شدم تسلیم باالخره. نداشت ایفایده اما رفتم؛ ور باهاش ربع یک حدود. داشتم

 رو کیفم و کردم سر رو چادرم طلق، گذاشتن از بعد. شدم طلق گذاشتن مشغول

 تو از تولوقتلق صدای. پایین افتادم هرا و کیف تو انداختم رو گوشیم. برداشتم

 به پشت مامان. شدم آشپزخونه وارد و انداختم مبل روی رو کیفم. اومدمی آشپزخونه

 گذاشتم، آشپزخونه داخل که رو پام. بود صبحانه برای سازچایی کردنروشن مشغول من

 یتیکه لچه به بدی صدای با لیوان و اپن روی لیوان به کرد گیر چادرم شانسم از

 به رو هامدست. سمتم برگشت و کشید بلندی هین مامان. شد تقسیم بزرگ و کوچیک

 :گفتم و گرفتم باال نیست چیزی معنای

 .کرد گیر بهش چادرم جان،مامان نترس -

 !دختر ترس از مردم پایین؟ اومدی کی -

 .رفتممی داشتم شرمنده -

 :کشید جیغ مامان که بخورم تکون اومدم

 .کنم جمع رو هاشیشه وایسا! نخور ونتک -

 .میرم میدم خالی جا خواد،نمی -

 .پات تو میره میدم، خالی جای رو چی چی -

 .شد بلند سرم پشت از رادمان صدای

 .بری ذارهنمی دیگه جونمامان شو، کارت سر خیالبی -

 چی؟ برای -

 :گفت کشید،می خمیازه که طورهمون و شد وارد آشپزخونه در از آرش
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 زمین رو ایشیشه وقتی یه که بده انجام رو امنیتی کارهای باید ساعت سه تا چون -

 .کسی پای تو بره نمونه جا

 قصدی همچین که زدمی داد هاشچشم از. کردم نگاه مامان به و گردوندم بر رو سرم

 در آشپزخونه از و پریدم هاشیشه روی از جانبش از حرکتی هر از قبل سریع. داره

 که بابا. افتادم راه و کردم درست رو چادرم سریع. شد بلند مامان داد صدای. فتمر

 : گفت خنده با حیاط تو بود رسیده دست به نون تازه

 انداخت؟ گیرت رئیس خانم دوباره باز -

 :گفتم بستممی رو کتونیم بند تندتند که طورهمون

 .رفتم در سریع اما بندازه؛ گیر خواستمی -

 : گفتم گرفتم،می عقبدنده حیاط از که طورهمون و شدم آرش ینماش سوار

 .خداحافظ -

 .دخترجون همراهت به خدا -

. شد بلند گوشیم اساماس صدای. کردم بیشتر رو سرعت رفتیم، که برو و افتادم راه

. کردم باز رو پیام و درآوردم کیفم از رو گوشی بود، جلو به حواسم که طورهمون

 .بود عرفانه

 خرده، یه دارم دوست»

 مرده، سوسک یه قد

 من، زدم کلک بهت

 «من؟ جیگیلی   چطوری. نمرده هنوز سوسکه

 جناب یاجازه با»: نوشتم براش. بده دختر این به عقلی یه خدایا خنده، زیر زدم

 «!بگی شعر بلدی که بودی نگفته ضمن در کار، سر میرم دارم خانفوضول

 «فتی؟گر کمدست رو من چی، پس بله»

 «.کنممی صحبت باهات بعداا  هستم، رانندگی حال در االن بنده سقف، به اعتماد خانم»

 پام. ترافیک همیشه مثل. شاگرد صندلی رو انداختم رو گوشی پیام، فرستادن از بعد

 دقیقه چند برای رو هامچشم ایستادم، سفیدرنگ وانت پشت و دادم فشار ترمز روی رو

 .مبست ترافیک بازشدن تا

 به با. بزنم سر یه هااین آرسام یخونه به حتما باشه یادم اداره از بعد امروز

 کردن؟ ما به راجع فکری چه هااین هم، تو رفت هاماخم دوباره هاشونحرف یادآوردن

 حاال. داشته برشون دور چشم گفتن آرسام و مامان گفتن هرچی اول همون از بس از

 زود خداروشکر. افتادم راه و دادم گاز شد، باز راه هباالخر. کنممی آدمشون خودم

 توی رو ماشین. بودم اداره در جلوی بعد ساعتنیم. داشتم بدبختی وگرنه افتادم راه

 حیاط یمحدوده. افتادم راه و کردم صاف رو چادرم. شدم پیاده و کردم پارک پارکینگ

 ساختمون سمت به بودند فتهگر رو هامجرم که طورهمون هاسرباز. بود پر همیشه مثل

 قانع رو هاسرباز هاشونحرف با کردندمی سعی هم هامجرم و رفتندمی اداره بیرون یا

 .نداره ایفایده هیچ که دونندمی خوب اما کنند؛

 متوجه گذاشتم، داخل رو پام کهاین محض به. شدم ساختمون وارد و رفتم باال پله از

 شکایت برای که مردم. انداختم دوروبرم به نگاه یه .هست کار تو اشکالی یه که شدم

 زمین کشیدنتی مشغول باز سر تا چند و رفتندمی راه احتیاط با خیلی بودند اومده

 کجا از مشکل فهمیدم حاال. شد بلند نهادم از آه که انداختم زمین به نگاهی. بودند

 و کردمی آبدارخونه هب داشت که سربازی سمت کردم رو. آب تو بود رفته پام بود،

 .زدم صداش

 شده؟ طوراین اینجا چرا -

 :گفت و گذاشت احترام سریع سرباز
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 .قربان باال، زده فاضالب چاه -

 سمت به کفش نوک روی بود؟ آب باالزدن وقت االن آخه. این از اینم. دادم تکون سری

. سالمه اقمات خداروشکر باز. شدم واردش و کردم باز رو اتاق در. رفتم اتاقم

 درست. بود شده خیس کالا  پایینش. کشیدم جیغی حرص از افتادم که چادرم به نگاهم

 عقب به قدم چند وحشت با. باال پرید صندلیم روی از چیزی کشیدم، جیغ که لحظه همون

 :گفتم تعجب با. کردم نگاه بود شده بلند که موجود اون به و رفتم

 کنی؟می کارچی اینجا تو! محسن -

 اومدی؟! ا   -

 .دادی مسکته داشتی؟ کارچی من اتاق تو. بده رو من جواب -

 . بخوابم کمیه اتاقت اومدم اومد،می خوابم نیار، جوش بابا -

 :گفتم و صندلی روی انداختم رو کیفم. کنم خاکش جاهمون بزنم بود مونده کم

 بخوابی؟ اینجا اومدی که کاروانسراست من اتاق مگه -

 .گرفته آب رو خودم اتاق بابا -

 .بینم برو پاشو درک، به خب -

 !ها کنیمی صحبت مافوقت با داری سرت خیر وهللا، چیزیه خوب هم حیا و شرم -

 .دارم مافوق منم دارن مافوق مردم ببینم، کن جمعش پاشو -

 .خوشتیپم و خوشگل هم خیلی چمه؟ مگه -

 .داریم سقف به اعتماد ما دارن مافوق مردم! خیلی آره -

 :گفت اومدمی سمتم به و شدمی بلند صندلی روی از که طورهمون محسن

 .کنند زیارت رو خوشتیپ مافوق این که آرزوشونه هاخیلی خانم سرکار -

 کنم؟ شروع رو کارم بنده بیرون برید کنیدمی لطف خوشتیپ مافوق -

 .گرفت خودش به متفکرانه یقیافه و کشید شچونه روی رو دستش محسن

 .کنم قبول شاید کن التماس کمیه خب کنم، فکر بذار اومم، -

 :گفتم داشتم،برمی رو کیفم عصبانیت با که طورهمون

 !بدم نشونت التماسی یه حاال هان؟ کنم؟ التماس -

 خورد کیفم و بست رو در و بیرون زد اتاق از سریع چیه، قصدم بود فهمیده که محسن

. کردم حرکت میزم سمت به و جاش سر گذاشتم و برداشتم رو یفک. پررو یپسره. در تو

 :شنیدم در پشت از رو محسن صدای یهو

 !ایوحشی خیلی -

 بازش ضرب با و رفتم در سمت به سرعت تمام با. بودم شده قرمز خشم شدت از دیگه

 همون. ذارمشنمی زنده بگیرمش اگر دونستمی خودش. بود رفته در شانس از اما کردم؛

 با دید در جلوی رو من تا. شد رد بود مسعودی محمد اسمش که همکارها از یکی وقعم

 :گفت خنده

 خوبین؟. موسوی خانم سالم -

 :گفتم اخم با

 .اجازه با. مرسی -

 تصور رو شوارفته یقیافه راحت خیلی تونستممی. خندیدم ریزریز. بستم محکم رو در و

 میزم سمت به. متنفرم بشر این از قدراین چرا دونمنمی نکرده، کاری کهاین با. کنم

 یکی محسنه هم دفعهاین کهاین فکر با. شد باز شدت با در بشینم اومدم تا و رفتم
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. اومد در محدثه داد صدای. کردم پرت سمتش به محکم و برداشتم رو هاپرونده از

 .دماغش تو بود خورده صاف پرونده اوخ،اوخ

 اومدی؟ نآمازو از مگه وحشی؟ چته -

 .محسنه کردم فکر شرمنده -

 

 . گیرتتنمی کسی که کنیمی رو کارها همین -

 .گرفته کسی رو خودت که نه. ها شدی پررو باز -

 .خواستگاریه صف مونخونه در اینجام من که االن نداری خبر -

 .بشین بیا حاال خب. دیدی خواب -

 .نشست ممیز جلوی مبل رو اومد شدهسرخ دماغ همون با محدثه

 .شدیم نگرانت برنداشتی؟ زدم زنگ بهت چی هر چرا دیشب -

 زدی؟ زنگ قبلیم خط به نکنه. بود کنارم سرهیه گوشیم من که دیشب دیشب؟ -

 رو جدیدت یشماره باشه یادم. زدم زنگ قدیمیت خط به دوباره. ببین رو حواس آخ -

 .بدم مهدی به

 :گرفتم رو یقش و سمتش پریدم یهو

 !میارم سرت بالیی چه ببین بده تو ییعن -

 .نداری رو لیاقتش. داداشم بیچاره. وحشی بابا خب -

 .داداشش اوه اوه -

 بگیرتت؟ میاد کی داری، بچه یه بدبخت -

 دونممی که من بده دیگه جای رو روزیت خدا برو نه؟ مآواره حتما هم هاخیابون تو -

 .کنیمی خرم داری

 ...داری اخالق نه خوشگلی، نه شده؟ اسکل توی یچیه عاشق مهدی واقعا -

 خوشگلی؟ تو وقتاون. بینم کن صبر اهوع -

 .جگره هستم تو از بهتر -

 .شدمی ختم محدثه گفتنجگره با هم آخرش. بود ما همیشگی بحث این. خندیدیم هردو

 چطوره؟ عالیجناب عشق احواالت. خیالبی رو هااین حاال -

 .پیشش برم که ندارم هم ایبهونه .تنگولیده براش دلم -

 ...قلبـ یستاره تک ای تو بر سالم بگو برو پاشو نداری؟ چرا -

 .میاد بدم هاحرف این از دونیمی خوبه. بسه -

 میاد؟ بدت بازم بگه بهت رو هاهمین هم اون اگر یعنی -

 .شد وکوجهکج صورتش و کرد رها نفرهیک مبل روی رو خودش یهو

 میشه؟ یعنی وای، که، اون اون، -

 !چیزیه خوب هم خجالت. شقیافه و ریخت این با ببینم پاشو --

 ای؟عاطفهبی قدراین چرا تو اصالا . احساسبی -

 .دونیمی رو رد هایجواب این دلیل هم خودت. نیستم عاطفهبی بنده -

 ... عالیجناب و شد پیدا خری یه روز یه. دونممی خوب بله -
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 !کن حبتص درست هوی -

 رفت،می بیرون که طورهمون و برداشت میزم رو ظرف توی از شکالت یک و شد بلند محدثه

 :گفت

 .بینمتمی. نفهمی زبون کالا  -

 .شدم مشغول خودم کارهای به و میز پشت نشستم و نگفتم چیزی

*** 

 فاطمه

 .رضا رضا، -

 .هان -

 بری؟ که واجبه واقعا -

 کنم؟ نگاه رو تو ریخت بشینم نرم -

 :گفتم و کردم پاک صورتیم یشدهچروک روسری با رو چشمم یگوشه اشک

 کنم؟ کارچی تنها خونه تو من پس -

 خوبه؟... اصالا  بمیر. بخوریم حسابی و درست غذا یه ذارینمی که بمیری ای -

 .بری میشه تنگ برات دلم کنم کارچی خب -

 . ...یا کنیمی بس -

 رو نیار باال رو من سگ روی اون قسمت اون باید ااینج رضا بابا کات،: احمد

 .گفتیمی

 :گفت و کشید پیشونیش به دستی رضا

 .درگیره فکرم امروز. کردم قاتی باز شرمنده -

 :گفت بست،می رو قرمزرنگش خودکار در که طورهمون و شد بلند صندلی روی از شیال

 .نباشید خسته همگی. بسته امروز برای -

 و آوردم در تنم از رو ایقهوه یرفته رو و رنگ پالتوی. شدند خشپ هابچه یهمه

 پریدم سن از و کردم عوض رنگمآبی شال با رو روسری. کردم صاف رو مشکیم مانتوی

 :گفت لبخند با و سمتم اومد شیال. پایین

 خلی، خیلی کنی؟ بازی بیای خواستینمی استعدادت این با تو وقتاون بازیگر، بابا -

 !خیلی

 .دخی کنمنمی وقت بابا -

 .بزنیم توپ یقهوه یه بریم باهم شو آماده فعالا  دور، بریز رو اینا و کنمنمی وقت -

 .میشم آماده االن کن صبر. ایول -

 .ها داری وقت خوب خوریمفت برای -

 .جداست بحثش اون -

 عوض رو مهالباس تا گریم اتاق تو رفتم سریع هم من و بقیه سمت رفت و خندید شیال

 .کنم

 هیچ بدون بودیم؛ زده زل همدیگه به ساکت و بودیم نشسته شاپکافی توی شیال با

 :گفتم و خوردم نسکافه از قلپ یه. حرفی

 زدیم؟ زل هم به عاشق پسرهای دختر این مثل ما چرا -
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 .زدم زل سرت پشت به من اما دونم؛نمی رو تو -

 پشتمون عجیب کامال موهای با پسر دوتا. کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم تعجب با

 :گفتم و برگشتم. بودند نشسته

 !شیال -

 چیه؟ -

 .که واقعااِا  بهشون؟ زدی زل که دارن دیدن هاگوریل این -

 و خوردمی تام سر تو چیز یه وقتی. میفتم جری و تام کارتون یاد بینمشونمی بابا -

 .شدمی سبزه شرتتی پسر اون موهای مثل کرد،می باد سرش

 گفتن ایشی خندیممی داریم دیدن که پسرها. گفت راست خداییش. خنده زیر زدیم هردو

 .شد دوبرابر مخنده که

 مهراب؟ از خبر چه. خیالبی رو هااین حاال خب -

 .کنهمی برخورد عادی باهام همیشه مثل. نیست خاصی خبر -

 این اما عاشقشی؛ تو فهمیده کوچه سر بقالی تا. پسر این شیربرنجیه عجب -

 .انگارانگارنه

 .نمیاره خودش روی به اما داره؛ خبر خوب خودش -

 .شدی عاشقش تو که داره چی شامپانزه این موندم من. بدتر دیگه -

 .کیوانه اون از ترسر خیلی که دوماا . نداشتته شوهر شامپانزه که اوالا  -

 هم کیوان البته. بود خواهشخاطر بدجوری شیال که بود تئاتر هایبچه از یکی کیوان

 مدام همین واسه بود؛ زیرسربه و مثبت زیادی مونبچه اما نداشت؛ شیال از کمی دست

 .زدمی ضدحال شیال به

 ...میگه برگشته پررو یپسره. خونه ازش دلم که نگو رو اون -

 :گفت و کرد کلفت کیوان مثل رو صداش

 .کنیم صحبت دوتایی هابچه جمع از دور که نیست درست نظرمبه زاهدی خانم -

 لحظه اون یچهره تونستممی دقیقاا . کردم خندیدن به شروع و میز روی گذاشتم رو سرم

 .کنم تصور رو شیال

 .بینممی مهراب عروسی موقع تمگریه بخند، آره بخند، -

 .میرم وا خستگی از دارم که بریم پاشو. نزن بد نفوس. بیخود -

 در رسوندم رو شیال. شدیم من ماشین سوار کردنحساب از بعد و شدیم بلند هردو

 .شونخونه

 .نکنه درد دستت -

 .تومن پنج میشه. کنممی خواهش -

 :گفت و زد خوشگلم پراید ماشین الستیک به لگد یه شیال

 خوای؟می هم پول کردی طی تابوقراضه با رو راه قدم دو. ببینم کن جمعش پاشو -

 .میشه حالیت کردی طی رو راه این دوچرخه با دنبالت مدمنیو دیگه که فردا از -

. کردم ایست قرمز چراغ پشت ترجلو کمیه. گاز روی گذاشتم رو پام و گفتم رو این

 :گفتم و کشیدم ماشینم فرمون به دستی

. دنیایی ماشین ترینخوشگل تو. گفت چیزی یه چل و خل اون. ها نگیری دل به نفسم -

 !تو منی پرنسس
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 بهم دیگ یاندازه هایچشم با سال 25 باالی حدوداا  مرد که دیدم که برگردوندم رو سرم

 رو عینکم متشخصانه خیلی. رفتم ماشینم یصدقهقربون مألعام در دوباره باز. زده زل

 :گفتم باال زدم

 شده؟ چیزی -

 شد، سبز که چراغ. بود کرده تعجب رفتارم تغییر از حتما. شد ترگرد دوباره هاشچشم

 یسهمیه از اینم. افتادم راه و گفتم پوفی. شد رد بغلم از بده شفا خدا یه با

. نمیشه شب روزم که نگیرم دیوونه لقب روز یه تا داداشم مهدی قول به. امروزم

 .بود مهدی زادهحالل. کردم بازش. اومد پیام برام

 «.بخر مرغتخم برگشتنی راه تو»

 به پفک و چیپس بسته چندتا یه و مرغتخم خرید از دبع. ترمز رو زدم سوپری یه کنار

 افتاد محمد ماشین به نگاهم که بزنم رو ریموت دکمه اومدم. افتادم راه خونه سمت

 :کشیدم جیغ حرص از. بود شده پارک پارکینگ در جلوی که

 !بمیری محمد -

 رو هادخری پالستیک. کنه حرکت نتونه که کردم پارک ماشینش کنار رو ماشین حرص با

 .شدم خونه وارد و برداشتم

 .اومدم من عیال و اهل -

 :گفت و سمتم اومد مهدی

 !بذاری؟ مرغتخم یا بخری مرغتخم بودی رفته. گشنگی از مردم. کردی دیر چقدر -

 :گفتم و زدم محمد به گردنیپس یه رفتممی آشپزخونه سمت به داشتم که طورهمون -

 .بودم کردنپارک درگیر. گذاشته پارکینگ در جلوی رو ماشینش باز. بپرس ایشون از -

 :گفت و مالید رو شکله پس محمد

 .کوتاه خر دست -

 :شدم متوقف مامان داد با که سمتش کنم حمله اومدم و کشیدم جیغ

 دختر؟ نفهمی زبون تو قدراین چرا خریدی؟ آشغاال این از رفتی دوباره تو باز -

 !خواهرت مثل میشی مریض

 .تخت روی افتیمی گوشت تیکه یه مثل. دیگه آره -

 اتاقم وارد و کردم ایخنده. مهدی رد به افتاد دمپایی با شنید رو این که مامان

. اومدمی اتاقم تا اتاقش تو از کوچیکم، خواهر محدثه، فینفین و عطسه صدای. شدم

 و کردم عوض احتیر هایلباس با رو هاملباس. گفتم بهش چندشی و دادم دماغم به چینی

 .بیرون زدم اتاق از

 شما؟ عالفید قدراین چرا باشید؟ سرکار االن نباید دوتا شما مگه -

 .گرفتیم مرخصی امروز -

 چی؟ برای -

 .کنیم حمالی شب مهمونی برای بمونیم -

 خبره؟چه باز شب شب؟ -

 .بودم نکرده صداشون وقته خیلی. کردم دعوت رو فامیل کل -

 کار ما از و کنی خرج پول میاد خوشت! ها دادی مهمونی پیش یهفته مینه تو مامان -

 .بکشی

 :گفت بشنوم خودم فقط که طوری آروم گوشم در مهدی

 .میشه عوض نظرت دعوته کی بفهمی اگر -
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 .دیگه فامیل کل خب -

 ...و فامیل کل -

 :گفتم تیکهتیکه و آروم. رفتنبندری به کرد شروع قلبم بالفاصله

 هستن؟ دعوت هااین مهراب اب؟مهر -

 داشت آشپزخونه تو از مامان. آشپزخونه تو رفت و زد آره معنای به چشمکی مهدی

 سریع. گرفته مهمونی کرده خوب و الزمه مهمونی که کنه قانعم تا زدمی حرف بلندبلند

 :گفتم پوشیدممی رو شستنظرف هایدستکش که طورهمون و آشپزخونه تو دوییدم

 هایظرف خب مبارک، قدمش پس خداست حبیب مهمون عموپورنگ قول به. کردین وبخ. نه -

 .بیاد کنید رد رو نشسته

 شد؟ همچین که گفتی این به چیچی مهدی شد، جنی دوباره باز این... الـ بسم -

 :گفت شیطنت با کردمی پخش رو مرغتخم یزرده که طورهمون مهدی

 چیزها جوراین از و رحم یصله و داریمهمون و مهمون فواید از کمیه فقط هیچی، -

 .گفتم واسش

 من بودنعاشق از کامال محدثه و مهدی. خندیدیم ریزریز و زدیم چشمک هم به هردو

 تا مامان خبرنداشتن همین سر. نداشتند خبر اصالا  محمد و مامان اما بودند؛ باخبر

 داشتیم ها،این مهراب خونه مبودی رفته روز یه یادمه. میده حرصم ناخواسته تونهمی

 :گفت مهراب مامان خانمنیره به برگشت مامان یهو که خوردیممی چایی

 گیری؟نمی زن پسرتگل برای چرا جوننیره -

 .هنوز زوده که هم مهراب نامزده، که مهرداد -

 .ها کنممی پیدا برات خوب دختر یه خودم بخوای اگر زوده؟ رو چی چی -

 با. کردمی بدبختم داشت بنده مادر دستیدستی. بود دیدنی کامال حظهل اون من یچهره

 :گفتم زورکی یخنده

 کنی؟می اصرار آخه چرا جانمامان -

 رو مهناز تدخترخاله بیاد اصالا . نیستم برداردست نبینم رو پسر این عروسی تا من -

 .بگیره

 .ترهبزرگ مهراب از دوسال که مهناز من مادر -

 ...دختریه چه نداری خبر جوننیره. خودش برای دکتریه خانم جاش به -

 بودم زده زل حرکتبی طورهمون من. مهناز از تمجید و تعریف به کرد شروع مامان

 رو خودم حرکت یک تو. پریده مهراب بجنبم دیر دیدم اومدم که خودم به. بهش

 :ناله به کردم شروع و زمین روی انداختم

 .کنهمی درد سرم آخ نمیاد، در نفسم وای پام، آخ -

 تا. ساییدم هم روی رو هامدندون حرص با دوباره مامان هایاصرار و روز اون یاد با

 و زد کنارم مامان بکشم آب رو مونده کفی دستم تو ساعته یک که رو بشقابی اومدم

 :گفت

 وپادست تو اتاقت تو برو پاشو. دادی هدر رو منطقه آب کل. بشوری خواستی ظرف یه -

 .بهتره من برای نباشی،

 :شد بلند سالن تو از محمد صدای

ِ   این بشر؟ حقوق این کجاست پس -  مهدی و من وقتاون راحت، اتاقش تو بره باید دختر 

 کنیم؟ حمالی زدهفلک

 که میدم نشون بهت بشری حقوق یه باشی نشسته اگر شستی؟ رو توالت عالیجناب -

 .کنن یهگر زارزار آسمون هایخروس
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 کنید؟می عوض رو جاشون آخه چرا. هاآسمونن هایمرغ اون مامان -

 :گفتم رفتممی اتاقم سمت به که طورهمون

 .شورتوالت جناب بشور رو توالتت شما -

 .اتاقم در تو خورد محمد دمپایی و بستم رو در

*** 

 و ستش روسری با ایفیروزه مانتوی یه. کردم نگاه خودم به و ایستادم آینه جلوی

 که بودم همچین. داشتم استرس بدجوری ولی بود؛ عالی تیپم. بودم پوشیده جین شلوار

 روزی چه به رو من ببین. مهراب تو دست از! پوف. خواستگاریم اومدنمی داشتن انگار

 حمله هاوحشی مثل. شد بلند زنگ صدای. نیستی هم خوشگل همچین شیال قول به. انداختی

 و مامان اما خنده؛ زیر زدند داشتن خبر موضوع از که مهدی و محدثه .در سمت کردم

 که اینا رفتم، وا. شدند وارد هااین خاله. کردندمی نگاهم تعجب با محمد و بابا

 مهنازخانم بهبه. کردم علیک و سالم خاله با تابلو لبخندی با و عادی خیلی. نبودن

 زده مهناز از کل به زد رو حرف اون مامان که روزی اون از. آوردن تشریف که هم

 وقت هر روز اون از. داخل کردم تعارفشون و کردم روبوسی زوربه هم اون با. شدم

 و بیاد بدت یکی از فهمممی حاال. میفتم آیدا داداشزن پرستو، یاد بینممی رو مهناز

 دوتا ناو برای بدجوری دلم! خیربه یادش آیدا، گفتم. بدیه حس چه باشه فامیل طرف

 همه. اومدم خودم به مامان صدای با. شدیم جدا که حیف بابا ای. شده تنگ منگول

 وسط شده فوران احساسات از حاکی یوارفته و شل قیافه با من فقط و بودند نشسته

 قلنبه رسممی رو حسابت یه توش که مهربون خیلی صدای با مامان. بودم ایستاده سالن

 :گفت بود

 .بیار چایی هامهمون برای برو رماد جانفاطمه -

 ایزنجیره قاتل) قاتله اصغر مامان کردم احساس لحظه یک که ترسیدم نگاهش از چنان

 چایی یه. آشپزخونه تو زدم جیم لبخند یه با سریع. هستم شطعمه منم و( ایران

 مامان بیرون ببرم رو چایی اومدم تا. سوخت بالم و دست تمام که ریختم هولکیهول

 تمام و بود ریخته چایی قطرهقطره توش که چایی سینی دیدن با و شد آشپزخونه ردوا

 .شد قرمز عصبانیت از صورتش بودن شده خیس هاقند

 شده؟ چت امشب فاطمه؟ بگم چی تو به من آخه د -

 :گفتم جاشبه اما میاد؛ داره جونم مهراب بگم خواستممی

 .دارم سردرد کمیه -

 :گفت و شد نگران شچهره مامان

 .نبوده خوب حالت میگم هامهمون به. کن استراحت کمیه باال برو چی؟ برای سردرد -

 مهناز دختر   این با رو مهراب مونده کم. نمیشم خیالبی نبینم رو مهراب تا من زکی،

 :گفتم و زدم جونیبی مثالا  لبخند. بذارم تنها

 .میشه بهتر حالم بشینم کمیه حاال. زشته بابا نه -

 ست. آوردند تشریف بنده قاطر بر سوار یشاهزاده و رسید پایان به انتظارم باالخره

 هزار با. جذابه گفت میشه اما نداره؛ چنانیآن قیافه و هیکل همچین. بود زده مشکی

. سمتم برگشت. کردم آرومی سالم و جلو رفتم دبستانی هایکوچولو دختر این مثل خجالت

 :گفت باز یچهره با و زد بزرگ لبخند یه

 .خانم شدین پیداکم. خانمفاطمه سالم. بهبه -

 هر بخوای اگر ـگر*جیـ فدات بگم بود مونده کم. شدنمی این از ترباز نیشم دیگه

 :گفتم بامتانت خیلی و گرفتم رو خودم جلوی اما خدمتم؛ در روز

 .بشینید بفرمایید. دارین اختیار -

 تربزرگ ازم سال یک و بود سالش 25. نشستم اییمدخترد عارفه، کنار. نشستند همه

 .بودیم هم با همیشه و جاهمه اما بود؛
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 خبرها؟ چه -

 گرفتی؟ رو بیمارستان تو کار شد چی. سالمتی -

 . برم قراره فردا -

 .مبارکه. شدی پرستارخانم دیگه پس خب -

 :گفت سالن رواون از همیشگیش مغرور صدای با مهناز. ششونه روی زدم و خندیدم

 باشه؟ مبارک چیچی. بگید ماهم به -

 .پرستار خانم کنه، کار بیمارستان تو قراره دیگه فاطمه -

 دورمون که بروبچی یهمه هایلب روی از لبخند که کرد تحقیرآمیزی یخنده چنان مهناز

 .شد برداشته بودند نشسته

 !شده چی حاال کردم فکر اوو -

 :گفت داریطعنه لحن با مهناز به رو و کرد صاف رو صداش مهراب بزنم حرفی اومدم تا

 برن تونستن بازیپارتی کلی با رسیدن هم اگر یا نرسیدن هم همینش به هاخیلی -

 .بافتنمی بافتنی خونه تو شستنمی باید نبود پارتیشون اگر وگرنه باال؛

 تحقیرشدن شدت از نفسش. داشت دیدن مهناز یقیافه. بود شده توپ قدر همه هایچشم

 و کنکورش مهناز. ضعفشنقطه روی بود گذاشته دست مستقیم مهراب. اومدمی باال زوربه

 که شد چی دونمنمی ولی نفهمه؛ کسی بود قرار. کرد حل بازیپارتی با رو استخدامش

 رو حرف این مهراب که امشب تا آوردنمی روشبه کسی اما کرد؛ صدا فامیل تو بمب مثل

 شوک تو طرفی از شده ضایع کامالا  مهناز که بود عروسی دلم تو طرف یک از. زد

 :گفت گوشم دم عارفه. بودم خودم از مهراب کردندفاع

 .شد تگری و خنک دلم. کرد ایشقهوه عجب. مدافع ایول بابا اوه -

 :گفت شکستهشکسته ایخنده با اوضاع کردن وجورجمع برای بزرگم یدخترخاله مریم

 .مبارکه. شد اضافه مونخانواده به هم پرستار یه پس خب -

 تنها وسط این. بکشونن ایدیگه سمت به رو جمع کردند سعی کمکم و خندیدند همه

 ناراحتی، و حرص سر از مهناز. بودیم مهناز و مهراب من، بودند ساکت که کسایی

 شدیدی شوک خاطربه هم من و بود داده که جوابی خاطربه افتخار و غرور سر از مهراب

 الزم توالت زیرپوستی، خوشحالی و ذوق شدت از. بود شده وارد بهم مهراب طرف از که

 بیرون که اونجا از. توالت تو پریدم و حیاط تو زدم جیم ببخشید یه با. شدم

 :گفتم و کشیدم عمیق نفس یه اومدم،

 .شدم آزاد آخیش -

 مهراب. گرفتم گارد و هوا پریدم متر سه شد بلند سرم پشت از که خشیخش صدای با

 :گفت و آورد باال رو دستاش

 .منم نترس -

 رو سؤالم انگار کنه؟می کار چی اینجا این ببینم، کن صبر. کشیدم راحت نفسی

 :گفت سریع چون فهمید؛

 .بخورم هوایی یه بیام گفتم بود خفه هوا -

 :تمگف پتهتته با بودم شده هول تنهابودنمون سر از و دیدنش با بس از

 .جان نوش -

 بله؟ -

 .باشه عافیت یعنی، نه، -

 چی؟ -
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 .اومدین خوش که اینه منظورم -

 :گفت و خورد رو شخنده میدم سوتی دارم و شدم گیج بدجوری دید که مهراب

 بشینید؟ خوایننمی. ممنون حال هر در -

 کجا؟ -

 حتما گفتم که اینم بود کم هاحرف اون آخه؟ بود کجا گفتن وقت االن. کوفت و کجا ای

 .کنهمی رزرو خونهدیوونه تو برام تخت یه

 .تخت روی -

 جانم؟ -

 چه تا یعنی. افتاد دوزاریم تازه. کرد اشاره حیاط یگوشه تخت به دستش با مهراب

 :گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون. منحرفم من حد

 .اجازه با کشن،می رو شام دیگه االن یعنی نه، -

 شانسی ذره یه. برسرم خاک یعنی. سالن تو دوییدم جوگیرا این مثل و گفتم رو این

 اومد محدثه. چیدم دخترها کمک با رو شام میز زار یقیافه با. پروندم داشتم که هم

 :گفت گوشم دم آروم و کنارم

 برجکت؟ تو زده کی دمقی؟ چرا چیه -

 .خودم -

 مهراب؟ مورد در دادی؟ آب به گلیدسته چه باز چی؟ -

 .دادم سوتی جلوش بود توانم در و تونستم تا اطحی تو -

 نمیشه؟ ندی سوتی روز یه. خاک یعنی -

 .پاشیمی زخمم رو نمک داری بدی داریم دل کهاین جای به. هم تو حاال خب -

 .تو به مهناز این چشم که کن جمع رو آویزونت یلوچه و لب اون فعالا  -

 کهاین واسه. بود زده زل بهم خمیز ببر یه مثل. انداختم مهناز روی رو نگاهم

 .کردم باز شواسه ته تا رو نیشم بخوره حرص بیشتر

 .برگردوند غیظ با رو روش

 داشتم. شدم خوردن مشغول و کشیدم خورشت و برنج کمیه خودم برای. نشستیم میز پشت

 هارمان مثل کهاین هوای به. شدم ایخیره نگاه متوجه که خوردممی ماست قاشق یه

 بیا. شدم روروبه مامانم یخیره نگاه با که باال آوردم رو سرم زده زل بهم هرابم

 بسیار که من اما کرد؛می اشاره بشقابم به ابرو و چشم با مامان. ما شانس از اینم

 : گفت گوشم دم میارم در بازیشاسکول دارم دید که عارفه. شدمنمی متوجه بودم باهوش

 .ورنخ بسته دیگه میگه بابا -

. بودم نخورده چیزی هنوز که من. کردم نگاه مامان به زدهبیرون حدقه از هایچشم با

 .زدنحرف رمزی به کرد شروع دوباره مامان

 رفتن از بعد. بخوری زیاد هااین عموت یخانواده جلوی زشته االن که اینه منظورش -

 .کن کوفت تونیمی تا هامهمون

 شدن؟ مهم مامان برای عمو یخانواده که شده چی حاال وا -

 نشدی؟ شده کشیده برات که اینقشه متوجه هنوز تو یعنی -

 .کنن گورمبهزنده شایدم یا بزنن آتیشم زندهزنده قراره نکنه ای؟نقشه چه -

 .اسماعیل پسرعموت برای کردن نشونت. نگو پرت و چرت -

 !بله؟ -
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 هوا روی هاقاشق تمام و بود شده برقرار سکوت. برگشتن سمتم به همه دادم صدای با

 :گفتم و کردم ایسرفه کنم جمع رو گندکاریم کهاین برای. بود مونده

 .پرید گلوم تو شرمنده -

 تو آروم دفعهاین. آمازونی هایگشنه. غذا رو ریختن دوباره همه گفتم رو این تا

 :گفتم عارفه گوش

 نه؟ دیگه کردی شوخی -

 به داشت عموتزن شنیدم بشورم رو دستام رفتممی مداشت بود؟ کجا شوخیم بابا -

 .گفتمی مامانت

 تره؟بزرگ ازم سال چند دونیمی اسماعیل؟ به چه رو من آخه -

 .سنته هم مهراب کهاین نه حاال -

 که شانس. نشستم مبل روی و شدم سالن راهی ببخشید و مرسی یه با. شد کوفتم که غذا

 این از. دیگه انتقاله یه کنن؟ نشون رو مهراب اعیلاسم جای به شدنمی حاال. ندارم

 :گفتم خودم با و سرم تو زدم دونه یه. خانواده اون به خانواده

 .کنم تعویضش که کاالئه مگه -

 تخت راهی همگی و گذشت مامان هایغرهچشم و من هایسوتی با شب اون باالخره

 .شدیم هوشبی نرسیده و شدیم هامونخواب

*** 

 آیدا

 یـوه*عشـ و ُپرناز صدای. گذاشتم زنگ روی رو دستم و کردم مرتب سرم روی رو رمچاد

 :شد بلند پرستو

 کیه؟ -

 .هاتصویریه آیفون گمونم. آیدا منم پرستوجان -

 خانواده. نشناختم نمیده آنتن خرابه کمیه تصویر شرمنده خوبی؟ آیداجان سالم ا وا -

 هستن؟ خوب

 نیست؟ این سر تو هم عقل ذره یه آخه بکوبم؟ کجا به نای دست از رو سرم من خدا ای

. گرفتی اشتباه تلفنت گوشی با رو آیفون شما گمونم. شما لطف به عزیزم ممنونم -

 کنی؟ باز رو در باید کنینمی فکر درضمن

 .تو بیا گلم شرمنده ا وا -

 بلبل و گل از پر حیاطش و بود شیک خیلی خداییش شونخونه. شدم وارد و کشیدم پوفی

 موجود یه دیدم آوردم باال رو سرم تا. شدم سالن وارد. بدونه قدر که کیه اما بود؛

 متوجه که رفتم عقب قدم چند ترس از. یکم و چهل امام یا. سمتم میدوه داره ترسناک

 و سنگ کلی به که منگولیگل لباس یه با پرستو. پرستو جز نبوده کسی هیوال اون شدم

 با آفریقایی سبک به شدهبافته موهای و سفید تنگ شلوار یه و دبو شده دوخته منجوق

 :داد فشار محکم رو دستم مصنوعی ایخنده

 . هست هم مامانم داخل بیا. آیداجون اومدی خوش -

 با پرستو مامان. شدم سالن وارد. کنممی حجت اتمام هردوشون با حاال. بهتر چه بهبه

 و داد خالی و خشک سالم یه و کرد بلند مبل روی از رو شگنده هیکل زحمت و زور هزار

 مثال تا آشپزخونه رفت پرستو. نشستم روشروبه و کردم سالم خودش مثل هم من. نشست

 لحن با و کرد جاجابه کمیه رو خودش پرستو مامان. کنه حاضر رو پذیرایی لوازم

 :گفت مصنوعی صمیمی

 برگشتی؟ کار سر از آیداجان -

 .باشم زده داداشم یخونه به سر هی خواستم. بله -
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 شد بود کارساز انگاری. بسوزه تهش تا که کردم تاکید داداشم یخونه روی مخصوصاا 

 .کرد ترمحکم چاییش لیوان دور رو هاشدست

 .نشست رومروبه. کرد تعارف بهم و سمتم اومد شکالت ظرف یه و چای سینی یه با پرستو

 !ها شدی چاق. ورا این از -

. بگیرم رو جادوگر دوتا این حال من قراره امروز ولی کرد؛ شروع ننشسته هنوز بیا

 :گفتم خونسردی با

 که خورهنمی خونه تو حسابی و درست چیز معلومه. مبیچاره داداش برعکس عزیزم آره -

 . شده الغر قدراین

 :گرفت گادر سریع پرستو مامان

 .میده خوردش به لدومد دومدل روز هر پرستو. شده الغر کجاش وا -

 :خوردم رو چایی از قلپ یه خونسردی همون با

 فریزریه؟ هایغذا منظورتون -

 .گذاشتمش میز روی حرفبی بوده بد خیلی چایی طعم مثالا  که دادم دماغم به چینی

 چطورن؟ مادرجون -

 .نزنید مادرشوهرتون به سری یه وقت یه هم شما. خدمتتون دارن سالم. خوبن -

 .داره درگیری خیلی من تویپرس: شهین

 :گفتم آمیزطعنه و شوخ لحنی با. من شترمرغ بگو. من پرستوی اوهاوه

 .منه یبیچاره داداش کردنکچل سرگرم دیگه آره -

 !مامان من؟ -

  آیداجان؟ چیه منظورت -

 : گفتم نیشخند یه با و پام روی انداختم رو پام

 نه؟. کردن هلند سفر ـوس هــ پرستوخانم کهاین مثل. رسیده بهم جدید خبرهای وهللا -

 خودراضی از حالت با سریع بود ما یخانواده جانب از اعتراض منتظر که مادرپرستو

 :گفت

. کرد براش خاصی کار نه و گرفت من دختر برای چنانیآن عروسی نه شما داداش وهللا -

 .دخترمه حق دیگه سفر یه

 :گفتم و انداختم بود گرفته خودش به مظلوم یقیافه که پرستو به تحقیرآمیز نگاهی

 درسته؟. بوده ما یعنی داماد یخانواده با عروسی خرج که دوننمی همه -

 ...شما. درسته بله -

 .گذاشتیم کم مراسم برگزاری تو ما. قبول باشه خب هیس، -

 :گفت و حرفم وسط پرید پرستو

 ...هم خودتون خوبه خب -

 نه؟. خانمه عروس یخانواده مخصوص جهیزیه که دوننمی همه اینم اما هیس؛ گفتم -

 :گفتم و انداختم بود خریده آرسام رو شهمه که خونه یاثاثیه به نگاهی

 .بینمنمی ایجهیزیه هیچ گردونممی چشم تا که من وهللا -

 .ندیم جهیزیه دختر به که اینه رسممون ما عزیزم -
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 :گفتم باریشیطنت لبخند با. داده دستم ایسوژه چه که فهمید تازه

 گذاشتیم عزت سرتون ما حاال. نگیرن عروسی داماد یخانواده که اینه رسممون هم ما -

 غذا مدل دو و بودن شما یخانواده از هاشمهمون بیشتر نصف که گرفتیم مهمونی یه

 .بذاره اعتراض جای نکنم گمون گرفتیم عروسی خوب تاالر یه تو و دادیم

 :گفت سریع پرستو

 کنه؟ برآورده رو انتظاراتم نباید مگه نیست؟ شوهرم مگه اون اصالا  -

 هم تخونه. بارهمی طال داره که سروکولت از. برات نذاشته کم تونسته که جایی تا -

 یخونه تو اصالا  دیگه؟ داری کم چی. پاته زیر هم باال مدل ماشین. نداره کم چیزی که

 .داشتی فقط پراید یه یادمه که جایی تا د؟بو خبرها این از بابات و مامان

 .بدی نظر باید تو چرا موندم من. خودشونه زندگی   اصالا  -

 زدم رو کاری یضربه. جاشون سر بنشونمشون که وقتشه. شده پررو زیادی بشکه این نه

 :گفتم و

 از ما اگر. کنه زندگی بیچارگی با عمر یه باید بدبختم داداش که نکنم دخالت من -

 .سرت تو کوبیدیممی رو نازابودنت بودیم هاشخانواده ناو

 :گفت پریده رنگی با پرستو. بیرون زد حدقه از هردوشون هایچشم

 .داداشته از مشکل نیست؛ من از مشکل -

 خودش تقصیر رو شما کوریاجاق مظلومم داداش که جریان این از بنده خانما خانم -

 .باخبرم نخوره تکون اشیبخانم دل تو آب وقت یه تا انداخته

 :گفت و باال برد رو صداش بود شده کبود و قرمز که شهین

 زنی؟می من دختر به کوریاجاق ننگ داری حقی چه به -

 گلستانگرمابه دوست پیشش، رفتین که دکتری اون. باال نبرید رو صداتون خودیبی -

 .اینا مامانم تدس کف بذارم تونممی راحت خیلی. دارم هم جواب یبرگه. منه

 تکون تهدید ینشانه به رو انگشتم. جلوش رفتم شدم بلند بگه چیزی خواست پرستو تا

 :گفتم و دادم

 بعد به االن از. نزدیم دم چزونی،می رو من داداش داری که سالهده! دخترجون ببین -

 ...بذاری حدت از فراتر رو پات بخوای. کن جمع رو حواست

 :گفت شنخراشیده صدای نهمو با و شد بلند شهین

 هان؟ کنی؟ کارچی خوایمی مثالا  -

 :گفتم پوزخند با. شهین سمت رفتم و شدم رد پرستو جلوی از

 بیفته شوهربی دخترت که کنممی کاری راحت خیلی مرده با طالق حق که اونجایی از -

 .تونخونه یگوشه

 بر اجرا، ذاریممی که ایهمهری پس از داداشت ببینم. کن رو کار همین برو. باشه -

 .نه یا میاد

 ...نمیده طالق رو شما دختر آرسام وقتاون وسط بیاد مهریه بحث اگر -

 :گفتم بالفاصله اما کرد؛ ایخنده شده پیروز بود کرده فکر که شهین

 هووی بشه بیاد که کنممی جور ندیده مهتاب و آفتاب دختر یه براش راحت خیلی اما -

 .بیاره داداشم برای هم بچه یه و شما دختر

 :کشید جیغ پرستو

 !مامان -

 .شد وارد گشادشده چشمای با آرسام و شد باز در بگه چیزی خواست شهین تا
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 .میاد کوچه سر تا صداتون چتونه؟ شده؟ چی -

 :گفت و جلو انداخت رو شگنده هیکل سریع شهین

 .کن جمع رو خواهرت این بیا پاشو. داماد آقا بهبه -

 تعجب با طورهمون آرسام. بازی غریبم من ننه به کرد شروع و مبل روی نشست ستوپر

 .کردمی نگاه بهمون داشت

 .بدونید رو خودتون حد گفتم، که همون. جلو نندازین رو آرسام خودیبی -

 آبجی؟ شده چی آیدا -

 : گفت گریه با پرستو

 رو موضوع این داره عالیابجن خواهر. نفهمه کسی رو بچه یقضیه که نبود قرار مگه -

 .سرم تو زنهمی

 سریع. شدمی خالی من سر داشت هاکوزه کاسه همه. بلنده رو کارش خوب انگار نخیر

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 و بلندپروازی ـوس هــ عالی جناب که وقتی تا اما بمونه؛ مخفی بود قرار. بله -

 .نکنی هلند

 :گفت اخم اب بود شده موضوع یمتوجه که آرسام

 همینه؟ برای سروصدا همه این -

 . کرد پولم یه یسکه خواهرت. بله -

 بگی؟ چیزی خواینمی تو -

 لحنی با آرسام تعجب کمال با اما شدم؛ پرستو از آرسام طرفداری منتظر معمول طبق

 :گفت جدی

 .نیست خبری مزخرفات این و هلند از آیداست، با حق -

 مونده ساکت و بود شده گشاد مامانش و پرستو هایچشم. مکن ماچش بپرم بود مونده کم

 خودش به پرستو. نیاورده نه آرسام گفتن چی هر سالده این تو دارن؛ حقم. بودند

 :کشید جیغ اومده

ِ   این از دیگه حاال! آشغالی خیلی -  کنی؟می طرفداری دختر 

 .ببینم کن جمع رو هاتوسیله پاشو پرستو -

 .بود زده زل عصبانی شهین به خیالبی خیلی آرسام. اقات سمت دویید پرستو

 .بینینمی رو پرستو بعد به این از دیگه -

 :گفتم بزنه، حرفی اومد آرسام تا

 داره؟ دیدن هیوال بهتر، -

 جلوش پرید آرسام کنه لهم اومد تا سمتم، کرد حمله شهین. خنده زیر زد پقی آرسام

 :گفت بودم ندیده ازش حاال تا که عصبانیتی با و

 !بدونید رو خودتون حد خانم شهین -

 !نکنم آدمت اگر نیستم شهین پسرجون، دراومدی جات از خوب -

 :گفتم و بیرون اومدم آرسام پشت از

 .بکنی خوایمی غلطی چه ببینم منتظرم -

 :گفت و بیرون اومد دست به چمدون و خیس هایچشم با پرستو

 .آرسام بخشمتنمی -
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 دید که پرستو. کرد نگاه پرستو به بشه ایجاد صورتش تو تغییری کهاین بدون آرسام

. رفت حیاط سمت به نداره اثر آرسام روی هاشتمساح اشک و نداره رنگی حناش دیگه

 خونه در صدای بعد دقیقه چند. بیرون رفت عصبانیت با شگنده هیکل اون با هم شهین

 :گفت و انداخت لمب روی رو خودش آرسام. شد بلند ماشین گازدادن و

 .شدم راحت آخیش، -

 :گفتم خنده با و نشستم روشروبه مبل روی و آوردم در رو چادرم

 .دراومدی زلیلی پرستو از عجب، چه -

 .دختر و مادر دوتا این کردن مکالفه شدم، خسته دیگه -

 .اومدی عقل سر پس -

 بودن؟ آورده جوش طوراین که گفتی بهشون چیا حاال -

 پاشد. بود شده ولو مبل روی خنده از کردم، تعریف براش آخر تا اول از رو چیهمه

 :گفت و کشید رو لپم سمتم، اومد

 .ها کردی خالی رو خودت حسابی -

 :گفتم و زدم پس رو دستش

 .کنی کاری هیوال اون برضد تاحاال بودم ندیده شدید؟ متحول عالیجناب شده چی حاال -

 طال روز یه هلند، روز یه. کنهمی چیز یه ـوس هــ نمخا روز هر شدم، خسته دیگه -

 .باالمدل ماشین روز یه جواهر،

 .گفتیم بهت آیهان و من روزا همون -

 :گفت رفتمی در سمت به که طورهمون آرسام

 !بودم شده کر من، خواهر بودم شده کر -

 میری؟ داری کجا حاال -

 .رگ تو بزنیم بیارم گرفتم، غذا رسپ سه بیرون از شکمم سیرکردن برای همیشه مثل -

 روی رو هاغذا آرسام. کردم قبول چرا و چونبی مردممی گشنگی از داشتم که هم من

 رو ممقنعه و مانتو هم من کنه، عوض رو هاشلباس تا اتاق تو رفت و گذاشت اپن

 و پیاز با و ریختم دیس توی رو هاجوجه و هابرنج. هاغذا سراغ رفتم و درآوردم

 :گفت خنده با و شد آشپزخونه وارد آرسام. میز روی گذاشتم آب و ترشی

 .کرده چه شرتمتی با حرص سر از رفتن موقع پرستوخانم ببین -

: بود شده نوشته جیگری رژلب با تیشرتش پشت. خنده زیر زدم پقی کرد، رو پشتش

 «کثافت»

 .است دیوونه دختر   این خدا وای -

 :گفتم کشیدممی براش که طورهمون. نشست میز پشت و وشیدپ رو شرتتی همون آرسام

 .دربیار پوشیدی؟ رو پیراهن همون چرا -

 .بعد بخورم میرم،می دارم گرسنگی از -

 کعبه انداختم، شصفحه روی نگاهی. شد بلند گوشیم زنگ صدای که بودیم خوردن حال در

 با رو لقمه. دونستمشمی خواهرم مثل که بود خوبم هایدوست از یکی کعبه. بود

 .دادم فشار رو سبز دکمه و دادم فرو نوشابه

 .سهیل یستاره علیکم سالم -

 گیری؟می ایراد من از پیداییکم خودت عالیجناب السالم، علیکم و -

 .بابا درگیرم -
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 .خوابی ظهر لنگ تا سرهیه که تو بود؟ کجا درگیریت تو آخه -

 .داشتم کار بگم بردارم باکالسی پتیری منم گفتم داره، کالس بابا -

 کردی؟ ما یاد که شده چی بفرمایید خب -

 .مونخونه کنم دعوتت امشب واسه زدم زنگ -

 مناسبت؟ چه به کنن، ولخرجی قراره خانمکعبه بهبه -

 .مجردی عشقی، طوری،همین -

 هستن؟ کیا -

 . معصومه و حمیرا عرفانه، تو، من، -

 :گفتم خونیلب با و مگذاشت موبایل روی رو دستم

 مامان؟ یخونه میری. داداش دعوتم دوستم یخونه امشب -

 .نباش نگران آره -

 :گفتم و گوشم دم گذاشتم رو گوشی دوباره

 .اونجام ُنه ساعت. جانکعبه اوکی -

 رو لباسام کمکم و شستم رو هاظرف خوردیم، رو غذامون آرسام با اینکه از بعد

 :زدم داد کردم،می صاف رو ممقنعه یگوشه آینه جلوی که طورهمون. پوشیدم

 .میرم دارم دیگه من داداش -

 .ها بری یواش. سالمت به برو -

 در جلوی که بود ُنه دقیقا ساعت. روندم کعبه یخونه سمت به و شدم ماشین سوار

 با در چون بودند؛ پنجره پشت هاباشی فوضول اینکه مثل. بودم هااین کعبه یخونه

 گوشه از جیرجیرک صدای. شدم پیاده و حیاط تو بردم رو ماشین. شد باز تیکی صدای

 رو سالن در. نبود بلند هاجونور این صدای که بود عجیب. بود شده بلند حیاط کنار

 از که افتاد باجیخان خاله چهارتا به چشمم تعجب کمال با. شدم وارد و کردم باز

 :گفتم گردشده هایچشم با. بود معلوم دماغشون فقط روگرفتن شدت

 خبره؟ چه اینجا هست معلوم -

 .نکردیم کاری ما مادرم جان به. خواهر سالم -

 .هامسخره کوفته -

 در رو روپوشم و چادر. بیارن در هابازیمسخره این از شغلم سر داشتند عادت همیشه

 .مبل رو دادیم لم چهارتایی و آوردم

 .دارم داغ خبر یه بنده بروبکس خب -

 کردی؟ بدبخت رو کی دوباره باز -

 مرده؟ کسی -

 بمیره؟ قراره کسی -

 .رفتنیه دیگه گالبگل خانممعصومه. ببندید دقیقه دو بابا -

 :گفت و معصومه روی انداخترو خودش کعبه

 .میرممی تو بی من. نرو چرا؟ -

 .بگیره رو ایشون اومده شده خر یکی بابا. مسخره -

 به کردیم شروع و معصومه سمت بردیم هجوم همگی یهو. شد برقرار سکوت دقیقه چند

 .کردنشمالیتف
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 کیه؟ بگو سریع تند زود خب -

 .بودیم بازیهم هم با قبالا . داداشمه هایدوست از -

 :داد ادامه خنده با معصومه. زدیم کف و کشیدیم بلندی هو همگی

 .ایناست و فرش کار تو باباش مثل که هم شغلش -

 .آقاتون یمغازه در ببر بقچه تو بپیچ بپز، لوبیاپلو قدیمی هایزن این مثل سپ -

 :گفت و داد دماغش به چینی معصومه

 !چندش کوفت -

 .کردم پیچفیتیله رو پرستو باالخره امروز. چیزی یه. هابچه هابچه -

 کجا؟ کی؟ چی؟ -

 مبل روی خنده شدت از شونهمه. کردم تعریف براشون موموبه رو امروز یماجرا تمام

 .بودند شده ولو

 .باشه ایستاده ننش و پرستو روی تو نمیشه باورم. بگو رو آرسام وای -

 .شوکم تو هنوز هم خودم من راستش -

 .زد حرکتی یه خانشیربرنج باالخره پس -

 .کن جمع رو حواست. اینجاما من! اهم -

 .ترسیدم وای وای -

 :گفت داد و جیغ با انهعرف. روش نشستم و سمتش بردم هجوم

 .داره وزن گاو یاندازه. کردی لهم. من روی از پاشو. بمیری -

. نشست من پای روی هم اون و سمتمون دوید کعبه. بودن کرده غش خنده از هابچه یهمه

 .بود باال وزنش واقعا کعبه آخه. باال بود رفته هم من جیغ حاال

 اون که کن رحم بدبخت یعرفانه این به نیکنمی رحم من به. کردی لهم پاشو کعبه -

 .شد حلیم زیر

 شروع و هاشپهلو سمت بردم رو دستم همین واسه خونم؛می خر گوش تو یاسین دارم دیدم

 و خندیدن ترتر به کرد شروع بود افتاده ما روی که طورهمون. دادنشقلقلک به کردم

 وساطت با باالخره. داده جون زیر اون عرفانه که بودم مطمئن دیگه حاال. خوردنوول

 .شد بلند رومون از کعبه حمیرا، و معصومه

 هستین؟ پیتزا یپایه هابچه -

 .براش میدم جون که من! ایول -

 نمیدی؟ جون غذایی چه واسه تو قلنبت شکم اون قربون -

 :گفت معصومه. خنده زیر زدن همه

 بخریم؟ بیرون از هابچه -

 .میده حال ربیشت کنیم درست خودمون نه -

 .کشهمی طول زیادی آخه -

 .باشیم خوش بذار شبه یه بابا -

 .خونه میری دیر بگو بزن زنگ مامانت به. آره -

 چون هم مامان. دادم خبر مامان به و کردم قبول هااین هایبازیکنه با باالخره

 .داد اجازه شناخت،می رو هامدوست
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. کرد پلی رو موزیک و برد دست عرفانه. مافتادی راه و شدیم کعبه ماشین سوار همگی

 و نداختنمی جفتک پشت اون معصومه و عرفانه. ترکید تند خارجی آهنگ صدای با ماشین

 هیکلش مدام فرمون پشت کعبه وسط این. کردنمی همراهی خواننده با خودشون خیال به

 نشسته من شتپ درست که حمیرا! داشتیم کم رو همین فقط. خندیدمی و دادمی تکون رو

 رو فلش و کردم قطع رو موزیک سریع. زد چشمک و دستم تو گذاشت رو سبزرنگی فلش بود

 : شدم ولو خنده از آهنگ شدنشروع با. تو زدم

 خفته خون در یالله به -

 شسته جان از دست شهید

 آخر فریاد به قسم

 مادر لرزان اشک به

 عرفانه. بود اومده در مردیممی مداشتی خنده از که حمیرا و من از غیر به همه داد

 :گفت لگد و داد با

 کردی؟ عوض رو آهنگ چرا چیه؟ دیگه این -

 جبهه؟ ریممی داریم مگه -

 نبود؟ بهتر آهنگ. هامزهبی -

 عقل سر کمیه بذاره تاثیر روتون بلکه بدین گوش. کنید حیا کمیه. بکشین خجالت -

 .بیاین

 هان؟ بدین؟ گوش خارجی موزیک قانون مأمور جلوی داره معنی چه اصالا . بله -

 که طورهمون هم حمیرا و من. دادن تکیه درهم هایاخم با و ـینه*سـبه دست شونسه هر

 تا. داشت نگه فروشگاه یه جلوی کعبه باالخره. قدش زدیم یواشکی خندیدیممی ریزریز

 نگاه بهم اویکنجک با و برگشت. کشیدم رو عرفانه بازوی سریع تو، بریم اومدین

 موهاش به. کرد رو کار همین متقابالا  هم اون. انداختم باال براش رو ابروهام. کرد

 اما نبودم؛ مذهب خشک آدم. کردم اشاره بود عقب حسابی شالش و بود شده ریخته که

 :گفت زار یقیافه با. بود خراب واقعااِا  عرفانه وضعیت

 .نده گیر جدت سر رو تو آیدا -

 فروشگاه تو نکشی جلو رو شال اون تا. نمیدم گیر بهت منم کنی رعایت اگر -

 .ایستممی اینجا صبح تا شده حتی. ریمنمی

 لبخند. کشید جلو رو شالش ناچار همونه بگم هرچی لجبازم خیلی دونستمی که عرفانه

 اما بود؛ خوبی دختر عرفانه. بشیم فروشگاه وارد کردم اشاره و زدم ایپیروزمندانه

 خوشگلی دختر. بگیرم سخت بهش گاهی شدممی مجبور همین برای و بود شیطون یکمیه

. نداشت عرفانه از کمی دست هم حمیرا. درشت مشکی هایچشم و صاف مشکی موهای. بود

. شده ما از ترپخته شقیافه هااین و اصالح خاطربه و بود کرده ازدواج پیش سالسه

 بودنشتپل وجود با هم کعبه. داشت خرمایی هایشمچ و سوخته ایقهوه یشدهرنگ موهای

 مثل هم معصومه. خوردنمی رو حسرتش همه که داشت بلند فرفری موهای و بود نمکی

 اومدم خودم به. بود شیطنت و خریکله از پر باطنش اما داشت؛ معصومی صورت اسمش

. کننمی وادع بده هل رو خرید سبد چرخ کی اینکه سر دارن عرفانه و معصومه دیدم

 :گفتم حرص با و کردم جداشون زور به و سمتشون رفتم

 کنید؟می رفتار هابچه مثل چرا. ببرین رو آبرومون شیدمی موفق امشب ببینم -

 .بدم هلش باید من. رسیدم زودتر من -

 .میده هل کعبه اصالا . اینجا بیا کعبه! کعبه -

 و گشتیممی هاقفسه بین که طورمونه. نکردم توجهی بهشون اما شد؛ بلند هردوشون داد

. داشتنبرمی هم تنقالت و خوراکی سری یه بچه هاوسط اون خریدیممی رو پیتزا لوازم

 تو برن تاسه اون و کنیم حساب بریم حمیرا و من شد قرار. بود شده پر تقریبااِا  سبد

. خورد دیگه نفر یه سبد به سبد یهو دادیممی هل رو سبد داشتیم که طورهمون. ماشین

  ِ  :گفت و باال آورد رو سرش پسر 
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 .نبود حواسم خوام؛می معذرت -

 .نیست مشکلی -

 برام چقدر. انداختم صورتش تو دیگه نگاه یه شدیممی رد کنارش از داشتیم وقتی

 :اومدم خودم به حمیرا صدای با. بودمش دیده جایی یه انگار. بود آشنا

 .اهقفسه تو رفتیمی داشتی شد؟ چت -

ِ   یقیافه نظرتبه -  نبود؟ آشنا پسر 

 شناسیش؟می تو. بشناسمش نکنم فکر. نه پسر ؟ -

 .دیدمش جایی یه قبالا  کنممی حس. دونمنمی -

 تاسه این کنی دیر اگر که بریم بیا فعالا . دیدیش جایی خیابونی کوچه تو قبالا  شاید -

 !ها تو ریزنمی وروجک

ِ   خیالبی  تو وروجک تاسه. بیرون زدیم فروشگاه از و کردیم حساب خنده با و شدم پسر 

 .خوردمی تکون داشت ماشین هاشونکردنوورجهورجه شدت از بودن نشسته ماشین

 .سالشونهشیش که انگار -

 .شممی نگرانشون واقعاا  درنیارن بازیدلقک روز یه اگر -

 :گفت و جلو آورد رو شکله عرفانه. افتادیم راه باالخره و شدیم سوار دوتایی

 .بیام منم میگه ایمکعبه یخونه میگم دادم اس مسعود به هابچه -

 :گفتیم زمانهم حمیرا و من

 !کرده غلط -

 کن؟ کات یارو این با نگفتم من مگه اصالا  -

 .میدی گیر من به داری هم فقط. هاشدی بلند لج دنده رو از امشب آیدا بابا -

 :گفتم و مگرفت هامانگشت بین رو دماغش

 فهمیدی؟. شری چون -

 .میشه دراز االن کن ول. دماغم آخ -

 :گفتم تعجب با. بود یازده دیگه ساعت. نشستم صاف و کردم ول رو دماغش خنده با

 .دادیم لفتش فروشگاه تو چقدر! ببین رو ساعت اوه -

 .دیگه همینه دوتا این هایبازیدلقک با. بله -

 .خانمی شما نکه -

 .نکنید شروع ازب دخترها -

 .موش و گربه و سگ. جری و تام کارتون مثل شدین -

 و موشم من که بیداد و داد به کردن شروع گفتم رو این تا. زدمنمی رو حرف این کاش

 .شدیم خیالشونبی و دادیم تکون تأسف روی از سری حمیرا و من. فالن و ایگربه تو

 شد؟ چی آزمایشت جواب حمیرا -

 . منفی -

 .بشی جوجودار نیست قرار فعالا  پس -

 :زد داد بلند عرفانه بزنه، حرفی خواست حمیرا تا

 .رو اونجا -
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. بود شده پارک خیابون کنار ماشین یه. کردم نگاه بود کرده اشاره که جایی به

 .بودند بیرون هم مرد تاسه. بود شده پنچر ظاهراا 

 !ـل*بغـ بزن بدو ـل،*بغـ بزن -

 .خطریه. زنهنمی پر توش مگس بنداز خیابون به نگاه یه ل؟ـ*بغـ بزن رو چیچی -

 .کنیم ولشون طوریهمین اونجا نمیاد خوش رو خدا اما آره؛ -

 نه؟ یا کنار بزنم کنید؛ مشخص رو من تکلیف -

 آخر. اومدنمی دلم دیگه طرف از و ترسیدممی طرف یک از. چرخید من سمت هاسر یهمه

 :گفتم و مانتوم آستین تو کردم و آوردم در کیفم از رو جیبیم چاقوی سر

 .ـل*بغـ بزن -

 تو کردم رو هامدست. بلرزم لحظه یک که شد باعث هوا سوز. شدیم پیاده ماشین از

 رسیدیم بهشون تقریباا  وقتی. برداشتم قدم هااون سمت به حمیرا پشت و مانتوم جیب

 مشغول طورهمون حمیرا. بود فروشگاه داخل پسر همون. ببینم رو یکیشون صورت تونستم

. بودم پسر   آشنای صورت گیج و بودم ایستاده طورهمین من اما بود؛ مشکلشون پرسیدن

 ازش شیطنت اما داشت؛ ایساده یقیافه. مشکی پرپشت موهای با مشکی ابرو و چشم

 باز یکی این یچهره. بود توهم هاشاخم بدجوری. کردم نگاه دومی پسر به. باریدمی

 بینی با سبزه صورت و باشه ترکوچیک خوردمی شونهمه از هم سومی  . بود قبلی از تربه

 :گفت و بود آشنا شچهره که اونی سمت برگشت اخموئه پسر لحظه یک. داشت بلند

 .رسیممی تردیر بگو هابچه بزن زنگ کیوان -

 کردممی اساحس بود؟ کی دیگه کیوان کیوان،. شد گرد هامچشم کیوان اسم شنیدن با

 کنی احساس که سخته خیلی. شدمی اکو سرم تو طورهمین کیوان اسم. شناسمشمی شدیداا 

 :گفت گوشم دم معصومه. کیه که نیاد یادت اما شناسی؛می رو یکی

 کنه؟می درد سرت آیدا؟ خوبه حالت -

 بود؟ چی مشکلشون. خوبم نه نه -

 .شده خراب ماشینشون از قطعه یه نشدن، پنچر -

 میگه؟ بهشون چی داره حمیرا االن خب -

 مکانیکی یه از رو قطعه سر اون بیاد باهامون ما ماشین با یکیشون که میگه -

 .ارزونیه یقطعه. بخره

 .بشه ما ماشین سوار غریبه پسر یه مونده کم خوبه؟ حالتون بیاد؟ ما با! چی؟ -

 .ستننی کاری اهل اصالا  که معلومه. کن نگاه شونچهره به بابا -

 و بد که نوشته بد و گناهکار آدم پیشونی رو مگه. نکن قضاوت کسی ظاهر روی از -

 گناهکارن؟

 هم هوا. گیرممی وجدانعذاب یکی من بریم بذاریم طوریهمین اگر اما دونم؛نمی -

 .سرده خیلی

 .میشه چی ببینم بذار حاال -

، ِ  بهم شک با دیده، جایی رو من قبال که انگار سمتشون رفتم که وقتی کیوان، پسر 

 طورهمون اخموئه پسر. برداشت روم از رو نگاهش و شد خیالبی سریع اما کرد؛ نگاه

 :گفت گوشم دم کعبه. گفتنمی چیزی و بود داده تکیه ماشین به

 .نخوره رو من بگو. ترسممی من. اخموئه چقدر یارو اون -

 در دید تا اخموئه پسر. بودم گرفته رو مخنده جلوی زوربه. گرفت مخنده لحنش از

 هاماخم. اومد بند ناخودآگاه مخنده. رفت غرهچشم بهم هستم نخندیدن برای تالش حال

 غلیط گمشوی برو یه توانم تمام با کیه؟منم کرده فکر یارو این. توهم رفت بدجوری

 . پرید باال ناخودآگاه ابروهاش. گفتم بهش زیرلبی
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 .ریممی پسر   این با عرفانه و معصومه من، بمون؛ هکعب با خوایمی تو آیدا پس -

 کعبه من، و رفت هااین حمیرا همراه اخموئه پسر. دادم تکون تأیید ینشونه به سری

 چراغ به و دادم تکیه بود پژو یک که هااون ماشین به. موندیم دیگه دوتای اون و

 از هم. کردمی عبور نیماشی ندرت به. زدم زل بود بسته که روروبه یمغازه زنچشمک

 کنارم. اومدم خودم به کیوان صدای با. ترسیدممی ازش هم و اومدمی خوشم سکوت این

 :فاصله با اما بود؛ ایستاده

 سابقه حاال تا. شد چش ماشین این یهو دونمنمی. شدیم شما مزاحم که شرمنده -

 .نداشته

 رو کار همین بودین ما جای اگر هم شما مطمئناا . بود وظیفه. کنممی خواهش -

 .کردینمی

 .دیدم جایی قبالا  رو تونچهرهته نظرم به ببخشید، -

 کرد فکر که کیوان بودم؟ آشنا براش هم من یعنی. کردم نگاهش باالرفته ابروهای با

 :گفت سریع اومده بدم

 .آشنایید خیلی نظرمبه. گفتم واقعاا . نکنید برداشت بد وقت یه -

 .دیدم جایی قبالا  رو شما یچهره منم نظرهب. نیست مشکلی نه -

 سمتشون به و گرفتم فاصله کیوان از ترس با سبزه پسر اون داد و کعبه جیغ صدای با

 کیوان. آوردندرمی بازیغربتی داشتن و جدول باالی بودن رفته هردوشون. کردم نگاه

 :گفت تعجب با و سمتشون رفت. داشت رو من حالت هم

 زنید؟می داد ریندا چرا شده؟ چی -

 سرمون کیوان و من. کرد اشاره کیوان پای زیر به لرزون هایدست با کعبه

 رو زمین ریزشده هایچشم با. ببینیم رو هاوحشیگری این عامل تا پایین انداختیمرو

 .افتاد رنگسیاه کوچولوی موجود یک به چشمم یهو که کردممی نگاه بود تاریک که

 !سوسک -

 دیدم. عقب پرید قدم چند که سوسک دیدن از یا شد هل کعبه جیغ از انکیو دونمنمی

 شوتش لگد یک با و سوسکه سمت رفتم همین برای میشه شروع کعبه هایجیغ داره دوباره

 :گفتم و کردم ترسو دوتا اون به رو. دیگه طرف یک کردم

 سوسک ریزه یه از هیکالتون این با. کنه سکته بود نزدیک دید رو شماها سوسکه وهللا -

 ترسید؟می

 .میشه چندشم فقط ترسم،نمی سوسک از من -

 به که کیوان. دادم تکیه ماشین به دوباره و گفتم بهش «خودت جون آره» یه لب زیر

 :گفت بود کشیده خجالت پریدنشعقب خاطر

 ...و شدم هل دوستتون جیغ از یهو من -

 .کردم تجربه خودم من. دترهب هم الکتریکی شوک از کعبه هایجیغ. دارین حق -

 هابچه یسروکله باالخره ربع یک حدود از بعد. خندید بود شده راحت خیالش که کیوان

 بود جدول باالی هنوز که کعبه به حمیرا. شدن پیاده ماشین از شونهمه. شد پیدا

 :گفت و کرد نگاه

 کنی؟می کارچی باال اون تو دختر -

 . بود سوسک زمین روی -

 رو خودش حالت سریع اما شد؛ هول و پرید رنگش کمی سوسک اسم شنیدن با موئهاخ پسر

 غیر به پسرها بودن؟ کی هااین خدایا. بود آشنا برام شدنشهول این چقدر. کرد حفظ

 .افتادیم راه و کردن تشکر گنداخالق اون از

 شد؟ چت یهویی اونجا ساکتی؟ چرا آیدا؟ چیه -
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 :گفت گیجی با زادآ دولتهفت از همیشه که کعبه

 بود؟ چطوری مگه -

 .بود گیج بود، فکر تو بود، مات -

 آیدا؟ میگه راست -

 ارانگ ساده؛ دیدن یه نه. دیدم جایی رو هااین قبالا  کنممی حس چرا دونمنمی هابچه -

 .شناختمشونمی خیلی که

 .منظورمه دور هایفامیل فامیالتونن؟ یعنی -

 .اصالا  نک ولش پوف. شاید دونمنمی -

 از و خونه رسیدیم. شدن خودشون هایبازیمسخره مشغول و نگفتن چیزی دیگه هم هااون

 خونه همین برای و مشهد بودن رفته وقتی چند کعبه پدر و مادر. شدیم پیاده ماشین

. داشتن وجوریجمع و قشنگ یخونه. خونه داخل بردیم رو وسایل دخترها با. نبودن

 از بعد. کردنمی پارک توش رو ماشین که بود راه باریکه یه شدمی باز حیاط در وقتی

 در کنار شدمی باز که سالن در. بود گلدون و گل از پر و وجورجمع حیاط یه اون

 بود راه باریکه یه روروبه. داشت پنجره حیاط به رو که بود بزرگی نسبتاا  آشپزخونه

 راه یه شونخونه پشت. داشت قرار بهداشتی سرویس و حمام خواب، اتاق دوتا داخلش که

 و تو اون رفتیممی هامونبچگی کعبه و من که کوچیک اتاق یه به خوردمی باریکه

 .باهوش سگ یه شده؛ آموزشوندست سگ جای اونجا االن اما کردیم؛می بازیمسخره

 معصومه عرفانه، داد و جیغ صدای. آوردم در رو چادرم و گذاشتم اپن روی رو هاخرید

 اتاق از و زدم خفن داد یه. کردن شروع دوباره باز. شد بلند هااتاق تو از کعبه و

 :گفتم اخم با و بیرون کشیدمشون

. نیست خبری پیتزا از. شماها و دونممی من بیارین در بازیوحشی بخواین اگر -

 دیگه کارهای هم حمیرا و من و کننمی خرد رو هااین و قارچ عرفانه و معصومه کعبه،

 .میدیم انجام رو

 کردم وراون رو روم اینکه محض به اما شدن؛ آشپزخونه وارد زیربه سر و آروم خیلی

 :شد شروع داداشون و جیغ دوباره

 .کنممی خرد رو هاسوسیس من -

 .هاسوسیس تو زنیمی گند تو نخیر -

 .کنی خوردشون ستاره و قلب مدل خوایمی هم عالیجناب -

 یه مونهمه به هم آخرش خورینمی رو چهارتاش کنیدمی خرد دوتا که ستشما از بهتر -

 .رسهمی سوسیس نصفه

 مشغول حمیرا با. کنم لهشون نزدم وقت یه تا بگیرم نشنیده رو صداشون کردم سعی

 معصومه کردممی آماده رو مخصوص هایظرف داشتم وقتی. شدیم هااین و خمیر کردندرست

 :گفت کردمی خورد رو هاقارچ که رطوهمون و اومد کنارم

 .بگیرم کمک ازت موردی یه در خواستممی آیدا -

 .عزیزم بگو جانم -

 ...گفتم که خواستگار این -

 .کودکی دوران همبازی همون -

 .بودمش ندیده که سالهیازده-ده االن من راستش ببین. آره -

 داره؟ ایرادی چه مگه خب -

 :گفت آروم و آورد پایین رو صداش معصومه

 .دارم شک بهش -
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 چی؟ یعنی -

 .کاسشهنیم زیر ایکاسه کنممی احساس. دونمنمی -

 کنی؟ چه خوایمی زندگی هایوسط کردی شک بهش کاری اول همین جانمعصومه -

 یادته؟ رو سارا -

 بود؟ متنفر ما اکیپ از که دختر همون موبور، دختر همون --

 بهم جمله یک فقط پیش وقت چند. ارتباطم در اشباه هنوز من رو اون. همون ها -

 . نکن اعتماد بهش راحت که بود این هم اون گفت،

 ...جمله یه همین خاطربه. کردهمی حسادت ما به همیشه اون معصومه -

 بوده؛ حسادت روی از حرف این و خوادنمی رو خیرت دختر این میگه دلم یه. دونممی -

 .نیست خودم دست. اونه با حق شاید گهمی وجودم یدیگه ینیمه اما

 نمیگی؟ تخانواده به رو بودنتمشکوک همین چرا اصالا  خب -

 هر از نظرشونبه. دوننمی پیغمبر یبچه مثل رو پسر   این هااون. جاستهمین من مشکل -

 .پاکه نظر

 .طورههمین هم شاید خب -

 .دارم نیاز بهت که اینجاست درست -

 .کنمنمی دریغ بیاد بر دستم از مکیک هر. عزیزم بگو -

 .کنی تحقیق شدرباره دقیق و کامل خیلی پنهانی خواممی ازت -

 دیگه؟ جاسوسی همون یعنی -

 .داد تکون سری و خندید

 .نداریم بیشتر که خانممعصومه یه. چشم -

 .کنیمی حقم در بزرگی لطف -

 چونبی همین برای خواستم؛یم رو خوشبختیش خدا از. بود منداشته خواهر مثل معصومه

 مخصوص پیتزای بسیار هایکاریخراب و بازیمسخره با باالخره. کردم قبول چرا و

 یک ساعت. خوردیم تونستیم تا هم دور شوخی و خنده با. شد آماده وچلخل هایسرآشپز

 .شدم رفتن یآماده دیگه که بود نیم و

 .حاال بمون -

 .گذشت خوش خیلی. مرسی. کار سَر   برم باید فردا دیگه، نه -

 .افتادم راه خونه سمت به و شدم آرش ماشین سوار و کردم تشکر و خداحافظی همه از

 آ

*** 

 یاسی

 برداشتم رو دفترنمره. گذاشتم میز روی رو استکان و خوردم رو چاییم از قلپ آخرین

 در. کالس سر رفتن که بودم هاییمعلم آخرین جزو تقریباا . افتادم راه کالس سمت به و

 من تا و برگشت دخترها از یکی. بودن گرفته عروسی هابچه همیشه مثل و بود باز کالس

 :زد داد بلند دید رو

 .برپا -

 بودن کالس وسط که هاییاون و شدن بلند جاشون از بودن جاشون سر که هابچه یهمه

 هایسالم جواب رس با رفتممی میز سمت به که طورهمون. هاشوننیمکت تو ریختن سریع

 زیر به نگاهی. نشستم و میز یگوشه گذاشتم رو کیفم. دادممی رو هاشونبعضی
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 تنشون هاشونورزشی شلوار همیشگی نفرسه-دو از غیر به شونهمه. انداختم هاشونمیز

 .بود

 .حیاط سروصدابی و صف با همگی خب -

. حیاط رفتن داد و جیغ و ازیبشلوغ با هم باز سروصدابی بودم کرده تأکید اینکه با

 آزادیشون روز امروز. دیدممی رو هابچه بازی و بودم نشسته نیمکت روی حیاط تو

 بود پابه والیبال بساط حیاط یدیگه یگوشه کردن،می بازی وسطی داشتن هابعضی. بود

 ادی. کردنمی تعریف داستان همدیگه برای وتابآب با داشتن و بودن نشسته وتوکتک و

 به کردیممی شروع ورزش هایزنگ فاطمه و آیدا با! خیربه یادش. افتادم خودم بچگی

 .بود شده تنگ هردوشون برای دلم چقدر. بازیدلقک

. شد زوم حیاط یگوشه تنها دختری رو چشمم بودم، خاطرات مرور حال در که طورهمون

 زدهبیرون مقنعه از لیدهژو موهای و نشستنخمیده حالت از نبود، کردندقت به نیازی

 که خلیلی شادی شادیه؛ که زد حدس شدمی تنهابودنش صدالبته و چروکش هایلباس و

 از دور ناراحت و افسرده همیشه. ندیدمش خندون و شاد من وقتهیچ کوچیکش اسم برعکس

 از. ننوشتنمشق یا نخوندندرس خاطربه دفتر تو همیشه یا نشسته گوشه یه هابچه

 بلند جام از ناخودآگاه. شده فوت پدرش که بودم فهمیده مدیر و هامعلم ایهصحبت

 مونده خیره مدرسه کوچیک باغچه به بود روشن سبز که هاشچشم. رفتم سمتش به و شدم

 تکون یه حتی و نشد اومدنم یمتوجه که بود فکر تو قدراین. نشستم کنارش. بود

 دوستی هیچ که افسرده دختر این کار از سر داشتم دوست خیلی. نخورد هم کوچیک

 ازشون مخصوصا خودش اما سمتش؛ میرن هابچه که بودم دیده حاال تا. بیارم در نداشت

 بود کرده فوت سالگیشسه تو پدرش اما پدرشه؛ خاطربه کردممی فکر اوال. کنهمی دوری

 .بود سالشچهارده شادی االن و

. کرد نگاه بهم گردشده هایچشم با و پرید اج از یهویی. گذاشتم ششونه روی رو دستم

 بودن؛ هاچشم ترینقشنگ هم باز اما بود؛ پیدا توشون غم از گردی اینکه با هاشچشم

 شدمی اما بود؛ شده کدر و ژولیده اینکه با موهاش. زدنمی برق همیشه که روشن سبز

 زیر اما داشت؛ شفافی سفید پوست. داد تشخیص کثیفی همه اون زیر از رو بوربودنش

 با منم، فهمید که وقتی. کردمی ترتکیده رو قیافش همین و بود افتاده گود هاشچشم

 :گفت و شد بلند وال و هول

 .شمایید نفهمیدیم ببخشید خانم -

 :گفتم لبخند با

 .بشین. عزیزم نداره اشکالی -

 و نگفت چیزی اما بود؛ ناراضی کنارش من بودن از و معذب شدیداا  که بود معلوم

 مدت این تو و شناختمشنمی اگر. گرفت فاصله ازم زیادی حد تا و نشست نیمکت یگوشه

 ازم قدراین که دارم جذام یا میدم بو کردممی گمون حتماا  بودم ندیده رو هاشرفتار

 تو توننمی تا خودشون کردنشیرین برای کالس خودشیرین دخترهای از خیلی. نشسته دور

 دلش نبود؛ بقیه مثل شادی اما کنن؛می زبونیبلبل و شیننمی ارمکن هاتفریح زنگ

 باال التماس و اصرار با هاشنمره نداشت دوست. کنه عزیز همه پیش رو خودش خواستنمی

 که شدم متوجه دیدم رو شکارنامه قبالا  وقتی. نبود مهم براش نمره نظرمبه اصالا . برن

 .بود بد واقعاا  این و پونزده زیر نمراتش تمامی

 نشستی؟ تنها چرا -

 .طوریهمین -

 بده؟ حالت -

 .نه -

 .کنی استراحت کمییه نمازخونه بری خوایمی -

 .نه -

 کنی؟ بازی هابچه با خواینمی -

 .نه -
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 تا. شدممی کالفه داشتم دیگه. دادمی جواب کوتاه و ایکلمهیک رو هامسؤال تمام

 ببخشید یه با خواسته خدا از شادی. خورد نگز کنم امتحان رو شانسم دوباره اومدم

 خدایا. کردممی نگاه بود دوییده که راهی به مات طورهمون. کالس سمت دویید سریع

 دونم؛نمی رو دلیلش. شدم دفتر وارد پکر و برداشتم رو دفترنمره چشه؟ دختر این

 همکار و میصمی هایدوست از یکی که- علوم دبیر محمدی،. بود گرفته خیلی حالم اما

 :گفت زنوننفس و نشست کنارم -بود خوبی

 .گرفت صدام زدم داد بس از. برامون ذارنمی نفس مگه هابچه این -

 تو که شد متوجه وقتی. کردممی سیر دیگه جای من اما زد؛می حرف داشت بندیه محمدی

 و منهشو روی زد کنه،می صحبت دیوار و در برای داره و کنممی سیر دیگه باغ یه

 :گفت

 شدن؟ غرق هاتکشتی شده؟ چی ارسطو -

 .کنهمی درد سرم کمیه فقط خوبم، -

 .بخور یکی بیا. دارم قرص کیفم تو -

 که طورهمون محمدی. کشیدم سر آب لیوان یه با و گرفتم ازش رو قرص خواسته خدا از

 :گفت گرفتمی ازم رو لیوان

 .کالس سر بری دیگه خوادنمی امروز خونه برو پاشو -

 .خوبم نه -

 زدی؟ حرف حرفم رو تو باز -

 دیگه همین برای خونه؛ برم داشتم دوست هم خودم. گرفت مخنده طلبکارانش لحن از

 حیاط تو. افتادم راه و کردم خداحافظی همکارها از. کردم قبول و نزدم حرفی

 سوار و مداد تکون رو سرم. بود نشسته روش شادی که نیمکتی به افتاد چشمم دوباره

 راه و زدم استارت. شدمی رد ماشینی وتوکتک. بود خلوت مدرسه یکوچه. شدم ماشینم

 .کردم روشن رو رادیو بره، بیرون سرم از شادی فکر اینکه برای. افتادم

 .جوان رادیو با باشین ما همراه -

 :کردم عوضش و بردم دست

 ...برامون تبریز از صادقی محمد آقای -

 .بمونه گذاشتم رو همون. رسید سنتی آهنگ یه به تا دمکر عوض دوباره

 خدایی و پاکی تو که گویم تو ذکر ملکا -

 راهنمایی توام که ره همان به جز نروم

 پویم تو فضل از همه جویم، تو درگاه همه

 سزایی توحید به که گویم تو توحید همه

 ...کریمی تو عظیمی، تو حکیمی، تو رحیمی، تو

 بابا؛ یخونه برم امروز بود قرار. شدم پیاده و کردم پارک ینگپارک تو رو ماشین

 ترجیح رو خودم نقلی و کوچیک یخونه همین برای نداشتم؛ حوصله و حال اصالا  اما

 هایلباس. مبل رو انداختم رو کیفم حوصلگیبی با و کردم باز رو خونه در. دادم

 فکر اول. کشیدم دراز بیرون هایلباس همون با و زدم کنار رو مبل روی یشدهپخش

. سرماخوردگیه برای نصفش که بینممی االن اما شادیه؛ خاطربه خرابم حال که کردم

 ساعت یک تا و تراس تو رفتم نازکم لباس به توجهبی اومدمی بارون رگباری که دیشب

 نت پای خیسم هایلباس به توجه بدون تو، اومدم که هم وقتی. نشستم بارون زیر

. کنننمی هم هاآدم ترینخنگ که کنممی کارهایی یه هاییموقع یه بابا قول به. منشست

 بدون و شدم بلند حالیبی با. شد کردم فکر یادامه از مانع تلفن زنگ صدای

 : دادم جواب شماره به کردننگاه

 الو؟ -
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 نمیدی؟ جواب رو گوشیت چرا کجایی. سالم -

 .نداره شارژ هم گوشیم خوردمسرما. بده فرصت بابا. سالم علیک -

 کردی؟ احتیاطیبی دوباره باز -

 داشتی؟ کارم خب. حاال -

 .ها اینجا بیای بود قرار -

 هم شما اونجا میام خوردم سرما که هم االن. درگیرم چقدر دونیمی که خودت بابا -

 .گیریمی ازم

 .داری آستینت تو بهونه یه همیشه -

 نداری؟ کاری -

 .ظخداحاف. نخیر -

 انداختم کلداکس دوتا. نداشتم رو باهاش کلنجاررفتن یحوصله اصالا . کردم قطع سریع

 اتاق یگوشه هالباس از تپه یه. شام بازار نه که اتاق. اتاق سمت رفتم و باال

 و باز غیرورزشی و ورزشی هایکتاب اقسام و انواع اتاق یدیگه یگوشه. بود افتاده

 چی. نشسته هایلیوان و هاظرف از بود پر کامپیوتر میز یرو. بودن افتاده بسته

 و گرفت مخنده غریبم و عجیب فکرهای از. بشن غیب مجیاجی یه با هااین یهمه شدمی

 این تو حاال خدا ای. شد بلند تلفن زنگ مخنده میون. خندیدن به کردم شروع حالبی

 باالخره اما ندم؛ جواب خواستمیم اول. بزنه زنگ باید زرت و زرت تلفن این وضعیت

 .دادم جواب و رسوندم تلفن به رو خودم زحمت و زور هزار با

 الو؟ -

 .خاصیتبی همیشه بانوی بر سالم -

 .الال برم خواممی بزن رو حرفت ندارم رو هاپرت و چرت این یحوصله و حال اصالا  گیتا -

 میایم داریم فرنوش و من ناال چون باشی؛ داشته حوصله که بهتره. گوگولی اوخی -

 .پیشت

 .اصالا  نیستم خونه من. خودبی! چی؟ -

 .افتیممی راه داریم که شو حاضر برو بدو. نزن خودبی حرف -

 دست به گوشی مبهوت و مات طورهمون. کرد قطع رو گوشی من به دادنمهلت بدون بعد

 باشن؟ پررو توننمی قدرچ نفر دو باشه؟ بدشانس تونهمی چقدر آدم یه. بودم ایستاده

. کنمنمی باز براشون رو در بیان اصالا ! جهنم به. انداختم مبل روی محکم رو گوشی

 در پشت بیان وقتی. دادم لم تخت روی راحت و اتاق تو رفتم و زدم خبیثی لبخند

 آخه. شدم پشیمون لحظه یک. بشن محلبی خروس نباید دیگه که میشه حالیشون بمونن

. هستن که هستن گفتم دلم تو و نذاشتم محل باز اما بودن؛ دخترعموهام ناسالمتی

 کشیدم گردنم تا رو پتو و زدم وجدانم به محکم چک یه. محلهبی خروس محلبی خروس

 رو هامچشم. اومدم در خلسه از بلند صدایی با. شد گرم هامچشم آرومآروم. باال

 دوباره خیالبی. رسیدن پس. بود نهخو زنگ صدای. کردم دقت کمیه. کردم بازنیمه

. انداختمی خش اعصابم رو داشت بود سرهم پشت خونه زنگ صدای. بستم رو هامچشم

 گرم هامچشم دوباره. رفتن باالخره پس. زدم بخشیرضایت لبخند. شد قطع صدا یهویی

 حشتو شدت از هامچشم. شد حلقه پام مچ دور دستی کردم حس که بردمی خوابم داشت. شد

 سمت به شد چی نفهمیدم که لحظه یک تو اما کنار؛ زدم سریع رو پتو. شدن گشاد

 فرنوش و گیتا یخنده شلیک صدای. شدم کوبیده زمین رو تاالپی و شدم کشیده پایین

 نگاه بهشون زدهبیرون حدقه از هایچشم با بودم ولو زمین رو که طورهمون. شد بلند

 نگاه بهم تعجب با هردو. پرسیدم بلند رو سؤالم ؟تو اومدن چطوری هااین. کردم

 .کردن

 .کردی باز برامون رو در خودت خوبی؟ یاسی وا -

 من؟ چی -
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 .دیگه آره -

 .بودم خواب که من ولی... ولی -

 .شد مضطرب قیافشون هردو

 کرد؟ باز برامون رو در کی پس چیه؟ منظورت -

 :گفتم و شدم بلند وحشت با

 خونمه؟ تو کسی یعنی... یعنی. دونمنمی... نمی... نـ -

 .دونمنمی -

 دوشون هر یخنده شلیک دوباره باز اما بیرون؛ برم که برداشتم رو میزم رو چاقوی

 .شد بلند

 خندین؟می چرا چتونه؟ چیه؟ -

 .گذاشت کار سر رو تو میشه راحت چه خدا وای -

 چیه؟ منظورتون چی؟ یعنی -

 .تو اومدیم کلید با ما خنگولک -

 کلید؟ کدوم کلید؟ -

 گارد سریع. خوردنمی تاب دستش تو کلید دوتا. داد نشونم و باال آورد رو دستش گیتا

 :گفتم و گرفتم

 کنه؟می کارچی شما دست من یخونه هایکلید -

 .زد روشون از برد رو هاتکلید گیتا بودی خواب و بودیم تخونه که روز اون -

 داری؟ مرض مگه چی؟ -

 .الزمه مبادا روز هواس گلم -

 کنی؟نمی باز ما روی رو در دیگه حاال -

 .خورهامفت. فهمیدنمی مریضم هاکنه --

 .کنیممی رو خودمون حال و عشق ما. باش مریض تو. داریم تو مریضی به کارچی ما -

 نداری؟ نظیر پررویی تو دونستیمی -

 .فهمیدم وقته خیلی. آره -

 . میریممی خستگی از داریم که کن راییپذی ما از بیا پاشو فعالا  -

 .بکشید هورت بود یخچال تو هرچی برین خودتون بخوابم خواممی من -

 :شد بلند گیتا صدای که بخوابم اومدم دوباره. شدن آشپزخونه راهی هردوشون

 .بره راه توش میشه چندشش آدم. کن راهبهرو رو تخونه کمیه بیا پاشو! یاسی -

 :کشیدم داد و سرم رو کشیدم رو پتو

 .کنید مرتب خودتون -

 .شد کشیده روم از پتو یهو ثانیه چند از بعد. نیومد صدایی هیچ

 !ببینم پاشو. کلفتتیم ما مگه -

 از. شدم خوابیدن خیالبی و شدم بلند مزاحم دوتا این هایداد و جیغ با باالخره

 لم مبل روی بیسکوییت یبسته و شیر یشیشه با که طورهمون گیتا. اومدم بیرون اتاق

 :گفتم عصبانیت با. زد چشمکی برام بود داده
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 بخوری؟ لیوان با میریمی. نخور شیشه از که نگفتم بهت چندبار مگه -

 .بیشتره حالش طوریاین -

 دست به گوشی گیتا موقع همون. شدم هاظرف شستن مشغول کسلی با و آشپزخونه تو رفتم

 .شد وارد

 .رهدا کار تو با -

 دم گذاشتم بابا اینکه هوای به و گرفتم رو گوشی. کردم خشکشون و شستم رو دستام

 .گوشم

 الو؟ -

 .شد بلند خط وراون از غریبه مرد یه صدای انتظارم برخالف

 .سالم -

 شما؟ -

 .ها واجبه سالم جواب -

 فرمایشتون؟. علیک -

 .ایعصبانی خانم چه اوه اوه -

 رو رو گوشی. شد بلند زنگ صدای دوباره. کردم قطع ور گوشی. مزاحمه که فهمیدم

 هااین. بودن زیاد عالف هایمزاحم این از. اپن یگوشه انداختم و گذاشتم ویبره

 از. بریزن هم به رو مردم اعصاب بگن وریدری چهارتا بزنن زنگ که کارشونه

 :گفت فرنوش. بیرون زدم آشپزخونه

 بود؟ کی-

 :گفتم همین برای م؛نداشت رو دادنتوضیح حال

 .بابا -

 بود؟ کی. بودنتمریض برای من به بود زده زنگ االن همین بابات خودتی خر -

 بوده؟ آقاتون نکنه -

 .بود مزاحم. نگو وپرتچرت -

 :گفت و انداخت باال برام ابرو گیتا

 مزاحم؟ دیگه؟ مزاحم -

 که بود افرادی ینترآزاردهنده از یکی گیتا. دادم تکون براش تاسف روی از سری

 شیطون گیتا کنار نبود؛ شیطون فرنوش اما. شیطون شدیداا  دختر یه. بودم دیده تاحاال

 .مبل رو کنارشون انداختم رو خودم. شدمی

 کاروکاسبی؟ از خبر چه -

 .میام و مدرسه میرم. نیست خبری -

 گرده؟برمی خارج از داره رضا داری خبر -

 کیه؟ دیگه رضا -

 .گیتا سابق رفیق بابا -

 .سابق میگی داری -

 .گیریممی خبر همدیگه از هنوزم اما قبله؛ مال دوستیمون درسته -

 هم؟ رو ریختی جدید کیس با داره خبر -
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 .رضائه یپسرخاله بهرام کاری؟ کجای -

 :گفتم و نشستم سیخ گردشده هایچشم با

 !سابقت؟ پسردوست یپسرخاله با رفتی تو یعنی! چی؟ -

 نشناختی؟ رو جونور این هنوز -

 !بکش خجالت کمیه گیتا -

 .کنم پارس سمتم بیاد یارویی هر که باشم تو مثل -

 خواسته خدا از که اونم. دنبالش افتادم و برداشتم رو میز روی خوریمیوه چاقو

 .مبل پشت پرید

 سگ؟ میگی من به -

 .سگ جون از دور بابا ای -

 .کنم خفتش دیوار یگوشه نستمتو آخر تا کردم دنبالش رو خونه کل

 .کردم غلط بگو -

 .کردی غلط -

 .بود هاشزانو گیتا ضعفنقطه. دادم قلقلکش تونستممی تا و جونش به افتادم

 .میمون نکن! یاسی -

 .کردم غلط بگو -

 .کردم غلط بابا، باشه -

*** 

 آیدا

 .نیست نیست، -

 .میشه پیدا بشین جایه دقیقه دو بابا -

 .نداشته شدنگم یسابقه آخه؟ چی یعنی -

 .جایی ایگوشه افتاده شاید -

 قصد امروز. کردم ناخنم یگوشه جویدن به شروع قراریبی با و نشستم تخت روی کالفه

 واجبم هایشماره یهمه که قبلیم سیمکارت اما بزنم؛ زنگ هامدوست از یکی به داشتم

 ها،کمد و هاکشو تو ها،این و مبل و تخت زیر گشتم، رو جاهمه. بود شده گم بود توش

. تو اومد رادمان و شد باز اتاق در. نبود که نبود اما ها؛جیب و هامکیف یهمه تو

 :گفت ناامیدی با و نشست صندلی رو

 .نبود گشتم، رو جاهمه -

 .سیمکارته اون تو زندگیم نصف کنم؟ چه حاال -

 ؟بود کی دیدیش که بار آخرین. عقب برگرد ببین -

 . سفیدم کیف پشت جیب تو بودم انداخته پریشب همین -

 بردی؟ هاکجا رو سفیدت کیف -

 .همراهمه همیشه تقریبا. جاها خیلی -

 تازه. شد بلند کردمی صدامون ناهار برای که مامان صدای بگه چیزی خواست ماهور تا

 خواستممی اول. بودم خسته واقعاا  دیگه اتفاق این با و بودم برگشته کار سر از

 راه بقیه همراه سریع و شدم پشیمون مامان بنفش هایجیغ یادآوردن به با اما نرم؛

 بود اومده امروز ماهور. بودیم رادمان و ماهور و مامان و من میز سر. افتادم
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 که رو رادمان این. بده خیرش خدا. کنه کمکش رادمان هایدرس تو کمیه تا مونخونه

 ذارهنمی هااین و کارم که منم. کنار ذارهمی ـوسه بـمی رو دفتر و کتاب کنی ولش

 کار باهاش خوادمی تا که هم آرش. شغلش منه مثل که هم آیهان. کنم تمرین باهاش

 .میشه شروع هاشونشیطنت و هاحرف کمکم کنه

 نشد؟ پیدا سیمکارت -

 .زیر زمین رفته شده آب بابا نه -

 .میشه یداپ که شاءهللاان -

 .ها نکشین جاروبرقی وقت یه باشه یادتون فقط -

 .بکشم جاروبرقی خواستممی امروز گفتی شد خوب -

 .نکشی من مادر -

 بمونه؟ کثیف خونه بذارم طوریهمین یعنی -

 .ستشماره از پر توش سیمکارته. کنید صبر فقط دوروز جونخاله -

 اوفته؟می خطر به مونهمه جون نشه، پیدا اگر دونستیمی اصالا  -

 :گفت آروم خیلی و جلو کشید رو خودش گردشده هایچشم با بود شده باورش که مامان

 میشه؟ چی مگه -

 :گفت وارزمزمه ما مثل هم ماهور

 .خونه تو ریزنمی مافیا گروه یه -

 :گفت و زد شگونه به چنگی مامان

 بریزیم؟ سرمون تو خاکی چه حاال! سرم به خاک وای -

 بلند صدای با رادمان لحظه همون. شدیممی خفه خنده زور از داشتیم ماهور و من

 رو سرمون. ترکید هم ماهور و من یخنده رادمان یخنده با. کرد خندیدن به شروع

. کردمی نگاه بهمون گیج طورهمون مامان. خندیدیممی هرهر و میز رو بودیم گذاشته

 . تیمگذاش سرکارش که بود نشده متوجه هنوز

 .اینساده چقدر شما خاله وای -

 چی؟ یعنی -

 و من نذاشت عصبانیت با گذاشتیم کارش سر که شد متوجه و کردیم تعریف براش وقتی

 خندیدیم؛ کلی اینکه با. کرد بیرونمون آشپزخونه از و بخوریم رو غذامون ماهور

 :زد داد ماهور. موند لوبیاپلو اون پیش دلم اما

 .درس وقت سر بریم کن صدام بیا خوردی رو غذات جانرادمان -

 صندلی روی هم من. انداخت تخت روی رو خودش ماهور. من اتاق تو رفتیم دوتایی

 .زدم زل ماهور به هدفبی و نشستم

 ماهی؟ -

 .کن تلفظ درست رو من اسم گفتم هزاربار! کوفت -

 .پوکیده محوصله. دیگه نده گیر بابا ای -

 :گفت و رفت همب ایغرهچشم ماهور

 .کن بیرون سرت از رو رفتنبیرون فکر -

 :گفتم آویزون یلوچه و لب با

 آخه؟ چرا -
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 .هستم عالیجناب پسر واسه معلم یک نقش در االن من فعالا  چون -

 هم من. شدن اتاقش راهی ماهور با و شد تموم رادمان غذاخوردن ربع، یک از بعد

 زل سقف به هدفبی. بود کنندهکسل هایروز اون زا امروز. کردم ولو تخت روی رو خودم

. شد سرگرم کمیه شدمی. اینجا بیاد آرسام بود قرار خداروشکر باز امشب. بودم زده

 تا کردم چه مامانش و پرستو با فهمیدن وقتی بابا و مامان. نشست لبم روی لبخندی

 خودش آرسام دید تا اما بود؛ ناراحت آرسام برای اول مامان. بودن شوک تو ساعت یک

 از همه که ما یخانواده با کردن چه دوتا این ببین. شد شاد هم اون خوشحاله، هم

 آرش وقتی شب اون. کرده غلطی چه که شده متوجه حاال آرسام. خوشحالن جداشدنشون

 :گفت و آرسام سمت دویید فهمید

 وطن به مردهذلیل خانآرسام سرافراز آزاده بازگشت. آمدی خوش وطن به! بهبه -

 .مبارک

 از مامان صدای. گذاشتن آرسام سرسربه تونستن تا رادمان و آیهان آرش، شب اون

 :شد بلند پایین

 .آیدا -

 بله؟ -

 !ها قابلمه وقت سر نری. خرید میرم دارم من -

 .نیستم که سارق. بابا چشم -

 یهمه. کنم مرتب کمیه رو شام بازار اون داشتم قصد. کمدم سراغ رفتم کاریبی سر از

 مسلماا  دیدمی رو وضع این اگر مامان. بود خبر چه اوهاوه. بیرون ریختم رو هالباس

 هایعکس آلبوم به چشمم که بودم رنگمصورتی تونیک تاکردن حال در. کندمی رو مکله

 به توجهبی. قطور آلبوم تاسه. برداشتم رو تاشسه و بردم دست. افتاد قدیمیمون

 هایعکس. کردم باز رو اول آلبوم و نشستم صندلی روی زمین روی شدهپخش یهالباس

 بابا و مامان که افتاد عکسی به نگاهم. بود بابا و مامان ازدواج زمان از قدیمی

 گرفته مادرجون قدیمی یخونه حیاط تو عکس. داشتن حضور توش مادرجون و سودابهعمه و

 چهارپایه روی ترجوون اما همیشگی شمایل و لشک همون با مادرجون عکس توی. بود شده

 مادرجون پشت هم دست تو دست هستن نامزد بود معلوم که مامان و بابا و بود نشسته

 بابا و مامان به غضب با چنان. گرفت مخنده افتاد، سودابهعمه به که نگاهم. بودن

 تیکهیکهت رو مامان حتما نبودن بابا و مادرجون اگر کنم فکر که بود زده زل

 وسط این. مامان تیکه یه میاد اون تیکه یه جمع تو طوره؛همین هم االن. کردمی

 حق و ترشهبزرگ خواهر عمه، طرف یک از. بگیره رو کی طرف که مونهمی بیچاره بابای

 بود مادرجون بعدی عکس. حساس خیلی و زنشه مامان دیگه طرفی از و داره گردنش به

 اینجا االن کاش. گرفت دلم. زدمی لبخند و بود نشسته تخت روی گلیگل روسری با که

 قلب درد شدت از چندبار ماه یک توی. بود بد خیلی حالش شمال اومدیم که وقتی! بود

 نشده کم محبتش هم باز هاشخستگی و درد همون با اما شد؛می بیمارستان راهی زیاد

 و خودش برای تا کردمی راهیم قایمکی و دادمی پول بهم دیدمی رو من وقت هر و بود

 از وقتی. پریدم خواب از پچپچ صدای با بودم خواب که شب یه. بخرم لواشک خودم

 چی همه دیدم، رو آرسام گوش رو تلفن و هاداداش اشکی صورت رفتم بیرون اتاق

 بکشم؟ جیغ کنم؟ گریه. کنم کارچی بودم مونده. بود عمرم شب ترینبد. شد دستگیرم

 آلبوم. کشیدم صورتم به دستی. خیسه صورتم کل دیدم اومدم که خودم به مونم؟ب ساکت

. کردم باز رو دوم آلبوم. شناختمنمی رو عکس تو هایآدم از خیلی و بود قدیمی

 کالس مدرسه، لباس تو بودم خودم عکس، اولین. بود پسرها و خودم بچگی به مربوط

 از که بود مارمولک یه خونگیم یوونح موقع اون خیربه یادش. گرفت مخنده. اول

 با و جامدادیم تو بودم گذاشته رو اون مدرسه اول روز. بودم کرده شکار عمه یخونه

 ذره یه از فهمیدم کردم باز رو جامدادیم زیپ تا کالس سر. مدرسه بودم بـرده خودم

 گم رسهمد تو مارمولک یه فهمیدن همه وقتی روز اون. کرده فرار زیپ یبازمونده جای

 با خودم که رو شدنشگم اعالمیه کوچه دیوار و در رو ماه یک تا. شد غوغایی چه شده،

 عکس. خوردمی حرص کارم این از مامان چقدر. زدممی رو بودم کرده طراحی مدادرنگی

 با ساله 6-5 حدودا آرش عکس تو. بودم نوزاد من که بوده وقتی به مربوط بعدی

 به داشت خنده با بود ساله 10 که آیهان کنارش و بود ایستاده اخمالو سبز تیشرت

 من. بود ایستاده مهربونی لبخند با هردوشون پشت هم آرسام. کردمی نگاه دوربین

 سایز فقط بچگیش مثل آرش. بود معلوم ازم کوچیک یکله یه فقط و بودم مامان ـل*بغـ
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 خودم. کرده فرق بچگیش با کلی آرسام اما طور؛همین هم آیهان. شده تربزرگ صورتش

 خودم به تا. بودم شیردون سیراب شبیه بودم شده متولد تازه چون عکس تو که هم

 وتابیپیچ و گذاشتم کنار رو هاآلبوم. مشغولم هنوز من و شبه 8 ساعت دیدم اومدم

 اتاق در. بیرون رفتم و کردم باز رو اتاق در. بود شده خشک کمرم. دادم خودم به

 تخت روی رادمان و صندلی رو نشسته ماهور. شدم وارد و کردم باز رو رادمان

 ندیدم من که چیزی تنها. بود خوراکی و تنقالت از پر دورشون و بود بـرده خوابشون

 و پسرها. پایین رفتم و دادم تکون تأسف روی از سری. بود کارکردن ریاضی از اثری

 . سمتم برگشت اسره یهمه که دادم بلند سالمی. بودن برگشته بابا

 .سالم علیک -

 دادی؟ زحمت خودت به چرا. دیگه کردیمی سالم اومدیمی فردا دفعه یه -

 :گفتم خجالت با

 .کردممی نگاه رو قدیمی هایآلبوم داشتم. رفت در دستم از زمان اصالا  -

 :گفت و اومد در آشپزخونه از سریع مامان

 .مبد نشون هم رادمان به بیار بعداا . خوب چه -

 چطور؟ اما باشه؛ -

 .ببینه رو دخترگلم و تاسه این هایبچگی عکس داشت دوست آخه -

 :گفت اعتراض با آیهان

 گلم؟ دختر این و تاییمسه این ما چرا. ببینم وایسین -

 :گفتم و آوردم در براش رو زبونم

 !بسوز -

 .داره دوست رو تاسه ما بابا باش خوش گلت دختر باهمون شما اصالا  -

 :گفت ایبامزه حالت با بابا

 کجا؟ کی؟ من؟ -

 :گفت زنونه صدای با و زد شگونه به چنگی آرش

. ندارین دوسم گینمی کنیدمی نگاه هامچشم تو راستراست دیگه حاال. سرم به خاک -

 .بابام یخونه میرم اصالا 

. نشستم آرش کنار کاناپه روی رفتم هم من. خنده زیر زدیم حرکتش این خاطربه همه

 گوشی بودم فیلم جو تو که طورهمون. دادمی نشون ترسناک فیلم یه داشت تلوزیون

 غریبه که انگار. انداخت شماره به نگاهی آیهان. کرد خوردنزنگ به شروع آیهان

 :داد جواب شک با چون بود؛

 الو؟ -

- ... 

 .هستم خودم بله -

- ... 

 ریزشده هایچشم با دادمی گوش خط وراون مخاطب هایحرف به داشت که طورهمون آیهان

 .زد زل بهم

 .واقعاا  کردین لطف بله، -

- ... 

 .فعالا . بینمتونمی پس باشه. حتما -
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 کنی؟می نگاهم طوریاین چرا چیه؟ -

 .نکردین گم رو چیزی عالیجناب -

 !شده؟ پیدا نکنه. رو قدیمیم سیمکارت. آره یعنی... نـ -

 .شده یافته بله -

 کجا؟ ری؟چطو -

 شناسی؟می کیوان اسم به رو کسی تو ببینم بگو اول -

 کیه؟ کیوان. نه -

 کردین کمکشون دوستات با اینکه مثل کیوانه اسمش گفتمی زد، زنگ االن که پسر   -

 .بیوفته راه ماشینشون

 .بود آشنا نهایتبی که پسر   همون. کیه کیوان که اومد یادم تازه

 کنه؟می کارچی اون دست من سیمکارت خهآ. اومد یادم حاال آهان -

 دیده بده بهت اومده تا اونم افتاده کیفت از رفتنتون از قبل اینکه مثل -

 .رفتین و افتاده راه ماشینتون

 آورده؟ کجا از رو تو یشماره حاال: آرش

 . زده زنگ من به شانسی گشته، رو سیمکارت تو مجبوری -

 .بده خیرش خدا -

 .ستآماده شام: مامان

 امید به و کردم خداحافظی بود شده بیدار که ماهور با شام خوردن از بعد شباون

 بریم آیهان با رفتن کار سر از قبل بود قرار صبح. خوابیدم سیمکارتم گرفتن

 ماشین تو. نکرد قبول تونممی خودم گفتم آیهان به هرچی. بگیرم تحویل رو سیمکارت

 نگاهی رو توش و کردم باز رو ماشینش داشبورد دبیا تا. شدم آیهان منتظر و نشستم

 دوش کامل دور یه باهاش و داشتم برش سریع. ادکالن آدامس، ورقه، سری یه. انداختم

 :گفت خنده با و شد ماشین سوار آیهان. گرفتم

 .خودت مال ادکلن ها؛نکنی تعارف وقت یه -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 .گندش بوی ناو با. هست چی انگار حاال -

 .نگرفتی دوش باهاش چطور بینممی پررو، -

 !هامیشه دیرم نداری؟ افتادنراه قصد -

 پارک رو ماشین آیهان. بودیم گذاشته قرار قاصدک پارک دم. افتادیم راه باالخره

 یسنا،. انداختم شصفحه به نگاهی. خورد زنگ گوشیم که بشم پیاده خواستممی. کرد

 .بود مدخترخاله

 .یسناست. برو تو آیهان -

 .کردم وصل رو تماس هم من و شد پیاده آیهان

 !سهیل یستاره خانم بهبه -

 شریف؟ احواالت. سالم علیک -

 .مرسی خوبم -

 راسته؟. زدن هم به پرستو و آرسام شنیدم ماهور از االن همین -

 ...آره -
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 کردن؛می روبوسی اشتند پسر   با. شد گرد هامچشم. افتاد آیهان به نگاهم لحظه همون

 .تمام صمیمیت با هم اون

 مردی؟ آیدا الو؟ -

 .فعالا  گیرممی تماس باهات من یسناجان -

 .فعالا  گلم باشه -

 رو چادرم سریع. مردممی داشتم فضولی شدت از شناسن؟می رو همدیگه یعنی چی؟ یعنی

 تا. خندیدنمی بلندبلند داشتن دو هر. شدم پیاده و کردم صاف ماشین یآینه تو

 :گفت خنده با اومدم هم من که شد متوجه آیهان

 آیدا؟ نشناختی. بنده خواهر از اینم بهبه -

 با. شناسدشمی هم آیهان که دیدمش بودم مطمئن دیگه حاال. انداختم کیوان به نگاهی

 :گفتم گنگی

 بشناسم؟ باید -

 .بشناسی باید که بله -

 .شناسینمی دیگه رو من کجا؟ تا وفاییبی بابا ای -

 ...و پالسیده. کنم راهنماییت بذار -

 فعالیت به شروع مغزم. شد گرد هامچشم شد، خارج آیهان دهن از پالسیده یکلمه تا

. شدنمی باورم. شدن رد هامچشم جلوی از فیلم مثل سالگیمچهارده هایصحنه تمام. کرد

 :گفتم ایزده هیجان و بلند صدای با بود؟ خودش یعنی

 !کیوی -

 کردم صداش قدیم مثل سنم و قد این با فهمیدم تازه. خنده زیر زدن پقی دوشون هر

 :گفتم شرمگینی لبخند با. کیوی

 .کیوان همون یعنی -

 :گفت خندیدمی بیشتری شدت با که حالی در کیوان

 رو مونهمه پدر که نیستی سرتق آیدا همون مگه تو. کشهمی هم خجالتی چه کن نگاه -

 بود؟ وردهدرآ

 بود؛ شده عوض خیلی. بگم چی دونستمنمی و بودم شوک تو هنوز. گرفت مخنده هم خودم

 نشناختمش؟ اول از چرا. بود همون شچهرهته هم باز اما

 درآوردی؟ سر اینجا از شده چی حاال -

 .کنیم مالقات رو شما قراره دونستمنمی. هواخوری کمیه اومدیم هابچه با -

 !کردی فرق چقدر! نمیشه باورم خدایا وای -

 نه؟ شدم پیر -

 .شدی فسیل چیه؟ پیر -

 :گفت آیهان یشونه رو زدمی که طورهمون و زد ایقهقهه کیوان

 .تقریبا منی سنهم هم خودت شما برادر -

 :شد بلند آیهان سر پشت از صدایی بپرسم سؤالی اومدم تا و خندیدم

 نداری؟ اومدن قصد شما خانکیوان -

 و کرد نگاه بهم بدجنسی با کیوان. بود شب اون اخموئه پسر همون. صدا سمت رگشتمب

 :گفت
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 .پالسیده جناب چرا -

 بهتره یا کردم نگاه اخموئه پسر به باز دهن با. کنم غش شوک شدت از بود مونده کم

 خواب دارم من جون نه بینم؟می خواب دارم خدایا. متین همون یا پالسیده بگم

 جای من که رفت کیوان به شدیدی یغرهچشم بود نشده موضوع متوجه که متین بینم؟می

 .است داده قورت عصا قبالا  مثل هم هنوز. کردم خیس رو جام کیوان

 .پالسیده کنیمی همچین برام رو هاتچشم چرا -

 !کیوان -

 :گفتم بلند همین برای کنهمی شهیدش رو کیوان نجمبونم دست اگر دیدم

 .متین -

 میگه داره خودش با حتماا  االن. برگشت سمتم به ثابتش اخم و گردشده هایچشم با نمتی

 . دونهمی کجا از رو من اسم دختر   این

 بفرمایید؟ -

 رو؟ من نشناختی -

 :گفت نیشخند با و انداخت بهم تحقیرآمیزی نگاهی

 بشناسم؟ باید -

 هایقدم با و کردم وشفرام رو چیزهمه لحظه یه که اعصابم رو رفت چنان نیشخندش

 :گفتم بلندی صدای با و جلوش رفتم بلند

 عوض هم هنوز. قبلی مثل هم هنوز میای؟ قیافه من واسه حاال. شناسینمی که درک به -

 .نشدی

 کمکم. کردمی نگاهم داشت گردشده هایچشم با گفتممی بدوبیراه بهش که طورهمون

. شد باز بیشتری شدت با بعد اما شد؛ اریکب هاشچشم لحظه یک تو. پایین اومد نگاهش

 گوشه به که کردم دنبال رو نگاهش رد. بیفته بیرون کاسه از چشمش ترسیدم که طوری

 :گفت پتهتته با. موسوی آیدا. اسمم روی درست. فرمم یمقنعه رسیدم؛ ممقنعه

 ...و... تـ... تو -

 شده؟ وچل زبونت چرا. آبنباتی شوکوالتی نباتی و قند خودت تو -

 :گفت و متین پشت زد باز نیش با کیوان

 .نیست آسون هضمش عذاب یفرشته یه دیدن -

 :گفت بلندی صدای با متین بدم رو جوابش اومدم تا

 !شدی عوض چقدر خودتی؟ خدا، وای -

 .شناختی عجب چه. بله -

 ازش چرا دونمنمی اما بمونم؛ شکلی همون خواستیمی بگم لحظه اون خواستمی دلم

 هم شاید یا. بودم توپیده بهش طوراین پیش دقیقهیک چون شاید. کشیدممی خجالت

 قبال که اینه خاطربه شاید یا. گذشته قبلیمون دیدار از سالده االن که اینه خاطربه

 یبچه یه مگه. گرفت مخنده. شده وابسته و کرده خریت سالهچهارده دختر یه

 دیدم اومدم که خودم به. رفت بین از خودخودبه ملبخند داره؟ هم عقل سالهچهارده

 خواستممی که بودم زدههیجان قدراین. کنهمی روبوسی آیهان با هیجان با داره متین

 گرگی کف یوسیله به آسفالت روی شدنمپخش با بود مساوی کارم این اما بغلشون؛ بپرم

 :گفتم بلند و آوردم باال شدت با بعد اما زیر؛ انداختمرو سرم. آیهان

 چطوره؟ سرگرد حال -

 .خوبه هم اون که دوماا . بگو سردار نگو سرگرد دیگه که اوالا  -
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 سرگرد گمونم هستن؟ چی دوتا این االن پس. گذشته سالده االن که نبود حواسم اصالا 

 :اومدم خودم به کیوان صدای با. دیگه باشن

 .رو همدیگه ختیمنشنا و کردی کمک بهمون که بودی تو شباون کن فکر -

 .آشناست تچهره نظر به گفتم شباون که من -

 :گفت و کرد ساعتش به ایاشاره آیهان

 .شدا دیر آیداخانم -

 .دیدمتون شدم خوشحال خب! گورم به خاک وای -

 .خواهرگلم طورهمین هم من -

 .متین سراغ رفتم و زدم بهش لبخندی. افتادم قدیم یاد گفت که رو این

 .برسون سالم سردار همون یعنی... سرگـ به. برم باید یگهد من. خب -

 :گفت ایسابقهبی لبخند با هم متین

 .باش خودت مراقب. رسونممی رو سالمتیت حتما باشه -

 و شدیم ماشین سوار گرفت رو سیمکارتم عالوه به رو هاشونشماره آیهان اینکه از بعد

 به آیهان پرهیجان هایصحبت به توجهیب و دادم تکیه پنجره به رو سرم. افتادیم راه

 قبل مثل. بود قبل مثل اخالقش هم کیوان. اخالق همون با بود؛ خودش. رفتم فرو فکر

. بودم کرده تغییر من اما زد؛می صدا خواهر رو من قبل مثل. ذاشتمی متین سرسربه

 مثل گهدی هامشیطنت اما کردم؛می شیطنت هنوز شاید. نبودم سابق آیدای دیگه من

 اگر و ریختمنمی خمیردندون آیهان چای تو قدیم مثل دیگه. نداشت بویی و رنگ قدیم

 رو آرش اتاق در به لگدزدن عادت هنوز ولی نمیرم؛ باال دیوار از باشه رفته برق

 :گفت متعجب آیهان. کردم ایخندهتک. نکردم ترک

 خندی؟می چی به -

 .کردممی فکر قدیما به داشتم. هیچی -

 :گفت دلخوری با آیهان

 گوش هامحرف به اصالا  کنم؟می لگد گل دارم که ساعته یک من. نکنه درد شما دست -

 دادی؟

 :گفتم دلجویی با. دادم لو رو خودم خودم که فهمیدم

 .کردممی گوش هم تو هایحرف به زمانهم داشتم. بابا چرا -

 گفتم؟می چی میگی راست اگر -

 گیر وقت من تفکرات وسط هم آیهان این حاال. بودم مونده گل تو خر مثل! بابا ای

 .ها آورده

 .کردیمی تعریف من هایخانمی و کماالت از داشتی -

 .زدممی حرف کیوان و متین تغییرکردن از داشتم نخیر. برم رو روت ای -

 :گفتم باز نیش با

 .جذابن و خوشگل هم هنوز ولی آره؛ -

 آیهان برزخی یقیافه با و برگشتم. نشنیدم جوابی اام موندم؛ آیهان جواب منتظر

 .انداختمی بهم هم نگاهینیم عصبانیت با بود جلو به چشمش که طورهمون. شدم روروبه

 کنی؟می نگام همچین چرا شد؟ چی -

 کشی؟نمی خجالت تو -

 چی؟ برای ها؟ -
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 .جذاب و خوشگل میگی غریبه پسر دوتا به داداشت روی جلو برگشتی -

 :گفتم و شدم سفید و سرخ کمیه. زدم گندی چه فهمیدم تازه

 .بود برادری چشم به منظورم -

*** 

 فاطمه

. بکشم نفس ذره یه تونستمنمی حتی. بودم زده زل روروبه به شدهسرخ هایچشم با

 رو از هم باز اما اتوبوس؛ یشیشه سمت کشیدم بیشتر رو خودم. شدممی خفه داشتم

 به گناهی چه خدایا! کن رحم بهم خودت خدایا. من سمت کشید رو خودش هم اون و نرفت

 کن؛ مخفه آب تو بزن، آتیشم خدایا کنی؟می مجازاتم طوریاین داری که کردم درگاهت

 اوق بود نزدیک کشید حرفاش بین که پوفی با. کن راحت این دست از رو من االن ولی

. انگارانگارنه اما بشه؛ خیالبی هبلک انداختم بهش زجر با نگاهینیم. بزنم

 .هشتادساله حدود پیرزن یه. گفتمی وفامیالشفک و خاطراتش از داشت بند یه طورهمون

. شدممی شیمیایی جانباز داشتم دیگه! دهنش بوی اما نداشتم؛ کاری ظاهرش و تیپ با

 هوف. ینپای پریدم بود مونده ایستگاه دوتا هنوز اینکه با اتوبوس کردنایست با

 نخورده گوشش به خمیردندون و مسواک اسم تاحاال گمونم. العفو خدایا. شدم راحت

. انداختم ساعتم به نگاهی. افتادم راه و کردم جاجابه مشونه رو رو کیفم. بود

 این بگم خدا ای. نبودم رویپیاده اهل بچگی از من اما داشتم؛ وقت ساعت یک هنوز

 !استغفرهللا... ما دارن داداش مردم. برسونه رو من نکرد مته که نکنه کارچی رو محمد

. رسوندم بیمارستان به رو خودم سریع هایبرداشتنقدم با ساعتنیم حدود از بعد

. انداختم بیمارستان در سر به نگاهی. کردم کم وزن گمونم. زدممی نفسنفس

 و رفتنمی زار حال با مردم حیاط تو. شدم وارد هللابسم یه با. نیکویی بیمارستان

 با هابعضی و شده باندپیچی هابعضی. دید هالب روی لبخند شدمی شمارانگشت. اومدنمی

 از. پوشوندم مقنعه با رو بینیم جلوی اختیاربی. شدنمی وارد شیرینی و گلدسته

 بینیم بیمارستان و درمانگاه مثل هاییمکان تو همیشه. داشتم رو عادت همین بچگی

. بشه بدنم وارد مردم مرض وقت یه ترسیدممی. پزشکیدندون تو حتی. پوشوندممی رو

 از داره؟ واگیر هم درددندون مگه خوب بابات خوب تننه آخه بگه بهم نبود یکی

 از بعد. کنم پیدا رو بیمارستان، رئیس صبحی، آقای دفتر تا خواستم کمک اطالعات

 که بود عمو دوست صبحی آقای. افتادم هرا داد، نشون بهم رو راه پرستار اینکه

 .بده خیرش خدا. کنه پیدا کار بیمارستان تو برام بود تونسته

 آرایش. کردم نگاه توش رو خودم و آوردم در رو جیبیم آینه. رسیدم دفترش در به

 با و مقنعم تو کردم رو موهام. نداشتم رنگکم رژ و سفیدکننده کرم یه جز خاصی

 سرش صبحی آقای. شدم اتاق وارد. شد بلند بفرمایید صدای. زدم در گلوم کردنصاف

 یه. آورد باال رو سرش کردم صاف دوباره که رو گلوم. بود میزش روی هایبرگه روی

 عینکی و ریز هایچشم. مهربون صورتی. گندمی جو اما پر؛ موهای با میانسال مرد

 :گفت و شد بلند لبخند با. دورمشکی

 .بشینید بفرمایید -

 یه از بودن عبارت اتاق هایوسایل. نشستم روشروبه یکاناپه روی و کردم سالم آروم

 با. بود تمیزی اما ساده اتاق. گلدون یه کاناپه، یه صبحی، آقای صندلی و میز

 :گرفتم اتاق از رو نگاهم صبحی آقای صدای

 امرتون؟ خب -

 ...برای رسیدم خدمت پورحسین آقای طرف از من -

 :گفت روییخوش با و پرید حرفم توی

 !هستین ایشون یبرادرزاده شما پس بهبه -

. گفت قوانین و شرایط از برام. بود خوبی مرد. گفتم آرومی یبله خجالتی لبخند با

 صبحی آقای. شدم بلند ساعت یک از بعد. داد توضیح برام رو هامکان و ساعات تمام

 .شد بلند هم

 .رسممی خدمت هفت ساعت فردا از من پس خب -
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 .برسون عموت به سالم. دخترم باشه -

 بشم؛ آشنا کارم محل با تا بمونم اونجا داشتم دوست. افتادم راه خداحافظی از بعد

. شدم خیالشبی همین برای نبود؛ موندن برای جالبی جای چندان بیمارستان محیط اما

 باز اما خریدم؛ آب بطری یه. کردممی تشنگی احساس شدیداا . بیرون زدم بیمارستان از

 :گرفتم رو محدثه یشماره تاکسی تو. گرفتم تاکسی یه. نکرد اثر هم

 .گرامی خواهر بر سالم -

 .خانممحدثه بر سالم -

 شد؟ چی ببینم بگو خب -

 .کردم تعریف محدثه برای رو صبحی آقای هایحرف یخالصه

 .بدی باید شیرینی دیگه پس بهبه -

 .بدم میوهآب شیرینی، بهت همیشگی جای بیا پاشو شما. چشم -

 سجاد؟ فروشیمیوهآب همون -

 ای؟پایه آره -

 .ها بیفتم راه باید دیگه ساعت چهار-سه تا اما اره؛ -

 .منتظرم بابا نمیشه دیر -

 .بینمتمی پس باشه -

. تهران بود اومده و بود گرفته مرخصی مریضیش و ما به سرزدن خاطربه دوروز محدثه

 شد؛می تنگ براش العادهفوق دلم. بره خواستنمی دلم اصالا . شمال گشتبرمی باید الحا

 مثل شغلش اما باشه؛ ما پیش باشه داشته دوست شاید هم خودش. نیست ایچاره اما

 توضیح براش رو چیهمه بابا نظام تو بره خواست که اول همون از. نداره دوست اینکه

 .کرد قبول هم اون و داد

 و شدم مفیدفلکه پارک وارد. شدم پیاده و کردم حساب رو تاکسی پول. رسیدیم خرهباال

 وبیشکم و بود خلوت پارک. چرخوندم پارک توی رو نگاهم. دادم لم همیشگی نیمکت روی

 با. میشه جمعیت از پر هاشب زنه،نمی پر پرنده که جاهمین اما شد؛می پیدا کسی

 زدمی قهقهه که طورهمون محدثه. پایین شدم پرت یمکتن روی از سرم پشت از پخی صدای

 :گفت

 !بترسونمت شممی موفق همیشه خدا وای -

 این کله یوگرنه نبود؛ پارک تو کسی آوردم شانس. انداختم دوروبرم به نگاهی سریع

 .کندممی رو محدثه

 نکن؟ طوراین نگفتم بار هزار مگه داری؟ مرض -

 .بگذرم ـذت*لـ این از من عمراا  مریضم؟ مگه -

 :گفتم تکوندممی رو مانتوم که طورهمون و شدم بلند زمین روی از

 .بخر تگری یمیوهآب دوتا خودت برو پاشو شد خاکی من مانتوی. محمدی همون یلنگه -

 خوای؟می چی ُاکی -

 .خواممی انار آب من -

 که بود حواسم تمام اما دادم؛ لم نیمکت روی باز هم من و خیابون وراون رفت محدثه

 .شد پیداش خانم دقیقه پنج از بعد. نترسونتم دوباره

 .گل خانمفاطمه برای اینم بفرمایید -

 .بود انداخته آب رو دهنم بدجوری رنگش. گرفتم ازش رو انار آب

 نبود؟ بیمارستان تو خوشگل ببینم، بگو -
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 .منن مال همه اونجا یدکترها کن تور رو کسی خودت کار محل تو خودت تو بابا برو -

 .داره ثواب کن انفاق کمیه نباش، خسیس قدراین -

 بگیری؟ مثبت جواب ازش تونستی آقامهدی؟ عشق از خبر چه -

 .رفتم رو قضیه ته تا که کشید پوفی محدثه

 بود؟ چی اسمش -

 .نکرد قبول زدم دری هر به اما خوبیه؛ دختر خیلی. آیدا -

 .بزنه حرف باهاش بره باید مهدی خود نظرمبه -

 کنه؟ شهیدم آیدا خوایمی کنی؟می شوخی -

 دیده اداره تو بزنه سر محدثه به شمال بود رفته مهدی که پارسال. فکر تو رفتم

 هرکاری محدثه دونممی فقط. چطوریه اخالقش دونممی نه و شکلیه چه دونممی نه. بودتش

 !سوزهمی براش دلم مهدی؛ بیچاره. نکرده قبول دختر   کرده که

 .بزنم حرف باهاش خودم بده رو ششماره اصالا  -

 فهمی؟می کنهمی شهیدم میگم نفهمی؟ به زنیمی رو خودت یا نفهمی تو فاطی -

 .باش نداشته کارا این به کاری تو -

 ...بابا -

 یه با. کردم نگاه بهش و آوردم باال رو سرم کنجکاوی با. کرد قطع رو حرفش یهویی

 چیزی با. کردم دنبال رو نگاهش رد. بود زده زل روشروبه به موذی و شیطون لبخند

 .ویبره رو رفتم اختیاربی! مهراب. زدم هم سر پشت رو سکته تاسه دیدم که

 .سمتمون میاد داره کن جمع رو خودت پاشو. کن نگاهش -

 :گفت حرص با محدثه. نشستم صاف و کردم درست رو مانتوم سریع

 .کن پاک هم رو سیبیلت اون -

 درآورده اناری آب سیبیل یه. بیرون زد هامچشم. کردم نگاه جیبیم آینه تو تعجب با

 بشاشی و شاد یقیافه با و رسید بهمون مهراب. کردم پاکش دست پشت با سریع. بودم

 :کرد سالم

 !شده نصیبم افتخاری چه! سالم بهبه -

 انار آب لیوان که دستم به نگاهی مهراب. کردیم سالم روییخوش با هم محدثه و من

 :گفت و انداخت بود

 خوری؟میوهآب اومدین پس هم شما -

 .شد بلند مهراب پشت از صدایی بگم چیزی بخوام اینکه از قبل

 !جانمهراب --

 پشت شخص دیدن با. ببینم رو نازک صدای اون صاحب تا کشیدم سرک گردشده هایچشم با

 شال و تیره شلوارلی با کوتاه رنگشیری مانتوی یه. بیفتم پس بود نزدیک مهراب سر

 هم محدثه. بیرون بود ریخته شالش از رو ششدهرنگ موهای. بود پوشیده مانتوش رنگهم

 :کرد زمزمه آروم محدثه. نداشت من از کمی دست

 کنه؟می کارچی اینجا مهناز این -

 :گفت پیروزی یقیافه با مهناز. نگفتم چیزی و کردم نگاه پوزخندش به تعجب با

 .پرستار خانم سالم علیک -

 .کردم آروم سالمی و زدم زورکی لبخندی. بود زده باال وجودم توی حرص و حسادت
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 .هواخوری بیرون اومدیم کمیه مهراب و من راستش -

 :گفت گوشم دم محدثه

 .نکن توجه بیاره در رو تو حرص خوادمی -

. بذارم دلم کجای رو بودنشون باهم و مهراب خندون صورت اما میگه؛ راست محدثه

 :گفت بود شده جدی که محدثه

 غیرمناسبه؟ کمی اومدنبیرون برای تیپتون کنیدنمی فکر مهنازخانم -

 :توپید مهناز

 چشه؟ مگه -

 :گفت مرموز لبخندی با محدثه

 .بدن رو جوابتون توننمی سرتون پشت خانم دوتا اون -

 چادری زن دوتا. کنه رحم بهش خدا اوهاوه. دیمکر نگاه مهناز پشت به زمانهم همه

 رفت دستم خودخودبه. اومدنمی ما سمت به و شدنمی پیاده ارشادگشت ماشین از داشتن

 نبود؛ سرم چادر. نداشتم مشکلی و بود مناسب وضعیتم. جلو کشیدمش و ممقنعه سمت

 بود، شده هول تگش ماشین دیدن با که مهناز. کوتاه نه و بود تنگ نه مانتوم اما

. زدمی بیرون عقب از موهاش کشیدمی جلو وقتی اما بکشه؛ جلو رو شالش کرد سعی

 هول گشت دیدن از آشکارا هم مهراب. پارچه تیکه یه یا پوشیده شال نبود معلوم

 هر. رسیدن بهمون هازن. بودیم نشسته آرامش با محدثه خصوص به و من فقط. بود کرده

 و انداخت مهناز هایلباس به نگاهی هازن از یکی. کردن نگاه جمعمون به اخم با دو

 :گفت

 پوششه؟ وضع چه این خانم -

 :گفت همیشگی سرتقی همون با مهناز

 چشه؟ مگه -

 نداشتی؟ این از ترکوتاه شلوار نیست؟ چش -

 :گفت ایبامزه لحن با محدثه

 .رفتن آب مانتوش و شلوارش خرابه شونشوییلباس نیست؛ ایشون تقصیر -

 زیر از رو دستش راحت خیلی محدثه. کردن نگاه محدثه به خشم با و برگشتن همه

 کرده تنش رو فرمش هایلباس داشت عجله رفتن برای اینکه خاطربه. آورد در چادرش

 مهناز و مهراب اخم اما شد؛ باز اخمشون آستینش روی هایدرجه دیدن با هازن. بود

 :گفت و انداخت مهناز و مهراب من، به نگاهی دومی زن. داشت ادامه

 .دارن آقا این با نسبتی چه هاخانم اصالا  -

 :گفت و گرفت رو دستم محدثه

 .بیرون باهم اومدیم و هستن خواهرم ایشون -

 :گفت و کرد نگاه مهناز و مهراب به

 .دیدیمشون اتفاقی که هستن آشناهامون از هم هااین -

 :گفت و ردک نگاه مهناز و مهراب به زن

 دوتا؟ شما نسبت -

 .خواهریم برادر: مهناز

 : گفت سریع محدثه کنه تأیید خواست مهراب تا

 خواهرین؟ برادر کجا. نکنید چاخان دیگه مهنازخانم -
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 :گفت و گرفت رو مهناز دست زن. بود کبودی به رو دیگه مهناز

 .بیارین تشریف -

 :گفت و کشید سریع رو دستش مهناز

 زنی؟می دست من به حقی چه به! بکش رو دستت -

 :گفت خشنی لحن با بود شده پیاده گشت ماشین از اونم که اخمو مرد یه

 ببریمتون؟ زور به یا میفتین راه خانم -

 تمقاوم نتونست فراوون هایبازیغربتی وجود با مهناز. گرفت هم رو مهراب مچ زمانهم

 این فقط. بودم شده ولو پارک کف خنده شدت از. کردن ماشینش سوار زور به و کنه

 محدثه به نگاهی. بود شده مظلوم خیلی شچهره. سوختمی مهراب برای دلم وسط

 .کشیدمی سر رو شآبمیوه آخرای داشت و بود نشسته خیالبی انداختم؛

 هستی؟ جونوری جورچه دیگه تو -

 .شدمی تنبیه باید. بود حقش دوماا . خودتی جونور اوالا  -

 .سوخت مهراب برای دلم ولی -

 :گفت بعد و آورد در رو َادام و کرد کج رو دهنش یگوشه محدثه

 واسش دلت وقت اون خندهمی هرهر داره و ایستاده دشمنت با روت جلوی بدبخت -

 سوزه؟می

 دستم مچ. کنارش آشغال سطل تو انداخترو لیوانش و کشید پوفی نمیگم چیزی دید وقتی

 .کرد بلندم و گرفت رو

 کنی؟می کارچی -

 .کالنتری بریم پاشو -

 :گفتم داد و گردشده هایچشم با

 !کالنتری؟! چی؟ -

 .کنم کاری مهراب برای بتونم شاید بریم پاشو یواش،. کوفته -

 :گفتم شادی با و بغلش پریدم حرف این شنیدن با

 .ایدونهیه تکی،. عاشقتم -

 عالیجناب موزون حرکات جرم به هم ور ما تا کن جمع رو خودت فعالا . معلومه که اون -

 .نگرفتن

 با و محدثه سمت برگشتم ماشین تو. افتادیم راه و شدیم محدثه ماشین سوار دوتایی

 :پرسیدم شک

 کنی؟ آزاد خوایمی هم رو مهناز ببینم -

 درست بگیره یاد تا دارن برش بیان باباش ننه باید دختر  . نکن هم رو فکرش حتی -

 .بپوشه

 !ها میشن عصبانی خیلی شوهرخاله و لهخا اما -

 شونخونه تو اصالا  کالنتری اسم. دارن آبرو خیلی مهناز برعکس شوهرش و خاله آره -

 .نمیشه بـرده

 .رفته کی به مهناز این موندم من -

 اما متدینیم؛ و خوب همه که ما مثل. خرابه ذاتش نفر یه گاهی. من خواهر طبیعیه -

 ...تو
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 نگاه بهش داشتم طورهمون. داد تکون تأسف ینشونه به سری و شتگذا نصفه رو حرفش

 دارم؟ من که خواهره این. کردممی

 !کنممی تالفی بعداا  -

 .گیره پیشم جونتمهراب کار که فعالا  -

 صدام محدثه بیفتم راه اومدم تا. شدیم پیاده ماشین از. کالنتری رسیدیم باالخره

 :زد

 .اول کن سرت رو چادر نای بیا پاشو کجا؟ دختر هوی -

 آوردی؟ کجا از اضافی چادر. بود رفته یادم وای ای -

 ساکم تو هم این. عقب صندوق گذاشتن کردم جمع رو هاموسیله پارک اومدن از قبل -

 .بود

 .بودیم قدهم محدثه و من. بود اندازه  ا دقیقا. کردم سرم رو چادر

 پسر و دختر چندتا و مهناز مهراب، .راهرو به رسیدیم. شدیم کالنتری وارد دوتایی

 اخطار با که سمتمون اومد سریع افتاد، ما به نگاهش تا مهراب. بودن اونجا دیگه

 .نگفت چیزی دید رو محدثه آستین روی هایدرجه تا سرباز. شد روروبه کنارش سرباز

 .کنید کاری یه میشه اگر خانممحدثه. اومدین خداروشکر -

 .نه مهنازخانم اما کنم؛ کاری اشم برای بتونم شاید -

 :پرسید عصبی هایچشم با سمتمون بود اومده که هم مهناز

 چی؟ برای وقتاون -

 :گفت من به رو پوزخند یه با

 کرده؟ رو مهراب سفارش کسی نکنه -

 :گفت اخم کمی با محدثه. کنم خرد رو هاشدندون نزنم تا کردم کنترل رو خودم خیلی

 نامحرم یه با جرمش تنها چون کنم؛ آزاد رو مهراب آقا فقط تونممی من. خیرنه -

 ...شما اما بودنه؛

 .اسیری هاحاالحاال تیپت این با تو یعنی که انداخت مهناز وضع و سر به نگاهی

 کنید؟ کاری شما نمیشه حاال -

 مهناز از رو مهراب حمایت و طرفداری همه این دلیل. گریه زیر بزنم بود مونده کم

 :گفت خشکی یقیافه با محدثه. میدمفهنمی

 درست لباس یه تونننمی که ایشون پای بذارم رو خودم اعتبار نمیام من. خیرنه -

 .کنمنمی هم شما ضمانت نگرانید اگر هم شما. بیرون بیان و بپوشن

 :گفت سریع مهناز اما نگفت؛ چیزی دیگه خطره در وضعیتش دید که مهراب

 .مربوطه خودم به من تیپ -

 :گفت اخم با بود جوونی پسر که سرباز. شد سرباز یتوجهجلب باعث بلندش صدای

 !کن صحبت مملکت مأمور با درست. پایین بیار رو صدات خانم -

 

 : گفت خونسردی با محدثه اما

 .کنن آزادت و بیان پدرت و مادر تا بشین پس. مربوطه خودت به تیپت میگی؛ راست -

 :گفت پتهتته با و پرید رنگش مادر و پدر اسم شنیدن با مهناز

 !چی؟ برای مادر و پدر -
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 :گفتم داشتم رو چغندر نقش لحظه اون تا که من

 بری؟ کننمی راهیت طوریهمین کردی فکر. آزادکردنت برای -

 ترسیده شدیداا  لحظه اون اما داد؛می رو جوابم حتماا  بودیم ایدیگه موقعیت تو اگر

 طورهمین ما فامیل کل. متعصب برادری و آبرودار ایخانواده وجود با. داشت حق. بود

 با و کرد مهناز به نگاهی سرباز. کنه پادرمیونی مهراب برای تا رفت محدثه. بودن

 :گفت اخم

 .بگیرین تماس تونخانواده با بفرمایید خانم -

 :گفتم همین برای خرابه خیلی وضعیتش دیدم. بیفته پس مهناز بود مونده کم

 بگیرم؟ تماس من خوایمی -

. رفتم تلفن سمت به و انداختم بهش ترحم روی از نگاهی. داد تکون تندتند رو سرش

 مهناز، کوچیکه داداش صدای بوق دو یکی از بعد. گرفتم رو خاله یخونه یشماره

 .پیچید گوشی تو بود سالشپونزده که محمدحسین

 الو؟ -

 .پسرخاله سالم -

 .سالم تویی؟ فاطمه -

 خوبی؟. خودمم بله -

 خوبی؟ شما مرسی -

 هستش؟ مامان. شما لطف به -

 .کنممی صداش االن. آره -

 :پیچید گوشی تو خاله مهربون صدای ثانیه چند از بعد

 .جانفاطمه سالم -

 خوبین؟ جونخاله سالم -

 خوبن؟ بابا مامان خوبی؟ تو. عزیزم برم قربونت -

 ارشاد گشت رو شدردونه عزیز بگم کردممی شرم بود صداش تو که مهربونی خاطربه

 .گرفته

 .خدمتتون دارن سالم جون،خاله ممنون -

 جان؟خاله داشتی کاری خب. باشن سالمت -

 ...نشده چیزی هانترسین راستش، -

 :گفت و حرفم تو پرید سریع خاله

 عزیزم؟ چی یعنی -

 بیارین تشریف اصابرآق با پاتوک یه میشه اگر بگم خواستممی. نباشین نگران -

 .کالنتری

 چی؟ برای کالنتری! حسینامام یا -

 ...مهناز فقط. نکنید هول. خاله نیست چیزی -

 غلطی چه بودم مونده. شد بلند خاله گفتنزمانامام یا صدای آوردم رو مهناز اسم تا

 بزرگ برادر ابوالفضل، صدای یهو. بترسه گرفتن تماس برای داشت حق مهناز. کنم

 :پیچید گوشی تو از،مهن

 خانم؟فاطمه الو؟ -
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 خوبی پسر ابوالفضل بدم؟ یارو این به رو خبر چطوری حاال من! کن رحم خودت خدایا

 به ابوالفضل الوالوگفتن صدای با. نبود حریفش کسیهیچ کردمی قاتی وقتی اما بود؛

 :اومدم خودم

 .پسرخاله سالم الو -

 کرده؟ هول چرا مامان شده؟ چیزی. خانمفاطمه سالم -

 .کالنتری بیارین تشریف مهناز برای میشه اگر فقط... فقط. نیست مهمی چیز نه -

 افتاده؟ براش اتفاقی چی؟ برای کالنتری چی؟ -

 ...ارشادگشت فقط. نباشین نگران نه، -

 :گفت ایدورگه صدای با باشه رفته رو تهش تا اینکه مثل اومد ارشادگشت اسم تا

 ی؟کالنتر کدوم -

 :گفتم دوباره. کنهمی پابه خون اینجا بیاد االن این

 ...نشید عصبانی. ببینید نه -

 !بگین رو آدرس گفتم -

 آب. کرد قطع خداحافظی بدون. گفتم براش رو آدرس سریع. باال پریدم بلندش صدای از

 و چرخیدم. جاش سر گذاشتم رو گوشی لرزون هایدست با و دادم قورت زور به رو دهنم

 .سمتش رفتم. بود زده زل بهم استرس از پر هایچشم با صندلی روی که دیدم رو هنازم

 گفتی؟ -

 .نباش نگران آره -

 بود؟ هم ابوالفضل -

 براش بدجوری دلم اما بود؛ دشمنم اینکه با. بست رو هاشچشم. دادم تکون رو سرم

 بجنبم خودم به ماومد تا. سمتم آورد هجوم و کرد باز رو هاشچشم یهویی خیلی. سوخت

 :کشید داد و گرفت رو میقه

 ...عفریتت خواهر اون و تو اگه. توئه تقصیر شهمه -

 شد باز هااتاق از یکی در. زد تشر بهش و کشید عقب رو مهناز مأمور هایزن از یکی

 .اومدن در ازش تعجب با مهراب و محدثه و

 !شده؟ چی -

 چنان محدثه! خودشیرین یپسره. داد توضیح براش سریع بود ایستاده کنارش که سربازی

 یه. رفت مهناز سمت به بلند هایقدم با. ترسیدممی ازش هم من حتی که بود شده قرمز

 : گفت و انداخت سرتاپاش به نگاه

 .بری بیرون اینجا از ذارمنمی بیان هم پدرت مادر اگر امشب -

 باشین؟ کی عالیجناب تو؟! هه -

 هایدست با خودت. کردی توهین بهش کالنتری تو اونم آدم کلی جلوی که مأمور یه -

 . مهنازخانم کندی رو قبرت خودت

 اومد مهراب. شد ساکت یهویی چون زده؛ گند دوباره باز بود فهمیده مهناز ظاهرا

 :گفت نگرانی با و سمتم

 بشه؟ خیربهختم هم مهناز ماجرای کنید کاری تونیدنمی خانم فاطمه -

 با. خورد رو حرفش درجا که کردم بهش نگاهی چنان. بود اومده جوش به خونم دیگه

 : گفتم عصبانیت

 اگر. زنیدمی ـینه*سـ به رو وحشی یدختره اون سنگ چی برای عالیجناب موندم من -

 .بمونید پیشش جاهمین سوزهمی حالش به دلتون خیلی
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 از بعد. نشستم صندلی روی و رفتم بدم زدنحرف فرصت بهش اینکه بدون و گفتم رو این

 با شونهرسه. شد بلند راهرو ته از شوهرخاله و ابوالفضل و خاله صدای ربع یک

 :کشید داد افتاد مهناز به چشمش تا ابوالفضل. شدن راهرو وارد پریشون یقیافه

 هان؟دادی؟ آب به گلی دست چه باز. شعوربی یدختره -

 به بود چسبیده چهارطاق هم مهناز. تنگرف رو جلوش پریدن سریع سرباز و مهراب

 رم بدجوری ابوالفضل. نداشتیم مهناز از کمی دست هم محدثه و من البته. صندلی

 :گفت ابوالفضل به رو سریع خاله. بود کرده

 .آروم پسرم هیس -

 رفتنه؟بیرون مال وضع و سر این من؟ مادر آروم رو چیچی -

 کنید آزاد اینجا از رو مهناز فعالا . شهنمی حل چیزی که دادوبیداد با پسرخاله -

 .کنید دادوبیداد بعد خونه ببرین

 تعهد مهناز تا اتاق یه تو رفتن ابوالفضل و آقاصابر. شد آروم ظاهراا  ابوالفضل

 :گفت گوشم در و سمتم اومد محدثه. بده

 .ها میشه دیرم داره دیگه من فاطی -

 .بعد بشه زادآ دختر   این وایسا. بریم پاشیم االن زشته -

 و دادن تعهد خانم باالخره ساعتنیم از بعد. دیوار به داد تکیه و کشید پوفی محدثه

 و کرد خداحافظی شرمنده مهراب. بود پنج ساعت دیگه. بیرون زدیم کالنتری از همه

 کاری موضوع یه برای مهناز و مهراب کرد فکر ابوالفضل خداروشکر. شد شخونه راهی

 ازم سمتم اومد مهراب وقتی. بود خونده مهراب یفاتحه وگرنه ن؛گذاشت قرار هم با

 حد از دیگه واقعاا  این. دیگه طرف یه کردم رو روم و ندادم رو جوابش کنه خداحافظی

 ما با مهناز باشن دور هم از مهناز و ابوالفضل اینکه برای شد قرار. گذشته خودش

 و کردم محدثه به رو که ودیمب ماشین تو. دیگه ماشین یه با شخانواده و بیاد

 :گفتم نشنوه مهناز که طوری آروم،

 .شد دیرت شرمنده آجی -

 .کنهمی چه داداشش ببینم رسیدیم وقتی خواممی. نداره اشکال -

 !ها شدی ظالم محدثه -

 .پررو یدختره. داشتممی برش زمین روی از که بود من دست اگر -

 :گفتم و مهناز سمت برگشتم

 .شده آروم هم ابوالفضل مبرسی تا -

 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم غرور با مهناز

 .بکنه تونهنمی غلطی هیچ ابوالفضل. باشی نگران عالیجناب نکرده الزم -

 :گفت آروم و خورد رو شخنده محدثه

 .میمون این از طرفداری ینتیجه اینم -

. موندم ابوالفضل و مهناز روییروبه و رسیدن منتظر فقط و نزدم حرفی راه آخر تا

 و خاله. صفا با اما کوچیک یمحله یه. خاله یخونه در جلوی رسیدیم باالخره

 ماشین در محدثه. شد پیاده ماشین از هم مهناز. شدن پیاده ابوالفضل با شوهرخاله

 ابوالفضل به نگاهی. چرخیدمی پسرش و دختر بین خاله نگران نگاه. کرد قفل رو

 باز کلید با رو خونه در. زدمی بیرون آتیش نگاهش از اما بود؛ ساکت. انداختم

. نداد نشون العملیعکس هیچ مهناز اما تو؛ بره که کرد اشاره مهناز به سر با. کرد

 :گفت ایشدهکنترل صدای با

 .تو برو کنی؟می نگاه رو من وایسادی -

 .تو میرم بخوام وقت هر. نده دستور من به بیخودی -
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 یورش مهناز سمت به. شد منفجر ابوالفضل اومد بیرون مهناز دهن از حرف این تا

 .ایستادم مهناز جلوی سریع. برد

 کنی؟می طوریاین چرا بابا ای -

 :گفت و زد گونش به چنگی خاله

 .کنممی آدمش خودم من. نداره خوبیت همسایه و در جلوی کن بس مادر جانابوالفضل -

 ...چی -

 :گفتم داد با و مهناز سمت برگشتم

 شی؟ خفه دقیقه دو میشه -

 و کشید عقب ابوالفضل. بود ترسیده ازم حتی هم مهناز که بودم کالفه و عصبی چنان

 و خاله سمت رفتم. رفت داداشش دنبال حرفی هیچ بدون هم مهناز. شد خونه وارد

 :گفتم و شوهرش

 .خاله کنیممی زحمت رفع دیگه ما خب -

 .بخورین چایی یه حداقل تو بیاین -

 .جونخاله شده دیرم دیگه نه -

 .همراهتون به خدا. جانخاله باشه -

 گرفته عقب دنده که طورهمون محدثه. شدیم ماشین سوار هردوشون با خداحافظی از بعد

 : گفت بود

 .گرخید. ها زدی سرش دادی عجب. جذبه ایول -

 .دارهبرنمی ستد زبونیبلبل از هم باز موقعیت این تو پررو یدختره -

 .نبود مهناز اسمش دیگه که کردنمی زبونیبلبل اگر -

 .شده دیرت که برو فعالا  -

 .دارمنمی نگه استراحت برای راه تو فوقش. بابا نیست مهم -

 

*** 

 یاسی

 مشغول و شدم خم. برداشتم رو چیزهمه اینکه مثل خب. انداختم کیفم به رو آخر نگاه

 تو از عطیه صدای رفتممی ور هاشبند با که طورهمون. شدم هامکتونی بند بستن

 :شد بلند آشپزخونه

 .رفت یادت گوشیت یاسمن -

. بده خیر رو عطیه خدا. رفت یادم چیز یه دوباره باز. پیشونیم رو کوبیدم محکم

. مخونههم و بزرگمه دخترعمو عطیه. شدممی بیچاره گوشی بدون امروز گفتنمی اگر

 بابا دیگه یخونه یه برم و بشم خالص خونه اون سکوت و هاغرغر دست زا خواستم وقتی

 باشم؟ داشته من که دارن شخصی یخونه دختر چندتا آخه. داشت هم حق. نداد اجازه

 کرده، کرایه خونه و تهران اومده دانشگاه برای شیراز از عطیه فهمید وقتی اما

 اومد که بیامرزه رو عمو پدر اخد باز. بشم خونههم عطیه با هم من تا شد راضی

 شدیگه دست و کتاب دستش یک که طورهمون عطیه. بده اجازه بابا تا کرد پادرمیونی

 .در جلوی اومد بود من گوشی

 .زنهمی زنگ گوشیت به داره یکی یاسی -

 .ستمدرسه همکارهای از یکی حتماا . بده جواب قربونت. بنده دستم من -
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 و شد مچاله صورتش ثانیه چند از بعد. داد جواب و وششگ دم گذاشت رو گوشی عطیه

 :گفت

 الو؟ الو؟ باشه، آها،. بنده دستش خانمیاسمن -

 :گفت و داد فاصله گوشش از رو گوشی

 .بود دیوونه کرد؟ قطع چرا -

 بود؟ کی نگفت -

 .بود مرد اما نه؛ -

 .بوده عمو شاید. بوده کسی بابایی شاید خب -

 .نبودن اونا. شناسممی رو شونههم صدای من بابا نه -

 .بوده مزاحم حتماا  بابا کن ولش -

 راه و دادم تکون خداحافظی ینشونه به دستی. گرفتم ازش رو گوشی و گفتم رو این

 بیکارن مردم. بارهمی دیوار و در از که مزاحم هاروز این گیتا قول به. افتادم

 پارک همیشگی جای رو ماشین. میده اشف خودش خدا. میشن اون و این مزاحم زننمی زنگ

 بهم وتوکتک. بودن بسته صف همیشه مثل هابچه. شدم حیاط وارد. شدم پیاده و کردم

 به همکارها. شدم دفتر وارد. دادممی رو جوابشون سر با هم من و کردنمی سالم

 یهسم. نشستم بود خالی جای که سمیه پیش و دادم دست شونهمه با. شدن بلند احترامم

 ماه یک. جدی اما صبور، دختر یه. مدرسه دبیر ترینجوون. بود هابچه ادبیات دبیر

 .بود کرده نامزد که بود

. دیگه اومدینمی دفعه یه! شد روشن خانمسمیه این جمال به چشممون ما عجبچه بهبه -

 .وللش رو یاسی بازار به اومد که نو

 سخته چقدر وای. هستم عروسی برای دخری درگیر دونیمی که خودت! نامردی خیلی -

 .یاسی

 فرداش خواستگاریش اومده. بعد باشین نامزد سال یک یه بذارین. دیگه ایدجنبهبی -

 .بدید ندید یدختره. کردن عقد رفتن

 عقد تازه موارد تمامی و تحقیقات از بعد. نرفتیم هم فرداش دیگه! بندخالی -

 .کردیم

 کوچه سر سوپری از فوقش رفتین. کردن کاری چه رانگا موارد میگه همچین اوه -

ِ   این پرسیدین  طوریه؟است؟چه کارهچه پسر 

 .ترشیمی داری نداری رو کسی. ترکیمی حسادت از داری تو دونممی که من -

 ندارم؟ رو کسی من. باش رو این -

 ناز با و کردم اشاره گوشیم به. خوردنزنگ به کرد شروع گوشیم موقع همون درست

 :گفتم

 .خانمسمیه بسوز حاال. من یار از اینم. گفتم دیدی -

 :دادم جواب و گوشم دم گذاشتم سمیه یگردشده هایچشم به توجهبی رو گوشی

 الو؟ -

 .خانمیاسمن سالم علیک -

. زد زنگ هااین گیتا پیش روز اون که مزاحمی همون. بود خودش. شدم خشک جام سر

 دونست؟می کجا از رو اسمم

 شما؟ -

 !هاواجبه سالم جواب -
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 رو اسمم که آشنائه حتما بود؟ کی یارو این. کردم قطع سریع حرفی هیچ بدون

 به امیددادن حال در. ذارنمی سرکارم دارن که فامیله پسرهای کار شاید دونه؟می

 : گفت و کنارم اومد سمیه که بودم خودم

 پریده؟ رنگت چرا شد؟ چت یاسی -

 :شد بلند مدرسه مدیر صدای بدم توضیح براش کنم باز دهن اومدم تا

 .هاکالس سر برین کنید لطف عزیز هایهمکار -

 :گفتم داشتمبرمی رو کیفم و دفترنمره که طورهمون و زدم لبخندی

 .دیگه بیکارن مردم. بود مزاحم. نباش نگران -

 با ییهادیواری روزنامه از بود پر راهرو دیوار و در. کالس سمت افتادم راه

 .دیدم راهرو توی رو کالس هایبچه از یکی. مذهبی و درسی پزشکی، ورزشی، هایموضوع

 .حیاط برن بگو هابچه به برو. سلطانی -

 به. حیاط تو ریختن همه هابچه. نشستم صندلی روی و حیاط تو رفتم زودتر هم خودم

 به کرد شروع گوشیم. بگیرن امتحان هابچه از تا دادم رو امروز یبرنامه هاسرگروه

 جواب خواستممی اول. مزاحم همون بود؛ خودش. انداختم شصفحه به نگاهی. خوردنزنگ

 اینکه بدون. دادم جواب سریع دونهمی رو اسمم اون اینکه یادآوردن به با اما ندم؛

 :گفتم بدم فرصت بهش

 فهمیدی؟. زنن زنگ بهم دیگه فقط خوای،می چی یا هستی کی دونمنمی من آقا ببین -

 :شد بلند خندونش صدای بعد و شد برقرار سکوت ثانیه چند

 .دوستم یه فقط من م؟خورخوره لولو من مگه ترسیدی؟ -

 !نزن زنگ بهم دیگه میگم نفهمزبون. سرت تو بخوره دوستیت -

 سرم. شد گم هابچه ودادجیغ صدای تو صداش چون گفت؛ چی نفهمیدم اما زد؛ بهم حرفی

 جمع چیزی یه دور شونهمه شدم متوجه اما کنم؛ ساکتشون داد با تا باال آوردم رو

 باال سوت صدای از هابچه از چندتا. زدم سوت و دادم فاصله گوشم از رو گوشی. شدن

 یکی. ببینم رو هابچه شدن جمع دلیل تونستم که بود موقع اون و شدن متفرق و پریدن

 گفتم یاحسینی. بود شده هوشبی ساده، ادنافت نه. بود افتاده زمین روی دخترها از

 صورت به که نگاهم. کشیدن کنار من دیدن با هابچه. سمتش رفتم. انداختم رو گوشی و

 :زدم داد. بود شادی دختر اون. شدم خشک افتاد شپریدهرنگ

 . بیاره آب لیوان یه بره یکی. کنین خلوت رو دورش -

. لرزیدنمی هامدست. اومدنمی هوشبه اما ش؛صورت تو زدم آروم و کنارش نشستم سریع

 .آوردن رو آب لیوان باالخره

 با داشت طرف اون پرورشی، دبیر مسعودی،. زدممی قدم بیمارستان راهروی توی هدفبی

 نزده؛ زنگ دیگه مزاحم ساعت اون از خداروشکر. دادمی خبر شادی یخانواده به تلفن

 و شد باز اتاق در. کردممی خمیر و خورد رو وشیگ مسلماا  خردم اعصاب این با وگرنه

 : گفتم و سمتش رفتم استرس با. اومد بیرون اتاق از سفیدپوش دکتر

 خوبه؟ حالش دکتر آقای -

 هستین؟ بستگانش از شما -

 .هستم دبیرش بنده خیرنه -

 کجان؟ بستگانش -

 وقت االن آخه. اون سر تو دوتا خودم سر تو بزنم یکی داشتم دوست لحظه اون

 :گفتم حرص با کردنه؟سؤال

 چطوره؟ حالش بگین میشه حاال. میان دارن. گرفتیم تماس -

 .برسید بهش بیشتر باید. ضعیفه زیادی. بوده کرده ضعف کمیه. نیست جدی مشکل -
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 دل گوشیش از باالخره که مسعودی. نبود چیزیش خداروشکر. رفت دکتر و دادم تکون سری

 :گفت و مکنار اومد بود کنده

 چطوره؟ حالش شد؟ چی -

 .خوبه حالش. نشده چیزی -

 چرخیدم. شد بلند سرم پشت از ایزدهشتاب هایقدم صدای بزنه حرفی خواست مسعودی تا

 طورهمون. سمتمون اومد عجله با مشکی سویشرت و پیراهن با قدبلند پسر یه. صدا سمت

 :گفت زدمی نفسنفس که

 هستین؟ شادی دبیرهای شما... شما -

 هستین؟ شادی بستگان از شما. بله -

 .هستم برادرش من -

 :دادم ادامه و گفتم آهانی -

 .کنین توجه بهش بیشتر کمیه. بود کرده ضعف فقط. نباشین نگران -

 من اما بیفتیم؛ راه که خواست مسعودی. شد اتاق وارد و گفت چشمی ناراحتی با پسر

 کنار که انتظار صندلی روی. کردم مدرسه اهیر رو اون و بشه مرخص شادی تا موندم

 :اومدمی بیرون برادرش و شادی صدای. نشستم بود در

 مدرسه؟ رفتی صبحونه بدون دوباره تو باز -

 :گفت دوباره پسر. نشد شنیده صدایی هیچ

 نمیدی؟ جواب شادی، -

 :شد بلند شادی غمگین صدای باالخره

 .بودم سیر -

 سیری؟ هرشب و هرروز شما -

 .توروخدا کن ول شاهرخ -

 :گفت بود شاهرخ اسمش فهمیدم حاال که پسر

 .کنم جمعت بیمارستان تو از بیام باید هرروز که کنم ولت -

 .مزنده که کن دعا. نداره آفت بم بادمجون -

 .بزنه بهت گاوی آمپول یه میگم دکترت به بزنی زیادی حرف بخوای اگر -

 و سمتم اومد شاهرخ. شد مرخص شادی ربع یه زا بعد. نشنیدم شادی از جوابی دیگه

 :گفت

 .شد زحمتتون باعث شادی شرمنده. دردنکنه شما دست -

 .باشین مراقبش. بود وظیفه. دارین اختیار -

 راهی و انداختم مشونه روی رو کیفم. بیرون زدم بیمارستان از خداحافظی از بعد

. بودم کرده پارک وراون رو نماشی مجبوری و نبود پارک جای. شدم خیابون وراون

 هایچشم با. شدم راستم سمت از داریکش بوق صدای متوجه شدممی رد که طورهمون

 شده خشک. اومدمی سمتم به داشت سرعت تمام با ماشین یه. صدا سمت برگشتم گردشده

 تو. شدمی ترنزدیک بهم هرلحظه ماشین. بود رفته فرو زمین داخل پاهام انگار. بودم

 کردم احساس بعد و گذاشتم هامگوش روی رو دستم و بستم رو هامچشم ناخوداگاه آن کی

 به بازنیمه هایچشم با. بودم گیج. کردم باز رو هامچشم آروم. افتادم زمین روی

 هاتصویر و شدنمی واضح هاصدا کمکم. شنیدممی مبهمی صداهای. کردممی نگاه دوروبرم

 از. زدنمی حرف هم سر پشت داشتن و بودن گرفته رو دورم مرد و زن تعدادی. ترپررنگ

 .فهمیدممی رو هاشبعضی فقط صدا همه این بین
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 دخترم؟ خوبه حالت -

 .کرد رحم خدا -

 بود؟ کی طرف اصالا  -

 سرجاش هوشیاریم کمکم. شدم بلند و بودم نشسته کنارش که ماشینی به گرفتم رو دستم

 کردمی نوازش رو بازوم که طورهمون کناریم زن. داختمان دوروبرم به نگاهی. اومد

 :گفت

 .شدمی چی نبود معلوم بود رسیده تردیر اگر آقا این. آوردی شانس -

. کنار بود کشیده رو من اون پس. دیدم رو شاهرخ و انداختم روروبه به نگاهی

 :گفتم و زدم لبخندی

 .دیندا نجات رو جونم. خلیلی آقای دردنکنه شما دست -

 .روندمی سرعت با طوراین که بود کی طرف دونمنمی. بود وظیفه انجام -

 :گفت جمعیت تو از ایساله 18-17 پسر

 .باباشونه مال خیابون انگار که بوده خرپوال بچه این از -

 :داد ادامه بود ایستاده شاهرخ کنار که یپیرمرد

 .ترسید حسابی بود هرکی -

 بودن شده منتقد همه حاال. بود گرفته مخنده. کردمی رنظراظها و گفتمی چیزی هرکسی

 ایستاده کیفش با ایگوشه که شادی و شاهرخ من، وسط این فقط. دادنمی نظر تندتند و

 به شروع گوشیم حال همون در. هستن فرصت منتظر همیشه مردم. بودیم ساکت بود،

 دیدم اما ندم؛ جواب خواستممی. بفهمه نباید باشه بابا اگه نه وای. کرد خوردنزنگ

 صدای امید به. دادم جواب معطلی بدون همین برای. بشه نگران بیشتر ممکنه طوریاین

 :شد بلند خط وراون از ناشناس صدایی اما بودم؛ بابا

 .بانو بدرود. بود من هایکاریشیرین از ایگوشه فقط این -

. بودم مونده طورهمون. پیچید گوشم توی بود مکالمه شدنقطع از نشون که بوق صدای

 .افتاد و خورد سر دستم از گوشی

*** 

 آیدا

 یه باالخره! بود پارکی جای مگه. کردم نگاه رو کوچه دوطرف سوم، یکوچه تو پیچیدم

 قفل رو درش و شدم پیاده ماشین از. کردم پارک رو ماشین و آوردم گیر پارک جای

. رفتم جمعیت سمت به جدی یقیافه با اما بودم؛ کرده تعجب شدیداا  اینکه با. کردم

 دست به گوشی هابعضی ببینن، رو ساختمون داخل که بودن تالش در و بودن شده جمع همه

 بگیرم سلفی یه دربیارم رو اپلم گوشی میگه شیطونه. بودن برداریفیلم حال در

 عقب رو ممرد داشت سعی که سربازی. کرده غلط شیطونه نه، اما بشه؛ کم روشون هااین

 وارد و دادم تکون سالم معنای به سری. کرد باز رو راه سریع من دیدن با بزنه

 .شدم ساختمون

 از بود پر ساختمون تو بود، آشغال و آجر مصالح، از پر که کارهنیمه ساختمان یه

 اومد سمتم به سریع بود ساختمون داخل که سربازی. غیره و سرباز هایدرجه با مأمور

 باال زور به کارهنیمه و سنگی هایپله از. داد نشون بهم رو راه و ذاشتگ احترام و

 طبقه رسیدیم باالخره. بری باال تا رسیمی خدا به که بود هاییپله اون از. رفتم

 . نامرتب و کثیف نداشت؛ پایین از کمی دست هم چهارم طبقه. چهارم

 مأمورها از یکی برای ور چیزهایی عجله با داشت که افتاد مضطربی مرد به نگاهم

 تنش تمیزی زیاد لباس. بودن سفید دستیک موهاش و بود دارسال و سن. دادمی توضیح

 ایستاده طورهمون سفید روپوش با مرد دو دیگه طرف. بود آشفته وضعیتش و نبود

 جسمی روی و چرخوندم رو نگاهم. دادنمی نشون رو چیزی و بود حسبی صورتشون. بودن

 و بود شده کشیده سفیدی یپارچه جسم روی. کردم زوم بود افتاده ینزم روی که
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 اون زیر بزنم حدس تونستممی جاهمین از. بود کرده خونی رو پارچه خون هایلکه

 سروان. رفتم جسد سمت به دقیق هایقدم با. آدم جسد بگم بهتره یا آدم،. چیه پارچه

. دادم سالم بهش متقابالا  هم من د،دا تکون سالم معنای به سری و سمتم برگشت اسدی

. بود ایستاده جسد سر باالی اخم با و جدی شیطونه و شوخ مردی که همیشه برعکس

 مرگ نه هم اون باشن خوشحال همه و بمیره کسی میشه مگه زد،نمی لبخند کسیهیچ

 28 حدوداا  مرد یک. شد جمع صورتم زدن، کنار رو جسد روی یپارچه. قتل یک عادی،

 و دادم تکون سری. بود خون از پر صورتش روی و دورش و بود خورده چاک گلوش. ساله

 اشاره سفیدپوش مرد دو به. بود زن هم به حال واقعا. شد برگردونده جسد روی پارچه

 زنونقدم طورهمون. بشه مشخص تونستمی چیهمه اونجا. قانونی پزشکی ببرنش که کردم

 کردم، نگاه قاتل از ردی یا درگیری از نشونه کی دنبال به دوروبر به و رفتم راه

 شده ریخته پرتگاه یلبه که بود خونی ما سرنخ تنها. نبود درگیری از اینشونه هیچ

 به اونجا ُبرنده شیء که بوده این یدهندهنشون ساختمون پرتگاه یلبه خون. بود

 قاتل شاید. ینمبب کشیدگی از ردی تا انداختم زمین به نگاهی. کرده اصابت مقتول

 این در پس. نبود ردی هیچ اما کشیده؛ ساختمون وسط تا رو اون مرد کشتن از بعد

 اون به رو خودش و بوده زنده ایلحظه چند گلوش خوردنچاک از بعد مقتول شاید صورت

 مأمورها از یکی صدای با. بود مورد همین فعالا  من احتمال تنها. انداخته سمت

 با مأمور. بود ایستاده مأمور یک کنار دارسال و سن مرد نهمو. در سمت برگشتم

 :گفت محکمی صدای

 .ساختمونه نگهبان آقا این -

 و نگرانی با طورهمون. مرد سمت کردم رو. گذاشت تنهامون مأمور و دادم تکون سری

 .بود ایستاده ریزونعرق

 .شنوممی خب -

 وارد من اطالع بدون کسی داشتهن سابقه سال، همه این تو کنید باور سروان جناب -

 خبر من کنید باور. شدن وارد چطوری. شد چی یهویی دونمنمی اصالا . بشه ساختمون

 .نداشتم

 دادین؟ رو قتل گزارش شما -

 .دیدمش که سرکشی بودم اومده. بله -

 کنید؟می سرکشی هاییموقع چه معموالا  -

 .سه و دو هایساعت معموالا  -

 دیدین؟ رو جسد و باال اومدین موقع همین هم دیشب -

 ...آره -

 :گفتم و دستم ـل*بغـ سرباز به کردم رو

 .کالنتری ببرین هاشونحرف ثبت برای رو آقا این -

 :گفت پتهتته با مرد

 چی؟ برای کالنتری... کـ -

 .بدین تحویل کتبی صورت به رو هاتونگفته تمام باید فقط. نباشید نگران -

 :گفتم و دیاس سروان سمت کردم رو

 کیه؟ مقتول خب -

 .نداره هم ایسابقه هیچ. سالشهسی. فالحی صابر شناساییش هایکارت طبق -

 بود؟ رفته سرقت به هم چیزی -

 نخوردهدست که بوده پولش کیف داخل پول زیادی مقدار کردیم چک ما که اونجایی تا -

 .مونده باقی
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 هایپول نه بوده خاصی چیز دزدیدن قاتل هدف بوده هم اگر یا نبوده دزدی هدف پس -

 .مقتول

 چی؟ اما درسته؛ -

 دادین؟ اطالع شخانواده به. دونمنمی دیگه رو این. دونمنمی -

 .بله -

 یعنی! شخانواده بیچاره. اداره سمت به افتادم راه و دادم تکون سر ناراحتی با

 رو سرم سریع. هامشدادا رو رفت فکرم لحظه یک. بده صبرشون خدا دارن؟ حسی چه االن

 شده کم جمعیت جسد رفتن با« !بگیر گاز رو زبونت»: زدم نهیب خودم به و دادم تکون

 :کشیدم داد و جلو رفتم. بشن ماها کار مانع که بودن ایاندازه به هنوز اما بود؛

 .بفرمایید. شد تموم نمایش آقایون هاخانم -

 جوش بدجور. گفتم بهم زیرلبی ایبروباب هم چندتاشون حتی. انگارانگارنه دیدم

 :زدم داد و سرباز سمت کردم رو. آوردم

 مفهومه؟. کنیمی بازداشت رو همه موند اینجا جمعیتی دیگه دودقیقه تا اگر -

 سمت رفت و گفت ایبله هول با بود ترسیده هم و بود شده زدههیجان هم که سرباز

 صدای سرم پشت از. بودن مونده وتوکتک هنوز اما بستن؛ رو فلنگ سریع هاخیلی. مردم

 :شد بلند اسدی سروان

 .جمعن اینجا هنوز هااین چرا -

 .نمیرن قربان -

 .بازداشت همه -

 از متنفرم یعنی. شد آروم صحنه و رفتن در هم سرتق آدم نفر چند همون حرفش این با

. روندم هادار سمت به و شدم ماشین سوار و کردم خداحافظی سروان با. فضول هایآدم

 دوران بازیهم و صمیمی دوست که مافوقم بود؛ محسن. خوردنزنگ به کرد شروع گوشیم

 .بود آیهان و من بچگی

 بله؟ -

 کجایید؟ سروان جناب. سالم -

 :گفتم جدی خودش مثل هم من. جدیه قضیه فهمیدم کردنشخطاب نوع و جدیش لحن از

 .قربان راهم تو -

 کنید؟ صحبت مقتول یخانواده با خواینمی االن -

 به باید اما کنم؛ شروع زودتر رو کارم خواستممی اینکه با. کردم فکر کمییه

 :گفتم. کردممی فکر هم شخانواده

 .خاکسپاری از بعد بذاریم بهتره. است تازه داغشون فعالا . نیست الزم االن -

 .نکنید معطل اما دونید؛می صالح هرجور باشه -

 .حتما بله -

 .دارخدانگه. باشین وفقم خب -

 :گفت آروم خیلی بدم رو جوابش اومدم تا

 .خانموحشی -

 بوده کنارش یکی حتما بگو پس. نرسید بهش کشیدم که جیغی صدای و کرد قطع سریع

 کردم پارک رو ماشین. اداره برسم بذار حاال. پررو عالف یپسره. کردهمی صحبت همچین

 گوشم. افتاد محسن اتاق در به نگاهم که اتاقم تو برم خواستم. شدم اداره وارد و

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

62 

 

. تو رفتم و کردم باز رو در آرامش با. اومدنمی صدایی هیچ. در به چسبوندم رو

 :گفت اخم با و کرد بلند رو سرش. بود پرونده تو سرش و بود نشسته میزش پشت محسن

 ...نـ در چرا -

 با. داد قورت رو دهنش آب و گفت یاخدایی یه لب زیر. خورد رو حرفش من دیدن با

 ریزشده هایچشم با طورهمون. برداشتم قدم سمتش به آروم و شمرده هایقدم

 .پاییدمشمی

 ام؟وحشی من که -

 .ها کنی توهین خودت به نبینم دیگه! ا   -

 خانم؟وحشی نگفتی تو یعنی -

 .بگم دروغ بخوام اگر بشم کور من من؟ -

 آیهان و شد باز در بگه چیزی خواست تا درازه؟ هامشگو من یعنی که کردم بهش نگاهی

 :گفت اخم با محسن. شد وارد

 شنیدین؟ درزدن اسم به چیزی برادر و خواهر کالا  -

 :گفت و سمتم کرد رو آیهان

 شنیدی؟ چیزی تو آیدا -

 .نمیاد صدایی نه -

 .دارین تشریف پررو خانوادگی کالا  -

 :گفت معترضی یقیافه با. تیمگف بهش بلندی هوی زمانهم آیهان و من

 .شنویدمی خوب رو این -

 .هانمیدن زن بهت میشی پیر. نکن غرغر همه این جون پسر -

 .کندن جا از رو در پاشنه خواستگارها اینجام من که االن همین! نباشی خسته -

 .تو نه کسهیچ اونم. اوهوع -

 .شده سالخی نفر یه باز شنیدم خب -

 .بود شده بریده افتضاح گلوش وای. دهبو صابر اسمش آره -

 آوردی؟ گیر هم چیزی سرنخی -

 .دونهیه حتی. هیچی -

 نبوده؟ سرقت هدف -

 .نرفته سرقت به دونیممی که اونجایی تا ازش چیزی نه -

 کنی؟ کارچی خوایمی حاال خب -

 .شخانواده سراغ میرم جنازه تشیع از بعد. قانونیم پزشکی جواب منتظر فعالا  -

 .میشه ترسخت تو کار بگرده آزاد قاتل هرچی. دوستاش سراغ برو االن نظرمبه -

 .سوزهمی شخانواده به دلم اما دونم؛می -

 .بشه پیدا قاتل دارن دوست بیشتر آشناهاش و دوست خود -

 .میره خاکسپاری بعد خب -

 که هاشتدوس. نمیرم سراغشون شخانواده زیاد غم خاطربه من. میگه راست نه نه -

 .نیستن شخانواده دیگه
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 .نگهبانه هایدیده و هاگفته هم این رفتمی یادم داشت -

 .کردمی سکته داشت ترس از بدبخت نگهبان -

 .بشه دستگیرمون چیزی ازش نکنم گمون. نکن توجه بهش خیلی -

 :گفتم رفتممی در سمت به که طورهمون. کردم تشکر و گرفتم ازش رو سفیدرنگ کاغذ

 .بده رو هاشدوست اومدن ترتیب پس محسن. رفتم من خب -

 .بزنیم حرف مردونه دوکلوم خوایممی آیهان و من که برو حاال. حله -

 .بگین خواینمی چی وپرتچرت جز -

 به شروع و نشستم صندلیم روی راحت و اتاقم تو رفتم. بستم رو در و گفتم رو این

 نگرانی و ترس شدت از بود معلوم. بود افتضاح واقعاا  خطش. کردم شواهد خوندن

 زوری هر با. بود شده نوشته بندری ریتم با متن انگار چون لرزیده؛می هم هاشدست

 اسمش که نگهبان و بوده خلوت کوچه شباون ظاهراا . کردم خوندن به شروع بود که

 و یدهنشن رو صدایی هیچ هاشگفته طبق. بوده خودش برای شام کردنگرم حال در جواده

 که نشنیده هم مقاومت و دادوفریاد صدای حتی. ندیده کسی ورود از اینشونه هیچ

 غذاش خوردن از بعد همیشگی ساعت همون. رسونهمی صفر به رو درگیری یفرضیه همین

 که میشه جسمی متوجه چهارم طبقه تو درست. کنه چک رو همه تا میشه هاطبقه راهی

 پناه ساختمون به خواب برای که خوابهکارتن یه کنهمی فکر اول. افتاده زمین روی

. نبود خوندن قابل دیگه خط آخرهای. میشه جسد متوجه میره جلوتر وقتی اما آورده؛

 شده ساختمون وارد خودش رضایت با مقتول زیاد احتمال. میز روی انداختم رو کاغذ

 قاتل و خودش متوجه رو نگهبان راحت خیلی تونستمی وگرنه نشنیده؛ چیزی نگهبان که

 اما ردپایی؛ و مدرک هیچ بدون ایپرونده هم باز. کشیدم پیشونیم به دستی. کنه

 قاتل بدونم باید اول. بگرده هاخیابون تو راستراست قاتل ذارمنمی چی؟ که باالخره

 شاید اصالا  بوده؟ کجا گفته دیگران به مقتول موقع اون بدونم باید. مرد یا بوده زن

 همیشه. کنم آوریجمع اطالعات خدابیامرز این از تونممی تا باید. بوده نیدشم قضیه

 .کنه فرار دستم از ذارمنمی. رسید قاتل به تا کرد شروع مقتول خود از باید اول

*** 

 فاطمه

 تکرار خودم با بگم بهش بودم، کرده آماده که رو متنی و رفتممی راه اتاق توی

 رو تصمیمم باالخره. بود شده مچاله دستم تو بود شماره روش که کاغذی. کردممی

 االن. گرفتم بود داده بهم مهدی که رو ایشماره و گوشم دم گذاشتم رو گوشی. گرفتم

 زدنزنگ برای فرصت بهترین این همین برای کردم؛می استراحت داشتم و نبود شیفتم

 کردم صاف رو صدام. پیچید گوشی تو دختر یه الوگفتن صدای ثانیه چند از بعد. بود

 :گفتم و

 آیداخانم؟. سالم -

 .بفرمایید. هستم خودم بله -

 .هستم محدثه خواهر من -

 هستین؟ خوب. شناختم بله -

 خوبین؟ شما. ممنون -

 .شما لطف به -

 .بزنم حرف باهاتون برادرم، مهدی، یدرباره زدم زنگ راستش -

 :گفت که شنیدم رو آرومش صدای

 !محدثه کشمتمی -

 گفتین؟ چیزی -

 .شنوممی خب نه، نه -
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 .برسیم خدمت خیر امر برای خواستممی خب -

 .زدم محدثه به رو الزم هایحرف من اما دارین؛ لطف شما ببینید -

 داره؟ ضرری مگه خواستگاری یساده یجلسه یه اما درسته؛ -

 ...بیفته اتفاقی نیست قرار وقتی آخه -

 :گفتم و پریدم حرفش تو

 .بگین برام رو الیلتوند شما -

 ...راستش... خب که اینجاست مشکل اما هستن؛ خوبی خیلی پسر شما برادر ببینید -

 .باشین راحت -

 .ندارم ایشون به ایعالقه من -

 چی؟ بشین آشنا باهاش اگر خب -

 ...دارم مشکالتی من ببینید -

 مشکلی؟ چه مثالا  -

 آروم صدایی با. بکشه سوت مخم ودب مونده کم گفت، بهم رو رادمان یقضیه وقتی

 :گفتم

 .بود نگفته چیزی بهم باره این در محدثه -

 صدا رو آیدا داشت انگار که اومد صدایی خط وراون از بگه چیزی اینکه از قبل

 .کردمی

 .برم باید من ببخشید -

 .گیرممی تماس بعداا  من پس باشه -

 :ادمفرست محدثه برای پیام یه سریع کردنقطع از بعد

 «!نبینمت کن دعا! کنممی نصفت من محدثه»

 اومدممی پایین هاپله از داشتم. بیرون زدم اتاق از و جیبم تو انداختم رو گوشی

. بانمکه و دارخنده کارهاش همه که فرز و میزهریزه دختر یه. دیدم رو مریم که

 .داره مشکی درشت هایچشم با َپرکالغی مشکی موهای

 کنی؟ ستراحتا نرفتی مگه -

 .بابا نیستم خسته -

 :گفت و گرفت رو خودش خاص عصبی ژست مریم

 .گیرهمی رو تپاچه اخالقسگ دکتر این وگرنه کنی؛ استراحت بری که نفعته به -

 معدنی؟ دکتر دکتر؟ کدوم -

 .رضویه دکتر منظورم بابا نه. معدنی دکتر جون که رحمت صد -

 مرده؟ کیه؟ رضوی دکتر -

 .بابا مرده. شناسنمی رو رضوی دکتر بیمارستان یهمه م،عال خاک -

 .کردی کنجکاوم بدجور اما اومدم؛ تازه که من -

 .کن فرار بیمارستان از و بده نجات رو خودت جون ترسریع هرچه نظرمبه -

 :گفتم کشیدممی رو لپش که حالی در و خندیدم

 .برممی خودم با هم رو تو قبلش برم اگر -
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 بود؟ بداخالق قدراین بود؟ کی رضوی دکتر این یعنی. شدم اطالعات بخش راهی

 محکم. بود کتاب خوندن مشغول و بود نشسته بیکار اطالعات بخش تو ـتانه*مسـ

 .افتاد دستش از کتاب ترس از. میز روی کوبوندم

 مرگته؟ چه بمیری ای -

 .میره بندری داره وجودم تو کرم نام به موجودی یه -

 :خوردم رو حرفم یبقیه شد بلند پشتم از هک صدایی با

 .البته صد که اون -

 با ساله ایخرده و سی حدوداا  مرد یه. برگشتم صدا سمت به گردشده هایچشم با

 نبود؛ خوشگل خیلی. داشت عادی یچهره. کردمی نگاهم داشت خنده و باالرفته هایابرو

 .نبود هم زشت اما

 بله؟ -

 :گفت سریع ـتانه*مسـ بگه یچیز بخواد اینکه از قبل

 .رضوی دکتر سالم ا وا -

*** 

 آیدا

 خالی   شد؛نمی پیدا صورتش تو زندگی از نشونی هیچ. بودم زده زل شپریدهرنگ صورت به

 و کنارم اسدی سروان. بود شده کشیده سفیدرنگ یمالفه بدنش روی. احساس بدون. خالی

 کنندهخفه برام قانونیپزشکی فضای .بود ایستاده دکتر تخت طرف اون ما رویروبه

 سرزنده و شاد پیرمردی که دکتر. نباشه بد حالت و باشی جایی چنین میشه مگه. بود

 :کرد دادنتوضیح به شروع همیشگیش جدی اما مهربون یقیافه با بود

 بوده ـت*مـسـ کمی مرگ از قبل ظاهراا . رسیده قتل به پنج و چهار ساعت بین مقتول -

 اثری هیچ. کرده تموم زمین به سر برخورد و گلوش به سرعت با تیز جسم بتاصا با و

 بودنشـت*مـسـ از قاتل انگار. خورهنمی چشم به گردن بریدگی جز زخمی و دعوا از

 .ساخته رو کارش سریعا و کرده استفاده

 بوده؟ حد چه تا مستیش درصد -

 تمیز بسیار رو کارش اتلق. بوده اومده در ـتی*مـسـ حالت به تازه اینکه مثل -

 دعوا از نشونی نبودن و بریدگی نوع به توجه با که بدونید هم رو این. داده انجام

 با و ایحرفه طوربه و نرسونده قتل به رو مقتول اتفاقی طوربه قاتل درگیری و

 .زده گردن درست قسمت به رو بوده شیشه که تیز جسم قبلی هماهنگی

 شیشه؟ با -

 بوده؛ شیشه برخورد نشون که کردم پیدا شیشه خرده چند گردنش زخم اخلد از. بله -

 با برخورد با شیشه ریز هایقسمت که بوده شکننده قدریاون چون ظروف؛ یشیشه مثل

 .موندن جا بریدگی داخل و شدن کنده مقتول

 .نکردیم پیدا ایشیشهخرده اونجا ما ولی -

 ایحرفه و تمیز خیلی رو کارش قاتل که حرفم ونهم به رسیممی باز صورت این در پس -

 .داده انجام

 مونده؟ ایدیگه چیز خب -

 .میدم اطالع کردم پیدا رو ایدیگه ینکته اگر. خیر متأسفانه -

 انگار. زدیم بیرون قانونیپزشکی از اسدی سروان همراه به خداحافظی و تشکر از بعد

 .برگشت نفسم دوباره

 .خونه میرم گهدی من توناجازه با -

 :گفت بود شده روخوش سروان همون دوباره باز که اسدی سروان
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 .خدانگهدار. باشه -

 .ببوسید من طرف از هم رو مانی. برسونید سالم جونشهره به -

 سراغ رفتممی باید فردا. افتادم راه و شدم بود شده درست که ماشینم سوار

 و نبود خبری ترافیک از خداروشکر. تنهس وضعیتی چه تو االن هابیچاره. شخانواده

 مامان و رادمان صدای. شدم خونه وارد و کردم پارک حیاط تو رو ماشین. رسیدم سریع

 .اومدمی سالن تو از

 .تیمه کاپیتان سوباسا اون جونمامان -

 نبود؟ کاکرو اون مگه -

 .پوشیده آبی که همونه که اون بابا نه -

 .نیست اساسوب مامان اون مگه بابا ای -

 .ستکوتاه مو اون که مامانش بابا -

 نیست؟ باندروازه اون من خدای ای -

 هم باز و گیجه چیزها این تو مامان دونستمی رادمان خوبه. خنده زیر زدم بلند

 .سمتم برگشتن هردو مخنده صدای با. دادمی توضیح براش نشستمی

 وقت؟یه نخوردی که تیر خوبه؟ اومدی؟حالت کی سالم -

 .ایستمنمی جلوتون گنده و ُمر و سُر طوریاین که باشم خورده تیر اگر من مادر آخه -

 :گفت رفتمی آشپزخونه سمت به که طورهمون مامان

 .کنی فتوشاپ تونیمی کرده پیشرفت تکنولوژی! وهللا دونممیچه -

 با. کردم گاهن بود شده ولو مبل روی خنده شدت از که رادمان به گردشده هایچشم با

 :گفتم متعجب صدای

 !میشه؟ مگه! داریم؟ مگه! فتوشاپ؟! تکنولوژی؟! خوردن؟ تیر -

 :گفت خنده میون رادمان

 .سالم راستی -

 .پسرگل سالم علیک -

 و چمدون از پر افتاد؛ اتاق یگوشه وسایل به چشمم برم اتاقم سمت به اومدم تا

 :زدم داد. هااین

 خبره؟ چه اینجا -

 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از بود دستش آب لیوان که طورهمون مامان

 .زنجان ریممی داریم -

 چی؟ برای زنجان! چی؟ -

 .چروک و چین مستر پیش ریممی داریم -

 رادمان منظور. خنده زیر زدم من اما کرد؛ صدا رو رادمان اسم اعتراض با مامان

 .بود سالش 98 که بود مامان دایی

 دایی؟ دیدن چرا حاال -

 .دیدنش ریممی برگشته کربال از -

 کنم؟ کارچی زدهفلک من خب -

 :شد بلند پشتم از خونه بود رسیده تازه که آرش صدای
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 .بخوردت لولو مونیمی تنها خونه شما -

 رو هاکار و رفتمی راه تندتند که طورهمون مامان. کردم سالم خنده با و برگشتم

 :گفت و دکر دوتا ما به رو کردمی

 .کمکم بیا. واینستا طورهمون آیدا کردی؟ جمع رو ساکت تو آرش -

 ریم؟نمی که قندهار سفر جونمامان -

 :گفت رفت،می اتاقش سمت به که طورهمون آرش

 .کنهمی طورهمین هم آخرت سفر برای جونمامان -

 !بگیر گاز رو زبونت آرش -

 :گفتم و رادمان سمت کردم رو

 نه؟ مونیمی هخون که تو -

 .میرم هم من نه -

 .ریننمی جایی شما! بیخود -

 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از مامان. شد بلند اعتراضش صدای

 .مبچه بیاد بذار کنی؟می اذیتش چرا -

 .که نمیشه داره مدرسه مامان نه -

 .برم خوادمی دلم. دیگه نکن لج مامان -

 روییخوش با هم من. کرد سالم و اومد بیرون شاتاق از آیهان بگم چیزی خواستم تا

 :گفتم رادمان به رو و دادم رو جوابش

 .نکن بحث. نه یعنی نه گفتم بار یک رادی -

 هاشدرس خاطربه اما سوخت؛می براش دلم. جاش سر نشست اخم با و ـینه*سـبه دست

 :گفت گوشم دم بشنوم خودم فقط که طوری آروم آیهان. بودم مجبور

 .بره بذاری که نفعته به -

 کنی؟می تهدید -

 :گفت و برد باال تسلیم ینشونه به رو دستاش آیهان

 .میگم فرشید غیرتشبی بابای اون خاطربه دارم؟ جرئت مگه -

. پرید رنگم. روم باشن ریخته یخ آب انگار. شدم خشک جام سر فرشید اسم اومدن با

 چی؟ برای بود؟ برگشته دوباره باز

 .خونه دم بود ومدها امروز -

 خواست؟می چی... چـ -

 .دونیمی بهتر خودت -

 .کرده بیخود. کرده غلط -

 .زنجان بره اینا مامان با رادی مدت یه بذار -

 کنارش از سادگی به بشه که نبود کسی فرشید. بود آیهان با حق. کردم فکر کمییه

 :گفتم و رادمان سمت برگشتم. گذشت

 .نیست داوطلب کسی. شده خالی افرمس یه برای جا انگاری -

 :گفت شادی با و شد باز نیشش دید خودش روی رو نگاهم تا و برگشت رادمان
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 .داوطلبم من -

 .وفتهمی راه کاروان دیگه ساعت پنج تا. کن جمع رو وسایلت برو یاال پس -

 :گفتم بهت با. اتاقش سمت دویید سریع رادمان

 .رینمی دافر کردم فکر من! دیگه؟ ساعت پنج -

 .برگردیم هم زود که بریم زود خوایممی دیگه نه -

 میری؟ هم تو آیهان -

 .گردمبرمی و میگم تبریک یه رسونممی رو اینا مامان من -

 .بودم اضافی بدبخت من فقط -

 .نمیدن مرخصی بهت فعالا  بودی مرخصی هاتازگی خانماخانم -

. نداشتم چروک و چین مستر به ایقهعال هم من البته. گفتمی راست. کشیدم پوفی

 آدم غرب و شرق و راست و چپ و باطن و ظاهر از بود بلد فقط. بود بداخالقی پیرمرد

 و خالیخال سفید راحت و گشاد لباس یه با رو هاملباس و اتاق رفتم. بگیره ایراد

 دیدنم با آرش. شدم رو در رو آرش با بیرون زدم که اتاق از. کردم عوض ستش شلوارک

 :گفت

 .خوریمی رو لولو تو امشب. لولویی پایه خودت تو. گیرممی پس رو حرفم شخصاا  من -

 .گفتمی آرایشم بدون و خسته صورت و مآشفته موهای خاطربه. خندیدم

 تروراون هم لولو از باشی مقتول و غارت و قتل پی من مثل هم عالیجناب اگر -

 .زنیمی

 .منیست تو جای که شکر -

 کنی؟می چه رو شاپکافی راستی -

 .گردونتشمی محمد رفیقم نیستیم که روزی چهار-سه این تو -

 .اومد در صدا به در زنگ که بودم مبل روی نشستن راه ینیمه

 .کن باز رو در آرش -

 .کن باز رو در آیهان دارم کار من -

 .کن باز رو در دایی رادمان. درگیرم هنم م -

 .کن باز رو در مامان. کنممی جمع ور لباسام دارم -

 ...یـ اینکه جای به. خستم رسیدما تازه من بابا ای -

 .کن باز رو در برو کنی سخنرانی اینکه جای به -

 خانآرسام و شد باز در. زدم رو افاف یدکمه زار حال با نمیدن اهمیتی هااین دیدم

 :گفتم غرغر با. شدن فرماتشریف

 نداری؟ یدکل تو مگه آخه د -

 .بشه ورزش برات کنی باز رو در بیای خواستم -

 .منن زجردادن فکر به خونه این تو همه -

 فهمیدی؟ تازه -

 .کرد دستش رو ضربه جای مالیدن به شروع چون اومد؛ دردش ظاهراا  که زدم بهش مشتی

 .رضازاده پایه شدی. سنگینه دستت چقدر -

 کجاست؟ نازنینم داداشزن گلت، همسر -
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 :گفت پیچوندمی رو گوشم که طورهمون آرسام

 ندازی؟می تیکه من به دیگه حاال جقله توی -

 .بود شده تنگ عشقت واسه دلم من چیه؟ تیکه. رو گوشم کن ول آخآخ -

 بودم نازنینم گوش دادنازدست هاینزدیک دیگه. کشید رو گوشم بیشتر حرص و خنده با

 زانوی تو بود زده پا با رادمان. شد آزاد مگوش و کنار کشید آخ یه با آرسام که

 :گفت مالیدمی رو پاش که طورهمون آروم. آرسام

 .وحشی تننه عین چته؟ جوندایی -

 .میره داییش به زادهحالل گفتن قدیم از -

 کجاست؟ پرستو نگفتی جدی حاال: آرش

 .هااین مامانش یخونه تهران رفته قهره هنوز. هادادین گیر! بابا ای -

 .فسوفس یدختره. بهتر -

 !بودی تنگشدل که پیش دقیقه دو همین تا -

 من؟ کی؟ -

 !تو آره: آرسام و آرش رادمان،

 :گفتم رفتممی مبل سمت به که طورهمون

 .نمیاد یادم چیزی که من -

 و بودم ایستاده در دم. گذشت مامان هایغرغر و هااثاث کردنجمع به وقت یبقیه

 ماشین پشت رو وسایل. کردممی نظاره رو آرسام و آرش توسط هااثاث بارکردن

 :گفت و اومد بیرون خونه از آیهان. بود خونه داخل هم مامان. ذاشتنمی

 .گردمبرمی زودی من -

 .نباش نگران باشه -

 رادمان و آیهان و آرسام ماشین، یه تو آرش و بابا و مامان. شدن ماشین سوار همه

 و ایستادم در دم. افتادن راه الزم هایسفارش از بعد. دنبو ماشین یه تو هم

. ایستادم کوچه تو وتنهاتک دیدم اومدم که خودم به. کردم تماشا رو محوشدنشون

 رو در و خونه تو پریدم سریع. زدنمی پر هم پشه کوچه تو اما بود؛ شب ده ساعت

 آدم پوف. هاگرفتمی خونه جاهایی چه هم جونخانم. انداختم رو در پشت و بستم

 قشنگ بهشت مثل روز توی که خونه حیاط. کنهمی سکته هم باز باشه شجاع هم هرچقدر

 از و تخیلمه یزاده شهمه دونستممی. بود کرده ایجاد رو فضا ترینوحشتناک حاال شدمی

 بروبچ بدون خونه فهمیدممی حاال. خونه تو رفتم و شدم توهمات این خیالبی. تنهاییه

 رو هاشبکه هدفبی. کردم روشن رو تلوزیون و دادم لم مبل روی خیالبی. خلوته درچق

 غمگین اینکه با. کردمی پخش ویدئوموزیک که رسیدم کانالی به که کردممی پایین باال

 تا آشپزخونه تو رفتم کردممی گوش آهنگ به که طورهمون. بمونه گذاشتم اما بود؛

 ُپری. شد جمع هامچشم تو اشک کردم باز که رو یخچال در. کنم سیر جوری یه رو خودم

 برای چرا آخه. ناهارخوری صندلی رو نشستم زار حال با. نبود توش کوفتم. خالی از

 اولین هنوز. بدم سفارش پیتزا تا برداشتم رو تلفن! نذاشتن؟ یخچال تو غذا من

 این از. زد زنگ پیتزایی خود گمونم. خورد زنگ گوشیم که بودم نگرفته رو شماره

 داشت؟ کارچی من با محسن موقع این. بود محسن. گوشیم سراغ رفتم و گرفت مخنده فکر

 الو؟ -

 بودی؟ خواب. سالم -

 شده؟ چی. مرغم مگه بابا نه. سالم -

 .فرستممی برات که آدرسی به بیا پاشو -
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 جای یه آدرس. گفت که آدرسی سمت افتادم راه و پوشیدم رو فرمم هایلباس معطلیبی

 کیلومتریسی تو ویال. رفتم پیاده رو راه بقیه و کردم پارک رو ماشین. بود پرت

 زرد هاینوار اون و پلیس هایماشین رفتم که جلوتر. بود رودخونه کنار جنگل،

 تعداد همین برای و بوده جنگل وسط مورد شکر خدارو. شدن پیدا خونه دور شدهکشیده

. سمتم اومد و دید رو من هم محسن. دیدم رو محسن رفتم که جلوتر. شدن جمع آدم کمی

 :گفتم گذاشتناحترام از بعد

 شده؟ چی -

 .جوون زن یه. قتل یه -

 خاطربه اما بود؛ بازیدل و بزرگ ویالی. شدیم جنگل وسط ویالی وارد محسن همراه

 سفید یوندکوراس. آورد دووم اونجا نمیشه روز چند از بیشتر بود معلوم بودنییالقی

 شده کشیده سفیدی یپارچه روش و بود افتاده جسد سالن وسط. اشرافی هایوسیله با

 .بود

 قتل به ـینه*سـ به شکاریاسلحه یگلوله اصابت با سالشه، 24 نعمتی، پروانه-

 .شده پیدا جنگلبانی توسط مرگش از بعد ساعتپنج جسدش. رسیده

 .نیست عجیبی موضوع خیلی جنگل تو اونم شکاری اسلحه داشتن خب، -

 .راجر یابیه،کم اسلحه -

 .هاستگاوچرون مخصوص گمونم میشه، پیدا کم اسلحه این اوه -

 پروانه خانم که کرد اعالم و گرفت تماس جنگلبان که بود شب هشت ساعت حدودا -

 که پروانه با رسیدیم صحنه به وقتی و شدیم کار به دست سریع. رسیده قتل به نعمتی

 مرگ از قبل هابررسی طبق. شدیم روروبه بود رسیده قتل به 223 کالیبر لولهگ با

 .اومده پیش قاتل و اون بین درگیری و گرفته قرار اذیت و آزار مورد

 مقتوله؟ برای ویال -

. میشه پروانه برای زودی به نوشته که اینامهوصیت تو که مقتوله پدر برای. نه -

 .شدمی بگم باید البته

 بوده؟ تنها وانهپر -

 پرهام پروانه برادر و صادق سمیرا نامزد مهدیه، سمیرا، رها، هاشدوست پروانه، -

 ویال تمیزکردن برای بوده خودش پیش کلید که پروانه ظاهراا . بیان صبح بود قرار

 .میاد سرش به بال این که میاد زودتر

 مشکلی موهای. بود ییزیبا دختر. زدم کنار رو سفیدرنگ یپارچه و جسد کنار نشستم

 و بلند هایمژه اما نبود؛ معلوم رنگش بودنبسته خاطربه که هاییچشم و شونه روی تا

 از حاصل عمیق شکاف. بود تنش تیره شلوارجین با ایسرمه شرتتی یه. داشت داریحالت

 .بود خون از پر دورش. بود معلوم شـینه*سـ یقفسه روی گلوله برخورد

 .شده شکسته راستش پای و چپ دست مرگ از قبل که اینه یدهندهنشون شواهد -

 .سرجاش برگردونن رو پارچه که کردم اشاره و شدم بلند

 نشده؟ عجیبی چیز یمتوجه کسی اطراف این -

 سمت به ماشینش با که دیدن رو پروانه جنگل نزدیک مردم بعدازظهر یک ساعت حدود -

 .رفته سرش پشت هم موتور یک بالفاصله و اومدهمی ویال

 شده؟ سرقت هم چیزی -

 . ننخوردهدست گاوصندوق تو هاپول یهمه. منتفیه کالا  سرقت یقضیه نه -

 .بوده پروانه قاتل هدف پس -

 طوربه. رفتم ریختنمی اشک و بودن ایستاده وحشت با ایگوشه که هاشدوست سمت به

 انتخاب کردهرنگ موهای و سبزه پوست با قدکوتاه بود دختری که رو یکیشون اتفاقی

 شدمی و داشت دست تو رو خودش کنترل گفت شدمی اما کرد؛می گریه بقیه مثل. کردم
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 پاک دستمال با رو هاشاشک. نشستیم هامبل روی دو هر. پرسید سؤال چندتا ازش

 روسری با تیره سبز پالتوی یه. شدنمی جاری هم سر پشت هاشاشک دوباره اما کرد؛می

 .بود پوشیده رنگکرم

 اسمتون؟ -

 .مشتاقی سمیرا سمیرا، -

 بود؟ حد چه در پروانه و شما یـطه رابـ -

 رو همه خیر همیشه. بود خوبی و آروم دختر پروانه. داشتم دوستش خواهرم مثل -

 .خواستمی

 نداشت؟ چیزی طلبکاری دشمنی، -

 .نه دونممی که اونجایی تا -

 ویال؟ بیاین گرفتین تصمیم کی دقیقا -

 و زد زنگ پروانه که بودیم اونجا. شیراز بودیم رفته هامونکار برای صادق و من -

 .ویال بیایم داد پیشنهاد

 سرگرمی؟ محض طوریهمین -

 .بود هم رها یروحیه خاطربه. تقریباا  -

 داره؟ مشکلی چه رها دوستتون مگه -

 ...اما بدیم؛ آشتیشون استیمخو فقط ما. خرابه شروحیه و گرفته طالق هاتازگی -

 شده جالب موضوع تازه. کردنگریه به کرد شروع و ترکید بغضش رسید که اینجا به

 :گفتم جدی لحن با. بود

 .بدین ادامه. کنید کنترل رو خودتون لطفاا  خانم -

 .بدیم آشتی هم با رو پرهام و رها خواستیممی ما -

 چی؟ خاطربه -

 داشت دوست رو رها پروانه. بود پرهام سابق زن ه،پروان سابق داداشزن رها -

 خوارخون قاتل یه گیر قراره دوستنمی اما بده؛ آشتیشون دوباره جوری یه خواستمی

 ...بیفته

 :بعدی سؤال سراغ رفتم سریع همین برای زنه؛می باال شگریه داره دوباره دیدم

 بود؟ چطور پروانه و پرهام یـطه رابـ -

 .تهرانه کارش پرهام. دیدننمی رو هدیگهم خیلی -

 دادین؟ خبر پرهام به -

 .راهه تو. بله -

 و شدم بلند. بود کرده یادداشت رو هاحرف تکتک که کردم نگاه سمیرا کنار مأمور به

 یشده شکسته یمجسمه از. بودم مدرک عنوان به هرچیزی دنبال. زدم خونه توی چرخی

 هایعکس. برد درگیری به پی راحت خیلی شدمی ایلوس بودن وپاشریخت و سالن یگوشه

 هاعکس از یکی تو. رفتم سمتشون به. کرد جلب رو نظرم دیوار روی شدهقاب کوچیک

 حاالت از. بود نشسته کاناپه روی بلند موهای با سالهشونزده حدودا جوونی دختر

 زیر رفتمی دیگه روز چند تا بیچاره. بود پروانه سالگیشونزده زد حدس شدمی صورتش

 اومدمی ویال این به یا گرفتمی رو عکس این داشت که لحظه اون توی. خاک هاخروار

. کنهنمی آدم با که هاییبازی چه سرنوشت. برسه قتل به قراره که کردنمی رو فکرش

 گمونم. بود پرستو سنهم پسر یه با میانسال زن و مرد یه و پروانه بعدی عکس تو

 با نگاهی. اومدم خودم به بود ویال بیرون از که بلندی داد صدای اب. بود پرهام

 در جلوی سرباز با داشت جوونی پسر. بیرون زدیم ویال از سریع و کردیم ردوبدل محسن

 .کردمی دعوا
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 .تو برم بذار گفتم -

 .تو بری نمیشه. پایین بیار رو صدات آقا -

 :گفت اخم با و سمتشون رفت محسن

 خوای؟می چی خبرته؟چه. پسر پایین بیار رو صدات -

 کجاست؟ اومده؟ خواهرم سر بالیی چه -

 سرباز به محسن. پسرونه مدل اما بود؛ پروانه شکل دقیقاا . بود پرهام پسر این پس

 خاکی که جین شلوار و مشکی کاپشن یه. بشه وارد پرهام بده اجازه که کرد اشاره

 گریه و بود زده زانو جسد کنار. شدم ویال وارد پرهام از بعد. بود تنش بود شده

 .کردمی

 اومده؟ دلش چطور آورده؟ سرش رو بال این نامردی کدوم -

 ما سؤاالت از تا چند به باید. میشه مشخص زودی به اما نیست؛ معلوم هیچی هنوز -

 .بدین جواب

 سؤال به شروع و نشست جلوش هم محسن. نشست صندلی روی لرزون هایقدم با و شد بلند

 .کرد

 خواهرتون؟ یا بودین تربزرگ شما سال و سن نظر از -

 .ترهبزرگ دقیقه چند ازم پروانه. بودیم دوقلو پروانه و من -

 بود؟ چطور مقتول با تونـطه رابـ -

 .کرد خطاب مقتول رو خواهرش محسن که وقتی دیدم رو هاشدست لرزش

 .نمیام اینجا زیاد و هرانهت کارم من. معمولی هایبرادر خواهر مثل. بود خوب -

 چیه؟ اینجایین االن اینکه دلیل پس -

 .اومدم سمیرا و صادق اصرار به -

 و کرد اشاره کردمی پاک رو هاشاشک و بود نشسته بغض با ایگوشه که رها به محسن

 :گفت

 شناسین؟می رو خانم اون -

 صدای با. خورد اج رها دیدن با بود شده اطرافیان یمتوجه تازه انگار که پرهام

 :گفت آرومی

 کنه؟می کارچی اینجا. سابقمه همسر -

 .داد ادامه سؤالش به توجهبی محسن

 چیزی؟ سمجی خواستگار طلبکاری، نداشته؟ بدخواهی خواهرتون -

 ...اما نه؛ -

 چی؟ اما -

. نه یا بزنه رو حرفش که بود مردد انگار. گفتنمی چیزی و بود کرده سکوت پرهام

 :گفت جدی لحن با محسن

 .کنید همکاری لطفاا  بشه پیدا خواهرتون قاتل خواینمی اگر نعمتی آقای -

 .بوده سهراب کار گمونم -

 مطمئن خیلی دفعهاین پرهام. پرسید پرهام از محسن رو سؤال همین کیه؟ دیگه سهراب

 :گفت

 .بوده پروانه خاطرخواه قبالا  -
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 پیش؟ وقت چقدر -

 .شدمی پاپیچ مدام اون اما داده؛ رد جواب وانهپر که شده دوسالی شاید -

 کردین؟ شک اون به چی برای -

 رد جواب پروانه همین سر و شدمی عصبی زود بچگی از اما بود؛ خوبی پسر سهراب -

 .داد

 همین؟ خاطربه فقط -

 :گفت بلندی نسبتاا  صدای با بود، شده کالفه که پرهام

 .سهراب به تمگف هم من داری، شک کی به گفتین شما -

 .بنویس برامون رو خودت تلفن شماره و آقا این آدرس خبخیلی -

 :گفتم و سمتش کردم رو. بیرون زدیم ویال از محسن با

 .من با هم سهراب. تو با قانونیپزشکی گزارش. میرم دیگه من خب -

 تنهایی؟ خونه. باش خودت مراقب. باشه -

 گفت؟ آیهان. آره -

 .هستن خونه مائده و مامان ما؟ یخونه بیای خوایمی که؟ ترسینمی. آره -

 :گفتم و زدم مهربونیش برای لبخندی

 .برسون سالم. ترسمنمی مرسی نه -

 دنیا این تو انگار اما بودم؛ فرمون پشت. خونه سمت افتادم راه و شدم ماشین سوار

. کردممی فکر قتلش و پروانه به طرف یه از. ماشین تو جز بود جاهمه فکرم. نبودم

 درگیر فکرم طرف اون از. بود هم جوون بیچاره بوده؟ سهراب کار کشتتش؟ کی یعنی

 بیارم گیرت اگر محدثه. هم تو رفت هاماخم. زد زنگ که بود خواهرش و محدثه

 داده رو من یشماره برداشته وقت اون نه، گفتم بهش خوبه. کنممی سیاه رو روزگارت

 هم طرف یه از. میارن رو مامانشون زودی میرن که هاچیککو بچه این مثل. خواهرش به

 هیچ دیگه و بود وقت دیر بخورم؟ چی باید االن دقیقاا  که بود این مشغول فکرم

 با. بخوابم گشنه باید امشب قاتل این لطف به. نبود باز رستورانی یا پیتزایی

 .ردمک باز رو پیام و برداشتم رو گوشی. اومدم خودم به اساماس صدای

 فاجعه یک آغاز گرگ سکوت دانندنمی! کنند خیالی حکمرانی خود برای کفتارها بگذار»

 «...است

 نفسم انگار. شدم خشک که انداختم فرستنده به نگاهی. رفتن باال تعجب از ابروهام

. کنم باور خواستمنمی. شدنمی باورم. افتاد دستم از گوشی و شد حسبی دستم. شد قطع

 ...فرشید - -: کردم تکرار خودم برای رو سمشا. بود خودش

*** 

 یاسی

 تسلیم باالخره. شدنمی پاک لعنتی،. سابیدمشمی قدرت تموم با و روش بودم افتاده

 نفسنفس و اپن رو نشستم. شوییظرف تو کردم پرت رو ماهیتابه و شوییظرف سیم و شدم

 بود؟ چی کردنتدرست پیتزا بود؟ کم آبت بود، کم نونت آخه بگه بهم نیست یکی. زدم

 مشدهمتالشی یآشپزخونه به نگاهی کردی؟ درست برداشتی زرتی که بلدی مگه اصالا 

 پایین پریدم اپن روی از. بود ریخته وآشغالآت و خمیر دیوار و در روی. انداختم

 تلفن یه فقط وضعیت این تو. خورد زنگ تلفن که بکشم خونه روی و سر به دستی یه تا

 .دادم جواب اجبار به. بود بابا انداختم، صفحه به نگاهی. داشتم کم رو ابلناق

 الو؟ -

 .بفرمایید 143 یشماره کارشناس -

 .بود گرفته شوخیش دوباره باز هم بابا. خنده زیر زدم کالفگیم و حالیبی وجود با
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 شما؟ احواالت. 143 کارشناس جناب سالم -

 .بهتره حالمون بزنه ام به سر یه مرامبی خانم یه اگر -

 پیشش رفتن از حوصلگیبی خاطربه که بود وقت خیلی. اومد بدم خودم از لحظه یه

 .زدممی سرباز

 بدی؟ قلقلک رو احساساتم زدی زنگ دوباره باز -

 .سنگی تیکه یه که شما وهللا -

 !بابا -

 .آجری تیکه یه بابا خب -

 شدی؟ شوخ قدراین شده چی مطلب اصل سر برو خب. دادیا گیر بابا -

 .میگم بهت اینجا بیا پاشو -

 ...می فردا اما باشه؛ -

 :گفت و حرفم تو پرید که بود نشده تموم حرفم هنوز

 زیر از تونینمی و نداری کاری هم عالیجناب. نیست خونه امشب گفت زد زنگ عطیه -

 .بری در اومدن

 .نکن گیریمچ بابا خب -

 .اینجایی دیگه ساعت یک تا -

 کنم؟ چه داغون یآشپزخونه این با من حاال بابا ای. کرد قطع کنم اعتراض اومدم تا

 که رفتم سریع بابا، توسط شدنمخفه با مساویه دیرکردنم دقیقه یه دونستممی چون

 همون با و پوشیدم زرد شال با ساده رنگکرم مانتو یه حوصلگیبی سر از. بشم حاضر

 مونده ربع یه و بود نزدیک بابا یخونه خداروشکر. مافتاد راه مشکی یساده شلوار

 کلید. بود شده تاریک دیگه هوا و بود هفت ساعت. رسیدم بشه تموم ساعتم یک تا

 دو یطبقه شخونه که بود طبقهپنج آپارتمان یه تو بابا یخونه. شدم وارد و انداختم

 راهم هاپله از خوب خترد یه مثل همین خاطربه بود؛ خراب همیشه مثل آسانسور. بود

 وارد تعجب با. اومدمی جاروبرقی صدای و بود باز خونه در. رفتم باال و کشیدم رو

 برعکس افتاد بهم نگاهش تا. کردم نگاه بود جاروکشی سرگرم که بابا به و شدم

 .کرد خاموش رو جاروبرقی و کرد بزرگی اخم همیشه

 چیه؟ دیگه این -

 چیه؟ چی -

 

 کردی؟ تنت که هاییاون -

 .دیگه لباسه خوبی؟ بابا! وا -

 .دیگه اومدیمی پوشیدیمی گونی دفعه یه -

 خوبی؟ جونددی جانم؟ -

 .شده چهارراه سر گداهای این مثل ببینم بپوش نو لباس یه اتاق تو سریع برو -

 زل بهش باز دهن با هاگرفتهبرق مثل طورهمون. شد جاروکشیدن مشغول و گفت رو این

 اتاقی. بود من مال قبالا  که اتاقی تو رفتم. بود شده چیزیش امشب گمونم. ودمب زده

. زدمی برق تمیزی شدت از حاال بود ریخته هم به هایلباس و آشغال از پر همیشه که

 برای شده کدبانو پایه ماشاءهللا. گرفت مخنده بوده؟ بابا کار هااین یهمه یعنی

. آوردم در رو شال رنگهم شلوار و رنگکرم شال با فیدس مانتو یه کمدم تو از. خودش

 جلوش باید که نامحرمه بابا مگه. شدم پوشیدن مشغول کردممی غرغر که طورهمون

 با و آماده رو بابا که بیرون زدم اتاق از هالباس پوشیدن از بعد. باشم طوراین
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 مشغول و نبود حواسش. باال بود زده گرفتگیمبرق یدرجه دیگه. دیدم شلوار و کت

 . بود آینه تو موهاش کردنشونه

 کلک؟ مگه خواستگاری میری داری خبره؟ چه بابا -

 :گفت خندیدمی موذیانه که طورهمون بابا

 .میاد داره خودش خواستگار. خیرنه -

 :گفت و کشید پوفی دید رو من مشنگ و گیج یقیافه و برگشت وقتی

 ه؟یادت که رو مازیار رفیقم پسر -

 سریع. شدم باخبر بابا شوم ینقشه از و شد دستگیرم چی همه مازیار اسم اومدن با

 اما کشیدم؛ رو دستگیره و رفتم در سمت به و برداشتم لباسی جا روی از رو کیفم

 :گفتم درهم هایاخم با. بود قفل در انگار،انگارنه

 .کن باز رو در بابا -

 .نچ -

 .نیار در رو حرصم بابا -

 .ببینم سرجات بشین یربگ -

 .کن باز رو در اینجا اومدم کردم غلط من اصالا  -

 .بری ذارمنمی ندی جواب مازیار این به تو امشب تا -

 .نه دادم؛ جواب قبالا  که من -

 .بیاری دلیل باید اما قائلم؛ ارزش جوابت برای من. نداره اشکال باشه خب -

 .نمیاد خوشم ازش ترواضح این از دلیل -

 رو همسایه پسر مسعود متنفری، که تپسرعمه محمدجواد از نمیاد، خوشت که این از -

 .شینهمی بهت اوق بینیمی که

 خودمه؟ دست مگه -

 .ترشی دبه تو بندازمت دیگه روز دو ندارم حال من. خودته خود دست بله -

 گیر کامالا  دیگه امشب. خنده زیر زد من هایخوردنحرص به توجهبی و گفت رو این

. کنم دم چایی تا رفتم خوب دختر یه مثل و سرجاش گذاشتم رو کیفم. بودم افتاده

 فرار بودم تونسته ترفند جور هزار با قبلی هایدفعه. بودم افتاده گیر دیگه امشب

 فکر و بود شده تیز خیلی دیگه بابا دفعه این اما کنم؛ منصرف رو بابا و کنم

 بابا صدای و من یناله صدای زمانهم. شد بلند فونآی زنگ صدای. بود کرده رو جاهمه

 :شد بلند هم

 .اومدن یاسی -

 :کشیدم داد حرص سر از

 .دونممی خودم -

. پرکردن رو مجلسی و شیک هایاستکان و غرغر به کردم شروع نیومد جوابی وقتی

 زا رو فکر این سریع اما بشه؛ پاکله که بریزم چایی این تو چیزی یه میگه شیطونه

 اینکه هم و شدمی واویال و منه کار فهمیدمی سریع بابا هم چون کردم؛ بیرون سرم

 یگوشه از. بود شده بلند سالن توی از پرسیاحوال صدای. اومدنمی خوش رو خدا

 پسر یه و بابا همسن مرد یه با مپلتپل دارسال و سن زن یه. کشیدم سرک آشپزخونه

 و جدی شچهره بابا همسن مرد ولی داشت؛ ایبامزه و ینمک یچهره زنه. شدن خونه وارد

 شدمی نه که هاآدم دسته اون از. نبود هم زشت اما نبود؛ خوشگل پسر  . بود اخمو

 حالی با. مبل روی نشستن شونهمه. بگیری ازشون عیبی شدمی نه و خوشگل بگی بهشون

 .مدماو خودم به بابا صدای با. شدم ولو آشپزخونه صندلی روی زار
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 نمیاری؟ رو چایی جانیاسمن -

. بوزینه یا شامپانزه گفتمی نبودن هااین اگر حاال! رسمی چه. جانیاسمن اوهاوه

 ریختن چیزی حوالی فکرم هنوز اما بشم؛ خارج آشپزخونه از تا برداشتم رو هاچایی

 اون. شدم بیرون راهی و هاچایی از یکی تو انداختم تف یه سر آخر. بود چایی تو

 و مادر و بابا تا گرفتم خودم سمت بود مشخص روش تف اثرات هنوز که رو تفی چایی

 چایی و کرد تشکر مؤدب و زیر به سر خیلی. گرفتم جلوش باالخره. برندارن اون پدر

 سر از وقت یه اینکه خاطربه اما گرفتم؛ شدید وجدانعذاب لحظه یه. برداشت رو تفی

 مادرش که بودم منتظر. نشستم نزدیکی همون مبل روی سریع ندم لو رو خودم وجدان

 اما بندازه؛ راه ماشاءهللا ماشاءهللا و کنه تعریف ازم هافیلم و هارمان این مثل

 .کردمی تعریف خونه لوازم از داشت کنه تعریف من از اینکه جای به. انگارانگارنه

 .شیک و عالی چیزشهمه. قشنگی دکوراسیون چه ماشاءهللا -

 :کردم زمزمه لب یرز

 .رو من نه بگیر پسرت برای رو هااین بیا دفعه یه -

 سکوت که پدرش. بست رو دهنم یتوپ غرهچشم یه با چون شنید؛ رو صدام بابا که انگار

 :گفت و کرد اهمی بود، کرده حس رو جمع توی اضافی

 .مطلباصل سر بریم بدین اجازه اگر خب -

 .بفرمایید دارین اختیار -

 .خیر امر برای رسیدیم خدمت دونیدمی که طورهمون -

 :گفتم لب زیر

 .سرتون اون تو بخوره -

. شدم مواجه بود داشته نگه رو شخنده زور به که مازیار با برگردوندم که رو سرم

 رو شخنده اخمم دیدن با. کردم زوم روش اخم با طورهمون. بود شنیده رو حرفم گمونم

 :گرفتم مازیار از رو نگاهم بابا دایص با. نشست صاف و خورد

 .اتاق کن راهنمایی رو آقامازیار جانیاسمن -

 چی؟ برای -

 

 تو بود رسممی رو حسابت همون معناش که لبخندی با خوردمی حرص من گیجی از که بابا

 :گفت کرد،می اشاره اتاق سمت به که طورهمون و شد جاجابه جاش

 . دیگه کنید صحبت هم با -

 باشن اتاق یه تو تنها نامحرم پسر و دختر یه اگر دونیدنمی شما مگه بابا جانم؟ -

 شیطونه؟ نفر سومین

 همون که کرد نگاهم چنان بابا اما موندن؛ مات طوریهمین مامانش بابا و مازیار

 .دیدم رو عزرائیل لحظه

 .بخشهمی هم خدا. بیا کوتاه رو بار یه همین شما حاال دخترم -

 :شد بلند بابا صدای بگم چیزی دماوم تا

 !یاسی -

. کردم راهنماییش اتاق سمت به و شدم بلند. کنم مخالفت نتونستم که بود طوری صداش

. تخت روی ناچار به هم من و نشست صندلی روی اون. شد اتاق وارد ببخشید یه با

 فردا تا دمب ادامه بخوام اگر دیدم. من نه زدمی حرف اون نه. بودیم ساکت طورهمین

 :گفتم همین برای بمونه الل خوادمی

 .خب -
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 خب؟ -

 .دیگه خب -

 دیگه؟ خب -

 .دیگه بگو چیزی یه خب. درد -

 .اتاق تو تنهایی های زدنحرف به ندارم عادت خیلی -

 نزدی؟ حرف دختری هیچ با حاال تا میگی یعنی. خودتی -

 .هامدوست از غیر البته کن باور نه -

 هات؟دوست -

 ... ریحانه، مینا، سودابه، مهسا، ساناز،. نیستن زیاد آره، -

 یمعارفه نه خواستگاریه مراسم اینجا زنی،می اشتب داری داداچ. بابا استپ -

 .هاتدختردوست

 .میگم زندگیم و خودم از دارم هم من خب -

 ...خواستگار آقای ببین -

 .مازیاره اسمم -

 عمراا  وگرنه اینجام؛ االن که بابامه اصرار به نم خیار ماست آقای ببین. خبخیلی -

 .بزنم حرف تنها اتاق تو مرد یه با

 اینا؟ و سوم نفر و شیطون یقضیه همون -

 .همون کن فرض شما -

 خب؟ -

 .نرسیدیم توافق به گیممی بیرون ریممی االن ت،نقطهبی جمال به خب -

 از هاشچشم که حالی در جدی لیخی ثانیه چند از بعد و گرفت خودش به فکرکردن ژست

 :گفت زدمی برق شیطنت

 .نچ -

 چی؟ -

 .بگم نمیرم من -

 وقت؟اون چی برای -

 .ترشیمی مونیمی نگیرمت من اگر آخه -

 کرده؟ جرئت چطور گفت؟ چی من به االن این. شدن گشاد آخر حد تا هامچشم

 .مردنی الغر یپسره کنیمی جرئت چطور -

 !هاالغرمردنی بگن بهم که نمیرم باشگاه من اوهوی -

 :گفتم و دادم تکون تهدید نشونه به رو انگشتم

 !دونیمی خودت وگرنه کنی؛می گفتم که رو کاری همون -

 حروم بدصدا زشت پیردختر یه پای رو زندگیم نباید بینممی کنممی دقت که حاال اصالا  -

 .کنم

 .بدصداست و زشت تعمه و سالمه 24 فقط من جناب -
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 من که مدت تمام. بیرون زدمی دود مکله از. بیرون زدم اتاق از و گفتم رو این

 همین و دادمی رو جوابم تمام خونسردی با اون زدممی حرف عصبانیت با داشتم

 چی بودم مونده. سمتم چرخید هانگاه یهمه شدم سالن وارد وقتی. کردمی ترمعصبی

 مازیار مادر. شد پیداش اونم خوبم شانس اما د؛بیا اونم که ایستادممی باید. بگم

 :گفت و شد بلند

 بخوریم؟ شیرینی خب؟ -

. نخورده االن تا انگار بخوریم شیرینی میگه همچین. انداختم جلوش بشقاب به نگاهی

 .بود خورده رو تا شیش-پنج حدود

 ...نه -

 :گفتم سریع افتاد که بابا برزخی نگاه به نگاهم

 .بهتره بگن مازیار یعنی نه... خیار ماست آقای -

 :گفت نشستمی که طورهمون و جلو اومد خونسرد خیلی مازیار

 بشیم آشنا باهم بیشتر تا بیایم بریم هم با دوره یه ما خوانمی خانمیاسمن. بله -

 .بعد

 من نگاه بار این اما شد؛ آروم بابا برزخی نگاه. شد بلند همه گفتن مبارکه صدای

 هاشچشم تو رو هامناخن تونممی تا و پسر   اون سمت کنم حمله داشتم ستدو. بود برزخی

 :گفت و کرد دستم نشون برای رو انگشتری و سمتم اومد مادرش. کنم فرو

 .بپسندید رو همدیگه شاءهللاان بشین صیغه ماه یک -

 یروانه رو تهدیدآمیزم هاینگاه لحظه اون فقط. پس راه نه داشتم پیش راه نه دیگه

 شونخانواده ساعتنیم از بعد. کردممی خوردمی میوه و بود نشسته خیالبی که مازیار

 در دم تا احترام ینشونه به. کنیم صیغه صبح فردا که شد قرار. برن که شدن بلند

 حالت با مازیار آخر یلحظه. شدن بود پژو که ماشینشون سوار. رفتیم بابا با

 :کردم زمزمه و کردم ترفتس رو مشتم. کرد بایبای شیطونی

 ...خیار ماست رسممی رو حسابت -

 

 کردنجمع حال در بابا. باال رفتم و بستم رو در. باال بود برگشته زودتر بابا

. شدم وجورجمع مشغول هم من حرفبی. بود هاشلب رو هم لبخند یه و بود میوه هایظرف

 بازم. ذاشتممی اینجا رو پام عمراا  دبیا سرم رو بال این قراره امشب دونستممی اگر

 فرار برای فرصت هم باز. داریم تفاهم هم با ما قبوله نگفت خیار ماست خداروشکر

 . برداشتم رو کیفم و کردم عوض رو هاملباس هاظرف شستن از بعد. هست

 .میرم دارم من بابا -

 .خب بمون رو امشب -

 .رسوندم هدفتون به رو شما کافی یاندازهبه امشب دیگه نه -

 .نخورد بر جایی به که ساده آشنایی یه -

 .خداحافظ. گینمی راست شما اصالا  باشه -

 و حرفبی. تاریک و خلوت کوچه و بود یازده ساعت. افتادم راه و شدم خارج خونه از

 از فارغ. گذشتمی کنارم از ماشین یه گاهی. رفتممی راه روپیاده یگوشه زیرسربه

 کسی اما برگشتم؛ سریع. سرمه پشت کسی کردم احساس که زدممی قدم اشتند چیز همه

 با نداره هم تعجبی. بودم زده توهم حتما. بود ایجنبنده هر از خالی کوچه و نبود

 حس این خیالبی. زنهمی توهم باشه هرکسی کوچه تاریکی و ذهنی درگیری همه این

 پشت از تق صدای که بودم نرفته دمق چند هنوز. دادم ادامه راهم به و شدم مزخرف

 یا برگردم بودم مونده. بودن کرده خالی روم سرد آب شیشه یه انگار. شد بلند سرم

 توهم که بودم شده مطمئن دیگه. نبود کسی. برگشتم آروم خیلی. بدم ادامه راهم به

 خودم. خونه برسم خواستممی فقط. رفتم راه ترسریع و کردم ترتند رو هامقدم. نزدم
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 حداقل یا. برگشتم شب موقع این و نموندم بابا یخونه چرا که کردممی لعنت رو

 صدای کردم احساس. زدنمی پر کوچه تو هم مگس شانس از. بیام ماشین با تونستممی

 دونممی فقط. مرد یا بود زن دونمنمی. بود دنبالم. شنوممی سرم پشت از رو هاییقدم

. زدمی چی مثل قلبم. دیدممی رو مخونه. مخونه یکوچه تو پیچیدم. بود دنبالم

 برگشتن جرئت. شنیدمی رو صداش هم بود دنبالم که کسی کنم فکر که زدمی تند قدراین

 کردم دست عجله با. خونه در جلوی رسیدم باالخره. نداشتم رو کردننگاه سر پشت به و

. نبود کلید گردوندممی کیف توی رو دستم هرچی اما دربیارم؛ رو کلیدم تا کیفم تو

 ناامید کامالا  دیگه که ایلحظه. بودن کرده عرق هامدست. اومدمی در داشت اشکم دیگه

 سریع و بیرون کشیدمش. بود کلید خودشه،. کرد برخورد سردی جسم به دستم بود شده

 نبالمد که کسی کردممی احساس. لرزیدنمی هامدست استرس شدت از اما قفل؛ تو کردم

. شد باز چرخش یه با و تو رفت کلید باالخره. داره فاصله باهام قدم چند فقط بود

 دقیقا که دیدم رو پوشیسیاه هیکل آخر یلحظه. بستم رو در و تو انداختم رو خودم

 هم به بلندی صدای با در. بود ایستاده بودم بیرون که زمانی من پشت و در جلوی

 هایدست با رو دکمه و شدم آسانسور وارد. لرزیدنمی مپاها هنوز. شد بسته و خورد

 موهام و بود عرق خیس پیشونیم. کردم نگاه خودم به آینه تو از. دادم فشار لرزون

 که زنی صدای با زمانهم در و ایستاد آسانسور. بودن اومده بیرون خیس و نامرتب

 از. بود تاریک خونه. شدم وارد و کردم باز رو واحد در. شد باز سوم یطبقه گفتمی

 با. کردم روشن رو هاچراغ سریع. امشب اتفاق از بعد مخصوصاا . بودم متنفر تاریکی

 رو مانتوم هایدکمه که طورهمون. کنم امنیت احساس تونستم تازه هاچراغ شدنروشن

 :شد بلند گیتا شر صدای. زدم رو گیرپیغام کردممی باز

 .کن تعریف بزنگ بهم حتما برگشتی. یهخبرای امشب که بینممی بهبه -

 :بود عطیه بعدی

 .نه یا بخوریم شیرینی ببینم بگو بزن زنگ برگشتی خانمعروس -

 بعدی. بودم من نداشت خبر نقشه این از که کسی تنها اینکه مثل توهم رفت هاماخم

 :بود بابا

 .بزن زنگ خونه رسیدی یاسی -

. نمیدم الکی تلفن پول من»: دادم اسامسا بهش زنگ جای به عصبانیت و لج شدت از

 «.میدم اس نه زنممی زنگ نه هاکارـیانـت خــ شما به هم دیگه

. بودم کرده قهر کوچولوها بچه این مثل. گرفت مخنده فرستادم رو اساماس وقتی

 بالفاصله و رفتم عقب و کشیدم جیغی سرم پشت شخص دیدن با اما اتاق؛ برم که برگشتم

 .شد تاریک و تار چشمم پیش چیزهمه سرم به سنگینی جسم خوردبر با

*** 

 فاطمه

 بود زده زل غمگین هاییچشم با. انداختم بهش نگاهی و کردم تزریق سرم تو رو آمپول

 من به رو نگاهش و برگشت. تختش کنار نشستم. نشست لبم روی لبخندی. دیوار به

 سرش باالی تخته به نگاهی. سفید وستپ و خرگوشی موهای مشکی، درشت هایچشم. دوخت

 :گفتم لبخند با و کردم نگاه بهش دوباره. تقوی هستی. انداختم

 ناراحته؟ چرا خانمهستی -

 .ترسممی آمپول از -

 :گفتم و کشیدم رو لپش. رفت ضعف دلم نازش و بچگونه صدای از

 عروسکی؟ چندتا مامان   ببینم بگو -

 .دارم عروسک کلی -

 هات؟بچه پیش برگردی بشه خوب حالت زود خوایینم مگه خب -

 :گفتم شدممی رفتن یآماده و کردممی صاف روش رو پتو که طورهمون. داد تکون رو سرش

 ...که بزنی آمپول باید پس -
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 .برگشتم و خوردم رو حرفم شد، بلند پشتم از که صدایی با

 .هاتبچه پیش برگردی -

 رو ممقنعه سریع. کردمی نگاه هستی به و در چوبچهار به بود داده تکیه لبخند با

 :گفتم جدی و کردم درست

 .دکتر سالم -

 چطوره؟ ما گل هستی حال. خانم سالم -

 :گفت سریع شناختمی قبل از رو دکتر انگار که هستی

 .بدم هاآمپول این خاطربه -

 با رو دکتر و هستی و بیرون زدم اتاق از اجازه با یه با. خنده زیر زدیم هردومون

 در تالش و خوبی جز شدم آشنا رضوی دکتر با که روزه چند این تو. گذاشتم تنها هم

. کردمی برخورد شدیداا  نظمیبی با اما بود؛ خوبی آدم. ندیدم ازش چیزی هامریض حق

 از. نداشت کم نظمیبی تو مریم چون بداخالقه؛ گفتمی مریم که بود همین خاطربه شاید

 بهش تونستمی تا هم رضوی دکتر. هااین و سرکار خوابیدن تا بگیر اومدن سرکار دیر

 کسی صدای با. داره شیرینی یچهره و قدبلنده. علیه اسمش فهمیدم دیروز. دادمی گیر

 درست داشتم یعنی. کردمی کارچی اینجا این. شد گرد هامچشم. برگشتم کردمی صدام که

 ایسورمه کت یه. بود مهراب. بود خودش. کردم نگاه دقیق و زدم پلک چندبار دیدم؟می

 سوی به داشت نیشم اینکه با. بود شده جیگری چه وای. بود پوشیده تیره شلوار با

 :گفتم جدی خیلی کردم کنترل رو خودم سریع اما رفت؛می بازشدن

 کنید؟می کارچی اینجا! آقامهراب سالم -

 .بزنم پرستارخانم به سر یه اومدم هیچی. سالم علیک -

 :گفتم باز نیش با همین برای بود؛ رفته در دستم از اختیارم و بود شده دیر دیگه

 .آوردین صفا. اومدین خوش -

 مهراب. ندارم کنترل خودم روی دقیقه دو که بمیرم ای. میدم سوتی دارم فهمیدم یهو

 :گفت و گرفت سمتم به رو شیرینی

 .بود شلوغ سرم. شد دیر شرمنده. تبریک بابت شیرینی هم این -

 

 . کاریهچه این کنممی خواهش -

 چطوره؟ کاروبار ببینم بگو خب -

 .بودم دنبالش عمر یه که چیزیه باالخره. خوبه -

 .البته صد -

 پور؟حسینخانم کنیدنمی معرفی -

 و کردم نگاه کردمی نگاه مهراب به داشت لبخند با پشتم که رضوی دکتر به و برگشتم

 :گفتم

 .هستن آشنایانمون از یکی -

 :گفت مؤدب خیلی و جلو برد رو دستش مهراب

 .هستم مهراب -

 افتاده خونی صورت با دختر یه روش که برانکارد یه بده جواب خواست رضوی دکتر تا

 مهراب به رو عجله با. برم دنبالشون که کرد اشاره شریف دکتر. آوردن رو بود

 :گفتم

 .برم باید آقامهراب ببخشید -
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 و بود خون پر صورتش روی. اتاق تو دوییدم مهراب جواب به توجهبی و گفتم رو این

 خودنمایی خون هایقطره روش که چروک رنگکرم مانتو یه. سالشه چند داد تشخیص شدنمی

. کردم پاک رو صورتش روی هایخون پنبه با سریع. بود تنش مشکی شلوار یه با کردنمی

 :گفت که شنیدم رو شریف دکتر صدای. ضعیف خیلی اما زد؛می گرفتم، رو نبضش

 افتاده؟ براش اتفاقی چه -

 از یکی و بینی و دنده شکستگی شده گرفته که هاییعکس طبق. شده حمله بهش -

 .هاشدست

 موقع. انداختم هامدست به نگاهی. کردن آماده عمل اتاق برای رو بیچاره دختر

 رو هامدست تا بیرون زدم اتاق از. بود شده خونی هامدست تمام احیاکردن و آماده

 ظاهریم وضع. کردم نگاه خودم به آینه تو پرسنل مخصوص بهداشتی سرویس توی. بشورم

 نشده گودزیال شبیه خداروشکر اما نداشتم؛ سفیدکننده کرم یه جز آرایشی. بود خوب

 خیلی. گرفتم گاز ور لبم. باشه رفته االن تا گمونم. افتادم مهراب یاد یهو. بودم

 خب. هم تو رفت هاماخم. بگه تبریک بیچاره بود اومده مثالا . رفتم یهو که شد زشت

 به یهو. نفهم یپسره. دارم وظایفی من که بفهمه خودش از باید! اومده که اومده

 کردم کجیدهن آینه تو خودم تصویر به. بود نگفته چیزی که بیچاره اون. اومدم خودم

 و بود نشسته که افتاد مهراب به چشمم موقع همون. شدم خارج بهداشتی سرویس از و

 اینجا االن تا این. شد ترگرد دیدنش اول یدفعه از هامچشم. زدمی گپ رضوی دکتر با

 بلند و کرد قطع رو زدمی رضوی دکتر به داشت که رو حرفی من دیدن با مهراب بود؟

 .شد

 .برم شدم مجبور خدا رو تو ببخشید اینجایین؟ هنوز شما -

 .دارین وظایفی هم شما باالخره و اومدم کاری وقت دونممی من. کنممی خواهش -

 هستن؟ خوب خانواده. کنممی خواهش -

 .خدمتتون دارن سالم -

 .ندارم جای خانوادگی جمع تو بنده گمونم خب -

 .برم باید دیگه هم من. جانعلی دارین اختیار -

 داشت مهراب اینکه از اما ها؛این شدن پسرخاله چه دقیقه دو تو جان؟علی! اهوع

 معناداری نگاه با رضوی دکتر چون بود؛ مشخص مچهره از این. شدم دپرس کلی رفتمی

 .رفت و کرد خداحافظی مهراب و من و بین

*** 

 آیدا

 چیزی تنها اما خلوت؛ البته صد و مرتب و تمیز یکوچه یه. انداختم کوچه به نگاهی

 جلهح یه و تسلیت بزرگ هایبنر و رنگمشکی هایپارچه کردمی توجهجلب کوچه این تو که

 بود خونه این تو که بزرگی غم شده کاشته هایگل و درخت و تمیزی همه این بین. بود

 زنگ. ایستادم سفیدرنگ در جلوی. کردم قفل و بستم رو ماشین در. شدمی احساس قشنگ

 با... فالحی داغدار یخانواده». افتاد هابنر از ییک به نگاهم. دادم فشار رو

 برای متعال خداوند از. نموده عرض تسلیت را گرامیتان فرزند درگذشت تاسف، نهایت

 شریک بزرگ غم این در را ما داریم، مسئلت عمر طول شما برای و رحمت مرحوم آن

 صاف رو صدام. پیچید کوچه تو مردی گفتن کیه صدای رسیدم که آخرش به« .بدانید

 : گفتم جدی و کردم

 .سؤال چندتا برای رسیدم خدمت آگاهی یاداره از. سالم -

 کردم صاف رو چادرم. شد باز تیکی صدای با در و گفت بفرماییدی ثانیه چند از بعد

. بود قشنگ واقعی معنای به. سرخ هایگل از پر و بزرگ حیاط یه. شدم وارد و

 از پر روش و داشت قرار چوبی میز حیاط وسط و ودب درختچه و گل از پر دورتادور

 قشنگ اما ساده نمایی با رنگکرم ساختمونی حیاط ته. بود یاس هایگل هایگلدون

 جوراین از و مالقه و نشسته و شسته هایدیگ از پر حیاط یگوشه. کردمی خودنمایی

 چشم به بنر چندتایی یه هم حیاط داخل. بودن مراسم برای گمونم که بود چیزها
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 و بود تنش مشکی لباس. اومد بیرون ازش جوون پسری و شد باز سالن در. خوردمی

 .زدمی خودم سنهم حدوداا 

 .بفرمایید. اومدین خوش سالم -

 .رسیدم خدمت تحقیقات یادامه جهت سؤال چندتا برای فقط. ممنون. سالم -

 و بود سفید ست خونه. متقیگرون لوازم با شیک و بزرگ یخونه یه. شدم خونه وارد

 زن یه. بودن پوشونده رو هامبل و هادیوار روی مشکی هایپارچه با عزا خاطربه

 اون از. اومد سمتم به و شد بلند مبل روی از مشکی هایلباس با سالهشصت حدوداا 

 از هاشچشم. بدن نشون جوون رو خودشون دارن سعی زیادشون سن وجود با که بود هازن

 .بود گرفته دست رو چروکی کاغذی دستمال و بود متورم یهگر شدت

 .بشینید بفرمایید. اومدین خوش. سالم -

 .باشه آخرتون غم شاءهللاان. سالم -

 قهوه؟ یا دارین میل چای. ممنون -

 فالحی صابر آقای با ـطه رابـ در سؤال چندتا خواممی فقط. کدومهیچ ممنون نه -

 .بپرسم

 شدم بلند جام از سریع. گریه زیر زد و شد جمع هاشچشم تو اشک صابر ماس اومدن با

 :گفتم و

 .کنم ناراحتتون خواستمنمی شرمنده -

. آوردم در رو مدفترچه و نشستم دوباره. آورد جلو نیست چیزی معنای به رو دستش

 .کردم شروع گرفت آروم شگریه وقتی

 هستین؟ فالحی آقای مادر شما -

 .بله -

 .بیرون بره خونه از صابر اینکه از قبل. بگین روز اون از -

 رفت صابر که بود بعدازظهر دو حدودای ساعت. بود همیشه مثل چیزهمه روز اون -

 .بیرون

 چی؟ برای نگفت -

 .هاشهدوست از یکی تولد گفت -

 دوستش؟ کدوم نگفت -

 .گمونم بود باشگاهشون هایبچه از یکی دونم،نمی -

 .بود دستش چای سینی یه که رپس سمت کرد رو

 بود؟ دوستش کدوم دونینمی تو خاله، جانپژمان -

 که طورهمون بود هم مرحوم یپسرخاله ظاهراا  و بودم فهمیده رو اسمش تازه که پژمان

 :گفت کردمی تعارف چای بهم

 .فرهاد صمیمیش دوست. بود خودش آره، بود، فرهاد گمونم -

 :گرفتم سمتش رو دفترچه و برداشتم چای لیوان یه بود گرفته جلوم که سینی از

 بنویسید؟ رو مرحوم باشگاه یشماره و آدرس میشه -

 .گرفت رو دفترچه و گفت ایالبته پژمان

 :صابر مادر سمت کردم رو

 نداشته؟ مشکوکی رفتار صابر آقا گذشته ماه یک تو -
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 .خوشحال و شاد همیشه مثل نه -

 نداشته؟ یزیچ طلبکاری بدخواهی، دشمنی، -

 .رسیدهنمی هم مورچه یه به آزارش پسرم وهللا نه -

 باشین؟ نکرده اشاره بهش که هست ایدیگه چیز -

 .کنید پیدا رو تنم یپاره قاتل کنممی خواهش ازتون فقط نه، -

 .گریه زیر زد دوباره و گفت رو این

 :گفتم گرفتممی پژمان از رو دفترچه و شدممی بلند جام از که طورهمون

 .میشه دستگیر زودی به قاتل نباشین، نگران -

 .بیرون زدم خونه از خداحافظی از بعد و گفتم رو این

 :دادم بهش رو مشماره در دم اومد، باهام در دم تا پژمان

 .بزنید زنگ بهش اومد پیش چیزی تهدیدی یا مشکوک تماس مثل ایمسئله اگر -

 .ودب کسری و کم اگر ببخشید. حتماا  چشم -

 برگشت؛ نفسم انگار شدم، خارج که کوچه از. شدم ماشین سوار و کردم خداحافظی

 .بود افتاده کوچه اون روی گیرنفس یسایه یه انگار

 سرم پشت زانتیا یه متوجه که بودم خودم حال تو. کردم روشن رو ضبط و بردم دست

 .ردمکمی فکر طوراین من هم شاید یا بود دنبالم سایهبهسایه شدم،

 دلشوره اینکه با. کوچه تو پیچید هم اون بالفاصله کوچه، تو پیچیدم اطمینان برای

 .یکیه من با مسیرش فقط شاید که دادم دلداری خودم به اما بودم؛ گرفته

 که هم گرامی یخانواده شانس از و بودم خونه راه تو و بود شده تموم کاریم ساعت

 معلوم کامالا  اما کنم؛ پرت سر پشت زانتیای اون از رو حواسم کردم سعی بودن، سفر

 .نداره ترسی هیچ هم دنبالمه بفهمم من اینکه از و دنبالمه که بود

 و آوردم در کیفم از رو فلفل اسپری دستم یه با شدممی نزدیک خونه به که طورهمون

 خودش با و بودم کرده گوش محسن حرف به کاش ای. فرمم لباس جیب داخل گذاشتم

 .نبودم تنها االن طوراین تحقیقات؛ رفتممی

 بود اون از ترایحرفه اما مختلف؛ هایکوچه تو پیچیدم کنه گمم اینکه برای چندبار

 اما ذاره؛می سرکارم داره که دوستامه یا آشناها از یکی شاید. کنه گمم بخواد که

 .ندارن زانتیا شناسممی من که کسایی از کدومهیچ نه

 خونه کنار دقیقا هم زانتیا کردم، پارک در جلوی رو ماشین رسیدم، نهخو به باالخره

 کرد پارک همسایه

 ترس از اثری هیچ که ایقیافه با کشیدم، عمیقی نفس و کردم صاف رو چادرم آینه تو

 خونه در سمت به بود اسپری کنار جیبم تو دستم که درحالی و شدم پیاده نبود، توش

 .افتادم راه هکنندتعقیب اون به توجهبی

 :شد بلند پشتم از صدایی که در توی انداختم رو کلید

 .سالم علیک -

 یک تو بود، پوشیده مشکی دوختخوش شلوار با سفید تیشرت یه عقب، برگشتم شدت با

 .بود شده خوشتیپ جمله

 :برداشت هاشچشم رو از رو عینکش

 .ها واجبه سالم جواب -

 کنی؟می کارچی اینجا -

 .ایدندهیک و لجباز مهنوز -
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 کردی؟می تعقیبم چرا کنی؟می کارچی اینجا گفتم -

 .بزنم حرف باهات اومدم -

 :گفتم کردممی باز رو خونه در که طورهمون

 .ندارم حرفی هیچ تو با من -

 ...آیدا کن گوش -

 بهت اما شده؛ پیدات من دوروبر دوباره چرا دونمنمی. آقافرشید کن گوش تو نه -

 .شی دور ازم میدم اراخط

 :گفت اومدمی جلو که طورهمون تهدیدآمیزم لحن و اخطار به توجهبی

 آقافرشید؟ شدم االن بودم، فرشید قبالا  -

 .قبالا  میگی داری خودت -

 .نیستم سابق آدم اون دیگه من بنداز، من به نگاه یه تو آیدا -

 ...وگرنه نپلکی؛ انرادم و خودم دوروبر دیگه! شدی قبل از ترشرفبی آره -

 بینمشمی و میام خواست دلم وقت هر پسرمه رادمان کنی؟ کارچی خوایمی چی؟ وگرنه -

 .باشی داشته ایاجازه چنین نکنم گمون -

 .کردیم نگاه بود داده تکیه ماشینش به که آیهان به و برگشتیم هردومون

 .کرده ممنوع تو ایبر رو دیدنش و داده آیدا به رو رادمان دادگاه باشه یادت -

 .کردم فرق که بینیمی بود، قبل برای اون ولی! آیهان جناب بهبه -

 بزنی االن همین که نفعته به صورت هر در اما باشی؛ کرده چندانی فرق نکنم گمون -

 !چاک به

 کنی؟ کارچی خوایمی چاک به نزنم اگر -

 .خوددانی حاال کنم،می بازداشتت مزاحمت جرم به -

 طورهمون و کشید بود داده رادمان به رو مدلش و رنگ که موهاش به دستی کالفه فرشید

 :گفت رفتمی عقبعقب که

 .دارمبرنمی سرتون از دست اما میرم؛ باشه -

 :من سمت کرد رو

 .کردم فرق که کنممی ثابت بهت -

 .رفت و شد ماشینش سوار و گفت رو این

 دارم؛ حسی چه دقیقاا  دونستمنمی. بودم شده خیره بود رفته که راهی به طورهمون

 .نبود خوبی حس اصالا  که دونستممی رو این فقط... یا تفاوتیبی نفرت، ترحم،

 

 : گفتم خنده با و آیهان سمت برگشتم

 اومدی؟ کی سوپرمن، جناب بهبه -

 دارید تو و یارو این دیدم برگشتم. بخرم آلو بودم رفته. رسیدم ساعته دو -

 .کنیدمی جروبحث

 حاال؟ چی برای آلو -

 .کنه درست کوفته شام برای شب قراره بانو یه -
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 .بودم خسته خیلی من چون نکنه؛ درد دستش بانو؟ این کوشش -

 بمونه؟ گرسنه خوشتیپت داداش میاد دلت نامردی، خیلی -

 سیر بخور نیمرو خوشتیپ آقای درضمن آوردی؟ در کجات از دیگه رو خوشتیپ! اهوع -

 .میشی

 .شوهرت بیچاره. هاخواستم غذا ازت بار یه من حاال -

 مردها شما که الحق. بود کشک هااین و شویدباقال و سبزیقورمه اون پس آهان -

 .تو بریم فعالا . پرستینشکم

 خونه تو تنهابودن. برگشته آیهان که بودم خوشحال واقعاا . شدیم خونه وارد دوتایی

 کردم عوض رنگشهم شلوار و طوسی شرتتی یه با رو رممف هایلباس. نبود خوبی حس اصالا 

 ساندویچ خوردن مشغول و بود کرده عوض رو هاشلباس زودتر آیهان. سالن تو رفتم و

 شده آویزون ولوچملب از آب. بود مرغ کردم، زوم ساندویچ روی. بود تلویزیون جلوی

 زدم، باریشیطنت خندلب. رسید ذهنم به فکری یه آشپزخونه تو برم خواستم تا. بود

 ریلکس خیلی. سکته یا دادممی دق یا رو نفر یه زدممی بچگی تو وقتی که هاهمون از

 داشت دیدمی فوتبال و بود تلوزیون تو حواسش که طورهمون. نشستم کنارش رفتم

 به حواسش دیگه بینهمی فوتبال وقتی که اینه آیهان خوبی. خوردمی رو ساندویچش

 دهنش از و زد ساندویچ از گازی. بود نشده من حضور یمتوجه اصالا . نیست دوروبرش

 ساندویچ به گازی چنان و شدم خم. سه دو، یک،. شمردم دلم تو آروم خیلی. کرد دورش

. دید خفگی حال در رو من و سمتم برگشت زدهشوک آیهان. موند نونش ته فقط که زدم

 هاشنفس لحظه هر. انداخت دستش تو لیخا نون تیکه به نگاهی زدگیشوک حالت همون در

 .رو در د   و دادم ترجیح قرار بر رو فرار. شدنمی ترتند

 .وایسا خورمفت. کشمتمی وایسا آیدا -

 که کردمی تهدید رو در به زدمی. کردم قفل رو در و اتاق تو انداختم رو خودم سریع

 رو نگاهم. چسبید چقدر که آخ. دادم فرو رو لقمه بود که زحمتی هزار با. کنم بازش

 تخت یه. بود رنگایقهوه آیهان اتاق دکور. خودش اتاق تو بودم پریده. آوردم باال

 جلوش که آینه یه ساده، کمد یه تحریر، میز یه روشن،ایقهوه روتختی با نفرهیک

 تشکیل رو اتاقش اجزای کتاب کوچیک یقفسه یه و بود هاادکلن و هااسپری انواع

 این هم دلیلش. کردمی قفل بچگی همون از من خاطربه رو اتاقش در همیشه. دادنمی

 اون صدام یحمله که آوردممی وسایلش سر رو بالهایی و وسایلش سر رفتممی که بود

 هم آیهان سر آوردم متین سر که رو بالیی همون بار یک یادمه. نداشت رو هاخسارت

 قشنگ کردم بود رو اومده دست به ترکیب وقتی. کردم یقات باهم رو هاشادکلن. آوردم

 از بعد. خنده زیر زدم روزها اون یاد از. شدن مغزیضربه دماغم هایرگ کردم حس

 شروع و کرد پر رو جام رادمان برداشتم، کارها این از دست و شدم بزرگ من اینکه

 قفل رو اتاقش در رفت یادش آیهان امروز چرا دونمنمی. هااتاق به بردنهجوم به کرد

 :کشیدم داد. کنه

 میاد؟ دست به بویی چه بشه ترکیب سبز این با آبی ادکلن این اگر فکرم تو -

 : گفت و در به کوبید آیهان باشه، شده حمله انگار حرف این گفتن با

 !تو با دونممی من بزنی هااون به دست آیدا -

 بود؟ چی اسمش. ها نیست بد هم بنفش ادکلن این ولی -

 :گفت مهربون صدایی با نداره ایفایده هاشتهدید دید وقتی

 .بیرون بیا گمشو خواهرم، تک گلم، آبجی -

 .شدنچروک برای میده جون! ها داری هاییشرتتی عجب آیهان -

 !بگیر فاصله کمد اون از آیدا -

 اون که بود وقت خیلی اما کنم؛ نابود رو اتاقش کل هاقدیم مثل خواستمی دلم خیلی

 قبل مثل تونستمنمی دیگه اما بودم؛ شیطون هم هنوز شاید. بود رفته سرتق آیدای

 نگاهی بهم اینکه بدون آیهان. بیرون زدم اتاق از و کردم باز رو در قفل. باشم

 تو رفتم خیالبی. باشم نداده آب به گلیدسته ببینه که اتاق تو رفت بندازه
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 ساطور با مامان بعد به سالگیشونزده از. بدم انجام رو کوفته کارهای تا آشپزخونه

 شهمه که بود روزها اون از امروز. بگیرم یاد کردن درست غذا تا ایستادمی سرم باال

 هامدست. اومدمی سالن از صداش. خورد زنگ گوشیم لحظه همون. اوفتادممی بچگی یاد

 لحظه همون. بیرون زدم پزخونهآش از کردممی خشک حوله با که طورهمون و شستم رو

 دوست اصالا . هم تو رفت هاماخم. داد جواب و برداشت میز روی از رو گوشیم آیهان

 و سمتم گرفت رو گوشی آیهان ثانیه چند از بعد. بزنه گوشیم به دست کسی نداشتم

 :گفت

 .محسنه بیا -

 :دادم جواب و گرفتم ازش رو گوشی اخم با

 .بگو. سالم -

 .میگم که آدرسی این به بیا شو آماده ریعس. سالم -

 شده؟ چیزی -

 .مرده سهراب -

 دیگه؟ کیه سهراب -

 .پروانه خاطرخواه بابا -

 رو خودم االن یه با. بود رسیده قتل به ویالش تو که دختری همون. اومد یادم سریع

 کردم قطع و گرفتم رو آدرس رسونممی

 .برم باید من آیهان -

 چی؟ کوفته پس -

 .دارم واجب کار. شیکمت اون به بخوره اردک -

 برسم دیر اینکه از همیشه. افتادم راه معطلیبی و پوشیدم رو فرمم لباس سریع

 توش که بود باریک تقریباا  یکوچه یه. رسیدم موردنظر آدرس به باالخره. بودم متنفر

 و پلیسماشین وجود با تنگی اون به کوچه تو. بود زدههیجان و متعجب آدم از پر

. شدم پیاده و کردم پارکش کوچه بیرون. نبود من ماشین برای جایی دیگه آمبوالنس

 زدمی حرف سیمبی با داشت که محسن به رو خودم و دادم جاخالی جمعیت بین از سریع

 .رسوندم

 شده؟ چی سالم -

 رو شآویزشدهحلق جسد خونه برگشت وقتی پسرخالشه که شخونههم پیش دوساعت. سالم -

 .کرده خودکشی اینکه مثل. دید

 کنه؟ کاری همچین باید چی برای -

 آب بدون رنگآبی حوض یه. بود فرسوده و قدیمی یخونه. خونه تو رفتم و گفتم رو این

 سرویس بود معلوم که کوچیک اتاقک یه و شدهخشک هایدرختچه با حیاط وسط کثیف و

 آجری نمای با کوچیک یخونه یه یاطح وراون. بودن داده شکل رو حیاط بهداشتیه،

 گرفتگیدل شدت از نفست ورود محض به که هفتادمتری یخونه یه. شدم خونه وارد. بود

 حاال و بوده شده آویزحلق سالن وسط قالب به متصل طناب یوسیله به جسد. گرفتمی خونه

 به نگاهی .بودن کشیده سفید ایپارچه روش و بودن گذاشته فرش روی پایین رو جسدش

 برش. شدم طاقچه روی کاغذی متوجه. خوردنمی چشم به مشکوکی چیز. انداختم دوروبرم

 خوندن به کردم شروع. خودکشی ینامه. بود نامه یه. کردم باز رو تاش و داشتم

 .بود افتاده رومروبه که جسدی ینامه

 

 با عمر یک تا تمنیس. نیستم من دیگه خونیدمی رو نامه این دارین که االن سالم،»

 من رو پروانه آره. کشتنش عذاب با نداشتنش، عذاب با. کنم سر پروانه نبودن عذاب

 شده دیوونه لحظه اون. نبود عمد روی از اما نه؛ یا کنیدمی باور دونمنمی. کشتم
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 کنید، حاللم. نباشم هم من بهتره نیست پروانه وقتی. شدم دیوونه هم االن بودم،

 «.سهراب

 زده زل بود شده ُپر لرزونی خط با که کاغذی به همچنان من اما بود؛ شده ومتم نامه

 لحظه یه چون چرا؟ اما رو؛ خودش بعد رو پروانه اول کشته،. راحتی همین به بودم،

  شده؟ دیوونه چرا شده؟ دیوونه

 شده؟ چیزی -

 و گرفت ازم. گرفتم سمتش به رو نامه حرفبی دیدم، خودم پشت رو محسن و برگشتم

 :گفت و گرفت پایین رو نامه. شد جمع صورتش. خوندن به کرد شروع

 .شد پیدا جسدش یعنی شد؛ پیدا قاتل حساب این با -

 منطقی نبود، منطقی برام. افتادم راه بیرون سمت به و دادم تکون رو سرم حرفبی

 ندهز هنوز کاش ای. بیاد پروانه سر به بال اون دیوونگی لحظه یه خاطربه که نبود

 .پرسیدممی رو هامسؤال راحت تا بود

 روی مردونه کفش دوتا افتاد، حیاط یگوشه به نگاهم که پوشیدممی رو هامکفش داشتم

 که سربازی از کنجکاوی سر از. بودن پورهپاره و گلی هاکفش بود، افتاده زمین

 :پرسیدم بود کنارم

 کیه؟ مال هاکفش اون -

 .قربان مقتول برای -

 زیادی کردم، بلندش چادرم یگوشه با. بود تازه تقریباا  روش گ ل رفتم، هاکفش سمت به

. کردم نگاه تردقیق. افتاد کفش کف به نگاهم بشم خیالشبی خواستم تا. بود گلی

 و برداشتم بود برانگیزشک برام که رو چیزی. کردم دست بود جیبم تو که رو دستکشی

 :شپسرخاله سمت کردم رو و برگشتم. گاو مدفوع بود؛ خودش. کردم بوش کوتاه

 داشته؟ گاو با سرکاری مقتول -

 !بله؟ -

 حرف برگرده هاشدنکشته و قتل این وسط یکی یهو داشت، هم حق. بود گردشده هاشچشم

 :گفتم دوباره. بزنه گاو از

 نداشته؟ وآمدرفت باشه گاو حیوون که جایی مقتول -

 .نداشت حیوانات به ربطی بود، نجاری سهراب کار .نه دارم خبر من که اونجایی تا -

 :گفتم محسن به رو. خونه تو برگشتم و گذاشتم زمین روی رو کفش

 .کن اس برام رو پروانه برادر یشماره محسن -

 آخه؟ چی برای -

 .دارم کاری یه کن اس تو -

 کوچه از تا. شدم ماشین سوار و شدم رد جمعیت بین از افتادم، راه و گفتم رو این

 از بعد گرفتم، تماس شماره با معطلی بدون. شد بلند گوشیم پیام صدای اومدم در

 .پیچید گوشی تو پرهام الوگفتن صدای بوق چند

 بفرمایید -

 .کنم صحبت باهاتون خواستممی سالم، -

 هستین؟ کی شما اصالا  چی؟ با ـطه رابـ در -

 .خواهرتونم قتل یپرونده به رسیدگی مسئول من -

 .بفرمایید نشناختم، شرمنده الم،س -

 بزنیم؟ حرف حضوری میشه نمیشه، تلفنی -
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 .سرکارم االن من فقط حتما، بله -

 کنید؟می کار اینجا شما کار؟ -

 .دارم کوچیک گاوداری   یه فقط نه -

 اونجا؟ بیام نداره اشکالی -

 .فرستممی براتون رو آدرس نیست، مشکلی نه -

 مثل پروانه وسایل به نگاهی پرونده شدنبسته از قبل مخواستمی دادم، گاز بیشتر

 داشت سرم بود، درگیر بدجوری ذهنم. بندازم سهراب از ایخاطره یا خاطرات دفترچه

 هم طرفی از و پروانه طرف یک از صابر، قتل هایدرگیری طرف یک از. شدمی منفجر

 پیش رفت فکرم. باشم تهنداش مشکالت قدراین تا بودم بچه قبل مثل شدمی کاش. فرشید

 واقعی معنای به. آوردمدرمی شاخ داشتم دیدمش خونه در جلوی وقتی امروز. فرشید

 تونستممی نه و بدم ادامش تونستممی نه که بود راهی مثل برام فرشید. بود شده عوض

 .بودم افتاده گیر وسط اون برگردم، ازش

 .بود فرستاده رو آدرس پرهام. تمداش برش و اومدم خودم به گوشی اساماس صدای با

 همیشه. زدنمی پر هم پرنده و بود خلوت رسیدم، گاوداری به باالخره ساعتنیم از بعد

 پیاده ماشین از احتیاط با. بود دنیا تو چیز ترینترسناک برام بودنخلوت و سکوت

 کرده پر رو فضا کل نامطبوعی بوی. صورتم شدنجمع با شد مساوی شدنمپیاده اما شدم؛

 .شدمی بلند هاگاو صدای وتوکتک. شدم وارد و گرفتم بینیم جلوی رو ممقنعه بود،

 کنم؟ کمکتون تونممی -

 مپشت تراشیده ایکله و خوردهگره هایاخم با دارسال و سن مردی. عقب برگشتم شدت با

 تنش کرم شلوار با خاکستری شرتتی یه و داشت ورزشکاری و بزرگ هیکلی. بود ایستاده

 .بود

 .داشتم کار نعمتی آقای با من -

 .بیاین دنبالم اومدین، خوش -

 از. رسید کاهگلی اتاقک یه به تا رفتم دنبالش اما داد؛نمی رضا دلم اینکه با

 وارد و کردم باز رو در بفرمایید صدای با. زدم در و جلو رفتم رفت، کنار در جلوی

 خیلی توش اما بود؛ داغون بیرون از باال، رفت ابروهام. برگشتم و بستم رو در شدم،

 و خودکار و کامپیوتر مثل وسایلی با چوبی میز یه. بود شده چیده شیک و تمیز

 از پر قفسه یه و کتاب قفسه یه چوبی، میز جلوی راحتی مبل یه اتاق، چپ سمت هااین

 هااسلحه یقفسه روی تعجب با طورهمون. دادنمی تشکیل رو اتاق اجزای اسلحه، انواع

 .اومدم خودم به پرهام صدای با. بودم زوم

 .نشدم متوجهتون شرمنده سالم -

 شدین؟ من هایاسلحه کلکسیون محو اینکه مثل. اومدین خوش سالم، -

 .جالبن... یعنی چیزه، خب، -

 :گفت رفتمی هااسلحه سمت به که طورهمون و خندید پرهام

 .دارن مجوز تکشونتک نباشین؛ نگران -

 سیاه لباس. نشست میز پشت هم اون نشستم، راحتی مبل روی و کردم مصنوعی ایخنده

 .رسیدمی نظر به ترژولیده و ترخسته قبل یدفعه از و بود تنش

 دارین؟ میل چای -

 .بپرسم خواهرتون قتل درباره سؤال چندتا خواممی فقط. ممنون نه -

 به و کشید موهاش تو دستی کالفه. شد نغمگی هاشچشم خواهر و قتل اسم اومدن با

 .بود شده جدی حاال. داد تکیه صندلی
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 . بندازم خواهرتون پروانه هایوسیله به نگاهی بشه اگر خواستممی -

 !هایی؟وسیله چه -

 داشت؟ خاطره دفتر خواهرتون. خاطراته دفتر خواممی فعالا  که چیزی تریناصلی -

 :گفت رفتمی هاکتاب یقفسه طرف به که طورهمون و کرد غمگین ایخنده

 .نوشتمی سالگیشونزده از. بود نوشتنخاطره حال در دائماا . داشت که معلومه -

 از رو کوچیکی کلید. جلوم گذاشت و برداشت هاکتاب یقفسه روی از رو چوبی یجعبه

 .جعبه کنار گذاشت و آورد در جیبش

 رو اینا خواستممی. توئه این پروانه وبمحب جواهرات از بعضی و خاطرات دفترچه -

 خواین؟می چی برای بپرسم تونممی فقط. شماست اختیار در حاال. بدم پدرم و مادر به

 :گفتم کردممی باز کلید با رو جعبه قفل که طورهمون

 .بدونم سهراب به نسبت پروانه دیدگاه از کمی خواممی -

 کردین؟ دستگیرش سهراب؟ -

 :گفتم بودم زده زل بهش جدی که طورهمون و کشیدم قفل بازکردن از دست

 .مرده سهراب -

 :گفت گردشده هایچشم با. خورد جا ظاهراا 

 !چطوری؟ کی؟ چی؟ -

 .کردن پیدا رو جسدش شخونه داخل امروز -

 دفتر بود معلوم که رو ایقهوه چرم جلد با کوچیکی دفتر. کردم باز رو جعبه در

 .شتمگذا کیفم داخل خاطراتشه

 .بشه آویزحلق باید آخر و اول قاتل یه -

 .افتاد ورقاتی به نگاهم ببندم رو جعبه در خواستم تا و انداختم بهش نگاهینیم

 چین؟ هااین -

 ویال تو پروانه اتاق از فقط. نکردم نگاه رو جعبه تو کامل حاال تا. دونمنمی -

 .نبینه آسیبی تا برداشتم

 پر نامه تو. پروانه به سهراب ینامه. بود نامه یه. تمبرداش رو هاکاغذ از یکی

 و بوده سهراب هاینامه شهمه. کردم نگاه رو هاکاغذ تکتک. عاشقانه هایحرف از بود

 چرا پس زده هم به سهراب با پروانه اگر. بودم شده گیج. بوده پاش سهراب امضای

 یقفسه به بودم زده زل بود دستم تو نامه که طورهمون داشته؟ نگه رو هاشنامه

 اتاق اجزای یهمه غیرارادی طور به چشمم. بدم نظم رو افکارم تونستمنمی. هااسلحه

 باالخره... و جرقه یک لحظه، یک تو. کردمی طی فکرم شدن آروم لحظه یک برای رو

 :گفتم و شدم بلند. گرفتن قرار هم کنار پازل هایتیکه تمام

 .بزنم تلفن یه باید من ببخشید -

 .کنممی خواهش -

 جواب بوق دو یکی از بعد. گرفتم رو محسن یشماره سریع و اومدم بیرون اتاقک از

 .داد

 دختر؟ کجایی تو الو؟ -

 .پروانه داداش پرهام پیش میرم دارم که گفتم -

 .شد معلوم سهراب مرگ علت -

 شد؟ معلوم چی یعنی چی؟ -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

90 

 

 مثل. بوده شده کشته سرش به ضربه با شدنشآویزحلق از قبل. نکرده خودکشی سهراب -

 .بازه هنوز پرونده اینکه

 سریع. گرفت قرار سرجاش هم پازل یتیکه آخرین باالخره. کرد تپیدن به شروع قلبم

 :گفتم

 ...آدرس به بیاین هاتوننیرو با محسن -

 شده؟ چیزی چی؟ برای -

 ...محسـ -

 جدی خیلی و نباختم رو خودم. عقب رفتم و کشیدم هینی دستم از گوشی شدنکشیده با

 که طورهمون. داد فشار رو اتصال قطع یدکمه و انداخت گوشی به نگاهی. زدم زل بهش

 .جیبش داخل گذاشت رو گوشی شدمی نزدیک بهم قدم قدم

 .پلیسه خانم میشه تموم بد برات. کردیمی فضولی قدراین نباید -

 نبود؟ خواهرت مگه کشتیش؟ چی برای -

 خواهر؟ گفت شدمی دختر   اون به خواهرم؟ -

 شروع سنگ پی رفت حواسش تا. سمتش دادم هل کفشم نوک با بود پام جلوی که رو سنگی

 نفسنفس به. شد بلند سرم پشت تندش هایقدم صدای بعدش و داد صدای. دوییدن به کردم

 باال نفسم. مانداخت اوراقی و زدهزنگ هایوسیله پشت رو خودم سریع. بودم افتاده

. نیست سرم چادرم شدم متوجه. بودن شده خیس هامچشم دوییدن و ترس شدت از. اومدنمی

 گشاد حد آخرین تا هامچشم پرهام صدای با. بود افتاده سرم از دوییدن یلحظه حتما

 :شدن

 .بیای بیرون باید که باالخره شی؟ قایم خوایمی کی تا -

 ماسلحه. شدمی نزدیک بودم شده قایم که محلی به شتدا که شنیدممی رو هاشقدم صدای

 ایدیگه سمت به کردم شلیک سمتش که زمانهم حرکت یه تو و دادم فشار دستم تو رو

 ممکن لحظه اون که رو چیزی بدترین شدممی بلند داشتم وقتی. کردم دوییدن به شروع

 تا گفت؛می راست. بودن اسلحه با پرهام همراه که مردی پنج. دیدم بیفته اتفاق بود

 بودمش دیده اول همون که مردی. کردممی کارچی باید پس بشم؟ قایم خواستممی کی

 تو چون نداشت؛ تعادل قدریاون ظاهراا  اما گرفت؛ سمتم به رو اسلحه و شد ظاهر جلوم

 و کردم پرتاب ایدیگه سمت به رو اسلحه بود کنارم که چوبی تیکه با لحظه یک

. افتادم و کشیدم جیغی کمرم پشت به سنگینی جسم برخورد با اما شدم؛ ارفر یآماده

 و برگردم تونستمنمی حتی. سوختمی بدجوری کمرم. اومدنمی باال درد شدت از نفسم

 رنگمشکی کفش دوتا. زدممی نفسنفس و بود زمین به نگاهم طورهمون. ببینم رو پشتم

 .دیدم رو نحسش یچهره و کردم بلند رو سرم زحمت هزار با. گرفتن قرار جلوم

 .نداره فایده شدنقایم که گفتم بهت -

 .نداری راهی هیچ دیگه. گیره پات آخر اول -

 .کنممی نابود قبلش رو بانیش و باعث که اینه مهم اما شاید؛ -

. بستم رو هامچشم. گرفت سمتم به رو شاسلحه سر. افتاد تنم به ایلرزه حرفش این با

 .اشهدم خوندن به کردم شروع دلم تو کردمی مخفه داشت درد و بغض که رطوهمون

 .کارآگاه خانم خداحافظ -

 جز چیزی و بود پوچ و خالی مغزم. شدم شلیک منتظر و دادم فشار محکم و هامچشم

 که صدایی ترینشیرین لحظه اون اما شنیدم؛نمی رو اسلحه صدای شنیدن جلوجلو

 .پلیس ماشین آژیر شنیدم؛ گلوله صدای جای به رو بشنوم تونستممی

 رو مشتم. افتاد عصبانیش حال عین در ترسیده یچهره به نگاهم کردم، باز رو هامچشم

 اون رو دنیا حس بهترین. بود معلوم راحتی به دستم کف روی هامناخن جای کردم، شل

 کرده موشفرا کلی به رو کمرم درد. داشتم رو قفس از رهایی احساس داشتم؛ لحظه

 گرفت سمتم به رو اسلحه سر نشسته خون به هایچشم با پرهام لحظه یک تو اما بودم؛
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 لحظه فقط و شدم ولو زمین روی منگ و گیج رفت، نفسم. شد اکو مغزم تو شلیک صدای و

 .دیدم پرهام با رو کسی درگیری و بازوم روی خون آخر

 زده هامچشم تو که نوری با اما کردم؛ باز رو هامچشم آروم نفر دو پچپچ صدای با

 ایکالفه صدای با. مخم رو رفتنمی داشتن و داشتن ادامه هاپچپچ. بستمشون سریع شد

 :گفتم

 .هاآزارمردم ها،خوابم مثالا  رو، صداتون ببرین -

 شونخنده بلند صدای با. رفت هوا به شونخنده شلیک بعد و شد برقرار سکوت لحظه یک

 آخم راستم بازوی شدید سوزش با که پریدم جام از. شدن گشاد حد ینآخر تا هامچشم

 :گفت و سمتم اومد دونفر اون از یکی. اومد در

 .ها شدی زخمی مثال بابا، باش مراقب -

 به نگاهی نشناختم؟ رو صداش چطور بود، آیهان اینکه ا وا انداختم، بهش نگاهی

 و کوچیک یخچال یه و بودم خوابیده شرو من که تختی که اتاق یه. انداختم دوروبرم

 این اگر خب. دادنمی تشکیل رو اتاق اجزای بود بهداشتی سرویس کنم فکر که در یه

 کردم نگاه رو پشتش و کشیدم کله. بود محسن حتما بود؟ کی دوم نفر پس بود آیهان

. دمز هم سر پشت رو سکته تا پنج-چهار سرش پشت شخص دیدن با اما کنم؛ سالم بهش تا

 اون کرد؟می کارچه اینجا. بودم زده زل بهش باز دهن و گشادشده هایچشم با طورهمین

 جین شلوار یه. کردمی نگاه بهم ژکوندی لبخند با و دیوار به بود داده تکیه هم

 :گفت آروم گوشم دم آیهان. بود تنش سفید شرتتی با مشکی

 !ها کنممی چالق هم دستت یکی اون وگرنه کن؛ درویش رو هاتچشم -

 :گفتم و گرفتم جبهه سریع

 .هرته شهر مگه کردی، بیخود -

 .بود دراومده هاشونخنده از بدجوری کفرم. شد بلند دوباره هردوشون یخنده صدای

 .بخندید آب رو درد، ای -

 :گفت بهش رو و برگشت آیهان

 .کنهنمی ول هم وضعیت این تو. نیست شدنیدرست جغله این -

 :گفت اومدمی سمتم به که طورهمون و برداشت دیوار از رو شتکیه

 .ها باشه مناسب براش جغله صفت نکنم گمون -

 .خودش برای شده خرس پا یه دیگه میگی؛ راست -

 به داشتن تونستنمی تا و بودن آورده گیر رو مظلوم من دوتا این. هوا رفت جیغم

 .کردنمی توهین من واالی شخصیت

 .بیرون بندازشون رو هااین بیا تارپرس پرستار، -

 .بابا باشه هیس، -

 بهم داشت خنده با طورهمون. کردم نگاه بود ایستاده تختم جلوی که بهش و شدم ساکت

 :پرسیدم بلند رو سؤالم کرد؟می کار چی اینجا اصالا . کردمی نگاه

 کنی؟می کارچه اینجا تو -

 داره؟ اشکالی. سوسکهخاله عیادت اومدم -

 یادم لحظه یه افتادم، هاقدیم یاد شد، باز نیشم سوسکهخاله یکلمه دو شنیدن با

 :گفتم و شدم بزرگ دیگه که رفت

 جون؟پالسیده چطوری -

 و شدم سرخ کردم، صداش پالسیده دوران اون مثل فهمیدم تازه خنده زیر زد پقی وقتی

 هم من و شد کم متین یخنده شدت آیهان یسرفه صدای با. انداختم پایین رو سرم
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 واقعا دیگه. کردمی نگاه متین و من به اخم با داشت انداختم، آیهان به نگاهی

 سمت کردم رو اخمش به توجهبی. بود شده چش نبود معلوم امروز بود، اومده در کفرم

 :گفتم و متین

 کنی؟می کارچی اینجا نگفتی -

 .اتاقت سمت اومدمی شتدا که افتاد آیهان به چشمم که بودم راهرو تو -

 خب؟ بودی بیمارستان تو چی برای -

 .کیوان خاطربه -

 بلند جا از بازوم درد و آیهان به توجهبی. کردن خالی روم یخ آب سطل یه انگار

 :گفتم و شدم

 چی؟ برای کیوان؟ -

 نگاه متین به و زدم پس رو دستش اما نشم؛ بلند که داره نگهم کرد سعی آیهان

 :کردم

 .نیست چیزیش شی؟می بلند چرا اباب -

 .بیمارستان اومدین نیکپیک برای حتماا  پس -

 .کرده رودل خورده جا یه رو غذا چهارپرس نشسته دیوانه یپسره -

 طورهمون من اما شد؛ بلند متین و آیهان خنده صدای. شدن گشاد حد آخرین تا هامچشم

 نگران الکی من یعنی داره؟ امکان مگه چهارپرس؟ چی یعنی. بودم مونده مبهوت و مات

 شدم؟

 و گرفتتش سریع اون اما متین؛ سمت کردم پرت و برداشتم رو کاغذی دستمال یجعبه

 .صورتش تو نخورد

 زنی؟می من به رو کتکش تو خورده زیاد اون بابا؟ چته -

 .شدم جوننصفه میدن؟ خبر آدم به طوریاین -

 .شدی ناراحت کیوان برای زیادی اینکه مثل -

 لحظه اون. بفهمم رو حرفش نیش تونستم من فقط اما کرد؛ تایید و خنده زیر زد متین

 همون. بود شده نچسب واقعی معنای به صورتش، تو بزنم رو تخت یمیله داشتم دوست

 هامچشم و شد باز نیشم کیوان دیدن با. شدن وارد کیوان و محسن و شد باز در موقع

 : گفت و ندیدخ من مثل هم محسن. زد برق

 دیدین؟ ورودم موقع رو هاشچشم تو برق اصالا  کرد، ذوقی چه اومدم من ببینید -

 .ببینم کنار برو شدی؟ خودشیفته دوباره تو باز -

 :گفتم لبخند با و کردم نگاه شدمی اتاق وارد داشت محسن پشت تقریباا  که کیوان به

 احوالتون؟ پرخور، جناب بهبه -

 .وحمجر خانم ممنون -

 :گفت اخم با و متین سمت کرد رو

 

 نگی؟ رو پرس چهارتا اون میری هرجا میریمی -

 .کنم تعریف هم اداره هایبچه برای برگشتیم وقتی قراره اتفاقاا -

 :پرسیدم جدی و آیهان سمت کردم رو کردنمی بحث هااون که طورهمون

 شد؟ چی پرهام -
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 .کردن دستگیرش هیچی -

 و بودند کردنبحث درحال هنوز که کیوان و متین سمت کردم رو. ستنش لبم روی لبخندی

 :گفتم

 .جانپالسیده -

 :گفت خنده با و برگشت متین

 زخمی؟ یسوسکهخاله چیه -

 .یخچال از بده بهم کمپوت یه کجت دماغ قربون -

 .نکرد حرکتی هیچ دیدم

 .بده بهم کمپوت یه میگم. آهای -

 .نداریم کمپوت -

 .بده چیزی شیرینی موزی یه خب -

 .نداریم هم شیرینی و موز -

 بلند صدای با و نشستم صاف کردم، نگاه بودم ساکت که شونهمه به گردشده هایچشم با

 :گفتم

 نگرفتین؟ من برای خالی و خشک کمپوت یه برسرتون، خاک یعنی -

 .نرسید فکرمون به دیگه که بودیم نگران قدراین ما خب -

 بس از ما گفتینمی خیابون یگوشه نداختینممی مردم،می هم اگر اا حتم عمت، جون آره -

 .نکردیم خاکت بودیم نگران

 زیر زد بیخیال محسن فقط گرفتن، گاز خنده داشتن نگه شدت از رو لباشون شونهمه

 :گفتم جدی و سمتش کردم رو. خنده

 زود قدراین چطوری ببینم بگو اصالا . بشی آب خجالب از باید االن بخندی، آب رو -

 رسیدین؟

 .کجایی دونستممی قبلش -

 کجاست؟ گاوداری دونستیمی کجا از چی؟ -

 بود شده نگران اومدنت بیرون دیر از و بود کرده تعقیبت که کسی دونستم،نمی من -

 .داد رو آدرس بهم

 کرده؟ تعقیب رو من کی -

 و ساکت محسن و نآیها بودن، کرده سکوت همه. کرد باز رو در و رفت در سمت محسن

 وارد شخص اون و کرد اشاره بود بیرون که کسی به محسن. گیج من مثل کیوان و متین

 .من هایچشم شدن گشاد با شد زمانهم واردشدنش شد،

 .سالم -

 اکو ذهنم تو جمله یک. بودم زده زل بهش فقط بدم، رو سالمش جواب نتونستم حتی

 «.کردهمی تعقیب رو من فرشید»: شدمی

 رو صداش هم خودم حتی که بود طوری دادم؛ رو سالمش جواب لبی زیر و آروم یلیخ

 .بود برداشته خراش پیشونیش و بود خاکی کامال هاشلباس بود، زده مشکی ست. نشنیدم

 نداری؟ که درد خوبی؟ -

 .خوبم نه، -

 وانکی باالخره. دادنمی گوش ما ایدوکلمه و کوتاه هایحرف به فقط همه و بود سکوت

 :گفت و شکست رو سکوت
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 .شده خاکی لباساتون خوبین؟ شما -

 :گفت لبخند با و فرشید کمر پشت زد رو دستش داد، جواب زودتر محسن

 .داد نجات رو آیدا و گرفت رو پرهام یقه و پرید یهو سوپرمن مثل ایشون -

 با رآخ لحظات تو دیدم که کسی اون یعنی. کردم نگاه فرشید به گردشده هایچشم با

 نگاه رو زمین کوچیکی لبخند با و گفتنمی هیچی بود؟ فرشید شده درگیر پرهام

 .بود شده مظلوم لحظه اون واقعاا . سوخت براش دلم لحظه یک. کردمی

 .نبودم زنده من االن نبودی لحظه اون اگر. ممنون -

 خما کمیه با داشت افتاد؛ متین به نگاهم. زد برق هاشچشم و شد پررنگ لبخندش

 هردو بودن، خوشتیپ هردو گذاشتم، هم کنار رو هردوشون. کردمی بررسی رو فرشید

 :گفتم و آیهان سمت کردم رو. بیشتر فرشید شاید ولی بودن؛ مهربون

 نگفتی؟ که اینا مامان به -

 .میشن نگران هنوز نه -

 .بفهمه چیزی رادمانم نذار خوبه -

 یچهره اما سمتم؛ چرخید زمانهم شیدفر و متین کیوان، سر رادمان اسم آوردن با

 منم که نشست لبش رو رادمان اسم آوردن از لبخندی چنان. بود دیدنی فرشید

 معلوم. شد خوشحال بیشتر انگار افتاد لبخندم به که نگاهش. زدم لبخند خودخودبه

 .بگن که نمیشه روشون اما کیه؛ رادمان بفهمن تا ترکنمی دارن کیوان و متین بود

 میشم؟ مرخص کی نم -

 بری؟ خوایمی نیومده بابا ای -

 کما؟ تو رفتم نکنه بگین رو راستش نخورده؟ بازوم تو گلوله یه فقط مگه -

 .خورده ضربه بدجوری مخت ولی نرفتی؛ کما تو -

 فقط شدن؛ زدنحرف مشغول باهم همه دوباره. گرفت مخنده هم خودم خنده، زیر زدن همه

 .ودب ساکت آیهان وسط این

 ساکتی؟ چرا دادا -

 .کمیه مخسته هیچی، -

 .ها اتاقت تو میرم دوباره وگرنه بگو. خودتی -

 .خرده کمییه اعصابم هیچی دیگه، کنیخرابخونه -

 چرا؟ -

 باید هم آرسام. اجرا گذاشته رو شمهریه پرستو اینکه مثل. بمونه خودمون بین -

 .باال خیلی سود با ببنده قرارداد یه قراره که االن اونم دادگاه، تهران بره

 

*** 

 فاطمه

 (آیدا خوردن تیر از بعد هفتهسه) بعد هفتهسه

 .نمیشه حل چیزی که هادادنپیغام این با من، برادر ببین -

 .بزن زنگ دیگه بار یه تو حاال خب بابا ای -

 .نه گفت واضح خیلی زدم زنگ بار یه بگم؟ چی بزنم زنگ آخه -
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 دستش از دادم، تکیه شیشه به رو سرم کالفه هم من. شد رانندگیش شغولم و کشید پوفی

 بودم خوردنحرص حال در. بودم ندیده ایکنه این به آدم حاال تا. بودم گرفته سردرد

 :نالیدم. شد شروع بدنم خارش و سوزش کمکم که

 .نه دوباره وای -

 شده؟ چی -

 زنهمی میاد ست،پشه هرچی به لعنت یعنی. دستم خاروندن به کردم شروع و ندادم جواب

 .مونهمی من برا بدبختیش اما میره؛ و

 میدی؟ انجام موزون حرکات چرا چته؟ فاطمه -

 .خارهمی تنم کل خاره،می -

 پوشیده هم تنگ مانتوی یه امروز گندم شانس از. نگفت چیزی و خنده زیر زد مهدی

 خوشگل اندکی امروز خواستم مثالا . بخورم هوا حداقل کمیه دادنمی اجازه که بودم

 اما ساده تیپم. بودم پوشیده مشکی شلوار و سفید شال با مشکی سفید مانتو یه کنم،

 .رنگکم رژ و ضدآفتاب کرم یه درحد فقط نبودم؛ هم هااین و آرایش اهل. بود خوب

 .برام کنهنمی کاریهیچ که محدثه این بزن، دیگه زنگ یه من جون فاطی، -

 رو من تا بیرون بودیم زده که صبح از. داشبورد رو بکوبونم رو سرم داشتم دوست

 کیفم از رو گوشیم. رفتمی راه مخم رو بند یه داشت االن تا بیمارستان برسونه

 .داد جواب بوق دو یکی از بعد. گرفتم رو محدثه یشماره و بیرون کشیدم

 .علیکم سالم بزرگه، آبجی بهبه -

 .میگم چی ببین کن گوش ندارم باعصا االن محدثه -

 کنم؟ خواستگاری محدثه از خواممی مگه این، به زدی زنگ چرا -

 .کنه مشخص رو ما تکلیف بگو آیدا دختر   این پیش برو االن همین ببین محدثه -

 تکلیفی؟ چه نه، گفته وقته خیلی که اون من خواهر -

 .کرده روانیم یمهد این دونم،نمی من. نه میگه نشناخته هنوز بابا -

 .حاال میگم بهش وقت سر نشو عصبی بابا، باشه -

 :گفت و گرفت رو گوشی سریع کردمی گوش داشت مهدی و بود آیفون رو که اونجایی از

 .خواهر میگن هم تو به بگو، االن خب -

 .شده فوت بستگانش از یکی نمیشه، االن -

 .بگو فردا خب کنه، رحمتش خدا -

 ..داداشش آخه، -

*️** 

 یاسی

 اما کردم؛ بیشتر رو هامقدم سرعت. بود دنبالم هنوز کردم، نگاه رو پشتم و برگشتم

 جون دیگه پاهام بود، عرق خیس صورتم اومد،نمی باال نفسم دیگه. نداشت تمومی کوچه

 معلوم صورتش. کردم نگاهش و برگشتم دوییدممی سرعت با که طورهمون. نداشتن دوییدن

 که چیزی با. ببینم رو دستش توی دارضامن چاقوی و بزرگ هیکل ستمتونمی فقط نبود،

 صدای. نبود فراری راه بود، بستبن جلوم. رفت باالتر قلبم ضربان شدت دیدم رومروبه

 راه یه برای رو کوچه وراون و وراین هامچشم ارادهبی. کرد سیخ تنم به مو شخنده

 بود؛ شده نزدیک بهم کامالا  دیگه. امید ینهروز یه از دریغ اما کرد؛می جستجو فرار

 هم روی محکم رو هامچشم باال، برد رو چاقو. کنم نگاه صورتش تو نداشتم جرئت اما

 ...و دادم فشار

 .جانیاسمن یاسی، -
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. بستمشون سریع خورد هامچشم تو که نوری با اما کردم؛ باز رو هامچشم آروم خیلی

 رو هامچشم قبل از ترآروم. شد بلند پرده شدنکشیده صدای بعد و کسی هایقدم صدای

 روی لبخند با گیتا. انداختم کنارم به نگاهی. نبود ایزننده نور دیگه کردم، باز

 و تمیز اتاق یه. انداختم دوروبر به رو نگاهم. بود نشسته تخت کنار صندلی

 هاچیز جوراین زا و کمپوت و گل از پر افتاد، تخت جلوی میز به نگاهم. سفیدرنگ

 .بود

 کنم؟می کار چی بیمارستان تو من -

 کجاست؟ اینجا میگن همه مواقع جوراین همیشه گمونم -

 چیزهمه تونستمنمی و بودم گیج. دادم ادامه چرخوندنچشم به طورهمون و نگفتم چیزی

 :گفت دید رو سکوتم که گیتا. بچینم جاش سر درست رو

 .بود کرده هوشتبی یکی انگار ری،خواستگا شب نمیاد؟ یادت -

 پشتم که کسی و دنبالم کسی افتادن خواستگاری،. اومد یادم شب اون خاطرات کمکم

 تیرکشیدن با اما شدم؛ بلند جام از سریع نشست، کمرم رو سردی عرق. بود ایستاده

 .شد جمع صورتم کمرم

 خانم؟خنگول کنیمی کارچی -

 بود؟ کی -

 هرچی بازه، در دیده آورده نذری آش برات وقتی خانمسمیه خترد اعظم. دونیمنمی -

 .شدی افقی دیده تو اومده شده نگران نکردی، باز زده صدا

 نسبت انداختم، بهش نگاهی. شد اتاق وارد پرستاری شدو باز در بگم چیزی خواستم تا

 .بود ترساده دیگه هایپرستار به

 .کردی راننگ رو همه اومدی، هوشبه باالخره پس -

 هوشم؟بی روزه چند مگه -

 .گذرهمی روز سه االن تا آوردنت هوشبی که وقتی از -

 مثل. بودی هپروت تو و گفتیمی وپرتچرت شهمه اما وسطاش؛ اومدی هوشبه البته -

 .بوده کاری بدجوری ضربه اینکه

 کرده؟ رو کار این باهات کی نفهمیدی -

 .ببینم رو صورتش نتونستم نه، -

 .شدی بلند زمستونی خواب از باالخره بدم خبر هااین بابات به برم من -

 مهربونی دختر. بود سرمم کردنچک مشغول پرستار. بیرون زد اتاق از و گفت رو این

 هاشابرو رفت، بین از لبخندش لحظه یک تو. باشه من سنهم خوردمی. اومدمی نظربه

 شد؟ چش یهویی. بودم شده خیره بهش تعجب با. کردمی فکر داشت که انگار هم؛ تو رفت

 :کرد زمزمه گیجی یقیافه با

 ...ارسطو یاسمن -

*** 

 آیدا

 «تیرخوردن از بعد روز دو»

 جای به. نداشت هاشچشم تو رو نفس به اعتماد اون دیگه بهش، زدم زل شیشه پشت از

 کام تا الم اون اام زد؛می حرف محسن. بود اومده نگرانی و ترس نفس، به اعتماد اون

 مهم برام دیگه اما کرد؛می درد کمیه هنوزم کشیدم، بازوم به دستی. زدنمی حرف

 اعتراف یبرگه به نگاهی. شده پیدا پروانه قاتل االن که بود این مهم نبود،

 و پدر چرا اینکه به حسادت. حسادت خاطربه هم شاید ثروت، خاطربه فقط انداختم،

 خاطربه رو اون و دادن رو پالستیکی لوازم یکارخونه ونا پروانه به مادرش
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 با تا میره ویال به زودتر روز اون ظاهراا . ندونستن مال این الیق هاشکاریکثافت

 باال رو کارخونه اون جوری یه داشته سعی که بوده وقت خیلی. کنه صحبت پروانه

 باالخره و کنهمی مخالفت همیشه مثل. بوده هاحرف این از ترزرنگ پروانه اما بکشه؛

 اتاق از محسن. خواهرش قتل یعنی کنه؛می نباید که رو کاری و میشه تموم پرهام صبر

 .میاد بیرون بازجویی

 بزنی؟ حرف باهاش خوایمی مطمئنی -

 .راحت خیالت آره، -

 تو شدمی رو اضطراب و ترس بود، گرفته اتاق هوای. شدم اتاق وارد و گفتم رو این

 رو پوزخندی. بود گذاشته هاشدست روی رو سرش و بود نشسته صندلی روی. دید قاتا

 فالکت این به حاال اما کرد؛می قلدری و کردمی تهدیدم خوب خیلی روز اون. نشست لبم

 نخواست هم شاید یا نشد، حضورم متوجه. نشستم روشروبه صندلی روی و رفتم. افتاده

 روی رو هامدست. کنهمی نگاهم شیشه پشت از داره محسن االن دونستممی. بشه متوجه

 :گفتم تمسخرآمیزی لحن با و گذاشتم میز

 نه؟ بیفتی، گیر کردینمی فکر -

 نفرت و خشم به رو جاش اضطراب و ترس اون لحظه یک تو. آورد باال رو سرش شدت با

 تقاص رهدا چطور که بردممی ـذت*لـ کردم،می نگاهش و بودم نشسته ـذت*لـ با. داد

 :شد بلند عصبانیش و دارخش صدای باالخره. میده پس

 کنی؟ نگاه شاهکارت به اومدی چیه؟ -

 و نشدی راضی بازم خونتهم خواهرت، کشتن از بعد که بدبختی قدراین تو شاهکار؟ -

 .کشتی هم دیگه ـناه گـبی آدم یه زدی

 .نکنه شک من به کسی تا مردمی باید سهراب -

 چطوری؟ دونیمی. من جز نکرد شک بهت هم کسی آره -

 غرور با که حالی در. زد زل بهم نشسته خون به هایچشم با طورهمون و نگفت چیزی

 :گفتم کردممی نگاه بهش

. نیست قاتل سهراب گفتمی مغزم تو چیزی یه اما بود؛ شده باورم تقریباا  هم من -

 و بود اومده بارونی نه چون. کردم شک افتاد سهراب گلی هایکفش به نگاهم که وقتی

 من چیز دو وجود. نبود کافی گل وجود تنها اما داشت؛ سروکار گل با سهراب شغل نه

 رفته ویال به پروانه وقتی شاهد مردم یگفته به اینکه یکی. انداخت شک تو بیشتر رو

 حتی نداشت، اینقلیه یوسیله هیچ سهراب. بوده رفته موتور با هم کسی سرش پشت

 بیشتر تا بگیرم رو پروانه خاطرات دفترچه تا اومدم وقتی رو مورد دومین. وچرخهد

 مدرک هم باز اما گاو؛ مدفوع شدم، متوجه بوده چطور دوتا این یـطه رابـ بفهمم

 راجر یاسلحه به چشمم هااسلحه یقفسه توی که شدن کامل وقتی مدارک. نبود کافی

 که شد کامل وقتی پازل بعدی یتکه. نداره دیکاربر ایران تو که ایاسلحه افتاد،

 ینامه با هانامه خطدست دیدم، نوشته پروانه به که هایینامه تو رو سهراب خطدست

 رو اینامه هم استرس با آدم یه اگر حتی. نبودن مشترک عنوان هیچ به خودکشی

 .کنهنمی فرق اندازه این تا خطش بنویسه

 :گفتم کردممی نگاهش زیرچشمی و رفتممی هرا که طورهمون و شدم بلند

 چیزهایی حتی مونه،می یادم چیزهمه خوب خیلی. بلندمدتمه یحافظه من، خوبی   یه -

 دیگه. بود یادم و بودم دیده پروانه قتل یپرونده تو قبالا  رو تو خطدست. خطدست مثل

 اون. شده کشته زشدنآویحلق از قبل سهراب فهمیدم که وقتی تا شد برطرف شکم کامالا 

 تو کشتیش، قبلی ینقشه با گاوداری، کشوندیش تو. گرفت قرار هم کنار چیزهمه موقع

 تبریک. نوشتی براش نامهاعتراف جور یه یا خودکشی ینامه و کردی آویزشحلق شخونه

 که انداختی قلم از رو چیزهایی یه وسطا این باالخره اما بود؛ خوب کارت! میگم

 .شدن اییترسو باعث

 ارزش آدمی چنین نه، سهراب اما بودم؛ عصبی لحظه اون من ناراحتم، پروانه برای -

 .نداره رو بودنزنده

 :گفتم بلند صدایی با و میز روی کوبیدم محکم آوردم، جوش دفعه یک
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 گیری؟می تصمیم هاآدم نموندن یا موندنزنده برای که هستی کی تو -

 هم ایذره حتی. بودم شده عصبی بدجوری. انداخت پایین رو سرش و نگفت چیزی

 شد، وارد محسن و شد باز در. کردمی ترمعصبی همین و نبود نگاهش تو وجدانعذاب

 :گفت و انداخت پرهام و من به نگاهی

 خوبین؟ -

 .شدم عصبی کمی فقط قربان، بله -

 بودم زده میز ویر که ایضربه خاطربه. بیرون زدم بازجویی اتاق از و گفتم رو این

 خودم برای آب لیوان یه. بستم رو در و شدم اتاقم وارد. کردمی درد شدت به دستم

 وقتی اما بشم؛ عصبی که اومدمی پیش کم. نداشت شدنمآروم تو اثری اما ریختم؛

 از یکی خداروشکر. کشیدم عمیق نفسی. نبود جلودارم کسی دیگه شدممی عصبانی

 زدنمی حرف باهم داشتن همه وقتی افتادم؛ مرخصیم روز یاد. دبو شده کم هامگرفتاری

 .کنارم اومد فرشید

 .کنم خواهشی یه ازت خواستممی -

 متین پیش اینکه خاطربه اما کنم؛ صدا رو آیهان تا بودم آماده هم، تو رفت هاماخم

 :دادم تکون سر آروم نشه آبروریزی کیوان و

 .ببینم رو رادمان بار یه خواممی -

 رو باشه کلمه زبونم روی کی دونمنمی اما نه؛ گفتممی بود ایدیگه زمان هر اگر

 زدم اتاق از و برداشتم رو کیفم. بود پدرش هم اون باالخره. کردم قبول و گذاشت

 .بیرون

 برین؟می تشریف عصبانی خانم -

 هایلهوس جاییجابه تو کمیه برم. صبح امروز برگشتن هااین مامان دیگه، آره -

 .کنم کمکشون

 .باش هم دستت مراقب برسون، بهشون منم سالم -

 ...پرهام فقط حتما، -

 .سازممی براش تپل یپرونده یه نباش، اون نگران -

. بود شده تاریک هوا بیرون زدم که اداره از. دادم تکون سر و زدم لبخندی

 دستم. کردم قفل رو درش و شدم پیاده ماشین از. رسیدم زود و بودن خلوت هاخیابون

 با. انگارانگارنه اما زدم؛ رو زنگ دوباره دقیقه چند از بعد. گذاشتم زنگ روی رو

 طورهمون شدم، وارد و انداختم کلید. بود روشن کردم، نگاه خونه یپنجره به تعجب

 :گفتم بلند بستممی رو در که

 کنه؟ باز من برای رو در نیست یکی یعنی خونه، اهل آهای -

 این شدم، خونه وارد خوردهگره هایابرو با و آوردم در رو چادرم. نیومد داییص

 کجا یعنی. بود حیاط تو ماشینی هیچ نبوده ترعجیب چیز. بود عجیب بدجوری سکوت

 افتاده هاشونلباس هم هامبل روی پالستیک، و ساک از بود پر سالن یگوشه بودن؟ رفته

 .بود

 ...بیرو بیاین نکنید، بازیمسخره -

 داشتم، برش و بردم دست. خوردم رو حرفم بود افتاده زمین روی که تلفن دیدن با

. گرفتم رو آرش یشماره سریع. بودم شده نگران بدجوری. آزاد بوق گوشم، دم گذاشتم

 .داد جواب رو گوشیش باالخره دقیقه پنج از بعد

 شما؟ کجایین آرش؟ الو؟ -

 صدای. ایستاد کار از قلبم شد بلند خط وراون که صدایی با اما نگفت؛ چیزی آرش

 !آرش یگریه
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*** 

 یاسی

 (آیدا تیرخوردن از قبل) قبل هفتهسه

 یادم کامال دردم. نداشت رو کردنمول قصد من مثل هم اون. بودم کرده بغلش محکم

 نگاه بهش و اومدم در بغلش از. ـوش*آغـ این بود شده ذهنم و فکر یهمه و بود رفته

 شده الل بود، اومده بند هردومون زبون. من مثل بود، شده جمع هاشچشم تو اشک. کردم

 وجود زمین روی اون و من جز کسهیچ کردممی احساس. بود کرده قفل مغزم و بودم

 :گفت کردمی فینفین که طورهمون. خاطره کلی و بودم من اون، و بودم من فقط نداره،

 شدم؟ چطور -

 .قبل از ترزشت -

 همیشه خانم و شد باز اتاق در موقع همون. خندید و زد بازوم به آرومی یربهض

 .شد وارد گیتا مزاحم،

 ...گـمی برگشته چغندر یپسره شدن، پررو چقدر مردم وایوای -

 هایچشم با خورد، رو حرفش بودیم کرده ـل*بغـ رو همدیگه که فاطمه و من دیدن با

 :تگف و زد شگونه به چنگی گردشده

 کنید؟می کارچه دارین شماها سرم، به خاک -

 رو همدیگه دوست دوتا ندیدی حاال تا هم دومش خانم،منحرف کن درست رو هاتچشم اوالا  -

 کنن؟ ـل*بغـ

 شدین؟ هم دوست دقیقه ده به دوست؟ -

 :گفت خنده با کردمی پاک رو هاشاشک که درحالی فاطمه باراین

 .سالده و نه دقیقه ده -

 :گفت شدناحساساتی کلی از بعد کردیم تعریف گیتا برای رو دوستیمون موضوع قتیو

 جمعتون بیاد اخالقی مسائل پلیس زدممی زنگ بودم فهمیده دیر شد، راحت خیالم خب -

 .کنه

 !بیرون برو خوش زبون با عزیزم گیتاجان، -

 :گفت سریع بیاد یادش چیزی انگار بعد و گفت آرومی «کن ولش» فاطمه

 نداری؟ خبری لوبیا از -

 کیه؟ لوبیا لوبیا؟ هان؟ -

 .دیگه خله آیدا بابا ای -

 که این آوردن یاد به با بالفاصله اما خنده؛ زیر زدم لوبیا و آیدا اسم شنیدن با

 .شد محو مخنده نداریم خبر آیدا از کدوممونهیچ

 .ندیدمش دیگه بعد به روز همون از نه، -

 عوض رو جو اینکه برای. شدمی چی بود هم آیدا االن اگه. هم تو رفت مونچهره هردو

 :گفتم شیطنت با کنم

 مهرداد؟ بود؟ چی اسمش رسیدین؟ گرامیتون شاهزاده به باالخره ببینم -

 :گفت نمکی با اما کالفه یچهره با نداختمی سطل توی رو آمپول که طورهمون فاطمه

 .نمیده پا اصالا  زمینیسیب جناب بابا نه مهراب، -

 .بهتره برات اصغرآقا همون گفت، هم آیدا موقع اون -
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 !شدمی متوقف زمان کاش ای بود، عمرم یلحظه بهترین. خنده زیر زدیم هردو

*️** 

 آیدا

 (تیرخوردن از بعد دوروز) بعد دوروز

 بیشتر قلبم تپش داشتبرمی که قدمی هر. قدمبهقدم کردم؛می دنبالش قرمز هایچشم با

 همه چرا پس. داشتبرمی قدم آرومآروم و دونستمی داغونم، چقدر که دونستمی. شدمی

 صدبار؛ از بیشتر گذاشتم، هم روی رو چشمم گذره؟می زمان بذاری هم روی چشم میگن

 دستمال. دوختم هامدست به رو نگاهم هاعقربه حرکت از امید نا نگذشت؟ چرا اما

 هامچشم زیر و بردم باال شدمی ترکوچیک و ترپاره لحظه هر رو شدهچروک کاغذی

 و چشمم بین لیوانی قرارگرفتن. نشد کم هامچشم زیر رطوبت از چیزی اما کشیدمش؛

 که دستی صاحب به و کردم بلند رو سرم جونیبی با. شد افکارم یادامه مانع دستمال

 هادست دور از انگار رو صداش. بود آرش کردم، نگاه بود گرفته سمتم به رو لیوان

 :گفتمی که شنیدممی

 .نیست خوب حالت بخور، قندآب این از کمیه آیدا -

 لباس انداختم، وضعش و سر به نگاهی خودشه؟ حال از بدتر من حال کردمی فکر چرا

 به خط یه ذاشتنمی وقتهیچ که آرشی. زدم دلم توی نیشخندی. بود شده چروک تنش توی

 چروک هایلباس این با که چطوریه حاال نشه کم جذابیتش از قتو یه تا بیفته هاشلباس

 اشک دیگه. بود خون یکاسه هامچشم که خودم مثل بود، قرمز هاشچشم آورده؟ طاقت

 .زدم کنار رو لیوان. ریختمی هامچشم از خون ریختم،نمی

 .خورمنمی -

 به برسه چه شنیدم رو خودم صدای زور به خودم که بود جونبی و آروم صدام قدراین

 .بود شنیده انگار اما آرش؛

 .کمیه فقط من، جون -

 محتویات تا بود کافی قلپ یک. بردم دهنم سمت به گرفتم، ازش رو لیوان و بردم دست

 سمت به سرعت به و صندلی روی گذاشتم رو لیوان. بیارن هجوم دهنم سمت به ممعده

 اوق الکی فقط و بود خالی ممعده اام کردم؛می سرفه مدام. رفتم بهداشتی سرویس

 بلند رو سرم. زدم صورتم به آبی و کردم باز رو آب شیر شدم آروم که کمی. زدممی

 سبقت هم از صورتم روی آب هایقطره. انداختم خودم به نگاهی آینه تو و کردم

 خشک هایلب گچ، رنگ به صورتی قرمز، هایچشم. خوردنمی لیز پایین سمت به و گرفتنمی

 بردم دست. بود شده دیدنی مچهره بود، زده بیرون شالم از که ریخته هم به موهای و

 بلند درزدن صدای. نشد ایجاد مچهره تو تغییری هم باز اما تو؛ کردم رو موهام و

 :شنیدم رو ماهور صدای اون بندپشت. شد

 خوبه؟ حالت آیدا، -

 .بود ایستاده در پشت نگران ایهرهچ با ماهور. کردم باز رو در و کشیدم عمیق نفسی

 .خوبم من هستی؟ چی نگران -

 خوبم؟ میگی وقت اون نداری صورت به رنگ تو -

 مردی خروجم با. زدم بیرون بهداشتی سرویس از و کشیدم رو راهم هاشغرغر به توجهبی

 شوکه دیدنش از دیگه. سمتم برگشت بود داده تکیه بهداشتی سرویس کنار دیوار به که

 نباشه؟ اینجا چرا هست، میرم که هرجا روزها این شدم،ن

 خوبی؟ -

 دوسه این تو. شدم خسته تکراری سؤال این از. دادم ادامه راهم به و نگفتم چیزی

 ،«پریده؟ رنگت چرا» ،«خوبی؟» میگه رو هاجمله همین فقط رسهمی بهم هرکسی ساعت

 االن دونننمی مگه شده؟ چی ونندنمی مگه نیست، خوب حالم آره... و «نیست خوب حالت»

 :شد بلند دوباره فرشید صدای اینجام؟ کی برای اینجام؟ چی برای

 ...آیدا -
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 :گفتم بلند صدای با و حرفش تو پریدم

 میدم جون دارم میرم،می دارم بده، حالم آره کن، ولم قرآن رو تو فرشید -

 بینی؟نمی

 نگاه بهم و بودن برگشته بودن اونجا که کسایی همه. شدمی تربلند رفتهرفته صدام

 .زدممی داد فقط فهمیدم،نمی هیچی. کردنمی

 

 بهم غمگین هایچشم با و ایستاده ساکت که دیدمشمی. فرشید و بودم من فقط انگار

 توی جونی هیچ. عمل اتاق سمت کشوندمش گرفتم، رو دستش و جلو رفتم. کنهمی نگاه

 به. بدم تکونش تونستمنمی هم مترمیلی یک حتی اومدنمی راه فرشید اگه و نبود بدنم

 : کشیدم داد و کردم اشاره عمل اتاق

 این االن من داداش توئه، این االن من کس   ترینعزیز! ببین رو اتاق این ببین، -

 بده؟ حالم چرا فهمیمی حاال توئه،

 :گفت کنن، ساکتم کردمی اشاره که طورهمون کنه، آرومم داشت سعی که پرستاری

 در اتاق از سالمت و سالم هم برادرت شاءهللاان بیمارستانه، اینجا باش آروم عزیزم -

 .میاد

 :گفت بهش رو اخم با و رفت فرشید سمت به آرش

 .نپیچ پروپاش به و برو نیست، خوب حالش االن -

 تو داشتم احتیاج. بیرون زدم بیمارستان از داد، جواب چی فرشید نفهمیدم دیگه

 رد کنارم از داشت که پیرزنی. بود گیرنفس بدجوری تو اون هوای باشم، آزاد وایه

 که کشیدم سرم به دستی. کردم نگاه بهش متعجب. رفت بهم شدیدی یغرهچشم شدمی

 نیمکتی روی و کردم درست رو شال. بود افتاده شالم شدم؛ شغرهچشم دلیل یمتوجه

 وقتی و بخوابم داشتم دوست. بود شده خشک اشکم یچشمه اما داشتم؛ بغض. نشستم

 رو سرم. نشست مشونه روی که دستی با. بوده دروغ اتفاق این ببینم میشم بیدار

 .بود من از ترداغون ایقیافه با آیهان. کردم بلند

 شدی؟ بهتر -

 کرد؟می کارچی اینجا فرشید. بهترم آره، -

 .بگم بهش شدم مجبور هم من و زد نگز من به ندادی جواب وقتی بهت، بود زده زنگ -

 :گفتم لرزون صدای با کردممی احساس هامچشم تو رو اشک جوشیدن که طورهمون

 ...بشه چیزیش اگر -

 :گفت نشستمی کنارم که طورهمون و حرفم وسط پرید آیهان

 .درمیاد اتاق اون از سالم نمیشه، چیزی -

 هردو رعدوبرق صدای شنیدن با الفاصلهب اما انداختم؛پایین رو سرم و نگفتم چیزی

 و ریز هایقطره کمکم. هردومون دل مثل بود، گرفته آسمون. گرفتیم باال رو سرمون

 تونستمی که چیزی تنها نشست، لبم روی لبخندی. کردن باریدن به شروع بارون درشت

 و وردهخخیس خاک بوی صورتم، به هاقطره آروم یضربه. بود همین کنه بهتر رو حالم

 :گفت و شد بلند آیهان. کردمی آرومم همیشه که بود چیزی هوا گرفتگی

 .میشه شدید داره بارون شو بلند -

 .ترمراحت جاهمین من تو، برو تو -

 .خوریمی سرما پاشو -

 .کنهمی مخفه تو اون هوای -
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 و موندم من بارون، و موندم من. تو رفت و داد تکون سری نمیشه حریفم دید وقتی

 و موندم من. نشن خیس تا رسوندنمی امن پناهگاهی زیر به رو خودشون سریع که مردمی

 :گفتمی که شنیدم رو زنی صدای. نمونه بارون زیر تا زدمی داد سرش مادرش که ایبچه

 .شده عاشق گمونم نشسته، اینجا چرا دختر   این -

. کنه خیسم تونهمی تا بارون گذاشتم و ندادم اهمیت. ریزریزشون یخنده صدای و

 .داشتم دوست رو بارون زیر شدنخیس

 …خانه بام بر خوردمی ترانه با باران باز»

 کو؟ امخانه

 کو؟ اتخانه

 کو؟ اتدیوانه دل آن

 کو؟ کودکی هایروز

 «کو؟ سادگی خوب فصل

 خبر آرش که ایلحظه شد، گم بارون هایقطره بین و افتاد چشمم از اشک قطره یک

 به تا بوده رفته. رفتمی رژه چشمم جلوی داد بهم رو تهران راه تو رسامآ تصادف

 صدای فقط و بودم شده کر بود، بسته هنوز هامچشم! پرستو بهت لعنت. برسه دادگاه

 .شنیدممی رو بارون

 !باران روز آید یادت»

 !شد؟ چه پس... دیرین روز یک گردش

 شیرین و خوب خاطرات! رفت؟ کجا دیگر

 ترانه،بی ن،بارا باز

 عاشقانه، هوایبی

 عارفانه، نوایبی

 ظالمانه، سکوت در

 رفاقت، حتی از غافل زمانه، مکر از خسته

 طراوت،بی هاییقطره عادت، طبق هاییاشک نفرت، و عشق از ایحاله

 …«خانه بام بر خوردمی آدمیت، دوش روی

 خیس کامالا  دیگه. گرفت ونج برام دوروبرم صداهای تازه کردم، باز رو هامچشم باالخره

. افتادم راه بیمارستان سمت به و شدم بلند. بود شاخم رو سرماخوردن بودم، شده

. افتاد سالن داخل ساعت به نگاهم. بود کرده آرومم بارون نبودم؛ عصبی دیگه

 لبخند. گذشت ثانیه چند مثل برام بودم؟ بارون زیر ساعتنیم هم، تو رفت هاماخم

 یه صدای. کردممی شکایت زمان کندی از داشتم پیش ساعتنیم همین تا زدم، جونیبی

 :شد بلند پشتم از پیر خانم

 .شدی آب خیس خوری،می سرما دخترجون -

 .نداره آفت بم بادمجون نباشین، نگران -

 :گفت شدمی دور که طورهمون و داد تکون سری

 .هاجوون این دست از امان -

 به رو خانواده یه داد و جیغ صدای. شدم روونه عمل قاتا سمت به و زدم لبخندی

 که طورهمین. بودن بد خبر ینشونه همیشه بودم، متنفر صداها این از. شنیدممی وضوح

 دونمنمی. میشم نزدیک صدا به دارم کردم احساس کردممی دعا صدا صاحب   برای دلم تو

 قلبم. کردم ترتند رو هامقدم. برسم زودتر داشتم دوست انگار گرفتم، استرس چرا
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 تونستمنمی حرکتی هیچ. رسیدم عمل اتاق جلوی به باالخره. کوبیدمی داشت چی مثل

 «.بود مامانم برای جیغ صدای»: شد اکو سرم تو جمله یک فقط. بودم شده خشک بکنم،

 همه چرا بیمارستانه؟ اینجا دونستنمی مگه زد؟می جیغ چرا. بود شده سنگین نفسم

 آیهان به نگاهم کنن؟ آروم رو من خواستننمی پیش ساعتنیم همین مگه کردن؟می گریه

 رو هاششونه لرزش اما بود؛ پایین سرش دیوار، به بود داده تکیه زمین روی افتاد،

 خیس صورتش کرد، بلند رو سرش. ششونه رو گذاشتم دست جلو رفتم. دیدممی خوبی به

 : بود اشک

 شده؟ تونچه شماها شده، چی -

 بفهمم خواستمنمی شایدم فهمیدم،می اما دونستم؛نمی رو؟ چی دونستم،می نگفت، چیزی

 لرزونی لبخند با. بود ایستاده پشتم که فرشید به خوردم اما برگشتم؛. خبره چه

 :گفتم

 نمیده؟ رو جوابم چرا آیهان شده؟ چی فرشید -

 دادم تکونش و گرفتم رو زوهاشبا. شدمی تموم داشت طاقتم دیگه انداخت، زیر رو سرش

 :گفتم و

 بگو بگو، حاال خوبه؟ ببخشید، ناراحتی؟ دستم از هنوز رادمان، جون رو تو فرشید -

 !عوضی دیگه

. زمین نشستم و گریه زیر زدم مجمله آخرین با. شدمی جیغ به تبدیل صدام رفتهرفته

 رومروبه نشست فرشید. بود شده اضافه هاگریه و هاجیغ صدای به منم هقهق صدای حاال

 :گفت بود شده جمع اشک هاشچشم تو که طورهمون و

 .باش آروم رادمان جون آیدا، باش آروم -

 .کننمی گریه دارن الکی بگو دروغه، بگو -

 ...شو بلند -

 :کشیدم جیغ و حرفش تو پریدم

 .نمیشم بلند سالمه داداشم نگی تا نمیشم، بلند -

 انتظار. برگشتم در سمت به شدت با. شد باز عمل اتاق در گهب چیزی خواست فرشید تا

 نبود، آرسام اما سالم؟ تنی و خندون لب با آرسام اومدن بیرون داشتم؟ رو چی دیدن

 که تختی به گشادشده هایچشم با طورهمون. زیرش جسم و سفید یپارچه یه بود، تخت یه

 باعث نتونست هم مامان کردنغش حتی. کردممی نگاه اومدمی بیرون عمل اتاق از داشت

 :داد تکونم محکم فرشید. بردارم تخت روی از رو نگاهم بشه

 ...آیدا خودت، تو نریز بگو، چیزی یه عزیزم آیدا، -

 شد،می رد کنارم از داشت پارچه زیر جسم اون شنیدممی هادست دور از رو صداش انگار

. ببرنش نذاشتم و گرفتم رو تخت یمیله محکم اما زوری چه با دونمنمی. شدم بلند

 :شنیدم سرم پشت از رو فرشید صدای

 کنی؟می کارچی آیدا -

 :شد بلند پرستار صدای. پارچه سمت بردم دست رفتم ترنزدیک نکردم بهش توجهی

 ...خانم -

 آرسام زیر اون بشم مطمئن خواستممی فقط بشنوم، چیزی خواستمنمی شدن، کر هامگوش

 موهای. کردم کشیدنشپایین به شروع آروم خیلی. گرفتم مشتم تو رو پارچه .نیست من

 هرلحظه اومد، ترپایین پارچه. بود حالتی این هم آرسام موهای. لرزید مچونه. مشکی

. شد معلوم صورتش باالخره و هالب بینی، هاش،چشم. شدمی ترتار اشک از چشمم جلوی

 :شناختمنمی رو خودم صدای. شد بلند هقمهق. گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 خوابیدی؟ چرا شو، بلند داداشی آرسام، -
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 گریه همه. کردمی گریه هم اون. کرد بغلم آرسام به پشت و گردوند برم آیهان

 :شد بلند مضجه صدای. آسمون حتی کردن؛می

 !خدا آخ -

*️** 

 متین

 : گفتم و زدم داد کردممی پام رو کفشم که طورهمون

 کنی؟می کارچی داری دیگه، بیا وان،کی -

 خودش به و ایستادمی آینه جلو ساعت سه بود، همین همیشه. نیومد در ازش صدایی

. زدم استارت و شدم ماشین سوار. بیرون زدم ویال از و شدم خیالشبی. رسیدمی

 .ماشین تو انداخت رو خودش و شد باز ماشین در اما بذارم؛ جاش خواستممی

 رفتی؟می من بی داشتی کجا تانشارال -

 .ذارممی جات باش مطمئن کنی دیر دیگه یدفعه -

 .هاشدی اعصاببی متین -

 .ختم مجلس ریممی داریم ای،آینه جلوی ساعته دو ریمنمی که عروسی پسرجون آخه -

 نمیشه؟ پیدا لیدی ختم مجلس تو یعنی -

 .نیستی بشو آدم تو -

 رفت فکرم. برسیم دیر خواستمنمی دادم، فشار گاز روی ربیشت رو پام و گفتم رو این

 برخوردیخوش و قیافهخوش پسر خدابیامرز یادمه. بار یک جز بودمش ندیده آرسام، پیش

 بیرون افکارم از رو من کیوان صدای. سوختمی شخانواده و آیهان برای دلم بود،

 :کشید

 چطوره؟ حالش آیدا االن یعنی -

 .ناراحته خیلی -

 درجه رو ناراحتیش که اینه منظورم میره؟ بندری داره میگم من مگه گفتی، غیب -

 چنده؟

 .پرسممی ازش حتماا  رسیدیم -

. شدیم پیاده و کردم پارک. زد حرف بند یه کیوان رسیدیم قبرستون به که آخری تا

 :گرفتم رو آیهان یشماره و آوردم در رو گوشیم

 الو؟ -

 .رسیدیم ما داداش، سالم -

 .ایمخونهغسال دم ما -

. گریه زیر نزنه تا داشته نگه رو خودش زور به بود معلوم بود؛ گرفته بدجوری صداش

 گریه و جیغ صدای بود، وایساده اونجا زیادی جمعیت. افتادیم راه پیاده کیوان با

 رو آیهان تا چرخوندم چشم. زدمی ذوق توی بدجور کافور بوی. شدمی شنیده طرف هر از

 و بستم شوک با. شد ثابت هامچشم که گشتممی جمعیت بین داشتم طورهمین. کنم پیدا

. شدمی بیشتر تعجبم رفتممی جلوتر هرچی. رفتم جلوتر بود؟ خودش یعنی کردم؛ بازشون

 به چی شده؟ شکلی این چرا پس بود؟ آیدا شده خیره نقطه یه به که دختری این یعنی

 خشک هاشلب بود، شده سیاه هاشچشم زیر. بود شده رتپیر سال ده انگار اومده؟ روزش

 دید توی بیشتر که چیزی. بودن افتاده بیرون شالش از و بودن شده کدر موهاش و بود

 بود شده خیره نقطه یه به نبود؛ دنیا این تو انگار. بود صورتش روی هایخراش بود

 .زدنمی هم پلک و

 کجایی؟ پسرجون هوی -
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 دیدن با و برگشت هم، تو رفت هاشاخم. کردم اشاره آیدا به بگم چیزی اینکه بدون

 سرش به چی. بود شده شوکه آیدا وضعیت دیدن با هم اون. موند دهنش تو حرف آیدا

 بود؟ اومده

 

 که همونی بود؟ کرده کالفه رو همه که همونی است؟ سالهچهارده آیدای همون این یعنی

. بود خیره اینقطه یه به طورهمون. سمتش مرفت اختیاربی کشید؟ داد من سر روز اون

 . بود نشده حضورم یمتوجه نکرد، حرکتی هیچ. نشستم جلوش زانو دو روی

 خوبی؟ سالم، -

 مرده آدم برادر میشه مگه باشه؟ خوب تونهمی مگه پرسیدم، ایمسخره سؤال که جداا 

. کرد نگاه بهم که بود این کرد که کاری تنها و نگفت چیزی باشه؟ خوب آدم و باشه

 رفتن؟ کجا بچگی شیطون هایچشم اون پس. حالتبی بود، احساسی هر از خالی نگاهش

 .باشه آخرت غم میگم، تسلیت -

 آیهان صدای با. فهمید شدنمی رو هیچی نگاهش از. زد زل بهم و نگفت چیزی بازم

 ریخته، هم به موهای نداشت، تعریفی شقیافه هم آیهان. کردم نگاه بهش و شدم بلند

 .دادنمی نشونش شکسته واقعااِا  مشکی هایلباس و نامرتب هایریش

 .جانمتین اومدین کردین لطف سالم، -

 .باشه آخرتون غم سالم، -

 .کنیم جبران هاتشادی تو شاءهللاان -

 آیدا کنار نشست. بود شده خواهرش یمتوجه تازه انگار. افتاد آیدا به آیهان نگاه

 :فتگ مهربونی با و

 بری؟ خوایمی خوبی؟ عزیزم آیدا، -

 .نه -

 دوباره آیهان. اومده نظرمبه یا گفته آیدا کردم شک لحظه یک که گفت آروم قدراین

 :گفت

 ...آبجی بده حالت -

 سپردن از بعد هم آیهان. کرد قطع رو حرفش آیهان دست زدنپس با اما نگفت؛ چیزی

 کنارم اومد کیوان. کارها دنبال رفت بود شدخترخاله گمونم که دختری یه دست آیدا

 :گفت ناراحتی با و

 بودی؟ دیده رو آرسام تو -

 .بار یک فقط -

 .خدابیامرز بود قشنگ خیلی که عکسش -

 عکسش؟ -

. کردمی هقهق و بود گرفته بغلش رو آرسام عکس زن. کرد اشاره میانسال زنی طرفبه

 .گرفتمی شگریه دمآ خودخودبه که کردمی گریه سوزناک قدراین

 !نبردی؟ رو من چرا خدا ای. شد پرپر عمرم پسرم، آخ -

 االن نبودم مطمئن اما بگم؛ تسلیت جلو برم داشتم دوست. است آیدا مادر که فهمیدم

 دست. افتاد ساله 12-11 پسری به چشمم ناخودآگاه برم که برگشتم. باشه خوبی وضعیت

 هم به هم آرش. بودمش دیده قدیم تو چندباری شناختم،می رو آرش. بود آرش دست تو

 مشکی لباس پسر. بود آیهان و آیدا از بهتر خیلی گفت شدمی باز اما بود؛ ریخته

. کیه بدونم بودم شده کنجکاو. پاییدمی رو وراون و وراین کسی دنبال به و بود تنش

 لحظه یک تو. باشه داشته سنی این یبچه آرش نکنم گمون اما بود؛ آرش یبچه شاید
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 رو آرش دست بچه. رسیدم آیدا به و کردم دنبال رو نگاهش. شد زوم یکی روی بچه چشم

 :زد داد و آیدا سمت دویید و کرد ول

 !مامان -

***️ 

 آیدا

 فراموشش و نمیاد چشمت به اما داری؛ دوستش مرگ حد سر تا رو یکی شده اوقات گاهی

 تدرس اما میشه؛ رنگکم برات جاهمه تو که کنیمی عادت کسی به قدراین گاهی. کنیمی

 نفس تونینمی حتی اون بدون که طوری میشه؛ زندگیت فرد ترینپررنگ میره، که وقتی

 که وقتی درست دونیم،نمی رو قدرشون هستن تا همینه؛ هاآدم ما یهمه یقضیه. بکشی

 دوست، پدر، در،ما باشه، کی که کنهنمی فرقی. دادیم دست از رو کی فهمیممی میرن

. بود رنگکم برام بود آرسام که وقتی تا من، مثل درست. برادر حتی یا و خواهر

 رو بودنش حسرت روز یه که دونستمنمی. نکردم ابراز وقتهیچ اما داشتم؛ دوستش

 دعوام آرسام، دوست علی، با هاکوچه توی وقتی. رفت هامبچگی سمت به ذهنم. خورممی

 آرسام هم االن قدیم مثل کاش ای. شد درگیر باهاش علی با صمیمیتش برخالف آرسام شد،

 کردم؛نمی کلکل باهاش دیگه عزیزه، برام چقدر که گفتممی بهش روز هر بود اگر. بود

 یه به. گردونم برش تونستمنمی جورههیچ و بود رفته دیگه آرسام. نبود دیگه اما

 کاش ای. زدمی فریاد رو آرسام اسم فقط و بود خالی ذهنم بودم، شده خیره گوشه

 و بوده کابوس یه هااین یهمه ببینم کنممی بازشون وقتی و ببندم رو هامچشم شدمی

 حسرت االن تا کردممی نگاهش بیشتر آخر روز کاش ای. ستخونه تو همیشه مثل آرسام

 شد،نمی کستهش اما نداخت؛می چنگ گلوم به بدی بغض. نخورم رو صورتش ندیدن و نبودن

 سرم توی فامیل و بابا هایگریه مامان، جیغ صدای. بده مشکنجه خواستمی فقط انگار

 خودم تو و کنم گریه کردمی اصرار بهم که شنیدممی رو ماهور صدای. شدمی اکو

 هم باز حتماا . نشست رومروبه کسی کردم احساس تونم؟نمی که فهمیدنمی چرا. نریزم

 قلبم آشنا صدایی شنیدن با. کنن همدردی بودن اومده که بودن هافامیل از یکی

 سمتش به رو سرم. سالگیچهارده از بود، وقت خیلی شناختم،می رو صداش. ایستاد

 : گفت که شنیدم دوباره. زدم زل فقط و ندادم رو جوابش. بود خودش چرخوندم،

 .باشه آخرت غم میگم، تسلیت -

 دهنم انگار تونستم؛نمی اما بده؛ حالم بگم بهش مخواستمی کنم، تشکر خواستم می

. کردمی پرسیاحوال و سالم متین با داشت شد؛ بلند آیهان صدای. بود شده دوخته

 حال هم اون یعنی بود؟ کالفه و خسته قدراین چرا بودم، دیده تازه رو آیهان انگار

. بود دیده رو نم بغض و شلوغی همه این بین تازه هم اون که انگار داشت؟ رو من

 .انداخت دورم رو هاشدست و نشست کنارم

 بری؟ خوایمی خوبی؟ عزیزم آیدا، -

 هنوز متین. گفتم نه شنیدم زور به خودم که طوری و کردم باز سختی به رو دهنم

 :گفت دوباره آیهان. بود ایستاده سرم باالی

 ...آبجی بده حالت -

 از هم و بود سردم هم بودم، کالفه. زدم پس رو دستش. اصرار همه این از شدم کالفه

 حرف خواستممی بود، شده خشک اشکم یچشمه اما داشتم؛ بغض بودم، آتیش یگلوله درون

 :زدمی حرف متین با که شنیدم رو آیهان صدای. بودم حرفی هر از خالی اما بزنم؛

 .کنه دق آخر ترسممی خودش، تو ریزهمی نیست، خوب حالش -

 .بگذره روز یه بذار دیده، داغ تازه االن -

 اکو سرم تو همه صدای نداشت، ایفایده اما نشنوم؛ رو صداشون که بستم رو هامچشم

 «.بود ایقیافهخوش جوون»: شدمی

 است؟ آیدا مادر اون -

 ...زنش بیچاره -

 .مادرش بدبخت راحته، االن که زنش -
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 همه این بین. نداشت ایفایده هم باز اما نشنوم؛ که گذاشتم هامگوش روی رو هامدست

 :رفت بین از کالفگیم یهمه بچگونه صدایی شنیدن با آزاردهنده صدای

 !مامان -

 

 لبخند. بود تنش شلوارلی با مشکی لباس یه. کردم نگاه رادمان سمت به و برگشتم

 مهادست. کنه بهتر کمی رو حالم تونستمی رادمان وجود فقط. نشست لبم روی جونیبی

 االن چرا خبرداشت دونمنمی. کردم ـل*بغـ وجود تمام با رو پسرم و کردم باز رو

 خبر فهمیدم که بود لحظه اون و شد بلند آرومش یگریه صدای کمکم. نه یا اینجاست

 خودم به وقتی اما چطوری؛ یا کی دونمنمی. رفته همیشه برای آرسامشدایی که داره

 هایچشم و تعجب با افتاد، متین به نگاهم. خیسه اشک از هم من صورت دیدم اومدم

 از هم اون نداشت، متین از کمی دست هم کیوان. کردمی نگاه رادمان و من به گردشده

 اما کنم؛ جدا رو رادمان خواستم. بود شده متعجب مامان میگه بهم که پسری وجود

 و کرد ولم خرهباال ششونه روی دستی نشستن با. کردنمی باز دورم از رو هاشدست

 گلش از گل فرشید دیدن با رادمان. فرشید کردیم، نگاه دست صاحب به دو هر زمانهم

 بهش نگاهی. فرشید ـل*بغـ پرید و کرد فراموش رو داییش نبود لحظه یک انگار. شکفت

 افتاد، متین به نگاهم دوباره باز. رنگشهم کت مشکی، یمردونه بلوز انداختم،

  نگفته؟ آیهان یعنی. هستن کی فرشید و رادمان که شده مسردرگ بود معلوم

 بهتره؟ حالت -

 .مرسی -

 صدای با. ایدیگه کس   یا گفتم خودم آیا که کردم تعجب که بود گرفته صدام قدراین

 با شد زمانهم سرم چرخوندن. چرخوندم صدا سمت به رو سرم شد بلند که دادی و جیغ

 و گریه صدای. شد وصل وجودم کل به برق که نگارا. آرسامم جسد اومدنبیرون دیدن

 اشک بابا، یشده خم کمر ببره، اونجا از رو رادمان داشت سعی که فرشیدی ها،زن جیغ

 کی. شدنمی حالیم چیزی. شد نامفهوم و گنگ برام همگی آیهان، و آرش هایچشم تو

 گودال رویروبه کی آرسام؟ ابدی یخونه سمت افتادیم راه کی کردن؟ تموم رو نماز

 اومدم، خودم به وقتی. دونستمنمی رو کدومهیچ جواب دونستم،نمی نشستم؟ مستطیلی

 انگار رفته، آرسام کردم فراموش انگار. گور تو ذارنمی رو آرسامم دارن دیدم

 یک تو اما قبر؛ سمت دوییدم و کشیدم جیغی. کننمی خاکش دارن االن کردم فراموش

. بود آرسام االن فقط مهم نبود، هم مهم کیه، دونستمنمی. مگرفتت محکم یکی لحظه

 :زدم ضجه

 .است زنده آرسامم نکنید، خاکش خدا رو تو شو، بلند آرسام خدا، رو تو -

 و بود داشته نگهم همچنان آدم اون. کردممی صدا رو آرسام و زدممی ضجه دل ته از

 که فهمیدم. کنه آرومم کرد سعی و کنارم اومد دیگه یکی. نداشت رو رهاکردنم قصد

 :گفت کردمی هقهق که طورهمون. بود ماهور

 .عزیزم باش آروم نکن، طوریاین خدا رو تو برم، قربونت الهی -

 :کشیدم جیغ و زدم پس محکم رو دستش

 باش؟ آروم میگی بهم که ایکارهچی تو گمشو، برو کن، ولم -

 سوزش به گلوم که قدریاون کشیدم؛می جیغ فقط کیه، ماهور بود رفته یادم لحظه اون

 آیهان به رو. بذارن رو لحد سنگ بذارم تونستمنمی بذارم، تونستمنمی. بود افتاده

 :کشیدم جیغ

 دارن رو داداشمون ببین خاک، زیر کننمی رو آرسام دارن ببین خدا، رو تو آیهان -

 .خاک زیر کننمی

 کرد؟نمی کاری کسی چرا. شدن بیشتر هاششونه لرزش شدت و انداخت زیر رو سرش آیهان

 نذاره؟ رو سنگ گفتنمی مرتیکه این به کسی چرا

 .برم قربونت پاشو بسه، شوخی پاشو شو، بلند آرسام -
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 توی خاک ریختن و بیل شدن پایین باال لحظه به لحظه. نشد اما شد؛می بلند کاش ای

 تقال. کردممی التماس و دمزمی ضجه بیشتر شدم،می خرد بیشتر و دیدممی رو قبر

 مبرگشت. نداشتن رو کردنمول قصد ناشناس هایدست اون نداشت، ایفایده اما کردم؛می

 قبر دیگه بود، شده دیر دیگه. بود داغون من مثل هم اون بود، آرش. کردم نگاهش و

 هامبازو دور از هم آرش هایدست. افتادم زمین روی و شدن شل زانوهام. بود شده پر

 که قبری به بودم زده زل فقط کردم،نمی گریه دیگه زدم،نمی جیغ دیگه. شدن جدا

 با رو شجمله افتاد، قبر باالی کوچیک تابلو به نگاهم. بود شده پوشیده کامالا  دیگه

 :کردم تکرار خودم

 .موسوی آرسام مرحوم -

 ...سیاهی و سکوت بعد و چرخید سرم دور چیزهمه لحظه یک تو

*️** 

 هفاطم

 و بودم گذاشته داشبورد روی رو پاهام. بودم زده زل بیرون به پنجره از حالبی

. رفتنمی و اومدنمی یکییکی مردم. کندممی رو لبم پوست و چرخوندممی چشم هدفبی

 با بزرگ فروشگاه یه کردم، نگاه بیرون فضای به دوباره. بود ایکنندهکسل یمنظره

 بخار ازش که رنگاینقره بزرگ کتری یه بود، پریما بستنی عکس که رنگآبی در سر

 دهز باالش که اتاقک یه شد،می بلند ایآزاردهنده بوی ازش که بنزینیپمپ شد،می بلند

. بودن استراحتگاه این یدهندهتشکیل آجری نمای با رستوران یه و «نمازخانه» بود

 بدجوری کمرم. شدم پیاده و مکرد پام رو مشکیم هایکتونی و کشیدم پوفی بیکاری از

 با اما کشیدم؛ نفسی و کردم باز رو هامدست. بود گرفته درد چندساعته نشستن از

 یه! تنگ مانتوی این به لعنت. شدم پشیمون کارم از مانتوم هایدکمه از یکی بازشدن

 راحت تن توی تا شدمی باعث دوختش نوع اما بود؛ مناسب سایزش که مشکی بلند مانتوی

 که افتاد مهدی به نگاهم. بستم رو مانتو یدکمه ببینه کسی اینکه از قبل. باشهن

 .بیرون زد فروشگاه از پر دست با

 .بخری آب شیشه یه فقط رفتی خبره، چه -

 .بخوریم باید چیزی یه باالخره -

 راه توی میاد بدش کی خب. تنقالت انواع کردم، نگاه رو توش و گرفتم ازش رو پالستیک

 االن اما بخوریم؛ هاآشغال این از تونیمنمی مامان دستور به که خونه تو وره؟بخ هی

 .نبود مامان که

 .بریم بشین خانم،فاطمه خب -

 نداره؟ بهداشتی سرویس اینجا دستشویی، برم باید من مهدی -

 .برو زنممی بنزین من تا هست، یکی رستوران تو -

 زوربه اینجا تا تهران از. افتادم راه ممقنعه کردنصاف از بعد و گفتم ایباشه

. کرد حمله بهم غذاها انواع بوی کردم باز که رو رستوران در. داشتم نگه رو خودم

 همین برای شد؛می دیرمون وایسیم خواستیممی اگر اما بود؛ افتاده آب بدجوری دهنم

 بود دستش سینی که درحالی سال و سن کم پسر یه. کردم کج رو راهم خوب دختر یه مثل

 .رفتمی آشپزخونه سمت به داشت بود تنش فرم لباس و

 کجاست؟ بهداشتی سرویس ببخشید آقا، -

 .سفیده در رستوران ته -

 اومدم عملیات انجام و بهداشتی سرویس پیداکردن از بعد افتادم، راه و کردم تشکر

 نکرده ایشیآر هیچ انداختم، نگاهی خودم به آینه تو. بشورم رو هامدست تا بیرون

 با نه و آرایش بدون شدممی زشت نه بود، ساده و الغر صورتم. بودم ساده و بودم

 هم چندانی جذابیت اما نبودم؛ زشت که بودم ساده دختر یه. رویایی خیلی آرایش

 مانتوم با که حالی در هامدست شستن از بعد. شکر بودم، راضی همینم به. نداشتم

 بنزینپمپ وراون رو ماشین و چرخوندم چشم. بیرون زدم رستوران از کردممی خشکشون

 :گفتم اعتراض با ماشین تو که نشستم. دیدم
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 سر باید من االن میشم، تلف گشنگی از دارم االن من کمه، تتخته یه تو جداا  مهدی -

 شناسیم؟می کامل رو دختر اون ما مگه آخه. مرخصی اینکه نه باشم کار

 .شناسیشمی رسیدیم که االن هم تو شناسم،می که هم نم شناسه،می که محدثه -

 .خوندنه خر گوش تو یاسین تو با زدنحرف اصالا، کن ول -

 .بیفتیم راه که ببند رو کمربندت حاال. دونیمی خوب که خودت آباریکال، -

 .بیرون کنممی پرتت ماشین از کنی روشن رو آهنگ اون بخوابم، خواممی من -

 .رئیسی شما که فعالا  -

 هایتکون و دردسر هزار با و بستم رو هامچشم و عقب دادم رو صندلیم و ندادم جوابی

 .رفتم خواب به ماشین

 

 آرامش بهم مالیم باد وزش صدای و هاگنجشک صدای. بودم نشسته حیاط تو تخت، روی

 نخوردنشو هم به صدای و شدنمی خم سمت یک به هادرخت بار یک لحظه چند هر. دادمی

. بودن گل و درخت از پر کردممی نگاه که رو حیاط طرف هر. بود نوازگوش که واقعاا 

 قرمزی که بود زالل چنان توش آب بود، شکل ایستاره و رنگآبی حوضی حیاط وسط

 و بود آفتابی آسمون انداختم، آسمون به نگاهی. بودن مشخص خوبی به کوچیک هایماهی

 هایگل بوی. کشیدم عمیقی نفس. بود ترقشنگ و تروشنر دیگه هایروز از آسمون آبی

 ساده سفید شرتتی یه انداختم، خودم به نگاهی. کرد ترکامل رو لحظه اون خوشی یاس

 شده ریخته هامشونه روی و بود باز موهام. بود تنم فسفری سبز دمپای   شلوار با

. شد گرد هامچشم. داختمان نگاهی پشتم به و برگشتم هاییقدم صدای شنیدن با. بود

 کوچیک لبخند یه فقط گفت،نمی چیزی. نشست کنارم و اومد کرد؟می کارچی اینجا این

 تنوع. هامیوه انواع از بود پر سینی روم،روبه گذاشت رو سینی. بود هاشلب روی

 : گفتم و سمتش کردم رو. بود قشنگ واقعاا  رنگشون

 کنی؟می کارچی اینجا تو مهراب، -

 :گفت و شد ترپررنگ خندشلب

 .بخور میوه باشم؟ کجا داشتی انتظار -

. بود خوشمزه واقعاا . دهنم تو گذاشتم و برداشتم گیالس یه. بگم چی بودم مونده

 :گفتم جوییدمشمی که طورهمون

 .نخوردم خوشمزگی و تازگی این به گیالسی حاال تا! ستخوشمزه واقعاا  -

 .بزنم رفح باهات خواستممی. جان نوش -

 .دادم قورت رو دهنم آب شد، نزدیکم

 .کنم اعتراف رو چیزی یه خواممی که چندوقتیه راستش -

 رسیده بودم منتظرش که ایلحظه باالخره. بودن افتاده لرزش به هیجان شدت از هامدست

 .بود

 ...عاشق من بگم خواستممی -

 .زدم لبخند و بستم رو هامچشم

 .شدم مهناز عاشق -

 اما بود؛ زده بیرون حدقه از هامچشم. سرفه به افتادم و گلوم توی پرید گیالس

 نجات خفگی از باالخره وقتی. کردمی نگاهم لبخند با و بود نشسته طورهمون مهراب

 خفه کاش ای کردم آرزو رومروبه یصحنه دیدن با اما باال؛ آوردم رو سرم کردم پیدا

ِ   این. بود دستش تو مهناز دست و بود ایستاده مهراب. بودم شده  پیداش کجا از دختر 

 :گفت تمسخرآمیزی لحن با مهناز شد؟

 .بسوز حاال -
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 و جلو اومد مهراب. میشم منفجر دارم کردممی احساس. خنده زیر زدن دوشون هر و

 :گفت صورتم نزدیک

 .دیگه شو بلند فاطمه، شو، بیدار فاطمه -

 هوا و بودم ماشین تو کردم، نگاه برم و دور به. کردم باز رو هامچشم شدت با

 :گفت زدهبیرون حدقه از هایچشم با مهدی. بود شده تاریک

 دختر؟ چته -

 پس؟ کوش مهراب -

 :گفت ایشوکه لحن با. شدنمی ترگشاد این از هاشچشم دیگه

 .خوابه شونخونه االن مهراب -

 ...حیاط اون مهراب، مهناز، پس، -

 .رسیدیم پاشو ،خانمفاطمه دیدی خواب -

 بودم ماشین توی انداختم، برم و دور به نگاهی. شد پیاده ماشین از و گفت رو این

 و بود تاریک ماشین بیرون. بود کرده روشن رو ماشین داخل فضای چراغ زردرنگ نور و

. شدم پیاده ماشین از. ببینم رومروبه رو ویالیی کوچیک یخونه یه تونستممی فقط

 .بود رفتهگ بدجوری کمرم

 .بزن رو زنگ برو شدین، پیاده عجب چه -

 محدثه گفتن کیه صدای دقیقه یک از بعد. زدم رو زنگ و ایستادم رنگمشکی در جلوی

 .پیچید تاریک یکوچه تو

 .کن باز منم، -

 .تو بفرمایید خیر،به رسیدن بهبه -

 شدتی اون به هن اما بود؛ تاریک خونه حیاط. شدم وارد و شد باز تیکی صدای با در

 هم حیاط وسط. بود قشنگ هایگل با کوچیک یباغچه یه حیاط یگوشه. نبینم رو جایی که

 محدثه و شد باز سالن در. بود گلدون از پر روش که بود شده گذاشته چوبی میز یه

 .اومد بیرون رنگشهم شلوار و قرمز شرتتی یه با

 .کردین دیر چقدر -

 .نبود کوچه رس همین که شمال من خواهر -

. شدم خونه وارد محدثه با روبوسی از بعد و رفتم باال سالن در جلوی یپله چندتا از

 اما ساده یخونه یه. بودم ندیده و بود کرده اجاره محدثه که رو ایخونه حاال تا

 یورود در کنار بود، هاخواب اتاق در دوتا روروبه شدیمی که وارد. بود داشتنیدوست

. بودن مشترک هم با که بود حمام و بهداشتی سرویس در ترورناو و ونهآشپزخ در

 شده تزیین بزرگ تابلوی چندتا و ساده مبل دست یه با و بود بزرگ تقریبا سالنش

 شد وارد رنگایسورمه ساک با مهدی. بود کرده اجاره وسایلش با رو خونه محدثه. بود

 .تو اومد محدثه سرش پشت و

 کنه؟نمی زندگی کنار همین خونهحبصا مگه محدثه -

 .حیاطه ـل*بغـ از شخونه راه. آره -

 بیرون؟ میای سرلخت طوریهمین چی برا خب -

 .ندارن مرد تنهائه، پیرزن یه خونهصاحب -

 .که داره پسر ینتیجه نوه یه باالخره -

 .هاآوردی گیر وقت هم تو شو، خیالبی مهدی وای: من

 نیست؟ تگرسنه -
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 .میشم تلف خواب از دارم بخوابم؛ خواممی فقط نه -

 .خوابهمی اتاق یکی اون هم مهدی. راستی اتاق اونه، تو و من اتاق. باشه -

 و بشینم داشتم دوست خیلی. شدم اتاق راهی گفتن خیربه شب از بعد و گفتم ایباشه

 همین هافرتمسا تو همیشه. دادنمی امونم خستگی اما بزنم؛ گپ محدثه با مهدی مثل

 یه رنگ،کرم یدونفره تخت یه با کوچیک اتاق یه. شدم اتاق وارد. خواب سرهیه بودم،

 اتاق وسایل تنها دیواری کمد رنگهم آرایش میز یه و سوخته ایقهوه دیواری کمد

. تخت رو پریدم راحتی لباس پوشیدن از بعد و کندم رو شلوارلیم و مانتو. بودن

 نبود، نرم کردممی فکر که طوراون تختش. دادکشیدنم با شد زمانهم تخت رو پریدنم

. کشیدم خودم روی رو پتو و کشیدم دراز شدهمچاله یقیافه با. شد داغون کمرم

 .خوابیدم آروم و بستم رو هامچشم

 .درینگ درینگ درینگ درینگ

 هامچشم. اشتند ایفایده هیچ اما گذاشتم؛ هامگوش روی رو دستم و زدم جام توی غلتی

 زنگ همچنان گوشیم. بستمشون سریع چشمم تو نور خوردن با اما کردم؛ باز رو

 دستم کوچیک گشت یه از بعد. کنم پیدا رو گوشی تا کشیدم میز روی رو دستم. خوردمی

 .زدم رو اتصال و کردم باز رو چشمم الی آروم. برداشتمش و خورد گوشی به

 الو؟ -

 .خانمفاطمه سالم -

 .بودن شده باز حد آخرین تا هامچشم. باال پریدم پا جفت مهراب صدای شنیدن با

 هستین؟ خوب آقامهراب، سالم... سـ -

 هستن؟ خوب خانواده خوبین؟ شما خدا، شکر -

 .خدمتتون دارن سالم -

 .کنم عرض خدمتتون رو مطلبی خواستممی راستش باشن، سالمت -

 .بفرمایید -

 نه اما بود؛ یعنی نبود، تبریک خاطربه بیمارستان ماومد که روز اون راستش -

 .کامالا 

 بود؟ چی برای پس -

 .کنم اعترافی یه خواستممی راستش -

 مهناز عاشق بگه خوادمی دوباره االن خواب، همون دوباره نه نه. شد گرد هامچشم

 .بشم بیدار خواب از باید ذارم،نمی. شده

 !عوضی یدختره اون هم تو، هم! گمشو برو -

 از تا موندم منتظر و زدم زل دیوار به و زدم لبخندی. کردم قطع و گفتم رو این

 اما بودم؛ زده زل دیوار به طورهمین دقیقه پنج دقیقه، دو دقیقه، یک. بپرم خواب

 رفت جیغم که گرفتم پاک رون از نیشگونی. رفت بین از لبخندم کمکم. انگارانگارنه

 رو سرش محدثه و شد باز در لحظه همون که نیشگون جای مالش به کردم شروع. هوا

 :تو آورد

 زد؟ زنگ بهت مهراب شدی؟ بیدار -

 مهراب؟... مهـ -

 .خواستمی رو تشماره زد، زنگ مهدی به مهراب خوابیدی که دیشب آره -

 چی؟ برای من یشماره -

 هستیم فامیل که اونجایی از و دکتر بره شدهنمی روش که داشته داخلی مشکل انگار -

 .بپرسه ازت رو خوب دکتر یه آدرس خواسته
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... الکی من یعنی نبوده؟ خواب یعنی. زدمی تیک خودخودبه چشمم بودم، شده گوشی مات

 :گفت و شد زدهشوک العملمعکس دیدن با محدثه. سرم تو کوبیدم محکم دستی دو

 چته؟ دختر -

 .رفت آبروم محدثه -

 که طورهمون. کنه لهم بزنه یا بخنده بود مونده کرد تعریف براش رو موضوع وقتی

 :گفت کردمی پاک بودن شده جاری خنده شدت از که رو هاشاشک

 دیر خوامنمی شو؛ حاضر پاشو فعالا . کنیممی جمعش جوری یه حاال زدی، که گندیه -

 .برسیم

 چنین دندا برای عزاداریم اتمام از بعد هم من. بیرون زد اتاق از و گفت رو این

 و بلند مانتو با مشکی یساده شلوار یه. بشم حاضر تا شدم بلند جام از بزرگی سوتی

 کرم یه فقط کنم، آرایش خواستمنمی. پوشیدم مشکی دارمدل شال و مشکی گشاد تقریبا

 هم مهدی و محدثه. بیرون زدم اتاق از کیفم برداشتن از بعد و زدم رنگی ضدآفتاب

. افتادیم راه خونه در کردنقفل و هابرق کردنخاموش از عدب. بودن حاضر من مثل

 :گفت شیطنت با مهدی دقیقه چند از بعد. جلو هم من و نشست عقب محدثه

 کنی؟ جمع رو سوتیت این چطوری خوایمی حاال خانم خب، -

 :گفتم اعتراض با و محدثه سمت کردم رو

 خیسه؟نمی دهنت تو نخود -

 بشنوه؟ کی از رو روز داغ اخبار مهدی پس -

 از بعد. رسیدیم بعد ساعتنیم حدود. زدم زل بیرون به و درآوردم براشون شکلکی

 .بودن اومده زیادی جمعیت. شدیم پیاده و کردیم پارک رو ماشین قطعه پیداکردن

 کنیم؟ پیدا جمعیت همه این بین از چطوری رو آیداخانم این حاال -

 .معلومه جمعیت بین عزاست، صاحب خودش آیدا بابا -

 ...میگم بازم مهدی فقط. کنیم پیدا رو عزا صاحب بریم خب، خیلی -

 گفتی، بار هزار. کنیمنمی خواستگاری گیممی تسلیت فقط االن دونممی بابا باشه -

 .نیستم که بچه

 .جلو بریم حاال خب خیلی. سیریشی که بس از -

*️** 

 آیدا

 و باال گوشی بازی با گاهی رفتنراه حین. رفتیممی راه و بودم گرفته رو آرسام دست

 کیف افتاد، آرسام دست به نگاهم. داشتممی وا خنده به رو آرسام و پریدممی پایین

 آرسام هم همیشه و کردممی گله سنگینیش خاطربه همیشه. بود دستش ممدرسه رنگصورتی

 ترمحکم رو رسامآ دست شدیم رد که خودم همسن دختر چندتا جلوی از. آوردشمی برام

 و خنده زیر زد بلند کارم این دیدن با آرسام. گذشتم کنارشون از غرور با و فشردم

 . کشید رو لپم

 میای؟ چیه هاغمزه و قر این -

 .داداش ندادم قر که من -

 کوچیک ساختمون یه. انداختم رومروبه به نگاهی. نگفت چیزی و خندید دوباره آرسام

 رو الفبا حروف. انداختم درش سر به نگاهی. بود رومروبه قشنگ و شده آمیزیرنگ ولی

 :بخونم رو روش کردم سعی بودم، بلد کمیه

 ...شین... ی... پ -

 :گفت مکوله رو نداختمی رو کیفم که طورهمون آرسام

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

113 

 

 .تو برو زودی حاال. شاپرک دبستانیپیش -

 :تمگف منمن با و کردم پاپابه کمی. نخوردم تکون جام از

 تو؟ میای هم تو -

 بیام؟ چی برای من -

 .خدا رو تو خدا، رو تو در، دم تا فقط -

 اندختم مغرورانه نگاهینیم فرناز و سحر به. افتادیم راه و گرفت دوباره رو دستم

 داشتم اینکه از. رفتم دبستانیپیش در سمت به آرسام دست تو دست هاشاهزاده مثل و

 دیدن با. کردممی غرور احساس اومدممی دبستانیپیش به ملهساهفده داداش دست تو دست

. دوییدم گلناز سمت به بهش توجهبی و کردم ول رو آرسام دست گلناز، صمیمیم، دوست

 دم تا دستش تو دست قراره که کردم فراموش کردم، فراموش رو آرسام لحظه یه انگار

 اما برگشتم؛ و شدم نکردنمفظیخداحا یمتوجه انگار رسیدم که راه وسط تا. بیام در

 :کشیدم داد و سمتش دوییدم. رفتمی داشت آرسام

 .وایسا داداش -

 اما کنم؛ خداحافظی ازش تا سمتش دوییدم. داد ادامه خودش راه به و برنگشت اما

 .بود شده بلند مبچگانه هقهق. شدمی ترمحو برام و شدمی دورتر دوییدممی هرچی

 !وایسا خدا رو تو داداش -

 مماس که شنیدم ذهنم توی رو صدایی. دوییدممی دنبالش و کردممی گریه کشیدم،می داد

 صورتم. زدممی نفسنفس. پریدم جا از و کردم باز رو هامچشم شدت با. کردمی صدا رو

 وصل و قطع مدام نفسم. کردممی حس هم گوشم یالله تو رو اشک خیسی و بود اشک خیس

 انداختم دوروبر به رو تارم نگاه. داشت ادامه همچنان هاماشک ریزش شدت اما شد؛می

 .دیدم کنارم رو ماهور و

 خوبی؟ برم قربونت آیدا، -

 به نگاهی. کجام دونستمنمی. بودم نیومده خودم به هنوز. بدم رو جوابش تونستمنمی

. هستم تخت روی خودم اتاق تو که فهمیدم اتاق وسایل دیدن با و انداختم دوروبرم

 اتاق بیمارستان، آرش، یگریه. اومدمی یادم درهم چیزهمه. رفت بین از گنگیم کمکم

 دستش کردنول یلحظه آخر در و رفتنش خاک زیر آرسام، جسد مامان، جیغ بارون، عمل،

 روی رو سرم ماهور. شد تربلند هقمهق و لرزیدن به کرد شروع مچونه. خواب توی

 .کشید کمرم به دست آروم و گذاشت شـینه*سـ

 نداشت؟ دوسم مگه گذاشت؟ تنهام چرا رفت؟ چرا آرسام، ماهور، -

 .بوده این قسمتش شم فدات الهی -

 :بزنم حرف درست تونستمنمی هقهق شدت از

 .سالگیشهیفده خواب... خواب... دیدم رو خوابش -

 .کردمی یهگر داشت هم ماهور. بزنم رو حرفم یادامه تا شد مانع مگریه

 .خودت با کنیمی طوراین داری تو نیست راضی کن باور خوبه، جاش االن اون آیدا -

 سوزم؟می چی از دونیمی -

 :گفتم و نشدم جوابش منتظر

 کالفه چون اما کنه؛ بغلم خواستمی. ندیدم رو صورتش قشنگ آخر یلحظه اینکه از -

 .نذاشتم بودم

 قشنگ رو آرسام شوخ یچهره. گرفت آتیش دلم ته آخر یلحظه آوردن یاد به با

 :گفتمی خنده با که ببینم رومروبه تونستممی

 حداقل یا بغلی یه بدرقه برای بیا داریم، خواهر هم ما دارن خواهر مردم -

 ...دادنیدست
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 .هستن منتظر اینا مامان شو سوار برو ها،آوردی گیر وقت آرسام -

 

 و درآوردم ماهور ـل*بغـ از رو سرم. اومدم بیرون رمافکا از اتاق در بازشدن با

 طورهمون و زد روم به لبخندی آرش. انداختم نگاهی بود شده اتاق وارد که آرش به

 : گفت گرفتمی رو دستم که

 .ترسوندی رو همه بهتری؟ -

 خوبه؟ مامان. خوبم -

 باشه؟ خوب تونهمی مگه کردم؟می فکری چه. کشید پوفی و انداخت زیر رو سرش

 .خرابه حالش هم اون -

 :گفت و ماهور سمت کرد رو

 نه؟ یا میای ریم،می داریم ماهورجان -

 :گفتم بگه چیزی ماهور اینکه از قبل

 رین؟می کجا -

 .آرسامه سوم. مراسم -

 گذشت؟ روز سه این چطور نشدم؟ متوجه من چرا شد؟ آرسام سوم کی سوم؟. شدم مات

 .رفت سیاهی هامچشم که تخت روی از شدم بلند

 شدی؟ بلند چی برای بخواب، بگیر -

 .میام منم -

 .میشه بد حالت دوباره خواد،نمی -

 .میام که گفتم -

 تنم رو مشکیم و خاکی هایلباس. بود فایدهبی بمونم خونه اینکه برای هردوشون تالش

 رنگایقهوه در به چشمم که رفتممی بیرون سمت به داشتم. بیرون زدم اتاق از و کردم

 سرعت و بستم اتاق در روی رو چشمم. میشه ختم آرسام اتاق به که دری. افتاد

 سوار. برم ذاشتنمی وگرنه بدم؛ آرش دست آتو خواستمنمی. کردم بیشتر رو هامقدم

 .نداشتم دوست رو سکوت این. بودیم کرده سکوت سه هر. افتادیم راه و شدیم ماشین

 .باشیم داشته رو بابا و مامان هوای بیشتر باید -

 .باشه داشته رو خودت هوای باید یکی -

 .خوبم من -

 به کارت دوبار شدی،می هوشبی مدام روز سه این تو میگی؟ وپرتچرت چرا آیدا -

 .کشید بیمارستان

 سکوت رسیدن آخر تا دیگه باشه؟ خوب حالم باید چطور کردم؟می کارچی اما داشت؛ حق

 جیغ صدای. شدم پیاده ماشین از و کرد پارک آرش رسیدیم وقتی. گفتمن چیزی و کردم

 که طورهمون. جمعیت سمت افتادیم راه. رسیدمی گوش به قبرستون طرف هر از گریه و

 شده مشت هامدست. ایستادم حرکت از. شد زوم کسی روی نگاهم شدیممی نزدیک جمع به

 نگاهش و برگشت آرش. پرستو بود؛ عوضیش خود. رفتنمی فرو دستم توی هامناخن و بودن

 :ایستادم که افتاد من به

 ...چیزی وایسادی؟ چرا -

 زل جمعیت به و بود ایستاده. رفتم سمتش به محکم هایقدم با و ندادم زدنحرف مهلت

 صورتش تغییر ترینمهم. مشکی توری شال با بود تنش مشکی کوتاه مانتو یه. بود زده

 دستمال با مدام. نداشت صورت به رنگ و بودن شده متورم و قرمز شدیداا  هاشچشم بود،
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 و شد گرد هاشچشم. شد حضورم یمتوجه شدم که نزدیکش. کردمی پاک رو هاشاشک کاغذی

 .دادم هلش و رفتم جلوتر اما کشید؛ عقب

 اومدی؟ چی برای مادر، پدربی -

 و گرفت رو دستم سریع شآر. کردمی نگاهم خیس هایچشم با و زمین روی بود افتاده

 .کنار کشیدتم

 کنی؟می کارچی زشته، آیدا -

 داده آب که رو گلیدسته اومده هان؟ خواد؟می چی اینجا آشغال این کن، ولم -

 ببینه؟

 جیغ صورتش تو و گرفتم رو مانتوش ییقه. سمتش کردم حمله و زدم کنار رو آرش دست

 :کشیدم

 .حرومزاده بده جواب خوشحالی؟ االن. خاک زیر کردی رو داداشم ببین ببین، -

 !کافیه آیدا -

 لرزیدمی گریه شدت از که طورهمون. کردم ول رو شیقه و اومدم خودم به آرش داد با

 :گفت و رفت عقبعقب

 .داشتم... داشـ دوسش من... خدا به... به -

 و سمتش نمک حمله دادممی امکان لحظه هر. انداختمی خط اعصابم روی بدجوری صداش

 :گفت و سمتش رفت آیهان. کنم پاره رو گلوش

 حالش ببینتتون مامان اگر. نکنید بدتر این از رو وضعیت. برین لطفاا  پرستوخانم -

 .میشه بد

 :گفت بغض با و برگشت آخر یلحظه. کرد رو پشتش و انداخت زیر رو سرش پرستو

 .داشتم دوستش من -

 تو؟ چته. نیای گفتم که اینه برای: آرش

. گرفتم هامدست توی رو سرم و نشستم برجسته قبر سنگ یه روی هاشدادزدن به توجهبی

 االن داداشم اصلی قاتل ببینم بود سخت برام. کنم هضم رو لجن اون اومدن تونستمنمی

 رو آرامشش گرفت، ازش رو جوونیش گرفت، ازش رو آرسام زندگی اون. اومده مجلسش توی

 به ایاشاره آیهان. گرفت ازش رو جونش هم آخرش نبود، کافی براش اما گرفت؛ ازش

 .نبود عصبی اما بود؛ کالفه. کنارم نشست خودش و بره که کرد عصبی آرش

 .نبود درست کارت -

 ...عوضی اون آیهان نبود؟ -

 اون باشه هرچی نکن فراموش اما متنفرم؛ ازش دنیا کل یاندازه خودم من دونم،می -

 .بود آرسام زن

 .بس و بود آرسام عذاب یمایه فقط اون هان؟ زنی؟ چه -

 و بود شلوغ قبر دور. رفتم ایدیگه سمت به و شدم بلند بهش توجهبی و گفتم رو این

 جلوی نیمکت یه روی. باشم تنها خواستممی فقط لحظه اون. جمعیت بین برم خواستمنمی

 جواد» خوندم، رو روش اسم. نگسفیدر قبر یه انداختم، قبر به نگاهی. نشستم قبر یه

 احساس. شد بلند نهادم از آه افتاد، «ناکام جوان» یجمله به که نگاهم. «فاتحی

 هیکل. دارسال و سن خانم یه کردم، نگاه بهش و برگشتم. نشست کنارم کسی کردم

 .نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه که بود مهربون قدراین شچهره اما داشت؛ درشتی

 .سالم -

 مادرجون؟ خوبی دخترم، سالم -

 .ممنون -
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 هستی؟ کی عزادار -

 اما کردم؛می تکرار خودم با و شنیدممی هابار رو جمله این. انداختم زیر رو سرم

 .شدمی آورترعذاب برام گفتنش هربار

 .برادرم -

 .دخترم نکنی ناشکری وقت یه بیامرزتش، خدا -

 شدن بلند قدراین کی افتاد، هامناخن به نگاهم. شدم خیره هامدست به و نگفتم چیزی

 :گفت و کرد رومروبه قبر به ایاشاره زن شد؟ کثیف زیرشون و

 .پسرمه بینی،می رو این -

 رو هامچشم از رو حرفم انگار بود؟ آروم قدراین چرا پس بود؟ پسرش یعنی. خوردم جا

 :گفت دلنشینی لبخند با چون خوند؛

 آروم کمکم اما بود؛ پسرم نباشه هرچی براش، کردممی قراریبی اولش. گرفت سرطان -

 .بوده پسرم رفتن تو حکمتی حتما خدا، به کردم توکل و شدم

 :اومدم حرف به منم خودخودبه. زن این داشت صبری چه بودم، کرده تعجب بدجوری

 .کرد تصادف تهران راه تو برادرم -

 داشت؟ بچه و زن -

 .شدنینم داربچه داشت، زن -

 .بده صبر زنش به خدا -

 .داده کشتن به رو داداشم که درمیاره بال داره خوشحالی از االن عفریته اون -

 .گرفت و دستم مهربونی با و برگشت دوباره لبخندش

 دوستش بوده، شوهرش باشه هرچی. نیستی اون دل تو االن که تو دخترم، نکن قضاوت -

 .داشته

 :گفتم آرومی صدای با و شدم شرمنده دمز حرف تند لحظه یه اینکه از

 .شرمنده-

 .شرمنده دشمنت -

 زدم زانو قبر کنار احترامش به هم من. قبر رویروبه زمین روی نشست و گفت رو این

 کاراش محو. درآورد رو گالبی بطری و کیفش تو کرد دست. شدم خوندنفاتحه مشغول و

 دست روش و شستمی رو ناکامش سرپ قبر هاشچشم تو اشک و لبخند با چطور که بودم

. نکنم ناشکری قدراین و باشم صبور مادر این مثل تونستممی هم من کاش ای. کشیدمی

 محدثه روی نگاهم. کردم نگاه جمع به و برگردوندم رو روم آشنایی صدای شنیدن با

 :شد زوم

 .دونهنمی گفت هم داداشش وهللا، دونمنمی -

 مهدی شناختمش، برگردوند رو روش تا پسر. افتاد رشکنا پسر و دختر به نگاهم

 صورت. بلند تقریباا  قدی با بود الغری دختر. شد زوم دختر روی نگاهم. بود داداشش

 موج بزرگ سردرگمی و انتظار یه صورتش تو کردم، تعجب. داشت داشتنیدوست اما ساده

. کردمی وجوجست رو دوروبر دنبالش به و بود خاص خیلی نفر یه منتظر انگار. زدمی

 :زدم صدا و شدم بلند

 .جانمحدثه -

 ...دختر   اما زدن؛ غمگین لبخندی محدثه و مهدی. سمتم برگشتن هرسه من صدای با

 

*** 
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 فاطمه

. کیه آیداخانم این بفهمم زودتر داشتم دوست. چرخوندم هادختر تکتک روی رو نگاهم

 به نگاهم. افتادمی جونم به بدی یدلشوره جاها طوراین معموالا  و بود بدی فضای

. کردم دقت بهش و کردم ریز رو هامچشم. کردمی صحبت پسری با داشت که افتاد محدثه

 وقتی. بودمش دیده قبالا  که انگار بود، آشنا برام بدجوری مشکی ابرو و چشم پسر اون

 : گفت و مهدی و من سمت اومد شد تموم محدثه هایزدنحرف

 .دوروبره همین بزنه، قدم کمیه رفته شده بد حالش داآی اینکه مثل -

 کردممی درست رو مانتوم جلوی که طورهمین. رفتیم جمعیت سمت به و دادیم تکون سری

 لبخند با و برداشتم خرمایی. شدم بود شده گرفته جلوم که خرمایی سینی متوجه

 روی نگاهم بردممی نمده سمت به رو خرما که طورهمون. کردم تشکر دختربچه از رنگکم

 داداشش از حتی شقیافه. بودم مونده ثابت طورهمون. شد زوم آیدا مرحوم برادر عکس

 :گفت تعجب با مهدی که افتاد بدنم به ایرعشه چنان اسمش دیدن با. بود ترآشنا هم

 خوبی؟ فاطی -

 :گفتم محدثه به پتهتته با مهدی به توجهبی

 داره؟ اداشد چندتا دختر   این محدثه، -

ِ   همون یکیش خدابیامرز، همین یکیش. تاسه -  .آرش هم تر  کوچیک و آیهان پسر 

 حدسم دونستمنمی بود، شده بد حالم. افتاد جوشش به ممعده تکشونتک اسم شنیدن با

 :پرسیدم رو سؤالم ترینمهم و آخرین. شباهته یه شهمه هااین یا درسته

 چیه؟ شغلش آیهان، داداشش -

 سؤالیه؟بیست اطمهف -

 !بده رو من جواب -

 :گفت بود متعجب ایدیگه طرف از و بود شده ناراحت طرف یه از که محدثه

 .خودمونه همکار -

 که مهدی. نبود شباهت یه فقط هااین دیگه. افتاد دستم از خرما حرفش شدنتموم با

 :گفت و نشست جلوم نگرانی با دید رو هامدست لرزش

 داره؟ تو به دخلی چه پسر   اون شغل یهو؟ دش چت خوبی؟ -

 :گفتم عجله با و شدم بلند

 کجاست؟ آیدا آیدا، -

 نه؟ یا شده چی میگی بابا، ای -

ِ   این مشخصات گفتممی گفتم؟می چی  همخونی بچگیم دوران دوست بهترین با دقیقا دختر 

 همون تا ودمب منتظر. ببینم رو آشنایی صورت تا چرخوندممی چشم طورهمون داره؟

 .گذشته سالده حاال که بود رفته یادم. ببینم رو شیطون و شر یسالهچهارده آیدای

 رفته؟ طرف کدوم نگفت داداشش -

 .دونهنمی گفت هم داداشش وهللا، دونمنمی -

 با دختری روی نگاهم. برگشتم ناخودآگاه کردمی صدا رو محدثه که دختری صدای با

 کاسه هاشچشم سفیدی و بود گود هاشچشم زیر. شد زوم اکیخ و چروک مشکی هایلباس

 .خون

 .آیدا اینم -

 اون تونستممی بازم داشتن غم هاشچشم که هم هرچقدر. شنیدمنمی رو محدثه صدای دیگه

 تعجب انگار. رفتم سمتش به تند هایقدم با. ببینم توشون رو سالهچهارده آیدای

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

118 

 

 و دورش انداختم دست تاشونسه تعجب به توجهبی. رفت عقب به قدم چند چون بود؛ کرده

 .گفتنمی چیزی بودو مونده حرکتبی. کردم بغلش محکم

 خوبین؟ خانم، -

 :گفتم پر هایچشم با و آوردم درش بغلم از

 لوبیا؟ رو من نشناختی -

 بهم گیج طورهمون آیدا اما خنده؛ زیر زد ناخودآگاه مهدی لوبیا اسم آوردن با

 .ردکمی نگاه

 شده؟ فراموشت هم تفنگدار سه گروه نکنه -

 دهنش جلوی رو دستش و شدن گشاد هاشچشم چون اومد؛ یادش چیزهمه لحظه یک تو انگار

 :گذاشت

 !یاسی -

 زدم بازوش به آرومی مشت. بود اومده در حرصم بدجوری. رفتم وا یاسی اسم اومدن با

 :گفتم و

 .لوبیا مفاطمه من کوفت، و یاسی درد، و یاسی -

*️** 

 یاسی

 که وقتی از. کنم جلوگیری گیتا توسط کرشدنم از تا گذاشتم هامگوش روی رو دستم

 نگاهی. ندیدم عمرم تو دختر این از تروراج. زنهمی حرف داره بند یک خونه رسیدیم

 پیچونده دورم رو قرمزرنگی پتوی و بودم نشسته بالکن توی. انداختم دوروبرم به

 . نشن خیس بارون زیر تا دوییدنمی که افتاد مردمی هب نگاهم. بودم

 نبود؟ من با حق خدایی -

 چی؟ -

 زنم؟می حرف دیوار با دارم دوساعته بابا، ای -

 دیدن با. انداختم خوردمی زنگ داشت که گوشیم یصفحه به نگاهی هاشغرغر به توجهبی

 .دادم فشار رو سبز یدکمه و زدم لبخندی فاطمه اسم

 .جونیم دوست المس -

 بهتری؟ چالق، خانم سالم علیک -

 ...اما خوبم؛ آره -

 :گفتم شیطنت با و انداختم کردمی نگاه بهم کنجکاو هایچشم با که گیتا به نگاهی

 .میشه خورده وراج یه توسط کامل طور به مکله دیگه دقیقه چند تا اما -

 به لگدی گیتا اما خنده؛ زیر زد نیس وراج قدراین گیتا جز کسی دونستمی که فاطمه

 .خونه تو رفت و زد پام ساق

 دیدی؟ رو خانمعروس گذره؟می خوش شمال -

 !خانمیعروس چه اونم بله، -

 :گفتم رفته باال هایابرو با و نشستم صاف

 بود؟ زشت چی؟ یعنی -

 .وچلخل و نامرد و زشت دختر یه -

 .خنده زیر زد و گفت آخی چون کرد؛ کاری رو فاطمه یکی انگار
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 بزنی؟ حرف باهاش خوایمی -

 بزنم؟ حرف شماها عروس با باید چی برای من من؟ -

ِ   صدای. بود داده دختر   به رو گوشی دیگه فاطمه اما  :پیچید گوشی تو دختر 

 خوبین؟. خانمیاسمن سالم -

 :گفتم و شد جدی خودخودبه صدام

 خوبین؟ شما ممنون سالم، -

 :گفت مآرو که شنیدم رو صداش

 .شده هم جدی چه خرکره -

 حرف طوراین من با رویی چه با االن این. بگم چی بودم مونده عصبانیت و تعجب از

 زده؟

 ببخشید؟ -

 :گفت خنده با فاطمه دختر   اون جای

 پسندیدی؟ رو عروسمون -

 همچینه؟ چرا این فاطمه -

 نشناختیش؟ -

 بشناسم؟ باید -

 حتی بود، کرده دیوونه رو همه خر،کله و شیطون دختر یه. کنم راهنماییت بزار -

 .رو پالسیده متین جناب

 خونه دیوار به و بود شده گشاد هامچشم. موند باز دهنم پالسیده متین اسم شنیدن با

 .بودم زده زل روییروبه

 کردی؟ غش یاسی الو؟ -

 !آیدا؟ -

 .خودشه بله. شد باز زبونت باالخره پس به -

 دیدن با و شد بالکن وارد گیتا. بگم تونستمنمی چیزی اما شد؛یم بسته و باز دهنم

 :گفت جیغ با من حالت

 یاسی؟ خوبی سرم، به خاک -

 .بده بهش رو گوشی... گوشی -

 :پیچید گوشی تو آیدا صدای لحظه چند بعد

 عزیزم؟ چطوری -

 .ارهد خوبی حس چه میاد بارون داره وقتی هم اون خوب دوست یه صدای شنیدن که جداا 

 

*** 

 آیدا

 بعد سال یک

 انداخته جا دیوار روی شچندساله حضور. برداشتم دیوار روی از رو رنگایقهوه قاب

 اون در که رو عکسی قاب. بود کرده ایجاد سفید دیوار روی رو دورسیاهی مربع و بود
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. پیچیدم دورش رو روزنامه و گذاشتم روزنامه داخل رو زدمی لبخند سالهبیست دختر

 .گذشت آرسام وجود بدون سال یک گذشت، سال یک

 هر با که سال یک بزنه، لبخند قدیم مثل نتونست مونخانواده دیگه که سال یک

 .سوختیم غم شدت از آفتابش هر با و کردیم گریه آسمون مثل بارونش

 .کردمی حمایتم همیشه که برادری وجود بدون سال یک

 چسب به نگاهم. بستم رو جعبه در و اشتمگذ جعبه توی رو شدهمومیایی عکس قاب

 چند که طورهمون. زدم صدا رو آرش و کردم بلند رو صدام. بود شده تموم افتاد،

 .شد ظاهر در چهارچوب تو بود دستش تو کتاب

 شده؟ چی زنی؟می داد چرا -

 .شده تموم چسب -

 :گفت رفتمی که طورهمون

 .هست آشپزخونه کشوی تو دیگه چسب یه -

 پر خونه یگوشه انداختم، خونه به نگاهی. شدم راهی آشپزخونه سمت به و کشیدم پوفی

 فرش و نبود هاتابلو و هامجسمه از خبری بود، کوچیک و بزرگ هایکارتن و هاجعبه از

 :شد بلند پشتم از آیهان صدای. بود سالن یگوشه شدهلوله هم

 مونده؟ کارات از دیگه چقدر -

 .جزئی وسیله ندتاچ یه نیست، زیاد -

 .بیفتیم راه خوایممی کمکم خوبه، -

 گرفتیم تصمیم که بود دیروز همین انگار. رفتم اتاقم سمت به و گفتم ایباشه

 خیلی رو مادرجون و آرسام حضور. نبود قشنگ برامون دیگه خونه این. تهران برگردیم

 در. افتاد رادمان اتاق در به نگاهم. شدم متوقف راه وسط. کنیم حس تونستیممی خوب

 .بود خالی تقریباا  اتاقش. شدم وارد و زدم

 نداری؟ کاری دیگه عزیزم -

 .شده جمع شهمه نه، -

 زیاد دیگه شده، عوض هم رادمان سالیک این تو. بیرون زدم اتاق از و گفتم ایباشه

 ساعت یک .داشت دوستش چقدر که دونممی خوب اما دید؛نمی زیاد رو آرسام. خندیدنمی

. پوشیدم بودن همدمم سالیک که رو رنگیمشکی هایلباس. شد تموم اتاق کردنجمع بعد

 بود قرار. ذاشتنمی ماشین توی رو چیزها آخرین داشتن آیهان و آرش در، دم رفتم

 و خودشون ماشین با بابا، و مامان. تهران بیاد اثاثیه با فردا تا بمونه آیهان

 :گفت و تو آورد رو سرش آیهان. برگشتیم ماشین یه با رادمان و آرش من،

 .کن استراحت ـل*بغـ بزن شدی هم خسته! هانری تند تاریکه، هوا آرش -

 .داداش راحت خیالت -

 :گفت زدمی استارت که طورهمون آرش. هااین مامان ماشین سراغ رفت آیهان

 گردیم؟برمی خرهباال روز یه گفتم شمال اومدیممی داشتیم که روز اون یادته -

 :گفتم بودم داده تکیه شیشه به رو سرم که طورهمون و زدم پوزخندی

 رو تهران روی سیاه صدسال خواممی برگردیم دلیل این با و طوراین قراره اگر -

 .نبینم

 برگردی؟ نداری دوست چرا -

 .دونیمی خوب خودت -

 نمیشی؟ پرونده اون خیالبی چرا آیدا -
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 .کشته رو صابر کی فهمیدممی باید من بود، من الم پرونده اون -

 .ستدیگه یکی دست پرونده اون دیگه حاال اما فهمیدی؛می باید تو ببین -

 ...کردینمی صبوری دیگه کمیه فقط اگر -

 :گفت و حرفم تو پرید

 .نیست زندگی جای دیگه خونه این. موندیم خونه این تو سالیک هان؟ دیگه؟ چقدر -

 جلوی از شب تاریکی تو لحظه هر آشنا هایخیابون. شدم خیره بیرون به و فتمنگ چیزی

 و شهر این یوابسته حد این تا روز یک کردمنمی فکر وقتهیچ. شدنمی تردور چشمم

 که شغلی به اینجا. بودم اینجا رو عمرم از سالده من نیست، چیزی کم. بشم هاشآدم

 رو نگاهم. آوردم دست به رو رادمان اینجا و دمکر ازدواج اینجا رسیدم، بود آرزوم

 گهگاهی خیابون هایچراغ از گذر و بود خوابیده رادمان. انداختم عقب صندلی به

 .کردمی روشن رو شمعصومه و خواب در غرق صورت

 یقفسه سمت دویید و آرش دست داد و برداشت قفسه توی از رو چیپسی یبسته رادمان

 طورهمین خریدمنمی براش خوراکی یک از بیشتر مغازه تو که من برعکس آرش. بعدی

 کردنشذوق و شخنده اما شنیدم؛نمی رو رادمان صدای. داشتمی بر خوراکی براش داشت

. چسبوندم خودم به بیشتر رو ژاکتم شد وزیده که بادی با. دیدممی شیشه پشت از رو

 خاموش هاشچراغ که بنزینپمپ یه انداختم، دوروبرم به نگاهی. داشت سوز بدجوری هوا

 باد، صدای. بود تاریک یجاده اون روشنایی تنها که کوچیک فروشگاه یه و بود

 و ماشین به بودم داده تکیه. بود داده بهم رو بدی یدلشوره اونجا سکوت و تاریکی

 بودن جلوتر هااین مامان. کردمی عبور جاده از ماشینی گهگاهی. بود مغازه به چشمم

 لرزیدن با. بودیم مونده عقب رادمان رفتنتوالت برای ایستادن چندبار خاطربه ما و

 انداختم، بهش نگاهی و آوردم درش ژاکت جیب از. اومدم در خیال و فکر از گوشیم

 باز چه این باال، پرید ابروهام «رسیدی؟ عزیزم»: کردم باز رو اساماس. فرشید

 رو فرشید شدیگه سخت هایروز و مراسم تو. پیش سالیک سمت رفت ذهنم. شد صمیمی

 خوشم فرشید از دروغ؟ چرا. بود مونده هم باز هامبدخلقی وجود با. دیدممی جاهمه

 گرا بود احترامیبی. میشن جذبش جورههمه که بود هامرد از دسته اون از اومد،می

 مخصوصاا « .راهیم تو فعالا  آقافرشید، سالم»: نوشتم همین برای دادم؛نمی رو جوابش

: اومد جوابش دقیقه یک از بعد. نره دیگه جای فکرش که نوشتم رو آقا یکلمه

 گوشی اومدن، بیرون مغازه از آرش و رادمان بنویسم جواب خواستم تا «آقافرشید؟»

 .ژاکت تو برگردوندم سریع رو

 زدی؟ بار رو مغازه کل افتاد خوراکی به چشمت تو باز رادمان، -

 :گفت بشنوم من فقط که طوری ومآر آرش

 .نشدم متوجه من مثالا  -

 چی؟ -

 :گفت بشینه تا کردمی باز رو در که طورهمون

 .کردیمی بازی اساماس فرشید با داشتی تو نفهمیدم من مثالا  -

 :گفتم طلبکاری لحن با و نشستم

 .زدممی حرف ماهور با داشتم گفته؟ کی -

 االن تا اینکه نه خوابه ده ساعت مرغ مثل ماهور الا او نه؟ درازه هامگوش هم من -

 کردی؟ قایم رو گوشی چی واسه بود ماهور اگر که هم دوم بیدار،

 .خوبی تو اصالا  خب خیلی -

 گفت؟ چی حاال. صددرصد که اون -

 نه؟ یا رسیدین گفت -

 کلیمش شدمی پاپیچم هنوزم فرشید اینکه با آرش شاید. نگفتم رو عزیزم قسمت مخصوصاا 

 برعکس رو فرشید شدنعوض آرش که بود این هم دلیلش. حد این در نه دیگه اما نداشت؛
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 با. معقیدههم آرش با هم من کنممی احساس اما چرا؛ دونمنمی. داشت باور آیهان

 :اومدم خودم به زد صورتم جلوی آرش که بشکنی

 ها؟ -

 خوری؟می چی میگم کنی؟می سیر کجا -

 :گفتم و دادم دماغم به چینی. انداختم پفک و چیپس حاوی کپالستی به نگاهی

 .خورمنمی هاوآشغالآت این از من -

 :گفت ذاشتمی دهنش داخل رو چیپسی که طورهمون آرش

 .بمونی گرسنه تونیمی کجا تا ببینم نخور -

 :گفت و داد قرار صندلی دوتا بین رو شکله رادمان

 میاد؟ کی بابا -

 .بیاد نیست قرار بابا بابا؟ -

 .میاد اونم که گفتش گفت، خودش چرا -

 :گفت و انداخت باال شونه پر دهن با. انداختم نگاهی آرش به متعجب

 !چیه موضوع بدونم اگر خودت جون به -

 .نمیاد بابا عزیزم، نه -

 !َاه. ایدندهیک چقدر چی؟ برای آخه -

. کردم نگاهش و برگشتم گردشده هایچشم با. داد تکیه درهم هایاخم با و گفت رو این

 که آرش به و برگشتم رادمان؟ هم اون دنده؟یک گفت من به گفت؟ چی من به االن این

 .کردم نگاه بود شده سرخ خنده از

 !ذارمتنمی زنده آرش -

 ...یادش من خودت جون به -

 ...خـ کره آیدای این گفتیمی داشتی شباون خودت نخور، قسم الکی دایی -

 آرش. شدنمی ترگرد این از هامچشم دیگه. خورد رو حرفش رادمان آرش بلند یسرفه اب

 .بترسه یا بخنده بود مونده

 

 . ببینم بده ادامه رو حرفت رادمان -

 .نزد حرفی دیگه دایی دیگه، همین -

 ...ریـ دیگه جوندایی -

 :کرد اصالح رو حرفش رفتم بهش که ایغرهچشم با

 .دیگه زدی گند جوندایی -

 و آوردم در رو گوشی. شد پرت دوتا اون بگومگوی از حواسم گوشیم یدوباره لرزش با

 جواب» کردم باز رو اولیش. فرشید از نشده خوانده پیام سه انداختم،بهش نگاهی

 جواب لطفاا  میشه» سوم پیام و «زدم؟ بدی حرف عزیزم» کردم باز هم دومی «نمیدی؟

 کمکم گوشیم شارژ. ایمجاده تو االن نباش، نگران»: وشتمن براش« .شدم نگران بدی؟

. شدم مچاله خودم تو سرما از. جیبم تو برگردوندم رو گوشی« .فعالا . میشه تموم داره

 ماشین، هایتکون تاریک، یجاده. کرد بیشتر رو گرما یدرجه سردمه، دید که آرش

 .رمب خواب به تا دادن هم دست به دست همگی پاهام شدنگرم

 این از ترسریش اما زدم؛ پسش و شدم جاجابه دماغم روی نرمی چیز حرکت احساس با

 رو چشمم الی زور به. انگارانگارنه اما دادم؛ تکون رو سرم و گفتم نچی. بود هاحرف
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 پریدم و کشیدم جیغی بود باز ته تا نیششون که کله دوتا دیدن با اما کردم؛ باز

 جایی که طورهمون. هم به زدن رو هاشوندست کف و خنده یرز زدن آرش و رادمان. باال

 :گفتم دادممی ماساژ رو سقف به بود خورده که رو

 بیمارین؟ مگه -

 .دیدیمی خواب رو پادشاه تاشیش داشتی ولی زدیم؛ صدات ما -

 :گفتم شدممی پیاده ماشین از که طورهمون

 ...درضمن. هفتا و نه تا شیش -

 سفیدرنگ در یه آشنا، اما خالی؛ یکوچه یه. خوردم رو حرفم رومروبه یصحنه دیدن با

 جا همین از که اتاق یپنجره یه شد،می دیده روشون هم سیاهی هایلکه حاال که

 یخونه خونه، یه و ببینم رو سقفش به چسبیده ترکیده هایبادکنک یالشه تونستممی

 صورتم رویروبه بشکنی دونست،نمی رو مشدنشوکه و تعجب این دلیل که رادمان. بچگیم

 :گفت و رسید گردنم تا بشکنش کوتاهش قد خاطربه که زد

 شدی؟ طوریاین چرا شد؟ چی مامان -

 آرش و رادمان لحظه یک انگار. بود دوران اون تو فقط فکرم. نداشتم زدنحرف توان

 که طورهمون سالهچهارده ایدختربچه و شد باز خونه در. اومد روز شب جای و شدن محو

 صدای با. ریختمی نگاهش از شیطنت. زد بیرون خونه از دادمی تاب هوا تو رو کیفش

 :در سمت برگشتم زنی

 .نبردی رو تلقمه رفتی؟ در کجا مردهذلیل آیدا، -

 از زن اینکه از قبل اومد،می بدش هاساندویچ این از چقدر دونممی خوب که دختر

 ایاثاثیه حمل ماشین جاش و شد محو چیزهمه دوباره. رفت و دویید دبیا بیرون خونه

 صحبت هم با ُپر هایچشم با داشتن که شد کشیده دختر تاسه سمت نگاهم. شد ظاهر جلوم

 .اومدم خودم به آرش صدای با. کردنمی

 ها؟ -

 کنی؟می سیر کجا میگم -

 ...اینجا... وای... اینجا آرش -

 .ها بودم اینجا رو عمرم نصف کجاست، اینجا ونمدمی بابا باشه -

 رهگذر، پیرمرد ساسان،. بردمی هادور دور اون به رو من کوچه یگوشه به گوشه

 ...و کیوان پالسیده،

 طاقتبی ولی آروم؛. بود کرده باز رو در آرش. کرد جلب رو توجهم در بازشدن صدای

 آرش. گرفتم دهنم جلوی رو ستمد وسطش حوض و حیاط اون دیدن با. شدم خونه وارد

 :گفت گوشم کنار

 چرخیدی؟می دورش وقتی خوردمی حرص چقدر مامان یادته یادته، رو حوض اون -

 :گفتم و خندیدم

 ...فقط. آب تو بیفتم ترسیدمی آره -

 چی؟ فقط -

 .خالیه آرسام جای... جای االن فقط -

 یه. داره کم رو چیزی یه نهخو این اومد یادمون تازه انگار آرسام اسم آوردن با

 جلوگیری هاماشک ریزش از تا دادم فشار رو هامچشم انگشت دو با. تربزرگ برادر

 :گفت زدمی قدم حیاط تو که طورهمون رادمان. کنم

 .داغونه که اینجا -

 .بعد بکشیم روش و سر به دستی یه بذار. ها بوده خالی سالده اینجا پسرجون -
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 .خورهنمی آب چشمم که من -

 خاطرات به کردمی وصل رو من که دری. برداشتم قدم سالن در سمت به و خندیدم

 ...بچگی

 رنگ هادیوار پوره،پاره و خالی هایجعبه سالن یگوشه. وسیله از خالی سالن یه

. نبودن من خاطرات به شبیه اصالا  کهنگی بوی و شکسته هایمهتابی شده، سیاه و پریده

 بوی و سفید هایدیوار تمیز، و شیک وسایل با بود ایخونه به طمربو من خاطرات

 ثابت در یک روی و چرخوندم خونه دورتادور رو نگاهم. طعمخوش غذاهای همیشگی

 روش که کاغذ به و رفتم جلوتر. شده چسبیده کاغذی با رنگایقهوه در یک. موندم

« (آرش تویی منظورم) منوعم منگل افراد ورود» کردم نگاه بود خاک از نازکی یالیه

 خندون صورت با و برگشتم. کردم احساس پشتم رو کسی حضور. نشست لبم روی لبخندی

 :گفت و کرد اشاره کاغذ به سر با. شدم روروبه آرش

 .بودی پرروییبچه عجب یادته؟ -

 حالتم یمتوجه که آرش. بود در وراون پی فکرم تمام اما دادم؛ تکون سر و خندیدم

 :گفت ودب شده

 هستی؟ چی معطل -

 :گفت و گرفت در دستگیره سمت رو دستش

 .کن بازش -

 در قژقژ صدای. کردم باز آرومآروم رو در. کردم لمس رو سرد یدستگیره و بردم دست

 شدن باز. شدم اتاق وارد و بستم رو هامچشم. پیچید وسیله از خالی یخونه تو

 .خاطرات هجوم با شد زمانهم هامچشم

 شیطنت با و کنهمی تایپ تندتند داره و نشسته کامپیوتر پشت که دیدممی رو خترید

 رنگ مضحکی طور به داشت رو صورتش آینه جلوی دختر همون اتاق یدیگه یگوشه. خندهمی

 تو سرش بود نشسته تخت روی که دختر اتاق یدیگه یگوشه. خندیدمی شیطنت با و زدمی

 برداشتم جلو به که قدمی. خندیدمی و کردمی تایپ چیزی دتندتن و بود برادرش گوشی

 ظاهر جلوم رنگصورتی کمد یک با تنها خالی اتاق یه جاش و شدن محو خاطرات یهمه

 خالی کردم، باز رو درش و بردم دست. بود شکسته و قدیمی رفتم، کمد سمت به. شد

 ریز رو هامچشم. افتاد مدک یگوشه ریز شیء به نگاهم که ببندم رو درش خواستم. بود

 به خاطرات یهمه اسلحه یک شکل به بندیگردن دیدن با. داشتم برش و بردم دست. کردم

 :آوردن هجوم ذهنم

 نگاه التحریرلوازم و جاتبدلی به سردرگمی با. جایزه از بودش پر میز روی»

 به که دنبندگر یه به چشمم یهویی. بودند سردرگم من مثل هم فاطمه و یاسی. کردممی

 دیگه دوتای زیرش دیدم داشتم برش که وقتی. داشت قشنگی رنگ. افتاد بودش تفنگ شکل

 و نزدیکمون اومد سرگرد. برداشتن رو دوتا اون سریع فاطمه و یاسی. هست هم

 با دهنمه جلوی میکروفون اینکه از غافل هم من. دادش بهمون رو اصلی هاینامهرضایت

 :گفتم حرص

 .شاغاله خیلی پسرت -

 «...شد منفجر سالن یهو

 رو دلم و زمین روی نشستم خنده شدت از. ترکید مخنده روز اون آوردن یاد به با

 سمت برگشتم رادمان صدای با. کردم پا به شر من چقدر روز اون که وای ای. گرفتم

 :در

 خندی؟می چی به -

. بگم چیزی تونستمنمی خنده شدت از اما دادم؛ نشون و باال آوردم رو بندگردن

 .جلو اومد زدو برقی رادمان هایچشم

 توئه؟ برای قشنگه، این چقدر وای -

 :گفت انگیزیوسوسه لحن با. دادم تکون آره ینشونه به سری
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 من؟ به دیشمی -

 این اما داشتم؛ دوست رو رادمان من. نداشت امکان. رفت بین از مخنده سریع

 .کردمی وصل گذشته به ور من که بود چیزی تنها بندگردن

 .یادگاریه این جانرادمان نه -

 :گفت و شد آویزون شولوچهلب

 .که خورمشنمی بابا ای -

 سالم تونهنمی هم ساعت یک حتی رادمان دونستممی. بیرون زدم اتاق از و گفتم نه

 یشههم نظم سر هم فرشید. بود شده فرشید کپی کامالا  نظم و سلیقه نظر از. داره نگهش

 .کردمی مدیوونه

 نبودن؟ ما از جلوتر هااین مامان مگه آرش -

 فردا کنن، استراحت رفتن راهی سر   شهر تو هتل یه شده، خسته راه بین بابا -

 .رسنمی

 بخوابیم؟ کجا باید امشب ما وقتاون -

 .خوابیدمی اینجا کشیدمی سختی شب یه -

 خل؟ و خاک این تو -

 .بخرم خوردن برای چی یه سرراه و بیارم رو زیرانداز میرم. نیست ایچاره -

 بیام؟ منم خوایمی -

 .دیگه میرم خودم نه -

*** 

 یاسی

 . کنم جارو رو اینجا من بشینید تروراون میشه اگر جانخانم: جعفری

 یدیگه سمت به و شدم بلند صندلی روی از دفترنمره و کیفم همراه به و کشیدم پوفی

 تو سرش و بود خوبی پیرمرد. دوختم مدرسه سرایدار جعفری، به رو نگاهم. رفتم حیاط

. کشیدمی دستمال رو مدیر میز بارده روزی. بود وسواسی شدیداا  اما بود؛ خودش کار

 و قدکوتاه دختر به و گرفتم جعفری از چشم آموزهامدانش از یکی صالحی صدای با

 :دوختم بود ریخته بیرون کج رو موهاش که روسبزه

 شده؟ چی -

 .داره کارتون در دم یکی خانم -

 نگفت؟ رو اسمش -

 .آقاست یه خانم، نه -

 با. نبود بابا مطمئناا  مدرسه؟ دم اومده آقایی کدوم یعنی آقا؟. پرید باال ابروهام

 ممقنعه. افتادم راه به مدرسه در سمت به خودم و کردم رد رو صالحی سرم دادنتکون

 مردی به چشمم در بازشدن با. کردم باز رو در و دمکر صافش و کشیدم جلوتر رو

 .بود داده تکیه ماشینش به من به پشت که افتاد

 داشتین؟ کاری سالم، -

 :گفتم عصبانیت و تعجب با. من هایچشم گردشدن با شد زمانهم برگشتنش

 کنید؟می کارچی اینجا شما -

 برداشتن با. جلد اومد اشتدبرمی رو عینکش که طورهمون و زد ماییمرگ مکش لبخند

 پسرها برای آفتابی عینک میگن که همینه. کرد فرق آسمون تا زمین شقیافه عینکش
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 به میشه تبدیل هاتآرزو کاخ دارنمی که برش داره، دخترها برای رو آرایش همون حکم

 .نبود هم زشت نگذریم حق از البته. متریچهل کفهم

 .شام برای کنم دعوتتون هم بینمب رو کارتون محل هم بودم اومده -

 .منه کار محل اینجا عزیزآقای کردنه؟دعوت جای اینجا اینجا؟ -

 ها،بچه قرآن دبیر سلیمی،. خوردم رو حرفم مدرسه به همکارها از یکی شدننزدیک با

 .کردمی بررسی رو مازیار کنجکاوی با

 .سلیمیخانم سالم -

 هستین؟ خوب سالم، -

 :گفت مازیار که بگم چی بودم مونده. کنم معرفی رو مازیار تا بود منتظر سلیمی

 .بدونم رو وضعیتش بودم اومده. هستم آموزها دانش از یکی پدر بنده -

 مدرسه وارد دادنسرتکون یه با و کرد سالمی بود نشده قانع خیلی اینکه با سلیمی

 هاسال و سن این به دختری که نبود حدی در مازیار سن نکنه، باور داشت حق. شد

 .باشه داشته

 شدین؟ راحت -

 .فهمنمی که باالخره نگیرین؛ سخت -

 .نکردین درست دردسر برام این از بیشتر تا ببرین تشریف هاحرف این جای -

 !نگفتم بهتون رو قرار ساعت هنوز که من خب -

 رو؟ دعوت کردم قبول کی من -

 کنی؟می ناز داری االن مثالا  -

 .بود خردکناعصاب چقدر بشر این که وای. ساییدم هم روی رو هامدندون

 .نمیام جاییهیچ شما با من -

 :گفت ماشین به دادمی تکیه خیالبی که طورهمون

 .دارم کارچی و کیم میگم بهش دیدم رو هرکی و نمیرم جاهیچ هم من -

 خردکنی؟اعصاب خیلی دونستیمی -

 :گفت کردمی باز رو ماشینش در فاتحانه لبخند با که طورهمون

 .دنبالت میام ُنه ساعت. میگن همه آره -

 که جایی سمت به. زدم بهم رو در و کشیدم پوفی. رفت و افتاد راه بوق یک با بعد

 .ایستادم جام سر هابچه از چندتا پچپچ صدای شنیدن با که کردم حرکت بودم نشسته

ِ   دیدی: اولی دختر  رو؟ مرد 

 هست؟ کی نبود، مچیزی بد آره: دومی دختر

 .شوهرشه گمونم: سومی دختر

 .افشهبی گمونم. نداره شوهر بابا نه: دومی دختر

 .کن فکر! وای: اولی دختر

 داشتن همچنان. ایستادم پشتشون و رفتم خوردهگره هایاخم با. خنده زیر زدن سه هر

 و گرفت قرار دوستش رویروبه و برگشت اولی دختر. خندیدنمی شونادبانهبی هایحرف به

. شد خشک سرجاش درجا و افتاد من به چشمش کنه تعریف وتابآب با رو چیزی اومد تا

 بود من به پشت هنوز که اولی دختر. کالس هایشر بچه همون از یکی بود؛ جمشیدی

 :گفت و زد جمشیدی یشونه به ایضربه
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 دیدی؟ جن شد؟ چت بابا ای -

 .بودن صادقی و فوالدوند. پرید رنگشون نم دیدن محض به اما برگشتن؛ خنده با

 .بدین ادامه شد؟ چی -

 ...منظورمون... ما... ما... خانم -

 :گفت و انداخت زیر رو سرش که کردم نگاهش باالرفته ابروهای با طورهمون

 .ببخشید -

 خصوصی زندگی تو فضولی که هم دوم هستن، من هایفامیل از یکی آقا اون که اوالا  -

 .نیست درستی ارک دیگران

 نشستم. رفتم بودم نشسته روش که نیمکتی همون سمت و شدم دور ازشون و گفتم رو این

 فضولی ـوس هــ دیگه تا کردم کم دونمره-یکی شونهمه از و کردم باز رو دفترنمره و

 :گرفتم باال رو سرم جعفری آقای صدای با. نکنن

 .بزنم جارو رو اینجا خواممی بشین بلند میشه اگر جانخانم -

 :گفتم حیرت با

 !زدین جارو رو اینجا پیش دقیقه دو جعفری آقای -

 .شده کثیف بازم اینجا گین،می دارین خودتون بود پیش دقیقه دو مال اون جانخانم -

 دیوار یه داشتم دوست که بود روزها اون از امروز طوریه؟این چرا امروز خدایا

 زنگ شدم بلند جام از تا. بکوبونم دیوار به رو سرم تونممی تا و کنم پیدا آجری

 از چادرم برداشتن از بعد و برداشتم رو کیفم سریع. بود خونهزنگ خداروشکر. خورد

 حرکت و شدم ماشین سوار. بیرون زدم مدرسه از همکارها با خداحافظی و دفتر تو

 کوچه از. دادممی تکون سر کردنمی خداحافظی که هابچه از بعضی برای زمانهم. کردم

 رفتمی روپیاده تو داشت که شادی دیدن اما کردم؛ بیشتر رو سرعت کمی بیرون زدم که

 :گفتم و پایین دادم رو شیشه. ترمز روی زدم کنارش

 .برسونمت بیا عزیزم جانشادی -

 شادی جای االن اگر. داشتم کشش قدراین افسرده دختر این به نسبت چرا دونمنمی

 قبلی یدفعه از شچهره زد، لبخندی. رفتممی رو راهم مسلماا  بود ایگهدی آموزدانش

 :بود شده بهتر

 .خانم ممنون نه -

 .باال بیا عزیزم نکن تعارف -

 کرد باز رو عقب در. کنه قبول گرفت تصمیم باالخره و کرد نگاه دوروبرش به شک با

 :گفتم که

 .جلو بیا عقب؟ چرا -

. افتادم راه و دادم گاز. نشست جلو اومد و بست رو عقب در مکث چندثانیه از بعد

 خدایا. بود گرفته ـل*بغـ رو کیفش و بود شده جمع خودش تو انداختم، بهش نگاهینیم

  بود؟ طوراین چرا دختر این

 نمیدی؟ رو تونخونه آدرس -

 و شدنمی بیارم حرفش به خواستممی هرچقدر راه توی. داد آدرس مختصر و کوتاه خیلی

 گذاشتم و شدم خیالشبی سؤال چندتا از بعد هم من. دادنمی جواب کوتاه کلمات با جز

 طبق. شدنمی ترفرسوده و ترقدیمی هاخونه رفتممی پیش چی هر. کنه سکوت طورهمون

 داغون و درب یکوچه یه باال، پریدن ابروهام. کوچه تو پیچیدم بود داده که آدرسی

 توی قدنیم و قد هایبچه. میشن خراب شونهمه لرزهزمین یه با که قدیمی هایخونه با

 گپ و بودن نشسته خونه یه جلوی پیرمرد چندتا کردن،می بازی و دوییدنمی کوچه

 .ایستادم اولش همون همین برای نبود؛ روماشین کوچه. زدنمی
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 .خانم ممنون -

 برگشتم. شدم متوقف ریپس صدای با که بیفتم راه خواستممی. شد پیاده و زدم لبخندی

 .کردم سالم و شدم پیاده ماشین از احترام برای. دیدم رو شاهرخ و

 .شد زحمت باعث خدا رو تو ببخشید سالم، -

 .بود سمت همین از هم من راه زحمتی، چه نه -

 .باشیم خدمت در چایی یه خونه بریم بفرمایید -

 .نمیشم مزاحم ممنون نه -

 .بفرمایید مزاحمتی؟ چه -

 رو همین هم اون انگار اما ببینمش؛ ناراضی داشتم انتظار. انداختم شادی به گاهین

 .کنم پارکش مناسب جای تا شدم ماشین سوار و گفتم ایباشه. خواستمی

 قدیمی سبزرنگ در یه جلوی. شدم کوچه وارد کشیدممی جلوتر رو ممقنعه که طورهمون

 یخونه رفتممی که بود بار اولین این. بود من منتظر انگار و بود ایستاده شادی

 داده تکیه آجری دیوار به لباسش شدنخاکی به توجهبی شادی. آموزهامدانش از یکی

 سرش پام صدای شنیدن با. زدمی ضربه زمین به شرفته رو و رنگ کتونی نوک با و بود

 : گفت مودبی اما آروم صدای با و کرد بلند رو

 .خانم بفرمایید -

 بودن زده حیاط در جلوی که راهیراه و ضخیم یپرده به نگاهم شدم خونه اردو وقتی

 توش که چیزی اولین که کوچیک حیاط یه. شدم حیاط وارد و زدم کنار رو پرده. افتاد

 که بود فلزی در چپ سمت. بود حیاط یگوشه یرفته ورورنگ یدوچرخه خوردمی چشم به

 سالن در به و خوردمی پله چندتا ورودی در چپ سمت بهداشتیه، سرویس بود مشخص

 و بود اون رویروبه ورودی در که رسیدممی کوچیکی بالکن به هاپله همون. رسیدمی

 وجود با اما بود؛ قدیمی حیاط. بخوری آش بالکنش تو بشینی خنک هایشب دادمی جون

 کردمی نماییمراه که شادی صدای با. بود شده باصفا حیاط کنار کوچیک باغچه هایگل

 از آه خونه دیدن با. شدم خونه وارد و برداشتم حیاط رصدکردن از دست خونه تو برم

 کمد یه کهنه، مبل دونه دوتا اسبابش تنها که ساده خیلی یخونه یه شد، بلند نهادم

 و قدیمی فرش یه بودن، کرده رو خودشون عمر که پشتی چندتا داشت، زدگی هاشگوشه که

 :گفت لبخند با و اومد بیرون آشپزخونه از میانسالی خانم. بود قچهطا لب یآینه

 .بفرمایید اومدین، خوش -

 .شدم مزاحم ببخشید -

 .دارین اختیار -

 سفید هایتار موهاش بین اما بودن؛ مشکی موهاش و هاشچشم. انداختم شچهره به نگاهی

. بود شده شکسته دجوریب اما نیست؛ خوردهسال و پیر زیاد بود معلوم. بودن بسیار

. بودمشون دیده جایی انگار بودن؛ آشنا برام بدجوری هاشچشم هااین یهمه از جدا

 سمت به هم شادی و نشست رومروبه هم زن. دادم تکیه پشتی به و نشستم زمین روی

 .رفته کجا شاهرخ بودم مونده. رفت نداشتم خبر توش وضعیت از که خونه اتاق تنها

 .کرده تعریف ازتون خیلی شادی -

 ...خانم داره لطف شادی -

 .هستم سمیرا سمیرا، -

 .سمیراخانم -

 تشکر و برداشتم رو استکان. شد خارج آشپزخونه از چایی سینی با شاهرخ موقع همون

 .کردم آرومی

 خانم؟ چطوره ما دختر این وضعیت اتاقه تو خودش که حاال -

 :گفتم بود که چیزی برخالف
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 رو من تونیدمی ضمن در است، مدرسه فعال و انضباط با دخترهای از شادی عالی، -

 .کنید صدا یاسمن

 یعنی آخرش قسمت شنیدن با بود، شده خوشحال شادی از تعریفم قسمت از که سمیراخانم

 بود نشده مادرش حالت تغییر یمتوجه هنوز که شاهرخ. شد ناپدید شخنده از کمی اسمم

 :گفت خنده با

 .خوانمی مدرسه از رو ما دائماا  باانضباطه خیلی چون حتماا  -

 در رو گوشیم که طورهمون. کرد خوردنزنگ به شروع گوشیم موقع همون. گرفت مخنده

 :گفتم لبخند با کردممی نگاه ناشناس یشماره به و آوردممی

 .نبودین طوراین خودتون که نگید همینه، به مدرسه شیرینی -

 .دادم فشار رو اتصال یدکمه و گفتم رو این

 الو؟ -

 .نیومد خط پشت از کشیدننفس جز صدایی هیچ

 الو؟ -

 :پرسیدم شک با. سکوت هم باز

 .نکن بازیمسخره تویی؟ گیتا -

 :شد بلند خط پشت از زنی صدای کنم قطع خواستم تا. نیومد صدایی هم باز

 معلم؟ خانم احواالت -

 شما؟ -

 گوش کنممی بهت که اخطاری به که اینه مهم االن نیست، مهم هستم کی من که این -

 .بدی

 هستین؟ کی شما گین؟می چی خانم -

 پیشنهاد بهت وگرنه بیرون؛ برو مازیار با امشب شدی سیر جونت از دیگه اگر -

 .بمون تخونه تو خوب دختر یه مثل کنممی

 نگاهی و آوردم پایین رو گوشی. کرد قطع بدم جوابی اینکه از قبل و گفت رو این

 .نداشتم خوبی حس اصالا . انداختم بهش

*️** 

 فاطمه

 درخت از بود پر باز جاهمه. بودم جاهمون دوباره باز انداختم، دوروبرم به نگاهی

 جلوش و شدم بلند. انداختم شدمی نزدیک بهم داشت که مهراب به نگاهی. گل و

 :گفت و زد لبخندی. ایستادم

 .بودم لحظه این منتظر -

 چی؟ برای -

 ...اینکه برای -

 گرد هامچشم مهناز دیدن با و برگشتم. زد زل سرم پشت به و نداد ادامه رو حرفش

 جام از و کشیدم بلندی هین. زد شکمم به محکمی لگد لحظه یک تو و زد لبخندی. شد

 شد پرت تخت روی از بود شکمم رو که نازنین پریدنم، جا از با زمانهم. پریدم

 پخش که نازنین به نگاهی. بودم اتاقم تو کردم، نگاه دوروبرم به زنوننفس. پایین

 تنش رنگیصورتی عروسکی لباس و بود بسته خرگوشی رو موهاش. انداختم بود شده زمین

 .بود

 کردی؟می کارچی من شکم رو تو نازنین -
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 :گفت بانمکش و بچگونه صدای با

 .کردممی بپربپر بازی داشتم -

 که دفعه هر. انداختم سرم روی رو پتو و انداختم تخت روی رو خودم و کشیدم پوفی

. داشتم رو بساط همین نازنین، دخترش، با مونخونه اومدمی م،دخترخاله آمنه، این

 .رسیدنمی زورش اما بکشه؛ روم از رو پتو داشت سعی نازنین

 .رفته سر محوصله من دیگه شو بلند خاله -

 .بده دیگه جا رو روزیت خدا برو جونخاله برو. رهن سر کن کم رو زیرش -

 .کنیم بازی پاشو خاله -

. بود هاحرف این از ترسریش بچه این اما برداره؛ سرم از دست بلکه ندادم رو جوابش

 صدای اما بود؛ شده خیالبی اینکه مثل زدم، لبخندی. برداشت پتو کشیدن از دست یهو

 :گفت که شنیدم رو شیطونش و آروم

 دیدی؟می رو عمومهراب خواب داشتی -

 :گفتم اخم با نشستم سیخ

 گفته؟ کی خیر،نه -

 .خودت -

 :گفتم و کردم اشاره خودم به

 ندارم؟ خبر خودم که گفتم کی من من؟ -

 .شدن خبردار همه گفتی رو اسمش خواب تو که قدراین -

 :گفتم التماس با و گرفتم رو هاششونه! شد سرم بر خاک وای ای. شد گرد هامچشم

 نگفتی؟ کسی به چیزی که تو نشنید؟ رو صدام که کسی جاننازنین -

 سر از نفسی. انداخت باال نه معنای به رو سرش و کرد شیطونی و ریز یخنده نازنین

 :گفت نازنین بخوابم اومدم تا و کشیدم آسودگی

 .ها بیرونه االن -

 :گفتم و نشستم سیخ دوباره باز

 کنه؟می کارچی اینجا مهراب؟ چی؟ -

 .موند هم خودش برسونه رو مامانش اومد خب -

 اینجاست؟ وقته چقدر االن -

 ...اون روی کوچولو عقربه اون دونم،نمی -

 رو موهام و حمام تو پریدم. بدم گوش نازنین هایکردنحساب به تا نایستادم دیگه

. پوشیدم سفید شال با رنگشهم مانتوی و رنگکرم شلوار یه. بستم کش با و کردم شونه

 :گفت نازنین بیرون بزنم اتاق از اومدم تا

 .شدین لولو شبیه خاله -

 صورتم. فهمیدم رو حرفش معنای تازه که انداختم نگاهی آینه تو. پرید باال ابروهام

 و کرم یه زدن به همین برای باشه؛ ضایع خواستمنمی زیاد. بود رنگبی و خالی و خشک

 :گفت و بوسیدشون و چسبوند هم به رو هاشانگشت نوک نازنین. شدم راضی رنگکم رژ

 .هلو شد لولو خاله حاال -

 بعد. زدمی حرف سنش از تربزرگ خیلی هاوقت بعضی بچه این. کشیدم رو لپش و خندیدم

 .گذاشتم سالن به پا و کردم باز رو در عمیق نفس یه از
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 سالم -

 با داشت که بود نفر یک روی من نگاه تنها اما چرخید؛ سمتم به سرها من سالم با

 .شدمی بلند جاش از لبخند

 

 .خدا رو تو نشین بلند اومدین، خوش سالم -

 نشه کشیده مهراب سمت نگاهم تا کردممی داشتم رو سعیم تمام پرسیاحوال و سالم حین

 رو دهنم بآ. دادممی سالم بهش باید که بود مهراب نفر آخرین. درنیارم بازیضایع و

 شرتتی یه با جین شلوار یه انداختم، بهش زیرزیرکی نگاه. سمتش رفتم و دادم قورت

 .بود پوشیده رنگکرم

 .اومدین خوش آقامهراب، سالم -

 .شیننمی بیدار دیگه کردم فکر ممنون، سالم -

 .بودم خوابیده دیر دیشب من ببخشید وای -

 کنار تکی مبل فقط و بودن شده پر همگی که افتاد هامبل به نگاهم بشینم خواستم تا

 همه گمونم که بود افتاده راه بکوبی و بزن دلم تو لحظه اون. بود خالی مهراب مبل

 .زدم مهراب به گذرایی لبخند و نشستم مبل روی. شنیدنمی رو صداش

 .کنم دعوتتون خواستم برسونم رو مادر اومدم اینکه برعالوه امروز -

 ی؟چ برای دعوت؟: من

 .کوچیک پارتی گودبای یه: مهراب

 : گفتم پتهتته با. ریخت هری دلم پارتی گودبای اسم اومدن با

 چی؟ برای پارتی گودبای -

 ...اونجا. آمریکا برم کار برای قراره راستش -

 رنگم زدممی حدس. دیدممی رو هاشلب خوردنتکون فقط میگه، چی داره شنیدمنمی دیگه

 پریده رنگ و باز دهن با و کنمنمی حرکتی دید که مهراب. دبو شده سفید گچ مثل

 :گفت نگرانی با کنممی نگاهش

 خوبه؟ حالتون -

 خشک خشک دهنم دقیقه یک این عرض در کردممی احساس. دادم قورت رو دهنم آب زور به

 .شده

 .سالمتی به خوبم،... خو آره، -

 .رو شب فردا نره یادتون پس -

 تو رفتم و شدم بلند ببخشید یه با و کردم استفاده فرصت از گوشیم خوردنزنگ با

 جیغ داشتم دوست که بودم گرفته نبضی سردرد چنان جمله یک همین با. آشپزخونه

 .کردم وصل رو تماس آیدا اسم دیدن با اما ندم؛ جواب خواستممی اول. بکشم

 .گالب گل خانمفاطمه بر سالم -

 :گفتم و زدم جونیبی لبخند

 .لوبیا آیدا سالم کعلی -

 نگران و جدی صدای با بعد و کرد مکث کمی چون نبودم؛ موفق لحنم تغییر تو انگار

 :پرسید

 شده؟ چیزی خوبه؟ حالت فاطی -

 .کنهمی درد سرم کمیه آره، -
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 شده؟ چی نگو، بیخودی -

 .نیست برداردست نفهمه تا. بشم راحت اعجوبه این دست از تونمنمی که دونستممی

 .نمیشه تلفن پشت طوالنیه؛ شقضیه -

 .مونخونه بیا پاشو. باشه خب -

 شمال؟ بیام پاشم زدی؟ چیزی آیدا؟ -

 :گفت و کرد شیطونی یخنده

 هست تهران تو دختر یه دیدم که اونجایی از. بگم رو همین بودم زده زنگ اتفاقاا  -

 .تهران اومدم کردم کوچ باشم مراقبش باید که

 :گفت نمیاد در ازم صدایی دید وقتی آیدا. دیوار به بودم هزد زل باز دهن با

 فاطی؟ رفتی کجا الو؟ الو؟ -

 کنی؟می شوخی -

 ببین خودت بیا پاشو بود؟ کجا شوخیم بابا -

 بیام؟ کجا خب... خب -

 نیستی؟ بلد رو قبلیمون خونه آدرس مگه -

 :گفتم ذوق با و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 !ایین؟اونج خدا رو تو وای -

 .تو با دونممی من وگرنه باشی؛ اینجا باید دیگه ساعتنیم تا آره -

 .درتونم جلو دیگه دودقیقه چیه، ساعتنیم -

 همین آوردن یاد به با اما رفت؛نمی کنار صورتم روی از لبخند. کرد قطع خنده با

 .شد بد حالم باز پیش دقیقه چند

*️** 

 آیدا

 پس؟ موندی کجا آرش، -

 رو شدهرنگی روسری و کشیدم پوفی. انگارانگارنه اما بشنوم؛ رو صداش تا مکرد سکوت

 زحمت همه این انداختم، دورم به نگاهی. اتاق یگوشه انداختم و کشیدم سرم روی از

 رادمان سالن توی. بیرون زدم اتاق از و گذاشتم زمین رو خالی سطل. اتاق نصف فقط

 سمت به عصبانیت با. نبود آرش از خبری و کردنیم باز رو هاجعبه داشتن آیهان و

 دادوبیداد برای کردم باز رو دهنم اینکه محض به. رفتم بود آرش مال قبالا  که اتاقی

 رو داخل قایمکی و آروم. گرفتم پناه دیوار پشت فوری. شدم متوقف صداش شنیدن با

 که حالی در آرش. دش خوشگل توپ دوتا قدر هامچشم دیدم که ایصحنه با. کردم نگاه

 که بود اینجا اصلیش قسمت. زدمی رنگ رو اتاق داشت بود بسته شکله به رو دستمالی

 :اومدمی هم ریزی هایقر یه بینش و خوندمی آهنگ فراوون حس با

 مردم مال افسوس چکنم است گزدم نیش ابرویت کجکی کجکی کجکی، زیم زیم، زیم زیم -

 .است

 شلوار جیب از رو گوشیم فوراا . نشنوه رو مقهقهه صدای تا فتمگر رو دهنم جلوی محکم

 تو رفتم سریع. بگیره رو جلوم نتونست هم گوشی شدنرنگی حتی. برداشتم لیم

 بود ویبره رو هامدست خنده شدت از. شدم گرفتنفیلم مشغول آروم خیلی و برداریفیلم

 کرده شادم قدراین که بود یچیز اولین این سال یک این تو. لرزیدمی مدام تصویر و

 :دادمی ادامه خوندن به و زدمی رنگ دیوار دنیا از فارغ آرش. بود

 از مردم که لیلی بیا من ایپروانه بیا و شمع بیا من ایجانانه بیا جانا بیا -

 .من ایدیوانه دل تسالی فراقت
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 آرش. رفت هوا به مقهقهه و کنم تحمل نتونستم دیگه. پدرصلواتی داشت هم صدایی چه

 اما ریخت؛ زمین روی هارنگ تمام و انداخت رو سطل و شد هول مخنده صدای شنیدن با

 نشسته زمین روی خنده شدت از. بده پایان رو مخنده نتونست هم هارنگ شدنریخته

 .اومدن سمتم به سراسیمه رادمان و آیهان. بودم گرفته رو دلم و بودم

 .بود چی صدای شده؟ چی -

 دهنم از معنیبی کلمات سری یه فقط خنده خاطربه اما کنم؛ تعریف براشون استمخو

 و بود شوک تو هنوز که آرش سمت کرد رو بود شده گیج حسابی که آیهان. ومدمی بیرون

 :پرسید

 شد؟ چش این آرش بابا ای -

 و گرفت ازم رو گوشی شک با آیهان. گرفتم باال رو گوشی بگه چیزی خواست آرش تا

 من یخنده شد باعث و شد سرخ فوراا  خودش صدای شنیدن با آرش. کرد پلی رو فیلم

 زیر زدن پقی فیلم شروع از بعد ثانیه یک درست رادمان و آیهان اما بشه؛ ترشدید

 به هاشخنده بین آیهان. بودن شده ملحق خندیدن تو من به هم دوتا اون حاال. خنده

 :گفت زور

 .استیج یبرنامه ریب باید تو برم، رو صدا -

 :گفت عصبانیت با بود سرخ صورتش هنوز که حالی در آرش

 !ببینم کن پاک رو فیلم اون -

 :رفتم عقبعقب و کشیدم آیهان دست از رو گوشی. اومد بند فوراا  مخنده

 .بشه پخش مجازی فضای کل تو باید فیلم این عمراا، -

 وگرنه گذاشتم فرار به پا. سمتم به آورد هجوم آرش مجمله شدنتموم محض به

 در به مدام آرش. کردم قفل رو در و اتاقم تو پریدم. بود خدا با موندنمزنده

 بشنوه که طوری خنده با. بده رو گوشی و کن پاک رو فیلم که زدمی داد و کوبیدمی

 :گفتم

 .زیم زیم زیم -

 :تریعصب آرش و شد بلند رادمان و آیهان یخنده شلیک صدای حرف این با

 ...ـوس هــ دیگه که بدم نشونت زیمی زیم یه -

 لگد رو آیهان پای که افتادم شبی یاد. قدیم رفت فکرم. نشنیدم دیگه رو حرفش بقیه

 لبخندی قدیم آوردن یاد به با. کردمی تهدیدم آیهان و اتاق همین تو پریدم و کردم

 توی آیهان برای رو فیلم .کردمی تهدید مدام و شدنمی خیالبی آرش. نشست لبم روی

 شکلک با همراه ایباشه دقیقه چند از بعد. نکنه پاک کردم گوشزد و فرستادم تلگرام

 محض به. کردم باز رو اتاق در راحت خیال با جواب دیدن از بعد. فرستاد خنده

 چشمکی آیهان. کرد حذف رو فیلم فوراا  و قاپید دستم از رو گوشی آرش در بازشدن

 کشیده حیاط سمت به هرچهارتامون نگاه خونه زنگ صدای با. خندید و زد بهم دزدانه

 رفتممی آیفون سمت به و کشیدممی بیرون آرش دست از رو گوشیم که طورهمون. شد

 :گفتم

 .دوستم ست،فاطمه -

 .کردن مرتب رو وضعشون و سر شونسه هر حرف این گفتم با

 کیه؟ -

 .مادرتون منم منم -

 .ببینم بده نشون رو پاهات یمیگ راست اگه -

 برگردوندم رو گوشی. جاش سر گذاشتم رو آیفون و زدم رو دکمه حرف این گفتن از بعد

 .کردم باز رو حیاط در و جیبم تو

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

134 

 

 هایچشم دیدن با اما داشتم؛ رو پیش سال یک فاطمه همون شاد یچهره دیدن انتظار

 بود سالیازده که بود حیاطی حوم من به توجهبی فاطمه اما شد؛ خالی دلم ته قرمزش

 به که زمانی اون. دیدمی رو قدیمی تصاویر یهمه هم اون انگار. بودتش ندیده

 هرکاری و کردیممی پهن اندازیزیر حوض کنار و مونخونه اومدمی خوندندرس یبهونه

 : انداختم نگاهی بهش و دراومدم خاطرات از فاطمه صدای با. خوندندرس جز کردیممی

 !اینجام نمیشه باورم خدایا وای -

 یه خواهرانه، ـل*بغـ یه. کردیم ـل*بغـ رو همدیگه و رفتم سمتش به خنده با

 از سریع هاشچشم آوردن یاد به با اما دوست؛ دوتا هایعاشقانه جنس از ـوش*آغـ

 :گفتم اخمی نیمچه با و دراومدم بغلش

 قرمزن؟ هاتچشم چرا ببینم -

 .کشید هاشچشم هب دستی و شد هول

 .فصلی حساسیت نیست، چیزی -

 درازه؟ هامگوش من فاطمه -

 :گفت زدمی کنار هامگوش روی از رو موهام که طورهمون و خندید

 .درازه کمییه خب کنم، چک بذار -

 :گفت و اومد بیرون خونه از رادمان بگم چیزی خواستم تا

 مامان؟ تو نیومدین چرا پس -

 عجیب خیلی براش بچه یک وجود داشت، حق. رفت درهم رادمان دیدن با فاطمه هایاخم

 .زنهمی صدا مامان اسم به رو من وقتی هم اون بود

 .میایم هم ما تو برو -

 :گفت شک با فاطمه تو رفت که رادمان

 مامان؟ گفت چرا -

 :گفتم بردمشمی خونه سمت به که طورهمون و خندیدم

 .مامانشم چون خب -

 :گفت گردشده هایچشم با و ایستاد

 !میگی؟ چی! چی؟ -

 :گفتم کردممی باز رو در که طورهمون و کشیدم رو دستش

 .میگم بهت رو مامان یقضیه هم من گفتی رو هاتچشم ماجرای تو هروقت -

 و جلو اومد لبخند با آیهان. بده رو جوابم نتونست و شدیم خونه وارد دیگه

 .کرد پرسی احوال و سالم احترام با و مؤدبانه

 نه؟ بود، سالتونچهارده انگار دیدمتون که بار آخرین -

 ...کمیه فقط شما موندین طورهمون بله، -

 :گفت خنده با و حرفش تو پرید آیهان

 شدم؟ پیر -

 :گفت خنده با و گرفت رو دهنش جلوی فاطمه

 .شدین ترجاافتاده اینه منظورم نه، وای -

 :گفتم شیدمکمی رو فاطمه دست که طورهمون

 کجاست؟ آرش نکن، اذیت رو من جونی  دوست قدراین -
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 .بیاره رنگ بومپشت رفت -

 دهنش جلوی رو دستش دوباره فاطمه. شدیم اتاق وارد فاطمه با و دادم تکون سری

 :گفت حیرت با و گرفت

 !اتاقت آیدا وای -

 .اتاقمه اینجا بینممی دارم بله -

 .بشم احساساتی و کنم تعجب بدی حق همب باید االن مثالا  مسخره، -

 از خودش تا بهش زدم زل. نشستیم بودم انداخته که اندازیزیر روی دو هر و خندیدم

 من به پرروپررو هم اون اما کنه؛ تعریف رو اشکیش و قرمز هایچشم داستان و بره رو

 .گفتنمی چیزی و بود زده زل

 شده؟ چی بگو خوش زبون با -

 زندگیم تو بچه یه گفتی بهم فقط پیش سال یک چیه؟ مامان این یقضیه میگی تو اول -

 .ندادی بیشتر توضیح و هست

 بگی؟ بعدش هم تو میدی قول -

 باز. انداختم پایین رو سرم و گوشم پشت زدم رو مزاحم موهای. داد تکون سری

... و اهسختی ها،خوشی اون یهمه. کردممی زنده رو خاطرات اون تموم باید دوباره

 :تعریف به کردم شروع و زدم تلخ لبخندی

 ...بود سالمبیست وقتی شد، شروع پیش سالپنج از چیزهمه -

*️** 

 قبل سالپنج

 :زدم داد جوییدممی رو ملقمه و کردممی درست رو کتونیم پشت که حالی در

 .بابا شد دیرم نه؟ یا میای آرش -

 :گفت کردمی تنش رو سویشرتش تمام ریلکسی با که طورهمون آرش

 میشه؟ چیزیش بایسته دودقیقه وچلتخل دوست اون حاال خب -

 .کنم بدقولی خوامنمی دوماا . نکن توهین فرزانه به اوالا  -

 :گفت رفتمی ماشین سمت به و انداختمی پایین و باال رو سوئیچ که طورهمون

 .بریم بشین قولخوش خانم -

 کردم، چک رو خودم ماشین ـل*بغـآینه تو. افتاد راه آرش و انداختم رو خودم فوراا 

 داشتیم قرار میدون دم فرزانه با. بودم پوشیده رنگشهم مانتو با رو سفیدرنگم شال

 .بخریم هدیه جونیموندوست فرزانه قول به یا تارا تولد برای تا

 نیست؟ خلت دوست اون -

 با که دیدم محبوبش رنگکرم ویمانت با رو فرزانه و انداختم میدون کنار به نگاهی

 پیاده که طورهمون و نشوندم آرش یگونه روی ایـوسه بـ. بود کرده ست رنگشهم شال

 :گفتم شدممی

 .زنممی زنگ بهت فرزانه، و نه خل -

 به توجهبی. دویدم فرزانه سمت به و بستم رو در بمونم جوابش منتظر اینکه بدون

 .بود گوشیش تو سرش دوروبرش

 .بیا در گوشی اون از دختر شدی غرق -

 :گفت خنده با و آورد باال رو سرش

 کرد؟ دیر آرش باز -
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 !ها شناسیشمی خوب -

 نشناسه؟ رو بدقول پسر   اون که کیه -

 :رسیدیم زود و نبود زیادی راه. بازار سمت افتادیم راه و جیبش تو گذاشت رو گوشی

 بخریم؟ خوایمی چی حاال -

 .کردم گیر چیزی یه و شیک لباس یه خریدن بین -

 چیزی؟ چه -

 خرس دیدن با. کرد اشاره فروشیبازیاسباب یمغازه به و زد بدجنسی لبخند

 .شد گرد هامچشم بود من دوبرابر که رنگیآلبالویی

 !بزرگه چقدر این خدا وای -

 و بخرم برم من شد قرار. بخریم رو عروسک گرفتیم تصمیم جوانب همه بررسی از بعد

 خوش بوی خوردن با بود زمانهم ورودم. شدم مغازه وارد. بگیره چیزی آژانسی فرزانه

 .زدم لبخند بود جوونی زن که فروشنده به و کشیدم عمیقی نفس. دماغم به فرنگیتوت

 .اومدین خوش -

 .نازی هایعروسک چه. ممنون سالم -

 کنید؟ خرید خواینمی کی برای -

 .دوستم برای -

 دارین؟ درنظر هم چیزی -

. بود بزرگ واقعاا . آوردتش و رفت لبخند با. کردم اشاره ویترین پشت خرس به دست با

 یه که افتاد زردرنگی اردک به نگاهم بشم خارج مغازه از خواستم تا و کردم حساب

 نگاهش و داشتم برش لبخند با. بود سرش هم رنگشهم کاله و بود تنش رنگآبی لباس

 خرس. بیرون زدم مغازه از و کردم حساب هم اون پول. بود نمکی واقعاا . کردم

 دادم تکیه رو خرس. ببینم رو جلوم تونستمنمی و بود گرفته رو دیدم جلوی آلبالویی

 با و دادم تکون صورتش تو رو اردک بکنه حرکتی فرزانه اینکه از قبل و دیوار به

 :گفتم بچگونه صدای

 .خاله خاله، -

 و بود ایستاده کنارم که فرزانه دیدن با اما کردم؛ باز رو هامچشم و خندیدم

 ...این پس طرفمه این فرزانه اگر. موند حرکتبی دستم بود شده گرد هاشچشم

 به شوک با. شدم مواجه خندون هاییچشم با و عقب رفتم و کشیدم عقب رو اردک فوراا 

 موندنم مات. بودم ایستاده فقط حرکتی هیچ بدون. کردم نگاه رومروبه قدبلند پسر

 و شچهره نگاهش، ش،خنده جذب لحظه اون چرا دونمنمی. نبود سوتیم خاطربه فقط

 .شدم چیشهمه

 

*** 

 حال

 : گفت خنده با و کشید جلوتر رو خودش فاطمه

 صورتش؟ تو کردی رو اردک واقعا -

 :گفتم کردممی بازی شالش یگوشه با که طورهمون

 .بوده داداشش نگو است فرزانه مروروبه کردممی فکر آره -

 داداش؟ -
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 چون هم اون فرشید، برادرش به زنهمی زنگ نگیریم تاکسی اینکه برای فرزانه آره، -

 ...بود نزدیک

 :گفت داد کمی و تعجب با و حرفم تو پرید فاطمه

 بود؟ مراسم تو که مرد   همون فرشید؟ چی؟ -

 :گفتم و دادم تکون سری

 چند. بیام بیرون فکرش از تونستمنمی اصالا  شبش اما گذشت؛ وزر اون. بود همون آره -

 از دونیمی. کرد پرسیاحوال و سالم باهام گرم خیلی دیدمش، تارا تولد تو بعد روز

 تو حتی نبودم، من فقط. میشی جذبش موجهی دلیل هیچ بدون که بود هاآدم جور این

 اخالقش ش،قیافه تیپش، بود، کامل نظر همه از. داشت زیادی هایطرفدار هم هاپسر جمع

 هایمهمونی از کمکم نیاد؟ خوشش آدمی چنین از که کیه خب. بود بیست چیزشهمه و

 فرزانه من، ینفرهسه هایرفتنبیرون به شد تبدیل و شد بیشتر مونـطه رابـ دوستانه

 همدیگه ایهاسم پسوند و پیشوند خانم و آقا بودیم، شده راحت هم با دیگه. فرشید و

 با کمکم. دونستمی رو خودش حد همیشه البته بود، شده زیاد هامونشوخی. کردیمنمی

 کمکم. شد شروع دونفریمون هایرفتنگردش و بیرون فرزانه نیومدن دوبار بار یه

 به رو قرار این کدوممونهیچ. قانون یه شد شنبهپنج هایرفتن شهربازی یا رستوران

 چیز یه شب اون برای تا بودم بازار تو مدام شدمی که شنبهپنج کنزدی. زدیمنمی هم

 فهمیده. بودیمن غافل هم از و کردیممی بازیاساماس مدام هم هفته تو. بپوشم مناسب

 باد شکله کالا  و حالن عشق و بیرون رفیق و دوست با مدام که پسراییه این از بودم

 مثل شب یه. بشم جذبش بیشتر که املیعو از یکی بود شده موضوع همین اما داره؛

 جنس شب اون اما گفتیم؛ دری هر از. کردنصحبت به کردیم شروع خواب موقع همیشه

 روی از رو افراد حاالت تونممی زود خیلی من. نبود همیشه مثل کرد،می فرق هاشحرف

 رقداین اما کرد؛می انکار اولش. شده چیزی که فهمیدم پس بفهمم؛ هاشوننوشته

 و رفت فرو مـینه*سـ تو دستی انگار حرفش شنیدن با لحظه اون. گفت تا شدم پاپیچش

 دلیلی هیچ لحظه اون. زیبا دختر یه عاشق شده، عاشق که گفت. کند جا از رو قلبم

 زندگیم تمام انگار. کنم کنترلشون لحظه یک تونستمنمی اما نداشتم؛ هاماشک برای

 افتضاح ملحظه اون حال بود، ملحظه یک برای فقط دب حال. گرفتنمی ازم داشتن رو

 زار داشتم دلم ته اما چه؛ من به کنه ازدواج خب گفتممی خودم به مدام. بود

 .زد زنگ شد طوالنی که ندادنمجواب. بودن خواب همه که کردممی خداروشکر فقط. زدممی

 بود؛ غیرممکن برام فرشید به رددادن اما بزنم؛ حرف باهاش صدا این با تونستمنمی

. شده چیزی که فهمید صدام از فوراا . دادم جواب و دریا به زدم رو دلم همین برای

 انگار «شدم؟ عاشق که ناراحتی». نشده قانع بود معلوم اما سرماخوردم؛ گفتم بهش

 سکوت فقط همین برای نه؛ بگم تونستمنمی. پرسید ازم رو زندگیم سؤال ترینسخت

 آرزوم که گفت چیزی لحظه اون. دادم رو جوابش ترگرفته صدای با کرد، صدام. کردم

 دهنم. شده عاشق که وقته خیلی که گفت منم، شده عاشقش که کسی که گفت. بشنوم بود

 گوشی. بود سنگین یوزنه یک دستم توی گوشی انگار. اومدنمی باال نفسم بود، شده قفل

 نبود؛ دلم تو دل فرداش. بودم کمد به خیره شوک تو همچنان من اما افتاد؛ دستم از

 چی؟ خواستمی دوستی برای رو من فقط اگر چی؟ کردمی خرم داشت اگر ترسیدم،می اما

 خواستگاری یاجازه و فرشید مادر زنگ با شونهمه اما چرخید؛می ذهنم تو اگر هزارتا

. رفت پیش الیع چیزهمه. بودم دنیا دختر ترینخوشبخت موقع اون انگار. رفتن بین از

 شب همون. بودیم نزدیک هم به عقاید نظر از و خوردمی هم به هامونخانواده فرهنگ

 و ترشیده مثل هاییلقب بهم که فرزانه و آرش یسوژه شدم فرداش از که گفتم رو بله

 خونه سر رفتیم و گرفتیم عروسی بعد و بودیم نامزد سال یک. دادنمی هااین

 شادی. بودم هاآسمون رو انگار گفتم، کم بگم عروسی شب از هرچی. زندگیمون

 توی داشتم انگار رو فرشید لبخند و بلند سفید لباس شده،تزیین سالن ها،مهمون

 .دیدممی خواب

 :گفت کردمی نگاهم باز دهن با داشت لحظه اون تا که فاطمه

 !شوهرته؟ اون اون؟ -

 .بود -

 نیست؟ االن یعنی بود؟ چی یعنی -

 .دخترجون هولی چقدر -
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 ...دوننمی هااین و مهدی -

 :گفتم خنده با و حرفش تو پریدم

 .گفتم سریشت داداش اون به هزاربار بله -

 .کنم تعریف براش رو ماجرا یادامه تا زد زل بهم و خندید هم اون

 هم با گاهی بود شده. مشکلی هیچ بدون یعنی عالی میگم وقتی بود، عالی چیزهمه -

 شدیممی باز ساعت یک از بعد اما کنیم؛ قهر حتی یا کنیم ولجبازیلج یم،کن جروبحث

 کدوم از دونمنمی. ذاشتنمی کم چیزیهیچ. بود نظیربی فرشید. ومجنونلیلی همون

 از گاهش،بی و گاه هایخریدنهدیه از همیشگیش، قشنگ هایحرف از بگم، هاشخوبی

 به فرزانه که طوری بود؛ شده بهشت زندگیم. بودنشپشتیبان از یا شیرینش هایشوخی

 شثانیه هر که سال یک گذشت، سال یک. بودم شده فرشید زن من کاش ای گفتمی شوخی

 فرشید یخانواده. هاخانواده دهن تو افتاد بچه هایزمزمه کمکم. شد خاطره برام

 احساس .نداشتم دوست خیلی اولش. دختر هم اون خواست،می نوه یه دلشون بدجوری

 برای هم من کمکم دیدم رو فرشید شوق و ذوق وقتی اما زوده؛ هنوز برام کردممی

 و داره مشکل فرشید اینکه شنیدن با وسط این. شدم مشتاق خوشگل نینی یه داشتن

 فرشید ریخت، هم به چیزهمه. رفتن بین از بچه رؤیاهای یهمه بشه داربچه تونهنمی

 ناراحت بودم هم من اگر داشت، حق. بود شده افسرده اییجوریه. خورد ضربه بدجوری

 فرشید من. نبود مهم برام موقع اون بشم مادر تونمنمی فرشید با اینکه اما شدم؛می

 منه، از مشکل که گفتم مخانواده به. بچه بدون حتی جوره،همه داشتم، دوست رو

 عادت کمکم فرشید. گذشت اما بود؛ سخت. ببینن فرشید چشم از رو چیزهمه خواستمنمی

 رو هردومون فکر که داد پیشنهادی شدخترخاله اینکه تا نشد سابق فرشید اما کرد؛

 هم. بیارین بچه پرورشگاه از شیمنمی داربچه که حاال تونیممی که گفت. کرد درگیر

 بچه جای تونستنمی وقتهیچ شاید. بود خوب فکرش. داره ثواب هم و دارین بچه دیگه

 باالخره. خواستیممی هردومون که چیزی بود، بچه هم باز اما بگیره؛ رو عیواق

 یفرشته همه اون و پرورشگاه تو رفتیم وقتی. بودن موافق همه. گرفتیم رو تصمیممون

 با هم اون بود، من مثل هم فرشید. داد دست بهم خوبی حس چه دونینمی دیدم رو ناز

 تکشونتک. کردمی نگاه قدنیم و قد ناز هایبچه به بود مشخص خوبی به برقش که نگاهی

 همه اون بین. بردممی خودم با رو شونهمه شدمی اگر کن باور گذروندم، نظر از رو

 به نگاهم وقتی دونینمی فاطمه. سالههفت حدوداا  یپسربچه یه به افتاد چشمم فرشته

 مال کوچولو پسر این کردم احساس. شدم حالی چه افتاد معصوم و قشنگ هایچشم اون

 من اما باشه؛ دختر بچه داشتن دوست خیلی فرشید یخانواده. خودمه یبچه خودمه،

 رادمان از من مثل درست هم فرشید. بشم ناز و نمکی پسر این خیالبی تونستمنمی

 کشید؛ طول. بود کرده جا دوتا ما دل تو رو خودش بدجوری رادمان. بود اومده خوشش

 این اما برگشت؛ زندگیم به خوشبختی اون دوباره. شد ما برای دمانرا باالخره اما

 من دنیای زبونشیرین رادمان. بود گرفته خودش به ایتازه رنگ رادمان حضور با دفعه

 قدراین اما نباشم؛ واقعیش مادر من شاید. بود کرده قبل از ترقشنگ رو فرشید و

 .باشه تهداش دوسش قدراین مادرش دارم شک که خوامشمی

 چی؟ پدرش و مادر -

. میره زا سر هم مادره و کنهمی تصادف مادره زایمان از قبل انگار که پدرش -

 .پرورشگاه بردن رو رادمان همین برای نداشتن؛ هم حسابی و درست هایفامیل

 .کنید بزرگش فرشید و تو بوده قسمت انگار -

 :گفتم کردممی نگاه ودب رادمان که مزمینه عکس به لبخند با که طورهمون

 از رو مبچه من که کردیمی فکر ها قدیم اون. کنهنمی که هاچه سرنوشت ببین -

 بیارم؟ پرورشگاه

 شدی؟ جدا فرشید از چرا نگفتی -

 :تعریف به کردم شروع دقیقه چند از بعد و گزیدم رو لبم. رفت بین از فوراا  لبخندم

 پسر همون. بود نظیربی رادمان. بود لهسانه دیگه رادمان و بود گذشته دوسال -

 احساس. نبود پیش دوسال فرشید اون دیگه فرشید اما پیش؛ دوسال بانمک و خوشگل

 خبری دیگه اومد،می دیر هاشب. نیست پیش چندسال عاشق اون دیگه. شده عوض کردممی

 ترفمی صاف خستگی یبهونه به خونه اومدمی وقتی. نبود قشنگ هاشحرف اون از

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

139 

 

 داره کمکم زندگیم شاد رنگ کردممی احساس. خوردنمی هم غذاش حتی خوابید،می

 که فرشیدی اون. بود شده تغییرات این یمتوجه هم رادمان حتی. میشه خاکستری

 هر سر مدام که بود رسیده جایی به کارش حاال میره من دست به خار ببینه تونستنمی

 فکر. شده طوراین چی برای فرشید دونستمینم موقع اون. کشیدمی داد سرم چیزی

 و کردممی درست رو شموردعالقه غذاهای هرشب همین برای منه؛ از مشکل شاید کردممی

 برای نباشم؛ قیافهخوش قدیم مثل دیگه شاید گفتم. گفتممی چشم گفتمی که چیزی هر

. بودم تادهاف فرشید چشم از واقعا انگار اما رسیدم؛می خودم به روز هر همین

 خواستنمی حتی حاال بودم چیزش همه روز یه که کسی. اومدمنمی چشمش به جورههیچ

. شیراز بریم روزی چند برای شد قرار هامدوست از یکی پیشنهاد با. کنه نگاهم

 سفر برم خواستممی که بود شده چندباری قبالا  آخه نمیده، اجازه فرشید گفتم بهشون

 قید کالا  که داشت ارزشی چنان برام شجمله همین که نمیری یجای من بدون بود گفته

 سفر یه شاید گفتم خودم با. برم که بود خداش از انگار قدیم برعکس. زدممی رو سفر

 از چیزهیچ من که بگم بهت رو این فقط. بشیم قدیم مثل بشه باعث روزه چند دوری و

 حالش آیا خوره؟می چیزی آیا که بود فرشید پیش فکرم لحظه هر. نفهمیدم سفر اون

 و رفتممی راه مات من کردنمی خرید بازار تو ذوق با دخترها که وقتی اون خوبه؟

 که تارا سوم روز. کردممی مرور شیراز بودیم اومده فرشید با که رو قدیم خاطرات

 با اما بدم؛ خبر فرشید به خواستممی اول. برگردیم داد پیشنهاد اینه وضعیتم دید

 راه کل. بشه سوپرایز تا برم خبر بدون شد قرار هامدوست از یکی مرسده نهادپیش

 فرشید و من تا شونخونه برد رو رادمان موقتی تارا. داشتم ذوق رو شمال تا شیراز

 جلوی. زدممی لبخند ذوق از و بودم ایستاده در جلوی. باشیم تنها باهم رو شب یک

 فریبانهدل ایخنده صدای شنیدم با اما یدم؛کش عمیقی نفس و ایستادم آپارتمان در

 ...شد حبس مـینه*سـ تو نفسم

 زور به رو دهنم آب. بکنم تونستمنمی حرکتی هیچ. موند معلق خودم و در بین هامدست

 صدای دونستممی خوب اما تلویزیونه؛ صدای که دادم دلداری خودم به و دادم قورت

 سمت به صدا همون با فرشید اسم شنیدن با رآخ تیر. نیست واضح قدراین تلویزیون

 بدون فوراا . کردمی مخفه داشت ترس و دلشوره. نداشتم طاقت دیگه. شد پرتاب قلبم

 رو هامچشم نداشتم طاقت. شدم وارد و کردم باز رو در داشتم که سوپرایزی به توجه

 . بودم نکرده باز کاش ای که کنم باز

 کیفش از و کرد بغلم فوراا  فاطمه. زدم زار دل ته از و گرفتم صورت جلوی رو هامدست

 :داد بهم و آورد در کاغذی دستمال

 .فداتشم نکن گریه -

 :گفتم هامهقهق بین تیکهتیکه

ِ   اون هایدست چطور دیدمنمی دیدم،نمی و شدممی کور کاش ای -  ...و گرفته رو دختر 

 فقط و گفتنمی چیزی فاطمه. گرفت ازم رو زدنحرف هرگونه مجال و گرفت اوج هقمهق

. کردمی گریه داشت هم اون انگار. کردمی نوازش رو سرم بودم بغلش تو که طورهمون

 و آبی هایچشم با موبلوند دختر یه. شدن رد چشمم جلوی از شب اون هایصحنه تکتک

 همیشه که مبلی دیگه، زن یه هایچشم به شوهرم عاشق و مشتاق نگاه فریب،دل اندامی

 اون جایگاه بود شده حاال دیدیممی فیلم هم ـل*بغـ تو و نشستیممی روش هم با

. کردم پاک رو هاماشک دستمال با و نشستم صاف شدم آروم که کمی. چیز همهبی یدختره

 دستمال که طورهمون. کرد پاک رو چشمش زیر هایاشک نم شالش یگوشه با هم فاطمه

 :گفتم دارخش صدای با کردممی ریزریز رو دستم توی شدهخیس

 زود قدراین نداشت انتظار فرشید انگار. شدن هول هردوشون کردم باز رو در وقتی -

ِ   دونستمنمی. برگردم  بود شده زوم فرشید صورت روی فقط نگاهم داره، حالتی چه دختر 

 هاشحرف. میگه چی شنیدمنمی اما زد؛می حرف. شد بلند جاش از وال و هول با چطور که

. اومدم خودم به که بود لحظه اون. گرفت رو دستم و اومد جلو. بود نامفهوم برام

 کسی آیدا، من،. اومده زندگیم سر بالیی چه فهمیدم تازه شد، باز چشمم تازه انگار

 ـیانـت خــ حال در رو شوهرم داشتم حاال خوردنمی رو زندگیش حسرت همه روز یه که

 که بود شده واضح برام فرشید صدای. فاطمه شدم نابود درون از شدم، خرد. دیدممی

 چه با دونمنمی. بده توضیح برام بذارم و نیست کنممی فکر که طوراون گفتمی تندتند

: گفتم ریختمی هم پشت هاماشک که درحالی و رفتم عقبعقب و زدم پس رو هاشدست جونی

. شدم آسانسور سوار فوراا  هاشکردنصدا به توجه بدون و گفتم رو این «بخشمتنمی»

 دونستمنمی. روندم فقط و شدم ماشین سوار. برسه بهم نتونست و بودن زیاد هاطبقه
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 لعنتی آپارتمان اون از خواستمی دلم فقط کجاست، مقصدم دونستمنمی. برم کجا باید

 سرعتم .نرسه بهم کسیهیچ دست دیگه که بشم دور قدریاین. بشم دور کثافت اون از و

 شب نصفه سه ساعت خداروشکر. دیدممی محو رو هاآدم و روپیاده که بود زیاد قدراین

 برگردم تونستمنمی. شده روشن هوا دیدم اومدم که خودم به. خلوت هاخیابون و بود

 قرمزم هایچشم تونستممی چطور. برم تونستمنمی هم خودمون یخونه. آپارتمان اون به

 دیدم؟ دیگه زن یه با رو شوهرم بگم تونستممی بدم؟ توضیح رو تموق این اومدن یا

 خونه جلوی. داشتم که بود جایی تنها. شدم تارا یخونه راهی و دریا به زدم رو دلم

 زود قدراین بابا ای»: گفت شیطنت با صدام شنیدن با تارا. زدم رو زنگ و ایستادم

« .کن باز تارا»: گفتم فقط ایفهاضا حرف هیچ بدون «شد؟ تموم تونعاشقانه خلوت

 سالن در بدوبدو شدم خونه وارد وقتی چون افتاده؛ اتفاقی که بود شده متوجه انگار

 .شده چی پرسید ازم وال و هول با و سمتم اومد و کرد باز رو

 فهمید؟ رادمان -

 .کرده غلطی چه باباش بفهمه وقتهیچ نذاشتم -

 بوده؟ چی جداییتون دلیل نپرسید -

 متوجه بخواد که نیست زیاد سنش هنوز هم اون. داشتیم اختالف هم با گفتم بهش -

 .بشه

 نکرد؟ کاری دیگه شد؟ چی فرشید -

. کرده غلطی چه که بود فهمیده تازه انگار بود؛ افتاده کردنغلط به طالق روز چرا -

 هدیگ. بودم شده سنگ از من اما شد؛ واسطه اومد هرکسی و پدرش فرزانه، مادرش،

 با اومد کرد، کارها خیلی. خیانتکاره یه فرشید اینکه جز فهمیدمنمی رو چیزیهیچ

. بود شده دیر دیگه اما داد؛ شدنعوض قول خرید، هدیه کرد، صحبت بابا و هاداداش

 .بود شده شکسته ما بین حرمت

 داری؟ دوستش هنوز ببینم -

 :گفتم هثانی چند از بعد و برداشتم دستمال ریزریزکردن از دست

 حد در وابستگی یه. بوده وابستگی یه کنممی فکر اوقات گاهی. دونمنمی -

 .عاشقم کردممی فکر. نبودم عاشق اما داشتن؛دوست

 برگشته؟ االن -

 .شدم عوض میگه برگشته، دوباره باز آره، -

 داری؟ باورش -

 هم طرفی از. اول فرشید از ترمهربون و بهتر یکی شده طرفی از. دونمنمی بازم -

 .بازیشه شهمه اینا میگم خودم با گذشت ازم چطور افتهمی یادم وقتی

 با که بود شده حاکم بینمون بدی سکوت. داد تکون سری و کشید عمیق نفسی فاطمه

 وارد رنگی صورت با رادمان. کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم. شد شکسته در بازشدن

 زدم و شد فراموشم هامغم همه بینیش نوک و گونه رو رنگ هایلکه دیدن با. شد اتاق

 :گفت اعتراض با رادمان. خنده زیر

 .آرشه این تقصیر شهمه -

 :گفتم جدی و خوردم رو مخنده

 !آرشدایی نه آرش باره، صدمین این رادمان -

 :گفت و کشید جلو رو خودش فاطمه بگه، چیزی رادمان اینکه از قبل

 .پسرگل ببینمت اینجا بیا -

 صحبت خیلی هاغریبه با. نشست فاطمه کنار اومد و کرد ول رو دستگیره رادمان

 .دادمی پاسخ رو جواباشون نه یا و آره حد در و کردنمی

 بود؟ آرمان اسمت -
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 باید فهمید من شاکی یقیافه دیدن با اما انداخت؛ باال نه معنای به رو سرش رادمان

 :بده جواب هامگفته طبق

 .انرادم نه، -

 .داری قشنگی و شیک اسم چه -

 :گفت و نشست ترراحت کمی بود، اومده خوشش فاطمه هایحرف از انگار که رادمان

 چیه؟ شما اسم -

 .مامانت دوست م،فاطمه من -

 .قشنگه مامانمم اسم -

 :گفت زدمی چشمک بهم که طورهمون و خندید فاطمه

 .لعنت منکرش بر ای -

 ؟دونیمی رو بابام اسم -

 و بدم یاد رادمان به رو هرچیزی بودم تونسته االن تا من. موند فاطمه دهن تو حرف

 .بندازم دهنش از رو فرشید اسم نشدم موفق وقتهیچ اما کنم؛ حالی

 چیه؟ اسمش -

 .ما پیش اینجا بیاد هم اون قراره فرشید، اسمش -

 :گفتم رادمان به و دادم تکون سری. کرد نگاه بهم سؤالی حالت با فاطمه

 .بخواد کمک شاید دایی؟ پیش بری خوابنمی بشم فدات -

 :گفت شدمی بلند جاش از که طورهمون رادمان

 .نخودسیاه دنبال فرستادیم دوباره باز -

 موندم من. بود گرفته مخنده هم خودم. خنده زیر زد پقی فاطمه حرف این گفتن با

 :گفت فاطمه رفت بیرون اتاق از که رادمان. رفته کی به زبونش بچه این

 میاد؟ داره واقعاا  -

 .این یعنی سریشه میگم. آره انگار اما دونم؛نمی -

 :گفتم سریع قول آوردن یاد به با بعد

 بود؟ چی چشمت قضیه ببینم بگو رفته، یادم نکن فکر خانماخانم ای -

 :گفت و خندید

 .مارپل خانم خب خیلی. ها دادی گیر -

 آوردن یاد به با اما کردم؛ تعجب داره دوست قدراین رو ابمهر هنوز فهمیدم وقتی

 میره داره مهراب گفت وقتی. رفت بین از تعجبم متینم یاد به هنوزم خودم من اینکه

 .داشتیم غصه و غم چقدر دو هر دوتا ما. بودن شده پر هاشچشم

 عاشقشی؟ تو نفهمیده هنوز که گاگوله قدراین بشر این یعنی -

 .نمیاره روش به و فهمیده هم شاید .دونمنمی -

 :گفتم شک با رسید ذهنم به فکری یه یهو

 ک یه؟ پارتی گودبای -

 .شب فردا -

 دیگه؟ میری -
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 کنم؟ تماشا رو رفتنش برم برم؟ کجا نه -

 .بدی انجام کاری یه و بری بری، باید اتفاقاا  -

 .زدم بدجنسی لبخند شکردهتعجب یقیافه به و گفتم رو این

 

*** 

 یاسی

 شلوار و رنگشهم شال با ایفیروزه آبی مانتوی. انداختم خودم به نگاهی آینه تو

 و کندم آینه از دل بابا صدای شنیدن با. شیک اما ساده بودم؛ راضی تیپم از. جین

 : گفت اخم با کردمی رد هم پشت رو هاکانال که طورهمون بابا. رفتم بیرون اتاق از

 !ها گردینبرمی دهیاز از قبل تا -

 :زد غر لب زیر بعد

 .بیرون بره باهاش نامزدی از قبل دخترم بذارم داره دلیلی چه اصالا  -

 .کنم قبول رو مازیار کرد مجبورم که بود بابایی همون این. خنده زیر زدم

 میگی بار یه خواستگاری مراسم تو کشونیممی زوربه باز یه فازا؟ ماذا باباجان -

 میرم؟ باهاش چرا

 به حق یقیافه با و ننداخت وتابتب از رو خودش بود شده سوتیش یمتوجه که بابا

 :گفت جانب

 .خطریه میشه شلوغ هاخیابون که اینه برای یازده ساعت از قبل میگم اینکه -

 :گفتم باخنده رفتممی پنجره طرفبه که طورهمون

 .درازه هامگوش هم من پدرجان، باشه -

 در دم رفتممی بود بهتر. شدم خیره خلوت و ساکت یکوچه به و کنار زدم رو پرده

 دستم. نباشم بیرون تنها صالحه به کرد ناشناس اون که تهدیدی با اما شدم؛می منتظر

 قدراین چطور بود؟ کی آدم این یعنی. کشیدم عمیق نفسی و دادم تکیه شیشه به رو

 فکرم به پیش ساعت یک همین بود؟ یچ سر من با دشمنیش داشت؟ خبر چیزهمه از خوب

 بوق صدای شنیدن با مدرکی؟ چه با کردم فکر بعد اما بدم؛ خبر پلیس به که رسید

 تکون دست برام ماشین تو از شاد ایچهره با مازیار. انداختم بیرون به رو نگاهم

 ورطهمون و برداشتم اپن روی از رو کیفم. بود خوش چقدر پسر این گرفت، مخنده. داد

 :گفتم کردممی پام رو هامکتونی که

 .رفتم من اومد، مازیار بابا -

 :گفت و سمتم اومد سریع بابا

 !ها یازده تا -

 :کرد اضافه سریع من خندون یچهره دیدن با

 .میشن شلوغ هاخیابون -

 :گفت ببندم رو در خواستم تا و دادم تکون سری خنده با

 !ببری رو آبروم نکنی رفتار هانخورده مثل -

 از اونم بابا از این. شد بلند شخنده صدای که زدم صدا رو اسمش اعتراض با

 تا رو نیشش دیدنم با مازیار. بچزونن رو من وسط این دارن دوست همه. مازیار

 :گفت و کرد باز بناگوش

 عزیزم؟ کشیدی رو انتظارم خیلی پنجره دم -

 .باال زد سقفت به اعتماد تو دوباره باز -
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 همون با و شد سوار هم مازیار. شدم سوار و کردم باز رو ماشین در و گفتم رو این

 :گفت خنده

 .ها کردممی باز برات رو در من باید االن کردی؟ خراب چرا ا   -

 بشم؟ پیاده یا افتیمی راه -

 از داشت وقتی. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین سریع میشم عصبی دارم دید وقتی

 رو هامچشم. کردمی نگاهم داشت درخت پشت که دیدم رو آدمی یسایه رفتمی بیرون کوچه

 کنم فرض و کنم فراموشش کردم سعی. بودیم شده خارج کوچه از دیگه اما کردم؛ ترتیز

 رو من داشت که بود آدم یک سایه اون دونستممی دلم ته اما بوده؛ درخت یسایه که

 هایگفتن وپرتچرت با و بود ساعت آورترینزجر برام که بعد ساعت یک. کردمی نگاه

 هردو. شدیم پیاده هردو و کرد پارک رو ماشین مازیار. رسیدیم باالخره گذشت مازیار

 تابلوهای رنگ،کرم و ایقهوه هایدیوار. بود قشنگی رستوران. شدیم رستوران وارد

. مرتب و تمیز لباس با کارمندهایی و بودن شده چیده سلیقه با که هاییمیز مختلف،

 .نشستیم دونفره میز یه سر

 .میام اینجا هامدختردوست با اکثراا  -

 و گردشده هایچشم با. شنیدم رو گردنم استخون صدای که آوردم باال رو سرم چنان

 :گفت و گرفت شدت شخنده که کردم نگاهش عصبانی

 .کردم شوخی -

 :شنیدم رو آرومش صدای که کردم نثارش ایمزهبی

 .فالفلی بردممی رو هاناو -

 و برداشتم رو کیفم. بود شده تموم صبرم دیگه. خنده زیر زد دوباره و گفت رو این

 :گفت شدو بلند سریع که شدم بلند

 .جنبهبی خانم بابا کردم شوخی ببخشید، -

 !سرت تو بخوره شوخیت -

 چقدر آدم هی. دنبالم به هم اون و افتادم راه به خروجی در سمت به و گفتم رو این

 قهقهه هم هاشکردنخواهیمعذرت بین حتی عقلبی یپسره باشه؟ شعوربی و نمکبی تونهمی

 .بشم اون رو این مسخره یسوژه اومدنمی خوشم وقتهیچ. زدمی

 :گفت بریدهبریده هاشخنده بین

 خوبه؟ دیگه برمشوننمی دیگه، نشو ناراحت بابا ای -

 که رفتم خیابون سمت به و بیرون زدم رستوران از. خنده زیر زد باز و گفت رو این

 اون انتظارم برخالف اما بزنه؛ زنگ که داشتم انتظار. شد بلند موبایلم صدای

 :پیچید گوشی تو شادی لرزون صدای اون صدای جای و نبود همیشگی ناشناس

 ...خانم الو الو، -

 شده؟ چی جان،شادی الو -

 ...شاهر... شاهرخ -

 .بود افتاده شور بدجوری دلم. بزنه حرف درست تونستنمی هقهق و لرزش شدت از

 خوبه؟ آقاشاهرخ شده؟ چی -

 ...دونمنمی بده، حالش -

 خودش پس از تونستمی و بود بزرگی پسر شاهرخ. کردم قطع سریع میام االن گفتن با

 بودم شده لهو. افتاده بدی اتفاق بود معلوم شادی زدنحرف وضع این با اما بربیاد؛

 نگران و جدی افتاده اتفاقی بود فهمیده که مازیار. کنم کارچی باید دونستمنمی و

 .بود شده

 شده؟ چیزی -
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 ...افتاده اتفاقی انگار بود، آموزهامدانش از یکی دونم،نمی -

 .بریم شو سوار خب میام؟ االن نگفتی بهش مگه -

 هاشبازی مسخره آوردن یاد به با اما زدم؛ قدرشناسانه لبخند یه حرف این شنیدن با

. دادم مازیار به رو شادی یخونه آدرس و شدم ماشین سوار سریع و شد محو لبخندم

. بود گرفته درد دیگه که حدی به دادممی تکون رو پام استرس شدت از مدام راه توی

 :گفت روندمی سرعت تموم با که طورهمون مازیار

 داره؟ ور تو یشماره آموزتدانش -

 .بزنه زنگ بهم افتاد اتفاقی وقت یه دادم رو شمارم بودم شونخونه که بار آخرین -

 رفتی؟ شونخونه -

 .برو ترتند. طوالنیه داستانش وای -

 و خیس صورتی با خونه دم که دیدم رو شادی. اینا شادی یخونه دم رسیدیم باالخره

 :گرفتم رو هاششونه و شسمت دوییدم فوراا . بود ایستاده قرمز هاییچشم

 شده؟ چی -

 .بود خونی صورتش یهمه خونه، اومد شاهرخ -

 االن؟ کجاست -

 وارد مازیار سر پشت هم من. شد خونه وارد فوراا  مازیار و کرد اشاره خونه به شادی

 و کنارش رفتم فوراا . نشسته هاپله روی گریون چشم با که دیدم رو سمیراخانم و شدم

 :گرفتم رو دستش

 .بدم خبر باید کی به دونستمنمی اومدینمی اگر عزیزم بده خیرت خدا -

 و مازیار به بود داده تکیه که افتاد شاهرخ به نگاهم بدم رو جوابش خواستم تا

 هاشچشم. شد ریش دلش زخمیش و خون غرق صورت دیدن با. اومدمی بیرون سالن از داشت

 :گفت بلند مازیار. نشدمی باز زور به که بودن شده متورم چنان

 .کن باز رو ماشین در برو -

 عقب رو شاهرخ مازیار و کردم باز رو درش و ماشین سمت دوییدم چرا و چون بدون

 نشستم جلو رفتم هم من. گرفت جا کنارش شادی و نشست عقب سریع سمیراخانم. خوابوند

 و گشتمبرمی مدام راه توی. افتادیم راه و داد گاز مازیار نبسته بسته رو در و

 به و بود کرده اخم نبود، شیطون و شاد شچهره دیگه مازیار. کردممی نگاه رو عقب

. بذاره بوق روی رو دستش مدام بود مجبور و بودن شلوغ هاخیابون. بود خیره جلو

 شد پیاده مازیار. برسونیم بیمارستان تریننزدیک به رو خودمون شدیم موفق باالخره

 :گفت و

 .کنم صدا تارپرس میرم -

 مادرش همراه خواست شادی وقتی. رسیدن برانکارد و پرستار با مازیار بعد دقیقه یک

 :گفتم و گرفتم رو دستش مچ بشه بیمارستان وارد برادرش و

 آورده؟ برادرت سر رو بال این کی شادی، -

 .بود طوراین خونه اومد وقتی دونم،نمی -

 داشت؟ دشمنی بود؟ بد کسی با ببینم -

 خشک ناشناس یشماره دیدن با. شد بلند گوشیم اساماس صدای بده جواب اینکه از قبل

 دیدن با. کردم باز رو پیام و رفت دستم ناخودآگاه. داشتم کم رو همین فقط. شدم

 .شد گشاد تعجب و ترس از هامچشم پیام

*** 

 آیدا
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 ترجلو رو ممقنعه. مایستاد اداره رویروبه و کردم قفل رو ماشین در گویانهللابسم

 استرس مهرماه اول روز تو اولی کالس یبچه مثل. کردم تنظیم رو چادرم و کشیدم

 از بود قرار که جایی شدم، جدید یاداره وارد و خوندم دلم تو الکرسیآیت. داشتم

 و کرد ترگرم رو دلم شباهت همین. بود قبلی مثل چیزهمه. کنم کار بعد به این

 وارد موقع هر. بود نشسته پیشونیم روی ناخواسته اخمی. برداشتم ترکممح رو هامقدم

 دلم لحظه یک. بود من همکار اخم این کاریم ساعت آخر تا اول از شدممی کار محل

 اما شیطون؛ هم گاهی و جدی گاهی بود، خردکناعصاب گاهی محسن. شد تنگ محسن برای

 از وقتهیچ شدمی کاش ای. داشت ونیمهرب و پاک قلب که بود این خصوصیتش ترینمهم

. برادرمه کردممی فکر همیشه. مافوقمه که بودم نکرده احساس وقتهیچ. نرم پیشش

 میخکوب سرجام آشنایی صدای با که بودم هافکر همین تو. زدممی زنگ بهش باید امروز

 . شدم

 آیداخانم؟ بینم؟می درست دارم بهبه -

 و گرفتم دهنم جلوی رو دستم. شکفت گلم از گل کیوان نخندو صورت دیدن با و برگشتم

 : گفتم ذوق با

 !کیوی -

 :گفتم هول با و کردم عوض رو حرفم سریع. گفتم چی فهمیدم یهو

 .آقاکیوان یعنی -

 :گفت خنده با بود، افتاده خنده به من شدنهول و گفتن کیوی از که کیوان

 سوسکه؟خاله کنیمی کارچی اینجا. میدم ترجیح رو کیوی همون -

 لباس تو واقعا انداختم، بهش نگاهی. خنده زیر زدم هم من سوسکهخاله اسم اومدن با

 .شدم صمیمی خودش مثل هم من راحته، دیدم وقتی. بود شده برازنده نظامی

 .جدیدم کار محل اومدم خب -

 : گفت بهت با. شد قطع شخنده یهو

 تویی؟ جدید نیروی که نگو -

 :گفتم شاکی

 بده؟ -

 :گفت و خندید

 .بشن معاون و مافوق سوسکهخاله و پالسیده کن فکر عالیه، بده؟ -

 باشه؟ من مافوق بود قرار متین یعنی. کردممی نگاهش باز دهن با که بودم من حاال

 و افتاد راه کنممی نگاهش منگوال مثل دارم دید که کیوان. بود اومده بند زبونم

 :گفت

 .نفر یه پیش ببرمت خواممی بیا بداخالقت مافوق ونا پیش رفتن از قبل -

 کی؟ -

 .فهمیمی بیا -

 با و زد در کیوان. در یه جلوی رسیدیم پله و در چندتا گذروندن از بعد باالخره

 که چیزی اولین شدم اتاق وارد وقتی. شدیم اتاق وارد تو بیا گفتمی که مردی صدای

 شچهره. کردمی یادداشت رو چیزی داشت که دبو میز روی شدهخم مرد یه افتاد چشمم

 نوشتنش باالخره. نیست جوون بفهمم تونستممی شسفیدشده موهای از اما نبود؛ مشخص

 باورم. قلبم ایستادن با شد زمانهم سرش آوردن باال. آورد باال رو سرش شدو تموم

 .رفته باالتر دیگه شدرجه دونستممی البته بود؟ سرگرد این شد،نمی

 .پسرت جدید معاون از اینم قربان -

 :گفت مهربونی لبخند با و شد بلند جاش از
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 .دخترم اومدی خوش -

 قربان؟ نشناختین -

 :گفت و کرد کوچیکی اخم سردار

 بشناسم؟ باید -

 :گفت شیطنت با و خندید کیوان

 نمیاد؟ یادتون رو پسرتون عذاب یمایه یعنی -

 :زد رو آخر تیر وانکی که بود نیومده یادش هنوز انگار

 .پالسیده -

 :گفت لبخند با و انداخت من روی رو شگردشده هایچشم ناگهانی سردار

 تویی؟ آیدا دخترم -

 :گفتم و زدم ایخجالتی و محجوب لبخند

 .سردار یعنی سرگرد؛ بله -

 .خودت برای شدی خانمی ماشاءهللا، هزار -

 .بزرگ یوسکهسخاله شده حاال کوچولو یسوسکهخاله همون -

 :گفت و کرد اخمی شوخی به سردار

 متین؟ مثل شدی هم تو -

 .بشم ریختبی هیوالی اون مثل بکنم غلط من -

 :گفتم شوخی به و قدیم مثل شدم بودم گرفته جون صمیمیتشون از که من

 ریخت؟بی هیوالی گفتی پسرشون به االن کنینمی فکر -

 .داریمن رو هاحرف این که محمدرضاجون و من -

 :گفت و برداشت رو کیوان دست اخم با سردار. سردار گردن انداخت دست و گفت رو این

 .خوادمی حسابی توبیح یه دلت انگار داریم، اتفاقاا  -

 وجورجمع رو خودش جدیه، سردار بود کرده گمون که کیوان. زد من به چشمکی قایمکی و

 :گفت کردو

 .ببخشید -

 بودم در جلوی که اونجایی از و شد باز شدت با اتاق در بگه چیزی خواست تا سردار

 دست از رو تعادلم شد باعث جلو به شدنمپرت. داد هلم جلو به و کمرم تو خورد محکم

. نخورد زمین به سرم و گرفتم جلوم رو دستم موقع به اما بیفتم؛ زمین روی و بدم

 :گفت و نشست کنارم فوری کیوان

 خوبی؟ -

 :بدم رو کیوان جواب تا شد مانع سردار بلند صدای

 کردی؟ کارچی ببین تو؟ میای درزدن بدون چی برای -

 :گفت آشنایی صدای

 .هستن در پشت خانم این دونستمنمی ببخشید،... بـ -

 :گفتم گشتمبرمی که طورهمون و شدم بلند جام از کردمی درد شدیداا  زانوم اینکه با

 .خوبم من نیست، مهم -
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 باور انگار. متین همون یعنی آشنا شخص هایچشم شدن گرد با شد زمانهم برگشتنم

. کردمی نگاهم باز دهن با و زدمی پلک مدام چون ایستادم؛ روشروبه من که نداشت

 :گفتم کردممی سرم دوباره رو چادرم که طورهمون و خندیدم

 .بابا هستم واقعی -

 :گفت تعجب با بود اومده خودش به که متین

 !کنی؟می کارچی نجاای -

 :گفت اخم همون با سردار

 .جدیده معاون ندی کشتنش به اگر -

 :گفت شرمندگی حال عین در خوشحالی با و زد برقی متین هایچشم

 .دری پشت دونستمنمی شرمنده، -

 .زمین کوبوندیم که باری دومین اینم. نیست مهم -

 بار؟ دومین -

 .بگیرم جایزه واستمخمی وقتی سن روی بچگی نیست؟ یادت -

 سیر دل یه اینکه از بعد. داره هم خنده بدبخت من افتادن بله. خنده زیر زدن هرسه

 :گفت سردار خندیدن، من افتادن و قدیم یاد به

 نشد؟ که چیزیت. دخترم بشین -

 :گفتم نشستممی که طورهمون

 .نشد چیزی نه -

 .کنارش نکیوا و رومروبه متین میزش، پشت سردار. نشستند همه

 .دخترم کنه رحمتش خدا گفتن، برام رو برادرت یقضیه هابچه -

 :گفتم کردممی بازی چادرم یگوشه با که طورهمون

 .بیامرزه هم شما رفتگان خدا ممنون، -

 این از. بشکنیمش باید چطور دونستیمنمی کدومهیچ و بود شده حاکم بینمون بدی سکوت

 افتاده یادم هم باز م،پرپرشده گل پیش بود رفته مفکر دوباره. اومدمی بدم سکوت

 :گفت شیطنت با و شکست رو سکوت این باالخره کیوان. زندگیم تو دارم کم رو یکی بود

 .دارن بچه تاسه االن تو سنهم دخترهای! ها شوهرکردنته وقت دیگه گمونم -

 :گفتم و زدم نیشخندی

 .دارم بچه االن هم من -

 

 کیوان. سرفه به کرد شروع و متین گلوی تو پرید شدت با چایی حرف این شدنتموم با

 بود؛ کرده تعجب هم سردار. کردمی نگاهم باز دهن با و نداشت اون از کمی دست هم

 : گفت لبخند با اما

 چیه؟ کوچولو این اسم پسر؟ یا دختر خوب، چقدر بهبه -

 :مگفت شدممی جاجابه جام توی که طورهمون و زدم لبخندی

 .اسمش رادمانه پسره، -

 اخمش دلیل. کردمی بازی لیوانش با اخم با داشت بود اومده بند شسرفه که متین

 :گفت لبخند با کیوان اما بود؛ نامعلوم برام

 چندسالشه؟ -
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 .سالشهیازده -

 :گفت تردید و شک با کیوان

 چندسالته؟ تو -

 :گفتم کنایه با و کردم جونیبی یخنده

 .آوردیمش اهپرورشگ از -

 :گفت صحبت کردنعوض برای سردار که بگن چی بودن مونده واقعاا  دیگه بار این

 همسرت. دخترم کنی مادری براش تو قراره اینه مهم نباشه، خودت یبچه نیست مهم -

 .کردیممی زیارتش اومدمی هم

 دیگه دختر یه راحت خیلی که کسی! همسری چه اونم آره گفتم، و زدم نیشخندی دلم تو

 نفر یه خاطربه گذشت بود عاشقش که کسی از زنش، از که کسی داد، ترجیح من به رو

 رو دل همین برای فهمیدنمی که باالخره اما بگم؛ نداشتم دوست. ترجذاب و ترخوشگل

 :گفتم و دریا به دلم

 .شدیم جدا -

 همه این. کردن نگاه بهم باز دهن با هرسه و شد ملحق جمعشون به هم متین بار این

 اون کردمی رو فکرش کی گرفت، مخنده. بود زیاد براشون دقیقه چند تو اونم شوک

 یبچه و طالق از بشینه که بشه بدبخت قدراین روزی یه کوچولو شیطون آیدای

 از کمی که متین بخوره؟ حسرت و کنه فکر مردش برادر به بشینه بگه؟ پرورشگاهیش

 :تگف مهربونی با بود شده کم اخمش

 .بوده حکمتی حتما -

 شنیدن با یهو چرا. بود متین یچهره تغییر پیش فکرم تمام اما دادم؛ تکون سری

 است؟ کنندهخوشحال براش قدراین من طالق خبر یعنی شد؟ باز اخمش گرفتم طالق اینکه

 شدید؟ جدا چی برای -

 :گفت اخم با سردار بدم جواب خواستم تا

 !نکن دخالت کیوان -

 وسط تاسه این برای اونم رو هاگذشته پای خواستنمی دلم اصالا  چون بودم؛ ممنونش

 .بود زجرآور برام االنش همین تا فاطمه برای قدیم از تعریف. بکشم

 .شد شروع من هایدردسر باز اینکه مثل خب، -

 :گفتم خنده با و اومدم در قدیم وهوایحال از حرفش این با

 .کردی پرتاب فعالا  تو هک رو اول تیر وهللا دردسر؟ -

 نه؟ کنی مبیچاره خوایمی آینده در همین تالفی به مطمئناا  و -

 .کنه راه به سر رو دوتا شما که باشه باید یکی باالخره. بهتر چه -

 :گفت اعتراض با کیوان

 کشید؟می وسط رو من پای چرا دیگه قربان بابا، ای -

 :گفتم خنده با بود رفته یادم از فرشید کامالا  که من

 راست راه به عادالنه و مساوی طور به رو هردوتون. هستم منصفی آدم من اتفاقاا  -

 .کنممی هدایت

 هات؟ناخن اون با حتماا  -

 .نداشتن مشکلی کردم؛ نگاه هامناخن به تعجب با

 چشونه؟ مگه هام؟ناخن -
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 .کنهمی درد پهلوم تو کردی فرو که هاییسیخ اون جای هنوز -

 پهلوش تو رو هامناخن که ایصحنه. خنده زیر زدم بلند لحظه اون آوردن یاد به با

 :گفتم هامخنده بین. شد رد هامچشم جلوی از کردم فرو

 .کنم بلندشون هم باز پس باشه یادم -

 .شدی بدبخت که تسلیت آقامتین -

 ترینبه از یکی شد روز اون منصفانه نرفته؟ که یادت. بگو تسلیت خودتم به جناب -

 .گذشت متین و کیوان هایشوخی با که روزی. عمرم روزهای

*** 

 فاطمه️

 بوق، دو بوق، یه. گرفتم رو یاسی یشماره و آوردم در کیفم از رو گوشی استرس با

 : پیچید گوشی توی صداش باالخره

 .راهم تو پیغمبر به پیر به بابا -

 !ها میشه دیر یاسی -

 زنی؟می زنگ بار یه دقیقه چند هر چرا. رسیمنمی تردیر نرسیم زودتر ما بابا -

 .ها دارم استرس کن درک خب -

 بیشتر دیگه، قدره همین سرعتش ماشین این کن درک هم تو. کنممی درک بابا باشه -

 .نمیشه

 .منتظرم. باش خودت مراقب باشه، -

 ورهخ مثل نگرانی و استرس. در جلوی زدنقدم به کردم شروع و کردم قطع رو گوشی

 که بود سؤالی این شد؟می چی امشب یعنی. کردمی روانیم داشت و جونم به بود افتاده

 خواستم،می رو یکیش فقط من اما داشت؛ زیادی هایجواب. چرخیدمی مغزم تو صبح از

 رد چشمم جلوی از مدام آیدا هاینصیحت و هاحرف. بود «خوشی و خوبی به» هم اون

 و بود کرده تب رادمان که حیف اما بیاد؛ باهام هم دشخو شدمی کاش ای. شدنمی

 رو استرسم دوست یه بودن. اومدمی باهام یاسی که بود اینجا ماجرا خوبی. تونستنمی

 مزخرف پارتی گودبای قولی به یا مهمونی این به نداشتم دوست اصالا . کردمی کمتر

 خوردممی حسرت باید عمر کی وقتاون کردمنمی کاری امشب اگر آیدا قول به اما برم؛

 پدیدار کوچه توی یاسمن ماشین ربع یک از بعد باالخره. نکردم کاری شب همون چرا که

 .شدم سوار و کردم باز رو ماشین در فوراا . شد

 .شد دیر برو، برو -

 داشت شاکی یقیافه با. کردم نگاه یاسی به و برگشتم کنهنمی حرکت ماشین دیدم وقتی

 .کردمی نگاهم

 بدی؟ سالم یه میاد در جونت -

 خوبه؟ سالم، نکن، لج مازیار اون جون یاسی -

 :گفت آورد،می در حرکت به رو ماشین که طورهمون

 و سر براش طوراین که هستش ایتحفه چه یارو این موندم من. ندیده مهراب یدختره -

 .شکنیمی دست

 هالجبازی با هم یاسمن که یمبود ترافیک تو مدام طوریشهمین. شلوغیش و بود تهران

 طرف از جیغجیغ و التماس ساعت یک از بعد باالخره. کردمی هم بدتر هاشرفتن شلشل و

 به کردن شروع گذاشتم زمین روی رو پام تا. هااین مهراب یخونه در جلوی رسیدیم من

 کمی ات دادم فشار دلم روی رو مشتم. بودم گرفته تهوع حالت استرس شدت از. لرزیدن

 بود در جلوی حاال و بود کرده قفل رو ماشین که یاسمن. کنم بهتر رو دردمدل از

 :گفت حرص با ایستادم مات طورهمون من دید وقتی
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 وایسی؟ جاهمون رو شب کل خوایمی -

 .ترسممی من -

 :گفت اومدمی ماشین سمت به که طورهمون

 .گردیمبرمی پس ُاکی -

 :گفتم و خونه سمت دوییدم سریع

 .باشه باشه، -

 : پیچید کوچه تو مهراب صدای بالفاصله که زدم رو زنگ لرزون هایدست با

 کیه؟ -

 :گفت سریع من دیدن با. ایستادم آیفون جلوی

 .بفرمایید خانمفاطمه به،به -

 آسانسور تو. شدیم آپارتمان وارد یاسی بعد و من اول. شد باز تیکی صدای با در و

 روشن صورتی شال یه. کشیدممی عقب و جلو رو شالم و کردممی چک ور وضعم و سر مدام

 بود؛ بیشتر قبل از گفت میشه آرایشم. بودم پوشیده جین شلوار و سفید مانتوی با

 واحدش در جلوی رو مهراب شدیم پیاده که آسانسور از. نبود غلیظ حال این با اما

 بودن نوشته روش سفید رنگ با رو شعری بیت که مشکی بلوز یه. دیدیم لب به لبخند

 دست فشار با که کرد لرزیدن به شروع پاهام دیدنش با. تیره جین با بود پوشیده

 .اومد دستم کار حساب یاسی

 .اومدید خوش -

 .یاسمن دوستم کنم،می معرفی. ممنون سالم -

 یاسی چرا که کردم تعجب. کردم اشاره بود مونده مهراب به خیره که یاسی به و

 :گفت سریع که آوردم پهلوش به فشاری مونده واج و هاجورطاین

 .شدیم مزاحم ببخشید هستید؟ خوب سالم، -

 :گفت هاشچشم تو برقی با و زد قشنگی لبخند مهراب

 .میشم آشنا شما مثل بانویی با که خوشحالیه باعث. کنممی خواهش -

 درآورد؟ کجا از رو ادب رقداین االن این. کردممی نگاه رو مهراب داشتم باز دهن با

 

 . دارین زیبایی این به دوستی بودید نگفته خانمفاطمه -

 شدت از اینکه از قبل بود؟ مهراب واقعاا  این. شدنمی باز این از بیشتر دیگه دهنم

 :گفت و کرد باز کامل رو در تندی مهراب بشم دیوانه تعجب

 .تو بفرمایید داشتم نگهتون در جلوی شرمنده -

 دنبالش مهراب نگاه. شد خونه وارد من به توجه بدون و زد نازی از پر لبخند یاسی

 کرده خوش جا گلوم ته کوچیکی بغض. کرد روشن وجودم تو رو حسادت یشعله و شد کشیده

 من از یاسی یعنی دید؟نمی رو من چی برای. بود من به مهراب توجهیبی حاصل که بود

 بودیم اومده محمد با بار یک قبالا . شدم خونه دوار لرزون یچونه با بود؟ ترواضح

. شناختممی رو چندنفریشون هامهمون از. شیک اما کوچیک؛ مجردی یخونه یه. اینجا

 روی رو شربتش لیوان ذوق با دیدنم با. شناختممی که بود هاییبچه از یکی سعیده

 .سمتم اومد و گذاشت میز

 ورا؟ این از! اینجاست کی ببین کن نگاه وای -

 :گفتم حال همون تو و کردم بغلش و زدم لبخندی

 .خانما خانم شدی پیدا کم شما -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

151 

 

 نیومدن؟ هاداداش و محدثه اومدی؟ تنها -

 .اومدم یاسمن دوستم با نیستم، هم تنها اما نیومدن؛ -

 مشغول چنان مبل روی مهراب و یاسمن. شدم خشک که دادم نشون رو یاسمن انگشت با

 صمیمیت همه این معنی. نبودن بقیه و سعیده و من متوجه اصالا  که بودن بخند بگو

 .فهمیدمنمی رو یهویی

 شناسه؟می رو مهراب دوستت -

 .باره اولین نه، -

 بار؟ اولین -

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 !ایصمیمی بار اولین چه -

 از چشم اسماماس زنگ صدای با. بود شده غیرعادی صمیمیت این یمتوجه هم اون پس

 «شد؟ چی»: بود آیدا. کردم نگاه گوشی یصفحه به و برداشتم دوتا اون کرکر هرهر

 گوشی تو آیدا صدای بوق دو از بعد. زدم زنگ همین برای نداشتم؛ تایپ یحوصله

 :پیچید

 .بدی خبر بود قرار شد؟ چی سالم، -

 .رسیدیم تازه -

 خب؟ -

 .نه االن نه، نه -

 :فتگ کالفه و کشید پوفی

 برو مهمونیه اول هنوز که االن. بدی انجامش باید آخر و اول تو فاطمه، ببین -

 .کن خالص رو خودت

 ...بگه اگر -

 :گفت محکم و حرفم تو پرید

 .بکن رو قضیه قال برو االن همین. دور بریز رو باید و شاید و اگر -

 .کردم شیرم و کرد کم رو استرسم از کمی هاشحرف

 .کنممی خبرت -

 حاال که یاسی سمت به دوباره نگاهم. جیبم تو برگردوندم رو گوشی و گفتم رو این

 .رفت سمتم اومدمی داشت

 .هستن صحبتخوش قدراین آقامهراب بودی نگفته -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 .کردین کشفش بهتر شما اینکه مثل -

 :گفت و کرد تعجب پوزخندم از

 خوبی؟ فاطمه! وا -

 :گفتم و شدم رد کنارش از

 .کنم تمومش میرم -

 باهام آیدا کاش ای که کردممی آرزو وجود تمام با. نموندم جوابش منتظر دیگه و

 حرف پسر یه با داشت که مهراب به نگاهم. کردنمی بدتر رو کارم حداقل. بود اومده

 .رفتم سمتش به محکم هایقدم با و کردم صاف رو شالم. افتاد زدمی
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 .آقامهراب ببخشید -

 :گفتم جدی خیلی. کرد نگاهم لبخند با و برگشت

 .خصوصی البته کنم، صحبت باهاتون باید -

*** 

 آیدا️

 با بود نزدیک چندبار که بودم هول قدراین. دویدم آشپزخونه سمت به سرعت تمام با

 یک تا کردممی بسته و باز رو هاکابینت در لرزون هایدست با. زمین روی بیفتم سر

 کوبیدممی هم به محکم رو هاکابینت در استرس شدت از. کنم پیدا حسابی و درست ظرف

 هامدست. بود کرده پر رو وجودم تمام ترس و استرس. هابعدی سراغ رفتممی و

 فوری. کردم پیدا رنگآبی کوچیک لگن یه باالخره. نداشتم روشون کنترلی و لرزیدنمی

 آخر تا رو آب شیر که بودم نگران قدرناو. کردم پر سرد آب از رو توش و داشتم برش

 رو آب شیر. نبود مهم برام اما کرد؛ خیس رو لباسم و دوروبر همه آب و کردم باز

 تو آب که داشتم عجله قدراین. دوییدم اتاق سمت به و برداشتم رو لگن نبسته بسته

 صدای .دوییدم تخت سمت به و کردم باز رو اتاق در. شد ریخته فرش روی نصفش لگن

 خیس رو رنگایقهوه دستمال که طورهمون. نداختمی چنگ قلبم به جونشبی هایناله

 خیس تنش تمام و بود انداخته گل هاشلپ. انداختم جونشبی صورت به نگاهی کردممی

 رو دستمال. کنم براندازش بیشتر تا شد مانع چشمم شدن تار و اشک شدنجمع. بود عرق

 :گفتم بغض با. کرد جونیبی یناله که پیشونیش روی گذاشتم

 .نفسم برات بمیرم دلم، جون -

 این تو رو رادمان دیدن طاقت. کردن باز هامگونه روی رو راهشون دونهدونه هاماشک

 برعکس رو پیشونیش روی دستمال. بود داغ داغ گرفتم، دستم تو رو دستش. نداشتم حال

. بود فرشید. داشتم برش و رفتم گوشی سمت به فوراا . شد بلند گوشیم صدای که کردم

 با فرشید که بود بد حالم قدراین اما دادم؛می رد حتما بود ایدیگه موقع هر اگر

 :کردم برقرار رو تماس فوراا . نداشت فرقی هیچ برام بقیه

 آیداجان؟ الو -

 ...فرشید -

 بود، کرده وحشت مگریه شنیدن از که فرشید. ترکید بغضم و بدم ادامه نتونستم دیگه

 :گفت وال و هول با و بلند

 خوبی؟ شده؟ چیزیش کسی آیدا؟ عزیزم؟ شده چی الو؟ -

 ...رادمان -

 خوبه؟ حالش شده؟ چی رادمان -

 :گفتم هامهقهق بین

 !بیا خدا رو تو. کنم کارچی دونمنمی من. سوزهمی تب تو داره -

 .بفرست برام رو آدرس فقط هرانت رسیدم تازه االن من. نشو هول عزیزم نیست چیزی -

 بودم گرفته دستم تو رو گوشی. فرستادم براش رو آدرس و کردم قطع حرفی هیچ بدون

 تب زیاد شد،می مریض زیاد رادمان. کردممی نگاه رادمان به اشک و نگرانی با

. کنه تشنج نکرده خدایی وقت یک ترسیدممی. بود باال خیلی تبش دفعه این اما کرد؛می

. کردم باز رو در کیه بپرسم اینکه بدون. شد بلند خونه زنگ صدای ساعتنیم از دبع

 و کشید خیسش پیشونی به دستی من خیس صورت دیدن با و شد خونه وارد فوراا  فرشید

 :گفت

 کجاست؟ -

 وضعیت اون تو رادمان دیدن با. رفتم اتاق سمت به دنبالش و کردم اشاره اتاق به

 رو دستیدم شال و پالتو. رفت بیرون سمت به و کرد بلندش سریع و گفت ابوالفضلی یا

 رو رادمان فرشید و نشستم جلو. دوییدم بیرون دنبالش و برداشتم لباسی جا روی از
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 برای اما بود؛ زیاد سرعتش. کرد حرکت سرعت با و شد سوار خودش و بغلم تو گذاشت

 تب خاطربه هافامیل از یکی یچهب چطور که بودم دیده قبالا . بود مهم رادمان فقط من

 تریننزدیک به باالخره. لرزیدمی تنم تمام آوردنش یاد به با و بود کرده تشنج

 بیمارستان سمت به و درآورد بغلم از رو رادمان فرشید. رسیدیم کودکان بیمارستان

 اب دید رو وضعیتم که پرستار. موندم جا ازشون که بودم شده جونبی قدراین. دویید

 :گفت مهربونی

 .ستساده تب یه عزیزم، نیست چیزی -

 خداروشکر و گذشت ساعت یک. بشم آروم شد باعث که بود صداش توی آرامش همین شاید

 یخیریه صندوق به و بودم نشسته صندلی روی حالبی و جونبی. اومد پایین رادمان تب

 .بودم شده خیره رومروبه

 .هبش بهتر حالت بخور چیزی یه بیا -

 .انداختم بود کیک و آبمیوه شامل که دستش تو پالستیک به نگاهینیم

 .نمیشه باز دهنم تونم،نمی -

 .شد خوب رادمان حال ببین -

 .فرشید نبودی من جای -

 هستن؟ کجا اینا مامان -

 .فامیل یخونه دهات تا رفتن -

 .بخور چیزی یه بیا هم تو. گذشت خیر به خدا شکر بود هرچی دیگه -

 

 جون. درآوردم پالستیک از رو رانی ناچاراا  همین برای نمیشه؛ خیالبی دونستممی

 به که رو رانی نصف. کرد بازش خودش و گرفت ازم و فهمید. کنم باز رو درش نداشتم

 خالی جای با که بردم جیبم تو رو دستم. شد بهتر حالم کمکم خوردم فرشید اصرار

 اتاق تو که فرشید. بودم گذاشته جاش که داشتم عجله قدراون. شدم روروبه گوشیم

 : گفت و اومد بیرون بود

 .بگیرم رو داروهاش من تا ماشین تو ببریش تونیمی. مرخصه دیگه رادمان عزیزم، -

. انداختم جونشبی صورت به نگاهی. اتاق تو رفتم و انداختم سطل تو رو نصفه رانی

. کردمی ناله وبیشکم هنوز اما بود؛ شده کم تبش از و بود برگشته صورتش به رنگ

 سنگین دیگه ماشاءهللا گرفت، مخنده. کردم بلندش گویان هللابسم و کردم درست رو شالم

 از که رو پام. افتادم راه و کردم درست بود اومده باال که رو پیراهنش. بود شده

 نگاه آسمون به و زدم لبخندی. شد بلند رعدوبرق صدای گذاشتم بیرون بیمارستان

 اون تونستمی که بود چیزی بهترین یهویی بارون این و بود شده بهتر حالم. کردم

 بارش شدنشروع با اما رفتم؛می ماشین سمت به و زدممی قدم نمنم. بیفته اتفاق لحظه

. نشستم و رفتم ماشین سمت به سریع شده بهتر تازه که رادمان آوردن یاد به با و

 :گفتم خنده با و زدم لبخندی. مالیدمی رو هاشچشم داشت و بود هشد بیدار رادمان

 .آقاپسر سالم علیک -

 :گفت و شد معلوم درمیونیش یکی هایدندون که زد نمکی لبخند

 .سالم -

 ماشین طرفبه که دیدم رو مردی یسایه. نبود مشخص روروبه و بود گرفته شدت بارون

 با و فرشید سمت برگشت رادمان. شناختم رو شدهخیس فرشید ماشین بازشدن با. ومدمی

 تو پرید و کشید فریاد رو اسمش ذوق با. رفت بین از هاشبدی حال تموم انگار دیدنش

 :گفت و کرد بغلش خواسته خدا از هم فرشید. بغلش

 .شدن شیر دوباره بیمار آقای که بینممی -

 .آزاردل میشه کهنه بازار به میاد که نو دیگه بله -
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 :گفت فرشید گوش دم نمکی با لحن با ادمانر

 .کرد گل حسودیش آیدا این دوباره باز -

 :گفتم گردشده هایچشم با

 !شیممی تنها باز خونه تو شما و من حاال. شده خوب حالت اینکه مثل نه -

 :گفت و گرفت رو دستم رادمان

 رو نازم ارمند شوهر که من اما بکشه؛ رو نازت که هست بابا دیگه، نکن حسودی -

 .زنهمی غر سرم تو مثل همش بگیرم زنم. بکشه

 یا بخندم بودم مونده هم من. رفت هوا به فرشید یخنده شلیک حرفش شدنتموم با

 کنم؛ کنترل رو مخنده تا گرفتم دهنم جلوی رو دستم. بشم عصبی هاشحرف این خاطربه

 :گفتم زدمی موج توش بانیتعص و خنده که صدایی با. زدمی قهقهه همچنان فرشید اما

 .شده دیر بیفت راه. بخندی آب رو -

 :گفت خنده با رادمان

 .عصبیه آورده کم بیفت، راه بابا -

. دادنشقلقلک به کردم شروع و خودم سمت کشیدم رو رادمان. شد تموم طاقتم دیگه

 :کردمنمی بس و خندیدممی من حاال اما کرد؛می التماس و زدمی وپادست

 هان؟ آورده؟ کم کی حسوده، کی االح -

 طورهمون رادمان. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین خندیدمی که طورهمون هم فرشید

 :گفت دادمی تکون رو پاهاش که

 .بستنی -

 !نه -

 .بستنی -

 !نه گفتم -

 چیه؟ جریان ببینم -

 و بادوم بدمزه یهاخوراکی این از شهمه. خرهنمی خوادمی بستنی دلم هی وقته چند -

 .میده هااین

 .خرممی برات خودم -

 .کنینمی کاری چنین شما -

 :گفت کوچه تو پیچیدمی که طورهمون فرشید

 .ها شدی خشن عزیزم -

 بود خیس ماشین یشیشه. افتاد مونخونه در جلوی به نگاهم بدم رو جوابش خواستم تا

 خونه جلوی که رو جسمی تونستممی ماا ببینم؛ رو جلو دادننمی اجازه آب هایقطره و

 کردم باز رو ماشین در وقتی. بودتش دیده انگار هم فرشید. ببینم رو زده چمبره

 جلوی رو دستم خیس هایلباس و وضع و سر اون با فاطمه دیدن با. آورد باال رو سرش

 :گرفتم دهنم

 ...فاطمه یاحسین، -

 لرزیدمی ایستاده حاال که جونییب یفاطمه سمت به و شدم پیاده ماشین از سریع

 :کشیدم داد که بشه پیاده خواستمی رادمان. دوییدم

 .بمون ماشین تو رادمان -
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 تقالهای و جنجال صدای. گرفتتش و نذاشت فرشید که بیرون بیاد و کنه مخالفت خواست

. داد بارون صدای به رو جاش هاصدا ماشین در شدنبسته با که شنیدممی رو رادمان

 نگاهم قرمز هایچشم با و بود ایستاده همچنان خواهرم دوستم، بهترین فاطمه،

 .کردمی

 برم؟ قربونت شده چی فاطمه، -

 چه که زدممی حدس. شد بلند هقشهق صدای و انداخت بغلم تو رو خودش و نگفت چیزی

 خیس کامالا  هردومون. کردممی نوازش رو سرش و بودم کرده بغلش آروم. افتاده اتفاقی

 رو در و آوردم در جیبم از رو خونه کلید. چکیدمی رومون و سر از آب و بودیم شده

 :گفتم فاطمه به و کردم باز

 .خوریمی سرما االن تو، برو -

 کردم باز رو ماشین در تا. رفتم ماشین سمت به منم و تو رفت حرفی هیچ بدون

 به رو و گرفتمش محکم. خبره چه که بفهمه و بیرون بیاد که زد شیرجه فضول رادمان

 :گفتم فرشید

 داری؟ نگه ساعتی یک رو رادمان تونیمی -

 شده؟ چیزی -

 .دونمنمی خودمم هنوز -

 .برمشمی نیست مشکلی باشه -

 :گفت بیرون، بیاد بود تالش در همچنان که رادمان

 .کردمی گریه چرا فاطمهخاله ببینم خواممی خوام،نمی -

 :گفت و ماشین تو تشکشید پشت از فرشید

 .رگ به بزنیم توپ بستنی یه بریم بیا خانفضول -

 و بستم رو خونه در. بره که کرد قبول و شد خام هم رادمان بستنی اسم اومدن با

 رو سرماخوردگی یه بودم مطمئن و بودن شده خیس همه هاملباس. شدن سالن وارد

 رو بود نشسته. بود فاطمه تداش اهمیت برام که چیزی تنها لحظه اون اما شاخمه؛

 بازهم گرفتم، رو دستش. نکرد حرکتی نشستم، کنارش. بود خیره میز به و نفرهتک مبل

 .نکرد حرکتی

 افتادی؟ وضع این به چرا شده؟ چی فاطمه، -

 :میگه چی بشنوم تونستم و شد بلند صداش کمکم. کردمی زمزمه زیرلب رو چیزی

 مگه دارم؟ نگه دلم تو نباید نگفتی مگه مونه؟می بگم بهش اگر نگفتی تو مگه -

 داره؟ دوستم اونم نگفتی

 .خوریمی سرما کن، عوض رو هاتلباس شو بلند -

 .زد نشنیدن به رو خودش یا و گفتم چی که نشنید انگار

 هنوزم که گفتم بوده، بهش حواسم بچگی همون از که گفتم. رو چیزهمه گفتم، بهش -

 .کنممی فکر بهش

 :گفت بلند تهاجمی حالت با و سمتم برگشت

 گفت؟ چی دونیمی. دارم دوستش گفتم عاشقشم، گفتم گفتم، رو چیزهمه -

 :گفت جنون حالت با و کرد بلند ایخنده

 .ندارم حسی هیچ من ببخشید، گفت -

 :کشید داد و شد و بلند جاش از
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 اصرار کردم، التماس. هامحرف تمام جواب شد این. نداره حسی راحتی، همین به -

 .نکرد هم نگاهم حتی اما کردم؛ گریه کردم،

 :کشید داد رفتم عقب که بگیرم رو دستش تا شدم بلند

 بودم؟ کرده کارشچی من مگه چی؟ برای -

 .نیست خوب حالت تو االن کن، بس -

 .خرابم داغونم، نیست، خوب من حال آره -

 شدمی کسی یوابسته باید فاطمه راچ. کردمی هقهق و لرزیدمی. کردم بغلش و جلو رفتم

 رفت؟می بین از طوراین عشقش اولین باید چرا نداره؟ بهش هم حسی ترینکوچک حتی که

 .شد آروم گذشت که کمی

 .وضع و سر این با هم اون مون،خونه برم تونستمنمی -

 کجاست؟ پس یاسی. اینجا اومدی کردی خوب خودته، یخونه هم اینجا -

 .دونمنمی -

 رو خیسش هایلباس شد راضی اصرار کلی از بعد. نبود باهاش یاسی که بود عجیب برام

 بارون. بشن خشک تا بند رو انداختمشون و کردم عوض رو هاملباس هم خودم. کنه عوض

 .گرفتم رو یاسی یشماره و برداشتم رو گوشی. باریدمی همچنان

 ندیده رو حالش این مگه نبود؟ فاطمه با یاسی چرا پس بودم، کرده تعجب بدجوری

 گوشی تو خندونش و شاد صدای بوق چند از بعد بیاد؟ تنها بود گذاشته چرا پس بود؟

 بدم خواستممی که سالمی همین برای خندون؛ جز داشتم رو لحنی نوع هر انتظار. پیچید

 . موند دهنم تو

 آیدا؟ الو؟ -

 خوبی؟ الو، -

 :گفت و زد ایقهقهه

 باشم؟ بد باید -

 بده؟ حالش چقدر ندیدی مگه نیومدی؟ فاطمه با چرا راستی. دونمنمی -

 .باشه تنها بود بهتر -

 .بیاره خودش سر بالیی بود ممکن یاسی شده، چیزیت یه اینکه مثل نه -

 :گفت کالفه و کشید پوفی

 .میره یادش فردا. نکن شلوغش الکی دیگه -

 بود؟ نیاسم واقعاا  این. دادممی گوش گفتمی که هاییوپرتچرت به داشتم باز دهن با

 بود؟ فاطمه و من دوست واقعاا  این

 کجایی؟ االن. نیست خوب حالت واقعا اینکه مثل نه -

 .دیگه مهمونی تو باشم؟ کجا خوایمی -

 دختر   این وقتاون زد،می زار داشت اینجا فاطمه. شوک تو بودم رفته واقعاا  دیگه

 :شد بلند شکالفه صدای. بود فتیکو مهمونی اون تو هنوز فکربی

 .فعالا  دیگه، برم باید من -

 کجا؟ الو الو؟ -

 شده خیره گوشی به اخم با طورهمون. بود کرده قطع یاسی و بود شده دیر دیگه اما

 بعید یاسی از هارفتار این. شده بحثش فاطمه با شاید شده؟ چش یاسی یعنی. بودم

. سمتش برگشتم فاطمه صدای با بود؟ مونده که اختشنمی رو کسی اونجا مگه اصالا . بود

 .بود شده نمکی بود انداخته دورش چادر مثل که پتو اون با
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 بود؟ کجا یاسی -

 دروغ به همین برای کنم؛ اضافه خیاالتش به و فکر به و کنم ناراحتش خواستمنمی

 :گفتم

 .شونخونه رفته اومده پیش مشکلی انگار گفت -

 برنمیاد؟ ما ستد از کاری الهی، -

 کیف و خندنمی هرهر دارن مهمونی تو االن خانمیاسی نداشت خبر زدم، پوزخندی دلم تو

 :گفتم و انداختم باال ایشونه اما کنن؛می

 .بشین بیا خیالبی. نه گفت -

 کجان؟ اینا مامان بپرسم، رفت یادم راستی -

 .دهات رفتن -

 :گفت پیچوندمی ودشخ دور بیشتر رو پتو که طورهمون و خندید

 شدی؟ ملقکله توش بچگی تو که آبادیسلیم همون -

 با که بودیم خاطرات کردنتعریف مشغول. خنده زیر زدم تصادف اون آوردن یاد به با

 تا اتاق رفت هم فاطمه و کنم باز رو در تا شدم بلند. شدیم ساکت خونه زنگ صدای

 تندوتیز و کوچولو چیز یه واردشدن با شد زمانهم در بازکردن. بپوشه شال و مانتو

 که کردم نگاهی بود شده وارد جت مثل که رادمان به گردشده هایچشم با. خونه تو

 :شد بلند فرشید یخنده صدای

 .دارم نگه رو خانفضول نتونستم این از بیشتر شرمنده، -

 :گفتم و تو بیاد تا گذاشتم باز رو در

 .شناسمشمی دونم،می -

 وقتی هم اون ندم هم راهش تونستمنمی اما باشه؛ اینجا فرشید االن اشتمند دوست

 اومد بیرون لبخند با اتاق از فاطمه. کنه کمکم لحظه اون تونست که بود کسی تنها

 .نداشت رو فرشید دیدن توقع. ماسید لبش رو لبخند فرشید دیدن با که

 .فاطمه دوستم کنم،می معرفی -

 :گفت و کرد خم رو سرش کمی ادب با فرشید

 .اومدید خوش سالم، -

 .بود گرد هاشچشم همچنان اما اومد؛ خودش به فاطمه

 .شدم مزاحم ببخشید. ممنون سالم، -

 رو فرشید وجود دلیل شاید تا چرخوند من سمت به رو سؤالش از پر نگاه فاطمه

 و ننشست هم دوتا اون. رفتم رادمان سمت به و میگم بهش که کردم اشاره. بفهمه

 بابا مامان به چطور رو فرشید وجود که بودم این فکر تو من و شدن بحث مشغول

 .بدم توضیح

*** 

 یاسی️

 به کلمه. نفهمیدم ازش چیزی هم باز اما کردم؛ نگاه پیام به هزارم بار برای

 شادی و سمیراخانم و بود اتاق داخل هنوز شاهرخ. بود نامفهوم و گنگ برام شکلمه

 به و بود نشسته تروراون صندلی دو مازیار. ریختنمی اشک و رفتنمی راه نگرانی با

 انگار و رفتمی راه اعصابم روی داشت بدجوری شدنشخیره با. بود شده خیره من حرکات

 که حرفی و شاهرخ مازیار، شدنخیره ناشناس، پیامک. کردمی بدتر و دونستمی هم خودش

. شدممی منفجر داشتم کمکم و دادنمی جوالن سرم توی بزنم مازیار به امشب خواستممی

 و ایستادم آینه جلوی. افتادم راه به زنونه بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند

 تحویل رو داداشت یجنازه»: انداختم پیام متن به نگاهی باز. زدم صورتم به آبی
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 اصالا . نبود من دربرا که شاهرخ بود؟ شاهرخ منظورش. چیه منظورش فهمیدمنمی «گرفتی؟

 سرویس از و کیفم تو برگردوندم رو گوشی بکنه؟ کاری چنین شاهرخ با باید کسی چرا

 و کشیدم هینی. جلوم مازیار پریدن با شد زمانهم اومدنمبیرون. بیرون زدم بهداشتی

 . کشیدم عقب رو خودم

 ترسیدی؟ ا   -

 داری؟ مرض تو ببینم -

 خوشتیپه؟ و مهربون مرد یه با زدنحرف وضع چه این عزیزم، ا   -

 .کشته رو من نفست به اعتماد این -

 به تنبون کش مثل اونم و افتادم راه به بیمارستان حیاط سمت به و گفتم رو این

 نشستم. ببرم نام تونستممی که بود موجودی ترینآزاردهنده لحظه اون. اومد دنبالم

 .گرفت رو من ژست درست و کنارم نشست اونم. شدم خیره رومروبه به و صندلی یه رو

 باشم؟ تنها میشه -

 .نه کنم، فکر بذار -

 بامرامی و خوب پسر اما بود؛ خردکناعصاب شاید مازیار. دادم تکیه و کشیدم پوفی

 دوستش که کنم ازدواج کسی با خواستمی دلم من نبود، کافی همین فقط اما بود؛ هم

 .نداشتم مازیار به که حسی باشم، داشته

 .بزنم حرف جدی باهات خواممی -

 .کرد نگاهم و نگفت چیزی

 .بود زوری من برای ما آشنایی یدوره این دونیمی خوب هم خودت ببین -

 .مطلب اصل سر برو خب، -

 .کندممی رو قضیه قال و گفتممی باید باالخره اما بگم؛ بهش چطور دونستمنمی

 ...کسی با خواممی من خب خب، -

 اسم دیدن با اما بشم؛ خیالشبی خواستم اولش. موند نصفه حرفم گوشیم خوردنزنگ با

 :گفت بود شده من خوشحالی متوجه که مازیار. زد برقی هامچشم گیرندهتماس شخص

 کیه؟ -

 .کردم وصل رو تماس زمانهم و رفتم ایدیگه طرف به و شدم بلند و ندادم رو جوابش

 الو؟ -

 .خانمیاسمن خدمت سالم -

 خبر؟ چه سالم، یکعل -

 .دیگه رفتنم کارهای درگیر سالمتی، -

 .رفتمی داشت مهراب بود، رفته یادم رفتن؟. ماسید لبم روی لبخند

 هستن؟ خوب خانمفاطمه -

 .هم تو رفت هاماخم

 بدونم؟ کجا از من -

 .شام به کنم دعوتتون زدم زنگ کنار، به اینا حاال -

 .شد شادی لبخند نشجایگزی و رفت بین از اخمم بالفاصله

 مناسبت؟ چه به وقتاون به،به -

 .دوستانه طوری،همین -
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 کی؟ باشه، -

 داری؟ وقت فردا -

 .بیام کنممی سعی خب اما دونم؛نمی -

 .بینمتمی پس -

 بهش و برگشتم مازیار صدای با. بود هاملب روی همچنان لبخند کردم قطع که رو گوشی

 .کردم نگاه

 .مدهاو هوشبه شاهرخ -

 صدای. افتادم راه به بیمارستان سمت به و شد بیشتر لبخندم خبر این شنیدن با

 : شد بلند پشتم از مازیار

 بود؟ کی -

 .موقوف فضولی -

 اتاق در. بود شده دوبرابر حاال خوشحالیم. شدم بیمارستان وارد و گفتم رو این

 هرخشا گرفت، دلم لحظه کی. اومدمی سمیراخانم هایصدقهقربون صدای و بود بازنیمه

 در و دادم تکون رو سرم سریع. بشه نگرانش که بره، شصدقهقربون که بود پیشش مادری

 .شد جمع صورتش درد از که نشست صاف من دیدن با شاهرخ. شدم وارد و زدم

 بهترید؟. نشید بلند -

 .باز شدیم زحمت باعث م،زنده -

 :گفتم دادممی پاسخ رو سمیراخانم لبخند که طورهمون

 .بود وظیفه زحمتی؟ چه -

 .ببینی جوونیت از خیر دخترم -

 :شد بلند سرم پشت از مازیار صدای بدم رو جوابش خواستم تا

 .کرده رد رو سالپنجاه خانم؟حاج جوونی چه -

 مطمئن که کرد نگاه بهم تعجب با بود نشده مازیار شوخ لحن یمتوجه که سمیراخانم

 .خنده زیر زدن شاهرخ و شادی اما کردم؛ رد رو سالپنجاه بشه

 .گلی این به دختر نگید، -

 .داریم هم سالهپنجاه گل -

 :گفتم حرصی لبخند با و سمتش برگشتم

 .دارم حرف شما با بعداا  من -

 .زندگیتونه آخر لحظات اینکه مثل -

 مخانسمیرا. بود هامخنده مخلوط هم حرص کمی اما خندیدم؛می هم من خندیدن،می همه

 وسایلش از کمی و بود باز درش. زمین افتاد کیفش که کنه درست رو چادرش خواست

 :گفت که کنم کمک تا شدم خم ناخودآگاه. ریخت بیرون

 .تونممی خودم دخترم، نه -

 افتاد پولش کیف به نگاهم. وسایلش کردنجمع به کردم شروع و گفتم داریدی اختیار

 هایعکس به نگاهم که کیف داخل بذارمش و ببندمش مخواست. بیرون بود افتاده باز که

 و بود زده لبخند عکس تو شادی، بچگی بود معلوم عکس اولین. افتاد چهارش در سه

. سال و سن همین تو بود شاهرخ عکس دومین. بود ریخته پیشونیش روی چتری رو موهاش

 کردم بسته و باز رو هامچشم. ماسید لبم روی لبخندم افتاد عکس سومین به که نگاهم

 که کوتاه موهای با دوساله حدوداا  دختربچه یه. کردم نگاه عکس به بیشتری دقت با و

 دیده هابار که عکسی. کردمی نگاه دوربین سمت به بودن شده بسته خرگوشی ریز خیلی
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 آلبوم تو که عکسیه همون عکس این که بودم مطمئن. بود خودم عکس عکس، این بودمش،

 و سمیراخانم سمت کردم رو و برداشتم رو پول کیف. دیدمش هابار و هخانوادگیمون

 :گفتم

 کیه؟ عکس این -

. دیدم هاشچشم تو رو غم و محبت لحظه یک تو. انداخت عکس به نگاهی سمیراخانم

 :گفت و زد لبخندی

 .کوچیکم دختر -

. کاره در شباهتی بگم تونستمنمی حتی شد؟می مگه. بگم چی بودم مونده شدم، خشک

 :گفت بود شده حالتم یمتوجه که مازیار. بود من عکس مثل درست هم بچه تن هایلباس

 جان؟یاسمن شده چیزی -

 خواستمنمی. شدم بلند جام از و سمیراخانم دست دادم و بستم رو پول کیف سریع

 هم به تنها و نباشن یکی هاعکس واقعا شاید. بیارم در بازیضایع این از بیشتر

 .باشن داشته تشباه

 .نشده چیزی نه، -

. بود بابا. بیرون زدم اتاق از و کردم خواهیمعذرت همه از گوشیم زنگ صدای با

 جواب سریع. شبنصفه نیم و دوازده موند؛ باز دهنم افتاد گوشی ساعت به که نگاهم

 :پیچید گوشی تو بابا عصبی صدای تماس شدنوصل محض به. دادم

 کجایید؟ دوتا شما هست معلوم -

 .بزنم زنگ رفت یادم اصالا  بابا، ببخشید سالم، -

 بیاید؟ زود نگفتم من مگه -

 .افتاد اتفاقی یه خب اما دونم؛می -

 :شد نگران صداش

 تو؟ خوبی شده؟ چیزیش کسی شده؟ چی -

 ساعتنیم تا دادم قول و کردم قانعش و دادم توضیح رو شاهرخ و شادی موضوع براش

 .باشم خونه دیگه

*️** 

 آیدا

 دومین انداختم، کاغذی دستمال خالی یجعبه به نگاهی و برداشتم رو آخر دستمال

 دور اتاق کردم که ایعطسه با. کنم استدالل بیشتر تا نداد مهلت عطسه. بود جعبه

 اونم که بود سرماخوردگی که داشتم کم که چیزی تنها موقعیت این تو. چرخید سرم

 کرد تالش خیلی مامان صبح امروز. داشتم تب و بود شده داغ هامنفس. گرفتم الحمدهلل

 کردم بهانه رو نگیره ازم اینکه برای رادمان ار دوری اما داره؛ نگهم خونه تو تا

 سعی و صندلی روی نشستم. کشیدممی نفس سختی به و بود شده کیپ بینیم. بیرون زدم و

 اسم. انداختم بهش نگاهی و کردم باز رو پرونده. بدم نشون مشغول رو خودم کردم

 یک به رفت ذهنم. «برزگر رضوانه» کردم تکرار خودم برای رو پرونده داخل شده درج

 . قبل هفته

*** 

 قبل هفته یک

 سرعت با هاماشین انداختم، دوروبرم به نگاهی. بستم رو درش و شدم پیاده ماشین از

 با اما شده؛ چی ببینن تا ستادنایمی پلیس هایماشین دیدن با هاشونبعضی شدن،می رد

 همین بود شده باعث و باریدمی نمنم بارون. رفتنمی و افتادنمی راه مأمور هشدار

 و برگشتم. کردم احساس خودم روی رو نگاهی سنگینی. بشه گلی چادرم پایین هللابسم اول

 کارش و سک کردم احساس که کردمی نگاهم اخمی چنان با. افتاد حسنی سروان به نگاهم
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 این تو. نچسب و اخمو اما بود؛ ایقیافهخوش دختر بود، خودم سال و سنهم. کشتم رو

 نسیببی خانم این هایغرهچشم از روزش هر بودم شده مستقر اینجا که ایهفته چند

 . نبودم

 !ها کنهمی نگاهت بد -

 :گفتم خنده اب و کردم نگاه بود ایستاده پشتم جیب به دست که کیوان به و برگشتم

 فهمیدی؟ تازه سالم، اوالا  -

 تو به کج دهن با و زدمی حرف اداره هایخانم از یکی با داشت دیدم روز اون آره -

 .کردمی نگاه

 .شده شروع هاغیبت پس! ا   -

 اصالا؟ زدید حرف هم با حاال تا -

 :گفتم رفتممی تجمع سمت به که طورهمون

 .زننمی حرف سرت پشت بزنن، حرف دتخو با اینکه از بیشتر عده یه -

 اینکه با. شد جمع صورتم. دماغم تو زد سوخته گوشت بوی شدم نزدیک که گودال به

 گودال جلوی که سربازی. بود نرفته بین از بو این هم باز اما اومد؛می بارون

 بودن انداخته سفید یپارچه روش که رو جسدی تونستم و رفت کنار بود ایستاده

 .ببینم

 .سالم -

 همچین دیدن کرده؛ اخم چی برای دونستممی. انداختم نگاهی اخموش صورت به و برگشتم

 .کردمی بازی آدم روان و اعصاب با هاییچیز

 شده؟ چی سالم، -

 :گفت شدیم،می دور گودال از که طورهمون

 و اینجا آوردنش. نرسیده قتل به اینجا که میده نشون شواهد زنه، یه برای جسد -

 .زدن آتیشش

 .کردم نگاه بهش مبهوت و مات و ایستادم

 .نیست مشخص هویتش فعالا  رسیده، قتل به هم بدجوری -

 .برسه قانونی پزشکی جواب تا کنیم صبر باید پس -

 .نگفت چیزی و داد تکون سری

 خوبی؟ -

 یه دفعه هر و جسد یک دفعه هر. میارم کم بینممی رو چیزها این وقتی فقط آره، -

 ...رو همسایه دختر یکی اون کشته، رو نامزدش یکی کشته، رو پدرش یکی نامردی، ورج

 :گفت دوباره و کشید پوفی

 .میشم متنفر دنیا از وجود تمام با هاوقت بعضی -

 .نشو -

 :دادم ادامه نیشخندی با کرد، نگاه بهم و کرد بلند رو سرش

 دنیا بزنه، صدات شام برای شب و بزنی داد سرش ظهر که نیست مامانت مثل دنیا -

 .بمیری گشنگی از تا کنهمی ولت

 قانونی پزشکی به جسد و شدن انجام مربوطه کارهای. نگفت چیزی و زد نیشخندی اونم

 زیر یسوخته صورت به نگاهم و رفت کنار سفید یپارچه لحظه یک. شد داده انتقال

. بشه پریشون قدراین داشت حق متین. کرد تپیدن به شروع تندتند قلبم. افتاد پارچه

 .شدن متفرق هم دوروبر اون فضول مردم کمکم جسد بردن با
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 نبوده؟ شاهدی هیچ دوروبر این -

 بود؟ کجا شاهد جاده تو نه، -

 .باشه دیده مشکوکی چیز کسی شاید کنید، پخش رو خبر -

 شدم شینما سوار توزانهکینه هاینگاه همون به توجهبی و ماشین سمت به افتادم راه

 .زدم استارت و

 از االن که ایخانواده اون برای دلم. نبود مدرک از خبری و بود گذشته روز دو

 بیچاره زن این دونستمنمی. سوختمی نداشتن خبر مادرشون حتی یا زنشون یا شونبچه

 همچین تونستمی کی یعنی. بود راهش به چشم نفر یک باالخره بود کسی هر اما کیه؛

 این تو. کردممی تازه نفسی و اداره حیاط تو بودم نشسته بشه؟ مرتکب رو جنایتی

 که بودم قتل و هوا بارون، فکر تو. باشم بسته اتاق تو که بود حیف بارونی هوای

 : گفت خنده با بود گرفته دستش رو ایپرونده که درحالی کیوان

 .اومد قانونی پزشکی جواب کن، ول رو هابازیعشقوالنه این -

 .شدم اداره وارد بهش توجهبی و شدم بلند ریعس

 ترکوچیک خواهر دوتا شده، داده خبر شخانواده به. مجرد و سال 27 برزگر، رضوانه -

 که تحقیقاتی با. میده رو زندگیشون خرج مادرش و کرده فوت پدرش. داره خودش از

 .شد دستگیرمون هاهمین فقط کردیم

 .کنیم صحبت شخانواده با باید برسیم، جایی به تونیمنمی هااین با -

 ساعت در که داد گزارش تریلی یه یراننده صبح امروز اما کنه؛نمی بهمون کمکی -

 .کرده مشاهده شیش و دویست دستگاه یک کردیم اعالم که قتل تخمینی

 دیده؟ رو پالکش همین؟ -

 .شدهمی رد داشته نه، -

 .میشه رد شش و دویست تا هزار روزی جاده اون از خوره،نمی درد به کهاین -

 .ازشون بپرسیم سؤاالت سری یه باید بده، خبر شخانواده به کیوان -

 متین که بیرون برم و شم بلند خواستم. رفت بیرون اتاق از و گفت ایباشه کیوان

 :گفت

 .بزنم حرف باهات خواستممی -

 لباس و بود کرده ترتاهکو رو موهاش. کردم نگاه بهش ریزشده هایچشم با و نشستم

 .بیاد خوشم ازش بچگی از دادممی حق خودم به کردممی نگاهش وقتی. بود تنش شخصی

 .شنوممی -

 .هستم مردد اما بزنم؛ رو حرفی یه خواممی که وقتیه چند -

 شده؟ چیزی -

 ...دونمنمی اما نه؛ که چیزی -

 شده؟ چی خب کنی،می نگرانم داری وا، -

 وارد مردی و شد باز در متین تو بیا با. خورد در به ایتقه کرد زبا رو دهنش تا

 .گذاشت احترام و شد

 .شد تموم مقتول، برادر صفری، بازجویی قربان -

 خب؟ -

 .نذاشته جا به خودش از ردی هیچ نرسیدیم، جایی به -

 :گفت و کشید موهاش به دستی کالفه
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 .بکنید رو خودتون سعی بازم باشه، -

 :گفت سریع متین بره خواست تا و گذاشت احترام دوباره مرد

 .کن صبر لحظه یه قاسمی، -

 انداخت من به نگاهی شیطنت با متین. کرد نگاه متین به سؤالی و برگشت دوباره مرد

 :گفت و کرد اشاره قاسمی فامیلیش بودم فهمیده حاال که مرد به و

 شناسی؟می رو ایشون -

 :گفتم و انداختم باال ایشونه و انداختم کردمی هنگا بهم سؤالی که مرد به نگاهی

 بشناسمشون؟ باید نه، -

 .بدی شسکته بود نزدیک بار یه رفته یادت مگه بشناسی، باید که بله -

 :گفتم و کردم اشاره خودم به گردشده هایچشم با

 کی؟ من؟ -

 و زد ودب شده گیج که قاسمی و من به خبیثی لبخند و صندلیش به داد تکیه متین

 :گفت

 روح بود کرده فکر قاسمی و بودی شده قایم ماشین عقبصندوق تو که روزی اون -

 .هستی

 با و دهنم جلوی گرفتم رو دستم. چشمم جلوی اومد روز اون خاطرات تمام لحظه یک تو

 .کردم نگاه خندید،می و بود گذاشته صورتش جلوی رو دستش که قاسمی به خنده

 !یشهنم باورم وای، ای -

 .بردید سکته مرز تا رو من روز اون که بودید شما پس -

 :گفتم و شدم جوگیر دوباره باز

 .آوازخوندنتون اون با کردید، کر رو گوشم هم شما -

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم. شدم جوگیر هم باز فهمیدم متین خندیدن با

 .کردم شوخی البته -

 :گفت مؤدبانه و خندید قاسمی

 .داشتم صدایی چه موقع اون دونممی ودمخ نه، -

 .جانقاسمی بری تونیمی خب، -

 که درحالی متین. رفت بیرون اتاق از گرم خداحافظی از بعد و گذاشت احترامی قاسمی

 :گفت داد،می تکیه

 .ها میشی پسرخاله زود -

 :نالیدم و گذاشتم صورتم روی رو دستم

 .دادم سوتی باز وای -

 .گیرهنمی دل به قاسمی خیال،بی -

 .بود سرباز موقع اون یادمه -

 .داره بچه دوتا هم االن اینجا، اومد قراردادی شد تموم که خدمتش آره، -

 سالشونه؟ چند جان، ای -

 .دوقلو هستن، دوساله گمونم -
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 .ها بگی چیزی یه خواستیمی راستی -

 ور میزش روی هایوسیله با الکی که طورهمون. شد هول انگار اما چرا؛ دونمنمی

 :گفت رفتمی

 .میگم بعداا  نبود، مهم هیچی، -

 .رفتم بیرون اتاقش از و انداختم باال ایشونه

*** 

 حال

 و کردم درست رو ممقنعه. خورد در به ایتقه که بودم زده زل پرونده به همچنان

 : گفت و تو آورد رو سرش کیوان. گفتم بفرماییدی

 .آوردنش -

 .بیرون زدم اتاق از و کردم سر بود افتاده که رو چادرم و شدم بلند سریع

 نشسته صندلی روی که جوونی و قدبلند مرد و متین به و بودیم ایستاده شیشه پشت

 خودش یگفته به که بود پیشونیش روی زخمی و بود بور موهاش. کردیممی نگاه بود

 نامزد. «ابر فرهود»: مکرد تکرار خودم برای رو اسمش. داشت بچگیش دعوای از حکایت

 آدم. بزنه هم به رو نامزدی این داشت قصد رضوانه شخانواده یگفته به که رضوانه

 بود ریخته هم به موهاش. آوردمی جوش زود دیگران یگفته طبق و اومدمی نظر به عصبی

 .بود شده قرمز هاشچشم و

 .شنوممی خب -

 بگم؟ باید رو چی -

 کشتیش؟ چرا -

 .عزادارم من چی؟ یعنی -

 جای من که گفت «بشین» بلند صدای با و شد بلند متین. کشیدمی داد و بود شده بلند

 کشید رو خودش کیوان. بودمش ندیده عصبی و جدی قدراین حاال تا. کردم کپ فرهود

 :گفت گوشم دم و سمتم

 نه؟ شد ترسناک خدایی -

 :گفت زد،می قدم که طورنهمو بود ایستاده حاال که متین. ندادم جوابی و خندیدم

 بازم تهدیدآمیز، هاینامه تهدیدآمیز، تلفنی هایپیغام تهدیدآمیز، هایپیامک -

 بگم؟

 :گفت و انداخت زیر رو سرش فرهود

 به از که بود این برای فقط خدا خداوندی به اما فرستادم؛ رو هااون من آره -

 .بودم عصبی نامزدی زدنهم

 :گفت لرزون صدای با دوباره و کرد مکثی

 .زدمی هم به رو چیزهمه داشت اون اما بودم؛ رضوانه عاشق من -

 بزنه؟ هم به رو نامزدی خواستمی چرا -

 گفته چی دونمنمی بود، گفته بد رضوانه پیش من از بود، گرفته قرار بینمون یکی -

 .بشه متنفر ازم بود شده باعث بود، هرچی اما بود؛

 کی؟ -

 از نشونی هیچ اما کردم؛ کاری هر. نگفت بهم رو اسمش وقتهیچ وانهرض دونم،نمی -

 .نداد بهم بود کرده رو کار این که نامردی اون
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 داریم؟ نگهش تونیمنمی -

 .اونه کار قتل بده نشون که نداریم مدرکی نه، -

 کردنمتهم برای محکمی مدرک تهدیدآمیز پیغام دونه دوتا و عصبانیت یه گفت،می راست

 خارج بازجویی اتاق از متین. کردیممی پیدا تریقوی مدرک باید نبود، داشتنشنگه و

 :گفت پکر کردمی صاف رو شیقه که طورهمون و شد

 .اونه کار بده نشون که نیست مدرکی هیچ هیچی، -

 .مونده نزدیکانش و هاشدوست با زدنحرف هنوز نکن، عجله حاال -

 :گرفتم تشسم به و ریختم براش آبی لیوان

 .نخور حرص قدراین حاال -

 .کشید سر نفسیک رو آب و گرفت رو لیوان و زد لبخندی

 نشد؟ خبری باشه دیده قتل موقع رو قاتل که کسی از دستت، قربون -

 بستبن به که بود وقتی کارمون تو هالحظه بدترین. دادم تکون نه معنای به سری

 ما و میره راه هاخیابون تو راستراست داره قاتل دونستممی وقتی. خوردیممی

 زدم اداره از شد تموم که کاریم ساعت. شدمی بد حالم نداریم مدرکی ترینکوچک

 .شد بلند پشتم از مزاحم همیشه صدای که کردممی باز رو ماشین در داشتم. بیرون

 .نباشی خسته سالم، -

 :گفتم خوردهگره هایاخم با و برگشتم ـینه*سـبه دست چرخوندم، حدقه تو رو هامچشم

 فرمایش؟ -

 !ها دادم سالم -

 کنی؟می کارچی اینجا علیک، که گیریم -

 ...اومدم -

 و اومدمی روز هر که رو چیزی بگه، خوادمی چی دونستممی. کنه کامل رو حرفش نذاشتم

 فیاضا آدم یک رو فرشید بودم، شده خسته دیگه. «بزنم سر بهت اومدم» کردمی تکرارش

 .دادمی عذابم بیشتر بودنش با لحظه هر که دیدممی زندگیم تو

 من دنبال شدی پا چی برای بردار؟ من سر از دست نگفتم بهت مگه چی؟ که اومدی -

 تهران؟ اومدی

 ...من آیدا -

 چی؟ تو هان؟ چی؟ تو -

 :گفتم و دادم تکون تهدیدوارانه رو ماشاره انگشت

 ...ببینمت رادمان و خودم دوروبر دیگه یدفعه -

 :گفت پوزخند با و گرفت و دستم مچ

 .ببینمش دارم دوست پسرمه، هان؟ کنی؟می کارچی ببینی اگر -

 :گفتم مچم دور دستش زیاد فشار به توجهبی و زدم پوزخندی خودش مثل

 !دیدمتنمی دیگه زن یه ـل*بغـ تو روز اون بودی پایبند تبچه و زندگی به اگر -

 پارک اداره از تروراون کوچه چند ماشین که کردم خداروشکر. شد داد به تبدیل صداش

 .موندنمی آبرو برام وگرنه بود؛

 بکشم؟ باید کی تا اما کردم؛ اشتباه من آره کردم، غلط گفتم بار هزارده المصب د -

 هان؟
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 .کردیمی هم اینجاش فکر باید رسیدیمی هوست به داشتی که موقع اون -

 کردم سعی. شده کبود مچم دور کردم احساس که بود شده زیاد قدر اون شدست فشار

 افتادم، قدیم یاد. بود بیشتر اون قدرت و نداشت ایفایده اما کنم؛ آزاد رو دستم

 دعوامون کردم اعتراض دیراومدنش به وقتی بار یک. بود شده بد باهام که زمانی اون

 از و بودم نشسته اومدنش امید به ناپهکا روی صبح چهار ساعت تا که میاد یادم. شد

 که اعتراض بهش. نخوابیدم چرا نپرسید حتی اومد که هم وقتی و جویدممی ناخن استرس

 رو دستم مچ طورهمین هم شب اون. کرد شروع رو دعوا بود، تلنگری منتظر انگار کردم

 :کشید بیرون قدیم به فکر از رو من بود شده ترآروم حاال که صداش. گرفت

 ...فرصت یه -

 :کشیدم داد و حرفش تو پریدم

 چندشم بینمتمی متنفرم، ازت میاد، بدم ازت فهمی؟نمی چرا گمشو، برو فرشید -

 !میشه

 آشنا من برای و غریبه اون برای که شد بلند پشتش از صدایی بگه چیزی خواست تا

 :بود

 شده؟ چی آیدا -

 اون. شدم خیره کردمی نگاه فرشید به یعصب صورت و خوردهگره هایاخم با که متین به

 رو فرشید متین خواستنمی دلم هم طرفی از اما بود؛ متین اومدن اتفاق بهترین لحظه

 رو دستم مچ فرشید. بود عذابم باعث خودش داشت خبر طالقم یقضیه از که همین ببینه،

 وقتی. بودن دیده شمال تو رو همدیگه شدن، خیره هم به. متین سمت برگشت و کرد ول

 .بودم خورده تیر

 .بفرمایید شما جناب، نیست چیزی -

 که بشم سوار تا کردم باز رو ماشین در برم، زودتر و کنم استفاده فرصت از خواستم

 :غرید هاشدندون الی از و گرفت رو مچم باز فرشید

 ...وایسا سرجات دقیقه یه -

 :موند نیمه حرفش متین عصبی صدای با که

 !ببینم رو تشدس کن ول -

 .خانوادگیه موضوع نکنید، دخالت گفتم بهتون -

 خانوادگی؟ و چیچی ببینم، گمشو برو -

 وجود تمام با لحظه اون. کنه خالصم فرشید دست از تا کردم نگاه متین به التماس با

 اون پی رفت ذهنم. گرفته رو دستم که داشتم بدی احساس. بود اومده بدم فرشید از

 وجود تمام با االن اما بود؛ آدم ترینجذاب برام روز اون. دیدمش ساژپا تو که روزی

 :گفت بلندی نسبتاا  صدای با میشم اذیت دارم دید که متین. بودم متنفر ازش

 .ببینم کارت رد برو -

 :گفت پوزخند با و متین سمت رفت و کرد ول رو دستم فرشید

 بکنی؟ غلطی چه خوایمی نرم -

. دندهیک و لجباز هم هردو و بودن عصبی هردو. نیفته تفاقیا که کردممی خداخدا

 تا. بودیم تاسه ما فقط زد،نمی پر کوچه تو هم پرنده انداختم، دوروبرم به نگاهی

 انگار لحظه اون. بود شده کوچه وارد که افتاد کیوان به نگاهم بگم چیزی خواستم

 تونستمنمی روز فردا افتادیم اتفاقی دوتا این بین اگر. بودن داده بهم رو دنیا

 .کنم بلند سردار یا مخانواده جلوی رو سرم

 افتاده؟ اتفاقی -

 دیدن با فرشید اما بود؛ زده زل فرشید به اخم با طورهمون و نگفت چیزی متین

 :گفتم بشنوه خودش فقط که طوری آروم فرشید به و جلو رفتم. ترسید کمی کیوان
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 .زنیممی حرف هم با عداا ب برو نکن، درست شر فرشید -

 به رو کردمی باز رو ماشینش در که طورهمون چون داشت؛ رو قصد همین هم خودش انگار

 :گفت و کرد متین

 .دارم کار تو با هم باز من -

 تازه انگار. شد آزاد مشدهحبس نفس فرشید رفتن با. رفت و داد گاز و گفت رو این

 .بکشم راحت نفس یه تونستم

 بود؟ کی -

. نگم و بپیچونم تونستمنمی. کردمی نگاهم داشت اخمی نیمچه با کردم، نگاه بهش

 :گفتم کنم نگاه بهش اینکه بدون و جدول لب نشستم. بگم رو راستش بودم مجبور

 .سابقم همسر -

 از بعد. دارن حالتی چه ببینم تا نکردم بلند سر. نشد بلند کدومشونهیچ از صدایی

 آب یشیشه که متین به و کردم بلند سر. شد گرفته صورتم جلوی آبی یشیشه دقیقه یک

 .زدمی محوی لبخند حاال و بود رفته بین از اخمش. کردم نگاه بود گرفته جلوم رو

 .رفت دیگه بخور، -

 :زدمی حرف خودش با داشت انگار. شد بلند کیوان صدای که بگم چیزی خواستم

 !بودا خوشتیپ ولی -

 متین هایاخم دیدن با و برگشت کیوان. هم تو رفت متین هایاخم اام گرفت؛ مخنده من

 و داد نشون شدههول رو خودش شوخی به. زدمی حرف بلندبلند داشت که فهمید تازه

 :گفت سریع

 رسه؟نمی درپیت متین پای به البته -

 درپیت؟ متین -

 :گفت شیطنت با و زد چشمکی

 .رپیتد متین بردپیت، دوم ینسخه دیگه، آره -

 دونستمی خوب کیوان. خندیدمی داشت هم متین خود. خنده زیر زدم حرفش شدنتموم با

 .تکوندم بود شده خاکی که رو چادرم و شدم بلند جام از. کنه عوض رو جو باید چطور

 برسونمت؟ خوایمی -

 .دارم ماشین ممنون نه -

 :گفم لبخند با و کردم مکثی

 .فرشید رفتار بابت ببخشید -

 .بود لبخند لبش رو اما کرد؛ ماخ

 کنی؟می خواهیمعذرت چرا تو -

 نشد؟ تموم هادادن قلوه و دل -

 لبمون رو همچنان لبخند اما گرفتیم؛ فاصله هم از کمی متین و من گفت که رو این

 .بود

 

*** 

 یاسی
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 بازی بودم کنده کناریم درخت از که برگی با و بودم نشسته پارک نیمکت روی

 باعث و داشت سوز بدجوری هوا. بودن شلوغ هاخیابون هنوز و بود هشت اعتس. کردممی

 و بود خلوت هاخیابون برعکس پارک. بلرزم ناخودآگاه بار یک دقیقه چند هر شدمی

 خیالبی رو خونه گرمای سرما، این تو کی آخه داشتن، حق. شدمی پیدا آدم وتوکتک

 رستوران به رفتن برای رو مازیار نهادپیش اینکه از لحظه یک پارک؟ میاد و میشه

 حرف باهاش خلوت جای یه خواستممی اینکه یادآوری با اما شدم؛ پشیمون کردم رد

 رد خیابون از تا دوییدمی زاگزیگ که افتاد مازیار به نگاهم. شدم خیالبی بزنم

 تو یهابستنی دیدن با رسید که وقتی. بود دلقک ذاتاا  پسر این گرفت، مخنده. بشه

 : گفتم گردشده هایچشم با دستش

 چین؟ اینا -

 :گفت و گرفت باال رو هابستنی

 .بستنی میگن اینا به ما دهات تو -

 خوره؟می بستنی کسی سرما این تو تو؟ بودی کی یخوشمزه -

 :گفت خیالبی نشستمی نیمکت رو که طورهمون

 .بلرزی سرما از بخوری بستنی همینه، به کیفش اتفاقاا  -

 ریلکس خیلی اون. گرفتم دستش از رو بستنی و نشستم. نداشتم کردنبحث یحوصله

 تو. کنم شروع چطور بودم مونده و رفتممی ور باهاش من اما خورد؛می رو بستنیش

 از خالی ذهنم زدممی حرف باید که االن اما کردم؛ تکرار رو هامحرف هزاربار خونه

 .بود شده حرفی هر

 .بزنم رو هامحرف که اینجا اومدیم این برای که دونییم حتمااِا  خب، -

 .بود شده تنگ برام دلت کردم فکر واقعاا؟ -

 :کشیدم داد و بستم رو هامچشم حرص با

 !مازیار -

 .شنوممی بگو نزن، بابا باشه -

 :کردم شروع دادمشمی بیرون بخار مثل که طورهمون و کشیدم عمیقی نفس

 من که دونیمی خوب خودت زدم، بهت بیمارستان تو رو هامحرف از قسمتی تا روز اون -

 ایعالقه وسط این که دونیمی خوب. باشیم هم با مدت یه کردم قبول پدرم احترام به

 .تو برای نه من، برای نه نبوده، درکار

 :گفت جدی دربیاره بازیمسخره باز خوادمی کردممی فکر که تصورم برخالف

 .من نه بزن حرف خودت جانب از -

 :گفتم لرزون صدای با. بدم احتمالی چنین درصد یک خواستمنمی شد، حبس نفسم

 چی؟ -

 ندارم؟ حسی من که دونیمی کجا از تو. نیست حسی که بگو خودت جانب از میگم -

 :گفتم بود شده مالیده مانتوم به که بستنی به توجهبی و نشستم صاف

 داری؟ -

 شوخی همیشه مثل خواستمی دلم. نه بگه که خواستمی دلم وجود تمام با لحظه اون

 جدی که طورهمون و نبود یار باهام بخت اما خنده؛ زیر بزنه االن و باشه کرده

 :گفت کردمی نگاهم

 .دیگه دله خب اما اومد؛ خوشم ازت کم مدت این تو چطور دونمنمی دارم، آره -

 :گفتم کالفه و شدم بلند
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 .ستساده وابستگی یه فقط نای ببین نه، نه، نه، -

 :پرسید اخم با و شد بلند من مثل هم مازیار

 کنی؟می طوراین چرا چته؟ تو -

 .اشتباهه این باشه، طوراین نباید ببین -

 دارم؟ دوست من اینکه اشتباهه؟ چی -

 :کشیدم داد

 !نگو رو لعنتی یجمله این نگو، -

 :گفت ندیدم ازش حاال تا که دیتیج با و ایستاد صورتم به صورت و ترجلو اومد

 .بگو رو حرفت کالم، یک -

 تو رو زورم تمام. گفتممی باید چی؟ که باالخره اما بود؛ سخت انداختم، زیر رو سرم

 : گفتم و ریختم صدام

 !حسی هیچ ندارم، حسی هیچ بهت من -

 میونه؟ در کسی پای -

 کاش ای که «آره» گفتم که گذاشت دهنم تو کی دونمنمی اما بگم؛ خواستمنمی

 ...گفتمنمی

*** 

 آیدا️

 چرا دونستمنمی. کجام فهمیدمنمی بودم، گیج. اومدمی طرف همه از گریه و جیغ صدای

 جمعیت سمت به ایخاطره هیچ بدون بودن، کرده پاک کلی به رو محافظه انگار. اینجام

 ی؟چ برای اما کردن؛می گریه. خراشیده هاشونصورت و بود قرمز همه هایچشم. رفتممی

 یک تو. کردممی نگاه بهشون نگران هاییچشم و باز دهن با و رفتممی جلو کی؟ برای

 رو بازوم زیر کسی بیفتم اینکه از قبل کرد، گیر چیزی به پام کردم احساس لحظه

 زیر به. کردمی گریه هم اون بود، قرمز هم اون هایچشم. بود آیهان برگشتم،. گرفت

 کجا که فهمیدم تازه انداختم،برم دورو به نگاهی. بود قبر یک کردم، نگاه پاهام

 . قبرستون تو بودم،

 شده؟ چی آیهان -

 تربلند و آوردم بیرون دستش تو از رو دستم. زیر انداخت رو سرش فقط نگفت، چیزی

 :گفتم

 شده؟ چی. بده رو من جواب آیهان، -

 سمت به تند هایقدم با و شدم خیالشبی. شسر بکشم جیغ خواستمی دلم. سکوت همچنان

 تونستممی اما بودم؛ آروم ظاهراا . خبره چه که بفهمم خودم خواستممی. رفتم جمعیت

 باز بعد. نشده چیزیش کسی که دادممی دلداری خودم به. بشنوم رو قلبم کوبش صدای

 که دادممی اریدلد خودم به باز کنن؟می گریه دارن جمعیت چرا پس پرسیدممی خودم از

 روی آرسام اسم دیدن از روز اون تا که من. باشن گرفته آرسام برای مراسم شاید

 سنگ روی آرسام اسم کاش ای که کردممی آرزو حاال شدم،می دیوونه لعنتی سنگ اون

 .ایدیگه کس نه باشه

 اهمنگ. رفتم بودن شده جمع دورش همه که قبر سمت به و دادم جا جمعیت بین رو خودم

 موهایی و خون مثل قرمز هایچشم با. بود کیوان ایستاد، قلبم. شد زوم کسی روی

 کارچی اینجا کیوان. نداشتن حرکت جون دیگه پاهام. ایستادم حرکت از. ژولیده

 پوشسیاه مرد اون. کردمی گریه براش طوراین داشت که شناختمی رو آرسام مگه کرد؟می

 هرچی رو نگاهم است؟ شکسته قدراین چرا شده؟ خم کمرش چرا ایستاده؟ کنارش که کیه

 هم قدم آخرین نیاوردم، طاقت دیگه. شدمی آشنا برام بیشتر دوختممی هم به بیشتر

 و کنار رفتن همه لحظه یک تو انگار. رسوندم قبر سنگ به رو خودم و برداشتم
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 روش که بود خاک کپه یه نبود، قبر اما بشینم؛ قبر سنگ کنار آزادانه تونستم

 هم قبر براش مرده، ساله یک که آرسام اما بود؛ تازه. بودن انداخته پارچه

 گوشم توی هازن شیون و گریه صدای بودم، گیج خوابیده؟ زیر این کی پس گذاشتن،

 هامگوش روی رو دستم. بشن نامفهوم و گنگ برام هاصحنه شدمی باعث و پیچیدمی

 :شنیدممی رو زن جیغ صدای هم باز اما گذاشتم؛

 !سرم تاج وای عزیزم، آخ پسرم، آخ -

 کیوان به نگاهم. بود نامفهوم و گنگ برام شچهره شناختمش،نمی کردم، نگاه بهش

 :کردم زمزمه لب زیر ناخودآگاه. بود زده زل بهم افسوس با افتاد،

  شده؟ چی -

 داد گفت؟نمی یچیز کسهیچ چرا بودم، شده خسته دیگه. نگفت چیزی و لرزید شچونه

 :کشیدم

 شده؟ چی بگه بهم یکی -

. شد تربلند هاشیون صدای بود، شده تازه دلشون داغ من داد صدای شنیدن با انگار

 ...که برگشتم قبر سمت به بیچارگی با. بود اومده در هم خودم اشک

 هایچشم مشکی، موهای. سالهسی حدوداا  بود، مرد یه. افتاد قبر باالی عکس به چشمم که

 انگار بود؟ کی. آشنا حال عین در اما بود؛ قیافهخوش. اخمو صورتی و تیره سبز

 اما بودم؛ کرده زندگی باهاش هاسال انگار. شناختمشنمی اما بودمش؛ دیده هابار

 .بود غریبه برام

 خواستمنمی خواستم،نمی اما بود؛ کی اینکه خاطرات،. شدمی روشن برام چیزهمه کمکم

 باز زن جیغ صدای. بمونه مجهول شخص یه برام داشتم دوست. کیه عکس این بدونم

 :شد بلند دوباره

 ...متینم پسرم، آخ، -

 رو؛ اسم این نشنوم تا گذاشتم هامگوش روی رو دستم. آشنایی اسم چه متین، متین،

 هم هامچشم ،«محمدی متین مرحوم» بود مونده زیرش نوشته و عکس روی چشمم اما

 کردم،می حس رو بود روون چشمم از که سیلی. تونستمنمی اما ببندم؛ مخواستمی

 مثل کشیدم،می جیغ. نبود غریبه برام عکس صاحب دیگه حاال. شده چی که فهمیدممی

 که صدایی به توجهی. گرفت رو هامدست پشت از دستی. دادممی خراش رو صورتم بقیه

 .کشیدممی جیغ فقط و نداشتم گفتمی رو اسمم

 ...حاال آرسام اول کردم؟ گناهی چه من مگه چرا؟ -

 رو اسمم همچنان. کردنمی ولم همچنان دست. بدم ادامه رو حرفم که ذاشتنمی هقمهق

 اصالا  مگه بمیرم؟ بمیرم؟ خودم درد به ذاشتنمی چرا مزاحم؟ این بود کی. زدمی صدا

 برادرم وقتی باشم؟ نم چرا نیست اون وقتی باشم؟ زنده باید چرا بودم؟ زنده من

 باشم؟ من چرا نیست بزرگخانم وقتی باشم؟ من چرا نیست

. بودن نامفهوم اصواتی برام هاشحرف و هاشناله شد،می اکو سرم توی خوننوحه صدای

 از سرم پشت فرد. شدن هادست اون اسیر هامشونه بار این اما شدن؛ آزاد هامدست

 :داشتبرنمی دست صداکردنم

 ...آیدا باش، آروم آیدا، -

. کجا از دونستمنمی خورد،می صورتم به متعدد هایضربه اسمم صداکردن با زمانهم

 چنگ اکسیژن ایذره برای رو هوا. بکشم نفس تونستمنمی بودن، شده قطع انگار هامنفس

 دستش کسی انگار میره؛ سیاهی داره هامچشم کردممی احساس. بود فایدهبی اما زدم؛می

 به و گرفت رو لباسم پشت از دستی و کردمی مخفه داشت و بود پیچیده گردنم دور رو

 از شدت با رفته دست از نفس و شد سیاه چیزهمه لحظه یک تو. کشید عقب سمت

 نفسنفس وحشیانه. انداختم چنگ لباسم ییقه به و نشستم سریع. زد بیرون مـینه*سـ

 خیسی. شدمی کشیده کمرم روی آروم دستی. ندم دست از رو هوا از ایذره تا زدممی

 باالخره تا بودم حالت اون توی دقیقهپنج حدود. کردممی حس هامگونه روی رو اشک

 چیزی اولین. انداختم نگاهی دوروبرم به و کردم باز رو هامچشم. شدن منظم هامنفس
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 اتاقم تو داختم،ان دوروبرم به ایدیگه نگاه. بود آیهان نگران هایچشم دیدم که

 . بودم

 آبجی؟ خوبی -

 شده؟ چی -

. اتاق از میاد داره تگریه صدای دیدم خونه اومدم بگی، بهم باید تو رو این -

 .کنیمی گریه خواب تو داری دیدم اومدم

 خواب؟ -

 برای باشه؛ خواب هم این ترسیدممی بود؟ خواب هاصحنه اون یهمه یعنی شد؛نمی باورم

 شوکه کمی جیغم صدای از که آیهان. شد بلند جیغم که گرفتم دستم از نینیشگو همین

 :گفت بود شده

 گیری؟می نیشگون رو خودت چرا دخترجون نیست، خوب حالت جدی انگار نه -

 .بیدار یا خوابم ببینم خواستممی -

 دیدی؟می خوابی چه حاال ببینم -

 گفتم،می براش اگر. افتادم مخواب یاد کنم تعریف براش و کنم باز دهن خواستم تا

 برای کردی؟ گریه براش چرا اصالا  یا خوابیدی؟ متین فکر تو بگه گشتبرنمی وقتاون

 :گفتم و شدم تعریف خیالبی همین

 .نیست یادم دونم،نمی -

. نکرده باور که بود مشخص. خودتی خر میگه داره بود معلوم که کرد نگاهم جوری

 تا. بود باهوش و تیز آیهان بچگیم همون از یادمه. کنهنمی باور که دونستممی

 یه نکهای برا یادمه. خوندمی هامچشم از فوراا  گفتممی دروغی یا کردممی کاریخراب

 آوردن یاد به با. نبینه رو هامچشم که زدممی آفتابی عینک کردم غلطی نفهمه موقع

 که طورهمون بود، کرده هنگ جداا  دفعهاین دیگه که آیهان. خنده زیر زدم کارم این

 :گفت شدمی بلند تخت روی از

 .رفت دست از خواهرم بزنم، تیمارستان به زنگ یه برم من -

 شروع تخت رو و شدم بلند بیرون رفت که اتاق از. بیرون زد اتاق از و گفت رو این

 :زدممی داد خنده با و پریدممی. سالمه 25 که انگارانگارنه. بپربپرکردن به کردم

 ...کجی کجکی، زیم، زیم زیم زیم زیم -

 ایستاده در چهارچوب تو باز دهن با که افتاد آیهان به چشمم بدم ادامه خواستم تا

 .کردم وجورجمع رو خودم و ایستادم. بود

 کجان؟ هااین مامان میگم ام، -

 خوبی؟ مطمئنی -

 .دیگه کردممی شادی داشتم کمیه خب -

 شادی وقتاون پری،می پایین باال میمون مثل داری درازت قد و هیکلت این با -

 کردی؟می

 شدممی رد کنارش از که طورهمون ظاهر تو اما کشیدم؛می خجالت داشتم کلی دلم تو

 :گفتم پرروپررو

 .نیستم عبوس تو مثل بده -

 :گفتمی که شنیدم رو صداش رفتممی آشپزخونه سمت به که طورهمون

 .درازیزبون ایآید همون هنوزم -

 از بود پری. کردم نگاه رو داخلش و کردم باز رو یخچال در. نشست لبم روی لبخندی

 .خالی
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 .نیست اونجا چیزی نکن، وجوجست رو تو اون بیخودی -

 :گفتم آویزون یولوچهلب با

 .که گشنمه من خب ا ، -

 هم به رو هامدست ذوق با. افتاد پیتزاها به نگاهم تازه و کرد اپن به ایاشاره

 .سمتشون دوییدم و زدم

 .بشه هاتبچگی مثل عقلتم شده باعث قدیمی یخونه به برگشتن انگار نه -

 پیتزا بوی کردم باز که رو درش. قاپیدم رو پیتزا جعبه و ندادم اهمیتی هاشحرف به

 برش یک. بود افتاده آب دهنم. ببندم ـذت*لـ با رو هامچشم لحظه چند شد باعث

 با رو پیتزا. شد بلند موبایلم صدای که بودم نزده رو اول گاز هنوز اما تم؛برداش

 :گفتم شدممی بلند که طورهمون و انداختم حرص

 .شانس این تو تف ای -

 :گفت خندیدمی که طورهمون آیهان

 .گذروندیمی خوش داشتی زیادی دیگه -

 رو شکلک گوشی روی سما دیدن با اما برداشتم؛ رو گوشی و درآوردم براش شکلکی

 پلی ذهنم تو مدام خوابم دادم، قورت زوربه رو دهنم آب. متین شد؛ خشک صورتم

 : اومدم در فکر از آیهان صدای با. شدمی

 نداری؟ دادنجواب قصد -

 اتفاقی متین برای نکنه که بود این فکرم مدام اما کردم؛ وصل رو تماس سریع

 :گفتم معطلی بدون گفتنشالو صدای پیچیدن با. باشه افتاده

 نشده؟ که چیزیت خوبی؟ -

 :گفت متعجب و آروم صدای با. شد برقرار سکوت لحظه چند

 !شده؟ چیزی سالمم، خوبم، -

 ای؟زنده مطمئنی -

 رو گندکاریم خواستم تا میگم، وپرتچرت دارم فهمیدم تازه. کرد سکوت دوباره باز

 : گفت کنم درست

 آیداجان؟ خوبی -

 :گفتم کندم،می رو اپن روی برچسب که طورمونه دستپاچه

 شده؟ چی حاال خب. کردم شوخی آره، -

 :گفت و شد خیالبی اما نشده؛ قانع که بود معلوم

 .میدم بهت که آدرسی به بیای باید -

 چی؟ برای -

 :شدن گرد هامچشم زد که حرفی با بعد کمی. کرد نگرانم دوباره باز کشید که پوفی

 .کرده یخودکش فرهود -

 پی رفت ذهنم لحظه همون چی؟ برای. بگم چی باید بودم مونده بود، اومده بند زبونم

 .بود رسیده قتل به اما کرده؛ خودکشی گفتنمی هم سهراب سهراب، پرونده

 خطی؟ پشت هنوز الو؟ -

 .رسونممی رو خودم رو آدرس بفرست. آره... آ -

 .خانما خانم باش خودت مراقب -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

173 

 

 خواستم تا. کردم قطع و زدم کوچیکی لبخند اما بودم؛ شوک تو زهنو اینکه با

 و کشیدم عقب رو خودم. محکمی چیز تو رفتم سر با بشم حاضر و اتاق تو برگردم

. کردم نگاه کردمی نگاه بهم اخم با که آیهان به مالیدممی رو دماغم که طورهمون

 بود؟ ننشسته صندلی رو مگه کرد؟می کارچی اینجا این

 ایستادی؟ من پشت چرا -

 .کردمی نگاهم اخم با همچنان

 بود؟ متین -

 مگه؟ چطور. خب آره -

 :گفت و زد پوزخندی

 نه؟ بودی نگرانش -

 :گفتم درهم هایاخم با و برداشتم صورتم روی از رو دستم

 .بگو ترواضح نمیشم منظورت یمتوجه -

 :گفت و زد رو درارحرص پوزخند همون دوباره باز

 نفهمی؟ به زنیمی رو خودت یا فهمیمین -

 !کن صحبت درست -

 :گفت و برد باالتر کمی رو صداش

 نکنه. شدید صمیمی خوب گید؟می بهم چیا دیگه. خانما خانم باش خودت مراقب هه، -

 اطالعم؟بی من و خبریه

 کرد؟می صحبت من با طوراین داشت حقی چه به. شدممی منفجر عصبانیت از داشتم دیگه

 .مریضی که تویی این نیست، چیزیهیچ متین و من بین بفهم، رو دهنت حرف -

 اما کردم؛ سپر رو دستم سریع. داد هلم و داد دست از رو کنترلش انگار لحظه یک تو

 رو لبم و بود شده جمع هامچشم تو اشک. اومد در دادم و خورد اپن به شدت با کمرم

 :پریدم جا از زد که ادید با. بودم گرفته دندون به درد از

 !بکنی تونیمی بخوای که غلطی هر االن نکن فکر هیچی، که شدی جدا فرشید از -

 بغضم و نشستم زمین روی. رفت بده زدنحرف فرصت بهم اینکه بدون و گفت رو این

 بهم رو هاحرف اون تونست چطور. بود نزده حرف باهام طوراین وقتهیچ آیهان. ترکید

 رو هوام فرشید برابر در حتی حال همه در که مهربونی برادر اون دیگه انگار بزنه؟

 بلند گوشیم اساماس صدای که نشستم سرد هایکاشی روی طورهمون ربعی یک. نبود داشت

. نداشتم هم ایچاره اما نداشتم؛ رفتن یحوصله. بود فرستاده رو آدرس متین. شد

 .بزنم آب صورتم به ات رفتم بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند

 

 و بود ابری هوا. بیرون زدم خونه از و پوشیدم رو هاملباس صورتم زدنآب از بعد

 یه. رسیدم موردنظر آدرس به باالخره ساعتنیم از بعد. بگیره بیشتر دلم شدمی باعث

 ماشین. سنگی و آجری شخصی هایخونه و قدنیم و قد هایساختمون با بود متوسط یمحله

 که ساختمونی سمت به ذاشتم،می جیبم تو رو سوئیچ که طورهمون و کردم پارک رو

 نظر هرکسی و بود شده بلند جمعیت بین گنگی یزمزمه. رفتم بود شده جمع جلوش جمعیت

 ساختمان» یجمله. شدم ساختمون وارد و شدم رد جمعیت بین از. دادمی ایکارشناسانه

 اتفاق سوم یطبقه در حادثه و بود طبقهپنج. خوردمی چشم به ورودی در باالی «باران

 حالم قدیمی آسانسور هایتکون. زدم رو سوم یدکمه و شدم آسانسور سوار. بود افتاده

 گچ مثل صورتم و نداشتم آرایشی انداختم، خودم به نگاهی آینه تو. کردمی بدتر رو

 : پیچید ورآسانس داخل زنی صدای. قرمز هامچشم زیر و بود شده سفید

 .سوم یطبقه -
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 درش یکیش که بودن رومروبه واحد چهار. شدم خارج آسانسور از و شد باز کشویی در

 در جلوی دریضرب صورت به زردرنگی نوار و بودن ایستاده سرباز دو جلوش و بود باز

. کوچیک و نقلی یخونه یه. شدم خونه وارد و زدم باال رو هانوار. بودن چسبونده

 چند. بود منظم و مرتب ظاهر به چیزهمه فرهود کوچیک ولی زیبا آپارتمان داخل

 روی خوابش اتاق داخل فرهود جسد. بودن نگاریانگشت و بررسی حال در پلیس مأمور

 رنگ سفیدرنگش شرتتی. بود تنش سفید شرتتی و رنگآبی یپیژامه یه. بود افتاده تخت

 یکتابخانه یه اتاق داخل. بود مرتب چیزمهه هم خواب اتاق داخل. بود گرفته خون

 کوچیک میز یک و دیواری کمد یه شد،می دیده کامپیوتر اون روی که کار میز کوچیک،

 قوطی بخش،آرام و مسکن قرص یجعبه عسلی میز روی. کرد جلب رو نظرم تخت کنار عسلی

 متین صدای با. شدمی دیده تلفن گوشی و آب، خالینیمه لیوان ای،نقره فندک سیگار،

 لبخند روحم مثل صورت دیدن با. برگشتم سمتش به و برداشتم اتاق بررسی از دست

 :گفت نگرانی با و رفت بین از محوش

 خوبی؟ -

 .خوبم آره -

 .نداری صورت به رنگ نکنم، گمون ولی -

 :گفتم رفتممی جسد سمت به که طورهمون و برگردوندم رو روم

 .خوبم که گفتم -

. بود شده کشیده سفیدرنگ ایملحفه صورتش روی و بود بیرون تخت از فرهود راست دست

 اسلحه دستمالی با. بود افتاده کنصداخفه به مجهز اسلحه یه زمین روی و تخت کنار

 مأمور تحویل و گذاشتم پالستیکی یکیسه داخل کردم، وارسیش دقت به و برداشتم رو

 سمت شقیقه در ایگلوله جای. زدم کنار فرهود صورت روی از رو ملحفه. دادم کنارم

. بود شده سرازیر جاهمون از خون از باریکی جوی. بود مشهود کامالا  مقتول سر راست

 و بود ریخته هم به رختخواب وضعیت. بود شده دوخته سقف به فرهود بازنیمه هایچشم

 که بود مشخص. دهکشی ـوش*آغـ به رختخواب در رو مرگ فرهود که داشت اون از حکایت

. گذرهمی مرگ وقوع از زیادی زمان مدت که این ضمن شده، شلیک نزدیک از گلوله

 :گفتم و متین سمت برگشتم

 شده؟ چی خب -

 با مأمور و کرد اشاره کناری مأمور به کردمی نگاهم نگرانی با هنوز که متین

 .کرد دادنتوضیح به شروع محکم لحنی و جدی صورتی

 که داد اطالع ما به فرهود، همکار و دوست عباس، که بود صبح یازده حدود ساعت -

 کالنتری گشت تریننزدیک به بالفاصله ما خبر اعالم با. کرده خودکشی به اقدام فرهود

. کردن تایید رو عباس اظهارات محل در حضور با کالنتری مأمورهای. دادیم اطالع

 روروبه فرهود جسد با متأسفانه و رسوندیم اینجا به رو خودمون هم ما بالفاصله

 که طورهمون اون. کرده خودکشی فرهود که داشت اون از حکایت امر ظواهر. شدیم

 تجاری شرکت یک کارپرداز کردید بررسی و تحقیق برزگر خانم قتل درخصوص و دونیدمی

 .داره سکونت آپارتمان این در که هست هم سالسه حدود و بود

 حال این با اما بدم؛ گوش هاشحرف به درست ذاشتنمی قلب تپش و گیجه سر اینکه با

 :گفتم و دادم تکون تایید معنای به رو سرم

 شده؟ فرهود مرگ یمتوجه چطور عباس -

 و داشتن قرار هم با هااون گویا فرهود، مرگ از عباس اطالع چگونگی مورد در اما -

 هاتلفن به طرفی از و کشهمی طول عباس انتظار و نمیشه حاضر قرار سر فرهود وقتی

 مواجه اون جسد با هم بعد که میاد اون سراغ به و شده نگران عباس نمیده، جواب هم

 آوردیم دست به هاهمسایه یکلیه از که تحقیقاتی در. کنهمی مطلع رو ما و میشه

 هم گلوله صدای نشنیدن البته. ندیده هم مشکوکی مورد و نشنیده صدایی کسهیچ

. کردین مالحظه قطعاا  هم شما و بوده کنصداخفه به مجهز اسلحه که بوده این خاطربه

 کردن اعالم و دارن رضایت اظهار فرهود از هاهمسایه تمامی که کنم اضافه هم رو این

 بابت بدهی هیچ و حسابهخوش حال عین در و مهربون مؤدب، بسیار جوونی اون که

 .نداره ساختمان

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

175 

 

 چیه؟ نیقانو پزشکی نظر -

 10 تا 9 ساعت بین مرگ وقوع زمان قانونی پزشکی ینماینده اولیه ینظریه براساس -

 . بوده گذشته شب

 زده زل بهم همچنان که متین سمت برگشتم تشکر از بعد و کردم ایدیگه جزئی هایسؤال

 :گفتم و شدم کالفه. بود

 چیه؟ مشکلت -

 ؟دیدی رو صورتت روح، مثل شدی که اینه مشکل -

 نبودم؛ صورتم رو آرایشی لوازم شدنپخش نگران همیشه برعکس. کشیدم صورتم به دستی

 :کنم جور کلکی کردم سعی. نداشتم آرایشی چون

 ...سـ خیلی هوا روزا این که دونیمی خوردم، سرما کمیه -

 :گفت کردمی نگاه بهم تمسخرآمیز نگاه با که طورهمون و حرفم تو پرید

 .بگی غدرو نیستی بلد -

 :گفتم عصبی صدای با و کردم اشاره جسد به دست با

 با خوایمی باز اینکه یا مرده چطور بفهمی خوایمی حاال روته،روبه اینجا جسد یه -

 کنی؟ بحث من

 و جسد سمت کرد رو و شد خیالبی باالخره اما کنه؛ بحث هم باز داره دوست بود معلوم

 :گفت

 .بوده ناشی -

 فرهود؟ کی؟ -

 به زیادی شباهت مرگ این که فهمیمی کنی نگاه ایزاویه هر از. قاتل خیر،هن -

 هل خیلی یا ناشیه خیلی یا که آدمیه یه کار و سازیهصحنه یه شهمه و نداره خودکشی

 .ساخته رو صحنه این ایعجله و کرده

 بد لمحا قدراون. شدم مشکالتش و هانقص یمتوجه تازه و انداختم صحنه به رو نگاهم

 آتیش درون از دارم کردممی احساس. کنم تمرکز کار روی درست تونستمنمی که بود

 دیوار به رو دستم. داشتم شدیدی تهوع حالت و چرخیدمی سرم دور اتاق. گیرممی

 کاناپه روی که افتاد جوونی مرد به نگاهم که برگردوندم جسد از رو روم و گرفتم

. بود ایستاده سرش باالی ایدیگه مرد و بود گرفته هاشدست توی رو سرش و بود نشسته

 .بود نشسته که کسی حد در نه اما بود؛ کالفه هم ایستاده مرد

 .علی برادرش، و عباس هستن هاشدوست هااین -

 دوتاشون سمت به ثابت هایقدم با کردم سعی و کردم جدا دیوار از رو دستم زور به

 آروم که شنیدم سرم پشت از رو عصبیش صدای شدممی دور متین از داشتم وقتی. برم

 :گفت

 ...سرماخوردگی -

 سرش بود نشسته کاناپه روی که کسی. نشستم مرد رویروبه کاناپه روی و ندادم محلش

. جوش از پر صورت و کوتاه مشکی موهای با ساله 26 حدوداا  مرد یه آورد، باال رو

 نداشت جوش صورتش که فرق این با ود؛ب همون شبیه درست بود ایستاده که هم برادرش

 از گمونم. داشتن پا به جین شلوار و بود تنشون مشکی شرتتی دو هر. بود ترصاف و

 و بود نشسته که اونی سمت کردم رو. کننمی ست همیشه که بودن هابرادر از دسته اون

 :بود اشک خیس صورتش

 .بدید پاسخ سؤاالتمون از تاچند به که نیازه اما نیست؛ مناسبی موقعیت دونممی -

 :گفت کردمی پاک رو هاشاشک که درحالی و نشست صاف

 .کنمنمی دریغ بکنم بتونم که کمکی هر -
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 خروجی در سمت به داشت که افتاد برادرش به نگاهم کنم، تشکر که کردم باز دهن تا

 :گفتم احترام با حال عین در جدی صدای با و باال بردم رو صدام. رفتمی

 .شما همچنین و -

 :گفت اخم با و سمتم برگشت

 من؟ چرا -

 :گفت و کرد اشاره برادرش به

 .من نه بوده عباس رفیق فرهود -

 .بمونید باید صورت هر در -

 داره دوست که کردممی احساس. شد منصرف انگار اما بگه؛ چیزی تا کرد باز رو دهنش

 فهمیدم حاال که برادرش سمت مکرد رو و شدم خیالشبی. کنه ملورده و له جاهمین

 .فرهوده دوست عباس،

 بوده؟ چطور فرهود و شما یـطه رابـ خب -

 ما بین پنهانی چیزهیچ بودیم، همکار و دوست هم با که هاستسال فرهود و من -

 پیش چندماه اما بودیم؛ دور هم از کاری یمشغله خاطربه مدتی یه البته. نبود

 دوست فرهود. شدیم مشغول تجاری بزرگ شرکت یه تو دو هر و برگشتیم هم پیش دوباره

 با که مشکالتی خاطربه اواخر این اون. بود زودرنج و حساس خیلی اما بود؛ مهربونی

 خیلی این و باشه تنها کردمی سعی. بود مضطرب و افسرده بود کرده پیدا نامزدش

 اومد پیش رضوانه برای که ایحادثه از بعد. بودم نگران شهمه من و بود خطرناک

 به آخرش که شد تبدیل روحی بیماری یه به کنممی فکر و کرد پیدا شدت افسردگیش

 قوی اشروحیه که این برای حتی بدم، روحیه بهش که کردم سعی خیلی. شد ختم خودکشی

 فحش باد به رو من تشکر جای به اون اما خریدم؛ براش شش و دویست سواری یه بشه

 .بردارم خودم رو خودرو شدم ناچار. گرفت

 :گفت اشتیاق با و نشست کاناپه رو کنارم متین

 .بگو خودکشی یصحنه با شدنتمواجه از خب -

 .بود هضم غیرقابل برام اشتیاقش همه این. کردم نگاه متین به باالرفته ابروهای با

 

 شرکت کاری مهم یجلسه یه تو خواستیممی. داشتیم قرار هم با صبح 9 ساعت امروز -

 تماس باهاش قبل شب 12 ساعت. داشت زیادی اهمیت ما دو هر برای جلسه این. کنیم

 وقتی اما بیاد؛ ساعت سر که داد قول کنه، شرکت جلسه تو حتماا  کردم تأکید و گرفتم

 اما بگیرم؛ تلفنی تماس باهاش کردم سعی. شدم ناراحت خیلی نیومد مقرر زمان در

 اون با و رسوندم شخونه به رو خودم و شدم نگران لحظه یک راستش. بود فایدهبی

 . شدم روروبه وحشتناک یصحنه

 :گفت کرد،می گیجم شدیداا  که مرموزی لبخند با و کشید ترجلو رو خودش متین

 شدی؟ شخونه وارد چطور -

 زنگ و رسیدم اینجا به 11 ساعت وقتی و داشتم رو اون آپارتمان کلید من -

 آپارتمان وارد و کردم استفاده خودم کلید از. نشنیدم جوابی دمز رو آپارتمان

 .شدم

 و زدمی ضربه زمین به کفشش نوک با و بود ایستاده کالفه که علی سمت کرد رو متین

 :گفت

 فرهود؟ با بوده چطور شما یـطه رابـ -

 :گفت کرد،می اشاره من به عصبانیت با که درحالی و شد خم جلو به علی

 اینکه مثل اما برم؛ باید و دارم کار زیاد که گفتم هم خانم این به من ببینید -

 ...و نشد حالیشون حسابی درست
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 :خورد رو حرفش ادامه زد متین که دادی با

 .مونیمی بازداشتگاه تو امشب وگرنه بده رو سؤاالت جواب و بشین! کن صحبت درست -

 .بود صورتش روی اخم انهمچن اما نشست؛ رفته تند زیادی بود فهمیده که علی

 جسد عباس وقتی هم امروز و دیدمش عباس با بیشتر. شناختمنمی رو فرهود زیاد من -

 .گرفت تماس من با فوراا  دید رو

 کنه؟ خودکشی بخواد که بود آدمی فرهود -

 .بود شده افسرده نامزدش خاطربه گفت عباس که طورهمون دونم،نمی -

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 .دیگه میشه خالی بنزینش جایی یه هرکسی باالخره -

 .همکاریتون از ممنون خب، -

 :گفت زد،می برق که هاییچشم و پوزخند با متین که شدن بلند دو هر

 .کردم حل که بود هاییپرونده ترینراحت از یکی این -

 تر؟واضح این از دیگه کرده خودکشی پسر   کشیدید، زحمت -

 ...دست به اونم رسیده قتل به فرهود. ودهنب کار در خودکشی -

 سرعت تمام با و داد هل رو برادرش عباس که بود نشده خارج دهنش از کامل حرف هنوز

 مأمور هاده در بیرون درست چون نبود؛ یار باهاش بخت اما دویید؛ خروجی در سمت به

 که برادرش به شوک با و بود افتاده زمین روی همچنان علی. بودن ایستاده سرباز و

 نشده قضیه یمتوجه هنوز انگار. کردمی نگاه بشه آزاد هامأمور دست از کردمی تقال

 چرخیدن؛می سرم دور هااین همه باشه؟ قاتل باید عباس چی برای. من مثل درست بود،

 که علی صدای و بودم داشته نگه باز زور به رو هامچشم. کنم تمرکز تونستمنمی اما

 هوا تو رو دستم. شدمی اکو مخم تو بده توضیح براش که خواستمی اسعب از داد با

 تاریک برام جاهمه لحظه یک تو اما کنم؛ پیدا خودم برای گاهیتکیه تا دادم تکون

 .رفتم آروم خواب یک به و شد

*** 

 .خوبه حالش نباش نگران -

 شده؟ چی -

 .افتاده فشارش کمیه نیست چیزی -

 :گفت گوشم دم کسی متقابالا  و کردم احساس نشست پیشونیم یرو که رو ایـوسه بـ

 نمیشی؟ بلند آباجی -

 هم از آروم رو هامپلک. آباجی گفتمی بهم که بود دنیا تو نفر یک فقط شناختمش،

 کمکم. باشم تاریکی تو این از بیشتر خواستمنمی اما کرد؛می اذیتم نور. کردم باز

 :گفت لبخند با. گرفت شکل هامچشم جلوی صورتش کردن، عادت نور به هامچشم که

 خوبی؟ -

 جدا فرشید از»: شد اکو مغزم توی صدایی که بدم رو جوابش تا کنم باز دهن خواستم

 جلوی از هاصحنه تمام« !بکنی تونیمی بخوای که غلطی هر االن نکن فکر هیچی، که شدی

 .بشه بسته دهنم تا شدن باعث و شدن رد چشمم

 جی؟آبا قهری -

 نباشه چی هر. بدم رو جوابش و بشم هاشحرف همه خیالبی شدمی باعث مهربونش لحن

 رو هامراز همه و بودم صمیمی باهاش همه از بیشتر بچگی از که کسی. بود برادرم

 رو مهربونش لحن جواب تا بگیرم رو خودم جلوی سختی به شدمی باعث همین. دونستمی

 .ندم

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

178 

 

 .بشه خوش دلم گوب نه یا آره یه حداقل -

 جوابش و بزنم حرفی خواستممی تا. کردم سکوت هم باز بود زده بهم که تهمتی پاس به

 گذشته چندساعت که کردمی یادآوری بهم بود خورده اپن به که کمرم سوزش بدم رو

 .بود کرده رفتار باهام چطور برادر همین

 .بودم عصبی لحظه اون من خوام؛می معذرت آیدا، -

 :گفتم لرزونی صدای با و بگیرم رو خودم جلوی منتونست

 کنی؟می محکوم رو هاآدم هستی عصبی وقتی همیشه -

 :گفت پشیمونی با و بوسید بود گرفته که رو دستم

 کنه؟ آشتی باهام باز آباجی تا کنم کارچی کردم، اشتباه -

 آیهان. نزنم حرف باهاش یا بمونم قهر باهاش تونستمنمی اما بودم؛ ناراحت ازش

 رو خواستمنمی که هاییکار تا شدمی باعث و بود من هایضعفنقطه از یکی همیشه

 :گفتم و خندیدم. بدم انجام خاطرشبه

 .شهربازی ببریم ها قدیم مثل باید ببخشمت خوایمی اگر -

 :گفت خندید،می که درحالی. ترکید شخنده گفتم که رو این

 شهربازی؟ بری خوایمی سن این با بنداز، قدت به نگاه یه -

 :گفتم جدیت با و کردم اخمی

 .نیار بهونه ببری خواینمی داره ربطی چه که دوماا  ندارم، سنی بنده که اوالا  -

 :گفت خنده با طورهمون. برگردوندم ازش رو روم و گفتم رو این

 .کوچولو ریممی بابا باشه کنه،می هم نازی چه -

 خورد در به ایتقه. شد بیشترش یخنده باعث و شد شل هناخودآگا نیشم گفت که رو این

 .شد اتاق وارد بدنش از جلوتر متین یکله و شد بار در آیهان گفتن بفرمایید با و

 هست؟ اجازه -

 :گفت بیرون، رفتمی که درحالی و شد بلند که موندم آیهان جواب منتظر

 .بگیرم رو داروهاش میرم سر یه من. تو بیا -

 به دست. شد اتاق وارد لبخند با هم متین و شد خارج اتاق از و فتگ رو این

 :گفت و کرد نگاهم ریزشده هایچشم با ـینه*سـ

 خوردی؟ سرما که -

 :گفتم و خندیدم

 .دیگه بود مصلحتی دروغ -

 :گفت زد،می انگشت با بهش شوخی به و داشتبرمی رو تخت کنار آمپول که درحالی

 بگی دروغ مافوقت به نباید دیگه که فهمیمی زدم ندهگ آمپول یه بهت وقتی -

 .سوسکهخاله

 :گفتم زد،می موج خنده توش که صدایی با و کشیدم سرم روی شوخی به رو پتو

 .باشم خوبی دختر بعد به این از میدم قول -

 شدممی جاجابه جام تو که طورهمون. خنده زیر زدیم هامونبازیمسخره این از هردو

 :گفتم

 قاتله؟ عباس فهمیدی که شد چطور ببینم -

 .کردن دقتیبی دفعه این پلیسهخانم اینکه مثل. نچ نچ نچ -
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 .خوبی تو بابا باشه -

 :گفت نشستمی صندلی روی که طورهمون

 متوجه اینکه بدون عباس اینکه اول دلیل. بوده اون کار که فهمیدم دلیل سه به -

 چون و بود خریده فرهود برای که کرد اشاره شیشی و دویست به هاشصحبت تو باشه

 قاتل از ما که هم ردی تنها و بود برداشته خودش بود نخواسته رو اون فرهود

 به بنا اینکه دوم دلیل. بودتش دیده کامیون راننده که بود شش و دویست یه داشتیم

 در این و بوده قبل شب 10 تا 9 ساعت بین فرهود مرگ زمان قانونی پزشکی اظهارات

 سر اومدن برای و گرفت تماس فرهود با شب 12 ساعت بود مدعی عباس که بود حالی

 یه این که فهموند بهم اسلحه روی کنصداخفه وجود هم سوم دلیل و. کرد تأکید قرار

 لحظه اون اصالا  نداره؛ کنصداخفه به نیازی کنه خودکشی خوادمی که کسی. نیست خودکشی

 .کنهنمی فکر چیزها این به

 کرده؟ رو کار این عباس چی برای -

 به وادار رو اون نتونسته وقتی و بوده مندعالقه رضوانه به عباس اعترافاتش طبق -

 از قبل ولی میشه؛ رو فرهود برای دستش اون از بعد. رسونتشمی قتل به کنه، ازدواج

 .کنهمی خالص هم رو اون بده اطالع پلیس به فرهود اینکه

 نظر دیگه یکی زن به تا باشه کثیف و پست تونستمی چقدر آدم کی. فکر توی رفتم

 که بودم هافکر همین تو. بزنه هااون کشتن به دست اون خاطربه حتی و باشه داشته

 :شد بلند متین مردد صدای

 بگم؟ بهت رو چیزی یه خواستممی روز اون یادته -

 آورد باال رو سرش. کشید عمیقی نفس و انداخت زیر رو سرش. کردم نگاه بهش سؤالی

 ...و

 

*** 

 فاطمه

 هاداستان جوراین و زیبایی. ایستادم صاف آینه جلوی و بستم رو پالتو آخر یدکمه

 اما بود؛ پریده کمی رنگم و بود شده گود هامچشم زیر. نداشت اهمیتی هیچ برام

 با و شدم شدیم یادآور بهم رو هامبدبختی که آینه خیالبی. نبود مهم برام کدومهیچ

 باعث مامان طعمخوش آبگوشت بوی در بازشدن با. زدم بیرون اتاق از کیفم برداشتن

 ـت*مـسـ بو این با بچگی همون از. بزنم شیرین لبخندی بعد و مکث ایثانیه شد

 هم فوتبال گزارشگر مخ روی صدای حتی. بودن نظیربی مامان هایآبگوشت. شدممی

 مبل روی که مهدی به نگاهم. بگیره ازم رو انگیزـوس هــ بوی این ـذت*لـ تونستنمی

 پوست بود انتظارش در که سرنوشتی خیالبی. افتاد شکستمی تخمه و بود داده لم

 . کردمی پرت راست و چپ به رو هاتخمه

 خوری؟می تخمه همچین داری که شدی سیر زندگیت از مگه جناب، -

 : تگف خیالبی کنه نگاهم اینکه بدون

 ...من. رسیدم تهش به دیگه من ترسونی؟می چی از رو من -

 .موند نصفه حرفش مامان عصبی صدای با

 بسابم؟ و بشورم چقدر من زمین؟ ریختی رو هاتخمه پوست این باز تو مردهذلیل -

 بشم؟ راست و خم چقدر

 :گفت عسری بود نشسته صاف ترس از و نداشت قبلیش حالت با شباهتی هیچ حاال که مهدی

 .کنممی جمع خودم خب، ببخشید -

 :گفتم خنده با

 .رسیدن تهش به دیگه ها بعضی مامان -
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 من به رو تریغلیظ اخم با و زد کمرش به رو دستش یه. افتاد من به نگاهش مامان

 :گفت

 کردی؟ کاله و شال کجا سالمتی به -

 .خرید بریم قراره آیدا، یخونه میرم دارم -

 :گفت بود شده باز ابروش یگره از کمی که مامان

 .برو بعداا  بخور رو ناهارت. تموردعالقه غذای ها، گذاشتم آبگوشت -

 :گفتم کردممی ماچش تندی که طورهمون

 .کنار بذار برام میشه، دیرم اما سرآشپز؛ خانم کرده داغونم خوشش بوی بله -

 :گفتم خنده با و برگشتم کردم، باز رو سالن در

 .نره در وقت یه که برس مجرم یآقا به شما -

 با کرد،می خطاب رو مهدی داشت باز که مامان گرتوبیخ صدای و مهدی داد به توجهبی

 روی لبخند بودم خانواده پیش وقتی تنها وقته چند این. بیرون زدم خونه از خنده

 داخل رو هامدست. داشت بدی سوز هوا و بود باریده کمی برف دیشب از. اومدمی لبم

 .کردم نگاه عقب به و ایستادم مهدی صدای با. برداشتم قدم ترتند بردم جیبم

 .برسونمت شو سوار بیا -

 .دیگه رفتممی اتوبوس با -

 .داری حال بابا، سرده -

 مهدی و ماشین تو نشستم. برم اتوبوس با نبودم مجبور که بود عروسی دلم ته حقیقتش

 مقصدم اگه دونستممی طرفی از اما بیاد؛ که هگفت بهش مامان دونستممی. افتاد راه

 :گفتم و زدم شیطانی لبخندی. برسونتم کردنمی قبول بود آیدا یخونه جز ایدیگه جای

 .جاهمون میاد اونم کن مپیاده پاساژ همون. هااین آیدا یخونه بری نیست الزم -

 :گفت و کنار زد سریع

 .ببینم شو پیاده -

 راه دوباره باز خنده با هم خودش. کنهمی شوخی داره ونستمدمی. خنده زیر زدم

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از. رسیدیم زود و بود خلوت نسبتاا  هاخیابون. افتاد

 .نکنه درد دستت -

 پاساژ؟ ببرمتون خودم خواینمی ببینم -

 :گفتم و خندیدم

 .نکرده الزم خیرنه. نیست طمعبی گرگهمهدی سالم -

 تو بود آیدا وسطی   برادر گمونم که پسری صدای. زدم رو زنگ. افتاد اهر و خندید

 .پیچید کوچه

 .فاطمه منم، -

 .بفرمایید خانم،فاطمه بهبه -

 در جلوی که افتاد آیهان به چشمم شدم که حیاط وارد. شد باز تیکی صدای با در

 .بود ایستاده لبخند با ورودی

 .تو بفرمایید ورا؟ این از اومدید، خوش -

 :گفتم و زدم لبخندی متقابالا 

 .مونممی آیدا منتظر جاهمین ممنون، -
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 .باشیم خدمت در چایی یه تو بیاید اینجا؟ چی برای -

 .بعدی یدفعه شاءهللاان -

 زدمی غر و کردمی تنش رو رادمان کاپشن زور به داشت که حالی در آیدا موقع همون

 .بیرون زد خونه از

 .ببینم بپوش ها، کنیمی اذیت داری رادمان -

 .خوامنمی نیست، سردم -

 رو اخمش جای لبخند و افتاد من به نگاهش بده رو جوابش عصبانیت با خواست آیدا تا

 .گرفت

 .میشم آماده منم کنی صبر لحظه یه اومدی؟! ا   -

 دیگه؟ بود چی خریدرفتنتون سرما تواین حاال -

 .چسبهمی سرما همین تو اتفاقاا  -

 نداشت جرئت سرما این تو کسهیچ داشت، حق آیهان. زد لبخندی من به و گفت ور این

 برای تونستیممی که بود ایبهونه ترینبیخود این. بذاره بیرون خونه از رو پاش

. کنه کامل رو بگه تلفن پشت خواستمی که حرفی بتونه آیدا تا کنیم جور رفتنبیرون

 تلفن پشت صداش استرس و لرزش یاد وقتی اما ؛بگه خوادمی چی دونستمنمی اینکه با

 گرفته رو رادمان دست که درحالی آیدا. کردمی پر رو وجودم کل نگرانی افتادممی

 :گفت و اومد من سمت به بود

 .بیام من تا ماشین تو برید شماها رادمانه؛ دست سوئیچ جانفاطمه -

 :گفتم آیهان به رو و گرفتم رو رادمان دست

 .آقاآیهان دارگهخدان خب، -

 .باشیم خدمت در چایی یه تو بیاید باید دیگه یدفعه نشد، خوب که طوراین -

 که رو کاپشنی و انداخت عقب صندلی رو رو، خودش رادمان ماشین در بازکردن محض به

 دیدمش، که ایوقته چند این تو. گرفت مخنده. کند بود کرده تنش زور به آیدا

 راننده سمت در بستم رو ماشین در تا و نشستم جلو. هاستتخس بچه اون از که فهمیدم

 سوتی. نشست ماشین داخل سفید شال و لی شلوار قرمزرنگ، پالتوی با آیدا و شد باز

 :گفتم و زدم

 خانمی؟ بدم شماره -

 !هیز یدختره مرض، -

 تدرس شدنمی و بود گرفته بخار ماشین یشیشه. افتادیم راه و کرد روشن رو ماشین

 بود ماشین تو لحظه اون که صدایی تنها و بودیم کرده سکوت هردو. ببینم رو بیرون

 به زدم رو دل. خودش برای میگه چی داره نبود مشخص که بود رادمان هایزمزمه صدای

 :گفتم و دریا

 بگی؟ چی خواستیمی تلفن پشت دیشب آیدا، -

 .میگم بهت برسیم بذار -

 چیه؟ درباره ببینم بگو حداقل. نگرانی از میرممی دارم من خب د   -

 :گفت ممکن صدای ترینآروم با و کشید صورتش به دستی کالفه

 .متین -

 شده؟ چیزیش -

 .گفت نمیشه االن میگم بهت برسیم -
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 سریع ماهاست پی حواسش دنگشیش بود مشخص که رادمان. کرد شاره رادمان به چشم با و

 :گفت

 بفهمم؟ من خوایننمی رو چی -

 .جونخاله هیچی -

 من؟ بودم گفته چی خانرادمان -

 ...خواممی منم خب -

 :گفت و حرفش تو پرید آیدا

 .کنی فضولی نباید بیارمت خوایمی اگر بودم گفته -

 پیاده که ماشین از. بود نشسته کردهبغ و ـینه*سـ به دست رادمان رستوران تا دیگه

 گرماش که شیکی و بزرگ رستوران وارد هرسه. بلرزم خودم به شد باعث هوا سوز شدیم

 روز چند این تو که ممعده شد باعث غذاها بوی. شدیم بود تردلپذیر دکوراسیونش از

 .بشم گرسنه و بیفته کار به بود رفته توش دولقمه زور به

 .اونجا بریم تره،دنج طرف اون -

 .نشستیم و رفتیم بود رستوران یگوشه که میزی سمت به

 

*** 

 آیدا

 اما منتظره؛ فاطمه االن دونستممی. دوختم میز روی هاینمکدون به رو نگاهم

  بگم؟ بهش باید چطور. کنم شروع کجا از باید دونستمنمی

 کنی؟ شروع خواینمی خب، -

 جزءجزءبه تا بستم رو هامچشم و دادم تکون سری جویدممی رو لبم پوست که طورهمون

 .بگم براش

*** 

 قبل روز چند

 هامچشم از اشک خنده شدت از. زدممی قهقهه خندیدم،می وجود تمام با. خنده زیر زدم

 نگاهم متعجب و شرمنده ایقیافه با افتاد، بهش نگاهم خنده حین. بود شده جاری

 هب داد رو جاش مخنده کمکم. بود حرص از هامخنده شد، عصبی هامخنده کمکم. کردمی

 : غریدم ترسیدم ازش خودم حتی که صدایی با. مداوم هایزدننفس

 کنی؟می مسخره رو من که هستی کی کردی فکر -

 :گفت وال و هول با سریع

 .نیست کنیمی فکر که طوراون آیدا -

 :کشیدم داد

 ...گرفتم طالق که حاال کردی فکر نیست؟ چطور -

 بود ایستاده در چهارچوب تو اخم با که آیهان به. موند نیمه حرفم در بازشدن با

 .کردم نگاه

 شده؟ چی خبرته؟ چه -

 رو عقلم انگار. نبودم متین با شـطه رابـ شدنخراب و آیهان قضاوت نگران لحظه اون

 :گفتم حرص با و کردم اشاره متین به. بودم داده دست از کل به

 پرسی؟نمی خودش از چرا -
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 .چرخوند ایدیگه سمت به کالفه رو سرش متین. کرد نگاه متین به سؤالی آیهان

 شده؟ چی متین، -

 .زدیمی چهچه خوب که پیش دودقیقه تا شدی؟ الل چرا چیه؟ -

 با هردو. بود کیوان و آرش اومدن بیفته اتفاق تونستمی که چیزی بدترین لحظه اون

 رفتمی راه کالفه که متین به و بودم شده سرخ عصبانیت از که من به متعجب یقیافه

 .کردنمی نگاه

 :گفت جدیت با و شد اتاق وارد رپرستا

 .بیمارستانه اینجا خبرته؟ چه خانم -

 :گفتم پوزخند به پرستار به توجهبی. نبود حالیم هیچی انگار

 .ندم دست از رو فرصت بذار گرفته طالق که حاال کردی فکر چیه؟ -

 .بره متین سمت به محکم هایقدم با آیهان تا بود کافی حرف همین

 کردی؟ غلطی چه تو -

 :گفت آمیزیسرزنش لحن با و داد قرار آیهان جلوی رو خودش کیوان

 .هستید بالغ آدم چندتا مثالا  بکشید؛ خجالت -

 :گفت بودم، ندیده ازش حال به تا که جدی لحن با و من سمت کرد رو

 درمیاری؟ که چیه هابازیبچه این -

 انداخته راه که خاکی و گرد متوجه و اومدم خودم به انگار کیوان حرف همین با

 از ترعصبی آیهان بودم شده آروم من که حاال چون بود؛ دیر دیگه اما شدم؛ بودم

 .کردمی نگاه متین به نشسته خون به هاییچشم با همیشه

 ...آیهان -

 .بگه خودش بذار هیس، -

 :گفت تهدید با و زد کنار رو کیوان

 گفتی؟ بهش چی -

 :گفت درمونده لحنی با متین

 .نیست کنیمی فکر تو که طوراون. بدم توضیح برات بذار آیهان -

 گفتی؟ بهش چی شده؟ عصبی طوراین چرا میگه؟ چی آیدا پس -

 لحظه هر ترسیدممی. بود شده تند قلبم ضربان. رفتمی باالتر لحظه به لحظه صداش

 کرده طیقا که انگار متین لحظه یک تو. بشه پشیمونی باعث بعداا  که کنه کاری آیهان

 :گفت بلند صدای و عصبانیت با آیهان خود مثل باشه،

 !دارم دوستش گفتم فقط لعنتی من -

 شد،می شنیده لحظه اون که صدایی تنها. رفت فرو سنگین سکوتی تو اتاق لحظه یک تو

 رخ به رو صداش و کردمی استفاده اومده پیش سکوت از که بود ساعت تاکتیک صدای

 طورهمون اما بده؛ نشون العملیعکس یا و بزنه حرفی آیهان تا دمبو منتظر. کشیدمی

 باز اما داشت؛ اخم متین. شنیدممی واضح رو هامنفس صدای. بود زده زل متین به فقط

 سکوت باالخره. بود کیوان زدمی لبخند که کسی تنها. کردنمی نگاه آیهان هایچشم تو

 :شد شکسته آرش دست به

 ...گرفته طالق خواهرم چون کردی فکر کردی؟ فکر چی خودت پیش -

 خواممی نه من. نیست کنیدمی فکر شما که طوراون پیغمبر به پیر به بابا -

 ...فقط من. طلبیفرصت نه و کنم ایسوءاستفاده
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 :گفت و رفت متین سمت به پوزخند با آرش

 ...گورتـ. شناسممی خوب خیلی رو تو مثل هاییآدم من -

 :گفت آرومی اما جدی لحن با و حرفش تو پرید آیهان

 !کن بس آرش -

 ...عـ پسره کنم؟ بس رو چیچی -

 آیهان شدنآروم. کرد گردعقب و انداخت پایین رو سرش آرش آیهان، گرسرزنش نگاه با

 :گفت متین به رو آیهان. بکشم راحتی نفس بتونم تا بود شده باعث

 داری؟ دوستش که -

 با بعد اما افتاد؛ پتپت به دادنجواب موقع متین حتی که بود عجیب لحنش قدراون

 :گفت محکمینیمه لحن

 .آره خب، -

 داره؟ بچه یه آیدا که دونیمی -

 متین انگار اما زنه؛می رو هاحرف این داره چرا آیهان فهمیدمنمی بودم، شده گیج

 :گفت جدیت با چون بود؛ فهمیده هاحرف این از رو آیهان منظور

 .نیست مهم برام و دونممی -

 باشه؟ نیست خودت از که ایبچه یه با زنت که نیست مهم برات -

 .بچهبی چه بابچه چه خوامش؛می جورههمه یعنی دارم دوستش میگم من وقتی نه، -

 برام بازیغربتی همه اون از بعد دلیلش که نشست لبم روی لبخندی ناخودآگاه

 یغرهچشم و اخم با سریع هم طورهمون اومد سریع که طورهمون لبخند. بود نامفهوم

 این متین که موقعی هم آیهان محو لبخند شدمی من از غیر اما رفت؛ بین از آرش

 .دید گفت رو جمله

 .بزنیم که داریم هم با خصوصی هایحرف سری یه تو و من حساب این با پس -

 با. گفت ایباشه و زد خندیلب بود کرده نجات وحشتناک یحادثه یه از انگار که متین

 عصبی صدای با. بگه بهش خوادمی چی آیهان دونستمنمی. کردم نگاه رفتنشون به لبخند

 :اومدم خودم به آرش

 .ببند رو نیشت -

 :گفتم و کردم اخمی

 کنی؟می همچین که گفت چی متین مگه تو؟ چته -

 خندیدمی که کیوان هب تعجب با. رفت هوا به کیوان یخنده شلیک حرفم شدنتموم با

 .کردم نگاه

 چته؟ دیگه تو -

 .آورددرمی بازی مغریبهمنننه داشت پیش دقیقه چند تا که بود من یعمه اون البد -

 :گفت بکنتش، من شبیه داشت سعی که نازک صدایی با و

 بزنی؟ رو حرف این کردی جرئت چطور -

 به و کرد پنهانش سریع اما ه؛گرفت شخنده بود مشخص هم آرش. گرفت مخنده هم خودم

 .داد ادامه کردنشاخم

 .میارم جا رو یارو این حال ندارم، آیهان به کاری من -

 میشم؟ مرخص کی بگو هاحرف این جای. ندارم حوصله و حال اصالا  کن، بس آرش -
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 .شو حاضر پاشو بگیم بهت نشد که کردی ویغ و جیغ قدراون منتهی شدی، مرخص -

 :گفت تأسف با

ِ   این -  کنه؟ خواستگاری بیمارستان تو میاد کی آخه. کمه عقلش هم پسر 

 :گفت و آرش سمت کرد رو

 کنید؟می کاری همچین بیمارستان تو باشید شما من، جون نه -

 جدا تنش از رو کیوان سر خوادمی لحظه اون بود مشخص قشنگ که گفت جدی «نه» آرش

 .کنه

 .نهخو بریم کنید کمکم هاحرف این جای -

 از و برداشتم صندلی روی از رو چادرم. اومدم پایین تخت از و گرفت رو دستم آرش

. زدنمی حرف داشتن که افتاد آیهان و متین به نگاهم راهرو تو. زدیم بیرون اتاق

 .بود ضدحال بدترین این و دارن حالتی چه بدم تشخیص شونچهره از نتونستم

*** 

 حال

 : گفت ذوق با و کشید خفیفی جیغ فاطمه

 کرد؟ خواستگاری ازت متین کنی؟می شوخی داری -

 :گفتم بود گرفته مخنده حدش از بیش کردنذوق از که درحالی

 کردی؟ ذوق قدراین تو حاال چرا آره،. ترآروم هیس -

 ...من کنه ازدواج قراره دوستم بهترین -

 :گفتم و حرفش تو پریدم

 کنم؟ قبول قراره من همگ گرفتی؟ رو گازش کجا ببینم، وایسا -

 :گفت کردمی نزدیک هاشلب به رو لیوان که درحالی و زد مرموز لبخندی

 .عروسیه دلت تو االن دونممی خوب کنی، سیاه رو من نکرده الزم -

 :گفتم و کردم اشاره خودم به تعجب با

 !عروسیه؟ من دل تو من؟ -

 حتی بود، کامل متین. هستم ههمیش از ترخوشحال دلم ته که دونستممی خوب خیلی ولی

 فروکش خوشحالی این شدمی باعث که چیزی تنها اما فرشید؛ از ترکامل بگم تونممی

 روزی یه اونم اینکه از ترس باشه، فرشید مثل هم متین اینکه از ترس. بود ترس کنه

 به تظاهر و ببندم رو هامچشم قبل مثل تونمنمی دیگه روز اون. دیگه نفر یه پی بره

 .میرم بین از که دونممی میرم، بین از روز اون. کنم خوشی

 رو فاطمه یواشکی هایچشمک و هاجیغجیغ و خوردیم رو غذاهامون که ساعت یک از بعد

 حساب خودم تا کردم راضی رو فاطمه زور به. بیفتیم راه تا شدیم بلند کردم، تحمل

 نگاهم بشم خارج رستوران در از خواستم وقتی. ماشین تو برن رادمان با اون و کنم

 تعجب با و ایستادم سرجام. بود ایستاده رستوران وسط همچنان که افتاد فاطمه به

 یا دیدممی اشتباه دونمنمی. قرمز هاشچشم و بودن شده تند هاشنفس. کردم نگاه بهش

 .بود اشک هاشچشم داخل واقعا

 فاطمه؟ -

 انگار و بود شده خیره جایی به. شنیدهن رو من صدای اصالا  که انگار. نداد جوابی

 تو نفسم رومروبه یصحنه دیدن با. کردم دنبال رو نگاهش رد. نبود دنیا این تو اصالا 

 شاید تا کردم بسته و باز بار چند رو هامچشم. شد حبس لحظه چند برای ـینه*سـ

. شدمی بیشتر تعجبم و دیدممی همچنان اما بشه؛ عوض یا محو روروبه یصحنه

 پشت که مهراب و یاسی هایخنده تصویر شاید تا رفتم جلوتر. کنم باور تونستنمنمی
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 ترواضح تصویر لحظه هر اما بشه؛ محو خندنمی و میگن دنیا از فارغ و نشستن میز یک

. بود فاطمه برگشتم،. شد کشیده فردی توسط دستم میز به مونده دیگه قدم چند. شدمی

 :کرد مهزمز لرزون یچونه با

 .بریم نه، -

 بیرون رستوران از بندازه میز اون به نگاهی اینکه بدون سرعت، با و گفت رو این

. کوبیدمی محکم قلبم. زدم بیرون رستوران از و انداختم میز به رو نگاه آخرین. زد

 فرشید، هاینگاه دختر، اون رنگی هایچشم. شد پدیدار ذهنم تو شب اون هایصحنه تمام

 بیرون ذهنم از افکار این یهمه تا دادم تکون محکم رو سرم... و دختر هایخنده

 انداختم؛ فاطمه به نگاهینیم. افتادم راه و شدم ماشین سوار حرفی هیچ بدون. برن

 حتی. نداشتم زدنحرف جرئت هم من. زدنمی حرفی و بود داده تکیه شیشه به رو سرش

 صدای. بود ساکت میشه دیوونه فضولی شدت از داره بود مشخص اینکه با هم رادمان

 :شکست رو سکوت فاطمه یگرفته

 .مونخونه میرم -

 .نه -

 .کرد نگاه بهم درهم هایاخم با

 .ما یخونه ریممی -

 براش تا باشه کسی پیش موقعیت این تو خواستمی دلش هم خودش شاید نگفت، چیزی

 به فوری رادمان. شدیم پیاده ههرس و کردم پارک خونه جلوی رو ماشین. کنه درددل

 رو رادمان که طورهمون آیهان و شد باز در. درزدن به کرد شروع و دویید خونه سمت

 :گفت خنده با کردمی ـل*بغـ

 نزن؟ در طوریاین نگفتم من مگه پدرسوخته -

 :گفت و انداخت ما به نگاهی

 .گرامی هایخانم به سالم -

 بودنشمصنوعی یمتوجه هم آیهان حتی که داد آروم سالمی و زد زورکی لبخندی فاطمه

 خونه وارد چهارتامون هر. داد رو جوابش لبخند با و نیاورد خودش روی به اما شد؛

 .شدیم

 .بیام من تا اتاقم برو خوایمی جونفاطمه -

 کرد اشاره سر با آیهان. رفت اتاق سمت به سرعت با چون بود؛ حرف این منتظر انگار

 تنها همین برای بود؛ هاحرف این از ترتیز آیهان هیچی، بگم تونستمنمی. شده چی که

 :رفتم اتاق سمت به و گفتم کنم فرار باهاش تونستممی که رو حرفی

 .کنممی تعریف برات بعداا  -

**** 

 از دریغ اما ببینم؛ هاشچشم تو رو شرم ایذره داشتم انتظار. زدم زل بهش نفرت با

 داشت هاشلب روی پوزخند اون همه از بیشتر. هامچشم تو بود زده زل. شرمندگی کمیه

 هم به رو صورتش دکور مشت یه با داشتم دوست وجود تمام با لحظه اون. سوزوندتممی

 .بریزم

 .بیرون برو -

 :گفتم ایستادممی رخشبهرخ که طورهمون و زدم پوزخندی خودش مثل

 .نمیرم نگیرم رو جوابم تا -

 گرفتنپوست به کرد شروع آرامش با و برداشت ظرف توی از ایمیوه و مبل روی نشست

 .میوه

 خوای؟می جواب -
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 جدید آدم یه. کنم پیدا رو قدیم یاسی اون نتونستم نگاهش تو. کرد بهم نگاهی

 .دیدممی

 .داریم دوست رو همدیگه مهراب و من -

 .دوستته مثالا  فاطمه بدبخت -

 .نداره دوست رو اطمهف مهراب زوره؟ مگه بابا -

 :گفتم رفتممی عقبعقب که طورهمون

 .بکشی خجالت خودت از باید -

 .بیرون گمشو حاال گرفتی، رو جوابت -

 جاهمون و سمتش نکنم حمله که شد باعث هم روی هامدندون فشاردادن لحظه اون فقط

 و ترتزش بود خوشگل و بانمک نظرمبه همیشه که صورتش لحظه اون. نکنم شخفه

 بیرون زدممی خونه از که طورهمون و کردم باز رو در. بود شده صورت ترینکریهه

 :کردم زمزمه

 .میشی پشیمون -

 بچگی از که کسی دوستم، بهترین که شدنمی باورم. بودم گیج. بیرون زدم خونه از و

 زا رو من و کرد ـیانـت خــ فاطمه دوستش بهترین به داشتم دوستش خواهر یه مثل

 اما رفتم؛ چطور خونه تا دونمنمی. عوضی یه خاطربه فقط هم اون. کرد بیرون خونه

 بریم گفتمی شب اون که وقتی بود چشمم جلوی فاطمه مظلوم یچهره فقط که یادمه فقط

 عشقش با داره مهمونی تو االن دوست مثالا  خانم همین اینکه از بود غافل و یاسی کمک

 جهت همیشه که بودم رادمان دیدن منتظر کردم، باز که رو خونه در. کنهمی حال

 وارد. بود خالی خونه حیاط تعجب کمال با اما سمتم؛ آوردمی هجوم خوراکیش گرفتن

 داشتم؛ رو مامان دیدن انتظار. بود گرفته رو خونه کل جاروبرقی صدای. شدم خونه

 جاروبرقی ایزدهفلک یقیافه با داشت که افتاد آرش به چشمم تعجب کمال با اما

 .کشیدمی

 .کدبانو آرش جناب بهبه -

. کردم خاموشش و رفتم جاروبرقی سمت به. نشد هم حضورم یمتوجه حتی. نشنید انگار

 . شد من یمتوجه و برگشت تعجب با

 شدید؟ کاری شما شده چی -

 :گفت معترض و ـینه*سـ به دست

 .بپرس دیکتاتور خانممامان این از برو -

 :گفت اخم با افتاد من به چشمش تا و اومد بیرون آشپزخونه از مامان عموق همون

 .من کمک پایین بیا شو آماده سریع برو. اومدیمی فردا ذاشتیمی دفعه یه عجب، چه -

 داریم؟ مهمون مگه. هاگرفتید رو گازش بابا، ایست -

 .هاخوابی بله، -

 کی؟ وقتاون -

 :گفت اخم همون با مامان بزنه حرفی آرش اینکه از قبل

 .میاد داره قبلیمون یهمسایه سمیراخانم، -

 بود؟ شمالی که همون -

 .شده آقایی چه پسرش دونینمی بله، -

 پسر کردم سعی. کردم نگاه آرش زیرزیرکی یخنده و مامان یغرهچشم به تعجب با

 با. بود بور یپسربچه یه اومد یادم که چیزی تنها. بیارم یاد به رو سمیراخانم

 :پریدم جا از مامان داد صدای
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 .دیگه برو. ایستادی هنوز که تو بابا ای -

 :میگه آرش به که شنیدم راه توی. دویدم اتاق سمت به کنه شهیدم اینکه از قبل

 .بکن رو کارت هاتبازکردن نیش این جا هم تو -

 رو همه هاشادد این با مامان و بوده ساالریزن ما یخونه تو قدیم از گرفت، مخنده

 اتاق سمت به خودم اتاق برم اینکه قبل. داده سکته باری چند یه رو بابا خصوص به

 .است خونه آرش وقتی هم اون کنهنمی سروصدایی که بود عجیب برام. رفتم رادمان

 

 باز حتماا  پرید، باال ابروهام. نیومد صدایی هیچ. زدم در به تقه چند و بردم دست

 .نشد نصیبم چیزی سکوت جز هم بار این و زدم در به باز. بود گرفته شوخیش

 مامان؟ هستی رادی، -

 تخت روی که افتاد رادمان به نگاهم ورود محض به. کردم باز رو در تعجب با

 حالت این در رو شبچه مادری اگر عادی حالت در. سقف به بود زده زل و بود خوابیده

 راست دیوار از هم مریضیش موقع حتی که انرادم یدرباره اما کنه؛نمی کاری ببینه

 :گفتم تعجب با و نشستم تخت روی کنارش. ستکنندهنگران حالت این میره باال

 !نمیدی؟ جواب چرا رادی، -

 :گفت و شد جاجابه کمی

 .ندارم حوصله -

 و کشیدم لختش موهای به دستی نداشت؟ حوصله رادمان. رسید خودش اوج به تعجبم دیگه

 :گفتم نیمهربو با

 .بگو بهم عزیزم؟ شده چیزی -

 .بخوابم خواممی مخسته نه، -

 بگی؟ بهم و باشی دوست من با شد چی هر که نبود قرار مگه -

 پتو که طورهمون و شد منصرف لحظه یک تو انگار اما بگه؛ چیزی تا کرد باز رو دهنش

 :گفت کشیدمی شکله رو رو

 !ندارم حوصله که گفتم -

 چیزی خواستم تا. شده چیزی که شدم مطمئن واقعاا  دیگه. بگم باید چی که بودم مونده

 مهمونی از بعد آرش بود بهتر پس صمیمیه؛ خیلی آرش با رادمان که اومد یادم بگم

 دیگه ساعت یک تا. رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند جام از. بزنه حرف باهاش

 عادت طبق ایدقیقهده دوش یک. ودمب نگرفته هم دوش یک هنوز من و رسیدنمی هامهمون

 پس شناختم؛نمی خیلی رو خانواده این. بیرون زدم حمام از و گرفتم داغ آب با بچگی

 رو رنگشهم شال و دخترونه رنگشیری شلوار کت یه. بپوشم ایپوشیده لباس دادم ترجیح

 :کشیدم داد فوری. شد باز در و خورد در به ایتقه موقع همون. آوردم در کمد از

 !تو نیا -

 خندون صدای. نداشت مناسبی وضعیت و بود کوتاهی یحوله اما بود؛ تنم هنوز حوله

 :شد بلند در پشت از آرش

 .ببخشید -

 !بزن در اول نگفتم دفعه صد مگه ببخشید و درد -

 .کوچولو نخور حرص حاال -

 وقتی که دمبو داده تذکر هابار. افتادمی اتفاق این که بود باری چندمین این

 کو ولی نباشه؛ تنش چیزی طرف اصالا  شاید بزنید در اول بشید کسی اتاق وارد خوایدمی

 شنوا؟ گوش
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 .بپوشی رو سفیدت دامنکت اون گفت مامان -

 .شناسمنمی رو خانواده این که من تازه چیزیه؟ تولدی مجلس مگه چی؟ برای اون -

 .طرفی کماندومامان با نپوشی خوددانی، -

 رنگشیری شلوار و کت همون هم باز کنهمی رو مکله مامان دونستممی اینکه وجود با

 آرایش زیاد نمیاد یادم وقتهیچ. کردم ساده رژ یه حد در کمی آرایش. پوشیدم رو

. شد بلند آیفون صدای که بودم هامصندل پوشیدن حال در. هاعروسی تو جز باشم، کرده

 :گفتمی که مامان صدای با شد زمانهم حیاط در بازشدن صدای

 .اومدن هامهمون بدو آیدا -

. بود شده بلند سالن تو از هاعلیک سالم و وبشخوش صدای. کردم پام رو هامصندل فوری

 ساده،. انداختم خودم به آینه تو رو نگاه آخرین. نیست کم هم جمعیت که بود معلوم

 یه داخل هااتاق که بود طوری نهخو. زدم بیرون اتاق از و زدم لبخندی. شیک اما

 بشم سالن وارد خواستم تا. نداشت دید راهرو به سالن از و داشتن قرار راهرو

 رادمان به نگاهم که کردم باز رو اتاق در. افتاد رادمان اتاق روشن برق به نگاهم

 صداهای و سر تا بستم رو در و کردم خاموش رو اتاقش برق. بود خواب که افتاد

 نداشتن قصد انگار. اومدمی سالن از همچنان هاوبشخوش صدای. نکنه بیدارش ونبیر

 از آروم. شنیدممی رو هامرد و زن صدای وتوکتک چون کنن؛ تموم رو هاپرسیاحوال

 بود دختری اومد چشمم به که نفری اولین. انداختم سالن به نگاهی دیوار یگوشه

. نبود شکلی این سمیراخانم دختر میاد یادم تا کردم، تعجب. خودم همسن تقریباا 

 زیاد آرایشش اینکه با. بود زده بیرون قرمزش شال زیر از رنگیش و کوتاه موهای

 کت. ساله 28-27 حدوداا  بود پسری نفر دومین. داشت خوشگلی و بانمک یچهره اما بود؛

 بهش که دبو زده خنگولی عینک قولی به یا مشکی دور عینک و بود پوشیده شلوار و

 موهای و نبود سرش چادر. افتاد شاداب اما باال سن زنی به نگاهم. اومدمی

 این دیگه بودم مطمئن باال، پرید ابروهام. بود پیدا روسریش زیر از رنگششرابی

 نه شدمی ترپیر باید دیگه حاال بود پیر زمان اون سمیراخانم. نیست سمیراخانم

 سر کردمی وبشخوش بابا با داشت و بود ایستاده زن کنار که مردی دیدن با. ترجوون

. ورزیده هیکلی و جوگندمی موهای با بابا سال و سن به مردی. شدم خشک جام

 غیرقابل سردار به شباهت همه این. کنمنمی اشتباه که بودم مطمئن. شناختمشمی

 به پشتش وقت کل که پسری که ببینمش بهتر تا گرفتم فاصله دیوار یگوشه از. باوره

 متین اون. ایستاد تپش از قلبم واقعی معنای به که بود لحظه اون و برگشت بود من

 .بود

 پلک تند و محکم چندبار. کردممی نگاه بهش و بودم ایستاده سالن وسط باز دهن با

 ترپررنگ برام ـزش*آمیـشیطنت لبخند لحظه هر اما بشه؛ محو تصویرش شاید تا زدم

 :گرفت سمتم به رو گل سبد همه چشم جلوی و دایستا جلوم. شدمی

 .بفرمایید -

 که بودن هاییگل ترینقشنگ. بودن خوشبو و خوشگل واقعاا . انداختم گل سبد به نگاهی

 هاماخم. افتهمی اتفاقی چه داره که فهمیدم لحظه یک تو اما بودم؛ دیده حال به تا

 :غریدم آروم و هم تو کشیدم رو

 کنی؟می طیغل چه اینجا تو -

 :گفت پنهان شیطنتی با و زد ژکوند لبخندی متین. بود دوتا ما سمت هانگاه یهمه

 .شدی خوشگل هم تو عزیزم، ممنون -

 تعارف با شده؟ خوشگل که گفتم کی من گفت؟می چی این. بیرون زد کاسه از هامچشم

. کرد بغلم ذوق با و سمتم اومد بود همراهشون که دختری. رفت سالن سمت به آیهان

 :گفت باز نیش با

 !دختر تو شدی بزرگ چقدر وای -

 .نمیارم جا به ببخشید؟ -

 :گفت زدمی چشمک که طورهمون و خندید
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 .دیدیم رو همدیگه بودی بچه بار یه. ثمین متینم، خواهر من رو؟ من نمیاد یادت -

 اتاق رفتیم اه،موکوت دختر یه متین، یخونه. اومد چشمم جلوی روز اون خاطرات کمکم

 پسر. کردممی بغلش ذوق با که بودم من بار این و شد باز هاماخم خودخودبه. متین

 کپی. کرد سالم احترام با خیلی و اومد جلو باشه، متین برادر مبین، زدممی حدس که

 بعدی نفر. بود متین از ترجدی کمی شقیافه که فرق این با بود متین اصل برابر

 خودش با االن حتما. کنم نگاهش که کشیدممی خجالت اما چرا؛ دونممین. بود سردار

 :گفت و زد پدرانه لبخندی تصوراتم برخالف. زد رو متین مخ نیومده گفتمی

 .عزیزم عروس سالم -

 :گفت و خندید. کوره تو بودنم انداخته انگار. شدم سرخ لبو مثل حرفش این با

 .متینه از کرم دونممی ودمخ هم شدنخوشگل یقضیه همین برای -

 نفر به که نگاهم. شناسهمی خوب رو پسرش که آوردم شانس مورد این تو حداقل باز

 سرد نگاهی با بود، متین مادر. کرد لرزیدن به شروع پاهام ناخودآگاه افتاد بعدی

 فکر که چیزی اون از ترجوون خیلی مادرش. تعجب با بود همراه نگرانیم. یخی و

 مونده خوب چقدر. باشه متین خود همسن خوردمی بهش تقریباا  گفت میشه. ودب کردممی

 خودخودبه که بود طوری نگاهش. کرد برانداز رو سرتاپام تحقیرآمیز نگاهی با! بود

 : گفت و نشوند لبش یگوشه پوزخندی. حقیرم آدم یه کردم احساس

 خانم؟عروس نیستی بلد سالم -

 سمت به پوزخند همون با مادرش و شد بلند مامان ارفتع صدای بدم جواب خواستم تا

 مثل همین برای میگه؛ چی نفهمیدم اول. کرد اشاره آشپزخونه به مامان. رفت مبل

 برای. چایه آوردن منظورش که فهمیدم بعدیش یاشاره با اما دادم؛ تکون سر هاخنگ

 روز یاد. بودم کرده تجربه فرشید برای هم قبالا  نداشتم، استرس هاچایی ریختن

 طوراین روزی یه که کردمی رو فکرش کی زدم، زهرخندی. افتادم فرشید خواستگاری

 پایین رو سرم. چرخید سمتم به هانگاه همه بردم، بیرون که رو هاچایی بشه؟

 سردار جلوی رو چایی. کرد سردار به ایاشاره که رفتم بابا سمت به و انداختم

 :گفت آروم و کرد تشکری. گرفتم

 .ها وقتشه االن بگیری انتقامی متین از خوایمی اگر دخترم -

 گاز رو لبم فوری کرد اشاره داغ هایچایی به وقتی اما نشدم؛ منظورش یمتوجه اول

 آوردم چایی براش حاال و هستم کلفتش که انگار متین مادر. خنده زیر نزنم تا گرفتم

 بهت هم داشتی میل نداری، که دارین میل. کرد اکتفا «ندارم میل» گفتن به فقط

 لبخند با. متین یعنی اصلی یسوژه به رسیدم کامل چرخوندن دور از بعد. دادمنمی

 :غریدم لب زیر. کرد تشکری و برداشت رو چایی

 !بزنه آتیش رو تمعده ته تا شاءهللاان -

 :گفت ثمین که آشپزخونه برم خواستم تا و گفتم رو این

 .من کنار بشین جاهمین بذار رو سینی خوشگله -

 حاال آروم، اون و بودم شیطون من قدیم. بود شیطون زیادی هم ثمین این گرفت، مخنده

 ـی*سیـاس هایاظهارنظر و روزمره عادی هایبحث. کنارش نشستم. بود شده برعکس جامون

 :گفت گوشم دم آروم ثمین. گرفت باال جمع بین ورزشی و

 کنی؟ تورش یتونست چطور ببینم بگو -

 :گفتم و کردم اشاره خودم به تعجب با

 کنم؟ تور رو تعتیقه داداش باید چی برای من؟ -

 .عروسیه دلت تو دونممی که من ببینم، برو -

 .کنممی دعوتت بود عروسی حتماا، -

 .اومدم خودم به بابا صدای با

 کنی؟ راهنمایی رو آقامتین خواینمی بابا آیداجان -
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 تا. مطلب اصل سر رفتن زود چه. کردم نگاه بود ایستاده که تینم به تعجب با

 :شد بلند آرش خندون صدای بزنم، حرفی خواستم

 

 . خوادمی زیرلفظی خانمعروس -

 این. بودم زده زل آرش به باز دهن با من فقط. خنده زیر زدن همه آرش حرف این با

 مجلس تو داره حاال بکنه؟ رو متین یکله خواستمی بیمارستان تو که همونی بود؟ آرش

 به. میاد در کاسه از باالخره هامچشم بودم مطمئن امشب کنه؟می شوخی من خواستگاری

 کردم اشاره حرفی هیچ بدون و کردم باز رو در. افتادم راه به اتاقم سمت به اجبار

 :گفت دراریحرص لبخند با. تو بره

 .ترنمقدم هاخانم -

 بعد که این یفاصله تو. شدم اتاق وارد. کرد جمع رو خندشلب که کردم نگاهش چنان

 با اینکه محض به و برداشتم رو تخت روی بالشت ببنده رو در و تو بیاد من از

 وسط خورد قشنگ بالشت. کردم پرتاب قدرت با صورتش سمت به برگشت سمتم به لبخند

 این به بلندی لایو و شد باز بناگوشم تا نیشم. بیاد در آخش شد باعث و صورتش

 :گفت بود شده خم و بود گرفته دست دو با رو دماغش که طورهمون. گفتم گیریمنشونه

 روانی؟ داری مرض مگه -

 هان؟ اومدی؟ چی برای -

 بیارم؟ درت ترشیدگی از شوهریبی این تو خواممی بده -

 پرت متشس به و برداشتم بود دستم کنار یوسیله تنها که رو کاغذی دستمال یجعبه

 .خورد دیوار به جعبه و داد جاخالی سریع بار این اما کردم؛

 فردا کنیمی پرت بالشت و دستمال یجعبه امروز! ها کنی ترک باید رو عادتت این -

 .کنی پرت برام هااین و ماهیتابه خوایمی البد

 :گفتم و زدم حرصی لبخند

 .کنممی پرت گل برات فرداپس فردا عزیزم، نه -

 :دادم ادامه برگشت که شدهخن

 .گلدونش با البته -

 :گفت جدی و صندلی روی نشست

 .بزنم حرف خواممی بشین -

 .نشستم تخت روی و کردم گوش حرفش به نشینم، و کنم لج داشتم دوست اینکه برخالف

 میاد؟ بدت من از ندارم، رو هااین و مقدمه یحوصله -

 .نه -

 چیه؟ لتمشک حاال. امیدواریه جای خب، -

 یکی اون تو االن که ایبچه من مشکل شدی، درگیر باهاش روز اون که اونیه من مشکل -

 .تلخمه و گند یگذشته من مشکل خوابه، اتاق

 کنی؟ زندگی کنی تالش نباید دیگه شدی مواجه شکست با باریک قبالا  چون فقط -

 .کنممی زندگی دارم االنم من -

 طوری؟این -

 .کنم اعتماد کسی به تونمنمی دیگه خوردم، ضربه فرشید از باریک من -

 هستن؟ طوریهمین هم بقیه بوده بد نفر یک چون حاال -
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 خوب منافعشون و شرایط طبق هاآدم نداره، وجود هم خوب آدم نداره، وجود بد آدم -

 .شنمی بد یا

 .فرشید مثل هستن، رفتنی نحوی هر به آدم زندگی   تو هابعضی -

 :گفت خنده با و شد جاجابه جاش تو کمی

 یه از بمونن، هم زندگیمون تو زندگیمون، تو میان که هاییآدم همه بود قرار اگه -

 .زدیممی گاوداری باید بعد به جایی

 باال رو سرم صداش با. بودم شده آروم دیگه بود، رفته عصبانیتم. خندیدم خودش مثل

 :آوردم

 .بشیم آشنا بیشتر هم با بذار بده، مثبت جواب االن نمیگم -

 شناسمت؟نمی میگی یعنی -

 .شدنمی خورد تو توسط دماغم االن که شناختیممی اگر -

 .صورتش تو بود خورده بد بالشت داشت، حق بیچاره. خنده زیر زدم باز

 چی؟ نیومد خوشم ازت و شدیم آشنا اگر -

 :گفت و گرفت خودش به متفکری ژست

 .ایبدسلیقه یخیل که فهمممی موقع اون -

 بود، اون با حق شاید. رفته هم اتاق بیرون تا مخنده صدای بودم مطمئن بار این

 این به رو مگذشته پای نباید شاید. بود الزم شناختنش برای کوچیک فرصت یه شاید

 .کردممی باز ماجرا

*** 

 یاسی

 روی ایلکه تا گرفتم کار به رو دقتم تمام. کردم پر آروم رو سفیدرنگ هایفنجون

 پوفی. چکید رنگاینقره سینی روی چای قطره چند آخر یلحظه درست اما نریزه؛ سینی

. رفتم سالن سمت به لبخند با و برداشتم رو سینی. کردم پاکش دستمال با و کشیدم

 تو کردمی گزارش رو دیگه هایکشور ساماننابه وضعیت داشت که خبر یگوینده صدای

 : گفتم خنده با رفتممی سمتش به طورمونه. بود پیچیده خونه

 که گوشامونم. صفا و صلح تو هم ما بیچارگی، و بدبختی تو هااون دیگه آره -

 .درازه

 :گفت مهربونی لبخند با و برداشت سینی تو از رو فنجون و خندید

 .عزیزم کشیدی زحمت -

 .آوردیدمی هم شادی کاش -

 .بخونه موند داشت، امتحان انگار -

 :گفت محبت با و داد فاصله لبش از رو جونفن

 .حالش شده بهتر قبل از شدین ترصمیمی باهاش که وقتی از -

 .رسیدمی باید هااالن دیگه. کردم تشکر لبخند با و انداختم ساعت به نگاهی

 هستن؟ خوب آقاشاهرخ -

 .سرکار رفت مبچه دیگه دیروز خدا، شکر خوبه هم اون -

 بود؟ کی کار نفهمیدید -

 .رفتن در و زدن هاخبربی خدا از وهللا، نه -
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 ...شکـ -

 و شدم بلند. کرد سر رو چادرش فوری سمیراخانم. موند نیمه حرفم خونه زنگ صدای با

 :گفتم لبخند با

 .خدا رو تو بفرمایید. پدرمه احتماالا  -

 .شدم مواجه بابا شاد یقیافه با و کردم باز رو در لبخند با و رفتم در سمت به

 داریم؟ مهمون. پیداکم خانمیاسمن بهبه -

 .گفتم که شاگردمه همون مادر بله،. اومدی خوش سالم، -

 که سمیراخانم. شد خونه وارد یاهلل یه با. آورد در رو هاشکفش و کرد صاف رو شیقه

 نفسم. کردن سکوت دو هر لحظه یک تو اما بده؛ سالم تا برگشت بود پوشیده رو چادرش

 همچنان اما بگیره؛ آروم دلم تا بگن چیزی. بزنن حرف که کردممی دعادعا د،ش حبس

 به سمیراخانم دقیقه چند از بعد. بودن زده زل هم به حیرت با و بودن کرده سکوت

 در سمت به شدم مزاحم ببخشید یه با داشتمی بر رو کیفش که درحالی و اومد خودش

. بابا سمت برگشتم. نگرفتم جوابی اما کردم؛ صداش و رفتم دنبالش تعجب با. رفت

 .نکرد نگاهمم حتی که بود فکر تو قدراون. کردم نگاهش پرسشی

 شد؟ چی -

 با. رفت اتاقش سمت به و داد تکون سری باشه اومده خودش به من صدای با که انگار

 که هاییسؤال جواب چی؟ من پس اما بشم؛ مزاحمش نباید که فهمیدم اتاق در شدنقفل

 این تو بده؟ جواب خوادمی کی رو هامدلشوره و هامنگرانی چی؟ زننمی چرخ ذهنم تو

 لبم روی لبخندی مهراب اسم دیدن با. کرد خوردنزنگ به شروع گوشیم که بودم هافکر

 ناز با و کردم برقرار رو تماس. کردم فراموش رو اتفاقات یهمه لحظه یک و نشست

 :گفتم

 الو؟ -

 .اسمنی بانو بر سالم -

 .سالم علیک -

 :گفتم ناز با اما جدی

 فرمایش؟ -

 !بداخالق خانم اوهاوه -

 .ریخته سرم کار کلی بگو، رو کارت -

 کنید؟ کنسل رو کارهاتون شما نیست امکانش که بداخالقخانم حضور به عرضم -

 :گفتم و نشستم مبل روی بود شده باز بناگوشم تا نیشم که حالی در

 دلیل؟ چه به وقتاون -

 .باشیم خدمتتون در رو شام بدید افتخار اگر -

 :گفتم جدی اما افتادم؛می پس ذوق از داشتم اینکه با

 .فعالا . کنم وقت اگر اوم، -

 شیطانی لبخند. کردم قطع کنه خداحافظی تا کنم صبر اینکه بدون و گفتم رو این

 .امروز شادی   از اینم. زدم

. بودم کرده فراموش بود افتاده پیش دقیقه ندچ تو که رو اتفاقاتی یهمه انگار

 غروب. بگیرم دوش تا رفتم اتاق سمت به میز روی هایفنجون و میوه بشقاب به توجهبی

 زنگ گوشم تو آیدا صدای که برداشتم رو حولم. بود نمونده شب تا چیزی دیگه و بود

 : زد

 !بکشی خجالت خودت از باید -
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 اون با حق اگر. کردم نگاه خودم به آینه تو راباضط با و آوردم پایین رو حوله

 رو کار این تونممی چطور رفیقمه، فاطمه چی؟ بشم پشیمون وقتی یه اگر چی؟ باشه

 خواد،نمی رو فاطمه مهراب»: کرد زمزمه گوشم تو که اومد کجا از صدا دونمنمی. کنم

 «.کنهنمی اون حال به فرقی پس. نباشی چه باشی باهاش تو چه

 یه. بزنه پر هاوجدانعذاب همه و برگرده لبخندم دوباره تا بود کافی جمله نهمی

 کردممی خشک رو موهام حوله با که طورهمون. اومدم بیرون و گرفتم ایدقیقه ده دوش

 کردنقطع»: کردم باز رو اولی. داشتم مهراب از اساماس دوتا. کردم روشن رو گوشیم

: کردم باز رو دومی و خندیدم« !ها نیست متشخص و بازی خانم یه کار خداحافظی بدون

 هاییعقربه دیدن با کردم، نگاه ساعت به لبخند با. «تونمخونه در جلوی هفت ساعت»

 نقاشی و کاریصاف وقت. پریدم جا از فنر مثل شدنمی نزدیک هفت به لحظه هر که

 که رو قرمزرنگ ویمانت. کردم بسنده رژ و کرم یه به بنابراین نداشتم؛ رو صورتم

 و کردم پام ضرب و زور با رو شلوارلی. پوشیدم رو کردممی تنم خاص مواقع در فقط

 اتاقشه؛ تو بابا که کردممی خداروشکر. کردم رها سرم روی شل رو سفیدرنگ شال

 وارد و بستم آروم رو سالن در. دادممی پس جواب تیپم برای ساعت دو باید وگرنه

 زمین به رو کفشم نوک مضطربانه من اما شد؛می پخش آرومی قیموسی. شدم آسانسور

 به. اومدمی بدم داشتن تاخیر که کسایی از همیشه کنم، دیر نداشتم دوست. زدممی

 کردممی نگاهم گردشده هایچشم با که سرایدار به توجهبی آسانسور در بازشدن محض

 ماشین در بازشدن محض به. مکرد بازش فوراا  و انداختم خروجی در سمت به رو خودم

 با قبل لحظه چند برعکس و گفتم عملم سرعت این به ایولی. کرد ترمز در جلوی مهراب

. برداشتم قدم ماشین سمت به بودم بلند که کالسی تمام با. بستم رو در آرامش

 بدبختی هزار با باالخره. شدمی بیشتر سقوطم احتمال لحظه هر و بودن بدجوری هامکفش

 .نشستم و رسوندم ماشین به رو خودم

 .سالم علیک -

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 .کردم تنظیم رو کارام زوربه سالم، -

 :گفت انداخت،می راه به رو ماشین که طورهمون

 .سپاسگزارم ازتون -

 کجاست؟ مقصد خب، -

 .دنج و عالی رستوران یه -

 من هایـذت*لـ از یکی که دونستمی خوب. شدم خیره بیرون به و زدم لبخندی

 به و شدیم پیاده. بود شیک و بزرگ. بودیم رستوران جلوی بعد ساعتنیم. غذاخوردنه

 تعجب درکمال. نشستم بود رستوران یگوشه که هامیز از یکی سر. رفتیم رستوران سمت

 .نداره نشستن قصد مهراب دیدم

 .برگردم و بزنم آب یه رو هامدست برم من -

 هایتابلو از بود پر. شدم خیره رستوران فضای به و دادم تکون باشه نایمع به سری

 از یکی که بودم هاشوننگار و نقش و هاتابلو دیدزدن درحال. زیبا و قیمتی

 .اومد سمتم به سبدگلی با هاخدمتپیش

 هستید؟ خانمیاسمن شما -

 مگه؟ چطور بله، -

 :گفت و گرفت سمتم به رو گل سبد

 .ماستش برای این -

 :گفتم و زدم لبخندی اما بودم؛ کرده تعجب شدیداا  اینکه با

 دادش؟ اومدم باهاش که آقایی همون رو سبد این -

 :گفت رفت،می رستوران یآشپزخونه سمت به که درحالی
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 .دادن خانمی یه خیر، -

 بدون سریع بفرسته؟ گل سبد یه برام بود ممکن زنی کدوم خانم؟ یه. شد جمع لبخندم

. نه یا هست داخلش چیزی کارتی ببینم تا سبد داخل بردم دست هاگل شدنخراب به توجه

. بیرون کشیدمش فوری. کرد برخورد مقوا مثل چیزی با دستم که شدممی ناامید داشتم

 در و دادم قورت زحمت به رو دهنم آب. «خانمیاسمن مخصوص» نوشته با بود، پاکت یه

 نفسم افتاد عکس اولین به که چشمم. بود عکس تعدادی داخلش. کردم باز رو پاکت

 خودم شناختمش،می. مشکی هاییچشم با مشکی، موهای با دختر یه بود، دختر یه. رفت

. بودم کرده فراموشش بود هاسال که کسی نفر، یک کنار. نبودم تنها اما بودم؛

 شرتتی جنس هنوز یادمه، هنوز. تولدش برای بودم، خریده براش خودم سفیدرنگ، شرتتی

 به بود زده زل. بود شهمه تو. کردم نگاه رو بعدی هایعکس. یادمه روش هاینوشته و

 رو اتفاقاتی یهمه رو، گذشته. کنه یادآوری بهم هاشچشم با خواستمی انگار دوربین،

 .بیاره بیرون خاک زیر از خواستمی کردم چالشون که

*** 

 متین

 که بود بار دهمین این. بود خوب چیزهمه انداختم، ـل*بغـ آینه توی رو نگاه آخرین

 اخم با سالم، بدون. اومدم خودم به ماشین در بازشدن صدای با. کردممی چک رو خودم

 : گفتم خنده با. کنه اخم قدرت تمام با داره سعی بود مشخص. نشست جدیت و

 .سالم علیک -

 اما شدم؛می منفجر دهخن شدت از داشتم. زد زل بیرون به و داد تکون سری فقط

 روشن رو ماشین حرفبی. دماغمه به کیفش شدنکوبیده با مساوی خنده ایذره دونستممی

 گرفتم دهنم جلوی رو دستم. انداختم تیپش به چشمی زیر نگاهی. افتادم راه و کردم

. سفید و زرد تیپ بود؛ شده نیمرو شبیه درشت. میشم منفجر خنده از دارم نفهمه تا

 :گفتم گذشت که کمیه

 کنی؟ شروع خواینمی -

 :گفت گردشده هایچشم با

 رو؟ چی -

 :گفتم حرفم عواقب به توجهبی و زدم مرموز لبخندی

 ...و دادت و جیغ -

 کیفش سمت به دستش اینکه محض به. رفت هوا به جیغش که بود نشده کامل حرفم هنوز

 بین. کنم دفع ور کیفش ضربات تا گرفتم صورتم جلوی رو دستم سریع رفت

 : گفتمی هاشکردنجیغجیغ

 !روانی دروغگوی دروغگو، روانی، عوضی، -

 :گفتم خنده با

 روانی؟ دروغگوی یا روانی؟ یا عوضی کن، انتخاب عزیزم -

 شب چند یاد. شد بیشتر دادش و جیغ شدت چون شد؛ بیشتر حرصش انگار حرفم این با

 ...خواستگاری شب افتادم، پیش

*** 

 اما بودم؛ خوشحال کنم راضیش بودم تونسته اینکه از. شدیم خارج اتاق از اآید با

 من از جلوتر آیدا. شدمی ترکشیده لحظه هر لبخندم بود سرم تو که شومی ینقشه از

 هااتاق از یکی بازنیمه در به نگاهم که بودم راهرو وسط تقریباا  من و رفتمی

 بازنیمه در به لبخند با و ایستادم. بود زده زل بهم در الی از کوچیکی پسر. افتاد

 اینکه محض به. آیداست پسر که بودم مطمئن. بود خوشگلی و بانمک پسر. کردم نگاه

. پرید باال ابروهام. کوبید هم به محکم رو در و کرد غلیظی اخم دید، رو لبخندم

 :ومدما خودم به آیدا صدای با. کنه جنگ اعالم االن از خواستمی اینکه مثل
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 وایسادی؟ چرا پس -

 سرها یهمه ورودمون با. شدیم سالن وارد دوتایی و دادم تکون هیچی معنای به سری

 یه تونستنمی که ثمین. سرجاهامون نشستیم ساکت لبخند با هردو. برگشت سمتمون به

 :گفت بذاره ـگر*جیـ رو دندون لحظه

 بمونیم؟ گشنه یا بخوریم شیرینی -

 برای بشه؛ خراب شبم خواستمنمی. خندیدن مادر اصطالح به خانم زج همه حرفش این با

 محکم، صدایی با آیدا. بودن نتیجه منتظر همه. ننداختم بهش هم نگاه یک حتی همین

 :کرد صحبت به شروع مؤدب اما

 ...ما راستش زدیم، رو هامونحرف هم با ما -

 سریع کنه، تموم «بشیم آشنا باهم بیشتر خوایممی» یجمله با رو حرفش اینکه از قبل

 :گفتم و حرفش تو پریدم

 .بدیم انجام رو کارها زودتر بهتره نظرمون به و هستیم راضی هردومون -

 اینکه از قبل. کرد نگاه بهم باز دهن با و شد گرد آیدا هایچشم حرفم این با

 و کردم نگاه بهش آمیزیشیطنت لبخند با. شد بلند زدندست صدای کنه اعتراضی بخواد

 :کردم زمزمه

 .صورتم تو زدی که بالشتی اون تالفی اینم -

 و من جای حاال. اومد خوشم منقشه از بیشتر و دیدم هم روی رو هاشدندون شدنساییده

 وقت. من جای بود شده اون و آیدا بچگی بودم شده من دیگه االن. بود شده عوض اون

 مرموز لبخند با که افتاد بابا به اهمنگ لحظه یک تو. بود هاشریختنکرم اون تالفی

 ایشرمنده لبخند. کردم غلطی چه فهمیده که بودم مطمئن. کردمی نگاهم سرزنش کمی و

 آیدا زیرزیرکی هایتهدید و هااخم با شب کل. داد تکون تأسف ینشونه به سری که زدم

 .گذشت

*** 

 کرده اخم و بود داده هتکی صندلی به و زدنمی جیغ دیگه چون بود؛ شده خسته انگار

 فعالیت به شروع درونم کرم باز اما کرد؛می درد کیفش هایضربه از دستم هنوز. بود

 :گفتم چون کرد

 .ها نبودی میلبی همچین هم خودت -

 !ببخشید؟ -

 :گفتم مرموزی لبخند با ایستادم،می پارک جلوی که حالی در

 نشدی؟ منکر راچ. نه بگی و بشی منکرش راحت خیلی تونستیمی -

 هدف، به بودم زده. نداشت گفتن برای حرفی انگار اما بگه؛ چیزی که کرد باز دهن

 .نداره سؤال این برای جوابی که بودم مطمئن

 

 : گفتم و سمتش برگشتم

 شد؟ چی من جواب خب؟ -

 :گفت جانبی به حق یقیافه با لحظه چند بعد و کرد ومنیمن

 .بدبخت نشی کنف خواستممی -

 پیاده. نمیاره کم جواب از زدم، لبخندی. شد پیاده ماشین از فوری و گفت رو نای

 به و بود نشسته ـینه*سـبهدست هانیمکت از یکی روی. کردم قفل رو ماشین و شدم

 تشخیص رو زیرچشمیش هاینگاه تونستممی هم فاصله همین از اما بود؛ زده زل روشروبه

 :پرسیدم مقدمهبی و نشستم. بخندونتم استخومی فقط امروز اینکه مثل. بدم

 رادمان؟ از خبر چه -
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 ور کیفش بند با که درحالی. داد غم به رو جاش و کشید پر عصبانیتش یهمه انگار

 :گفت رفتمی

 .نکرده صحبت باهام هم کلمه یک شب اون از -

 کنم؟ صحبت باهاش خوایمی -

 :گفت نیشخندی با

 بیاری؟ حرفش به خوایمی تو حاال نمیده، رو من جواب -

 صاف. بود آزاردهنده بدجور بینمون سکوت. گرفت مخنده بودم زده که ایمسخره حرف از

 .بیام نظر به شاد و خیالبی که کردم سعی توانم تمام با و نشستم

 رگ؟ تو بزنیم بستنی یه چیه نظرت -

 :گفت و چرخوند حدقه تو رو هاشچشم حوصلهبی

 خوره؟می بستنی خری کدوم سرما این تو -

 :گفتم هیجان با و نباختم رو خودم. کرد فنیم ضربه حرف یک با قشنگ. شد بسته نیشم

 ...شناسممی عالی رستوران یه -

 :گفت قبل از ترحوصلهبی و حرفم تو پرید

 .سیرم خوردم، ناهار -

. نهبز ضدحال خواستمی فقط و بود شده بلند لج یدنده روی از امروز کشیدم، پوفی

 :گفتم و گرفتم کار به رو توانم آخرین

 ...چیه نظرت -

 :گفت باکالفگی و حرفم تو پرید کنم کامل رو حرفم اینکه از قبل

 بگیری؟ چایی مثل گرم چیز یه چیه نظرت -

 یدکه از تا شدم بلند و زدم خجولی لبخند نرسید؟ خودم فکر به چرا موند، باز دهنم

 :گفت که شنیدم رو صداش خرآ یلحظه. بگیرم چایی پارک تو

 .حجری عصر یپسره نرفته، بیرون دختری با حاال تا انگار -

 چون کردم؛می تحمل باید رو امروز اما دادم؛می رو جوابش بود ایدیگه موقع هر

 تا شدم منتظر و ایستادم دکه دم. بره و بشه بلند که شدمی باعث جوابی ترینکوچک

 حجری؟ عصر گفت بهم حسابی چه رو. دربیاره جعبه از رو ایکیسه هایچای دارمغازه

 «.بگو جلوش رو همین»: گفت تمسخر با سرم توی صدای. نچسب غرغروی دختره

 نشسته روش آیدا که نیمکتی سمت به نگاهم کنم، پیدا صدا برای رو جوابی خواستم تا

. ریخت رمشلوا یپاچه روی قطره چند و افتاد دستم از جوش آب لیوان. افتاد بود

 که رفتم آیدا سمت به درهم هاییاخم با دارمغازه هایصداکردن و لیوان به توجهبی

 از که هاییچشم با قدبلند، پسر یه. کردمی صحبت مردی با داشت وال و هول با

 صدای شدم که ترنزدیک. بود عوضی فرشید شناختمش،می خوب. بود شده قرمز عصبانیت

 :شنیدم رو آیدا

 ...نیـ متین تا بردار، سرم از دست فرشید -

 .کرد نگاه فرشید به ترس با و خورد رو حرفش افتاد من به که نگاهش

 کنی؟می غلطی چه اینجا -

 بفهمم تونستم هاشچشم از. بود خون یکاسه هاشچشم و بود شده قفل فکش. سمتم برگشت

 .نیست خودش حال تو که

 سوسول؟ بچه من زن یخواستگار میای که رسیده جایی به کارت -

 :گفتم باشم، آروم اینکه بر مبنی آیدا هایدادنعالمت به توجهبی و زدم پوزخندی

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

198 

 

 تو؟ زن -

 :گفتم تمسخر با و زدم ایقهقهه

 .کن شکایت ازم برو پس زنته؟ آیدا نمیگی مگه کنی؟ شکایت ازم نمیری چرا -

 .کنممی خواهش برو فرشید، -

 ...و اومد سمتم به آیدا لرزون صدای به توجهبی

*** 

 فاطمه

 دلم. افتادم راه به خونه سمت به سرعت تمام با و زدم بیرون سوپرمارکت از

 گفتممی و بودم داده گوش محمد حرف به کاش ای. نباشم خونه رسهمی وقتی خواستنمی

 از که دیدم رو آیدا شدم مونکوچه وارد اینکه محض به. بفرستن پیک با رو هاجنس

 به نگاهم. رفتم سمتش به و گفتم عملم سرعت این به ایولی. شدمی پیاده ماشین

. شد گرد هامچشم. کردم نگاه دقت با و کردم ریز رو هامچشم. افتاد ماشین راننده

 تعجب از چشمش دور بادمجون دیدن با. نکردم تعجب هستش متین دیدممی اینکه از

 که دادم سالمی. رفت و داد تکون سری نمتی و گفت چیزی آیدا. آوردمدرمی شاخ داشتم

 .شد ممتوجه برگشت

 .عزیز رفیق سالم بهبه -

 .کشید سوتی و انداخت خوراکی از پر پالستیک به نگاهی

 خبره؟ چه -

 :گفتم باز دهن با هاشگریخوشمزه به توجهبی

 بود؟ متین اون -

 ...بگم گفت رسوند سالم آره، -

 :حرفش تو پریدم

 بود؟ شده یشکل اون چرا -

 :کرد اشاره چشمش به و خندید

 باز زنممی یخ سرما از دارم فعالا . داره ماجرا که چشمشه دور بادمجون منظورت اگه -

 .تو بریم کن

 و کردم باز رو در. گرفت حرصم بودم داشته نگهش در جلوی که خودم فکری  بی از

 .کردم تعارفش

 و کردم نگاه بود داده لم تخت روی که آیدا به آوردممی در رو مانتوم که طورهمون

 :گفتم

 نیاوردی؟ رو رادی چرا -

 .نمیده هم جواب اتاقش یگوشه کرده کز فعالا  رادی -

 :گفتم کردممی باز رو چیپس که درحالی خنده با و تخت روی نشستم

 .مبچه شده غیرتی من، بشم فداش من؟ جون -

 :گفت نشتمی صاف که درحالی

 بلند یارو این گور از هاآتیش یهمه االغه، فرشید این سر یرز دونممی که من -

 .میشه

 چی آقاداماد چشم ببینم، کن تعریف. رفتمی یادم اصلی موضوع داشت ببینم، وایسا -

 .کردن ناکارش زدن هاداداش آق نکنه بود؟ شده
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 ...جناب کار. مظلومی این به من هایداداش. بابا نه -

 :کشیدم داد هیجان با

 !فرشید -

 :گفت زد،می ماست تو رو چیپس که طورهمون و خندید

 .فرشید جناب آره فوتباله، گل انگار فرشید میگی همیچین -

 :گفتم زدممی هم به محکم رو هامدست کف که درحالی

 ...متین فرشید، مهدی،. بشه کوفتت -

 بشه؟ کوفتم چرا وقتاون -

 قدراین که من وقتاون. داری پیشهقعاش همه این وقتاون نداری قیافه و ریخت -

 .زد قاپش یاسی هم اون که داشتم عشق یه خوشگلم

 مخنده. زده زل بهم باز دهن با دیدم و آوردم باال رو سرم نمیده جوابی دیدم وقتی

 جلوی رو دستم. بگم مهراب و یاسی از راحت قدراین که نداشته انتظار البد گرفت،

 :گفتم و دادم تکون صورتش

 کنی؟می سیر کجا -

 .کردم تعجب کمیه فقط هیچی، -

 نه؟ مهراب، خاطربه البد -

 :گفتم دادممی لم خیالبی که درحالی. داد تکون تأیید ینشونه به سری

 .میمون یمرتیکه باباش، گور -

 .خنده زیر زدم پقی حرف این گفتن از بعد حالتش دیدن با

 مهراب که دیوار و در به کوبیمی رو ودتخ هاایزنجیره مثل شب یه. بیماری تو -

 ایدیگه کسه پای نکنه ببینم. میمون یمرتیکه میگی گردیبرمی روزم یه نداره دوست

 درمیونه؟

 برای وقت ترینبد. کردن خالی روم رو سردی آب انگار لحظه یک. زدم خجولی لبخند

 .بود االن بفهمه اینکه

 .هازنیمی هاحرف چه نه، -

 بچگی از آیدا. ندم بروز رو چیزی که کردم رو سعیم تمام. انداخت بهم کیمشکو نگاه

 . شدم هول که بود فهمیده مسلماا  و بود تیز

 .ببینم کن نگاه هامچشم تو -

 سریع بشه خیالبی خوادنمی دیدم. زدم زل هاشچشم تو و آوردم باال رو نگاهم زور به

 بود معلوم. کشیدم آسودگی سر از سینف. ترکید خنده از که کردم لوچ رو هامچشم

 .شده موضوع خیالبی اما نیست؛ چیزی که نکرده باور

 نداری؟ خبری یاسی از -

 .ندارم خبری بیرون کرد شوتم شخونه از که روز اون از نه -

 کنی؟ دعوتش خوایمی -

 کجا؟ -

 .دیگه عروسیت -

 :تگف کردمی نگاه خودش به جیبیش آینه تو که درحالی و خندید

 !عروسی! ها خوشه دلت اوهوع، -
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 :گفتم آمیزیاعتراض صدای با. شد آویزون مولوچهلب

 بگیرید؟ عروسی خوایدنمی یعنی چی؟ یعنی -

 چی؟ پشم چی؟ کشک چی؟ عروسی. بابا نه -

 .خوادمی عروسی دلم من بابا ای -

 بگیرم؟ عروسی بردارم بچه یه با من دخترجون -

 .گیرنمی عروسی بازم دارن بچه که دیدم رو هزارنفر من داره؟ اشکالی چه خب -

 کوچیک جشن یه. ندارم رو فامیل هاینگاه یحوصله حرفه، پشتم کلی طوریشهمین -

 .بگیریم قراره خودمونی

 جلوی از زدممی حرف که طورهمون. شد بلند گوشیم صدای که بدم رو جوابش خواستم

 : داشتم برش آینه

 کنی؟می دعوت که رو من -

 .نداره صفا شما بدون جشن بله، -

 رو ماچ بقایای که طورهمون. شد جمع هم تو صورتش که کردم لپش از آبدار ماچ یه

 :گفت کردمی پاک

 کنی؟ مالیمتف باید حتماا  -

 :گفتم باز نیش با کردممی باز رو پیام که جورهمون

 .دیگه همینه به کیفش -

 تاکردن مشغول که آیدا به نگاهی. رفت بین از لبخندم فوری فرستنده دیدن با اما

 .بخونم رو پیام بازیضایع بدون کردم سعی. انداختم بود شالش

 «ای؟آماده دیگه ساعت یک برای پیداکم خانم»

 خواستم. نبودم قرار یاد به اصالا . بستم کالفگی با رو هامچشم و گرفتم گاز رو لبم

 :شد بلند آیدا صدای که بدم جواب

 مهدی؟ از خبر هچ -

 .خودشه کار تو سرش هیچی -

 .دارم سراغ براش خانم خیلی دختر یه راستش -

 هست؟ کی -

ِ   از هاشتعریف به توجه بدون  :کردم نوشتن به شروع دختر 

 «.بیام تونمنمی افتاد یادم االن خدا، رو تو شرمنده»

 پرتیمحواس به. همیش ناراحت که دونستممی. گذاشتم فرستادن روی زور به رو انگشتم

 .فرستادم لعنت

 کجایی؟ هوی -

 گفتی؟ چی چی؟ -

 چیه؟ نظرت گفتم -

 هرگونه از جلوگیری برای ولی چطوریه؛ دختر   بدونم که بودم نشنیده رو هاشحرف اصالا 

 :گفتم سریع تابلوشدن

 .عالیه خوبه، -

 :گفت و ایستاد رومروبه جانببه حق و کمربه دست
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 .ببینم ببر نام رو گفتم ازش هک خصوصیاتی از یکی -

 صدای کنم اعتراف خواستم تا. کردمی گیریمچ داشت. دادم قورت زحمت به رو دهنم آب

 اومده تازه که رو پیامی فوری و کشیدم آسودگی سر از نفسی. شد بلند گوشیش زنگ

 :کردم باز بود

 «شده؟ چیزی چی؟ برای»

 .کردم اموشخ رو گوشیم فوری و نوشتم براش رو پیام آخرین

 «.اینجاست خواهرت چون»

*️** 

 آیدا

 کرده طی رو مسیر یک بار ده. بودم گرفته ضرب زمین روی کفشم نوک با استرس شدت از

 کردم که کاری دونستمنمی. رفتممی راه فقط. داشتم هدفی نه و بودم منتظر نه. بودم

 پارک. کردم ملع ربات یه مثل و شد قفل مغزم انگار لحظه اون. نه یا بوده درست

 جوون چندتا طرف از چندباری. شدمی رد بزرگسالی یا بچه گاهیگـه و بود خلوت

 با. نکنم توجه هاشونحرف به که داشتم استرس قدراون اما شنیدم؛ تیکه تیپم خاطربه

 برام گوشی زدم، زل گوشی به ترس با. برداشتم رفتم راه از دست گوشیم زنگ صدای

 به هنوز که کشیدم آسودگی سر از نفسی. شد قطع دقیقه یک از بعد. هیوال یه بود شده

. داشتم برش و بردم دست ناچاربه. کرد زدنزنگ به شروع دوباره گوشیم نرسیده آخر

 داشت خدا وقتی که اونجایی از اما نباشه؛ کردممی فکر که کسی که کردممی دعادعا

 لبم یگوشه. افتاد متین اسم به همنگا داشتم، تشریف الال من کردمی تقسیم رو شانس

 دست. دادممی جواب باید چی؟ که باالخره نداشتم، ایچاره. جویدممی استرس با رو

 : پیچید گوشی تو صداش تماس برقراری محض به. کردم برقرار رو تماس و بردم

 آیدا؟ الو؟ -

 .سالم -

 ...و سالم -

 شاید. بزنه داد بخواد که درحدی نه اما بود؛ عصبی صداش. نداد ادامه و کشید پوفی

 .کردمی کنترل رو خودش

 تو؟ کجایی -

 .پارکم تو -

 ما منتظر محضر تو همه االن پارک؟ میره میشه پا عقدش روز کی وچلخل یدختره آخه -

 ...تو وقتاون هستن

 :گفتم شده گشاد هایچشم و بلند صدای با و حرفش تو پریدم

 .نمیام من -

 .شدی منصرف که باره هزارمین این هفته دو این تو -

 .کنم ازدواج خوامنمی. جدیه تصمیمم دفعه این -

 :شنیدم رو آرومش یخنده صدای

 پارکی؟ کدوم. گرفتیم و وچلشخل یه گرفتیم که آخرشم نگرفتیم، نگرفتیم زن -

 .نمیگم -

 !آیدا -

 .هستم کوکب پارک بگم خوامنمی -

 :زدم داد کالفگی با. دادم لو رو خودم جای دمفهمی شد بلند که شخنده شلیک صدای
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 !نخند مرض، -

 :گفت بریدهبریده شخنده بین

 .وچلخل دنبالت میام دارم -

 :گفتم و کردم کجیدهن گوشی به. کرد قطع کنم مخالفت خواستم تا

 .ننته اون وچلخل -

 سمت رفت ذهنم و نشستم نیمکت روی. افتادم عفریته اون یاد باز. شد کج لبم یگوشه

 .پیش هفته

 *** 

 قبل هفته یک

 پس؟ موندی کجا متین، -

 :گفت زد،می بیرون رستوران بهداشتی سرویس از که درحالی

 داری؟ عجله چرا حاال چته؟ -

 :گفتم پوزخند با و کردم کجی دهن

 .باشی تونخونه شب ده ساعت سر باید فرمودن گرامیتون مادر چون -

 :کردم غرغر زیرلب

 .شده عوض زمونه. رفتنمی ساعت سر باید خترهاد قدیما -

 :گفت ،آورددرمی جیبش از رو سوئیچ که درحالی و کرد ایخنده

 .میده اهمیت اون حرف به کی بابا، کن ولش رو اون -

 .نداشتم ازش رو حرفی چنین انتظار. کردم نگاه بهش تعجب با

 .ها مامانته مثالا  گفتم، چیزی یه من حاال -

 :گفت انزجار با

 !نیست مادرم که اون -

 : کردم نگاه بهش باز دهن با و ایستادم

 !هستی؟ راهی سر تو یعنی... یعنی -

 :گفت و انداخت بهم باریتأسف نگاه

 .بابامه زن نیست، واقعیم مادر که اینه منظورم -

 :گفتم بلند صدای با

 !چی؟ -

 .فهمیدن همه آروم -

 ...مامانت سر بابات -

 :گفت خنده با و حرفم تو پرید

 .دخترجون کرده فوت مادرم نه -

 زن   چرا بگو پس. داد ناراحتی به رو جاش و رفت بین از حرفش این با تعجبم یهمه

 .نبود سمیراخانم اصالا  چون دیدم، قبالا  که بود کسی از ترجوون

 .کنم ناراحتت خواستمنمی ببخشید خدابیامرزتشون، -
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 .بگم بهت زودتر خواستممی -

 :گفت خنده با رفتمی پایین رومون جلوی یپله چندتا از که طورونهم

 .نکنی عوض سردارجونت به راجع رو نظرت که امیدوارم -

 :گفتم تعجب با چیه منظورش بودم نفهمیده هنوز که من

 کنم؟ عوض رو نظرم باید چی برای -

 :گفت شیطنت با

 !گرفته زن دوباره اینکه -

 :گفتم جانب به حق .چیه منظورش فهمیدم تازه

 .که بمونه تنها نباید داشته، حق -

 .کرد براندازم بدجنس نگاه یه با و ایستاد حرکت از حرفم شدنتموم با

 چیه؟ -

 نه؟ دیگه داره حق -

 ...بایـ چرا خب آره -

 که درحالی عصبانیت با. چیه منظورش فهمیدم که بودم نکرده کامل رو حرفم هنوز

 :مگفت گرفتممی رو شیقه

 !میارم سرت به بالیی چه ببین بگیر زن من مرگ از بعد تو -

 پشت از رو خندونش صدای. افتادم راه به ماشین سمت به عصبانیت با و گفتم رو این

 :شنیدم سرم

 ...و بگیره زن داره حق گفتیمی داشتی که پیش لحظه چند تا -

 :گفتم ریزشده هایچشم با و برگشتم

 .بگیری زن بری بمیرم داری قهعال خیلی اینکه مثل نه -

 :گفت ناراحتی لحن با و پایین انداخت رو سرش

 ...بمیری اگه -

 اما کنه؛ کامل رو حرفش تا شدم خیره بهش لبخند با و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 :کرد کامل رو حرفش و شد باز نیشش بودم شده احساساتی که ایلحظه درست

 .گیرمیم زن بعد کنممی صبر چهلمت تا -

 .دنبالش انداختم و کشیدم جیغی

*** 

 حال

 صدای با. کرد اذیتم شب اون چقدر. خنده زیر زدم ناخودآگاه شب اون یادآوردی با

 : پریدم جام از متین طلبکار

 خندی؟می هرهر پارک تو نشستی هم حاال بری،می که رو آبرومون کنی،می که فرار -

 :گفتم جانب به حق

 .هاستدمآ مسلم حق خنده -

 :گفت و انداخت وضعم و سر به نگاهی

 وضع؟ و سر این با آخه -
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 رو دستم بدم رو جوابش خواستم تا. بودم زده سفید ست انداختم، خودم به نگاهی

 :گفت و کشید

 کننمی فکر همه طوریشهمین. بریم بیفت راه بدی، جواب باز خوادنمی خب خیلی -

 .کردیم فرار باهم دوتایی

 با جاینهم دربیارم بازیایعقده باز بخوام دونستممی. افتادم راه به دنبالش حرفبی

 .کنهمی یکیم آسفالت کف

 تموم یعنی. بودن شده گنگ برام صداها. دادممی گوش هاجیغ و دست به باز دهن با

 :گفتم آروم متین گوش ـل*بغـ زود؟ چقدر شد؟

 ننداخت؟ جا رو قسمتی عاقد مطمئنی متین -

 :گفت که شنیدم رو صداش صدا و سر همه اون بین ورزبه

 .نشدید متوجه که کردیدمی سیر هپروت در قدراون عالیجناب خیر،نه -

 خواستن مثالا  خبر،بی خودشون که شدم متوجه راه وسط. چرخوندم دورتادور رو نگاهم

 کرده عوض ور شونخونه. هااین متین یخونه به کردن منتقل رو عقد مجلس کنن سوپرایز

 که بود شیک و بزرگ تقریبا یخونه یه. نبود بودم دیده بچگی تو که اونی و بودن

 با که ایفیروزه ویکتوریایی مبلمان. شده چیده عزیز یعفریته یسلیقه به بود مشخص

 بود شده باعث درشت و ریز هایمجسمه و قیمتگرون هایتابلو همراه به بود ست فرششون

 اون جای االن کاش ای. بوده خوب شسلیقه بگیم شدمی حداقل. بیاد چشم تو حسابی خونه

 عاقد خروج محض به. متین هم بودم خوشحال من هم طوراین! بود اینجا سمیراخانم

 :پیچید خونه تو آهنگ صدای

 .اومدم ناز با اما اومدم؛ دلنواز چه -

 .اومدم عزیز اما اومدم؛ ریز شکوفه

 .نکن دلگیر عاشقو نکن دیر بودی گفته آخه

 .بیا موعود یلحظه بیا زود بودی گفته

 وت آهنگ انتخاب سر که کردممی نگاه ماهور و فاطمه ثمین، هایبازیاسکل به خنده با

 دامنکت اون با مامان. اومدم خودم به بابا صدای با. زدنمی همدیگه یکله و سر

 :گفت گوشم دم و کرد بغلم. بود شده دنیا مادر ترینخوشگل سفیدش

 .ها کنی رفتار آدم مثل شوهرت با بشم، گلم دختر قربون -

 بابا. بگیره رو حالم داشت عادت همیشه. خندید که کردم صدا رو اسمش معترضانه

 :گفت کرد،می دستم رو قشنگی النگوی که درحالی

 .دخترمم طرفدار خودم کن، ول رو مامانت -

 :شد بلند بابا سر پشت از آیهان صدای که کردم نگاه مامان به باز نیش با

 .دخترشتک و بابا دیگه، بله -

 .باشم داشته دوستش شماها از بیشتر باید دخترهتک باالخره پسرجون، نکن حسادت -

 .حداقل نیار رومون به من پدر خب د   -

 آیهان. داره دوست جور یه و مونهمه و شوخی روی از بابا هایحرف این که دونستیممی

 :گفت کردمی بغلم که یحال در

 .گلم خواهر بشی خوشبخت -

 :گفت کردمی ـل*بغـ رو متین که طورهمون

 .باشه من خواهر به حواست ولی برادرمی؛ مثل توهم -

 :گفت واریلوتی لحن با آرش
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ِ   این به گوشمالی یه االن خوایمی آیهان -  بمونه؟ یادش آخر تا که بدیم پسر 

 :گفتم و خندیدمی داشت که متین سمت کردم رو

 .کن اذیتم داری جرئت حاال -

 .نکنی اذیتم که کنه تو به رو من سفارش باید یکی -

 :گفت محبت با ذاشتمی دستم توی رو ظریفی بندگردن که درحالی سردار

 .دخترم باشه مبارکت -

 :گفت گوشم ـل*بغـ ثمین. پشتش زد چندبار و کرد ـل*بغـ رو متین

 .بگیرن رو شونبچه آروغ خوانیم که پدرها این عین -

. کردن سکوت مخنده دیدن با همه. شدم منفجر خنده از ناگهانی طور به حرفش این با

 .بکشم نفس خنده شدت از لحظه یک تونستمنمی اما کنم؛می آبروریزی دارم دونستممی

 گفتی؟ بهش چی ثمین -

 :گفت زدمی راه اون به رو خودش که درحالی ثمین

 داداش؟زن گفتم چیزیمی من؟ -

 زده زل بهم نفرتی چنان با. افتاد متین بابایزن به نگاهم بگم چیزی اینکه از قبل

 متین. رفت بین از مخنده پوزخندش دیدن با. باباشم قاتل کردم فکر لحظه یک که بود

 :گفت گوشم دم بود شده حالتم تغییر یمتوجه که

 .طوریهاین همه با اون نکن، ناراحت خاطرشبه رو خودت -

 شخصی صدای با. نکنم توجهی بهش و بدم گوش حرفش به کردم سعی و دادم تکون سری

 .شد جلب سرم پشت به توجهم آشنا

 .باشه مبارکت -

 تنش سفید شال با مشکیسفید دخترونه دامن و کت یه. انداختم بهش نگاهی و برگشتم

 ایکینه هیچ بدون فاطمه که حاال. کنم برخورد باهاش همیشه مثل کردم سعی. بود کرده

 کردم؟می بدرفتار باهاش باید چرا من کرد،می رفتار باهاش

 .اومدی کردی خوب ممنون، -

 دستم به بود آویزون قلبی آویز بهش که رو ظریفی دستبند حرفبی و گرفت رو دستم

 دوستی به درسته. بغلم تو کشیدمش حرفبی. کردم نگاه دستبند به لبخند با. انداخت

 برخورد طوراون باهام روز اون که درسته بود، کرده پشت فاطمه و خودش یچندساله

 خواستم. شناختمشمی بچگی تو که مپلیتپل دختر همون بود، یاسی هم باز اما کرد؛

. شدم خیره بهش و کشیدم درهم رو ابروهام. شد زوم آیهان روی نگاهم که بزنم حرفی

 ...که انگار نبود؛ عادی حالتش

 .ببین رو داداشم یاسی -

 .بکش ما رخ به رو داداشت هی حاال -

 زده؟ زل چی به نظرتبه -

 کردمی نگاه رو جایی داشت لبخند با که آیهان به و برگشت هم یاسی حرفم این با

 سفید مجلسی مانتوی با رسیدیم دختری به و کردیم تعقیب رو نگاهش هردو. کرد نگاه

 هم به گردشده هایچشم با. کردمی نگاه آیهان به زیرچشمی داشت که رنگشهم شال و

 :کردیم نگاه

 .کنی کاری یه برام خواستممی نرفته، یادم تا راستی. نداره امکان! فاطمه؟ -

 .بخواه جون شما -

 :گفت و زد لبخندی
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 کنی؟ ردیابی رو شماره یه برام تونیمی -

 .پرید باال ابروهام

 .جنایی کارهای تو زدن هم نمخایاسمن روشن چشمم بهبه -

 :شد بلند خانمعفریته صدای بده رو جوابم خواست تا و خندید

 داره؟ ادامه همچنان هاتوندادن قلوه و دل ببینم -

 :گفتم خودش لحن مثل درست لحنی با و کردم اخمی

 دارید؟ فرمایشی شما -

 :گفت سیاست با و انداخت بود رسیده کنارش که سردار به نگاهی

 .بگیری فاصله هاتدوست از دیگه بهتره نظرمبه فقط شم، فدات نه -

 :داد ادامه لبخند با

 .نیستی مجرد دیگه باالخره -

 :غرید گوشم ـل*بغـ یاسی

 .خال و خط خوش مار -

 شدمی کاش ای. بود زندگیم تو آدمی چنین وجود بیاد سرم تونستمی که بالیی بدترین

 رفته سردار که بود قحط زن آخه. کنم شخفه و گردنش ردو بندازم رو هامدست جاهمین

 به نگاهم. بره بیرون ذهنم از منفی افکار یهمه تا دادم تکون سری گرفته؟ رو این

 و ـینه*سـبهدست صندلی روی سیخیشسیخ موهای و شلوار و کت اون با. افتاد رادمان

 :زدم زانو جلوش و رفتم سمتش به دورم هایآدم به توجهبی. بود نشسته اخمو

 چطوره؟ من پسرگل -

 .کردمی همیشه روزها این که کاری چرخوند، ایدیگه سمت به رو سرش

 بزنی؟ حرف باهام خواینمی چی برای -

 روش ریزی یـوسه بـ و گرفتم رو دستش. کرد اشاره متین به کنه نگاهم اینکه بدون

 .زدم

 .مهربونه باهات قدراین که متین -

 .مهربونه هم بابا -

 خــ که بفهمونم بچه یه به تونستممی چطور آخه. کردم سکوت و گرفتم گاز رو لبم

 چی؟ یعنی ـیانـت

 .داره دوستت قدراین تازه. باشه مهربون بابا مثل تونهمی هم متین -

 .بشه بابام اون خوامنمی دارم بابا خودم من -

. رفت خونه یدیگه سمت به و شد بلند کردمی تموم بغض با رو شجمله که درحالی

 فرشید دادم،می حق بهش. ببینم رو اطراف تونستمنمی درست و بود شده پر هامچشم

 .بود نمونه پدر جورایی یه بود، خوب رادمان با جورههمه

 کنه؟ قبولم تونهنمی هنوز -

 اخم با سالن ته که رادمان به و کشید صداداری نفس. زدم غمگینی لبخند و برگشتم

 .کرد نگاه بود ستهنش

*️** 

 یاسی
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 بهش که بود وقت چقدر دونمنمی. بردارم ازش چشم نشد باعث هم گوشم زنگ صدای حتی

 نکرده هم اخم زدم،نمی لبخند. عمر یک هم شاید ربع یک ساعت، یک. بودم شده خیره

 و من بین فرق اما گفت؛نمی چیزی هم اون. بودم شده خیره بهش توخالی و سرد بودم،

 از خالی نگاهم من قالی، هایگل به اون و کردممی نگاه اون به من که بود این ناو

 خسته سکوت این از که انگار. تنگیدل و شرمندگی از پر نگاهش اون و بود حسی هر

 : بود شده

 بمونی؟ ساکت طورهمین خوایمی -

 :گفتم دادممی تکیه که طورهمون و زدم پوزخندی

 چرا؟. بدی جواب سؤالم به که میشه تموم وقتی سکوت این -

 چی؟ چرا -

 دیوار و در از رو سؤال این هرشب و روز هر سال همه این. شد تموم صبرم دیگه

 خم و رفتم سمتش به هستش؟ چی سؤالم این جواب سال همه این از بعد حاال. پرسیدم

 :گفتم بلندی صدای با و زدم زل هاشچشم تو شدم،

 بودی؟ خودخواه قدراین چرا زندگیم؟ تو زدی گند چرا رفتی؟ چرا -

 .دونینمی رو چیزها خیلی تو -

 .دونممی کافی یاندازهبه -

 :گفتم پوزخند با

 قدراین یعنی داشتید؟ اختالف هم با بابا و تو اینکه بدونم؟ رو چی قراره اصالا  -

 ...که بودم ارزشبی

 :گفت و حرفم تو پرید

 .نیستن ما دست اتفاقات بعضی -

 : گفتم رفتم،می خروجی در سمت به و داشتمبرمی مبل روی از رو کیفم که درحالی

 .کرد عوض نمیشه هم تو به نسبت رو تنفرم این پس توئه، با حق -

 قدم سرعت تمام با. شدم خارج خونه از هاشصداکردن به توجهبی و گفتم رو این

 اون از شاهرخ، برادرش و دیشا از هاش،آدم و محله اون از داشتم دوست. داشتمبرمی

 دور همه و همه از رفت، و کرد ول من احساسات به توجه بدون روزی یه که مادری

 از اون نداشت، تقصیری اون ببینم؟ رو بابا دوباره که خونه؟ رفتم؟می کجا. بشم

 در و گوشیم. بشم روروبه هم بابا با خواستمنمی حتی اما بود؛ باهام اول همون

 صداش باالخره بوق چند از بعد. گرفتم اومد چشمم به که رو ایشماره لیناو و آوردم

 :پیچید گوشی تو

 .عزیزم سالم -

 .دنبالم بیا خدا رو تو مهراب -

 :پرسید عجله با و شد نگران صداش

 کجایی؟ شده؟ چی -

 ...سمیراخانم یخونه در جلوی نیست، خوش حالم -

 .میام االن -

 دیگران هاینگاه به توجهبی. کرد قطع بده زدنحرف فرصت اینکه بدون و گفت رو این

 جام از. خوردمی وتابپیچ بدجوری ممعده. دادم تکیه دیوار به و نشستم زمین روی

 کنم فکر این به تونستمنمی که بود کرده قفل مغزم قدراون. افتادم راه و شدم بلند

 هایآدم صورت تونستمنمی حتی .رفتممی راه هدفبی. دنبالم اومدمی داشت مهراب که

 :پیچید گوشم توی زنی صدای. بدم تشخیص رو دورم

 خوبید؟ خانم -
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 موهای با ایدختربچه افتاد، کنارش به نگاهم. بود خوشگل بود، جوون. کردم نگاهش

 هم من. کردمی نگاه بهم مشکیش و درشت هایچشم با و بود گرفته رو زن دست شدهبافته

 رو دستش که نبود کسی اما بافتم؛می رو موهام هم من بودم، ونا سنهم روزی یه

 زدم بهش ایتنه. دادم دست از رو خوبم لحظات تمام زن اون خودخواهی خاطربه. بگیرم

 اینکه بدون تلفنم زنگ صدای با. دادم ادامه راهم به بدم رو جوابش اینکه بدون و

 : دادم جواب کنم نگاه بهش

 .سمیراخانمم یخونه در جلوی من پس؟ کجایی الو؟ -

 ...من... من -

 .ببینم نفر یه به بده رو گوشی هست؟ دوروبرت کسی ببینم -

 .بودن شده غیب هاآدم یهمه انگار کردم، نگاه دوروبرم به

 .رفتن نیستن، -

 الو؟ میگی؟ داری چی -

 سنهم بود، دختر یه. دادم فاصله گوشم از رو گوشی سفیدرنگی پراید ترمزکردن با

 بشم، سوار کرد اشاره. دادم تشخیص هرچیزی از بهتر رو لبخندش لبخند، یه با. خودم

 .شدم ماشین سوار و گرفتم رو در دستگیره نبود، خودم دست

*** 

 آیدا

 رو قابلمه در باریک دقیقه چند هر و کردممی خرد رو هاسبزی ترتمام هرچه سرعت با

 و سر از عرق که بود شده گرم قدراون پزخونهآش. کردممی چک رو مرغ و داشتممی بر

 بودم خریده پیش یهفته همین که سفیدرنگم لباس شدنکثیف خیالبی دیگه. چکیدمی روم

. کردممی ریزریز رو هاسبزی لباس روی درشت و ریز هایلکه به توجهبی و بودم شده

 از رو سرم. رفتمی یورتمه سرم روی و بود شده زیاد ته تا جری و تام کارتون صدای

 : کشیدم داد و کردم بلند سینی روی

 .کمیه کن کمش رو اون مردهذلیل -

 .میگی چی شنومنمی -

 لجبازی سر از اما میگم؛ چی شنیده که دونستممی. بستم عصبانیت از رو هامچشم

 توانش تمام از. لجبازی: کردمی همیشه هفته دو این تو که کاری. شنومنمی گفتمی

 رو خوریشکالت مخصوصاا  که افتادم دیشب یاد. بیاره در رو من حرص تا کردمی فادهاست

. بیارم سرش بالیی چه نبود معلوم بود نگرفته رو جلوم متین اگر. شکست انداخت

 تکتک. ترهمهربون رادمان برای هم فرشید از حتی متین نشست، لبم روی لبخندی

 یک مثل نه، که پدر یه مثل و گیرهمی دیدهنا رو هاشلجبازی و رادمان هایتوهین

 چاقو. پیچید دستم توی بدی سوزش هامچشم بازشدن محض به. کنهمی رفتار باهاش دوست

 و شدم بلند سریع. بودم بریده رو اشارم انگشت. کشیدم خفیفی جیغ و انداختم رو

 .گرفتمش آب زیر

 بریدی؟ رو دستت آخی -

 :گفت که کردم نگاه بهش اخم با

 بیرون از داشت عرضه اگر که کن اخم شوهرت اون به خانم،مامان نکن اخم من به -

 .خریدمی غذا

 !بزن حرف درست رادمان -

 :گفت کشیدمی سر رو آبش لیوان که درحالی

 .بابا پیش بفرستم ناراحتی -

 .بستم حرص با رو هامچشم. زد بیرون آشپزخونه از و گفت رو این

 ...ناو اسم گفتم هزاربار -
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 باز؟ شده چی -

 ایستاده آشپزخونه وسط دستش توی هایپالستیک با که متین به و کردم باز رو هامچشم

 .کردم نگاه بود

 .همیشه مثل -

 :گفت کردمی وارسیش و کشیدمی بیرون آب زیر از رو دستم که حالی در و خندید

 ...که طبیعیه ستبچه رادمان نشو، عصبانی گفتم که بهت -

 .کمه عقلش نیست، حالیش ست،بچه. دونممی دونم،می -

 کردی؟ کارچی رو دستت خیال،بی رو هااین حاال -

 :گفتم کردم،می جمع رو مچهره که درحالی. کنه عوض رو بحث بود بلد خوب

 .شد طوراین کردممی خرد سبزی داشتم ست،ساده بریدگی یه -

 .بگیرم غذا بیرون از بذار گفتم که بهت. بیارم زخم چسب برم بگیر سرد آب زیر -

 .بزنه حرف سرم پشت بشینه خانما خانم اون که -

 .طرفه من با وقتاون بگه چیزی بذار. بزنه حرفی کرده بیخود -

. انداخت متین به تفاوتبی نگاهی کنه، پر رو پفکش ظرف تا بود برگشته که رادمان

 :گفت و زد لبخندی متین اون برعکس

 .ادمانر آقا سالم -

 زور به افتاد تهدیدآمیزم اخم به نگاهش اینکه محض به اما نداد؛ جوابی رادمان

 :گفت و کرد باز رو اخمم انگشتش با متین. زد بیرون آشپزخونه از سریع و داد سالمی

 .گیرممی دیگه زن یه میرم آخرش کنیمی اخم قدراین اخمو خانم -

 که دفعه هر و بود حرفش همین ضعفمنقطه. بودم کرده عادت حرفش این به دیگه

 :گفتم ـینه*سـبهدست. زدمی رو حرف این کنه شاد رو فضا خواستمی

 داری؟ جرئتشم ببینم -

 :گفت آورددرمی رو ترسیده هایآدم ادای که درحالی

 شدم؟ سیر جونم از مگه -

 :گفت شیطنت با رفتمی بیرون آشپزخونه از که درحالی

 دم؟ش سیر تو از مگه یا -

 چنگ. رفت بین از افتاد هاسبزی به نگاهم اینکه محض به که دادم تکون سری خنده با

 من و رسیدنمی دیگه ساعت دو تا. دوییدم هاسبزی سمت به و کشیدم مگونه به آرومی

 یک امشب مهمونی تو خطایی گونه هر که دونستممی. بودم نگرفته هم خالی دوش یه حتی

 رو مهمونیم باید همین برای. داره دنبال به رو عفریته اون طرف از کنایه عمر

 .کردممی برگزار مشکلی هیچبی

 سفید شال و شلوار با رنگآبی مانتوی یه انداختم، خودم به آینه تو رو نگاه آخرین

 که رادمان به و گرفتم آینه تو از رو نگاهم. بودم کرده مالیمی آرایش. بود تنم

 یا امشب آخر. کردم تنش زور به رو رنگشکرم شرتتی. ردمک نگاه بود نشسته تخت روی

 با و سمتش کردم رو آیفون زنگ صدای با. کشهمی رو من اون یا کشممی رو اون من

 :گفتم جدیت

 !تو با دونممی من وگرنه کنیمی رفتار درست -

 قاتا از. کردممی برخورد باهاش بدجور بود ایدیگه وقت هر اگر که درآورد شکلکی

 .ایستادم درآپارتمان جلوی متین کنار و بیرون زدم

 بودن؟ کیا -
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 .بودن اینا مامانت هولی؟ قدراین چرا چته -

 :کرد اضافه لبخند با و گرفت رو دستم

 .خوبه هم لباسات عالیه، غذات تمیزه، خونه -

 بیرون سروصدا کلی با آیهان و آرش و شد باز آسانسور در بدم رو جوابش خواستم تا

 :گفتمی که شنیدم رو مامان صدای بالفاصله. ومدنا

 .میشن شاکی هاهمسایه زشته، -

 .نمیشن شاکی بترکونید هم بمب ما هایهمسایه -

 تو. کرد سالم مامان و بابا به احترام با و داد دست آرش و آیهان با لبخند با و

 یک ازم، پرسیدیم رو حالش مدام. افتادنمی مامان زبون از متین اسم کوتاه مدت این

 مثل رو مامان هم متین که بود مشخص. مامان چهارم پسر بود شده متین جورایی

 .دونهمی خودش مادر سمیراخانم

 .اومدید خوش -

 چطوره؟ ما خواهرخانم -

 :گفت تأسف با بستمی رو خونه در که درحالی متین

 .نمیشه بیمارستانی امشب باشه یار باهامون شانس اگر -

 :داد ادامه کردمی نگاهم ریزشده هایچشم با که درحالی همه پرسشگر نگاه جواب در

 پخته بد غذاش یا باشه کثیف خونه وقت یه نکنه که چرخهمی خونه دور داره صبح از -

 .بشه

 طورهمون و گذاشت مبل روی بود کرده تا که رو چادرش سریع مامان متین حرف این با

 :گفت رفتمی آشپزخونه سمت به عجله با که

 .رو غذا باشی نکرده خراب وقت یه -

 :گفت متین و خنده زیر زدن آیهان و بابا آرش، مامان، حرکت این با

 .که شد بدتر. کنه نصیحتش کمیه که بود مادرجون به امیدم مثالا  -

 سالم و شد وارد عنق ایقیافه با رادمان بده رو جوابش بخواد کسی اینکه از قبل

 .کرد

 چطوره؟ خودم پسر گل بهبه -

 به شروع گوشش دم و داد جا بابا ـل*بغـ تو رو خودش بود، فرصت منتظر که رادمان

 افتاد آرش به نگاهم. کنهمی چغلی رو چیزی متین و من از داره بود مشخص. کرد پچپچ

 فکرش در غرق و گرفته یچهره به باالرفته هایابرو با. بود نشسته مبل روی ساکت که

 :نشستم آرش کنار من، هایبداخالقی از هاشگالیه و رادمان به توجهبی. شدم خیره

 .آقاداداش سالم علیک -

 :پرسیدم نگرانی با. داد رو سالمم جواب لبخند با و آورد باال رو سرش

 شده؟ چیزی آرش -

 :گفت و خندید

 چیزی؟ چه بابا نه. اتفاقید یه منتظر فقط هاپلیس شما چرا -

 ای؟گرفته چرا ،نگو دروغ من به -

 :گفت و زد بینیم نوک به آرومی یضربه

 .نیست چیزی که گفتم -
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 هم من اما باشه؛ خوبی بازیگر آرش شاید. رفت رادمان سمت به و شد بلند بالفاصله و

 و شدم بزرگ باهاش که آرش خصوص به بدم؛ تشخیص رو هاآدم حالت تونستممی خوب خیلی

 کرد اشاره و شد بلند متین خونه زنگ صدای با. کنم بینیپیش تونممی رو حرکتش هر

 که طوری گوشم دم. چشه آرش که کردم اشاره آیهان به. کنهمی باز رو در خودش که

 :گفت نشنوه کسی

 و اتاقش تو میره سره یه میاد که بیرون از. طوریههمین روزیه چند اما دونم؛نمی -

 .نمیاد بیرون شام تا

 ...چـ آخه خب چی؟ یعنی -

( سردار) پدرجون سمت به و برداشتم کردنسؤال از دست پرسیاحوال و سالم صدای با

 :گفت و بوسید رو پیشونیم. رفتم

 گلم؟ دختر چطوری. دخترمی مثل چون عروسم؛ نمیگم -

 

 .اومدید خوش مرسی، -

 :گفت و شد خونه وارد زنوننفس کرد،می حمل رو بزرگی یجعبه که درحالی ثمین

 .شدم هالک که بگیر ازم رو این فعالا  کنم،نمی یتمالتف -

 :گفتم و گرفتم ازش رو جعبه خنده با

 چیه؟ دیگه این -

 :گفت دادمی تکون تأسف روی از سری که درحالی مبین

 .آورده دستیفوتبال خودش با برداشته -

 قلع که بودم فهمیده کوتاه زمان همین تو ولی کردم؛می تعجب بود ایدیگه هرکس اگر

 همین تو ولی دیدمش؛نمی زیاد. کردم سالم مبین به مؤدبانه. نیست بشر این یکله تو

 لبخندم افتاد، هیوال به که نگاهم. بودم بـرده پی ادبش و شخصیت به جزئی هایدیدار

 :کرد زمزمه لب زیر متین. رفت بین از

 !خبره چه -

 زور به تنگی شدت از که ودب پوشیده خزدار پالتوی یه. انداختم سرتاپاش به نگاهی

 یک. نخود یک یاندازه بود شده هاشچشم که بود کرده غلیظی آرایش چنان. رفتمی راه

 و بزنم لبخند کردم سعی. کردمی آرایش طورهمین هم اون. افتادم پرستو یاد لحظه

 :ندم بروز رو نفرتم

 .اومدید خوش خانم،افسون سالم -

 گرفتمی رو متین دست که طورهمون و شد باز نیشش. متین سمت کرد رو و داد خشکی سالم

 :گفت شده نازک صدای با

 خوبی؟ جون،متین سالم -

 :گفت سر پشت از گوشم دم ثمین کرد؟ همچین چرا این پریدن، باال ابروهام

 .بزنه خوادمی کارهاش این با رو جوون پسرهای یهمه مخ نکن، درگیر رو فکرت زیاد -

 :گفتم بشنوه، خودش فقط که طوری لب زیر

 .میشه محسوب پسرش که متین چی؟ -

 سر از. کنهنمی حساب پسرش و باباش و داداش هم کسی جوره، مردها با کالا  بشر این -

 .میاد رو ـوه*عشـ همه برای

 :گفتم و کردم اخمی

 .کنممی کارشچی ببینه بزنه رو متین مخ داره جرئت -
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 فکر چی. بریزم چایی تا رفتم آشپزخونه به ثمین نخندید به توجهبی و گفتم رو این

 داشتم. مارمولک این هایغمزه و قر از اینم آرش عجیب رفتار از اون. شد چی کردممی

 و کرد هاچایی به نگاهی. شد سبز راهم جلوی مامان که شدممی خارج آشپزخونه از

 :گفت

 ریختی؟ گالب توشون ببینم -

 ...خواننمی گالب خوبه عطرشون بابا نه -

 :گفت و گرفت دستم از رو سینی که بود نشده تموم حرفم هنوز

 چیزها ریزریز به حواست باید هامهمونی جوراین تو دخترجون نیستی، بشو آدم تو -

 .باشه

 :گفتم و زمین کوبیدم رو پام

 .دیگه خیالبی مامان -

 مدام که کسی مثل درست بودم؛ کالفه بدجوری. زدم بیرون آشپزخونه از کالفگی با و

 مکالفه صورت به نگاهی. نشستم آیهان کنار. بکشم جیغ خواستممی بکشی رو موهاش

 :گفت و انداخت

 شدن؟ غرق هاتکشتی چرا -

 .فهمیمی بندازی عفریته اون به نگاه یه -

 :گفت گوشم دم خنده با و انداخت افسون به نگاهی

 ...هم بابا برای نبود استحو وقتی که متینه با برخوردش منظورت اگه -

 :گفت و داد تکون رو سرش که کردم نگاه بهش گردشده هایچشم با

 .نبود حواسش مامان آورد شانس فقط میگم، راست خدا به -

. کنم جلوگیری خندیدن موقع بدنم لرزش از نتونستم اما گذاشتم؛ دهنم جلوی رو دستم

 و من ریختنچایی به بازم ببینم. ببینم لحظه اون رو مامان یچهره داشتم دوست فقط

 توجهبی. افتاد آرش به نگاهم خندیدن بین. نه یا میده گیر خانمافسون درآوردنحرف

 .بود شده خیره میز به هامرد هایکردنبحث به

 .میشم نگرانش دارم-

 :گفت حواسیبی با آیهان

 افسون؟ نگران کی؟ -

 :گفتم اعتراض با و زدم بازوش به ایضربه

 .میگم رو آرش کجاست؟ حواست -

 .چشه که بکشی بیرون زبونش زیر از جوری یه تونیمی ببین دونم،نمی -

 .شده عاشق شاید -

 :گفتم داریمعنی نگاه با بالفاصله و

 که؟ داری خبر رفته، باال پنهانی هایعشق آمار روزها این آخه -

 :گفت برداشت میز روی از شیرینی یه که درحالی و دزدید ازم رو نگاهش سریع

 .شاید -

 :گفتم مرموزی یقیافه با و کردم گاهمتکیه رو دستم

 ندونم؟ من که هست چیزی -

 :گفت جانبی به حق یقیافه با
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 چیه؟ منظورت -

 .باشه شده خبری شاید گفتم نیستم خونه تو دیگه اینکه نه آخه -

 :گفت و گذاشت دهنش توی رو شیرینی یتیکه آخرین

 .نیست خبری هیچ بابا نه -

. کنه باز زبون خواستنمی اینکه مثل. شدم خیره روروبه به و مبل به دادم تکیه

 وارد هازن با خواستم. کنه پنهون رو چیزی ازم بخواد کسی اینکه از بودم متنفر

 که آیهان به شیطنت با و گرفتم گاز رو لبم. زد جرقه سرم تو فکری که بشم بحث

 و زدم بود شیرینی پر دهنش که ثمین به چشمکی. کردم گاهن بود مبین با صحبت مشغول

 بلند متین صدای که بودیم نگرفته فاصله جمع از هنوز. اتاق بریم که کردم اشاره

 :شد

 برن؟می تشریف کجا هاخانم -

 نیست یکی انداختم، متین به حرصی نگاه. برگشت سمتمون به همه نگاه حرفش این با

 :گفت کشید،می رو بازوم که طورهمون ثمین چه؟ تو به آخه بگه

 .داره شوهر که بده پز و بده نشونم رو عروسی هایعکس خوادمی -

 خاطربه باز اما رسید؛ اوجش به جوشم ینقطه و خندیدن به کردن شروع همه اینکه با

 اتاق وارد. نگفتم بهش ایدیگه چیز غرهچشم یه جز بود کرده درست رو وضعیت اینکه

 :گفتم و برداشتم آرایش میز روی از رو گوشیم سریع مشدی که

 صدات؟ تو بریزی ـوه*عشـ کمیه تونیمی ببینم -

 :گفت گردشده هایچشم با

 بکنی؟ غلطی چه خوایمی ببینم -

 :گفتم و زدم چشمکی

 .کن تماشا فقط -

 .دپیچی گوشی توی پرانرژیش صدای بوق چند از بعد. گرفتم رو فاطمه یشماره بالفاصله

 .کدبانو خانم بهبه -

 عزیزم؟ چطوری -

 نداری؟ مهمون االن مگه خبر؟ چه خوبم، شکر -

 .بپرسم رو حالت بزنم زنگ یه گفتم اما آره؛ -

 اونجاست؟ هم ثمین خوبن؟ خانواده خبرا؟ چه من، بشم بامحبتم دوست قربون -

 هردو کهاین به توجه با و بودن شده دوست باهم ثمین و فاطمه هفته دو این تو

 .بودن هم جفت گفت میشه نیستن بیش وچلیخل

 .نیست اتاق تو االن ولی آره؛ -

 : گفتم ثمین به آروم و گذاشتم گوشی جلوی رو دستم سریع

 .کن صدام ـوه*عشـ با -

 انجام وچراچون بدون رو کار کرد،نمی سؤال که بود این ثمین خوب خصوصیات از یکی

 .دادمی

 عزیزم؟ آیداجون، -

 بود؟ کی -

 :گفتم و زدم باریشیطنت لبخند
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 .نگو که هستش گلی دختر یه متین، هایفامیل بود، مارال -

 .بهش برسون سالم -

 :کردم پرتاب رو تیر آخرین و زدم لبخندی ثمین گیج یقیافه به توجهبی

 .بگیرمش آیهان برای بشه قسمت اگر خواممی شاءهللاان. رسونممی رو سالمتیت -

 حیرت با که ثمین به خبیثم لبخند با. بود سکوت فقط خط پشت نیومد، اییصد هیچ

 : گفتم و زدم چشمک کرد،می نگاهم

 الو؟ -

 اینکه آوردن یاد به با اما شد؛ کباب براش دلم لحظه یک که لرزیدمی چنان صداش

 .کنار گذاشتم رو دلسوزی کردنپنهان ازم رو ایمسئله چنین

 راضیه؟ هم آقاآیهان خود  ... خود -

 : گفتم خیالیبی با و تخت روی دادم لم

 .اومده خوشش مارال از که گفت بهم خودش اتفاقاا  بابا، آره -

 صدای همون با بده خبر بهم اینکه بدون ثمین. بود شده بلند تندش هاینفس صدای

 :گفت نازک

 ...گفت جونآیهان آیدا، -

 :گفت بغض از پر ایصد با فاطمه که بود نکرده کامل رو حرفش هنوز

 .برم باید من -

 فکر کردم، نگاه گوشی به باز دهن با. کرد قطع بده زدنحرف فرصت بهم اینکه بدون و

 :گفت و گرفت گاز رو لبش ثمین. باشه جدی حد این تا کردمنمی

 .نیاره خودش سر بالیی -

 .عاشقه فقط نیست، که خل. بابا نه -

 آورد،می داخل رو سرش که درحالی متین و شد باز قاتا در حرفم شدنتموم با بالفاصه

 :گفت

 دو تا که بکشید رو غذا بیاید کنید رو اون و این غیبت اینجا بشینید اینکه جای -

 .خورممی رو همه گرسنگی از دیگه دقیقه

 بیرون اتاق از زدیم گندی چه که بیاریم مبارکمون روی به اینکه بدون ثمین با

 اومده پیش وضعیت با دیگه. بودم دیس توی هابرنج کشیدن غولمش آرامش با. رفتیم

 پیش هاشاومدنـوه*عشـ پی فکرم بیشتر. نداشتم افسون چشمیهم و چشم به توجهی هیچ

 که بودم فکر تو. چیزیه خوب هم خجالت کردم، کج رو دهنم. بود آیهان و بابا متین،

 جوییدمی رو دیگته که آیهان به. رفت کش قابلمه از دیگته یه و اومد پیش دستی

 :گفتم و کردم نگاه

 .ها نکنی تعارف وقت یه -

 .نمیشه سرم تعارف من نباش نگران -

 : گفت لبخند با و انداخت سبزیقرمه خورشت به نگاهی

 .پختی ایقرمه چه بهبه -

 :گفت آورد،درمی یخچال داخل از رو هاساالد که درحالی مرموز لبخندی با ثمین

 .نگو که پخته برات هم آشی یه -

 ثمین منظور که آیهان. کرد کار مشغول رو خودش فوراا  که رفتم بهش شدیدی یغرهچشم

 :گفت تعجب با بود نگرفته رو
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 پختی؟ هم آش -

 راحتی نفسی. کرد خوردنزنگ به شروع تلفنش بدم رو جوابش خواستم اینکه محض به

 فاطمه اسم اینکه محض به اما کردم؛ کرتش بود زده زنگ که شخصی از دلم تو و کشیدم

 :گفت ندیدم، چیزی اینکه گمون به آیهان. پرید رنگم دیدم گوشیش صفحه روی رو

 .رفیقمه -

 اما زد؛می حرف آروم. کرد برقرار رو تماس و رفت آشپزخونه یپنجره سمت به و

 :شنیدممی رو صداش که بودم کرده تیز رو هامگوش قدراون

 .عزیزم سالم -

 : شد بلند آیهان متعجب صدای بالفاصله و شد سکوت لحظه یک

 شده؟ چیزیش کسی کنی؟می گریه داری چرا آخه باش، آروم لحظه یه عزیزم -

 .خندیدیم زیرزیرکی و کردیم نگاه بهم آروم ثمین و من

 خریه؟ کدوم مارال میگی؟ داری چی من؟ -

 :گفت کالفه و کشید موهاش به دستی

 زده؟ حرفی همچین وت به کی اصالا  -

 و اومد باال آیهان گرتوبیخ نگاه بالفاصله اما گفت؛ چی خط وراون فاطمه دونمنمی

 .برداشتم رو دیس و برگردوندم رو روم سریع. نشست من روی

 .زنممی زنگ بهت -

 اگه دونستممی. زدم بیرون آشپزخونه از سرعت تمام با اومد که گوشی شدنقطع صدای

 چطور حاال که بودم گرفته عزا. گذاشتم میز روی رو دیس. مونمنمی دهزن بیاره گیرم

 :شد بلند مامان صدای که آشپزخونه تو برگردم باز

 .کنهمی اذیت کوتاهه این میاری؟ برام بلند روسری یه مادر آیدا -

 :گفتم سریع خواسته خدا از

 .جانمامان حتما -

 کرده که کاری از طرف یه از. دویدم اقات سمت به کنم نگاه آیهان به اینکه بدون و

 اومد که اتاق در بازشدن صدای. حقشونه گفتممی دیگه طرف از و بودم پشیمون بودم

 :گفتم مامانه اینکه هوای به آوردممی در رو رنگآبی شال که طورهمون

 نیست؟ مهم رنگش مامان -

 و کشیدم هینی. شدم روروبه آیهان عصبانی یقیافه با و برگشتم نیومد صدایی وقتی

 .انداختم رو شال

 .گفتی وپرتچرت فاطمه به زدی زنگ چی؟ یعنی کارها این -

 :گفتم جانب به حق یقیافه با

 .نکنی پنهون ازم خواستیمی حقته، -

 و کشیدم ریزی جیغ که سمتم برداشت خیز و شد گرد هاشچشم حاضرجوابی همه این از

 گرفتمی ازم بچگی تو که محکم هاینیشگون همون زا بگیرتم دونستممی. عقب پریدم

 .مهمونم

 ...خـ یدختره -

 .فاطمه اون و خودتی خر -

 کمتر دردش تا باال کشیدم رو خودم. گرفت محکم رو گوشم انداخت دست گفتم که رو این

 : گفتم و بشه
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 .رو گوشم کن ول مریضی؟ مگه -

 خر؟ گفتی کی به -

 .خر یفاطمه اون و تو به -

 :گفت گردشده هایچشم با متین و شد باز در که کشید ترمحکم رو گوشم

 !گرفتید؟ کج کشتی شما؟ چتونه -

 :گفتم مطلوم ایقیافه با و متین سمت دوییدم و کردم استفاده فرصت از

 .بکشه رو من خوادمی روانی این برس، دادم به متین -

 :گفت داشتبرمی زمین روی از رو شال که درحالی و خندید متین

 کردی؟ کارچی باز -

 :گفت و شد ظاهر در جلوی خانممارمولک بده، جواب خواست آیهان تا

 چیزیه؟ گردهمایی ببینم -

 افسون بود کافی فقط. رفت بیرون اتاق از فوری و نگیم چیزی که کرد اشاره متین

 بیرون اتاق از خواستم تا. بودیم بیچاره شب آخر تا موقع اون شده چی که بفهمه

 : گفت و گرفت رو دستم آیهان برم

 .نمیری جایی بوده دروغ نکنی قانع رو فاطمه تا شما -

 خوادمی که رو کاری اگر دونستممی. دستم داد رو موبایلش بالفاصله و گفت رو این

 فاطمه یگرفته صدای بوق چند از بعد. بذارم بیرون اتاق از رو پام ذارهنمی نکنم

 .پیچید گوشی داخل

 خوای؟می چی -

 .عشقم سالم -

 :گفت وال و هول با چون بشنوه؛ رو من صدای نداشت انتظار انگار

 .مزاحمه یه کردم فکر آیدا؟ تویی! ا   -

 و صحیح آیهان بترشی نیست قرار نباش ناراحت بگم زدم زنگ. نبند خالی قدراین -

 یش؟برمی خودت میای یا بفرستمش پیک با فقط. تحویلته آماده سالم

 .خندهمی داره فهمیدممی بدنش لرزش از اما بود؛ گذاشته صورتش جلوی رو دستش آیهان

 ...نه... پیک با یعنی... دونمنمی -

 ما تا نک کار «بله هاتربزرگ یاجازه با» رو برو فعالا  بیفتی، پتهتته به خوادنمی -

 .آیهان به دادم رو گوشی و گفتم رو این. بیاریم درت ترشیدگی از بیایم فرصت سر

 بود؟ خوب -

 به تا اومدم بیرون اتاق از. گوشش دم گذاشت رو گوشی و داد تکون تأسف روی از سری

 :گفت گوشم دم متین. افتادیم عروسی یه جونآخ شد، باز نیشم. برسم کارم یادامه

 رو؟ بدبخت آیهان این بودی کرده کارش چی -

 .نکنه پنهون من از رو یچیز دیگه تا گرفتم ازش سخت انتقامی -

 کسی فعالا  خواستمنمی. کنممی تعریف براش بعداا  که کردم اشاره و برداشتم رو دیس

 :گفتم بلند و میز سر گذاشتم رو دیس. بفهمه

 .میز سر بفرمایید عزیز آقایون -

 

*** 
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 یاسی

 .شدم خشکچوب مثل کردممی احساس. خوردمی صورتم به یکنواخت ولی آروم هایضربه

. پیچید سرم داخل فرساییطاقت درد کردنشصاف محض به بود، افتاده مشونه روی گردنم

. ندیدم تاریکی جز چیزی اما بخوام؛ آب لیوان یک یکی از تا کردم باز رو هامچشم

 هوا. نبود جلوم ایدیگه چیز تاریکی جز هم باز اما کردم؛ بسته و باز رو هامچشم

 هاضربه که شدم متوجه صورتم بودنخیس از. کشیدممی نفس زوربه و بود خفه بدجور

 تاریکه؟ قدراین اینجا چرا اومدن؟می کجا از هاقطره اما بوده؛ آب هایقطره برای

 بدم؟ تکون رو هامدست تونستمنمی چرا. رفت هم تو هاماخم. دادم خودم به تکون کمی

 هامدست که کنم قبول شتمندا دوست اما کردم؛می حس هامدست دور رو پارچه سفتی

 به هامدست انگار اما بشم؛ بلند کردم سعی دونستم؟نمی و بودم خواب شاید. ستبسته

 . بودن شده بسته صندلی

 نیست؟ اینجا کسی آهای، -

 زنونه کفش هایپاشنه صدای. شنیدم رو شدنمی ترنزدیک بهم لحظه هر که هاییقدم صدای

 .بود

 هستی؟ کی -

 فشار ذهنم به باشم؟ مونخونه نباید مگه کردم؟می کارچی اینجا من اصالا . نداد جوابی

 همون یا سمیراخانم یخونه. شدنمی رد هامچشم جلوی از تیکهبهتیکه هاصحنه. آوردم

 ...و شدم ماشینش سوار زد،می لبخند که زنی اون مامان،

 کردممی احساس. بودن دهبری رو فیلم از تیکه اون انگار. اومدنمی یادم شد؟ چی بعد

 .زده زل بهم و ایستاده رومروبه

 !عوضی بده جواب کجام؟ من -

 که طورهمون. بود اومده خوشش شدنمعصبانی از که انگار شد؛ بلند ریزی یخنده صدای

 :گفتم داشتم، بازکردنم در سعی بدنم درد به توجهبی و خوردممی تکون

 ...که بدون هستی پول دنبال اگر -

 :حیله و مکر از پر اما ظریف، و دخترونه صدایی شد؛ بلند صداش االخرهب

 پولم؟ دنبال کردی فکر واقعاا  پول؟ -

 خوای؟می چی پس -

 .بفهمی خودت خواممی. میشه نمکبی خیلی بازیمون موقع اون بگم اگر -

 :کرد زمزمه گوشم کنار

 .باهوشی چقدر ببینم خوام می -

. آورد هجوم هامچشم سمت به نور و شد برداشته بود هامچشم روی که چیزی بالفاصله

 .بستم رو هامچشم سریع

 .کن بازشون -

 :گفت خشونت با گوشم کنار باز که نکردم اعتنایی

 اینجایی؟ چرا بفهمی خواینمی مگه -

 دوروبرم به نگاهی. کنم باز رو هامچشم ناخودآگاه شد باعث ترس و کنجکاوی

 اتاق وسایل تنها. زیرزمین یک مثل بودم، وداغوندرب و کهنه کاتاق یه تو انداختم،

 مانیتور داخل عکس دیدن با. روش مانیتور و بود رومروبه درست که بود میز یک

 به لبخند با و بودم نشسته آب نهر کنار بودم، خودم. بود کشیده هم در هاماخم

 فیلم مثل محو هایصحنه لحظه یک تو. بودن خیس هاملباس و صورت. کردمی نگاه دوربین

 .گذشتن هامچشم جلوی از

*** 
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 قبل چندسال

 تأسف روی از سری. بشه کم چسبندگیش از کمی بلکه تا کردم آب نهر داخل رو دستم

 با که بودم غرغرکردن مشغول. لواشک خوردن موقع بازیچرک عاقبت هم این دادم، تکون

 به چشمم که کردم نگاه اطراف به شوکه. پریدم جا از آب قطره چند شدنپاشیده

 . افتاد خبیثش یقیافه

 ...ریزیمی کرم داری باز -

 بلند جا از فوراا  که درحالی و کردم قطع رو حرفم بود آب پر   که مشتش دیدن با

 :گفتم تهدید با شدممی

 ...اگه کشمتمی مرتضی -

 آبش از پر هایمشت اما شدم؛ حمله یآماده و کشیدم بلندی جیغ آب مشت شدنپاشیده با

 موش مثل. بشه خیالبی شد راضی التماس با باالخره. دادنمی بهم حرکت یاجازه

 .کردم نگاه بود شده بدریخت و چروک حاال که نوم مانتوی به. بودم شده کشیدهآب

 .بودم خریده تازه رو مانتو این نکنه، کارتچی بگم خدا -

 .خرممی برات رو شدیگه یکی عزیزم، خیالبی -

 .دیگه کنیمی خرم هاحرف همین با آره -

 :گفت باز نیش با رفتمی ور گوشیش با که درحالی

 .خر جون از دور -

 مخی؟ رو بدجوری دونستیمی -

 :گفت کرد،می تنظیم روم رو گوشیش دوربین که درحالی

 .بزن لبخند حاال. میشه یادآوری بهم بارده روزی شما لطف به -

 :گفتم و گرفتم صورتم جلوی رو دستم

 .ریختمبی االن نگیر عکس -

 .همه یمضحکه میشی اینستا تو وگرنه بخندی نفعته به گیرم،می رو عکسم که من -

 خوب دختر یه مثل دادم ترجیح پس میگه؛ راست دونستممی. هستم حساس چی رو دونستمی

 . کشیده آب زشت عکس یه تا بگیرم کشیده آب خوشگل عکس یه

 ...بگو دو، یک، اده؟آم -

 .سیب بلدم، خودم -

 ...عشقه مرتضی بگو خیر،نه -

*** 

 حال

 این. کردم نگاه اطراف به گیج. اومدم بیرون گذشته از خورد پام به که ایضربه با

 . بودم کرده پاک رو عکس این من یادمه، بود؟ کرده پیدا رو عکس این چطور بود؟ کی

 گرفتی؟ کی با که بگم بهتره یا گرفتی؟ کجا رو عکس این اومد یادت شد، چی -

 آوردی؟ کجا از رو عکس این -

 .پرسیدم سؤال من اول نشد، دیگه نه -

 ...تو نداره، ربطی تو به -
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 شدم، خیره بهش زدنپلک بدون. کردم قطع رو حرفم خودم رویروبه دختر اون نشستن با

 و عسلی هایچشم کمرش، تا صاف و بلوندشده موهای. خودشه که بشم مطمئن خواستممی

 :نالیدم گردشده هایچشم با. مهربون ایقیافه با جذاب دختری و سفید پوست گیرا،

 !مریم -

 :گفت شدمی خم میز روی که حالی در و زد پوزخندی

 .شناختی باالخره پس -

*** 

 قبل چندسال

 به و دستم زیر گذاشتم بالشت عنوان به و برداشتم رو اسفنجیباب بزرگ عروسک

 به هاتخمه پوست شدمی باعث و بود رومروبه درست کولر باد. دادم ادامه شکستنمتخمه

 خشک حوله با رو هاشدست که حالی در مریم و شد باز توالت در. بشن پرتاب اطراف

 . اومد بیرون کردمی

 ...کـمی باز رو آدم مغز توالت که میگن راست -

 که درحالی و کشید جیغی بود شده کثیف دقیقه دچن همین تو که اتاق وضعیت دیدن با

 :گفت کرد،می پرتاب صورتم سمت به رو حوله

 چرکی؟ قدراین تو چرا. بودم کرده تمیز رو اتاق تازه من یاسی، کشمتمی -

 :گفتم بود، لبام بین آفتابگردون یتخمه که طورهمون و گرفتم هوا تو رو حوله

 .بخور تخمه بیا بابا، نخور حرص -

 :گفت کرد،می جمع رو وپالپخش هایلباس حرص با که حالی در

 داری اخالق نه داری، خوبی روی و بر نه شده؟ تو چیه عاشق داداشم این موندم من -

 .نظم و سلیقه نه

 :گفتم مسخرگی با و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .دریا قد دارم دل یه عوضش -

 .دش قطع حرفم صورتم تو بالشت خوردن با که

*** 

 حال

  کنی؟می غلطی چه داری هست معلوم -

 لبخند با باشه کرده پیدا خوب سرگرمی یه که انگار و شچونه زیر گذاشت رو دستش

 :گفت

 نمیگی؟ بهم چرا باهوشی قدراین که تو -

 :گفتم خوردم،می تکون مدام آزادشدن برای که حالی در

 بازم بیا دیگه بسه ست،مزهبی واقعاا  شوخیت بدون کنیمی شوخی داری اگه ببین -

 ...کن

 .داد تکون سری تأسف با. کردم قطع رو حرفم کردنشنچنچ صدای با

  شوخیه؟ یه این نظرت به شوخی؟. باشی پرت قدراین که کردمنمی فکر -

 برسی؟ کجا به خوایمی هستی؟ چی دنبال -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 خوای؟می چی پس. تینیس پول لنگ دونممی که اونجایی تا -
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 ترس با شد باعث هاشچشم جنون. کرد نگاه هامچشم به هیجان با و شد خم سمتم به

 لطیف یروحیه که مریمی همون. نبود شناختممی که مریمی اون این. بکشم عقب رو خودم

 خالی رو کاغذی دستمال جعبه تاسه تایتانیک فیلم با که همونی داشت، مهربون و

 مشکلم تا ذاشتمی مایه چیزشهمه از سریع دارم مشکلی فهمیدمی وقتی هک همونی کرد،

 :افتاد بدنم به ایرعشه آورد زبون به که حرفی با. بشه حل

 !خواممی رو جونت -

 کینه و حقیقت جز اما گشتم؛ شوخی از اینشونه دنبال. زدم زل هاشچشم تو ترس با

 :کردم مهزمز و کردم ایزدهوحشت یخنده. ندیدم چیزی

 .هستی روانی تو ای،دیوونه تو -

 :گفت لبخند با و شد بلند

 .گفتیمی بهم رو همین هم قبالا  یادمه. تکراریه که هاحرف این -

 ...هاپلیس گیرنت،می -

 ...اما دونم؛می -

 :گفت و انداخت بهم خبیثی نگاه

 .ندارم اهاشب مشکلی پس کردیم، صاف هم با رو حسابمون تو و من موقع اون تا -

 حساب؟ -

 .داد عصبانیت و خشم به رو جاش و رفت بین از لحظه یک تو لبخندش

 .قدیمی حساب یه. آره -

 :گفت زد،می قدم اتاق دور که حالی در

 اون عاشقشم، من که هست یکی اما داره؛ وجود قانون کلی دنیا این تو که دونیمی -

 ...تو حاال. گیرنمی رو جونت یریبگ رو کسی جون اگر. «جونه برابر در جون» هم

 :گفت داشت، خفیفی لرزش بدنش که حالی در و کرد اشاره بهم

 ...باید بدی، پس کردی که رو کاری تقاص باید -

 :گفتم بودم، شده خیره هاشچشم به گستاخی با که حالی در و گفتم بلندی «هه»

 حق من که گفته اینوشتهنا قانون کدوم. عرضتهبی داداش اون کردنول منظورت نکنه -

 بشم؟ جدا ندارم دوستش که کسی از ندارم

 فریاد صورتم تو و گرفت دستش تو رو میقه چون داد؛ دست از رو کنترلش که انگار

 :زد

 ...داری دوستش گفتیمی عوضی توی فهمی؟می داشت، دوستت اون -

 :زدم داد خودش مثل

 کنی؟ شکایت دادگاه ینمیر چرا جرمه؟ گفتندروغ چیه؟. گفتم دروغ -

 :دادم ادامه مسخرگی با

 ...بگو نه؟ اعدامه هم حکمم البد گفته، دروغ دختر   این قاضی آقای -

 خون رد شد، جمع درد از صورتم. شد خفه دهنم تو حرفم زد صورتم به که ایضربه با

 یخال مشت همین با که انگار. شد بلند زدنشقدم صدای. کردممی احساس صورتم روی رو

 .بود آروم حاال و بود شده

 .قبالا  مثل درست کردی،می ز رز ر زیادی داشتی -

 :گفت خردکنیاعصاب لبخند با و نشست رومروبه
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 .کنی و رو ر بودی بلد فقط بودی، طوریهمین همیشه تو -

 :گفتم تمسخرآمیزی لحن با چون نبود؛ کافی برام مشت اون انگار

 کجاست؟ خودش پس فرستاده؟ رو تو حسابیهتسو برای شازده این چرا اصالا  -

 که مشتی جای اما داد؛می دست از رو کنترلش داشت باز انگار شد؛ مشت میز روی دستش

. بود شده دارنم هاشچشم. کرد باز رو هاشچشم و کشید عمیق نفسی داشتم انتظار

 از ترمگینغ حاال که هاییچشم. ببینم رو گذشته مهربون مریم هاشچشم تو تونستممی

 :گفت لرزون صدایی با اما آرامش، با و ایستاد. بودن شده همیشه

 جونی عوض در باید بدی، پس کردی که رو کاری تقاص باید. بشه کامل مجمله نذاشتی -

 .بدی جون گرفتی که

 ...می داری زری چه -

  ...«گرفتی که جونی درعوض» شدم، بود زده که حرفی یمتوجه لحظه یک تو انگار

*️** 

 آیدا

 به و گذاشتم اپن روی رو چای سینی کالفه. ندیدمش اما گردوندم؛ خونه دور رو نگاهم

 با اما رفته؛ گذاشته که کردم گمون لحظه یک. نبود هم اونجا اما رفتم؛ اتاق سمت

 در کالفه و کشیدم کنار رو پرده. پنجره پشت رفته باز فهمیدم پرده برآمدگی دیدن

 :گفتم کشوندمش،می بلم سمت به که حالی

 .گرفتی آروم لحظه یه تو اگه -

 :گفت ریخت،می اشک گولهگوله که حالی در

 ...یعنی آیدا -

 دونم؟نمی بگم چقدر. شم راحت تو دست از بمیرم من آیدا، و مرض ای -

 :گفت ناله با و گرفت هاشدست تو رو سرش

 چی؟ باشه اومده سرش بالیی اگه -

 :گفتم و دادم ونتک تأسف روی از سری

 فتهر باز البد خرابه؟کله دختر   این بگم چندبار بابا زنی؟می بد نفوس قدراین چرا -

 .هاشدوست از یکی یخونه

 خاموشه؟ گوشیش چرا -

 :گفتم ومنمن با

 .کرده خالی شارژ شاید خب -

 :گفت و انداخت بهم خشمگینی نگاه

 دی؟آور گیر خر نداره؟ شارژ گوشیش روزه چهار -

 بود چهارروز دقیقاا . زدمی شور دلم هم خودم. بشه آروم تا بگم چی دونستمنمی دیگه

 با مدام. بدم راه بد دلم به فاطمه مثل خواستنمی دلم. نبود یاسی از خبری که

 البد باشه، تنها مدت یه خواسته البد هاشه،دوست از یکی یخونه البد گفتممی خودم

 و اومددرنمی آب از درست هاماستدالل از کدومهیچ اما همه؛ با کنه شوخی خواسته

 .کنه نقضشون که بود چیزی همیشه

 .بزن زنگ آیدا -

 :بود گرفته مخنده دیگه طرف از و بودم شده کالفه طرفی از

 زنهمی زنگ بشه خبری اگر گفت زدم، زنگ بهش پیش دقیقه پنج همین برم قربونت -

 .دیگه
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 .کرد رفتن راه به شروع گذشته ساعت دو مثل و شد بلند جاش از دوباره

 .میشه پیدا باالخره دیگه، گردنمی دنبالش دارن همه نگرانی؟ چی از -

 :دادم ادامه کنم خالی که بردممی رو سردشده هایچایی که حالی در

 و متین گردن،می رو آشنا و دوست و فامیل دارن که شاهرخ پسر   اون و و باباش -

 داره گفتی که هم رضوی دکتر آشنات اون کنن،می پیگیری رو هاکالنتری دارن که آیهان

 ...رفتن که هم مهراب و مهدی آرش، گرده،می رو هابیمارستان

 :گفت گردشده هایچشم با و برگشت سریع

 !ها نیاری رو اونجا اسم -

 :گفتم و خندیدم

 کارش محل از رفتن سردخونه، بگم خواستمنمی. نیست شماست ذهن تو که چیزی اون -

 .بگیرن سراغ

 صدای. کرد بازش و رفت شیرجه در سمت بگم چیزی اینکه از قبل خونه زنگ صدای با

 :گفتمی که اومدمی آیهان

 .میگم بهت تو بیایم بذار جانفاطمه -

 :گفتم و نشستم متین رویروبه. نشستن مبل روی و شدن وارد خستگی با آیهان و متین

 شد؟ چی نباشی، خسته -

 :گفت خنده با آیهان بگه چیزی متین اینکه از قبل

 .نکنه درد شما دست نه؟ هویجم، که منم -

 :شد بلند فاطمه خشن صدای بدم، رو جوابش خواستم تا

 کنید؟می سالمتی چاق دارید شما وقتاون میرم،می نگرانی از دارم من -

 .میشه پیدا نباش نگران ولی نشد؛ خبری که گفتم بهت در جلوی عزیزم -

 دیگه فاطمه اما بودیم؛ نگران همه. گریه زیر زد باز فاطمه آیهان حرف این با

. برگشت تلفن سمت به هاسر یهمه فاطمه، موبایل خوردنزنگ با. کردمی سکته داشت

 :گفت و کرد برقرار رو تماس کنه شماره به نگاه اینکه بدون فاطمه

 گرفتید؟ ازش خبری شد؟ چی -

 .بودیم زده زل فاطمه نگران یچهره به و بودیم ردهک سکوت همه

 .آقاعلی ممنون هم باز باشه، -

 .رفتن درهم کمی آیهان هایاخم و پریدن باال متین هایابرو علی اسم اومدن با

 

 : گفت حواسیبی با و کرد قطع ناامیدی با فاطمه

 .کنه پیداش نتونست هم علی -

 :گفت طلبکاری لحن با آیهان

 علی؟ -

 :گفت تعجب با بود نشده موضوع یمتوجه هنوز که فاطمه

 ...همون علی، دیگه آره -

 کرده ذوق آیهان شدنغیرتی این از انگار. شد دستگیرش چیزهمه آیهان صورت دیدن با

 تکتک تونستممی که طوری شد؛ باز بناگوشش تا نیشش آساییمعجزه طرز به چون بود؛
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 متین. کردیممی نگاه فاطمه العملعکس به خنده با نمتی و من. بشمرم رو هاشدندون

 :کرد زمزمه و زد بهم چشمکی

 .بنداز یادش -

 از رو شلحظه اون یقیافه تونستمنمی ولی بیفته؛ یادش باز نداشتم دوست اینکه با

 : کردم زمزمه فاطمه گوش کنار همین برای بدم؛ دست

 ...یاسی -

 و شد خیره بهم اول گریه زیر زننمی بعد میشن خیره اول که کوچیک هایبچه این مثل

 در متین. خنده زیر زد هم آیهان حرکتش این با. شد بلند گریش صدای دوباره بعد

 :گفت داشتمی بر میز روی از سیبی که حالی

 دوست مثل نباشن؟ آشنا باهاش زیاد شخانواده که کسی نداشت، مخفی دوست ببینم -

 مجازی؟

 .دونهمی بهتر فاطمه باز نداشتم، وآمدرفت باهاش زیاد من وهللا، دونمنمی -

 .نبوده مجازی هایدوست و نت اهل زیاد دونممی ولی نزده؛ حرفی بهم -

 :گفتم کردم،می نگاه ساعت به که حالی در

 .میشه گرمازده ظهره دم کوچه؟ تو از بیاری رو رادمان میری عزیزم، جانمتین -

 .جمع این تو میشه افسرده اینجا بیاد ،بکنه رو بازیش بچه بذار -

 .بگیره نفسش باز ترسممی نیست، خوب براش کنهمی بازی فوتبال داره صبح از -

 :گفت و شد بلند متین

 تو خونه بیاد که بهتر همون بشه، بد حالش شد باعث کردنبازی زیاد قبلی یدفعه -

 .گرم و آلوده هوای این

 دستش فوتبالی توپ و بود تنش هافوتبالیست لباس که حالی در رادمان بعد دقیقه چند

 .بود انداخته گل صورتش و بود کرده عرق حسابی. شد خونه وارد زنوننفس بود،

 کنی؟ تموم رو بازی ساعته یک نبود قرار مگه جناب -

 :گفت طلبکاری لحن با و کفشی جا کنار گذاشت رو توپ

 ؟کشید دوم ینیمه به بازی که منه دست مگه -

 .افتاد خنده به هم فاطمه حتی طلبکارش لحن از

 .بگیر دوش یه برو نشده عصبی مادرت تا رونالدو جناب: متین

 رادمان و متین یـطه رابـ خداروشکر. رفت اتاقش سمت به و داد تکون سری رادمان

 نمونه پدر یه واقعاا  متین. گرفتمی رو فرشید یبهونه کمتر رادمان و بود شده بهتر

 فرشید حتی میاد یادم. شدمی حسودیم متین هایتوجه خاطربه رادمان به گاهی و بود

 بلند که موبایلم صدای. نداشت رو هواش حد این تا رادمان به شعالقه همه اون با هم

 :گفتم تهدید با سریع. نشست سیخ فاطمه شد

 .نمیدم جواب دربیاری بازیکولی بخوای -

 به برداشتم میز روی از رو گوشیم. نشست درست سریع چون جدیه؛ حرفم فهمید انگار

 فاطمه دادم فشار تمام رو برقراری یدکمه تا. بود ناشناس انداختم، نگاهی شماره

 .آیفون روی زد. قاپید ازم رو گوشی

 الو؟ -

 گوشی سمت به من دفعه این یاسی صدای بلندشدن با اما رفتم؛ بهش شدید ایغرهچشم

 : زدم شیرجه

 ...آیدا -
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 ...نگـ همه دختر کجایی تو یاسی؟ -

 :نالید جونبی صدای با و کرد قطع رو حرفم

 !کن کمکم خدا رو تو -

 :گفت و گرفت رو گوشی فوری متین

 کجایید؟ االن شما خانمیاسمن -

 .زیرزمینه یه دونم،نمی -

 هست؟ اونجا کسی -

 ...معتمدی مریم مریم، -

 .شد عقط گوشی اسم گفتن از بعد بالفاصله

 خانم؟یاسمن الو؟ -

 دیگه؟ کیه مریم شد؟ قطع چرا -

 ندارن؟ معتمدی مریم اسم به شخصی فامیالشون تو -

 .معتمدی نه ارسطوئه فامیلیشون اما مریمه؛ دخترعموش اسم -

 :گفت آورد،درمی رو گوشیش که درحالی آیهان

 به هم تو متین. کیه معتمدی مریم این بدونه ممکنه بگیرم، تماس پدرش با بذار -

 .جدیه قضیه اینکه مثل بده، اطالع پدرت

 یاسی خواستنکمک صدای. رسیدممی دیوونگی مرز به داشتم فاطمه مثل هم من دیگه حاال

 این. زدمی زنگ کسی به گریه با داشت هم فاطمه. رفتنمی بیرون گوشم از لحظه یک

. اومد بیرون اتاق از دست به حوله رادمان. کنم کارچی که بودم مونده من فقط وسط

 سمت به و گرفتم رو دستش سریع. کرد نگاه بهم تعجب با روشروبه وضعیت دیدن با

 .نپرسه ایاضافه سؤال تا کشیدمش حمام

 شده؟ چی -

 .بارهمی روت و سر از کثیفی و چرک بگیر، دوش برو سریع. موقوف فضولی -

 کنی؟می خرم داری باز -

 شدم که سالن وارد. ندادم بهش رو ایدیگه حرف یاجازه و بستم روش به رو حمام در

 کنار. بودن زده زل بهش بقیه و کردمی صحبت تلفن با داشت که افتاد فاطمه به چشمم

 :گفتم آروم و نشستم متین

 شد؟ چی -

 صحبت یاسی یدخترخاله گیتا با داره فاطمه اما دختر ؛ این کیه دونهنمی باباش -

 .شناسدشمی ناو گمونم کنه،می

 :شد بلند سریع و کرد قطع رو گوشی فاطمه بالفاصله

 .یاسیه سمج هایخاطرخواه از یکی خواهر طرف. گرفتم رو شونخونه آدرس شید، بلند -

 :گفت تعجب با متین شدم بلند جام از تا

 .دیممی خبر بهت شد هرچی خونه بمون! ها حمومه تو رادمان! میای؟ کجا تو -

 .باشه مراقبش ساعت دو یه بیاد بگو زهراخانم به. نمیاره طاقت دلم -

 عاشق و نداشت ایبچه خوبمون بخت از که بود روییروبه واحد یهمسایه زهراخانم

 که درحالی. بود زهراخانم یخونه رو بیشترش نصف رادمان روز کل از. بود رادمان

 در یگوشه از رو خیسش یکله رادمان. زدم حمام در به بستممی رو مانتوم هایدکمه

 .آورد بیرون
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 .ها ندی آب به گلدسته. پیشت میاد زهراخانم جایی، تا ریممی داریم ما رادمان -

*** 

 انداختم، دوروبرم به نگاهی. بودیم نشسته هامعتمدی یخونه داخل بعد ساعتنیم

 بود؛ شده نتزیی قیمت گرون هایمجسمه و وسایل با خونه. داشتن شیکی و بزرگ یخونه

 سفید موهاش تمام که پیرزنی. خوردمی چشم به زیادی گردوخاک وسایل از خیلی رو اما

 :اومد حرف به باالخره بود نگفته ایدیگه چیز اومدید خوش جز االن تا و بود شده

 دارید؟ کارچی من هایبچه با -

 ...بتونه شاید کجاست، ما دوستان از یکی بدونه دخترتون ممکنه -

 .ندارم مریم از خبری کجاست، دونممین -

 .کجاست خواهرش بدونه پسرتون شاید -

 :گفت و کرد آروم ایخنده پیرزن

 .کجاست دونممی ولی نیست؛ اینجا هم اون -

 :گفتم و شدم خم سمتش به امیدواری با

 .خطره در دوستمون جون بگید، رو آدرسش لطفاا  میشه -

 :شد بلند سرمون پشت از مردی صدای

 .زهرا بهشت -

 .جوگندمی موهای با دارسال و سن مردی. برگشتیم سمتش به تعجب با هممون

 .مرده که سالهپنج مرده، -

 :داد ادامه و نشست هامبل از یکی روی

 همین باالی از رو خودش. کرد ردش دختر یه اینکه از بعد کرد، خودکشی مبرادرزاده -

 .انداخت پایین ساختمون

 چه این خب شده؟ معتمدی مرتضی مرگ باعث یاسی بوده؟ یاسی دختر اون یعنی دختر؟ یه

 رحمیبی. گرفتن قرار هم کنار پازل هایتیکه یهمه لحظه یک تو... مریم به ربطی

 ...قاتل از انتقام و مرتضی خواهر مرتضی، خودکشی یاسی،

 .بگید بهمون دارید دخترتون از آدرسی اگر خدا رو تو -

 شده روشن برام چیزهمه که حاال. کردنمی نگاه زمین به و بودن کرده سکوت دو هر

 .موندمی طال مثل برام ثانیه هر بود،

 ...باشه رفته اونجا شاید که هست جایی یه -

*** 

 یاسی

 :گفتم و کردم نگاه خونسردش یقیافه به پوزخند با

 .کننمی پیدات شناسنت،می هااون دیگه حاال -

 :گفت لبخند با و زد نوزا زمین روی رومروبه

 !خوبی خبر چه -

 چرا پس. کردم نگاه هاشچشم توی مکر و لبخند به حیرت با. رفت بین از پوزخندم

 حرف گوشی با دارم دید و شد اتاق وارد وقتی چرا اصالا  یا نترسید؟ چرا نشد؟ نگران

 حتی و یدنچرخمی سرم توی مختلف سؤاالت بیارم؟ زبون به رو اسمش تا کرد صبر زنممی

 رو مریخته هم به موهای که درحالی. کنم پیدا جوابی تونستمنمی هم یکیشون برای

 :گفت مالیمت با دادمی شالم زیر
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 دستت دور هایطناب چرا اصالا  یا بذارم؟ جا اتاق تو رو گوشیم باید من چرا نظرتبه -

 کنی؟ بازشون بتونی که بشن شل قدراون اتفاقی طور به

 :گفت و کشید توهم رو هاشاخم کمی که شدم خیره هشب حرفبی

 .بودی ترباهوش قدیما نکن، ناامیدم -

 ...تو -

 از یکی به و بذارم جا رو گوشی اینکه. بودم کرده ریزیبرنامه رو چیزهمه آره، -

 دیگه ربع یک تا که هستم مطمئن. کرده رو کار این کی که بگی و بزنی زنگ هاتدوست

 .کننمی پر پلیس أمورهایم رو اینجا کل

 :گفت هیجان با و کشید جلو رو خودش

 این هایستاره شدیم دوتا ما حاال. دیدیممی هم با قبالا  که هاییفیلم مثل درست -

 .فیلم

 ...هنوز تو کن، بس مریم -

 چیه؟ تو و من فرق دونیمی. نکن ایکلیشه رو جالبمون یلحظه بیخودی هاحرف این با -

 پاش زنممی حرفی وقتی من اما کنی؛می زندگی گفتندروغ با تو که اینه وت و من فرق

 .ایستممی

 :داد ادامه بردممی در سمت به که حالی در و کرد بلندم

 هم با هستم، حرفم سر حاال باشیم؟ هم با آخر تا دادیم قول بهم قبالا  یادته -

 .کنیم تمومش خوایممی

 راحتی به و نداشتم زیادی زور لحظه اون اما م؛کن جدا دستش از رو خودم کردم سعی

 متروکه یکارخونه یه مثل. رفتیم باال زیرزمین هایپله از. شدممی کشیده دنبالش به

 چرا اما بود؛ مریم یخانواده یکارخونه اینجا. اومد یادم شد، گرد هامچشم. بود

 در طرف به که طورهمون چون بود؛ شده سؤالم یمتوجه که انگار بود؟ شده متروکه

 :گفت کشیدتم،می ایدیگه

. کرد سکته بعد وقت چند بابام. شد داغون مونخانواده کرد، خودکشی مرتضی وقتی -

 .شد گیرگوشه مامانم

 :کشید فریاد صورتم تو و داد تکونم محکم

 .عوضیه توی   تقصیر مشهه هااین -

 قدراین اگر. بشه نابود یشزندگ که شدم باعث من داشت، حق. بزنم که نداشتم حرفی

 باز رو بومپشت در رسیدیم که پله آخرین به. شدنمی طوراین وقتهیچ نبودم خودخواه

 .شدم خیره دوروبرم به وحشت با. زمین روی داد هلم و کرد

 از شدنپرت هم یکی آتیشه، تو سوختن یکی هامرگ ترینترسناک گفتیمی همیشه یادمه -

 .بلندی

 !کنممی خواهش کنم، جبران تونمیم من مریم -

 قبل مثل رو بابام تونیمی کنی؟ زنده رو مرتضی تونیمی کنی؟ جبران خوایمی چطور -

 کنی؟

 به و کرد بلندم فوراا . بدم رو جوابش نتونم تا شد باعث پلیس هایماشین آژیر صدای

 .برد بوم پشت لبه سمت

 .قدیمی دوست باش خوشحال شیم،می نزدیک هدفمون به داریم -

 وارد دیگه مسلح مأمور چند همراه به متین و آیدا و شد باز شدت با بومپشت در

 .کرد نگاه بودیم بومپشت یلبه که مریم و من به وحشت با آیدا. شدن بومپشت

 چرا؟ کردید دیر. رسیدن فیلم خوب هایشخصیت باالخره پس -
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 حلش وگوگفت با تونیممی. نکن ایانهاحمق کار لطفاا . دارم خبر چیزهمه از من مریم -

 .کنیم

 نشون بهتون خواممی کشت؟ رو خودش چطور مرتضی اینکه یدرباره وگوگفت وگو؟گفت -

 .مرد من داداش که میرهمی طورهمون هم عوضی این. کشت رو خودش چطور بدم

 کردی؟ فکر کنیمی که کاری عاقبت به -

 .ابد حبس هم شاید یا اعدامه حکمم بگیرینم اگر آره، -

 .افتهنمی برات بدی اتفاق میدم قول بهت کنی تمومش االن همین اگر -

 لبخند مریم. داشتبرنمی مریم از چشم آیدا. بود شده مردد لحظه یک انگار مریم

 : گفت حیله از پر هاییچشم با و زد شیرینی

 ... بگیرینم اگر گفتم -

 ...کرد پرت بوم پشت یلبه تسم به من همراه به رو خودش آن یک در و

*** 

 فاطمه

 منفجر داشت سرم. گرفتم هامدست تو رو سرم و زدم کنار بود جلوم که رو لیوانی

 : گفت و گذاشت صندلی روی رو لیوان کالفه آیهان. شدمی

 .کنی خداروشکر باید ستزنده که همین -

 !نیست شوخی افتادن ارتفاع اون از آیهان -

 ایستاده دکتر خبر منتظر نگران، راهرو از ایگوشه همه انداختم، دوروبرم به نگاهی

 مادرشه بودم فهمیده تازه که خانمی به. بود بدتر همه از وضعیتش یاسی پدر. بودن

 براش دلم طرفی از. کردمی گریه و بود گرفته صورتش جلوی رو چادرش. شدم خیره

 زندگی که شدنمی رحمبی قدراین یاسی شاید رفت،نمی اگر دیگه طرف از اما سوخت؛می

 که شنیدممی کنارم از رو آیدا صدای. بریزه هم به طوراین رو خوشبخت یخانواده یک

 :زدمی حرف متین با

 دادن؟ خبر شخانواده به -

 .کرده تموم اول همون که بگم نکردم جرئت اما زدم؛ زنگ بهشون آره، -

. کرد تموم درجا کرد پرت ساختمون از رو خودش که موقع همون مریم زدم، پوزخندی

 پاک صورتم روی از رو پوزخندم بود کشیده که هاییزجر یادآوردن به با بالفاصله

. شد پاشیده هم از زندگیش یهمه اتفاق یک با اما بود؛ خوشبختی دختر مریم. کردم

 نداختا دست و نشست کنارم آیدا. شدممی طورهمین بودم اون جای به هم من اگر شاید

 .گردنم

 .نیست مشکلی که شاءهللاان نباش، ناراحت دیگه -

 :گفتم و گذاشتم ششونه روی رو سرم

 رادمان؟ پیش خونه بری خوایمی هستم، اینجا من -

 .جوره من از بیشتر زهراخانم با وروجک اون بابا نه -

 :گفت شیطنت با که خندیدیم

 .دارم برات مشتی و خوب خبر یه -

 :گفت و کرد اشاره آیهان به چشمک با که کردم گاهن بهش کنجکاو

 .گفتیم اینا مامان به رو موضوع دیشب -

 :گفتم بلندی صدای با تقریباا  و نشستم سیخ

 کنی؟می شوخی -
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 .موندی بابات ننه دست رو کننمی فکر االن بابا، آروم -

 :داد ادامه و کرد ترنزدیک بهم رو خودش

 .بگم رو موضوع گفت بهم آیهان که بودیم اهاین بابام خونه شام دیشب -

 دادی؟ رو آیهان شدنعاشق خبر هاتبچگی مثل البد -

 زد بود افتاده بده رو بزرگش داداش شدنعاشق خبر خواستمی که هاشبچگی یاد که آیدا

 :گفت و خنده زیر

 .بشه موقع اون مثل خواستمی لحظه یه کن باور -

 گفتن؟ چی -

 .نمیدیم منگل یدختره این به پسر ما که گفتن بگن؟ چی -

 !ها بپیچونه رو گوشت میگم آیهان به -

 رو خواهرشوهریم روی اون نذار ها، درنیار بازیعروس من واسه االن از اوی اوی -

 .بدم نشون بهت

 از بود کرده کمکم برادر یه مثل واقعاا  که رضوی دکتر بدم رو جوابش خواستم تا

 .رفتم سمتش به کنم توجهجلب اینکه بدون و شدم دبلن. اومد بیرون اتاقش

 خوبه؟ حالش شد؟ چی آقا،علی سالم -

 .بشه مغزی یضربه باعث تونستمی ضربه این گذشت، گوشش بیخ از خطر -

 :گفتم لبخند با و گذاشتم قلبم روی رو دستم

 .نیست که مشکلی خداروشکر پس -

 ...بگم چطور خب، -

 :گفتم ترس با. آوردن هجوم ذهنم به بد هایفکر همه کردنشومنمن این با

 گذشته؟ گوشش بیخ از خطر نگفتید مگه شده؟ چی -

 .نه یا بده بهم رو خبر که بود مردد انگار. انداخت پایین رو سرش

 ...خورده که ایضربه با راستش -

 .شده چی بگید خدا رو تو کردید، لبم به جون -

 .کرد چرخیدن به شروع یمارستانب یهمه آورد زبون به که حرفی با

 ...بره راه نتونه دیگه شاید -

*** 

 آیدا

 : زدم داد کردم،می صاف رو شالم آینه جلوی که حالی در

 !ها بیای موقع سر پس متین -

 دیدی؟ بدقولی من از تو خانم، نباش نگران -

 :گفتم و کردم پاک دستمال با رو چشمم یگوشه سیاهی

 .بخواد دلت تا -

 :گفت ریخت،می تاس که حالی در انرادم

 .زدنهضدحال کارش آیدا این -
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 و دادم ریزی فشار رو گوشش راه سر رفتم،می اتاق سمت به عجله با که طورهمون

 :گفتم

 .پررو بچه موقوف درازیزبون دوماا  مامان، و نه آیدا اوالا  -

 :گفتم نگرانی با و کردم باز رو در

 !ها نره یادت من جون متین، -

 کرد اشاره ساعت به گرفته شخنده طرفی از شده کالفه طرف یه از بود معلوم که متین

 :گفت و

 نشده؟ دیرت عزیزم -

 .زنیمی حرف داری خیلی عزیزم یعنی این -

 :گفت خنده با و انداخت رادمان سمت به رو دستش تو کارت متین

 .نه یا کنیم رو گیمونزند هم با دعوا بدون آیدا و من ذاریمی آخر تو ببینم -

 خوشگلم شانس که نباشه ترافیک که کردممی خداخدا. افتادم راه و شدم ماشین سوار

. کنهمی رو سرم پوست مامان برسم وقتی دونستممی. کردم گیر ساعتهیک ترافیک یه تو

 نشدم راضی هم ازدواج از بعد. کردم باز رو خونه در کلید با و کردم پارک سریع

. رسید گوشم به جّروبحث و دادوبیداد صدای در بازشدن محض به. بدم پس ور هاکلید

 کل مامان داد صدای. شدم خونه یریخته هم به اوضاع یمتوجه تازه شدم که خونه وارد

 :بود برداشته رو خونه

 بشه؟ راحت خیالت تا بدم دست از هم رو تو باید نبود؟ بس آرسام -

 رو آرسام اسم موردبی وقتهیچ مامان. جدیه عاوضا فهمیدم آرسام اسم اومدن با

. شده چی که کردم اشاره بود داده تکیه دیوار به کالفه که آیهان به. آوردنمی

 آروم و کنارم اومد آیهان. بودن نشده اومدنم یمتوجه هنوز آرش و بابا مامان،

 :گفت

 اومده؟ هم متین سالم، -

 باز؟ شده چی. میاد دیگه ساعت یک گفت اون نه -

 :گفت و کشید صورتش به دستی کالفه

 بود؟ خودش تو بدجوری آرش چندوقته این تو که یادته -

 دردشه؟ چه شد معلوم آره، -

 .سوریه بره کرده ـوس هــ آقا -

 نیست؟ داعش دست سوریه مگه زیارت؟ بره چی؟ برای سوریه بره چی؟ -

 چی؟ یعنی این خب -

 دیدن با جایی؟ کربالیی رفتنمی چرا زیارت بره خواستمی آرش اگر. بودم شده گیج

 :گفتم حیرت با. قراره چه از موضوع فهمیدم آیهان یچهره

 ...که نگو -

 .بشه حرم مدافع بره خوادمی آقا بله، -

 هادیوونه مثل. نکنم کاری اصالا  یا کنم گریه بزنم، داد بخندم، بودم مونده

 سالن وارد آیهان به توجهبی. خندیدممی باز و کردممی سکوت لحظه یک و خندیدممی

 :گفتم خنده با آرش به رو کنم سالم اینکه بدون و شدم

 بذارید؟ سرکار رو بدبخت من کردید ـوس هــ باز دیگه؟ کنیدمی شوخی -

 :گفت فوری بود دیدنم منتظر انگار که مامان

 .ایینپ بیاد شیطون خر از بگو خرابکله یپسره این به تو مادر، آیداجان -
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 نصف سنشون که آدم همه این رفتن، آدم همه این کنم؟ دزدی برم خواممی مگه خب د   -

 .نبود هم من

 میدی؟ حرص رو مادرت قدراین چرا گرفتنته،زن وقت االن تو پسرجون -

 :گفت پرشده، هایچشم با و نشست زانو دو بابا جلوی آرش

 .برسم خواممی که چیزی به هم من بذارید کنم، اذیت خوامنمی وهللا به بابا -

 :گفتم و آرش یشونه رو گذاشتم دست

 .ها آقا این خواستگاری بریم قراره مثالا  امشب بعد، برای بذارید رو بحث این -

 تونممی که امید این به مامان و بابا. کردم اشاره بود نشسته حاال که آیهان به و

 برادرانه تا حیاط تو برد خودش با ور آرش هم آیهان. نگفتن چیزی کنم راضی رو آرش

 باور تونستمنمی. گنجیدنمی چیزی چنین باورم تو. بودم گیج هنوز. بزنن گپ باهم

 .جنگ بره بود کرده ـوس هــ حاال داشتبرنمی شیطنت از دست سن این با که آرشی کنم

 .بنداز سرش از رو هاوپرتچرت این کن صحبت باهاش مادرجون -

 وپرته؟چرت چیزها این. نکن انصافیبی هم شما ولی کنم؛می رو سعیم من -

 :گفت رفت،می بهم شدیدی یغرهچشم که درحالی مامان

 .کنی باز دینی درس کالس من برای نکرده الزم -

 :گفت بود گرفته شخنده مامان العملعکس این از که بابا

 پس؟ کو متین -

 .میاد پیشش ذارهمی رو ادمانر برگرده که دیگه ساعت یک نبود، زهراخانم -

 .بودن کردنبحث مشغول آیهان و آرش. حیاط تو رفتم

 .شو حاضر برو تو آیهان -

 بود پایین سرش که آرش کنار تخت روی. خونه تو رفت و داد تکون سری کالفه آیهان

 :گفتم و نشستم

 جدیه؟ تصمیمت -

 .آره -

 طاقت دیگه دادن، دست از رو ونهاشبچه از یکی اونا کردی؟ رو بابا و مامان فکر -

 .ندارن رو دیگه داغ یه

 بمونم؟ زنده ابد تا قراره سوریه نرم من االن. افتهمی اتفاق همه برای مرگ -

 .خداست دست مرگ. بمیرم بیفتم االن همین ممکنه

 :گفتم و خندیدم

 .بعیده تو از هاحرف این ها؟تازگی دادی گوش قرائتی آقاحاج -

 :گفتم و دادم تکیه دیوار به. نگفت چیزی و خندید

 .شدی عاشق گفتم که باش رو من -

 .هستم که عاشق -

 :کردم نگاه بهش تعجب با

 !وقت؟اون کی عاشق تو؟ -

 :زد شیطنت برق قبالا  مثل هاشچشم و خندید

 .میره باال راست دیوار از که شیطون کوچولوی آیدا یه عاشق -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

231 

 

 :شدم بلند جام از و گفتم بهش ای«مسخره» خنده با

 فکری یه بعداا  بشه، تموم خواستگاری این امشب تا نکش پیش رو بحث این فعالا  -

 .کنیممی

. شد خونه وارد بود خریده رو گلدسته و شیرینی که درحالی متین بعد ساعت یک

 :گفتم و زدم آیهان به ایسلقمه

 .داماد یخانواده داماد نه داماده یوظیفه دوتا این خریدن آقا هوی -

 .ها بنداز شر تو نمیگه هیچی متین این حاال -

 آرش صدای که طوری کرد؛ پرسیاحوال و سالم متین با تمام گرمی با همیشه مثل مامان

 .بود دراومده حسادت از آیهان و

 .نکردی صدا رو دوتا ما کنیمی صدا پسرم رو این که قدراین -

 .دیگه حسودین -

 .جناب این هم حاال رادمان، شد بعد گرفتیمی رو ما جای تو بودی بچه تا -

 :گفت و زد آیهان کمر به دستی متین

 .کرد میشه چه دیگه محبوبیته -

 .برسیم دیر نیست خوب شلوغن هاخیابون بیفتید، راه سریع هاصحبت این جای: بابا

 اومده ماشین دوتا با که اونجایی از. بیرون زدیم خونه از همه مامان دستور با

 فاطمه به ماشین تو. شدیم متین ماشین سوار و خونه دم گذاشتم رو ماشینم من بودیم

. «نشی ملقکله وسط اون یهو کن تمرین کممیه کن، آماده رو هاچایی» دادم اساماس

 و رفتمی گیج بدجوری سرم. دادم تکیه پنجره به رو سرم و فرستادم براش رو اساماس

 همین با هم صبح. بشه بدتر لحظه هر حالم شدمی باعث ترافیک. خوردمی پیچ دلم

 بازم حتماا . شدممی مسموم زیاد بچگی از یادمه. شدم بیدار خواب از پیچهدل

 دوست هرحال به. نساخته ممعده به که خوردم چیزی یا شدم مسموم و کردم انگاریسهل

 :گفت و کرد رکپا هااین فاطمه یخونه جلوی متین. باشم حالبی رو امشب ندارم

 خوبی؟ -

 .دارم پیچهدل کمیه آره، -

 :گفت و خندید

 خوردی؟ بوده دستت دم هرچی باز -

 .شاید دونمنمی: من

 حالت کسی تا انداختم پایین رو سرم. افتادم آرسام خواستگاری یاد زدن که رو زنگ

 و بشه متوجه کسی ترسیدممی. شده جمع چشمم تو اشک کردم احساس. نبینه رو صورتم

 دلم لحظه یک. افتادن آرسام یاد به هم هااون که دونستممی. کنم خراب رو شبشون

 ارکن از متین صدای. هاشبودنجدی هاش،خنده هاش،شوخی برای شد، تنگ براش بدجور

 :شد بلند گوشم

 دکتر؟ بریم خوایمی بده حالت خیلی اگه -

 .تو بریم. خوبم نه نه، -

 که فاطمه به خنده با من و بودن پرسیاحوال مشغول خانواده. شدیم خونه وارد دو هر

 :گفتم گوشش کنار و کردم بغلش. کردممی نگاه بود باز نیشش بناگوش تا

 .ضایع رو نیشت اون ببند -

 کنه؛ رفتار عادی کردمی سعی فاطمه برادر مهدی،. کردم علیک و سالم مادرش و پدر با

 جیغی ناخودآگاه افتاد آخر نفر به که گاهمن. دلخوره ازم بود مشخص کامالا  اما

 .انداختم بغلش تو رو خودم و کشیدم
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 تو؟ بودی کجا ـگر،*جیـ سالم -

 :گفت و کرد بغلم محکم هم محدثه

 .خانم شدید وگورگم یهو که بودید شما این وهللا -

 :گفت و کرد اشاره متین به ابرو و چشم با

 یاد منم به رو تورکردن ترفند این. کردی پاودست خودت برای نفرم یه که بینممی -

 .دیگه بده

 :پرسیدم ذوق با و نشستم محدثه کنار. نشستیم همه فاطمه مادر تعارف با

 محسن؟ از خبر چه -

 .شد حل هم شما تمومنیمه یپرونده خوبه، اونم -

 :گفتم هیجان با و کشیدم جلوتر رو خودم

 خب؟ -

 .کنم گزارش خبر برات نیستم که یسبیبی ت،نقطهبی جمال به خب -

 .دیگه بگو نشو، لوس -

 .کردهمی درو رو همه که بوده اینا از طرف. بوده پسر   دختردوست کار بابا هیچی -

 وقت حاال. حیاط تو برن زدنحرف برای قراره که فهمیدم فاطمه و آیهان بلندشدن با

 :گفتم و شدم بلند سریع هم من. بود نقشه اجرای

 ناشایستی عمل وقت یه تا میرم باهاشون هم من نیفته خطر به اسالم اینکه برای -

 .نزنه سر ازشون

 :گفتن زمانهم بودن باخبر بچگی یقضیه از که آیهان و فاطمه

 .بیخود -

 :گفت و کشید جلو رو خودش محدثه. شد جمع خنده باعث همین که

 .کنیممی گیریرأی اصالا  اسالمه، بحث آقا -

 :گفتیم زشته اینکه بر مبنی بزرگترها یاشاره به توجهبی

 من؟ با موافقن کیا -

 پدر. بردن باال رو دستشون مهدی و محمد محدثه، متین، آرش، از اعم هاپایه یهمه

 با که فاطمه و آیهان به. کردنمی نگاه ما بازیمسخره این به خنده با هم مادرها

 :گفتم کردن،می نگاهم عجیبی خشم

 .جمعیته نظر نای دیگه -

 :کشیدم داد رفتیممی حیاط سمت به تاییسه داشتیم وقتی

 .دوتاست این کار بدونید مردم من اگه -

 به و برداشت زمین روی از رو کفشی و شد خم آیهان شدیم، خارج در از اینکه محض به

 .کرد پرت سمتم

 داری؟ مرض تو مگه شدهفالنفالن یدختره -

 : گفتم و دادم خالی جا خنده با

 .شیطانه نفر سومین باشن تنها پسر و دختر یه وقتی من برادر -

 .توئه از بهتر باشه نفر سومین شیطان -

 .زنینمی هم حرف شینیمی حیاط ته اون میری -
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 فاطمه دقیقه چند از بعد. دوختم چشم عاشق جغد دوتا به و نشستم حیاط ته خنده با

 :گفت بود شده کالفه زدنمزل از که

 داره؟ نگاه -

 :خوندم و زدم بشکن ریتم با

 .داره صفا خر دیدن -

 اذیتشون نداشتم دوست. دنبالم انداخت و برداشت حیاط کف از سنگی فاطمه دفعه این

 تونستمنمی و ریختمی کرم وجودم تو هنوز کوچیک آیدای اون هم طرفی از اما کنم؛

 بود نشسته خون به هاشچشم هک فاطمه دست از تا چرخیدممی حیاط دور. کنم کنترلش

 بلند صدای با همه. بشم خونه وارد اینکه جز ندیدم ایچاره آخر یلحظه. کنم فرار

 .شدن بلند جاشون از ترس با فاطمه و من ودادجیغ

 شده؟ چی -

 :شد بلند سرم پشت از آیهان صدای

 !میشه آلوده خون به فاطمه و من هایدست یا کنه کنترل رو آیدا این یکی یا -

 :گفت و خودش کنار کشوندتم محدثه. خنده زیر زدند همه آیهان حرف این با

 .داریممی نگهش رو این راحت خیالتون -

 .بزنن چیزدار هایحرف خوانمی اینا نباشم اونجا من بابا -

 دوتا اون اینکه از بعد. ندادم ادامه رو حرفم و نشستم صاف مامان یغرهچشم با

 :گفت وشمگ دم محدثه رفتن،

 تو؟ داری بدبخت دوتا اون به کارچی بیماری، کالا  -

 :گفتم کردممی باز رو بود اومده برام که اسیاماس که درحالی

 .دوتا این کردناذیت داره لذتی یه که، دونینمی -

 مخنده تخیلش یقوه این از «جاشه؟ سر که فردا مأموریت»: بود ثمین طرف از اساماس

 بود، گوشیم تو شکله که محدثه« .باش قرار سر صبح فردا آره،»: نوشتم براش و گرفت

 :گفت پررویی کمال در

 چی؟ مأموریت -

 .موقوف فضولی -

 .ها کنید کارهایی یه قراره یکی با میگم همه به میشم بلند نگی -

 نیشگونی همین برای بره؛ لو بکنیم خواستیممی که کاری و فردا قرار نداشتم دوست

 رو چیزی همچین انتظار انگار. گفتم رو چیزهمه گوشش دم اکراه با و گرفتم شدست از

 :گفت باز نیش با چون نداشت؛

 ذاری؟می سرکارم داری من؟ جون -

 .داره به نه باره به نه ببند، رو نیشت -

 .میاما باهاتون منم -

 :گفت بوده، اینجا گوشش بود مشخص که آرش

 ؟ذاریدمی قرار کجا سالمتی به -

 !نکنید فضولی آقاآرش، ستزنونه بحث -

 :گفت بود، گرفته شخنده طرفی از و بود شده کنف محدثه حاضرجوابی از که آرش

 .دیگه نکنه درد شما دست -
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 اگر تونستمی آرش. رسید ذهنم به فکری ناگهان اما کنم؛ طرفداری محدثه از خواستم

 کنه، کمکم باید آشنا نفر یه خرهباال. کنه کمکم کلی باشه درست فردا به راجع حدسم

 .آرش از بهتر کی

 .کنی کمکم که شرطی به میگم بهت -

 :گفت و نشست ـینه*سـبهدست آرش

 .نداره ربطی من به خانممحدثه قول به دیگه، نه -

 !کرده غلط محدثه -

 :گفت گردشده هایچشم با محدثه

 !هستما اینجا من -

 چیه؟ قضیه حاال خب -

 .میگم رو چیزهمه برات خونه بگم، ونمتنمی اینجا -

 با محدثه من جای به. شدن وارد فاطمه و آیهان و شد باز در حرفم شدنتموم محض به

 :گفت شیطنت

 نکردید؟ دعوت محفلتون به که رو شیطون نکرده خدایی ببینم -

 زدید؟ رو حرفاتون ببینم نکنید، اذیت رو جوون دوتا این قدراین -

 اسم داشتن االنم زدن، رو حرفاشون وقته خیلی هااین هستیا، ساده من مادر -

 .کردنمی انتخاب رو هاشونبچه

 دونستممی. گرفتم قرار مامان هایغرهچشم عنایت مورد دوباره دوتا اون شدنسرخ با

 .بخورم آیهان از قراره مفصل کتک یه خونه تو امشب

 !ها مونینمی زنده امشب بیا، کوتاه -

 این و بودم خوشحال. کردم نگاه زدنمی دست جغد دوتا اون برای که همه به و خندیدم

 هم برای و شدن ساخته هم برای دوتا این دونستممی که بود این خاطربه خوشحالیم

 .هستن مناسب

 

 به نگاهی سریع «ردیفه؟ چیزهمه» کردم تایپ استرس با و دادم قورت رو دهنم آب

 جا همه از خبربی متین. خواستممی که طورهمون بود، الیع چیزهمه. انداختم دوروبرم

 بود مشخص گوشی صدای از و بود گوشی تو شکله رادمان و بود نشسته تلویزیون جلوی

 رو آرش از رسیده پیام سریع گوشی لرزیدن با. کنهمی بازی رو خشمگین پرندگان داره

 کردم؛می رو فکر همین هم دمخو« .ها بشه تابلو ممکنه میگم بازم آره،». کردم باز

 .«نباش نگران»: کردم تایپ همین برای. ارزیدمی هیجانش به اما

 حرکاتم ترسیدممی. اومدم بیرون آشپزخونه از و شلوارم جیب تو گذاشتم رو گوشی

 : پرسیدم لبخند با و نشستم کنارش. بشه متین بوبردن باعث

 عزیزم؟ خبرها چه خب، -

 :گفت و ختاندا بهم متعجبی نگاه

 !باشه؟ خبری قراره پرسیدی، هزاربار صبح از سالمتی، -

 سینی تو از رو چایی که درحالی و خندیدم سریع. گرفت حرصم خودم پرتیحواس این از

 :گفتم داشتمبرمی

 .باز پرسیدم طوریهمین نه، -

 ور هامدست مدام استرس از. شد دیدنش تلویزیون مشغول و انداخت بهم مشکوکی نگاه

 صدا به خونه زنگ بگم، چیزی تا کردم باز دهن اینکه محض به. کردممی مشت محکم
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 دونستممی اینکه با. دوید آیفون سمت به و کنار گذاشت رو گوشی رادمان. دراومد

 :پرسیدم اما کیه؛

 بود؟ کی -

 :گفت کرد،می باز رو واحد در که حالی در رادمان

 .آرشه دایی -

 پرسیاحوال صدای. بود نقشه اجرای وقت. رفتم آشپزخونه تسم به و شدم بلند سریع

 ظرف کردنآماده مشغول رو خودم کنم توجه ایذره اینکه بدون. شد بلند آرش و متین

 :گفتمی که شنیدم رو متین صدای. کردم پذیرایی برای

 خبریه؟ پکری، شده؟ چی -

 .کردمی بازی رو نقشش خوب خیلی داشت آرش پس زدم، لبخندی

 .است خبرها خیلی شما طرف انگار ولی نه؛ که ما طرف از -

 :گفت متعجب صدایی با میگه چی داره آرش دونستنمی هنوز که متین

 .نیست خبری -

 :شد بلند آرش صدای

 .ببینم بیا کجایی؟ آیدا، -

 رو مقیافه سریع. واقعیه چیزهمه کردم فکر لحظه یک که بود عصبی صداش قدراون

 .بیرون زدم آشپزخونه از و کردم ناراحت

 ...خوشـ داداش، سالم -

 نگفتی؟ چرا -

 رو؟ چی -

 داره؟ خبر کسی. راه اون به نزن رو خودت بیخودی -

 داشت باز دهن با منگول هایآدم این مثل متین. نگفتم چیزی و زیر انداختم رو سرم

 .کردمی نگاه رو آرش و من

 خبره؟ چه بگه منم به یکی نگفته؟ رو چی -

 :گفت و متین سمت برگشت عصبانیت با آرش

 کنم؟می تبیچاره کردی اذیتش بفهمم اگر بودم نگفته بهت اول روز اون مگه -

 ...و کی من؟ -

 چیه؟ این پس نکردی کاری تو اگه درنیار، بازیمظلوم -

 کش خنده خاطربه داشتن که رو هاملب. متین جلوی گرفت رو نامه پاکت بالفاصله و

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم و کردم کنترل زور به ناومدمی

 ...داره حدی یه هرکسی تونم،نمی دیگه -

 چیه؟ دیگه این -

 :گفت پوزخند با و من سمت کرد رو آرش

 نمیگی؟ بهش خودت چرا -

 این خاطربه بزرگ ایول یه آرش به و خنده زیر نزنم تا گرفتم رو خودم جلوی زور به

 .نگم کردنشبازینقش

 :گفتم رسیدن خط آخر به دیگه که هاییآدم مثل و باال آوردم رو سرم
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 .دادگاه یاحضاریه -

 :دادم ادامه و کردم نگاه کردمی نگاه بهم داشت واج و هاج که متین به

 .بگیرم طالق خواممی -

 سمت بود کرده رو روش آرش. بود نشده حرفم یمتوجه درست انگار کرد؛ سکوت لحظه چند

 چند از بعد. خنده زیر نزنه که دارهمی نگه رو خودش زوربه داره بود مشخص و یگهد

 تا. نشناختمش لحظه یک که کشید توهم رو هاشاخم چنان. اومد خودش به متین ثانیه

 :گفت و انداخت ناهارخوری میز روی رو نامه پاکت. بودمش ندیده عصبانی طوراین حاال

 شده؟ مرگت چه تو -

 :گفت بلندتری صدای با بدم جواب که کردم ازب دهن تا

 چیه؟ دردت مریضی؟ چیه؟ برای هابازی این -

. دادممی طالق درخواست و رفتممی واقعاا  دادمی ادامه دیگه کمیه. برخورد بهم بدجوری

 .گفتمی داشت خواستمی دلش هرچی پالسیده یمرتیکه

 کنی؟نمی نگاه رو پاکت تو چرا -

 :گفت و زد پوزخندی

 ببینم؟ رو عالیجناب گندکاری که -

 .بود اومده خوشش هادادوبیداد این از انگار ویبره؛ رو بود رفته دیگه آرش

 .کن نگاه رو پاکت تو میگم بهت -

 :داد تکونش هوا تو و آورد در رو توش ورق و برداشت رو پاکت عصبانیت با

 ...چـ حاال کردم، نگاه بیا، -

 و کرد زیرورو رو آزمایش عکس و کاغذ. شد ساکت افتاد کاغذ به نگاهش اینکه محض به

 :گفت و انداخت نگاهی آرش به گیجی با. کرد نگاه بهشون تعجب با

 .اومده اشتباهی نامه کنم فکر -

 حس اینکه با منم. خنده زیر زد و داره نگه رو خودش نتونست دیگه آرش حرف این با

 .بود گرفته مخنده اما داشتم؛ دعوا

 .درسته هم کامالا  نخیر -

 :گفت بود، نیفتاده دوزاریش هنوز که متین

 میده؟ آزمایش جواب هم دادگاه مگه -

 برگه به نگاهش همچنان که متین. شد ولو مبل روی خنده از آرش دیگه حرف این با

 :گفت و کرد نگاه بهم گردشده هایچشم با. افتاد جا براش چیزهمه یهو انگار بود

 ...دادگاه یاحضاریه پس، -

 .بود کاری سر -

 :گفتم نشست، لبش روی لبخند اینکه محض به

 .بگیرم طالق ازت خواممی واقعاا  حاال هاتحرف اون با اما -

 :گفت جانب به حق هم اون و رفت یادش رو اصلی یقضیه لحظه یک

 میده؟ خبر طوراین سالم آدم بود، درست گفتم هرچی -

 .کن ریزیبرنامه بکش زحمت همه این دیگه، نکنمه درد دستت جای -

 .سمتش برگشتیم دو هر آرش یخنده صدای با
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 .ندیدم حاال تا شماها از ترسوژه یعنی. ایددیوونه دوتا شما -

. شدن وارد بودم داده بهشون که کلیدی با محدثه و ثمین و شد باز در لحظه همون

 :گفت دادمی تکون تأسف روی از سری که درحالی ثمین

 .مادرشید و پدر روانی دوتا شما که ایبچه اون برای بمیرم -

 رو ما داشت سالن یگوشه باز دهن با مدت این تمام تو که افتاد رادمان به نگاهم

 .رفتم سمتش به. کردمی نگاه

 شد؟ چی االن -

 خواستی؟نمی مگه برادر خواهر تنهایی، که نگفتی مگه شد، چلو کشیدن رو آبش -

 :گفت ذوق با و زد لبخندی رادمان

 خرن؟می مغازه از گفتی کردی خرم که هاییهمون از -

 :زدم داد گردشده هایچشم با. کردن غش خنده از همه رادمان حرف این با

 !رادمان -

 سر سوپری از رو هابچه کرده خرت مامانت گفت بهم آرشدایی روز اون. چه من به -

 .خرننمی کوچه

 مثل رو بچه این خواستممی من هرچی. رفتم بهش شدیدی یغرهچشم و آرش سمت برگشتم

 .ذاشتنمی آرش این بیارم، بار آدم

 .میارن هالکلک رو هابچه جونعمه -

 .دارم گوش دوتا سرم رو منم باشه -

 اتاقش سمت به رو رادمان و شدم بلند سریع بشه، ترخراب اوضاع کهاین از قبل تا

 .کردم راهنمایی

 

*** 

 بعد هماپنج

 یدختره. کردم ثمین نثار بودم بلد فحش هرچی و کشیدم جیغی موهام شدنکشیده با

 و کشیدمی رو موهام قدرت تمام با بودم خورده رو باباش ارث که انگار رحمبی

 . بود شده جمع اشک درد شدت از چشمم هایگوشه دیگه. پیچوندمی

 .خوامنمی کردم، غلط ثمین -

 .آخرشه دیگه یشه،م تموم داره هیس، -

 .گرفتم سردرد آخرشه، گفتی پیش دوساعت -

 درست رو موهات بذار حداقل نیست، حسابی درست که هیکلت. زنیمی غر چقدر که وای -

 .هالوینه نکنن فکر بیننتمی مردم کنم

 :گفتم امیدی نا با و انداختم بودم شده توپ مثل که خودم به نگاهی

 شدم؟ خراب خیلی -

 :گفت تمام پررویی با بده امید بهم و نه بگه اینکه جای هم ثمین

 .شدی خیارشور بشکه شبیه آره، -

 : گفتم و پریدم جام از موهام مجدد شدنکشیده با

 تو؟ داری مرض مگه بود، بهتر خیلی آرایشگاه رفتممی -

 .تمومه بذارم رو تاجنیم این فقط بابا -
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 نفرات اولین جزو باید اینکه و کم زمان به توجه با اما خواست؛نمی دلم اینکه با

 اتاق در دقیقه ده از بعد. صندلی رو نشستم و دریا به زدم رو دل باشم تاالر تو

 :داخل آورد رو کلش بود شده وپیکشیک حسابی که حالی در رادمان و شد باز

 !ها میشه دیر بیای؟ خواینمی میگه بابا -

 .میام بذاره تشدهفالنفالن خواهر این اگه بگو -

. خوردیمی تافت داشتی آرایشگر دست زیر االن نبود شدهفالنفالن خواهر همین اگه -

 .شد تموم

 لبم به رو جونم اینکه با. انداختم آینه به نگاهی و شدم بلند جام از سریع

 جلوی و بود شده آماده متین. بیرون زدم اتاق از. بود شده قشنگ واقعاا  اما رسوند؛

 .بود نشسته نتلوزیو

 .شدید فرماتشریف باالخره پس -

 .نموند سرم رو مو تار دونه یه اینکه از بعد -

 .تشکرته جای دیگه بله -

 :گفتم انداختم،می سرم روی رو شالم که حالی در و کردم لپش از ماچ یه عجله با

 .جیگری بازم ولی ای؛زدهکرم کمیه اینکه با. تو منی ـگر*جیـ -

 اما کردم؛ اصرار ثمین به هم باز. بیرون زدیم خونه از ربع یک از عدب باالخره

 ماشین تو. زد سرباز عروسی به اومدن از داره واجب کار اینکه گفتن با و نشد راضی

 :پرسید بود شده خیره جلو به که حالی در متین

 نمیاد؟ آرش پس -

 .بیاد تونهنمی -

 که روز هر. افتاد جونم به دلشوره باز کجاست آرش االن اینکه آوردن یاد به با

 بذارن که کردم راضی رو بابا و مامان چرا که کنممی لعنت رو خودم بیشتر گذرهمی

 اون کنه لعنت خدا بریزم؟ سرم به خاکی چه بیاد سرش بالیی نکرده خدایی اگر. بره

 ترافیک نروندگذ از بعد باالخره! کننمی پرپر رو مردم هایجوون که رو چیزهاییهمهبی

 هم خیلی که کردم خداروشکر. بود خلوت و نبود خبری هنوز. کرد ترمز تاالر در جلوی

 درحالی متین. نیستم امان در مامان یحمله از دونستممی هم باز ولی نرسیدم؛ دیر

 :گفت رفتمی مردونه سمت به که

 .بشینی آخر تا نکنی لج بیام، بده پیام شد بد حالت -

 تو خورد جایک آرایشی مواد انواع و تافت بوی. شدم زنونه وارد و دادم تکون سری

 اینکه محض به. بودن نشسته میز یه دور فامیل هایزن از چندتا با مامان. دماغم

 برای کردم آماده رو خودم. اومد سمتم به و گفت بهشون چیزی افتاد، بهم نگاهش

 :گفت تعجب کمال با که هاشغرغر شنیدن

 !نشه بد حالت وقت یه رم،دخت اومدی زود -

 .هستما خواهرداماد مثالا  آخه -

 .نشو بلند زیاد هم جات از اونجا بشین برو. نداره توقع ازت کسی وضعیتت این با -

 رو داماد و عروس جایگاه به میز تریننزدیک روسریم و مانتو درآوردن از بعد

 کنارم مدخترخاله یسنا، که بودم خیار کندنپوست درحال. نشستم و کردم انتخاب

 ساده لباسش. بود پوشیده قرمزرنگی ماکسی لباس و بود کرده فر رو موهاش. نشست

 .اومدمی بهش اما بود؛

 باربر؟ خانم خبرها چه -

 :گفتم و رفتم بهش ایغرهچشم

 .چیزیم کامیونی انگار میگی جوریه. باردار و نه باربر -
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 دیدی؟ آینه وت رو خودت نداری، کامیون از هم کمی دست -

 :گفتم زدم،می نمک خیارم روی که طورهمون

 .کننمی تحملم چطور قیافه این با اطرافیانم موندم خونه، که نذار دلم رو دست -

 .تمومه کنی تحمل کمیه -

 و شدهپیچیده هم به موهایی با کرده آرایش هایزن یهمهمه و شد شلوغ تاالر کمکم

 دم اومدن پرسیاحوال و سالم برای عده یک چندباری. گرفت رو تاالر کل براق هاییلباس

 آشنا باهاشون انگار که کردممی برخورد طوری اما شناختم؛نمی رو هاخیلی. میز

 سوت و دست صدای که بودم فرح فاطمه،خاله دختر   و یسنا با زدنحرف مشغول. هستم

 فاطمه سفیدرنگ شنل ستمتونمی هاسر بین از. شدم بلند جام از لبخند با. شد بلند

 سرش دارهبرمی دونه زمین رو از که خروسی مثل مدام که آیهان دیدن با. ببینم رو

 آرسام عروسی تو یادمه. خنده زیر زدم کردمی راست و خم پرسیاحوال و سالم برای رو

 ازش که نبود کسی آیهان کنار. کردمی فرق قضیه امشب اما داشتم؛ رو حس همین هم

 لبخند اون با که فاطمه. بود فاطمه خواهرم دوستم، بهترین کنارش. اشمب متنفر

 دم. گفتم تبریک بهش و کردم بغلش دل ته از. بود شده هاپرنسس مثل لباسش تو قشنگش

 :گفتم آروم گوشش

 هدفت به باالخره بزنی، رو هامداداش از یکی مخ خواستیمی بودیم که بچه یادته -

 .رسیدی

 :شد بلند آیهان صدای. کرد بغلم و خنده زیر زد دوروبر ایهزن به توجهبی

 .بگیره تحویل رو ما هم یکی -

 :گفتم کردم،می بغلش که طورهمون و خندیدم

 .شما بعد جونی دوست اول خودم، داداش قربون -

 وراین از مدام که مامان وسط این. کنن علیک و سالم بقیه با دوتایی تا کنار کشیدم

 دوست. بود انداخته خنده به رو من خوردمی جوش و حرص و رفتمی وراون به سالن

 حالت و کردممی احساس رو کمی درد اما بخندم؛ و بگم و برم راه بقیه مثل داشتم

 وگرنه نشه متوجه ایدیگه کس یا مامان که کردممی دعادعا. داشتم شدیدی تهوع

 فرمان طبق که آیهان و فاطمه به و صندلی روی نشستم. برگردم که کردنمی مجبورم

 رو نگاهم محدثه صدای با. زدم زل رفتنمی داماد و عروس جایگاه سمت به بردارفیلم

 :گرفتم جدی بردارفیلم از

 !نشستی تنها خانم،خوشگل بهبه -

 .نکرد مسخره هیکل این خاطربه رو ما یکی عجب چه -

 .کنم تسخرهم حسابی عروسی بعد برای گذاشتم نکن، ذوق بیخودی -

 کت. بودتشون گذاشته باز ساده و بود زده رنگ رو موهاش. کردم نگاه بهش و خندیدم

 .بود پوشیده سفیدمشکی دامن و

 .ها شدی گورخری محسن قول به -

 :گفت کرد،می نصف رو شیرینیش که درحالی و خندید

 .شد تنگ براش دلم گفتی، آخ -

 :گفت سریع که کردم نگاهش گردشده هایچشم با

 .نره دیگه جای فکرت طوری، همین بابا نه -

 .محدثه و محسن: مونخونه دم میاد عروسیت کارت حتماا  هم فردا. خودت جون آره -

 :گفت باز نیش با

 میشه؟ یعنی -

 :گفت و خندید که زدم صدا رو اسمش بلند صدای با
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 .بابا کردم شوخی -

 دلم درد که کردممی احساس. شدینم بهتر حالم هم باز اما کشیدم؛ عمیق نفس چندتا

 صورتم دیدن با محدثه. کنهمی بد رو حالم جاها جوراین که دونستممی. شده بیشتر هم

 :گفت شده جمع که

 بده؟ حالت شده؟ چی -

 .افتاده فشارم کمیه نیست، چیزی نه -

 :گفت و درآورد رو گوشیش نگرانی با

 .متین به میدم اس االن کردی، غلط تو -

 .جشنه اول تازه محدثه، خوادینم -

 .میدی دستمون کار نکرده خدایی بمونی اینجا وضع این با آخرش، چه اولش چه -

 جسمی نظر از. میگه راست که دونستممی دلم ته اما کنم؛ اصرار باز خواستم می

 تونمنمی چرا که خوردممی حسرت وسط این. کنم ریسک تونستمنمی و نبودم قوی چندان

. بمونم مراسم آخر تا داشتم دوست. بمونم دوستم بهترین و داداشم مراسم تو آخر تا

 :اومدم خودم به محدثه صدای با

 .بیرون میاد داره هم متین بپوش، رو شالت و مانتو پاشو -

 

*** 

 یاسی

 شیشه. بود خیس و سرد. دادم تکیه شیشه به رو سرم و کشیدم جلوتر رو خودم

 شم بلند داشتم دوست. ببینم حیاط تو رو بارون شدت تمتونسمی اما بود؛ بخارگرفته

 از رو متکیه و زدم پوزخندی. بودم بارون زیر شدنخیس عاشق بچگی از. بیرون برم و

 بابا تونستممی. بردارم قدم یه حتی تونستمنمی وقتی داشت؟ فایده چه. گرفتم شیشه

 اما حیاط؛ ببرتم دستم عصای بود شده که داریچرخ صندلی با تا کنم صدا رو

 گرفتم حیاط از رو نگاهم در صدای با شدم؟می دیگران سربار باید کی تا خواستم،نمی

 . کردم نگاه بود ایستاده اتاق در جلوی که بابا به و

 .دیدنت اومده آیداخانم دوستت، -

 تونستمنمی خیلی. باشه قدیمی دوست یه دیدن بارون از بهتر شاید. زدم لبخندی

 اما بود؛ ممکن غیر دوتا ما دیدار تقریباا  اون بارداری و من وضع این با .ببینمش

 اون با آیدا دیدم با. کنه بهتر رو حالم تونستمی کوتاه و یهویی هایدیدار همین

 :گفت ذاشت،می میز روی رو کیفش زنوننفس که طورهمون. خندیدم ظاهر

 .روش هم تو خندیدن بهم که همه. بخندی بایدم -

 :گفت و کنارم تنشس

 خوشی؟ بینینمی مارو خبرا؟ چه -

 خبر؟ چه جوجه این از خوش، -

 :گفت و کشید پوفی کالفه

 .بخوام بچه کنم غلط دیگه آورده، در رو پدرم -

 .داره ـناه گـ نگو، -

 .خودت مال اومد دنیا به داری دوستش خیلی -

 خبر؟ چه فاطمه عروسی از -

 ...راستی. شد بد حالم بمونم، شآخر تا نتونستم اما بود؛ خوب -
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 :داد ادامه و انداخت بهم شیطونی نگاه

 .دیدنت اومدن هاییبعضی یه شنیدم -

 :گفتم و خندیدم

 .شماست ذهن تو که هاییدلیل اون به نه اما اومدن؛ هاییبعضی یه آره -

 .خبرهاییه یه دونممی که من آخه؟ دونیمی کجا از تو -

 :گفتم و شدم جاجابه

 یا دارم؟ حسابی یگذشته خیلی باز؟ برگرده چرا باید مازیار بنداز، بهم نگاه یه -

 هستم؟ سالم

 .کرد نگاهم ناراحت هاییچشم با

 .کنهمی خطا زندگیش تو هرکسی اما باشی؛ کرده اشتباهاتی یه شاید نکن، ناشکری -

 .شد زندگی سری یه شدنخراب و دونفر مرگ به منجر که خطایی -

 نداشتم دوست. کنم عوض رو بحث کردم سعی بگه؟ که داشت چی نگفت، چیزی و دکر سکوت

 .کنم تلخ رو اوقاتش اومده زحمت هزار به که حاال

 خانم؟عروس از خبر چه -

 .عسل ماه رفتن کردن جمع رو باروبندیل که فعالا  -

 نرفتی؟ باهاشون چرا داری خواهرشوهری رگ همه این که تو خب -

 :گفت و خندید

 .نفهمم من رفتن قایمکی نامردا -

 :پرسید لبخند با چون نداشت؛ موضوع از خبری که انگار

 مهراب؟ از خبر چه -

 :گفت و شد دستپاچه. شدم خیره پتو به و کردم سکوت

 زدم؟ بدی حرف -

 .نه -

 :دادم ادامه و کردم نگاه بهش

 .آمریکا رفت پیش هفته یک -

 که مهرابی شدمی باورش کی داشت، هم حق .شدنمی باورش. زد زل بهم باز دهن با

 .بره و بذاره وضعیتی همچین تو شدمی ادعاش قدراون

 .متأسفم نداشتم، خبر -

 معذرت» حاوی پیامک یه با فقط رفت، و گذاشت راحت خیلی. باشن متأسف هم باید

 .ستمسخره. «خداحافظ خوام،می

*** 

 فاطمه

 عسل؟ ماه ریدمی من بدون که خب، -

 :گفتم کردم،می سیخ رو هاگوجه که طورهمون و دمخندی

 .مسافرت ببرتت بگو شوهرت به برو مردمی؟ آویزون مگه تو دختر -

 :گفت اخم با و زد کمرش به دستی
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 خبریه؟ کردی فکر کردی خر رو داداشم. درآوردی دم باشه، خوشم -

 : گفت و نشست تخت روی کنارمون هاجوجه سینی با محدثه

 .باال زد خواهرشوهریش رگ این باز -

 :گفت کرد،می سیخ هاروجوجه که طورهمون و انداخت آیدا به نگاهی

 زوربه هم دهات همین تا عسل؟ ماه بری هااین با که داری جون تو نفله آخه -

 .کشوندیمت

 دوروبرم به. خنده زیر زدیم کردمی نگاه محدثه به باز دهن با که آیدا جز به همه

 کردممی نگاه که رو هرجا. بود شده ترسرسبز هم قبل از عمو باغ. ختماندا نگاهی

. کردمی کامل رو اونجا قشنگی بودیم کنارش که کوچیکی آب جوی صدای. بود گل و درخت

. باغ بیایم سر یه هام،دخترخاله نگاه، و نگار محدثه، آیدا، با صبح از بود قرار

 داشت، حق هم انصافاا . بیاد تنها آیدا ارهبذ که کنیم راضی رو متین تونستیم زوربه

 .بیاد جا حالش تا ایستادیم خانم این برای بارده افتادیم راه که اول از

 !اومدمی هم یاسی کاش ای -

 :گفتم ناراحتی با یاسی آوردن یاد به با

 .بگیره فاصله خونه از هم قدم یک نیست حاضر اما کردیم؛ اصرار بهش -

 .بمونه خونه تو سرهیک نیست خوب شروحیه برای -

 .دربیاد خونه از کنهنمی قبول اما سراغش؛ رفتیم بار هزار کرد؟ شدمی چه

 .کن تعریف عسلت ماه از حاال خب، -

 :گفتم نگاه، دست بدم رو هاجوجه تا رفتممی منقل سمت به که طورهمون و خندیدم

 .بود عالی خیلی خالی، جاتون -

 رشت؟ بودید رفته تیگف ما، جای به دوستان -

 .زیارت مشهد رفتیم هم سر یه آره، -

 .دوردور رفتن دیدن دور رو من چشم دیگه بله -

 :گفت کشید،می رو آیدا لپ ایشجوجه هایدست با که درحالی محدثه

 .نخور حرص تو ـگر،*جیـ دوردور برمتمی خودم -

 و نشستم آیدا کنار .کرد اشاره آیدا به و داد بهم چنگال تو جوجه تیکه یه نگاه

 :گفت و کشید عقب رو صورتش. گرفتم دهنش دم رو چنگال

 خودتون با شد آماده غذا درنیارید، هابازیچندش این از خواهشاا  دیگه شما -

 .خورممی

 .بخور من خاطربه رو پره یه این -

 دست خنده با نشه، ناراحت آیدا اینکه برای محدثه. دهنش تو کردم رو جوجه زور با

 :گفت و گذاشت دلش روی

 .خدا رضای برای بدید من به هم پره یه آره، منم ولی ها؛ نگفتم بهتون -

 :گفت و محدثه سر به زد سیخ با نگار

 .ببر جوجه پره یه بیار آزمایش جواب -

 عکس دیدن با. انداختم صفحه به نگاهی و آوردم در رو هادستکش گوشیم خوردنزنگ با

 :شد بلد باز آیدا صدای. نموند دور بقیه نگاه از که نشست بمل روی لبخندی آیهان

 .کشهنمی هم خجالت زنه،می هم لبخندی چه سفیدچشم نگاه، نگاه -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

243 

 

 :دادم جواب و شدم بلند هاشغرغر به توجهبی

 .عزیزم سالم -

 خوبی؟ سالم، -

 :گفتم اما کردم؛ تعجب لحنش از

 .مرسی خوبم، -

 تنهایی؟ -

 شده؟ چیزی اتاقک، تو اومدم آره -

 .نفهمه چیزی آیدا خواممی فقط جانفاطمه -

 شده؟ چی آیهان، کردی نگرانم -

 بهتر باالخره صداش تا پنجره سمت رفتم و شدم جاجابه. شدمی وصل و قطع مدام صداش

 .شد

 شده؟ چی آیهان الو؟ -

. بود هایستاد زمان انگار. ایستاد تپش از قلبم لحظه یک شگریه صدای شنیدن با

 . کنه گریه بتونه هم آیهان که کردمنمی فکر وقتهیچ

 آیهان؟ الو؟ -

 ...آرش -

 بود کافی کلمه یک همین. دلم تو بریزه آدم و عالم غم تا بود کافی کلمه یک همین

 مادرش و آیدا زندگی تا بود کافی کلمه یک همین. بشه توجیه برام آیهان یگریه تا

. گذاشتم دهنم روی رو دستم و دیوار یگوشه شستمن. بریزه هم به دوباره باز

 :گفتم ساختگی امیدواری با. کنم کنترل رو هاماشک لحظه یک تونستمنمی

 شده؟ زخمی -

 بچگی از رو آرش. بود شده زخمی کاش ای که فهموند بهم آیهان امانبی هقهق

 لرزون صدای اب. شیطون و مهربون برادر یه. بود مهدی و محمد مثل برام. شناختممی

 :گفتم

 ...پدرت و مادرت -

 :گفت و حرفم تو پرید

 بگم؟ بهشون چطور نه، هنوز -

 :داد ادامه سختی به و شد تربلند شگریه صدای

 کنم؟ کارچی رو آیدا. کننمی سکته دیگه دفعه این -

. بودمی هم دیگران فکر به باید اما گرفت؛می آتیش داشت خودش شد، کباب براش دلم

 شده دیر اما کردم؛ پاک رو هاماشک و شدم بلند جام از سریع محدثه صدای شنیدن با

 .بود شده اتاق وارد محدثه و بود

 .ایمبیچاره بفهمه. نگی چیزی فعالا  آیدا به داری دوست که هرکسی جون فاطمه -

 به باید اما بذارم؛ تنهاش وضعیت این تو خواستنمی دلم. کردم قطع و گفتم ایباشه

 .دادممی جواب محدثه هایچشم تو سؤال

 کنی؟می گریه چرا شده؟ چیزی -

 :گفتم آرومی صدای با و خودم سمت کشیدمش و انداختم بیرون به نگاهی

 .شدیم بیچاره محدثه -

http://www.1roman.ir/


  

 

 

 1roman.ir موسوی فاطمه( | شیطون تفنگدار سه دوم جلد)  تفنگدار سه بازگشت

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

244 

 

 : گفت ترس با

 خوبن؟ بابا و مامان شده؟ طوریش کسی -

 .بفهمه چیزی نباید آیدا باش، آروم فقط. خوبن آره، -

 شده؟ چی بکن، نجو د   -

 ...آرش -

 بود ایستاده مات که آیدا سمت به ترس با هردو چیزی افتادن بلند صدای با

. ببینم تونستم که بود چیزی اولین پاهاش جلوی شکسته هایلیوان و سینی. برگشتیم

 شنیده رو کجا تا یعنی. لرزید دلم افتاد لرزونش هایلب و مات یچهره به که نگاهم

 :گفتم بیارم خودم روی به اینکه بدون و خنیدیدم. کردممی کارچی باید بود؟

 انداختی؟ رو سینی چرا چلفتی، وپادست یدختره -

 صدای با و گرفت رو بازوم. کردم جمع زمین روی از رو هاشیشه تندتند و شدم خم

 :پرسید آرومی

 شده؟ چی آرش -

 :گفتم ساختگی لبخند با

 .نشده چیزی -

 کنی؟یم گریه چرا پس -

 .شده تنگ آیهان برای دلش -

 هایچشم تو اشک ایثانیه تو که بود تضاد در خیسم هایچشم با دروغ این قدراون اما

 :گفت و داد فشار بیشتر رو بازوم. زد حلقه آیدا

 شده؟ چی آرش بگو جدت سر رو تو -

 :گفتم بغض با و کردم پاک رو بود چکیده شگونه روی که اشکی

 .شم فدات نشده چیزی -

 به که بود صدایی بدترین شضجه صدای. باورش روی شد تأییدی مهر بغضم همین انگار

 زمین به توجهبی. دیدمنمی رو شکستنش و مردممی لحظه اون کاش ای. بودم شنیده عمرم

 رو بازوهاش. نشد متوجه هم دستش بریدن حتی. انداخت چنگ بهش شیشهخرده از پر

 آیدا به ترس با. شد منجمد هامرگ توی خون زد که جیغی با که کنم بلندش تا گرفتم

 : کردم نگاه زدمی نفسنفس شده جمع صورت با که

 ...بیمارستان ببریمش باید کن روشن رو ماشین محدثه ابوالفضل، یا -

*** 

 متین️

 درد بدجور کتفم دیشت از. گذاشتمشون رنگطوسی کمد داخل و بستم رو هاپرونده

 که بود عادتم بچگی از. خوابیدنته وضع خاطربه گفتمی بود اینجا آیدا گرا. کردمی

 امروز. شد مچاله درد از صورتم و گرفتم کتفم به دستی. بخوابم غریبعجیب و کج

 هایوورجهورجه جز نبود خبری خونه اما خونه؛ برم تونستممی و بود خلوت کارم

 کیوان و خورد در به ایتقه. کمدیه لمفی خودش برای بچه این گرفت، مخنده. رادمان

 . شد وارد دستش تو نوشابه دوتا با

 تو؟ بیای گفتم بنده -

 .بود زیادی سرت از زدم که هم دری همین -

 انداختم دستش توی ایشیشه هاینوشابه به نگاهی. نکنم بحث بشر این با دادم ترجیح

 :گفتم و
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 چیه؟ برای هااین -

 برای آوردم هم رو هااین فکرتم تو همیشه که اونجایی از. خوردم چلوکباب پرس دو -

 .تو

 :گفتم بشه، کم دردش از تا مالیدممی رو کتفم که درحالی و رفتم بهش ایغرهچشم

 .دیگه خوردیمی همینم کردی، لطف خیلی -

 :رومروبه نشست بکشه، خجالت ایذره اینکه بدون

 ی؟میش فلج داری خدا امید به شده؟ چی دستت -

 .بریده رو امونم حاال تا دیشب از -

 :گفت اومد،می سمتم به که طورهمون و شد بلند

 .کنممی ردیفش برات االن هستم، ماساژ استاد من نباشه غمت -

 :شد بلند دادم آوردم دستم به که فشاری با که بشم مانعش اومدم عجله با

 !شکوندی رو دستم نفهم آدم -

 :گفت جانب به حق یقیافه با رفتیم مبل سمت به که طورهمون

 .کشنمی رو خودشون بدم ماساژشون من اینکه برای مردم نداری، لیاقت -

 :گفتم و انداختم دستش تو یحلقه به نگاهی

 خانم؟عروس از خبر چه -

 :گفت و کشید پوفی

 .کرده مبیچاره -

 :گفتم و خندیدم

 زدی؟ جا کاری اول همین -

 چرا اینکه سر فقط انداخته راه دعوا ساعت دو روز اون یه،وضعیت یه اصالا  بابا -

 .نکردم الیک رو اینستاش آخر پست

 :گفتم داشتم،برمی خوردمی زنگ که رو گوشی که حالی در و خنده زیر زدم

 .مترو تو شدنعاشق ینتیجه اینم -

 : دادم جواب و انداختم بود آیهان اسم که صفحه به نگاهی

 ...عزیـ ادامادآق علیکم سالم -

 .خوردم رو حرفم شگریه صدای شنیدن با

 خوبی؟ داداش الو، -

 .آرش شدیم، بدبخت متین -

 :پرسیدم ترس با و شدم بلند جام از

 شده؟ چیزیش یاحسین، -

 رفت؟ آرش که بگم چطور آیدا به بگم؟ بابا و مامان به چطور -

 کردمی اشاره و زدمی حرف هک رو کیوان صدای. رفتم وا صندلی روی حرف این شنیدن با

 هم ایدیگه چیز وسط این اما شد؛می اکو سرم تو «رفت» یکلمه فقط. شنیدمنمی شده چی

 .آیدا بود؛

 نگفتی؟ چیزی که آیدا به -
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 .نمیاره طاقت بفهمه اگر. بگم تونمنمی نه، -

 .رسونممی رو خودم من بفهمه چیزی نذار فقط داداش -

 .برداشتم لباسی جا روی از رو کتم ،کردم قطع اینکه محض به

 شده؟ طوریش آیدا شده؟ چی -

 با و بود افتاده راه دنبالم راهرو تو. شدم خارج اتاق از کیوان به توجهبی

 :گفتم کلمه چند حد در و ایستادم. پرسیدمی سؤال نگرانی

 . شده شهید آیدا برادر بده، خبر بابا به -

*** 

 فاطمه

 تمام. شدم خیره اتاق سفیدرنگ در به و دادم تکیه راهرو دسر هایسنگ به رو سرم

 هایمالفه و سفید هایدر سفید، هایدیوار بود؛ سفید دیدممی هاروز این که رنگی

 اما ؛...و پرستار صدای جیغ، گریه، صدای شد،می اکو سرم توی مختلف صداهای. سفید

 و بود شده خشک دهنم. موندنمنتظر و بود سکوت صداها این به العملمعکس تنها من

 خوش دلم. بخورم آب قطره یک یا غذا لقمه یک حتی تونستمنمی اما سوخت؛می ممعده

 به نگاهی. کردمی تجربه رو هااین تمام من پایپابه هم متین. نبودم تنها بود،

 هر چرا! دیر چقدر. بود دو ساعت انداختم، بود شده نصب سکوت تابلوی کنار که ساعت

 و بود تاریک بیمارستان فضای. کردمی لج داشت هم زمان همینه؟ کنممی نگاه که عهدف

 بچگیش صدای. بود عاشقش آیدا که هوایی همون. رسیدمی گوش به رعدوبرق صدای گهگاهی

. «بیرون برم بارون و رعدوبرق تو دارم دوست همیشه»: گفتمی که شد اکو گوشم توی

 رو هوایی چنین مگه بیرون؟ بریم نمیاد چرا پس ،انداختم سفیدرنگ در به نگاهی

 به نگاهی. نیستی هم االن رفتی، و گذاشتی هم قبالا  معرفتی،بی همیشه نداره؟ دوست

 هرچقدر. انداختم بود زده زل دیوار یگوشه به و بود نشسته صندلی روی که متین

 از تونستنمی هم آیهان. نکرد قبول کنه استراحت خونه بره که کردیم اصرارش

 آرش کاش ای. بذاره تنها هم رو پدرش و مادر تونستنمی اما بکنه؛ دل بیمارستان

 احساس ایذره شخانواده ذاشتنمی شادبودن عین در که مهربونی برادر همون. بود هنوز

 : کردم نگاهش و برگشتم متین صدای با. کنن ناامنی

 .سلین -

 :داد ادامه که بفهمم رو منظورش خواستم. کشیدم درهم رو ابروهام

 .بذاره سلین رو بچه اسم خوادمی دلش که گفته -

 اسم این عاشق ایترکیه فیلم یه خاطربه بچگی همون از. دیوونه یدختره زدم، لبخندی

 . خوابیده مادرش از دور دستگاه توی االن که سلینی. محمدی سلین کوچولو،سلین. شد

 براش رو اسم این که میشه خوشحال بشه خوب وقتی داشت، دوست رو اسم این بچگی از -

 .گذاشتی

 ...اگر -

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .نمیشه چیزهمه خیالبی هازودی این به اون میشه، خوب -

 بیاره؟ دووم خوادمی چطور. آرش هم حاال آرسام، که اول -

 کم وقتهیچ نیدومی. شناسیشمی بچگیش از که تو. متین نزن رو حرف این دیگه تو -

 .نمیاره

 !عقب برگردیم شدمی کاش -

 .جاده به زدمی و دزدیدمی رو ماشینت دوباره طوراون -
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 خمیده قدی با آیهان که افتاد راهرو ته به نگاهم. انداخت پایین رو سرش و خندید

 و شدم بلند. نداشت صورت به رنگ و بود شده قرمز هاشچشم پای. اومدمی سمتمون به

 :رفتم متشس به

 چطورن؟ مادرت و پدر خوبی؟ -

 :گفت مالید،می رو هاششقیقه که حالی در و نشست صندلی روی

 نگه رو خودش زوربه هم بابا. شده خیره گوشه یه به فقط که مامان داغونن، -

 .داشته

 :گفت و انداخت سفیدرنگ در به نگاهی

 چطوره؟ حالش آیدا -

 .نکرده تغییری -

 :آوردم زبون به رو بود افتاده سرم تو صبح از که فکری پوزخند با و نشستم صاف

 ...تـ بوده، نحس قدمم گمونم -

 :حرفم تو پرید

 داره؟ تو به ربطی چه نگو، وپرتچرت -

 :داد ادامه کردمی بازی هاشانگشت با که درحالی

 .دادم دست از رو برادرم دونستممی رفت، آرش که اولی همون از -

 نگاه سرم پشت به و برگشتم سرم پشت هیاهوی صدای با اما بدم؛ رو جوابش خواستم

 قراریبی دارن شخانواده و شده بد حالش کسی باز حتماا  که کردم فکر اولش. کردم

 حسبی پاهام و دست شدنمی آیدا اتاق وارد عجله با که هادکتر دیدن با اما کنن؛می

 اما رفت؛ بود شده خیره اتاق به مبهوتومات که متین طرفبه و شد بلند آیهان. شدن

 هایچشم تو ترس فقط و فقط شنیدم،نمی رو صداها. بردارم قدم یک حتی تونستمنمی من

 گذشت، دقیقه یک. دیدممی رو هادکتر یعجله و نگرانی فقط. دیدممی رو آیهان و متین

 ممعده. بشنوم رو هاصدا باز تونستمنمی چرا شد؟نمی تموم چرا پس گذشت، دقیقه دو

 کردممی احساس. شدم بلند باالخره. اومدمی باال سختی به نفسم. بود افتاده جوشش به

. اومد بیرون اتاق از که افتاد دکتری به نگاهم. نیستم چیزی متحرک یمرده یه جز

 باید چرا وگرنه نبود؛ بلد خنده که دونممی آره،. نبود بلد خنده شاید خندید،نمی

 کنه؟می گریه آیهان چرا خنده؟نمی پس چرا شده، خوب آیدا بخنده، باید اشه؟ب غمگین

 ...چرا نشست؟ زمین روی متین چرا

*** 

 بعد سالشش

  فاطمه️

 ماشین از و کردم محکم رو پالتوم. شدم پیاده و کردم پارک خونه جلوی رو ماشین

 به و زدم لبخندی. ندنشست رنگممشکی پالوی روی آرومآروم برف هایدونه. شدم پیاده

 برف زیر و کنم پارک رو ماشین داشتم دوست. کردم نگاه بود شده سفیدرنگ که کوچه

 امروز اما بشن؛ حسبی هامدست و بشه قرمز بینیم نوک بچگی مثل تا برم راه قدراین

 : پیچید گوشی تو رادمان صدای ثانیه چند از بعد. زدم رو زنگ. نبود وقتش

 .لهخا میایم داریم -

 برعکس بود، خلوت. داشتم دوست رو محله این. دادم تکیه ماشین به و دادم تکون سری

 اون از که کردممی صحبت آیهان با باید. بود فضول هایهمسایه از پر که ما یمحله

 در دقیقهپنج حدود از بعد. نبود بد هردومون برای کوچیک تنوع یه. دربیایم خونه

 قدش ماشاءهللا. زدم لبخندی. شد ظاهر در چهارچوب تو مانراد قامت و شد باز سبزرنگ

 شرتتی و بود زده شونه باال به رو رو، موهاش. شدمی داشت تربلند هم من از

 .بود پوشیده رنگیمشکی
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 .شدی خوشتیپ -

 :گفتم و رفتم سمتش به. زد محجوبانه لبخندی و انداخت گل هاشلپ همیشه مثل

 .میشی تربلند هم من از داری االن بودی، بچه ریزه هی دیدمت که باری اولین -

 در چهارچوب تو بود کرده ـل*بغـ رو سلین که حالی در متین بزنه حرفی خواست تا

 ضعف دلم بود کرده پا سفیدی ساق و رنگمشکی دامنی لباس که سلین دیدن با. شد ظاهر

 شقیافه. بودن انداخته جلوش و بودن بافته رسیدمی دیگه کمرش تا که رو موهاش. رفت

. گرفتم بغلش از رو سلین و رفتم متین سمت به. آیدائه بچگی انگار بود، آیدا کپی  

 :گفتم و گرفتم لپش از محکمی ماچ

 چطوره؟ من جوجوی -

 :گفت نازش و بچگونه صدای با

 .خوبم -

 :تمگف کرد،می نگاه دخترش به لبخند با که متین به رو و کردم لپش از ایدیگه ماچ

 .بیا زودتر هم تو برممی رو سلین و رادمان من پس -

 .نکنه درد دستت -

 اگر. کردمی فضولی داشبورد تو و کردمی شیطنت بود رادمان ـل*بغـ که سلین راه تو

 که بود ایبچه ترینبانمک. بشه دور ازم ذاشتمنمی و مونخونه بردمشمی بود خودم دست

 ماشین. رسیدیم زهرا بهشت به باالخره ساعت یک حدود از بعد. بودم دیده حال به تا

 و خندیدنمی نه. بودن شده ساکت هردو رادمان و سلین. شدیم پیاده و کردم پارک رو

 قبر دور که کمی جمعیت به. افتادن راه دنبالم حرفی هیچ بدون. کردنمی شیطنت نه

 قدبلند مردی. رسیدمی گوش به گوشه هر از قرآن صدای. شدیم نزدیک بودن زده حلقه

 :دویید سمتش به ذوق با سلین. برگشت پامون صدای شنیدن با مشکی کتی با

 .آرش دایی -

 آرش عاشق رادمان بچگی مثل هم سلین. بوسیدتش و کرد ـل*بغـ رو سلین لبخند با آرش

 سنگ به رادمان نگاه. بوسید رو پیشونیش آرش و داد دست آرش با هم رادمان. بود

 سر. بود ناله به شبیه و آروم قبر دور هایزن یگریه صدای. بود خیره گرنمشکی قبر

 .دیدم خرما کردنپخش حال در رو آیهان و چرخوندم

 نیومد؟ متین -

 .نزدیکه گفت دادم اس بهش راه تو میاد، داره -

 :گفت و برگردوند خودش سمت به رو آرش سر سلین

 اینجا؟ میاد بمیره کسی هر دایی -

 :گفت و زد نیغمگی لبخند

 .بپرسی هاسؤال این از نباید ولی جون؛دایی آره -

 چرا؟ -

 .بزنن خوب هایحرف باید. بزنن مردن حرف نباید هاکوچولو چون -

 :گفت و شد غمگین هاشچشم ایثانیه در. کرد نگاه رادمان به و برگشت سلین

 کنه؟می گریه داداش چرا دایی -

. شدم خیره بود ایستاده خیس هایچشم با صدابی ایگوشه که رادمان به و برگشتم

 :گفت و گرفت رو پالتوم گوشه آرش برم سمتش به که خواستم

 .باشه تنها بذار -
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 سرش بچگی مثل شدنمی بود، شده بزرگ دیگه. باشه تنها ذاشتممی باید گفت؛می راست

 هامرد با ینمت پرسیاحوال صدای. زدم زانو جلوش و رفتم قبر سمت به. کرد گرم رو

 : کردم زمزمه و پایین انداختم رو سرم. شد بلند

 نیستی؟ تو چرا پس. آرش حتی و متین رادمان، سلین، آیهان، اینجان، همه-

 : کردم زمزمه رو اسمش و کشیدم سنگ روی دستی

 .موسوی آیدا -

 ...سوم جلد در. دارد ادامه

 : نویسنده سخن

 .عزیزان یهمه به سالم

 از. کنم تموم رو دوم جلد تا کردید کمکم و بودید همراهم اینجا ات که خوشحالم

 دست وقتهیچ نبود شما نظرات و هاحمایت اگر. سپاسگزارم هاتونحمایت و نظرات تمام

 معذرت کردم ناراحتش و شد احترامیبی کسی به کار بین اگر. بردمنمی قلم به

 پایان به راجع شاید. شد تموم خرهباال رمان سوم، جلد با ـطه رابـ در اما خوام؛می

 و نشده پرت حواسم باشید مطمئن. آیدا مرگ یا آرش حضور از. باشید شده گیج کمیه

 عاشقانه تخیلی، ژانری سوم جلد. سوم جلد برای هستن شروعی هااین. نوشتم درست

 حاال. بسه خوردید غصه هرچی االن تا. بیارم پایین رو غم میزان کنممی سعی. داره

 پایان خاطربه لطفاا  اما دربیارم؛ دلتون از ترهکیفیت با که سوم جلد با وقتشه

 باشه قرار اگر. دیدممی مناسب رمانم برای که بود پایانی این. نکنید سرزنشم رمان

 هم به برسن آخرش قراره اگر خونیم؟می رمان چرا پس باشه خوش هارمان یهمه پایان

. نیست این به شبیه پایانش مطمئناا  سوم جلد اما نید؟خومی و ذاریدمی وقت چرا پس

 بیشتری هایحمایت سوم جلد در امیدوارم و کردید حمایت اینجا تا که خوشحالم کل در

 .بشه

 کنید توجه عزیز دوستان. میشه زده استارتش( روز چند همین طی) زودی به سوم جلد

 .هست «زمان گسیختگان افسار» سوم جلد نام که

 .ممنونم هم باز. دارم دوستتون

 .باشید موفق
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