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  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 
 
 

 هومان
 به ترسریع هرچه داشتم دوست. روندممی تند انقدر که بود مرگم یه دونممی فقط دونم،نمی ناراحت یا بودم عصبی

 دخترکم مادربودنبی و من تنهابودن نگران عزیزم خواهر. شد بحثم هدا با وبارهد دیشب. برسم شدهخراب اون
 هاحرف این دیگه... که دختری با تا کنم زندگی کارم با میدم ترجیح من ولی بگیرم؛ زن داره اصرار و هست
 .شدنمی چیزی تغییر باعث و نداشت ایفایده
 دستم از هم کاری خب ولی نبودم؛ راضی هرچند. ببرم هدا ودکمهدک به رو اون حداقل شد قرار بحثمون تمام آخر

 خیال،بی که هم کودک پرستار و بمونم خودم اینکه نه و دارم نگه خونه رو هدا این از بیشتر تونستمنمی. اومدبرنمی
 .هست هدا مهد تو حداقل

 و کردم ـغل*بـ بود، خواب که ور عزیزم آسای. کردم پارک نزدیکی همون رو ماشین مهد، رنگارنگ در سر دیدن با
 . رفتم داخل

 بود، مربی و بچه از پر که ایشیشه هایاتاق میون از. دادم رو جوابش که کرد بلندباالیی سالم دیدنم با نگهبان
 و گرفت رو آسا. داشت کردنشپنهون در سعی ولی شد؛ خوشحال دیدنم با هدا. رفتم مدیریت در سمتبه و گذشتم

 رو اطراف هاشحرف به کردنگوش بدون. کرد ایشحرفه هایمربی درباره سخنرانی به شروع و تگذاش مبل روی
 :گفت بلند هدا. اومد در با چیزی برخورد صدای که کردممی نگاه

 .تو بیا -
 .شد وارد ـغل*بـ بچه ای،دختربچه و شد باز در
 .در به خورد کوچولو خانم این! ببخشید -

 .شد دارمخاطب سخنرانیش و شد زبا دیدنش با هدا نیش
 سالم یک تازه. داره دوست رو هابچه هم و خوشگله هم مهربونه، هم. مهد هایمربی بهترین از یکی هم این بیا -
 . کرده کار خوب مهدکودک یک تو ترکیه تو

 به نگاهی. شستن لبم روی پوزخندی زد؟می حرف دختربچه این درباره داشت. دربیارم شاخ تعجب از بود مونده کم
 : گفتم و بود شده معمول حد چندبرابر چشماش که انداختم دخترک

 چندسالشه؟! داره احتیاج مراقبت به خودش این مطمئنی؟ -
 : گفت آرومی لحن با و اومد ابروهاش بین رنگیکم اخم که نیومد خوش مزاجش به زیاد حرفم انگار
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 . اجازه با -
 . ببر هم رو آسا بیا کردی مسرگر که سانازو فقط عزیزم، برو -

 که انقدر کردم؛ نگاه هدا به رفتنش با. رفت در سمتبه دید، مبل روی خواب رو آسا وقتی. چرخید اتاق تو چشماش
 : گفت و آورد باال رو سرش

  چیه؟ -
  اینجا؟ گفتمی چی دختربچه این -
 دختر. ایران بیاد گیرهمی تصمیم میرن،می که شبابا مامان. بود ترکیه هم پارسال تا سالشه،نوزده چیه؟ دختربچه -

 چیز کسهیچ. میاد آهسته میره آهسته. زیرهسربه و آروم. کرده باز جا همه دل تو اما اومده؛ ماهه یک. خوبیه خیلی
 . ندیده ازش بدی
 .کردم نگاهش خیرهخیره

  چه؟ من به اینا خب -
 .انداخت باال رو هاششونه

 .ونیبد گفتم چیه؟ مگه خب -
 : گفتم و کردم نگاهش چپچپ

 . دنبالش میام ظهر از بعد! باش مراقبش -
 . رفتم شرکت سمتبه و

*** 
 تانیا

 .بایستم شد باعث مهد مدیر صدای که برم بیرون اتاق از خواستم و کردم بلندش مبل روی از
 !باش مراقبش بیشتر. داره پارتی کوچولو خانم این -
 : گفت لبخند با که کردم نگاهش تعجب با
 .داداشمه یبچه -

 ... .وگرنه بمونم، اینجا مجبورم که حیف. شدمی خیره بهم زیاد جدیداً. اومدم بیرون اتاق از و دادم تکون سری
 تو ماههیک االن موند،نمی پنهون ازم هیچی که منی. گرفتممی خبری یه باید. دادم سروسامون فکرهام به
 . کنممی سر خبریبی

 لغزید؛ هاشماره روی انگشتم. آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم. رفتم بالکن سمتبه و خوابوندم تخت ویر رو بچه
 .کردممی درست دردسر نباید گذاشتم، جاش سر رو گوشیم دوباره و کردم پاکشون سریع خیلی ولی
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 . افتادم راه بچه همون سمتبه گریه، صدای با
 برام هابچه چون معلومه؛ خب تاحاال؟ ندیدم من چرا پس خوشگلی؟ این به بچه داریم مگه! خوشگلی یبچه چه اوه

 .نبودن مهم
 .کردم بلندش تخت روی از
 . کوچولو نکن گریه -

 : گفت و شد آروم شکر رو خدا خودش
 ( هستی؟ کی دیگه تو کوشش؟ هدا عمه) کو؟ بابام هستی؟ تی تو توشش؟ هدا عمه تو؟ بابام -
 بچه؟ بدونم چه من -
 : گفت و کرد ماخ
 !نیسم بچه آسام، من -

 رو کارم باید. شدم پشیمون ولی برم؛ که شدم بلند. تخت روی گذاشتمش! گفت؟می چی دیگه این! من خدای
 . بیاد نظربه ترخوشگل شدمی باعث این و داشت رنگیخوش سبز و درشت چشمای. بدم انجام خوب و درست

 ...منم. اتاقه ونا تو هم هدا عمه سرکار، رفته بابات -
 آخه؟ گفتممی چی کردم، مکث

  داری؟ دوست. کنیم بازی باهم امروز قراره. تانیام خاله منم -
 ! مشکل یه خاطربه فقط و فقط. زنممی حرف بچه یه با دارم! شدم مجبور کارایی چه به ببین خدایا وای. کرد اخم

 :گفت
 گوشیش با شهمه ولی گفت؛ رو هاهمین زینبم خاله) زدمی حلف دوشیش با همش ولی دفت؛ همینالو زنبم خاله -

 .( زدمی حرف
 .ندارم گوشی اصالً نیستم؛ زینبت خاله مثل من اما -
 بیشتر سنش از هست هرچی ولی چندسالشه؛ دونمنمی! باهوشی یبچه چه. کردنمی باور انگار. کرد نگاهم کمیه

 : گفتم همین برای. فهمهمی
 .مگذاشت جاش خونه -

 . هابچه غذای وقت و بود ظهر یک ساعت
 . بخوری ناهار باید بعد شویی،دست بریم بیا -
 .خواممی رو معمه من -
 . غذا بعد و عمه بعد شویی،دست اول. خبخیله -
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 خودم» گفتن با. رفتم شوییدست سمتبه و گرفتم رو دستش. کشید پایین تخت روی از رو خودش و زد لبخندی
 . کشیدم راحت نفس من و شوییدست تو رفت «بلدم

*** 
 هومان

 بود آسا پیش حواسم تمام ولی میدم؛ گوش حرفاش به که کردممی تظاهر. بودم گرفته ضرب پام روی هامانگشت با
 ... .نیست خوشحاله، نخورده، خورده، ناهار هست، جوریچه وضعیتش االن که

 : گفتم شد، تموم که حرفش
 .میده اطالع رو نتیجه و گیرهمی تماس باهاتون منشیم -
 . اجازه با. ممنون خیلی -
 . رفتم خروجی در سمتبه و برداشتم رو کتم و کیف شدم، بلند سریع هم من رفتنشبیرون با

 .شد بلند دیدنم با منشی
  میشه؟ چی]...[  شرکت با تونجلسه قربان؟ ریدمی -
 .بسپار ادتسع آقای به هم رو کارا بقیه. فردا برای بذارش -
 گذشته خوش بهش کنه خدا. کردم تحمل زیاد هم جاشهمین تا. بود نیم و چهار ساعت. زدم بیرون شرکت از

 پارک رو ماشین ،مهد رنگیرنگی در سر بازم. میشه ترراحت خیالم و میدم سروسامون رو کارهام جوریاین. باشه
 . بودن مونده بچه کمی تعداد فقط و بود شده صبح از ترخلوت مهد. تو رفتم و کردم

 .هدا دفتر رفتم ندیدمش، وقتی. گشتم آسا دنبال چشم با
 .بودم منتظرت زودتر! بیاری دووم انقدر کردمنمی فکر هومان، سالم -
 . کرد جمع رو خودش که کردم غلیظی اخم. خنده زیر زد و
  کو؟ مبچه -
 . بیاردش میگم االن. تانیاست پیش -
 .شتبردا رو تلفنش و
 .عزیزم مرسی. بیاره رو آسا تانیا بگو نازی -

 : گفت و کرد قطع رو تماس
 . میاره رو خوشگلم دختر االن -

 . موندم آسا منتظر و نشستم مبل روی حوصلهبی
 : گفت آرومی لحن با هدا



 

 

6 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
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 . بچه این هم خودت هم کن؛ خودت برای فکری یه سالگی،۳۲توی میری داری تو هومان ببین -
 .کردم نگاه بهش عصبی

 !خوامنمی زن من فهمی؟می میگی؟ چی دوباره االن مهد، یا زن یا گفتیمی دیروز تا تو -
 . پایین بیار رو صدات! خبخیله -

 کنم؟ اعتماد کسی به دیگه تونمنمی فهمهنمی چرا. کردم فرو موهام توی رو دستم عصبی
 . برگشتم در سمتبه هدا دعوت و در صدای با
 پام روی. کشید خوشحالی از جیغی دیدنم با آسا. تو اومد آسا دست تو دست صبحیه دختر همون و شد باز در

 . کردم ـغلش*بـ محکم. ـغلم*بـ پرید آسا و نشستم
  چطوره؟ باباش دختر -
 .کردیم بازی کلی تانی خاله با. بابایی خوبم -

 و ریزنقش بود؛ هادختربچه مثل. باشه سالشنوزده خوردنمی بهش اصالً. ببینم رو تانی خاله تا آوردم باال رو سرم
 .نبود مهم کرد،می خوشحال رو من آسای که زمانی تا هااین ولی کوچولو؛

 : پرسیدم. شدم بلند و دوختم دخترم به رو نگاهم دوباره
  خوردی؟ ناهار -

 .شد بلند هدا معترض صدای
 ! خانهومان بله -

 : گفتم و کردم نگاهش چپچپ
 . خداحافظ فعالً. ریممی ما -
 (.بکنم) بتونم بازی خاله با خواممی من! بابایی نه نه -

 !بابا ای
  باشی؟ بابات پیش کمیه خواینمی خب؟ خاله، پیش میایم دوباره فردا دخترم -

 .گذاشت مـینه*سـ روی و داد تکون آروم رو سرش
 : گفت و کرد بلند رو سرش شدیم، رد که تانیا ـل*بغـ از
 (.حرفه حرفش بابام. ایخاله میام دوباره فردا) حلفه حلفش بابام ایی،خاله میام دوباله لداف -
 !بچه این دست از

 : گفت آرومی صدای با تانیا
 . کوچولو خانم منتظرتم -
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 . داد تکون خداحافظی نشونه به رو دستش و
  

*** 
 تانیا
 من آخه. بودم شنیده و بودم دیده دور از فقط امروز تا هک هاییبازی یه. کنم بازی باهاش شدم مجبور رو روز تمام
  کجا؟ بازی و کجا

 حال از که بود کرده صدام صدبار صبح از. شدم عصبی دفتر، برم آسا با باید گفت و کرد صدام نازی وقتی
 .اومد یمرد داد صدای رسیدیم، که در نزدیکی. رفتیم دفتر سمتبه و گرفتم رو دستش. بشه خبردار شبرادرزاده

 !خوامنمی زن من -
 «!بچه از پر و مهده اینجا انگارانگارنه زنی؟می داد چرا! جهنم به خب»: گفتم دلم تو

 . شدم اتاق وارد اجازه گرفتن با و زدم در به ایضربه
 با و کرد ول رو من دست دیدنش با آسا. عصبیه بود معلوم زدنشحرف لحن و صبح قیافه از. بود صبحیه مرد همون
 . کرد ـغلش*بـ محکم و زمین نشست هم مرد. کرد پرواز نه، که رفتن سمتشبه جیغی

  چطوره؟ باباش دختر -
 .آرومه و خوب دخترش با فقط مرد این انگار. دربیارم شاخ بود نزدیک گفت مهربون و آروم که قدراون

 . کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش آسا حرف با
 .کردیم بازی کلی انیت خاله با بابایی، خوبم -
 : گفت و شد بلند جاش از
  خوردی؟ ناهار -

 .شد بلند هدا معترض صدای
 !خانهومان بله -

 ! هومان. داره هم اسمی چه اوهاوه
 هومان خب ولی خوشگله؛ و مرتب باکالس، شیک، خیلی درسته البته. باشه چیزی اکبری اصغری، خوردمی بهش

 چه؟ من به اصالً اِم... بهش هم
 : گفت آسا ولی بودن؛ گفته چی نشنیدم. میرن دارن دیدم که دادم تکون رو سرم

 (.حرفه حرفش بابام. ایخاله میام دوباره فردا) حلفه حلفش بابام. ایخاله میایم دوباله فلدا -
 : گفتم و زدم لبخندی
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 .کوچولو خانم منتظرتم -
. شدم سرگرم بود نمونده بیشترشون چندتا که هابچه با بشه، تعطیل مهد که ۶ ساعت تا. رفتم هم من رفتنشون با

 . بود شده تموم تحملم دیگه امروز برای نداشتم، رو شونوحوصلهحال زیاد هرچند
 .رسوندم مخونه به رو خودم تاکسی یه با و کردم تنم رو پالتوم
 . کردم عوض تیراح لباس با رو هاملباس و گذاشتم کنگرم تو رو بود مونده دیشب از که غذایی
 رو گوشیم. کردنمی کم نگرانیم از باز ولی داشتم؛ اعتماد بهشون هرچند. داشتم شورهدل اما خوردم؛ رو غذا از کمی

 دراز مبل روی و طرفاون کردم پرت رو گوشی و شدم پشیمون که بودم نزده رو عدد سومین هنوز آوردم، بیرون
 . کشیدم
*** 

 شب دوازده انداختم؛ نگاهی ساعت به. خوابیدممی مبل روی نباید. کشید تیر هم کمرم که شدم بلند جام از سردرد با
 کرده پیدا مخونه نزدیکی پارک یه ماه یک این تو. زدم بیرون خونه از و کردم تنم رو پالتوم خوردم، مسکن یه. بود

 سرد هوای و کشیدممی عمیق هاینفس. شدم پارک وارد زنانقدم. بود مموردعالقه پارک شبیه عجیب که بودم
 . کردممی مریه وارد ـذت*لـ با رو ماهدی
 شیطنت خواست،می دردسر دلم. بودم رسیده اولم جای به و بودم زده دور رو پارک کل بود؛ گذشته چقدر دونمنمی
 که بود چیزی رینبهت رویپیاده و انداختممی خطر تو خودم خاطربه رو بقیه نباید. شدنمی االن ولی خواست؛می
 ! سیگار البته و کنه آرومم تونستمی

 «!بلک کاپیتان»: شدم خیره اسمش به و کشیدم بیرون رو سیگار یبسته کردم، فرو پالتوم جیب تو رو دستم
*** 

 گذشته
  همین؟ -
  چی؟ پس -

 .زدم داد
 !سیوان -

 : گفت جدی و محکم و کرد اخم
  فهمی؟می باشی، سیگاری خوامنمی -
 : گفتم خودش لمث
  فهمی؟می. بگیری تصمیم برام تو خوامنمی منم -
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 : گفت و کرد پوفی

 .کنممی کاریش یه! خبخیله -
 .زد زل چشمام تو و برگشت. شد پشیمون که بره خواست

 ! زنیمی صدا رو اسمم که آخریه دفعه -
 . کردممی رو کار این نباید لعنتی اَه. مشد پشیمون ببینن رو ضعفش شدم باعث و گفتم رو اسمش بقیه جلو اینکه از

 .نرم شد باعث صدایی که دویدم دنبالش ناراحت
 ! عصبیه االن تانی، خیالبی -

 .آوردمدرمی دلش از بعداً. گفتمی راست
*** 
 حال
 یشکالت دود ـل*میـ تمام با. کردم روشنش فندک با و کشیدم بیرون نخ یه. بیارم خودم با تونستم که چیزی تنها
 .بردم فرو مریه توی رو

 هم هنوز و دادممی نشون که چیزیم اون از ترضعیف من. باشم اون مثل تونمنمی من نفهمید وقتهیچ سیوان
 .امقوی که کنممی تظاهر

 . کشیدم دست فکرکردن از صدایی با
 . بزنیم پکی یه هم ما بده -

 . دادم ادامه رو راهم. اومدمی راه قدممبهقدم که الغری پسر روی شد کشیده نگاهم
 .باش ما با شبم یه کجا؟! وایسا -

 . خطرناکن ساکتن، که کسایی گفتمی همیشه سیوان
 !بیچاره پسر
. نبود وقتش االن خب اما برسونم؛ آسیب بهش تونممی چقدر. باشم خطرناک براش تونممی چقدر من دونستنمی
 . انداختممی راه سروصدا نباید

 .... گـمی خوش بیا -
 از و دادم هلش عقب به محکم. خورد جا که تند قدراون برگشتم؛ سمتشبه بشه، کامل شجمله اینکه از قبل

 . کردم دویدن به شروع و کردم استفاده شدنششوکه
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  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

. رفتم مخونه ساختمون سمتبه شد، راحت نکرده دنبالم اینکه از خیالم وقتی کردم؛ نگاه عقب به مخونه نزدیکای
 .افتهمی هااتفاق این از بیرون بری شب ۱۲ ساعت معلومه خب. کنم عوض رو رفتنمبیرون تایم باید

 سیوان حرف نباید ولی بمونم؛ خبریبی تو باید دیگه چقدر دونمنمی. نبود خبری. کردم چک و برداشتم رو گوشیم
 . بندازم گوش پشت رو

 .برد خوابم و شدم ولو تخت روی
*** 

 هومان
. شدی مادربی زود چه من یبیچاره دختر. دوختم چشم خوابش در غرق صورت به و کردم ـوس*بـ رو شپیشونی
 . نیست بلد مادرشدن اصالً غرغروت، بابای این متأسفانه ولی بشم؛ مادرم برات تونستممی کاش

 فکرم تمام آسا، معلومنا یآینده بود شده زندگیم تمام. اومدنمی هامچشم به خواب ولی بود؛ شب نیم و یک ساعت
 . داشت که خالئی از بود شده پر

 رو اون حداقل رفتی؟ و آوردی دنیا به رو آسا چرا گذاشتم؟ کم چی مگه آرام؟ رفتی چرا. کشیدم دراز تختم روی
 بگم چی خواست رو مامانش اگه جوری؟چه بربیام؟ پسش از جوریچه من حاال! کردینمی نحسمون زندگی وارد

 ! آرام تو به لعنت کردی؟ رو قدیمت عشق هوای دلت؟ زیرِ زد وشیخ بگم بهش؟
 . بستم رو هامچشم
*** 

 جلوی که بود ۹. کنم آماده رو آسا و بشم آماده تا شدم بلند. بود هفت ساعت. کردم باز رو چشمام گوشیم آالرم با
 .رفتیم مهد سمتبه و ردمک شپیاده ماشین از. کردم باز آسا برای رو در و شدم پیاده. کردم توقف مهد

 بچه چندتا اتاق توی. افتادم راه سرش پشت آروم. دوید هااتاق از یکی سمتبه و کرد ول رو دستم آسا ورودمون، با
 یکی با زود انقدر آسا. کردم تعجب. دختره اون بـمـغل پرید که شد کشیده آسا سمتبه نگاهم. بود مربی چندتا و

 سااعت احتماالً و آوردم رو آسا که گفتم هدا به و انداختم باال رو هامشونه. رفتنمی ـغلش*بـ و شدنمی خودمونی
 . دنبالش میام ۶
  

 نتیجه به کمتر کردم،می بررسی هم هرچی. لنگیدمی کار جای چند و بود ریخته هم به عجیب کارها. شرکت رفتم
 مطمئن فقط دونم،نمی. کردمی کاریدست ور هاحساب داشت یکی انگار. بودم ریخته هم به حسابی. رسیدممی

 .اشتباهه چیزی یه بودم
 .نشست گوشم تو منشی پرناز صدای. گرفتم رو سه یشماره
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 قربان؟ بله -
 .من اتاق بیاد بگین سعادت آقای به -

 .کنه کار من پیش بیاد خواستم ازش زدم، رو شرکت من اینکه از بعد و بود دانشگاهم دوران دوست امین
 . تو اومد امین خورد، در به که قیت با
  هومان؟ شده چی -
 . بیا. نیست جور چیزی یه -
 .گذاشتم جلوش رو هاحساب لیست و

  داشت؟ کارچی دیگه هدا. شد بلند گوشیم صدای که بودیم درگیر ساعتی چند
  هدا؟ بله -
 ! ها نیمه و شیش ساعت مهد؟ نمیای داداش -

  گذشته؟ چقدر مگه. کشید سوت مخم
 ...من هدا -
 ! خب دادیمی خبر ترزود داشتی کار اگه. بیای تو نشستم اینجا ساعته نیم من هومان -
 میام من ت،خونه ببرش اصالً یا شرکت؟ بیاریش تونیمی! گذشت جوریچه ساعت نفهمیدم خودمم وای -

 .برمشمی
 . دعوتم مهمونی من! هومان تو دستِ از -
 . راغشس بیام تا وایسا هدا وای -
 . میارمش خواد،نمی -
 . مرسی -

 رو گلم دختر شد باعث لعنتی شرکت این. شد نیم و شیش و گذشت جوریچه ساعت دونمنمی اصالً. کردم قطع
 .کنم فراموش

*** 
 تانیا
 ناو از آسا و بودیم داده لم مدیریت در جلو مبل روی آسا، و من و بود گذشته بود گفته هدا که زمانی از ساعتنیم

 پیشش پدرش اومدن زمان تا دادم قول بهش که حیف. شدمی بیهوش داشت کمکم و بود شده خسته بازی همه
 .کردممی فکر و نشستممی چندساعتی و مموردعالقه پارک شبیه پارکِ رفتممی االن همین وگرنه بمونم،
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 نژاد مریم ارشدی

 یعنی نداره؛ زن یعنی زد دیروز مردِ که حرفی با. افتادم زد دیروز آسا بابای که حرفی یاد کردم،می فکر که طورهمین
 ...اونم یعنی! مرده آسا مادر

 .اومد بیرون کیفش با دست به گوشی هدا و شد باز مدیریت در
 .دعوتم مهمونی من! هومان تو دسته از -
 . میارمش خواد،نمی -

 :پرسیدم. انداخت کیفش توی رو گوشی
  نمیان؟ مهبد آقای -

 .داد تکون سری عصبی
 . باباش پیش برمشمی من. موندی کردی لطف االن تا. عزیزم خونه برو تو! رفته یادش کل به -

 : پرید دهنم از ناخودآگاه
  ببرمش؟ من خوایدمی -

  شونی؟راننده مگه چه؟ تو به آخه دیوونه دختر! مهمونی آخه
 : گفت ولی زد؛ برق چشماش. بود گذشته کار از کار دیگه

 .خونه برو ی،اخسته عزیزم نه -
 . دونیدمی که خودتون. ندارم کاری خونه من هم... بعدش! کنید باور. نیستم -
 رو تهران و میشم سرگرم کمیه حداقل تنهاییه؛ از بهتر خب ولی بودم؛ مونده توش هم خودم که بودم زده حرفی یه

 . بودم نرفته جایی پارک و خونه مهد، جز ماه یه این تو. گردممی
  
 شرکت هفتم، طبقه. شرکته آدرس این. تانیاجون کنم تشکر ازت جوریچه دونم نمی کنی؟می رو کار این اًواقع -

 .نشیا ناراحت گفت چیزی اگه حساسه؛ کمیه! هومان به بدش حتماً. مهبد
 .بزنه حرف انقدر اومدنمی بهش! خدایا
 برج جلوی تا کشید طول ساعتنیم حدوداً. دادم آدرس و نشستم تاکسی تو. کردم ـغل*بـ رو خواب در غرق آسای
 . ایستاد شیکی
 جلو ایستادم، وسط همون دید که نگهبان. بود خواب ـغلم*بـ هنوز آسا. شدم برج وارد و کردم پرداخت رو کرایه
 . اومد

  داشتید؟ کاری خانم ببخشید -
 .مهبد هومان اومدم، مهبد آقای دیدن برای من بله -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 . طرف این از لطفاً م،هفت طبقه! اومدین خوش -
 کرد،می اعالم رو طبقه شماره که زن صدای. شدم سوار و کردم تشکرد. داد نشونم رو سالن یگوشه آسانسور و

 که دری زنگ و رفتم جلو. پلوغه شلوغ چقدر اینجا اوف. برم بیرون در بازشدن با و بردارم آسانسور از تکیه شد باعث
 . زدم ور بود شده حک روش مهبد شرکت اسم
 .کرد دعوتم داخل به جوونی دختر. شد باز در لحظه چند بعد
  خانم؟ بکنم بهتون تونممی کمکی چه -

 .نیومده شرکت توی ـغل*بـ به بچه کسی تاحاال حتماً. بود آسا روی متعجبش نگاه
 .ببینم رو مهبد آقای باید من -
  کردین؟ هماهنگ قبالً شما ببخشید -
 . کنه چک تا ترف کامپیوترش سمتبه و
 ...خانم نه -
 . شلوغه سرشون خیلی االن رئیس آقای اینکه هم و کردینمی هماهنگ قبل از باید اینکه هم. متأسفم پس -

 میگه؟ چی دیگه این
 آوردم؟ رو دخترشون بگید بهشون میشه -

 .برداشت رو تلفن و گفت مختصری «باشه». شد گرد چشماش
 ! چشم چشم... آوردن رو دخترتون میگن بچه، هی با آوردن تشریف خانمی قربان -
 : گفت کردممی نگاهش منتظر که من به رو
 . داخل بفرمایید -
 . شدم وارد در به ایضربه با و رفتم مدیریت در سمتبه

 . اومد سمتمبه حرفی بدون و رفت هم تو اخماش من دیدن با کرد، بلند رو سرش
 .خانم شد عرض سالم نگفتی؟ من به کردی فراش تجدید هومان آقا به به -

 :گفت اخم با و برگشت هومان. بود خودش وسالسنهم مرد یه. شد کشیده صدا سمتبه نگاهم
 .آساست مهد مربی -
 .خانم اومدید خوش! بهتر چه -
 ! امین کن بس -
  میشی؟ عصبی چرا خب،خیله -
 : گفت و کرد نگاه من به
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 نژاد مریم ارشدی

  کو؟ هدا آوردیش؟ چرا تو -
 .آوردم براش رو شبچه باشه هم خداش از! پررو یپسره. مکرد اخم

 .آوردم رو آسا من داشت کار هداخانم تشکرتونه؟ جای به -
 ...افتادمی آسا واسه اتفاقی یه اگه کنید؟ قبول رو ایندکار باید چرا شما وقتاون -

 : گفتم عصبی
  اتفاقی؟ چه -

 .زد داد
 ! باشه خودت مراقب دبای یکی سالته؛نوزده تو اتفاقی؟ چه -

 . بزنه داد من سر این بود مونده همین
  

 : گفتم بود بعید ازم لحظه این تو که آرامشی با و زدم پوزخندی
 ! کردیدنمی فراموشش بود مهم براتون آسا اگه شما -

 : گفتم بگه چیزی اینکه از قبل. شد سرخ عصبانیت از صورتش
 . دستم دادنمی رو شبرادرزاده وگرنه ،داشته اعتماد بهم هدا حتماً ضمن، در -
 . کرد ـغلش*بـ و کشیدش بیرون ـغلم*بـ از سریع هومان. بود ـغلم*بـ تو هنوز که کردم نگاه بهش آسا صدای با
 .خوشگلم دختر سالم -

 .زد لب. افتاد امین به نگاهم که برم خواستم
 ! گرفتی رو حالش خوب -
 .برم نذاشت آسا صدای که دادم تکون داحافظخ عالمت به رو سرم. زد هم چشمک یه و
 بابایی؟ کو تانیم خاله -

 : گفت تعجب با امین
 !تانیه؟ اسمتون -
 : کشید جیغ دیدنم با و چرخید سمتم به آسا سر حرف این با
 !ایخاله -

 .بود کم همینم. شد وابسته زود چه بچه این خدا ای
 بودم؟ کرده بازی نقش خوب انقدر یعنی

 ! هخال جان -
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 نژاد مریم ارشدی

 ( نرفتی) نلفتی؟ -
 .کردم رنگیکم اخم

 !دادما قول -
 (دنبالت؟ نیومد! نشه نگرانت تو بابایی) دنبالت؟ نیومد! نشه نگالنت تو بابایی -

 : کردم زمزمه آروم
 ...من بابای -
 .خدا پیش رفته تانیا خاله بابای -
  خدا؟ پیش رفته منم مامان -

 : گفت آروم ولی رفت؛ هم تو هاشاخم. ببینم رو لشالعمعکس تا دوختم هومان به رو نگاهم
 .آره -
 ! هومان -

. بایستم اونجا این از بیشتر تونستمنمی خب ولی بود؛ رسیده اوج به کنجکاویم. کرد متعجبم دوستش معترض لحن
 : گفتم و ـوسیدم*بـ رو شگونه. شدم نزدیک آسا به
 . منتظرتم فردا -
 . افتادم راه در سمتبه و دادم تکون خداحافظی نشونه به رو دستم و
 (.ایخاله خداحافظ) ایخاله اودافظ -
 بهم ایبچه نبود قرار! نبود این قرارمون. گرفتم فاصله شرکت اون از باد مثل. بیشتر رو سرعتم و کردم باز رو در

 !بشه وابسته
 چرا تهران؟ تو مهدکودک یه چرا جا، همهینا. تبریز خراسان، شمال، مثال رفتم؛می دیگه جای یه باید. رفتممی باید
 ! باشم سرسخت تونمنمی مورد این تو که من به لعنت بچه؟ یه

 .بترسونه رو من و شه وابسته بهم انقدر بچه یه روز یه کردمنمی هم رو فکرش
 رو تماس بود کافی فقط. زدم هم رو شماره عدد آخرین و آوردم بیرون رو گوشیم. بودم مموردعالقه پارک تو

 نشه اذیت رفتنم از بعد و نشه وابسته بهم مادربی بچه یه اینکه خاطربه گفتممی گفتم؟می چی خب ولی برقرارکنم؛
  کنید؟ پیدا دیگه جای یه برام
 دونستن؟می چی اونا آخه. دادممی دست از رو شُهرتم تمام. بود مسخره خیلیخیلی نه، که کمیه. بود مسخره کمیه

 کنار من، مثل کدومشونهیچ. شدنگرفتهنادیده درد از فهمیدن؟می چی بودم کشیده مگذشته تو که دردی زا اصالً
 .نبودن شده گذاشته
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 اون که کنم قانع رو خودم خواستممی هرچقدر. بودم نگران. افتادم راه خونه سمتبه. بود شده سردتر و تاریک هوا
 اینتیجه یه به شاید تا کردم زندونی اتاقم تو رو خودم و گرفتم پیتزا یه اهر سر. بود فایدهبی نشده وابسته بهم بچه

 . برسم
*** 

 هومان
  دختربچه؟ یه به سپردی رو عزیزم دختر منطقی چه با آخه! هدا وای -
  هومان؟ چیه دختربچه -

 .بزنم حرف باهاش منطقی کردم سعی
 چی؟ آوردمی سرش بالیی یه اگه کردی؟ اعتماد بهش راچ. سالهسی زن یه و نبود دختربچه قبول؛ باشه باشه، -

 .شناسیمی رو اون نیست هم ماه یه تو هان؟
 .گفتمی بود دلش تو هرچی داد،نمی رو من جواب اصالً

 دشمن باهاش که من. دارم دوسش منم ولی داری؛ دوسش چقدر دونممی. حساسی آسا رو دونممی هومان، ببین -
 سر. کنممی بزرگش خودم گفتی. نبود هم سالشرفت،یک کرد ول ششدهفالنفالن مادر اون وقتی هستم؟ نیستم،

 خودم وجودِ مثل ولی باشم؛ داشته که نشد ندارم، بچه. پاش گذاشتم رو روزم و شب تمام سراغم، اومدی هفته یه
 زن گفتم. چیزا این واسه پیرم گفتم. کنم رفتار مامانش مثل باهاش تونمنمی من گفتم نکردم؟ کردم، مراقبت ازش
 همه ما مهدِ بیارش حداقل گفتم. بود بسم آوردم، بار یه گفتی. بیار جوون پرستار یه الاقل گفتم! نه گفتی بگیر

 مادر بچه این میگم هم االن. گفتم رو اینا که نخواستم رو بدش خدا به. نخواستم رو بدش. جوونن مربیاش
 داره؟ دوست رو تانیا و شده خوب شحال چقدر چندروزه بینینمی. خوادمی
 .کردم قطع رو حرفش رسید، که اینجا به
 داشته دوستش که یکی. باشه داشته مادر خوایمی دونممی. خوایمنمی رو آسا بد تو و من خواهر، میگی راست تو -

 .دستش بدی رو من یبچه که دلیل نشد اینا داره؟ دختره این به ربطی چه ولی! قبول. باشه
 .شدممی دیوونه داشتم. خوادمی مامان آسا اینکه به چسبوندمی گفتم،می هرچی میگم؛ چی شنیدنمی ارانگ
 هم دوستم. کامله شپرونده. دونممی رو دختره وپوکجیک من. بذاری وقت بیشتر کمیه کن سعی هومان، ببین -

 فکر بهش کمیه. خوبیه دختر. داده بجوا کردم سؤالی هر خودشم. کرده تضمینش اون. شناسهمی رو شخانواده
 .کن

  چیه؟ منظورت هدا؟ میگی چی -
 .میشه آسا واسه خوبی مادر تانیا. خوبیه دختره میگم -
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 .کشید سوت سرم
 اون خواممی منم! تانیا مامان. خوبیه فکر! آره آره) باجه مامانم اون خواممی منم! تانیا مامان. خوبیه فکل! اله اله -

 .(باشه مامانم
 شد؟ پیداش کجا از دیگه این خدا ای
 !اتاقت تو برو االنم نزن، رو حرف این دیگه -

 ولی کنم؛ اذیتش جوریاین اومدنمی دلم. کوچولوم دختر به برسه چه ترسید، هم هدا که گفتم محکم و بلند انقدر
 .افتادنمی وقتهیچ اتفاق این. کردممی خوش رو دلش نباید خب
 .بودم نزده حرف آسا با جوریاین تاحاال داشت؛ حق. کردمی نگاه عصبی هومان به شوکه هدا
 .بسه دیگه اما بود؛ سوزمدل بود، بزرگم آبجی. شدم خیره هاشچشم تو
  کنم؟ کارچی رو آسا االن! هان میگی؟ چیه وپرتاچرت این کنی؟ دیوونه منو خوایمی یا هدا شدی دیوونه -
 هومان؟ کنیمی شلوغش چرا -
 .باش منطقی کمیه خدا رضای محض! هدا من دایخ -
 .خوبیه خیلی دختر اون هومان، ببین -

 .کردم قطع رو حرفش
 من زن باید چرا دختری همچین بگو من به شما حاال. نگفتم این از غیر که من. خوب خیلی اون! باشه باشه -

 بشه؟
 .شد گرفته شقیافه

 .خوبی این به پسر چته؟ مگه -
 :گفتم کنایه با و خنده زیر زدم

 بینی؟می ساله۲۰ یپسربچه اون رو من هنوز تو ببینم -
 .شدم جدی

 بگم؟ چی مردم دختر به برم حاال. گذاشتم سر پشت ناموفق زندگی یه. دارم بچه یه! سالمه۳۲ کن، نگاه من به -
  دهنم؟ تو زنهنمی کن؟ قبول ساله۴ بچه یه و سنی اختالف سال۱۳ با منو بگم

 : تگف بغض با
 ...بود مامان اگه -

 : دادم ادامه عصبی



 

 

18 
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 خودت خیالبی من کردنبزرگ واسه نبودی مجبور تو. افتادنمی اتفاقاً این از کدومهیچ بود مامان اگه! آره آره -
 یه منم و داشتی رو خودت زندگی االن بود مامان اگه. کنی مبچه کردنبزرگ درگیر رو خودت دوباره بعدش و بشی
  بینی؟می! نیست. نیست ولی داشتم؛ بشه زندگیش خیالبی و سرش به نیفته وحالعشق فکر که راهسربه زن
. نشه من مثل اون خواممی من. نداره فرقی ولی مرد؛ ما مامان درسته. بشه دچار ما یگذشته به آسا خوامنمی من -

 .باشم مامانا مثل براش تونمنمی دیگه سالمه؛۴۵ من هومان؟ فهمیمی
 چقد دونستممی. میگه چی فهمیدممی. شدمی بهتر حالم دیوار تو کوبیدممی رو مکله صدبار اگه شاید. بود بد حالم

 که نکرد ازدواج. باشم راحت من که زد زندگیش از و بود من نگران هاسال که جورهمین. دخترکوچولومه نگران
 . مراقبم و باشه پیشم نتونه نکنه

 .کردم نزدیکش خودم به و گرفتم رو دستش
 دیگه روز دو وقت یه که بگرد داروسالسن زن یه دنبال برو بچه جایبه حاال. فهمممی خدابه! آبجی فهمممی -

  ها؟ دختربچه یه به چه و من آخه. نشه هوایی شدم پیر که
. نداشتم رو احتیشنار تحمل. کرد شاد رو دلم رنگشکم لبخند. کنم موافقت شدم حاضر جوریچه یهویی دونمنمی

 .باشه نگرانم بازم سالمهسی که حاال نبود حقش
 : گفت گذشت که کمیه
 ساکت و آروم خیلی اومد؛ خوشم ازش اومد که اول روز از. شماست نفع به میگم هرچی من هومان، دونیمی آخه -

. بخوری تکون کمیه هم تو خوادمی دلم خب ولی باشی؛ آخریش اون برای تو انتخاب صدتا تو ممکنه دونممی. بود
 دوستش هم بچه این که حاال. سخته براش خب. کنهمی زندگی تنها و نداره رو کسیهیچ غریبه، اینجا االن اون
  آخه؟ داره عیبی چه داره

 .باشی داداشت فکر به فقط نباید که تو هان؟. کنیم سوءاستفاده تنهاییش از نباید که ما هدا، ببین -
 که تو. گفت جوری یه. ایخسته خونه برو گفتم شرکت، بیاره رو آسا خواستمی وقتی امروز. هستم ماون فکر به -

 .دونیمی
 .نالیدم. گفتمی چی فهمیدمنمی که من
  هوم؟. کنه ازدواج شموردعالقه مرد با داره حق اون. تنهاییشه رفع برای فقط یعنی کنه؛ قبول منم اگه پس بیا -
 .باشی ترمهربون کمیه کافیه نیاد؟ خوشش تو از معلوم کجا از -
 دوست همهاین آدم، همهاین. دارم چهارساله بچه یه و کردم ازدواج بار یک ترم،بزرگ ازش سال۱۳ من هدا ببین -

  کردی؟ کلید این رو چرا داری،
 .کنه قبول خواستنمی هدا انگار اما بودم؛ متنفر کنم یادآوری رو موضوع این هی اینکه از
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 هم مالیت وضع. ذارینمی کم هیچی از زندگیت برای هستی خوبی مرد تو. نگیر کمدست رو خودت خان هومان -
 دوستای چون ساکته، و آروم چون خوشگله، چون جوونه، چون کردم؛ کلید دختر این رو. ترهمهم خیلی که اینا. خوبه
 .بده شور زندگیت به تونهمی اون مثل یکی. باالنسن همه من

 ببرم رو آسا گفتمی هی که کشیدهمی نقشه داشته اول همون از کنممی احساس. گفتمی چیز یه گفتممی هرچی
 کنم؟ قانعش و بزنم حرف آسا با جوریچه کنار،به اینا حاال. مهدش

 .رفتم اتاقش سمتبه و شدم بلند
 کوشی؟ بابا آسا -

 .بود شده قایم پتو زیر
 !دخترم بشه مامانت تونهنمی تانیا. نمیشه کن باور ولی آسا؛ ببخش رو بابایی -

 .اومد بیرون پتو زیر از آروم
 !(میشه! میشه. میگی دروغ! )میشه! میشه. میگی دلوغ -

 !بابا ای
 میشه؟. نمیشه مامان که خاله. خالته تانیا. دخترم ببین -
 .میشه یعنی پس گفت؛ عمه -
 بشه؟ مامانت خوایمی که داری دوستش انقدر روز دو توی جوریچه آخه -
 .پیشمه شهمه کنه،می ـغلم*بـ کنه،می بازی من با اون -

  کنم؟ کارچی باید حاال! لعنتی
  

*** 
 تانیا

 از رو گوشیم. بشنوم خوبی خبر قراره و خوبیه روز امروز کنممی حس. دارم خوبی احساس شدم بیدار که صبح از
. کوتاه کمی و بود زرشکی. پوشیدم بود آورده مسافرتاش از سیوان هک رو پالتوم بهترین. برداشتم سایلنت روی

 به رفتن برای و برداشتم رو ستش کیف و کردم پا رو دارمپاشنه هایپوتین. کنم آرایش خواستمی دلم. بود عجیب
 . رسوندم مهد به رو خودم تاکسی با. شدم آماده مهد
 خواستمی دلم. داشتم دوست رو حال این. باشم نداشته رهشودل قبل روزای مثل دیگه بود شده باعث خوبم حس
 . بشم راحت داشتم که اوضاعی از زودتر
 .اومد جلو دیدنم با هدا. بود کرده پرانرژیم خوب حس این. شدمی شلوغ کمکم مهد. شدم مهد وارد
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 . کشیدی زحمت خیلی. ممنونم دیروز بابت. تانیاجون سالم -
 . بود هم خوبی خیلی یتجربه. داشتم وستد هم خودم. کنممی خواهش -

 .ایستادم آسا صدای با که برم خواستم. شد عمیق لبخندش
 ! خاله -

 . سمتم اومد و دوید. برگشتم
  خوبی؟. کوچولو خانم سالم سالم -
  خوبی؟ هم تو خاله. اوهوم -
 . بریم بیا عزیزم، آره -

 . بردم اتاق سمتبه و گرفتم رو دستش
 خراب خوبم حال نشد باعث هم همین ولی نبود؛ خبری. کردم چک رو گوشیم. برد خوابش که ودب دوونیم ساعت

 .بشه
*** 

 هومان
 برای فکرایی چه هدا وقتاون. نکرده من به سالم یه روزه سه. ندارم وجود من انگار کنهمی رفتار جوری یه دختره

 .بگه دختره این به رو دیشب حرفای از چیزی یه آسا بودم نگران شهمه کنه؟می خودش
 .ایستاد کنارم اومد هدا

 . میشه ترماه و ترخوشگل روزروزبه دختره! هومان خدا رو تو نگاه -
 : اومد صداش. بستم رو چشمم چندلحظه عصبی

 . میشه عاشقت دختره کن باور. کن گوش رو میگم من که چیزایی تو -
 .غریدم

 .بمونه ماهسه فوقش این. رفت و کرد ولم بعدش چهارسال شد عاشقم یکی ک باری آخرین -
 آره؟ قبول؟ یعنی پس -

 : گفتم محکم و جدی. کشید سوکت مخم
 !نه! نه! نه -

 : گفت اخم با و شد جمع لبخندش
 . دیگه برو نبود؟ زیاد کارات امروز مگه -
 . رفت دفترش سمتبه و
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 کامپیوتر از یکی اون نظربه. بود منتظرم امین اونجا. شرکت رفتم بعد و کردم نگاه عصبیش رفتنِ لحظه چند
 کامپیوترِحسابداری هاحساب به ورود راه تنها یعنی. کرده کاریدست رو هاحساب و کرده استفاده حسابداری

 کار یا احتماالً گفتمی امین. حسابداری کامپیوتر موندمی بود، پیشم همیشه تاپملپ که من. بود من تاپولپ
 .شده اتاق وارد اداری وقت از دبع یکی یا حسابداره

 رفتممی باید بشه، دیر اینکه از قبل و بود ونیمپنج ساعت. کردیممی نگاه رو هادوربین هایفیلم تمام ساعت چند
 . آسا سراغ

 . آسا سراغ مهد میرم دارم من امین -
 .زد برق چشماش

 . برسون دختره اون به هم رو ما سالم -
 !رو خودت کن جمع -
 .بود خوبی دختر که من نظربه ؟چرا -

 . مهد رفتم و دادم تکون تأسف با رو سرم
 یا رو موضوع کنن باور خواستننمی کدومشونهیچ انگار. کردنمی فکر سنی فاصله موضوع به اصالً هم امین انگار
 چشمای. ختمدو آینه به رو نگاهم کردم، پارک خیابان کنار رو ماشین که همین. بودم جوون براشون زیادی من

 .نیاد چشم به سفیدم مو تار چندتا شدمی باعث که روشنی ایقهوه موهای سبزرنگ،
 آینه؟ به چه رو من وگرنه هداست، حرفای اثرات از شهمه. کنممی توجه خودم به هاسال بعد دارم! من خدای
 . شدم پیاده
. زدنمی حرف مربیا با داشتن و بودن اومده نهاشوبچه بردن برای که مامان چندتا جزبه بود؛ خالی تقریباً مهد

 .گشتم بینشون تانیا دنبال چشمام با ناخودآگاه
 «!هومان رو خودت کن جمع»: زدم نهیب خودم به نبود؟. بود فایدهبی
 . رفتم هدا اتاق سمتبه

 . شد بلند آسا کنار مبل روی از دیدنم با هدا. اومدمی آسا فینفین صدای
 !هدا؟ شده چی -
 !لوسه خیلی دخترت. بابا هیچی -

 .شد بلند بغض با آسا ناراحت صدای
 (رفته! )لفته تانیا خاله -

 :داد جواب. کردم نگا هدا به سؤالی
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 .میره و میگه نازی به میاد، پیش براش فوری کار بوده، خواب آسا که پیش ساعت چند بابا -
 .شدم عصبی

 .هامیشه وابسته بهش داره زیادی بچه این -
 .نشستم زانو رو آسا وجل
. بریم شو بلند هم حاال. باشه پیشت شهمه تونهنمی که اون. اومده پیش خاله واسه مهم کار یه خب! گلم دختر -
  باشه؟ داشته دوست آساخانم که بریم کجا اِم

 : گفت آروم و شد سؤالم درگیر ذهنش ساده خیلی
 (بخوریم؟ بستنی بریم) بخولیم؟ بستنی بلیم -
 سرما؟ این تو اوه -
 .دیگه( بریم) بلیم نیس سلد نیس( سرد) سلد -

 .بود شده خیره بهم ذوق با آسا. دادم نشون متفکر رو خودم
 .بریم... اِم -

 .باال پرید خوشحال
  میای؟ هم تو هدا عمه( جون آخ.)شون آخ شون آخ -
 .برین شما عزیزم نه -

 هرچند. داد بزرگ شکالتی بستی یه دستور هم آسا و کردم انتخاب رو شاپکافی تریننزدیک. بیرون رفتیم
. بود دنیا یه آورد،می درش دختره اون فکر از و کردمی خوشحالش که همین اما بخوره؛ رو شهمه تونستنمی

 . هداست تقصیر شهمه! لعنتی. نکنم فکر بهش دیگه تا دارم احتیاج بستنی یه به هم خودم کنممی احساس هرچند
  

*** 
 تانیا

 رفتم. بود خواب که هم آسا. کنم تحمل هاشبچه صدای با رو فضا اون تونستمنمی دیگه که بود خوب حالم انقدر
 .برم باید و اومده پیش برام مهم کار یه چون باشه؛ هابچه به حواسش خواستم ازش و نازی پیش

. بود دیگه روزای از بهتر کمیه وزامر خب ولی نمیاد؛ خوشم خونه کار از. خونه سمت کردم پرواز چی مثل هم بعد
 رنگیمشکی تاپ. گرفتم گرم آب دوش یه انداختم، برق که رو خونه. بیاد سمتمبه خبرا سیل قراره کردممی احساس

 و رفتم عقب و جلو چندبار. کشیدم رنگمکم ایقهوه چشمای دور هم پُر چشمخط یه. پوشیدم مشکی جین شلوار با
 . کردم تمومش زرشکی رژلب یه با آخر در و کردم چک اتاقم قدی یآینه تو رو خودم
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 بدجوری. بودم نخورده چیزی االن تا صبح از. بود ونیمهفت افتاد؛ دیوار روی ساعت به نگاهم. شدم ولو تخت روی
 . گذاشتم کنار هم یکیش اون و خوردم کامل رو یکیش. بیارن غذا پرس دو زدم زنگ. بود شده باز اشتهام
 .بهش زدم زل و کردم زیاد آخر تا رو گوشیم گزن صدای
 پالتو یه سریع. بشه شب اون مثل ممکنه و دیروقته که جهنم. بود شب۱۲. زدم زل بهش تمام ساعتسه لعنتی

 .رفتم مموردعالقه پارک سمتبه و بیرون زدم خونه از. پوشیدم
. بودن اومده تفریح واسه که مردمی از بود پر هاشقسمت از بعضی و بود خلوت خلوتِ پارک هایقسمت از بعضی

 .بود من واسه جا بهترین پارک خلوت قسمت. بود هم بند دستاشون که دخترایی و پسر
 توش که ایگذشته بوی. دادمی رو اون بوی چون داد؛می آرامش بهم بوش. کشیدم بیرون رو سیگارم از نخ یه

 .داشتم آرامش
  بود؟ خوب حالم انقدر امروز من چرا پس بیفته؟ اتفاقی یه نیست قرار یعنی لعنتی

 ! کاپیتان فقط اونم. بکشی سیگار داشتی اصرار انقدر چرا نفهمیدم وقتهیچ -
 .نبود فرضیاتم جزو اصالً آخه. بود زده خشکم. پریدم جام از چی مثل

  زده؟ خشکت چرا چته ندیدی؟ خوشگل اِم -
 :زدم لب و زدم بینیش رو و بردم جلو رو انگشتم

  هستی؟ واقعی ببینم -
 : گفت و کشید رو لپم. بلده خندیدنم پس. زد قهقهه نه، که خنده. خندید

  میشی؟ راحت دستم از و میرممی زودیا همین به کردی فکر -
 . کنم ـغلش*بـ یا کنم پرواز و دربیارم بال دونستمنمی

 .کردی فکر درست کنی، ـغلم*بـ میدم اجازه کردی فکر اگه -
 . شد قدمپیش خودش و

 عملی سیگار نخ یه همون با فقط شدنآروم کردممی فکر االن تا یعنی. شدم آروم. فشردم ـغلش*بـ تو رو خودم
 با دوری. بود شده مهربون چقدر. بود شده عوض چقدر. فیکه مسکن یه فقط سیگار فهمیدم دیگه االن اما میشه؛

 مهم اون واسه نه یا. کنهمی کارچی ببینم رو اون پس. شده ربونمه این و گذشته ماه یک کنه؟می کارچی آدما
 . سراغم اومدمی حتماً وگرنه نیستم؛ نیستم؟

 .کرد جدام خودش از آروم
  نگذشت؟ بد که بهت -

 .کنم توصیف جوریچه رو بد دونستمنمی بد؟
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 خوام؟نمی نگفتم میاد؟ بدم نگفتم گرفتی؟ تصمیم برام دوباره چرا هان؟ کردی رو کاراین چرا -
 .اومد کش کوچکی لبخند به لبش

 .گیرممی تصمیم همه برای من که نمیشه. رئیسم من خب -
 .شدم عصبانی صداش توی خیالیبی همهاین از
 بشه؟ چی که زرزرو هایبچه و دیوونه آدم مشت یه بین انداختی منو! نکن مسخره -
 ! تانی باش آروم -

 . من جز البته بگه؟ چیزی داشت جرئت کی. کنندهالل و بخشآرامش باشه باید که جوریهمون بود؛ محکم لحنش
  
 ها؟ زنه؟می حرفی شیرازه سعید االن. بوده همه واسه کردم هرکاری. کنمنمی رو کارا این بازیخاله واسه من تانیا -
 .درازه من واسه همیشه زبونش خانم فقط نه

 . کردم اخم
 . خانم داریم احتیاج بهت. آوردم برات کار کلی بریم! حاال خبخیله -

 : گفتم خوشحال
 .گردیمبرمی -

 .کردم تعجب. کرد اخم
 .دارین احتیاج بهم گفتی خودت بقیه؟ پیش بریم نیست قرار مگه! چی؟ یعنی -
  …ولی آره؛ -

 : گفتم عصبی
  چی؟ ولی -

 .من حتی. نهنمو زدنحرف واسه جایی که هالحن اون از. کنه جدی رو صداش کرد سعی
 .برمیای پسش از هم جاهمین -

 : گفتم غمگین
  گردی؟برمی من بدون هم تو و -

 :زدم داد عصبی. کردمی تأیید رو حرفم سکوتش ولی دونم؛نمی ناراحتی یا عصبانیت از. بود سرخ چشماش
 فهمیدی؟. ببری منم اینکه مگه برات، کنمنمی کاریهیچ! کنمنمی کنم،نمی -
 .بود شده شلوغ هم پارک قسمت این حاال من یسروصدا با

 .خونه سمت کشوندم و گرفت رو دستم
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 بار یه هان؟ بزنی؟ حرف جوریاین رئیس با نباید نکردی فکر آره؟ تنهاییم، لعنتی پارک اون تو کردی فکر دیوونه -
 راحته؟ من برای کردی فکر لعنتی شدی؟ شیرفهم. بیفته آسیاب از آبا تا مونیمی اینجا. نمیشه تکرار دیگه گفتم
  فهمی؟نمی یعنی. خودته خود برای
 جوریاین من با که بود وقت خیلی. مطمئنم بود ترس از. بود گرفته مگریه که گفتمی و زدمی داد بلندبلند قدراون

 آدم اصالً. دنبو همیشه مثل اون اما بکشه؛ رو نازم خواستممی. بودم ناراحت من. نداشتم رو توقعش بود، نزده حرف
 .نبود پیش دوماه

 .تو داد هولم و کرد باز رو در خودش کلید با
 رئیس؛ هم اون و بودم اعضا از یکی بقیه مثل هم من. گرفتممی نادیده رو قوانین نباید کردم،می عصبانیش نباید
 و دویدم. شدم ناراحت بیشتر خودم احمقی از نبودم؟. بودم استثنا خودش قول به نداشتم؟. داشتم فرق من خب ولی
 ! من به لعنت اه. کردم گریه بفهمه نباید. نشستم در پشت. اتاقم تو رفتم

 . اومد قدماش صدای
 . تانی -
 . اومد بدم خودم از
 . ببینمت بیرون بیا عزیزم تانی -

 در و پوشیدم اپمت روی داریدکمه بلند آستین پیراهن. درآوردم رو شالم و پالتو. زدم صورتم به آبی. دستشویی رفتم
 کردم باز رو اتاق

  بکنم؟ باید کارچی -
 . اومد کش کمی لبش

 .بگم بیا -
 .نشستیم مبل روی رفتیم

 .کنم گرم خوریمی اگه هستا؛ غذا -
 .کرد تعجب

  پختی؟ خودت! جدی؟ -
 .دادم ابروهام به چینی

 .گرفتم بیرون از. نیستم بلد آشپزی که من -
 : گفت و پاش روی زد
 .خورممی همونم نداره، عیب -
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 . کردم گرم براش و شدم بلند
 .کردم شروع که دبو شب دو ساعت. داد توضیح دادممی انجام باید که کاری درمورد خوردنشون، از بعد

 .گذاشت جلوم رو پرتقالآب لیوان
 .شد چهار. بخواب شو بلند. فردا برای شبقیه خیال،بی -

 .دادمی انجام رو آخرش تا باید بود، من جای هرکی و کنهیم رو ممالحظه داره که دونستممی
 .کنممی تمومش. نمونده چیزی -

 . بیاره دستشون به ترزود باید و داره احتیاج خیلی بهشون که بود معلوم. زد برق چشماش
  

 
 . رستادمف بیرون فشار با رو دودش و دادم تکیه صندلی به رو سرم. بود سیگارم پک آخرین. سوختمی چشمام

 .انداختم اتاق آشغالِ سطل تو رو خالی یجعبه
 شد؟ تموم -

 .نشست تخت روی و اومد نزدیک
  کارت؟ یا سیگار -
 .دوتاش -
 .دختر فرینٓ  ا -

 .بودم مقابلش حاال. چرخوندم رو صندلی
 سیوان؟ میشه راهروبه چیهمه کِی -

 .کرد قرص رو دلم دستاش گرمای. گرفت دستاش تو رو دستام
 . میدم قول! تانیا سراغت میام زود خیلی. زود خیلی -

 .رفت لبم روی نگاهش اومد کش لبم
 . شد بلند و کشید آهی

  میری؟ االن -
 .گردمبرمی -
  بیفته؟ برات اتفاقی ممکنه نگفتی. فرستادیمی رو دیگر یکی هان؟ اومدی، چی برای -

 :گفت و کشید رو لپم
 .باش خودت اقبمر تو. افتهنمی اتفاقی من واسه -
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 .رفت
 ! همین
 .سالم

  خوبی؟
 .بکن رو اینکار

 .خداحافظ
 ! تمام و همین
 .رفتن بعد و ساعت چند همین. بود همین برای خوبم حال تموم خوشحالیم، تموم
 به رو سرم و بستم رو چشمام. نیست خبری و شدم بلند حاال و دیدم خواب یه ساعت چند انگار. بود خواب انگار

 راحت بذارم و دنبالش برم تونستمنمی یعنی. ندادم هم رو رفتن دنبالش زحمت خودم به حتی. دادم تکیه صندلی
 .نه کردنگریه به ولی داشتم؛ عادت خوابیبی به من لعنتی! نه. سوختمی خواب از چشمام. بره

 .خورد زنگ گوشیم نزماهم و افتاد رومروبه ساعت به نگاهم. کردم باز رو چشمام بشکنه، بغضم اینکه از قبل
 .نداشتم هم رو دادنجواب توان حتی که کردمی درد سرم انقدر. داشتم تماس مهد از و بود نیم و هشت

 بله؟ -
 . خانم سالم -
 .برم شدم مجبور اومد پیش برام مشکلی یه دیروز من متأسفم،. مهبد خانم سالم -
  خوبی؟ االن. گفت نازی عزیزم، آره -
 . ممنون -
 نمیای؟ مامروز -
 . بود غوغایی سرم تو

 .لعنتی مهد اون تو بکشوندم خواستمی که هدا از این و ناگهانیش رفتن از اون
 .دونمنمی... اِم -
  عزیزم؟ شده چیزی -
 که بود نشده تموم هم کاپیتان اگه. کردمی بهتر رو حالم قهوه یه و بخشآرام یه شاید. افتادم راه آشپزخونه سمتبه

 . شدمی لیعا دیگه
  عزیزم؟ -
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 من برای تونستمی اتفاقی چه آخه. کنن فکر چی نیست معلوم نرم امروز اگه. ندادم رو جوابش فهمیدم صداش با
  بیاد؟ پیش

 .نداره مشکلی اگه تأخیر کمیه با فقط. میام نه، نه -
 .نیست مشکلی عزیزم، نه -

 . اومد کش لبم افتاد، سیگار یتهبس به که چشمم گذاشتم، اپن روی که رو گوشی. کردم قطع
 .برداشتم رو کنارش کاغذ

  «توئه حرفِ حرف فعالً خب ولی مخالفما؛ هنوزم»
 . کردمنمی عادت یادش به تا نبود من حرف حرف کاش. کردم بغض

  
*** 

 هومان
 کلی و نمیاد تانیا هدیگ کردمی فکر آسا. نبود اما ببینم؛ رو تانیا دیروز مثل داشتم توقع مهد، بردم رو آسا وقتی

 .کردیم نگاه بهش منتظر تماس شدنقطع با. بزنه زنگ بهش کرد مجبور رو هدا و شد ناراحت
 .میاد که گفت ولی نبود؛ خوب حالش. نداشته رو خوبی روزِ انگار -

 .کنهمی ول رو گیریبهونه حداقل آسا که شد راحت خیالم
  عزیزم؟ باشه. بیاد تخاله تا بمون هدا عمه پیش هم تو میرم، من -

 .کرد اخم
 (نرو نخریم! )نلو نخیلم -
 .بیاره هم چایی یه میگم نازی به االن. بمون آره -
 . شد کشیده در سمتبه نگاهم. خورد در به ایضربه تا گذشت ساعتی یه. نشستم مبل روی هدا حرفِ این با
 .تو بیا -
 !خاص بوی یه. شد اتاق وارد گینیسن بوی حجم ورودش با و تو اومد تانیا و شد باز در
 .مهبد خانم سالم -
 .دخترم سالم -
 .خواممی معذرت تأخیرم و نیومدن خاطربه -

 .بشینه پاهاش روی تانیا شد باعث که اومد سمتشبه وذوقشوق با آسا
 . کوچولو خانم سالم -
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 . کرد ـوس*بـ رو شوگونه
 سرخِ چشماش. دادم رو جوابش که کرد آهسته سالمی بودم هشد خیره بهش که من دیدن با و آورد باال رو سرش
 .بود کرده گریه یا بود نخوابیده رو شب تمام انگار بود؛ سرخ

 .بگیرم ازش رو نگاهم شد باعث هدا صدای
 ! هستم همیشه من. ندون تنها رو خودت تهران تو برمیاد؟ من دست از کمکی عزیزم -
 .نشه حل هک نبود مشکلی ولی مهبد؛ خانم ممنون -
 .بودم شده خیره بسته در به. رفت بیرون اجازه گرفتن با و
 ! ها نخشی تو بدجور -

 : گفتم هدا به رو و کردم اخم
 .نگو چرت -

 .خندید
 .باشه -
 پس. داغه تنم االن. دادممی هم نباید. بدم وا خواستمنمی. بیرون زدم دفترش از« .خداحافظ دارم، کار من» گفتنِ با

 جواب کی! درک به من اصالً میده؟ رو جوابمون کی وقتاون. آسا و مونممی من رفت، و کرد ول آرام ثلم که فردا
 میده؟ رو آسا
. کرده کاریدست هم رو فیلما بوده هرکی درواقع ندیده؛ مشکوکی چیز فیلما تو گفتمی امین. شرکت رفتم مهد از

 که بود افتاده براش اتفاقی چه آخه. کردنمی ولم که بود تانیا قرمز چشمای بدتر همه از و بود خرد اعصابم
 بود؟ شده جوریاون
 درگیرش و بودم داده نشون واکنش دختر یه به نسبت زود انقدر که بودم متعجب خودم از. بود شده سؤال از پر سرم
 . بودم شده

 
. میشه چی ببینم تا کردممی دور ترهدخ این از رو خودم و آسا کمیه باید. جایی یه رفتیممی رو ایهفتهیک یه باید

 .بود ریخته هم به رو من بدجور هدا حرفای
 ! امین -
  داداش؟ بله -
 نکردن؛ دستکاری زیاد فعالً. کن کاری یه دونمنمی نه؟ یا خودشه کار ببین کن، کاریش یه رو حسابدار پسره این -

 .بزنن بهمون زیادی ضرر ممکنه بعد دفعه ولی
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 .کنممی کاریش یه داداش چشم -
 .امین مرسی -
 .بود امین دوش روی همیشه شرکت کارهای بیشتر. کردم نگاهش قدردان و

 رسهمی ذهنم به که جاییه تنها فعالً. شمال بریم مدت یه آسا با خواممی گفتممی هدا به باید. افتادم راه مهد سمت
 اونجا هم آسا. هدا دفتر رفتم که بود ۵ ساعت م؟کن کارچی خدا ای. سرده هم هوا االن خب ولی نزدیکه؛ نسبتاً و

 .بود
  خوبی؟! باباش دخترِ سالم بَه. هدا سالم -
 .هومان سالم -
 .بابایی سالم -

 . ـغلم*بـ پرید
 کوش؟ تانیات خاله پس -

 . کردم نگاه آسا به و نکردم توجهی. خندید ریزریز هدا
 .شونخونه( رفت) لف اومدمی خوابش تانیا خاله -
 .بود درست حدسم پس. انداختم باال رو روهاماب

 .کرد نگاهم متعجب هدا. کردم ولو مبل روی رو خودم
 .بیارن چای بگم نمیری؟ -
 . میرم و میگم چیزی یه نه، -
 : گفتم آسا به رو
 .بیام من تا کن بازی بیرون برو دخترم -

 : گفت نگران هدا رفت، وقتی
  هومان؟ شده چی -
 . بگردونم ببرم رو آسا چندروزی خواممی -
  گفته؟ چیزی مگه؟ شده چی چرا؟ کجا؟ -
 ! سخته چه دونیمی که خودت. بشه وابسته نباید. کنم دورش دختره این از کمیه خوام می! نه نه -
 .کنی فرار خوایمی بگو راحت نه -

 : گفتم عصبی
 .بشه آزاد مخم خواممی. کنممی فرار دارم. میگی راست تو آره -
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  بشه؟ چی که چرا، هآخ -
 .زدممی حرف و خوردممی حرص

 ! کنه نگاه دختره اون به مامانش چشم به شهمه آسا خوادنمی دلم. خیالبی منو اصالً بشه؟ چی که -
 هومان؟ چته -

 .کردم قطع رو حرفش
 ! هدا کنی درکم کمیه کاش -
 . زنیممی حرف فردا ت،خونه برو حاال خب؟ کن، رفتار میگم من که جوراون بار یه تو -

 . خونه رفتیم هم بعد گشتم، آسا دنبال و بیرون رفتم
 خودم به آینه تو روز یه در باردومین برای و دادم انجام رو شرکت کارای از سری یه. برد خوابش سریع خیلی آسا

 کنی ثابت خودت به خوایمی که دقیق هاینگاه اون از! نه. بود بودنمرتب برای که هانگاه اون از نه. کردم نگاه
 .قبلی مثل هم هنوز
 . کردممی آزاد مسخره فکر این از رو خودم باید. رفتممی سفر این به باید حتماً

  
*** 
 تانیا

. خونه برم کرد قبول سریع بود شده مهربون خیلی روزها این که هدا. بمونم بیدار تونستمنمی این از بیشتر دیگه
 .کردمی قاروقور شکمم و بود خوابیده ساعتپنج نزدیک. بود بش ۷ ساعت شدم، بیدار وقتی
. شدم ولو مبل روی و داشتم برشون غذاخوردن خیالبی. افتاد سیگار و یادداشت به چشمم. رفتم آشپزخونه سمت
 «بلک کاپیتان» کشیدم دست سیگار جعبه روی. خوندم چندبار خوندم، بار سه. خوندم رو شدهنوشته متن دوباره
*** 

 گذشته
 .نشستم محسن کنار. رفتم جلو و دادم جرئت خودم به. بود پیچیده بدجور بوش

  محسن؟ چیه ادکلنت اسم! بویی چه -
 .خنده زیره زد
  کشی؟می. سیگاره بوی بچه؟ چیه ادکلن -

 .نبود سیگاری که بودم مطمئن من ولی
 .آره -
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 .بگیرم پس رو حرفم نتونستم ولی پرید؛ دهنم از
 .کشیدم سیگار بارناولی برای «بلک کاپیتان» شد میخ اسمش روی نگاهم. کشید بیرون جیبش از رو سیگار جعبه

 .بود خوب هم خیلی. نبود بد اصالً. نبود بد زیادم اما داره؛ ضرر کلی. بده سیگار گفتمی همیشه مامان
*** 
 حال
 .کشو ته انداختم رو سیگار بسته توانم تموم با. کردم گذشته پایبند رو خودم بیخودی. دادم تکون رو سرم
 تموم تو خودم که لعنتیش بوی خیالبی! گذشته خیالبی. باشم خیالبی کردم سعی توانم تموم با و دادم سفارش غذا
 بهم بیشتر هرلحظه که بچه اون خیالبی. رفتنش یهویی خیالبی! سیوان خیالبی. آوردمش خودم همراه هاسال این
 .چسبیدمی
. ستفایدهبی دونستممی ولی پارک؛ برم دوباره زد سرم به. بردنمی هم خوابم. بود شب۱۲ هنوز. شدم وول تخت رو

 .دوره اینجا از خیلی االن و رفته سیوان
 .برد خوابم تا کردم فکر چقد دونمنمی

 .پیشم اومد و شد خوشحال دیدنم با. کنم تشکر هدا از تا دفتر رفتم. مهد رفتم و شدم حاضر سرسری
  عزیزم؟ خوبه حالت االن -
 . نکنه درد دستتون بله، -

 : گفت برم خواستم که همین. کرد مکث کمی
 .کن قبول هم وچراچونبی. بشه بهتر حالت که میدم پیشنهاد یه -

 : گفتم و کردم رنگیکم اخم
  پیشنهادی؟ چه پیشنهاد؟ -
 منم. کنم دعوت ببرم، خواممی رو کسی اگه فتگ منم به دوستاش، چندتا با شمال بره خوادمی هومان راستش -

 .تو از بهتر کی گفتم
 .شده من سوزدل انقدر فکرشه تو چی نیست معلوم

 ...ولی هداجون؛ پیشنهادت از ممنون -
 ... اما کردم؛می قبول نباید مسلماً. بگم چی دونستمنمی

 باحالی و خوب هایبچه هومان دوستای. گذرهمی خوش بهت مطمئنم. بشه عوض وهواتحال کمیه بیا عزیزم -
 .میای ما با هم تو بفهمه اگه میشه خوشحال خیلی هم آسا. هستن
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 رو من حال خوادمی که زوریه چه اصالً. کنم برقرار ارتباط دوستاشون و عجیب یخانواده این با بتوانم نکنم فکر
 .میگه آسا خاطربه فکرکنم کنه؟ خوب
 دلم همیشه ولی نیستم؛ ندیده دریا. دیدم رو عکساش و شنیدم خیلی رو تعریفش ولی نرفتم؛. دارم دوست رو شمال

 . اومدنمی خوشش جاها جوراین از وقتهیچ سیوان. شمال برم خواستمی
 . میدم خبر بهتون و کنممی فکر بهش باشه، -
 . بیای میشم خوشحال خیلی که من -
 این با بود قرار. کردم نگاه سرتاپاش به دقیق و کردم سالمی. شدم روروبه پدرش و آسا با کردم، باز که رو اتاق در

 .باشه داده پیشنهادی همچین مرد این کردمنمی فکرشم حتی شمال؟ برم
 .برم که خواست دلم ته یهو. رفتیم و گرفتم رو آسا دست

 زندگیم تو. برم سفر این به که دبو خدام از. بود شده درگیر ذهنم نبود؟ الزم نه، یا گرفتم؟می اجازه سیوان از باید
 مختلف جاهای به هابچه و سیوان با زیاد هرچند! سفر به برسه چه بود، نکرده دعوتم هم مهمونی به کسی حالتابه
 کنه؛ دعوت جایی به مخصوص و تنها رو من بود نکرده جرئت کسی حالتابه ولی مختلف؛ هایمهمونی و رفتیممی
 .ریحتف برای فقط و فقط هم اون

 : پرسیدم آسا از
  شمال؟ برین بابات با قراره آسا -

 :گفت و کرد فکر کمی
 .من به( گفت) ندوف چیزی بابا. ایخاله( نکنم فکر) نتونم فکل نه -

 .دونستنمی هیچی که هم بچه این
 این از اصالً رفت یادم که جوری بود؛ کرده موسوسه شمال این بدجور. بدم خبر سیوان به نبود الزم که نظرمبه

 .نیستم راضی عجیب یخانواده
 بچه چندتا کنار زندگیم تمام تو باراولین برای. دیدیم رو هامینیون انیمیشن بعد و خوردیم ناهار هابچه و آسا با

 .دیدم انیمیشن
 قهقهه ندم،بخ. کنم جبران رو زندگیم کمبودهای تونستممی هابچه این با که بود خوب چقدر! بود عالی که نظرمبه

 باشم؛ خودم شده که هم باریک برای. باشم تودار باشم مجبور اینکه یا کنه نگاهم پوزخند با کسی اینکه بدون بزنم،
 وای. نبودم خودم وقتهیچ من واقع در. نبودم هم اون مقابل. نبودم هم سیوان مقابل حتی که چیزی. خودم خود

 هم باز خندم،می هابچه میون صداقتم تمام با که حاال ینهم. نیستم خودم هم حاال همین حتی! من خدای
 .گرفته رو دورم هامدروغ
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. رسیدیم هدا اتاق دم زمانهم. بود درست هم حدسم. بیاد پدرش که االنا و بود شش ساعت. گرفتم رو دستش
 دستِ دست یه با ؛کنه ول رو دستم نشد راضی هم آسا. کرد باز هوابی رو در که بزنم در خواستم و کردم سالمی

 .بود گرفته رو پدرش دست شدیگه دست با و من
 .اون هم سرمونپشت و اومد آسا بعد داخل، رفتم من اول
 .کرد پرواز سمتمونبه و درآورد بال برادرش دیدن با هدا

 .اومدید خوش! به به -
 .نشست مبل رو و کشید رو آسا دست من، به توجه بدون هومان

 .هدا نیمبز حرف بود قرار -
 .کردم کوتاه رو حرفم تموم. نشست من روی نگاهش هدا

 شمال؟ برای باشم آماده کِی -
 .کردمی نگاهمون تعجب با که شد کشیده هومان سمتبه هدا و من نگاه ترقی، صدای با

  شد؟ ناراحت نکنه
 *** 

 هومان
 شمال؟ برای باشم آماده کی -

 کارچی هدا. دربیارم هم دم هیچ، که شاخ تا بود کافی حرف همین. داد صدا گردنم که چرخوندم رو سرم سریع انقدر
 اینکه نه بشم، خیالشبی که کنم فرار خواستممی من. بود نامردانه خیلی بود که هرچی ولی دونم؛نمی و بود کرده
 ! هدا دست از. بشم نزدیک بهش بیشتر

 .نمیام نیست، مشکلی. نمیاد خوششون مهبد آقای -
 . بیارم جا به رو ادب رسم شدم مجبور زد هک حرفی با
 .شیممی خوشحال حرفیه؟ چه این خانم نه -

 . میره هوا آسا جیغ و کنهمی نگاهم شیطنت با هدا
 (هورا! )هوال هوال ؟(آره) اله شمال( بریم) بلیم خاله با خوایممی -

 : پرسید هدا
  افتیم؟می راه کی -
 : گفتم مکث کمی با
 .ناای ۹ صبح فردا -
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 : پرسید و کرد نگاه بهم ایشقهوه و درشت هایچشم اون با خودش باراین
  گردیم؟برمی کی -

 .بدم جواب بتونم تا کنم تمرکز که گرفتم رو نگاهم
 . برگردیم شب جمعه احتماالً هستیم، جمعه و شنبه پنج -
 .بود کم براش روزسه پس. شنیدم ولی بود؛ آروم ش«زود چه»
 .رفت و گفت ای«اجازه با»

 : گفت. کردم نگاهش تعجب با. خنده زیر زد هدا
 نیست؟ زود کمیه صبح فردا! پسر تو هولی چقدر -

 .کردم اخم
  گفتم؟می چی کردی دعوت مهمون تو که حاال. بود صبح فردا قرارم خب -
  کنیم؟ کارچی رو بقیه حاال -
 .کردم نگاهش تعجب با
 !بقیه؟ -
 .بیاد کشیدمی خجالت شایدم. کردمی شک وگرنه هستن، هم هومان ایدوست گفتم بهش. خب آره -

 کسی با دیگه آرام رفتن از بعد کنم؟ پیدا دوست کجا از حاال. درآوردم رو گوشیم. خانمآبجی این دست از اوف
 .نپرسید رو حالم کسی دیگه و نپرسیدم رو کسی حال دیگه نکردم، وآمدرفت
 .گرفتم رو مینا یشماره. داشتم رو امین فقط

  داداش؟ جونم -
 . شمال بریم ۹ فردا کن جور رو نفریشیش-پنج امین -

 .داد جواب شوکه
  شماله؟ وقتِ چه االن! هومان سرت به زده! چی؟ -
 . ببریم خوایممی رو دختره این. رو هابچه کن جمع! امین -
  دختره؟ کدوم -
 . روز اون بود آورده رو آسا. هدا مهد مربی -
 !اوکیه ایول! آها ون؟ا -

  داشت؟ چی دختر این مگه. بشه راضی تا بشنوه رو همین بود منتظر انگار. کرد قطع
 .بودم جوری یه. داشتم اضطراب. بودم نگران شهمه. نرفت هم روی پلکام صبح خود تا
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 راه؟ کدوم آخه یول. ترسیدممی برم اشتباه رو راه اینکه از. ترسیدممی من و بود نیفتاده اتفاقی هیچ هنوز
 منم. میشه سفر این تو بشه چیزی قراره اگه حتماً گفتمی. کنه من عاشق رو دختره شده هرجور خواستمی هدا
 پیش خوادمی و میگه اون که جوراون اومدنمی بدم هم خودم انگار. خواهرم به بودم سپرده رو چیزهمه. بودم گیج
  میشه؟ چی تمگذاش خودم با که وقراریقول خب ولی بره؛
 .ایستادم شدهداده آدرس طبق شونخونه در دم نه ساعت سر

  سنش؟ این با کردمی کار دیگه چرا پس داشت؟ خونه جایی همچین تو. موند خیره برج روی نگاهم
 : شد بلند هدا صدای. بشه خالی وخیالفکر از تا دادم تکون رو سرم خیالبی
 .دیگه بیاد بزن زنگ برو بشه؟ چی منتظری -
 (.بیار) بیال رو خاله( برو) بلو بابایی( آره) اله -

 : گفت آلودیخواب و خسته صدای. زدم رو واحدش زنگ و شدم پیاده
 . میام االن -

*** 
 دیشب-تانیا

 !آقا این به برسه چه کردم تعجب هم خودم بودم گرفته که تصمیمی از
 به خبردادن بدون هم اون. متفاوت آدمای با هم اون ت؛مسافر برم خواستممی باراولین برای. بودم زدههیجان
 بازش و اتاقم کشوی سمت رفتم و برگشتم که بیرون برم خواستم. کردمی زیاد رو امشورهدل کمیه این و سیوان
 بیرون خونه از سریع و بستم رو کشو بشم پشیمون اینکه از قبل( سیگار بسته) شبسته روی زیادی مکث با. کردم
 . زدم

 . ببردشون باد شدت شاید. بشم راحت شاید تا پارک سمت دویدممی و شدمی اکو مغزم تو صداها
 . رفت
 کجا؟
 !رفته اون …رفت بدون فقط

 !لعنتی! لعنتی
 .شد بلند سرم پشت مردم صدای که قدریاون کردم؛ بیشتر رو دویدنم شدت

 ! اومده؟ پیش مشکلی خانم -
  خواین؟می کمک -
 شده؟ چی -
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 . دویدممی بهشون توجه نبدو
 ! رفته

  کجا؟
 ...رفتش. رفته. رفته
 مخم حاال. کشیدم نفس تندتند. بودم افتاده نفس از و بود شده تاریک حسابی هوا ولی بودم؛ دویده چقدر دونمنمی
 ! خالی خالیِ بود؛ خالی
 آرومآروم برف ریز هاینهدو. داشت کمی سوز هوا. انداختم پارک خالی قسمت هاینیمکت از یکی روی رو خودم
 . خریدم ساندویچم یه راه سر. افتادم راه خونه سمتبه بزنم، یخ اینکه از قبل. اومدنمی پایین
 .شدم ولو تخت روی. بود شده سه کنم، جمع رو وسایلم و بیام کنار خودم با تا. بود شب یازده خونه، رسیدم وقتی
*** 

 تونستممی خب ولی بدم؛ تغییرش بود رفته یادم لعنتی. بود هفت ساعت. مکرد باز رو چشمام گوشیم آالرم صدای با
 و خوردم مختصری صبحونه. شد بهتر حالم گرفتم که دوشی با. کشوندم حموم تا رو خودم زوربه. بگیرم دوش یه

 و مخونه رد دم بیان بود قرار هدا یگفته طبق. بشه نه تا دادم لم مبل روی که بود ونیمهشت ساعت. شدم آماده
 .ببرن هم رو من

 .برد خوابم که بود نگذشته هم دقیقه یه هنوز
 .بود هومان. رفتم آیفون سمتبه. بود نه دقیقاً ساعت. باال پریدم خونه زنگ صدای با
 سیوان اگه که سپردم نگهبان به. پایین رفتم و شدم آسانسور سوار و برداشتم رو کیفم و ساک «میام االن» گفتن با

 .نمیشه پیداش هاحاالحاال دیگ بودم مطمئن هرچند. گردمبرمی شنبه بگه اومد،
 ماشینش. ماشینش عقب صندوق تو گذاشت و گرفت رو ساکم که کردم سالم. شد ظاهر جلوم هومان رفتنمبیرون با

 بودمش؛ دهدی سیوان هایمهمونی تو ولی نیستم؛ وارد اینا و ماشین اسم تو زیاد من خب. اومدمی خوب نظربه که
 .خوبیه ماشین یعنی پس

 .کردم ـوسش*بـ متقابالً هم من. کرد ـوسم*بـ و ـغلم*بـ پرید آسا. کردم سالم هدا به و نشستم آسا کنار عقب
. افتادن راه سرمون پشت بوقش با هم ماشین چندتا دقیقه چند بعد. روند سمتی یه به و شد ماشین سوار هومان
 .کرد خونیهم به شروع هم آسا. زیاد رو آهنگ ایصد و کرد روشن رو ضبطش هومان

 دلگهت دله خاک کنی امل تا /ماه از تل ماه از تل ماه از تل ماه ای/ نول از تل نول از تل نول از تل نول ای -
 کنی امر تا /هما از ترماه ترماه از ترماه ای /نور از نورتر از نورتر ای.)شاه از تل شاه از تل شاه از تل شاه ای. هستم
 .(شاه از ترشاه از ترشاه از ترشاه ای /هستم درگهت دل خاک
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 .شد ملحق بهش هم هومان کردم احساس کم کم
 .نباشم و بخواهی یار اگر هیهات -

 ! ایپایه یخانواده چه
 .چسبید من به آسا شد، تموم آهنگ که همین

 .دیگه بخون هم تو خاله -
 .نیستم بلد که من عزیزم -
 تکتک تکتک اردک. کنی گوش توتوله متل اتل باید تو ها؟آهنگ این به چه رو تو بچه آخه بگه نیست کیی

 .اردک
 .بلده خاله که بذار( رو) لو آهنگ اون بابایی خب -

 : گفت متعجب هومان
 !کدوم؟ -
 .رو خانمم خوامتمی -

 .دادم گوش چندبار مهد تو رو این که بود یادش! باهوشی بچه چه
 .بهش رسید تا کرد پایین باال آهنگ چندتا هم مانهو

 ! وای. بخونم بودم مجبور منم حاال
  اومد؟می بدم یعنی

 و پریدمی پایین باال صندلی روی و بود گرفته رو دستم آسا. پیوستم خونیشونهم به هم من آسا اصرارای با باالخره
 .خوندیممی یعنی خوند؛می
 چتر یه!/ شاعرانه چه /بباره اگر بارون /امشب؟ میشه چی! به به! به به /قرارهبی چه قلبم /یاره دست تو دستم -

 ـستت*مـ چشمای به زنممی زل /عاشقانه هایپرسه و کنار دریا /و خیس
 جمع رو خودم سریع ولی شدم؛ الل زده زل بهم اینکه دیدن با. شد کشیده ماشین آینه سمتبه نگاهم خودآگاه نا

 .کردم
 . آرومم عشقت با /خانمم خوامتمی!/ بهانهبی تشونه روی ذارمگمی سر -
  

*** 
 هومان
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. کردم رانندگی جمع رو حواسم هدا سقلمه با. بردارم ازش چشم دیگه نتونستم دید، خودش روی رو نگاهم وقتی
 رباآهن یه مثل دونم،نمی. بود جوری یه چشماش. نبود خودم دست اصالً. زدم زل بهش جوریاین شدنمی باورم

 .خیلیه برگردیم سالم ،من هایبازیبچه این با. بود
 .داره نگه جا یه گفتم و زدم زنگ امین به خواست،می پفک و چیپس که آسا حرف با

 همین به. بره راه کمی که پایین اومد هم هدا و سرشپشت هم تانیا و شد پیاده آسا. ایستادم مغازه چندتا کنار
 سبحان و سجاد که دیگه ماشین یه و بود آورده رو خواهرش، آتوسا، امین. شد خالی هم ااین امین ماشین صورت
 . ۲۵ خواهرش و ۲۷ شیما. بود ودوسی سنیمون رده پسرا همه ما. شیوا خواهرش، و شیما و سبحان نامزد بودن،
 . بود شیما دوست آرام چون کردم؛ قطع رو وآمدمرفت دیگه هم من رفت، آرام وقتی

. کنه جیبش توی دست اون بذارم تونستمنمی منم. کرد متعجب رو همه و بره تانیا با خوادمی که گفت زورهب آسا
 . افتادم راه سرشون پشت ناچار
 با تانیا. داشت نظری یه هرکدومش مورد در و دادمی نشونش رو خوراکی هایبسته و کشیدمی رو تانیا دست آسا

 گیر بهش هدا مثل تانیا که بود خوشحال آسا و داشتبرمی هرکدومش از ستهب دو سریع بعد و کردمی گوش دقت
 و دادم رو کارتم. رفتم جلو که کردمی حساب داشت فروشنده و بود شده تموم خریدشون. دارن ضرر اینا که نمیده
 .گفتم رو رمزم

 .کرد بسته و باز عصبی رو چشماش دیدنم با و آورد باال رو سرش
 ! مهبد آقای داشتم پول پسچی دوتا اندازه -
 : گفتم آروم و سرش کنار بردم رو سرم. گرفت امخنده لحنش از
 .کنه جیبش تو دست خانم هست مرد یه وقتی زشته خب ولی نیست؛ شکی که اون در -

 .افتادم راه سرشونپشت دوباره و برداشتم رو خرید بزرگ مشمای و گرفتم رو کارتم
 . بودن داده چایی سفارش و بودن نشسته ـل*بغـ یمغازه تخت روی هابچه ،اومدیم بیرون مغازه از وقتی
 کنار تانیا. بود هم رویروبه تخت دوتا. شدم کفشاش درآوردن مشغول و کردم ـل*بغـ رو آسا و نشستم امین پیش
 :گفت سجاد. نشست تخت لبه هدا

  هومان؟ کنینمی معرفی رو ایشون -
 : گفت سریع هدا آوردیم؟ خودمون با رو آسا مهد مربی گفتممی گفتم؟می چی. وندمم لحظه یه. بود تانیا منظورش

 .منه دوستای از -
 : گفت پررویی با شیما

  دوستت؟ -
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 : داد جواب تانیا خود
 .کنممی کار هداجون مهد تو من -

 . بگه نامربوط چیز یه شیما ترسیدممی و بودم نگران شهمه
 : پرسید سجاد

  خانم؟ چیه اسمتون -
 .تانیا -

 چمه؟. اومدنمی خوشم زنهمی حرف تانیا با داره اینکه از اصالً. کرد تعجب سجاد
  چی؟ یعنی! جدی؟ -

 دید که سجاد. زدمی یخ آدم. کردن تزریق چشماش به انگار سرد چیز یه. بکنه تغییر تانیا نگاه رنگ شد باعث که
 .داد تغییر رو بحث مونده، جواببی سوؤالش

 .خوشبختم دیدنتون از هرحالبه -
 . کرد اکتفا سرش دادنتکون به تانیا
 : پرسید شیما دفعهاین

 چیه؟ یهویی مسافرت این قضیه -
 : گفت هدا

 .چیدن رو برنامه این امین و هومان -
 : گفت و داد تکون فهمیدن معنی به رو سرش شیما

 .دونیدنمی قابل دیگه مگفتی. بودیمتون ندیده بود چندسالی! هومان آقا یهویی چه -
 .بودم متنفر ازش که بود هاشکنایه و تیکه همین خاطربه
 . بود نشسته تانیا و هدا کنار و نبود حواسش که انداختم آسا به نگاه یه
 .کردم نگاه بهش سرعت با زد که حرفی با
  داری؟ خبر آرام از -

. بود آورعذاب اومد، وجود به حرفش با که سکوتی. آسا پیش نه ولی کشه؛می پیش رو بحثش باالخره دونستممی
 . کنم نگاه تانیا به التماس با تونستم فقط چرا دونمنمی. بود کرده جلب رو کوچولوم دختر توجه که این همه از بدتر

  
*** 
 تانیا
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 بحث ادامه تو داشتم دوست. شد ساکت جمع یهو که مهمه خیلی قضیه کردم احساس ولی بود؛ کی آرام دونمنمی
 که بود این رسید، ذهنم به که فکری تنها. نذاشت هومان خواهش از پر نگاه اما دربیارم؛ سر چیهمه از و باشم

. گذاشت امشونه روی رو سرش آسا. شدیم دور اونجا از و گرفتم ـغلم*بـ رو آسا همین برای. آساست به منظورش
 .ناواضح اما اومد؛می هم اینجا تا بحثشون صدای

 عصبانی همین برای بابا) شد ناالحت پلسیدم، ازش وق هل. شد عصبانی همین بال بابا! منه مامان( آرام) آالم -
 (.شده ناراحت پرسیدم، ازش هروقت. شد
 . بشم قدشهم تا نشستم و زمین روی گذاشتمش. بود بعید حرفا این کوچولویی این به بچه از
 !کوچولو خانم ببینمت -

 .گرفت آتیش دلم. سوخت دلم. بود خیس شچشما آورد باال رو سرش
 ! ببین رو خاله باشه؟ نکن گریه -
 : دادم ادامه مکث کمی با
 .خوبه خیلی این. داره دوستت خیلی که داری بابا یه االن تو -
 خوادمی( هدا عمه) اودا عمه. کار( سر میره) سله میله همیشه نیست( پیشم) بیجم وقتهیچ اون نیس خوب نه -

 داد سرش) زد داد منم سله. زنهمی داد( سرش) سلش شهمه بابام ولی( کنه پیدا مامان) تونه بیدا مانما بالم
 ( کننمی دعوا مونخونه میاد هدا عمه هروقت) توننمی دعبا اونمون میاد اودا عمه هلوق( زنهمی
 مادرانه رو من هم یکی داشتم وستد که روزایی تمام اندازه به. خودم هایتنگیدل تمام اندازهبه کردم؛ ـغلش*بـ

 .کنه ـل*بغـ
 ! بابا آسا -

 ! سبز سبزِ سبز،. رفته کی به چشماش آسا فهمیدم تازه. بود سرخ چشماش. برگشتم سمتشبه و شدم بلند
 .کردنمی نگاه باباش به و بود چسبونده من به رو صورتش محکم آسا اما

 : گفت آسا به رو و نشست پاهاش روی کنارم کمی یفاصله با هومان
  قهری؟ کنی؟ نگاه باباتو خواینمی -

 و پدر یه برخورد صحنه دیدم؛می جدید هایصحنه. انداخت هومان ـوش*آغـ تو رو خودش حرفی هیچ بدون آسا
 با داشت سبحان. برگشتم هدا پیش. باشن راحت تا گرفتم فاصله ازشون و کردم خفه دهنم تو رو آهم. دخترش

 نفهمیدم؛ دقیقاً رو چیش سر و چی برای. کرده دعواش حسابی هومان معلومه. کردمی آرومش و زدمی حرف شیما
 . دربیارم سر داشتم دوست خیلی ولی
 .اومد سمتمبه دیدنم با هدا
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 .شد جوریاین نرفته هنوز ببخشید -
 : گفتم و زدم لبخند

 .میفته اتفاقا این از جاهمه باالخره نداره، عیب -
 هاماشین سوار سکوت تو همه باالخره. بپرسم چیزی نکردم جرئت که جوری نشست؛ چشماش تو غم و کشید آهی

 . افتادیم راه و شدیم
 . رسیدیم که بود ظهر نزدیک

 .آورد زبون به شیوا رو ذهنم توی حرفای. درآوردم شاخ ویال وضعیت دیدن و واردشدن با
  کنن؟ شآماده نگفتی مگه هومان؟ جوریهاین چرا اینجا -

 .اومد کشید که هوفی صدای
 .بشینید فعالً االن. بود رفته یادم کل به نه -
 این که نفری دومین. آورد بیرون جیبش از رو گوشیش و داد لم روش و انداخت کنار رو مبل روی ملحفه خودش و

 . بودم من کرد، رو کار
  

 .نشست کنارم هم آسا. نشستم و کردم بلند رو مبل روی یملحفه
 .باقر سالم -
- ... 
 نیستی؟ ویال -
- ... 
 .اومدم هابچه با. برگردین دیگه ساعتنیم تا خب،خیله -

 و کردم بلند رو مبل روی یملحفه. بود بیهوشنیمه آسا. انداخت میز روی رو موبایلش ش،مکالمه شدنتموم از بعد
 . نشست کنارم هم آسا. نشستم
 چه. شد پوزخند مثل چیزی یه و اومد کش لبم یگوشه. تماسی نه زنگ هن نبود؛ خبری. آوردم بیرون رو گوشیم
 داشتم؟ توقعی

 . دادم تکیه مبل به رو سرم
*** 

 هومان
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 نگاه تانیا به که کردم سعی هرچی. بود بـرده خوابش و بود تانیا پای روی سرش شد؛ کشیده آسا سمتبه نگاهم
 اتاقای از و اومدن دیگه نفر چند و زنش و باقر. دادم تکیه دستام به رو سرم. بود بـرده خوابش هم اون. نشد نکنم،

 .بودم مونده کنارشون من اما دریا؛ لب بودن رفته هابچه. کردند تمیزکاری به شروع باال
  کنم؟ تمرکز تونستمنمی چرا. شدممی گم بیشتر کردم،می فکر بیشتر هرچی
 اون! من به لعنت اه. شم درگیرش جوریاین بخوام که نبودم سست انقدر من کاش. کردنمی پیله انقدر هدا کاش
 چرا پس. باشم تفاوتبی باید االن. کنممی فکر سنش بودنکم به دارم که نمیشه هم باورم حتی! سالشه ۱۹ فقط

 کم سنش اگه یعنی. کنهنمی فکر چیزا این به اصالً هدا. سپردممی هدا دست رو چیهمه نباید کردم؛ اشتباه نیستم؟
 . نکنم فکر بهش دیگه تا دادم تکون تندتند رو سرم... نبود

 اتاق یه هرکی. خوردیم ناهار و کردم صدا رو هابچه. ستآماده ناهار گفت خانم شمسی که بود سه نزدیکای ساعت
. بودند وسالسنهم تقریباً چون اتاق؛ یه تو فرستاد رو تانیا و آتوسا هدا،. اتاق یه تو سجاد و امین و من. کرد انتخاب

 .بود دوتخته اینجا اتاقای چون اتاق؛ یه هم شیوا و هدا. اتاق یه هم سبحان و شیما
 .اومد اتاق تو سجاد

  بخوابم؟ کجا من -
 :گفتیم زمانهم امین و من
 .زمین رو -

 : گفت داد با و شد جمع شقیافه
 .خواممی تخت من بابا برو -

 : گفت امین
 . نزن داد هابچه مثل ریجواین! شدهذلیل زشته -
 .کرد اشاره ـغلی*بـ اتاق به چشم با و
 .اینجاستا دختر -

 .شد شل سجاد نیش یهو
 ! دختریه عجب راستی -

 : وگفت خنده زیر زد امین. کردم اخم
 . رسیدی دیر دادا، داره صاحب -

 .شد ناراحت سجاد
  چندسالشه؟ مگه -
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 : گفتم عصبی
  آخه؟ چه تو به -

 صاحبشه، این که گفتمی اشاره و ادا با داشت امین. برگردم شد باعث که سرمپشت به بعد و کرد اهنگ بهم متعجب
 . نزن حرف

 . خنده زیر زدم شقیافه دیدن با
  هومان؟ جدی -

 حس. شدم جوری یه باشه من برای اینکه از فقط. بگم چی دونستمنمی. شد قطع مخنده. برگشتم سجاد سمت
 گرفتم تصمیم پیش ساعت چند انگارانگارنه. پیچید دلم توی بودند، کرده نابودش که بود توق خیلی که مالکیتی

 . اومد ابروهام بین رنگیکم اخم. نکنم فکر بهش دیگه
 .دونمنمی -

 : گفت و نشست چِفتم سجاد
  شدی؟ عاشق -

 .شد بلند گردنم ترق صدای که آوردم باال رو سرم سریع انقدر
 ! گون چرت شدی؟ دیوونه -

 : گفت و کرد نگاه امین به من به توجه بدون سجاد
  نشده؟ -

 :زدم داد. شدم ترعصبی کرد، تأیید سر با که امین
 ! ایددیوونه شما بابا، برید -
 . رفتم دریا سمت و زدم بیرون ساختمون از دو حالت با و
  

*** 
 تانیا
 کوبید محکم رو در و زد که دادی با اما کنه؛ رفتار مآد مثل مسافرت تو حداقل کردممی فکر! روانیه کالً پسر این

 من دیدن با و اومد بیرون امین موقع همون. اومدم باهاشون کردم دیوونگی. شدم خشک در جلوی زدهبهت بهم،
 .شد باز نیشش

 .زنهمی داد باشه خوشحالم. جوریهاین کالً این نیست، چیزی -
 .نیست جوریاین هومانم وگرنه کردین؛ کارشچی شما نیست معلوم! بزن حرف درست داداشم درمورد امین اِ -
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 : گفت سجاد و شد بلند امین سرپشت از یخنده صدای
 جونم؟ هدا مطمئنی -

 : گفت من به رو و رفت غرهچشم هدا
 .شدی خسته خیلی بخواب، برو بیا -
 . اتاق داخل داد هلم رسماً و

 شدناتاقهم برای شخص بهترین لحاظ این از و بود حرفکم من مثل که بود ساله۲۰ دختری آتوسا، اتاقیم،هم
 االن یعنی. زدم زل سقف به و انداختم تخت روی رو خودم. دریا کنار برم ترسریع هرچه داشتم دوست. بود باهام

  نه؟ یا کنهمی دعوام اینجا؟ اومدم من فهمیده کنه؟می کارچی سیوان
 .بگیرم تصمیم زندگیم برای و باشم خودم مراقب تونممی خودم و سالمهنوزده االن من خیال،بی
 سرم دور کوچیک حوله یه همین برای بود؛ سرد هوا. گرفتم سریع دوش یه و برداشتم رو محوله. شدم بلند جام از

 اتاق تو آتوسا. پوشیدم ایمسورمه تاپ روی سفید ایسورمه چهارخونه پیراهن با ایسورمه جین شلوار یه پیچیدم،
 .زدم صداش. کردمی باال و پایین رو هاپله داشت آسا. رفتم بیرون اتاق از. نبود

 ! آسا -
 .اومد سمتمبه و برگشت صدام با
  ای؟خاله بله -
  کجاست؟ هدا عمه -
 . اتاقشه تو -
 .کوچولو مرسی باشه، -

 .کیه برای اتاق کدوم دونستمنمی حتی. رفتم اول اتاق سمت
 .زدم در
 له؟ب -

 . زدم ضربه و رفتم بعدی در سمت خیالبی. بود مردونه صدا
 بله؟ -

 .کردم باز رو در آروم. هداست صدای خب
  داری؟ سشوار هداجون -
 .بهت بدم تا بشین بیا عزیزم، آره -

 .افتاد بود، اتاق تو که هومان به نگاهم که نشستم تخت رو رفتم
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 . اختماند باال ایشونه خیالبی ندیدمش؟ چرا پس
 .کردم بلند رو سرم صداش با
 . بخوریم کنیم کباب ماهی دریا ریممی شب بگو هابچه به -
 اتاق رفتم سشوار گرفتن با منم و رفت حرف این گفتن با هومان. شد بد حالم کنیم کباب رو ماهی اینکه فکر از

 آتوسا. اتاق تو آورد رو هاشبازیاباسب آسا که کردممی خشک رو موهام. رفتمی ور گوشیش با داشت آتوسا. خودم
 . شدم بازی مشغول آسا اصرارهای با هم من. شد آسا همراه و کرد ذوق کلی دیدنشون با
  

*** 
 هومان
. بود داده لم ـغلم*بـ تو آسا. بودیم نشسته دریا لب بودیم، کرده درست که آتیشی دور همه بودو شب هفت ساعت

 سجاد. بود آتیش به خیره شیوا. رفتمی ور گوشیش با آتوسا. زدنیم حرف آروم هم کنار شیما و سبحان
 زده زل بهش و بود نشسته دریا کنار مونهمه از جدا تانیا اما خندوند؛می رو امین و هدا و وردآدرمی بازیمسخره

 آهسته و بود شده همراه نسیم با و بود اومده بیرون شالش زیر از موهاش. خواستمی دریا از چی دونمنمی. بود
 .کردمی پرواز

 ناخودآگاه. رفت فرو تاریکی تو دریا راستای در و شد بلند یهو کردم،می نگاه موهاش و باد بازی به که جورهمین
 .کرد جلب رو هدا توجه که شدم بلند

 !هومان -
 که نکشید طول یشترب دقیقه چند! کنممی رفتار هابچه مثل دارم خدا وای. سرجام بشینم که کرد اشاره سر با و

 :گفت. کردمی شیطون رو شقیافه و کشیدمی شعله چشماش تو آتیش نور. اومد آتیش سمت و برگشت
 . تو میرم من -

 : گفت هدا
  خوری؟نمی ماهی -
 . تو میرم سردمه هداجون ممنون نه -
 . راحتی هرجور باشه -

 : زد غر هم آسا
 (.سردمه) سلدمه منم -
 .میارم رو شامتون من تو برو خاله با خب،خیله -
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 .رفتند ویال سمت و گرفت رو آسا دست تانیا
 یه حتی خواستنمی دلم اصالً. بود خوب خیلی این و نکنه بحث من با دوباره کردمی سعی و بود ساکت شیما
 .آرام درمورد هم مخصوصاً بزنم؛ حرف باهاش دیگه یکلمه
 .بود باز نیشش. نشست رومروبه اومد سجاد

  شادوماد؟ شد چی خب -
 .کردم نگاهش عصبی

  شد؟ چی چی -
 .کوچولو خانم قضیه رسیدی؟ نتیجه به -

 .خندید ریزریز امین
 !سجاد نریز مزه -

 .کننمی مسخره رو من اینام وحسابیه،درست اعصابم خیلی من. خنده زیر زد پقی
 .کن درست رو ماهیا حرفا این جایبه -

 .بود سرد هوا گفت؛می راست. کم یفاصله با دریا رویروبه دقیقاً بود؛ نشسته انیات که جایی رفتم و شدم بلند
 .زدم زل دریا به وقته خیلی معلومه. بودن شده خوردن آماده ماهیا تقریباً کردند، صدام که سجاد و امین
 .کرد نازک رو صداش سجاد. گذاشتن ظرفی توی رو آسا و تانیا سهم

 .براشون ببر عزیزم بیا -
 فهمیده شونهمه کنم فکر. کرد نگاهم خنده با بود، شده متوجه که هم هدا. سجاد این دست از. خندید ریزریز و

 فاصله ازشون. بهم چسبوننمی رو دختره دارن الکیالکی. گفتممی چیزی هدا به نباید کردما، اشتباهی چه. بودن
 . اومدمی زیونتلوی صدای فقط و بود ساکت ساکت خونه. ویال رفتم و گرفتم

 . دیدمی کارتون آسا و بودن داده لم مبل روی تلویزیون جلو دوتاشون
 .شام بیاین -

 .باال پرید صدام با که بود فکر تو انگار
 کردممی آماده کوچیککوچیک رو ماهی گوشتای براش. شدم آسا غذای مشغول خودم و گذاشتم جلوشون رو ظرف

 . دادممی دستش به و
  

*** 
 تانیا
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 و سرکش وحشی، دریا. اومدمی سمتمبه انرژی یه انگار اما بود؛ مسخره. بودم زده زل بهش و بودم نشسته دریا کنار
. کنهمی نگاهم داره یکی کردم احساس گذاشتم، پام روی که رو سرم. رفتمی عقب و اومدمی جلو نشدنیرام
 رفت؛می وراون و وراین هی و بود اومده بیرون شالم از هاممو. وزیدمی آرومی باد. شدم خیره دریا به دوباره خیالبی

 رو سرم. کنم تمرکز تونستمنمی که بود زیاد انقدر دیدزدن حس این. شال زیر بدم نداشتم رو شحوصله ولی
 حسش من اما شد؛نمی دیده چیزی و بود تاریک تقریباً. برگردوندم بودند نشسته هابچه که جایی مخالف، سمتبه

 .کردم حرکت سمت اون به و شدم بلند. کردممی
 هان؟ کنین؟می کارچی اینجا -

 .افتاد پایین سرشون
 .خانم رئیسه دستور -
 . کنن رفتار احترام با کردنمی سعی. عقب دادم رو موهام دستم با
 . نگیریم رو جلوتون گفت رئیس ولی اومدین؛می بیرون تهران از نباید -

 خب منه؟ تقصیر مگه اصالً. کردم هماهنگی بدون کار یه دوباره. هست حواسش پس. دادم بیرون فشار با رو نفسم
 یکی دارم احتیاج من دونم؟می واقعاً یعنی. نکنم و کنم کارچی باید دونممی دیگه هم بعد. بود رفته سر محوصله

 .رفتم پیش جوری این رو زندگیم تموم یعنی. بگه بهم
 اعصابم. شد جوری یه دلم ماهیا به نگاه با. برگشتم رو بودم رفته که راهی. شد راحت المخی داشتن رو هوام اینکه از

 . ویال برگشتیم آسا با و آوردم بهونه همین برای بود؛ داغون هم
 .کردممی فکر من و دیدمی تلویزیون آسا

*** 
 گذشته

 ! تانیا -
 . کردم شک شنواییم به که بود گفته آروم انقدر

  رئیس؟ بله -
 . هست بهت حواسم مدت این تو. دنبالت میام سریع خب؟ کوتاهه، مدت یه فقط باش، خودت مراقب -

 :کرد زمزمه گوشم تو و کرد ـغلم*بـ آروم بعد و گرفت دستاش تو رو هامشونه
 .نمیدم دستت از -
 . رفت و گرفت فاصله سریع خیلی و

*** 



 

 

49 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 حال
 .شام بیاین -
 نگاه کارهاش به دقت با. نشست آسا کنار خودش و گذاشت میز روی رو ظرفی ؟اومد کی این. باال پریدم جام تو

 . کردم
 .بایستم شد باعث صداش که شدم بلند بشم، احساساتی اینکه از قبل. جدید هایصحنه هم باز
  خوری؟نمی -

 . برگشتم
 . ندارم دوست مرسی، نه -

 .شد پیدا کوچیکی چین ابروهاش بین
  بپزه؟ برات چیزی یه خانم شمسی نگفتی زودتر چرا پس -
 . دارم عادت خیال،بی -
 . کردم پرت تخت روی رو خودم. افتادم راه اتاقم سمتبه و

 .کنم فکر چیزا این به نباید! بشم احساساتی نباید! لعنتی اه. اومدمی چشمم جلوی آسا به هومان غذادادن تصویر
 باید لعنتی اه. کنه دور تصویر و حرف و فکر همهاین از رو من هک چیزی یه. داشتم احتیاج لعنتیم سیگار به شدیداً

 !آوردمشمی
 . خوردم و درآوردم کیفم از آورخواب یه
 پتو داخل به بیرون از نور و بود فایدهبی انگار ولی کشیدم؛ سرم روی رو پتو خورد،می چشمم به مستقیماً که نوری با

 . نشستم و اومدم بیرون پتو زیر از بدبختی با ولی بودم؛ گیج هنوز بودم خورده دیشب که قرصی خاطربه. اومدمی هم
 ! شدی بیدار باالخره خانم عجب چه -

 . ببینم رو آتوسا صورت تونستم تا کردم بازوبسته چندبار رو چشمام
  چنده؟ ساعت مگه -
 . بریم هم ما شو حاضر. کنن بازی والیبال بیرون رفتن هابچه. دوازده -
 چشمام دور پُری چشم خط. کنم آرایش کمی گرفتم تصمیم م،کردهپف چشمای دیدن با. رفتم دستشویی سمتبه

 و انداختم موهام روی شالی و زدم کرمی رژ. پوشیدم تاپم روی رو سفیدم بافت. کنم رفع رو چشمم باد تا کشیدم
 . بیرون رفتیم و خوردم یمختصر صبحونه خودم گشنگی و آتوسا اصرار به. پوشیدم ایسورمه هایصندل

 . کردنمی بازی والیبال دودسته تو هم بقیه و کردنمی بازی باهم آسا و هدا ساحل کنار
*** 
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 گذشته
  کنیم؟ بازی والیبال -
 م؟بچه مگه. نه -

  نه؟ مگه بود، بچه
 باشه؟. کنیم بازی یه خب -

 :گفت و کرد فکر کمی
 .بلدم بازی یه فقط من -
 .زدم زل تشصور تو خوشحالی با
  بازی؟ چه -
 .دو -
 دو؟ -
  بازیه؟ دویدنم مگه. کردم نگاه بهش گیجی با
 . بده انجام بازنده باید خواست هرچی برد هرکی. دوییممی نونوایی سر تا آره، -
 .برگردوندم رو روم قهر با
 .وقتهیچ برمنمی من. بابا برو -

 .خندید
 .بریمی هم تو باالخره کوچولو، خانم نترس -
 .کرد اشاره کوچه به. برگشتم سمتشبه
 .سه. دو. یک ای؟آماده -

*** 
 حال

 . اومدم خودم به صورتم، جلوی دستی حرکت با
  خوابیدی؟ ایستاده -
  کردن؟می نگاهمون نگرانی با همه چرا. انداختم شیما سرپشت به نگاه یه. بود شیما. زد ایمسخره لبخند و

 : گفتم و افتادم راه هابچه سمتبه
 .کردممی نگاه رو بازی داشتم نه، -

 : گفت سجاد. بودم هابچه کنار
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 .بازی بیا -
 . نیستم بلد -
 .کرد نگاهم تعجب با
 .گیریمی یاد سوتهسه نیست؛ سختی چیز -

 .گیریه چه
 .بدین ادامه رو بازی شما. بگیرم یاد ندارم دوست -
 .کردم دویدن به شروع دریا موازات در و دادم عتسر رفتنمراه به آرومآروم و رفتم دریا سمتبه

*** 
 هومان
 رو بعدش یجمله ولی شد؛ جمع صورتمون همه که بود تلخ قدراون« .بگیرم یاد ندارم دوست» گفتن موقع لحنش

 .بره یادمون شد باعث که گفت تربااحساس
 کردیم نگاه هم به تعجب با همه لحظه یه. رتندت و تند بعد و آروم خیلی اول دوید؛می داشت. کردم دنبالش نگاهم با
 و آروم. دختر این عجیب رفتار از بود پر من ذهن ولی شدیم؛ بازی مشغول دوباره. انداختیم باال رو هامونشونه و

 .تند هم هاوقت بعضی و بود مهربون واقعاً لحنش وقتا بعضی. دادمی جواب موقعبه. مرموز کمی البته و بود ساکت
 زل بهش چقدر دونمنمی. نرم و آروم شدت، با نه ولی دوید؛می. شد معلوم دور از اندامش تا کشید طول ساعتی یک
 .گرفتم بود شده ترنزدیک حاال که ازش رو چشمام سجاد یسقلمه با که بودم زده

 !داداش خوردی رو مردم دختر -
 .کرد بحث وارد هم رو امین همیشه مثل. رفتم بهش ایغرهچشم

  مردم؟ دختر به زده زل نیست ساعت سه امین؟ میگم وغدر -
 . خنده زیر زدن باهم و کرد تأیید سر با همیشه مثل هم امین
 .کشنمی رو من آخر اینا

 . خندیدمی که بود خوب حالش انگار. ایستاد هدا و آسا کنار و رفت
 گرم چشمام هنوز. رفتیم استراحت برای ههم. بزنیم چرخ شهر تو بریم غروب نزدیکای شد قرار خوردیم، که رو ناهار
 دریا سمتبه داشت و بود کرده عوض رو لباساش تانیا. رفتم پنجره سمت. اومد خونه در صدای که بود نشده

 . نشست بود نشسته دیشب که جایی. رفتمی
 . شدم ولو روش و تخت سمت رفتم بعد و کردم نگاهش دقیقه چند

 .شو بلند هومان -
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  بله؟ -
 .کرد کمکم حرفش با هدا که کنم باز رو چشمام ردمک سعی

  ندیدی؟ رو تانیا -
 .نشستم سرجام

 . ساحل کنار رفتمی داشت چرا، -
 .شد نگران

 .که نیست -
 .بدوئه رفته حتماً -
 ساعت؟ سه -

 بیرون؟ بریم قراره دونستنمی مگه نیست؟ که ساعته سه. باال پریدم
 .بود پنج خورد؛ سر ساعت روی نگاهم
 .اومد سبحان صدای

 .پنجه هنوز. دیگه میاد هدا، نباش نگران -
 . بگردم رو اطراف میرم گفتم و کردم عوض رو هاملباس. بود گرفته شورهدل رو من ولی
 برگشتم. بود داغون اعصابم. زمین تو بود رفته و بود شده آب انگار. بود فایدهبی و گشتم رو اطراف تمام ساعت یه
 ازش خبری هیچ هنوز بود معلوم نگرانش صورت از ولی برگشته؛ تانیا بگه که هدا به زدم زل یدام با و خونه تو

 .نشده
 شده نگرانش هم شیما حتی همه کل، در. خواستمی رو شخاله و کردمی گریه آسا. کردم پرت مبل روی رو خودم
 . بودیم
  .خبربی هم اون بود؟ زده غیبش کجا یهو. گرفتم دستام تو رو سرم

*** 
 تانیا
 . شد نزدیک بهم یکی که برگردم خواستممی دیگه. بودم زده زل ساحل به که بود ساعتی یه

 . نکردم توجهی اما شناختمش؛نمی
 .خانم تانیا سالم -

 از یعنی رو؟ اسمم بود نکرده قدغن سیوان مگه گفت؟ رو اسمم چرا ولی زد؛می حرف احترام با. پرید باال ابروهام
 . باشه اونا از که خوردمی بهش خب ولی نیست؛ نسیوا آدمای
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  دیگه؟ کی تو -
 :گفت و گرفت سمتمبه رو سیگار جعبه

 .میاین همراهم شما به بدم رو این گفتن آقا -
 .ایهبازی چه دیگه این! سیوان دست از! آقا «کپتان»: موند سیگار اسم روی نگاهم

 .میام دنبالت منم برو -
. کردم خونه به نگاهی. شدم خیره شدمی دور داشت که مرد به بعد و جعبه به لحظه چند. تاداف راه حرفی هیچ بدونه

 .گردمبرمی بشن بیدار تا گفتم خودم با. بود ونیمسه ساعت
 . دویدم بود رفته مرد که راهی سمتبه

. دیدم داشت قرار جنگل وسط که رو چوبی کلبه تا کشید طول ساعتینیم. بود جنگل سمتبه رفتیممی که مسیری
 یه. شدمی بلند هابچو جیرجیر صدای داشتم،برمی که هرگامی. رفتم باال چوبی هایپله از. رفتم سمتشبه آروم
 .زدم صدا نبود؟ محسن چرا نبود؟ آشنا کسیهیچ چرا. خالی اما بزرگ، نسبتاً یکلبه

 !سیوان رئیس! رئیس -
 همه این اصالً. بیفتم زمین روی داشت امکان هرلحظه. رفتم اقات وسط میز سمتبه. شد خشک لبم روی تو حرف

 :کردم زمزمه و کردم دراز ادکلن سمتبه رو دستم آروم. بود عجیب برام ایستادن در توانایی
 ! نیستی سیگاری دونستممی -
 !کوچولو خانم شدی، سیگاری تو من برعکس -

 !بوم بوم بوم
 .دیگه آره بود؟ همون صداش. نداشتم زکردنبا چشم جرئت اصال. برگردم نداشتم جرئت
 :کرد زمزمه. شد نزدیک قدم یه! جیریغ

 باشی؟ زده توهم ترسیمی گردی؟برنمی چرا خورده؟ رو زبونت موش یا شدی؟ شوکه یا کردی؟ تعجب -
 .وخندید

 !بوم بوم بوم
 توش رو گذشته تمام نتونم که قدراون نه اما بود؛ کرده تغییر. برگشتم سمتشبه آروم و گذاشتم میز روی رو ادکلن
 !ترداشتنیدوست شایدم و بود شده ترشیک و ترپخته تر،مرد. ببینم

 .شد نزدیک دیگه قدم یه جیریغ،
  داداش؟ ـل*بغـ نمیای! شده خانمی چه! ببین رو کوچولوم آبجی! به به -

 : زدم داد. نخورد تکون جاش از. دادم هلش کرد، باز سر هامعقده گرفت، حرصم
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 !رفتی و کردی ول رو من. نیستی من داداش تو -
 .کرد ـغلم*بـ ترمحکم اما کنه؛ ولم که زدم وپادست. کرد ـغلم*بـ

 بعد حاال که کردمنمی باور شد،نمی باورم. خودش ـل*بغـ تو بارید. بارید و شد اشک چهارسالم این هایعقده تمام
 .باشم ـغلش*بـ تو چهارسال از

 .نشوند کنارش هم رو من و نشست و تخت کنار کشوندم
 !بودم مجبور ولی عزیزم؛ بخشید! ببخشید -
 شدم؟ ضعیف انقدر یهو چرا. کردم بغض چرا لعنتی اه
 .نبودی مجبور. میگی دروغ -
 .میدم توضیح برات -

 . دادمی شکالت بوی بدجور
 .اومد گلوم ته از آرومی صدای یه
  رفتی؟ چرا -
 . رفتم دوتامون خاطربه. بودم مجبور -

 .خوردم حرص
 .بردیمی منم خب -
 .شدنمی -

 براش که نبودم کسی تنها من مگه. برعکس هم طورهمین. بود مونده برام که بود کسی تنها اون! گفتمی دروغ
 .گفتمی دروغ داشت حتماً! آره بودم؟ مونده

  چرا؟ -
 .نبود امن جات من پیش -

 ! مطمئنم. گفتمی دروغ
 .بود -
 .نبود -

 : گفتم عصبی
  بود؟ امن سیوان پیش -
 . آره -
 ! نبود -
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 نژاد مریم ارشدی

 . بود -
 بهتره؟ من حال اون پیش نکرد فکر چرا خب

 جات میگی بعد کردند، استفاده ازم اونا. سیوان و موندم من. رفتی کردی ول رو من توکه آخه؟ دونیمی کجا از تو -
 بود؟ امن

 رو من کرد،می پیدامون سیوان آوردمتمی خودم با موقعاون اگه. ندزدنمی بهت آسیبی داشتن احتیاج بهت چون -
 .ذاشتننمی احترام بهت دیگه. کردننمی رحم هم تو به دیگه و کشتمی

*** 
 گذشته

 .رفته رئیس -
 .کشید عربده

 .کنید پیداش راحتی؟ همین به کجا؟ -
 .خورد من به نگاهش

 .اینجا بکشونیدش! ونمد نمی. کشیممی رو آبجیش بدین پیغام اصالً -
 : گفت و شد جمع صورتش محسن

 .بره جوریهمین کردنمی ولش وگرنه نیست؛ آبجیش دختره این رئیس -
 .کردنمی ولم بودم مهم براش اگه. گفتمی راست
 .کشید عربده دوباره

  چی؟ -
 :داد جواب آروم محسن

 تانیا همینم واسه کنه؛می بزرگش شونخونه میاره نهکمی پیداش زادهامام از مادرش بوده بچه وقتی رو دختر این -
 .کننمی صداش
 :گفت و کشید نفس چندبار عصبی

 .بیارین رو مامانش -
 : گفت ترس با محسن

 .مرد پارسال مامانش -
 !لعنتی چی؟ -

 :باال رفت دادش صدای دوباره و افتاد که من به نگاهش. بود خون رئیس چشمای
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 .کنین دورش جلوم از رو دختر این پس -
*** 
 حال

 حرف احترام کدوم درمورد نکردم؟ زندگی انباری تو ماه سه مگه کرد؟می فرقی چه احترامی؟ چه. گرفت نفسم
 صادر دستور خودش داد؛نمی کاریهیچ اجازه بهم مغزم. کشید تیر سرم. نبود هم شاید. بود اون با حق شاید زد؟می
 تنگِدل ساال این تمام. نداشتم دوست رو بوش دیگه. نمیده اطمینان بهم ـغلش*بـ دیگه کردم احساس. کردمی

 .نبود بودم منتظرش هاسال که قبل خوبِ حس اون. بود نشده منظم نفسم بودنش از حاال و بودم بودنش
  میدی؟ گوش -

 .شدم خیره چشماش به و کردم بلند رو سرم
  گفتی؟ چی. نه -
 . بزنیم ضربه بهشون باهم و هم کنار. باشیم باهم تونیممی ایآماده تو که حاال میگم -

 .کردم اخم
 چیه؟ منظورت -

 .ایستاد مقابلم و شد بلند. شد کالفه
 اینجا به و کنی کار هاتتوانایی رو تو که بود این خاطربه بمونی اونجا گذاشتم اگه مدت همهاین فهمی؟نمی چرا -

 .برسی
  بود؟ چی منظورش. کشید سوت مخم

  تانیا؟ نه مگه کنی؛می همکاری هامبا تو -
 . شد بلند کلبه بیرون از سروصدایی

 .بود مشخص سیوان و اون آدمای بین درگیری. رفتم کلبه کوچیک یپنجره سمتبه
*** 

 گذشته
  سالته؟ چند -

 . شدنمی ترسم مانع خوبش قیافه و تیپ اصالً. ترسیدممی ازش. ترسیدم
  اللی؟ -

 .بودم گرفته لکنت
 .هن -
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  سالته؟ چند خب -
 .پونزده... پو -
  کجاست؟ داداشت دونیمی -

 : زد داد. بدم تکون رو سرم تونستم فقط
 اللی؟ -
 !نه نه -
 .بزن حرف پس خب -

 .داشتم حق کردممی خیس رو خودم اگه
 ! دونمنمی خدابه دونم،نمی -
 .بودم بیچاره هم اومدنمدنیابه از قبل زا حتی. بودم بیچاره همیشه. بودم بیچاره چقدر. شد بلند هقمهق و
 . ببرن بیرون اتاقش از رو من که داد عالمت سر با

*** 
 حال
 .گذاشت مشونه روی رو دستش. پیشم اومد دید، که درگیریشون روی رو مخیره نگاه

 .تمومه شونهمه کار و میاد ماشین یه دیگه دقیقه چند تا -
 بیاد اینکه بودم؟ این منتظر سال همهاین من. شدنمی تزریق بهم محبتی یچه. کردمی سنگینی مشونه روی دستش

  بود؟ شده چم حاال پس. ببره خودش با رو من و
 .میگم رو مهبد یخانواده پیش فرستادنت. میده نجات رو تو کارش این با کرد فکر سیوان -

 محبت بوی حرفاش وقتهیچ اصالً نه، یا. بود دهافتا کار از بویاییم من و دادمی یا داد؟نمی محبت بوی حرفاش چرا
 .دادنمی

*** 
 گذشته

 . بود خیره بهم رحمیبی با همچنان اون و افتاد صورتم روی اختیاربی اشک یقطره. سوختمی مگونه
 !نیستم داداشت من گفتم هزاربار -

*** 
 حال
 . کنم ریهگ یا بخندم خودم حال به دونستمنمی. داداشتم من میگه اومده حاال
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 رو من داشت بغض... حاال و بزنم لبخند شدمی باعث بشم روروبه باهاش که روزی روزی، همچین یه فکر
 . کشتمی
  گفت؟می بود چی اینا زد؟می حرف همهاین و بده حالم فهمیدمی
 اهمیت مبه! گرفتمی کمدست رو من همیشه اون. میشم نزدیک بهت من خودش از دورکردنت با دونستنمی -

 بهترین مهبد یخانواده. بود عالی شبرنامه بگما، البته. داشتم براش رو احمق زیردست یه حکم فقط من! دادنمی
 .االن نه البته. میشن تو برای حامی

 .کنم تحلیل رو حرفاش بتونم که نبودم هوشیار قدراون اصالً. فهمیدمنمی رو منظورش
  اشن؟ب من حامی توننمی جوریچه اونا -
 .صورتم تو زد زل پوزخند با
 جرئت کسهیچ. دورت حفاظتی دیوار یه میشه خانواده اون کنی ازدواج هومان با وقتی ولی نه؛ االن که گفتم -

 .نداره رو مهبد هومان یخانواده به شدننزدیک
 .پوزخند هم باز
 ! بشی هومان زن و کنی فراموش رو من عشق تو محاله ضمن در. رسیدم زودتر من خب اما -

 صدای دیگه صداش انگار. ایستاد رومروبه چی؟ یعنی. زد خشکم بعدش حرف با که بودم قبلیش جمله درگیر هنوز
 .غم و دلهره کمی شاید و تردید داشت، لرزش. نبود خودش

 .داری دوستم دونممی تانیا؟ نه مگه -
 !بوم بوم بوم

 شدم؛می آروم دویدن با اون خاطربه شدم، سیگاری ونا خاطربه. داشتم دوستش من خب آره داشتم؟ دوستش
 گروه تو برد رو من اون. بودم اینجا من که بود اون خاطربه اومدم، راه بیا راه سیوان با گفت اون که این خاطربه

 رو من اشک اون جز هیچی. بود ترمهم همه از این. کردم گریه من اون خاطربه. مهم عضو یه کرد رو من. سیوان
 نگاه چشماش تو. باشم کنارش دوباره که بودم منتظر هاسال. بودم منتظرش هاسال. تونستنمی یعنی آورد؛درنمی

 شتجربه هاماه که آرامشی همون منتظر هاسال و بودم آروم بود وقتی واقعاً. شدممی آروم من. بشم آروم و کنم
 هدفشون به رسیدن برای رو من سیوان و اون. ندارم آرامشی هیچ حاال اما. برگشتنش منتظر بودم؛ بودم، کرده
. بود حسبی بدنم بود، زده یخ انگشتام. من از ترآسون ایچاره. ندارن ایچاره که وقتی برای حلراه یه. خوانمی

 . بود اینجا کاش. بود داده امید بهم هاسال که خواستممی رو کسی
 : گفت و شد خیره بهم متعجب

 ! تانیا -
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 تمام. بیارم یاد به رو گروه قوانین تمام کردم سعی بودنش؟ از بود سرد بدنم که حاال کردم؟می کارچی باید حاال
 سیوان! سیوان کجا؟ سیوان جای کجا؟ ورزان جای بود؟ کجا من جای. بذارم جاشون سر رو لعنتی گروه هایمهره

 بودم؛ شده مهره یه ناخواسته من. بودن کرده کتحر هامهره تمام اون دستور طبق هاسال. همه رئیس بود؛ رئیس
 کنترل حتی و داد یاد رو بودن خوب یمهره بهم. کرد هدایت رو من محسن. بودم خوب یمهره یه هاسال ولی

 .رو سیوان
 .بودم مطمئن. دادنمی هل ایدیگه مرد سمتبه رو من سیوان. گفتمی دروغ داشت
 .کنم نگاه بهش شد باعث شزمزمه

  شد؟ چت تانیا -
  

. انگارانگارنه و بود رومروبه االن خواستممی هاسال این که چیزی تمام. ناامید ناراحت، بودم، غمیگین
 : گفتم آروم. شد کشیده عقب به بدنم. کردمی گزگز دستم کف. نبود ورزان این. شناختمشنمی

 .کنه مراقبت ازم تونهمی سیوان -
 .بود شده خیره بهم بهت با
 اون. کنممی کن ـیانـت خــ سیوان به بگه اگه میرم؟ برم، باهاش بگه و بیاد سال همهاین بعد اگه کردمی فکر راچ

 .کردممی رو فکرا این یهمه هم خودم پیش ساعت چند تا! داشت حق دارم؟ دوستش من که بود مطمئن
 «.تمومه شونهمه کار و میاد ماشین یه دیگه دقیقه چند تا»: پیچید مخم توی حرفش

 کردمی فکر چرا کردم؟می نگاهشون و ایستادممی ورزان خاطربه باید کردن؟می مراقبت ازم اونا اینکه نه مگه
 کنم؟می کاری همچین

 .بود ضجه شبیه بیشتر البته. زدم داد
 !کنمنمی ـیانـت خــ رئیس به من -

 فرق آسمون تا زمین بودم ساخته ازش که رؤیاهایی تمام با اون. رو هواش رو، کنارش بودن تحمل نداشتم؛ تحمل
 . جیریغجیریغ. دویدم بیرون سمتبه سرعت با. داشت
 . دویدممی میدوه، سرم پشت داره اینکه به توجه بدون
 مهره یه و کنه دیگه صفحه یه وارد رو من قبلی صفحه اون از خواستمی فقط بده، نجات رو من خواستنمی اون

  بودم؟ اهمیتبی انقدر نبود؟ خودم فکر به کسهیچ چرا. بده نجات رو من خواستنمی کسهیچ. بشم خودش برای
 دلم اصالً و شدمی تاریک هوا. گرفتمی رو بدنم تمام داشت که بود مونده سردی فقط دستام کف گزگز از

  نه؟ مرهبیچا خیلی. کردمی آرومم دویدن بازم و بود شده منفجر دلم تو غم. بایستم خواستنمی
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 عقب به و ایستادم صداش با. باشه دنبالم انقدر که کردمنمی فکرشم. میاد دنبالم که بودم کرده فراموش اصالً
 .گشتمبر
 .دویدممی داشتم رو زندگیم تموم دونستمی انگار. زدمی نفسنفس و بود داده تکیه درختی به فاصله با
 .شدی بهتر خیلی بچگیات از -

 کنمنمی فکر! ورزان»: بگن بهش که خواستمی هامسلول تمام اما اومد؛درمی زحمت به صدام. بود آورده گیر وقت
 «.کن فراموش پس. کنم کاری برات بتونم داشتنتدوست خاطربه

 براش کدوم که معلومه خب ندارم؟ دوستش اینکه یا کنم کمک بهش خوامنمی اینکه چی؟ برای. شد ناراحت
 .ترهمهم

 ! نمخا! خانم -
 به خردکناعصاب گزگز همون دوباره. ریخت دلم. شدنمی نزدیک داشتن سیوان آدمای. کردم نگاه سرش پشت به

 رو ورزان خواستمی که سیوان دادهای صدای. خردکناعصاب و مسخره یگذشته دوباره. شد اضافه دستام سرمای
 اشک برات هربار باید که ورزان بهت لعنت. افتاد مگونه روی اشک قطره. بکشدش خودش دستای با تا کنن پیدا

 !بریزم
  بودم؟ دلسنگ. نکردم براش کاریهیچ من و بردنش و کشیدن چشمام جلوی

 تا که درختی به خیره کرد؟می حرکت پاهام مگه اما نکنم؛ دیر این از بیشتر تا رفتممی باید. ویال گشتمبرمی باید
 . کردمی گزگز تنم تموم حاال. نشستم زمین روی بود داده تکیه بهش ورزان پیش دقیقه چند

  
*** 

 هومان
 . نداشت ایفایده هیچ بهش زدنزنگ و بود اتاق تو موبایلش

 .کجاست دختر این نبود معلوم و شدمی تروتاریکتاریک داشت هوا
 .اومدش هابچه -
 . پایین طبقه ریختیم مونهمه آتوسا صدای با

 .کرد ـغلش*بـ و رسوند بهش رو خودش سریع خیلی هدا
 .شدیم نگرانت چقدر دونینمی! عزیزم؟ کجایی -

 .شد جدا ازش سریع بعد
  شدی؟ جوریاین چرا! خدا وای -
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 همه هدا حرف با. عصبی کشیدم عذاب مدت همهاین اینکه خاطربه یا باشم خوشحال برگشته اینکه از دونستمنمی
 قدم یه. طوالنی گریه یه از قرمز چشماشم و صورت زخمی، نیشپیشو و بود خاکی لباساش. خورد بهش نگاهمون

 .برداشتم سمتشبه
  شده؟ چی -

 : گفت آروم. بره هم تو اخماش شد باعث که کشید صورتش به دستی
 .شدم گم جنگل تو -

  داشته؟ کارچی جنگل تو آخه. شدم عصبی
 :کرد زمزمه آروم و انداخت پایین رو سرش

 .میشم دردسر باعث فقط من. کردم انتوننگر که خواممی معذرت -
. بایستم پاهام رو تونستمنمی بودم، کشیده استرس که انقدر! بزنیم حرفی نذاشت حتی. دوید باال یطبقه سمتبه و

 . انداختم مبل اولین روی رو خودم
 .اومد شیما صدای

 .رفت کرد قهر نگفتیم بهش هیچی هنوز -
 : گفت هدا

 . ترسیده خیلی حتماً -
 : گفت شیوا

 جنگل؟ تو میره تنها عاقل آدم. خودشه تقصیر -
 چند هنوز. رفتم بیرون و شدم بلند برم، راه خواستنمی دلم اصالً اینکه با. پیششون بمونم بخوام کشیدنمی اعصابم

 .اومد آسا با آتوسا که بود نگذشته دقیقه
 .شما پیش بیاد خواستمی آسا -

 .کردم تشکر ازش آروم
 .توساآ مرسی -

 . شد دور سریع و زد لبخندی
 .بابایی سرده -
 .تانی خاله پیش( برم ذارهنمی) بلم ذالهنمی هدا عمه -

 .کردم ـغلش*بـ محکم
 .نیست خوب حالش االن تانی خاله آخه -
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 :گفتم. نداشتم کردنشگریه کلی از بعد رو اخمش طاقت واقعاً. رفت هم توی اخماش
  گلم؟ دختر باشه. پیشش مریمی باهم شد خوب که حالش -
 . باشه -

 .باشه داشته توجه تانیا به نسبت انقدر آسا که شدنمی هم باورم
 خانم شمسی و بود شده کنسل بیرون به رفتن. ویال به برگشتیم و شدم بلند شده که هم آسا خاطربه و بود سرد هوا

 . بودیم کرده مشغول رو خودمون جوری یه و مبودی ولو تلویزیون جلوی مبل روی همه. دادمی رو شام ترتیب داشت
 آرایش و بود زده چسب رو پیشونیش زخم. اومد پایین آماده تانیا. کردیم نگاه هاپله سمتبه مونهمه پا صدای با

 . داشت کمی
 : گفت بلند

  بیرون؟ بریم -
 :گفت ناراحت. کردیم نگاهش متعجب و گیج

 هم خواهیمعذرت برای شام تازه دیگه میشه االنم بیرون؟ بریم نبود قرار گهم. افتادین تونبرنامه از من خاطربه -
 .میدم
 : گفت و پرید پایین باال. شد خوشحال آسا
 ( بریم آره! )بلیم اله اله -

 : گفت کنه راضیمون داشت سعی که لحنی با. بودن شوک تو همه انداختم؛ بقیه به نگاه یه. بودم شده شوکه
 ! دیگه بریم. میده حال بیشتر هم گردش و ترهیباز چیهمه شب تازه -

 دختر این تو تغییر همهاین از من. بودن پایه همه. کنه مخالفت کسی نشد باعث پیشنهاد این بودنغیرمنتظره
 . دربیاره دلمون از حسابی خواستمی. دعوتش این به نه گیریشوگوشه سکوت همه اون به نه. بودم متعجب

 تانیا. خوردیم شام و رفتیم رستوران به اول تانیا پیشنهاد با. شهر رفتیم و شدیم آماده. نپزه غذا گفتم خانم شمسی به
 تنها. فعال عضو بود شده تانیا. بازار رفتیم شام خوردن از بعد. بود زشت خب ولی کنه؛ حساب خودش داشت اصرار
 دنبال و بود گرفته رو آسا دست و رفتمی وراون و وراین که این بود، همین بودم ندیده ازش امروز تا که ایچهره

 انقدر کنه؟ رفتار خوب انقدر تونستمی جوریچه. خندوندمی رو همه و آورددرمی بازیمسخره. کشوندمی خودش
  باشه؟ صداپرسرو انقدر تونستمی ساکتی اون به دختر جوریچه کنه؟ تغییر زود
 موش آسا صورت رو تانیا. کردممی نگاه بهشون و ایستادم در دم منم. تو رفتن آسا با و ایستاد نقاشی غرفه جلو
 .سمتم دوید شد، تموم که کارش. کردمی نگاه خودش به آینه تو و کشیدمی سرک هی آسا و کشیدمی
 (شدم خوشگل) جدم؟ اوجل بابایی -
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 .کردم ناز رو موهاش
 .دخترم آره -

 :گفت جیغ با و کرد نگاه من به برگشت که گفت گوشش تو چیزی یه تانیا. تانیا پیش دوید
 .آره -
 .میاد صورتم سمتبه داره انگشتش و ایستاده مقابلم که دیدم رو تانیا لحظه یه تو

 فکر بود کرده که کاری به تازه. خنده زیر زدن آسا با و رفت عقب قدم چند. کردم نگاش گیج. شد حبس نفسم
 .سمتشون برگشتم اخم با! بود کشیده سبیل لبم باالی مشکی با. مکشوند اتاقک آینه سمتبه رو خودم و کردم

  دیگه؟ بود چی این -
 .گذاشت فرار به پا و کرد ـل*بغـ رو آسا که رفتم سمتشون به قدم یه خندیدن آسا با دوباره

 . بدو من. بدو اون
 .ایستاد فروشیعروسک یه کنار سر آخر. بودن شده خیره بهمون بازار مردم تموم

 !بخشیدب -
 .ببخشید گفتمی و خندیدمی
 : گفتم اخمو. خندیدمی غشغش اون از بدتر هم آسا
 کنین؟می مسخره رو من -

 . اومد سر پشت از هدا صدای
  سرتون؟ رو گذاشتین بازارو خبره چه -

 کرده ارمکچی دختره خدا رو تو ببین. خنده زیر زدند بعد و کردند نگاهم لحظه چند شونهمه برگشتم، که همین
 .خندنمی بهم دارن همه

 :گفتم عصبی
 ! دیگه بسه بسه -
 . شه پاک که کشیدم لبم باالی دست با و

 .خنده زیر زد دوباره تانیا
 .نمیشه پاک جوری این -

 . درآورد مرطوب دستمال یه لحظه چند بعد و کیفش توی کرد رو دستش
 . کشید لبم باالی رو دستمال و اومد جلو خودش بگیرم، ازش و ببرم جلو رو دستم اینکه از قبل
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 چشمای. کردم صورتش اجزای به کردننگاه سرگرم رو خودم. کردمی رو خودش کار سردخون اون اما شدم؛ شوکه
 به کرد شروع سجاد که کردم نگاه وراون به... هایـب*لـ و کوچولو نسبتاً تراشخوش بینی کشیده، روشن ایقهوه

 . اومدمی کش انگاری هم لعنتی زمان! ببینه رو اینا تانیا بود مونده کم من خدای. فرستادنـوس*بـ و درآوردن ادا
 .شد تموم -
 : داد ادامه. کردم جمع رو حواسم صداش با
 .کارخونه تنظیمات به برگشتین -
 :گفت سجاد. خورد رو شخنده و
 .مونهمی جوریهمین کالً. نمیشه فکتوری ریست دیگه کنید هرکاری رو این -

 : گفت که رفتم غرهچشم بهش
 .آثارش از اینم بیا -
 .دیگه بریم خب -
 ! وایستید -

 .سمتش برگشتم
 شده؟ چی -
 : وگفت خنده زیر زد پقی سجاد. کرد اشاره عروسکا به
  بخرین؟ عروسک خواینمی -

 : گفت و کرد نگاهش تیز
  دارین؟ مشکلی شما -

 : گفت تسلیم سجاد
 .بخرم خواممی خودمم اصالً فرماید،ب. بکنم غلط من نه -
 . رفتم سرش پشت هم من. رفت عروسکا سمت و شد رد سجاد کنار از
 .خریدند و کردند انتخاب رو باب و پاتریک آخر در و کردند بررسی رو عروسکا تمام آسا با

 تخت رو. بخوابه من پیش خواستمی آسا. خودش اتاق رفت هرکی. افتادیم راه خونه سمتبه که بود شب۱۲ ساعت
 کلی شب ولی کرد؛ گریه کلی ظهر از بعد اینکه از جدا امروز. شدم خیره خوابش در غرق صورت به و گذاشتمش
 .خوبه حالش که بود خوب چقدر. خندیدمی و بود خوشحال

 باالی یرو چشمام کمکم. زدم زل خودم به و ایستادم آینه جلوی رفتم. خورد آینه به نگاهم. کردم عوض رو لباسام
 .نکنم لمس رو انگشتاش جای نتونستم کردم هرکاری. شد زوم لبم



 

 

65 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 .دونممی بزرگ زیادی رو خودم من نکنه نه یا نیست؟ بعید کمیه رفتارکردن جوری این ساله۳۲مرد یه از
*** 
 تانیا

 . شدن ظاهر جلوم شونهمه زدنیهمبه چشم تو. بود هفت افتاد؛ ساعت رو چشمم خونه به ورودم با
 .برداشته کوچولو خراش یه پیشونیم فهمیدم موقعاون فهمیدم تازه. ـغلم*بـ پرید که هدا. بودن نگرانم همه
 بد حالم قدراون. دیگه بودم شده گم هم واقعاً خب اما شدم؛ گم جنگل تو کنن قبول راحتی این به کردمنمی فکر
 . نیفتاد قاتفا این شکر رو خدا و بشم درگیر شونهمه با بخوام که بود

 . نداد جواب ولی زدم؛ زنگ سیوان به که بود این کردم، که کاری اولین. باال رفتم
 . نشستم تخت و کمد بین یفاصله تو

 بود؟ ورزان واقعاً
 کاش اومدی؟ یهویی انقدر چرا ورزان،. اومدمدرمی گیجی این از کمی وقتاون داد؛می جواب سیوان کاش

 از موندهباقی عضو تنها اون. باشم اون با خواستمی دلم یعنی. شدنمی جوری نای شاید. کنم فکر ذاشتیمی
  چی؟ سیوان پس. بود مخانواده

 .شدممی دیوونه حتماً کردممی فکر بهش بیشتر کمیه اگه
 تربه. بودم کرده داغون امروز رو شونهمه من خب اما جمع؛ تو برم که بود این فکرکردن از فرار برای راه بهترین

 خدای من. بود من برای کار ترینآسون تغییرکردن. کنه جبرانش کمیه حداقل تا بدم پیشنهادی بهشون بود
. زدم چسب رو زخمم جای و کردم آرایش. کردم عوض رو لباسام و شستم رو صورتم سریع. بودم کردنبازینقش

 .انراضی که بود معلوم اما کرد؛ متعجب رو همه ناگهانیم تصمیم
 چطوری هومان اینکه. چرخیدمی سرم توی ورزان حرفای. بود هومان روی نگاهم شهمه ماشین توی تنیبرگش

 سعی باید چرا ورزان اصالً شد؟می همه ترس باعث که داشت چی هومان. بود معما یه برام باشه مراقبم تونستمی
 .کنم ازدواج ایدیگه کَس با من خوادنمی اصالً سیوان مطمئنم چون. بگه رو هاوپرتچرت این کنه

 باید نگفت چرا نگفت؟ بهم چیزی خودش چرا پس بشم، نزدیک خانواده این به من خوادمی سیوان اگه بعدشم
 .نگفت هیچی هم محسن حتی بگیرم؟ گرم باشون
 اما بود؛ جذاب گفت میشه درکل. سبز چشماش و روشن ایقهوه موهاش. بود تربزرگ سیوان از سالی چند هومان

 .بودم دیده رو سیوان که من برای نه
 .بود پدرش مثل درست هم اون چشمای. بود بـرده خوابش پام روی آسا

*** 
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 دیدنم با آسا. رفتم پایین و شدم آماده. بود صبح۱۰ ساعت. کردم باز رو چشمام اومد،می پایین از که سروصدایی با
 . دوید سمتمبه
 (سالم! )خاله دالم -

 .نشستم پام روی
 .خاله سالم -
 .کرد پرحرفی همیشه مثل سجاد. کردم سالم هم جمع به رو و
 خوبه؟ سرتون تانیاخانم؟ خوبین -
 : پرسیدم آسا از و دادم رو جوابش سر با
  خوردی؟ صبحونه -
 .ایخاله اوهوم -
 .بخورم چیزی یه من تا برو خوایمی پس -

 صدا با رو نفسم. نکرد گوش خورمنمی زیادی چیز من گفتم بهش هرچی. کرد آماده رو صبحانه میز خانم شمسی
 : گفتم دوباره و دادم بیرون

 .ندارم که تعارف خانم، شمسی خوادنمی -
 شده؟ چی -
 : وگفتم باال انداختم رو مشونه. هست جاهمه که هم این. برگشتم در سمتبه هومان صدای با
 .هیچی -
 .داد کامل رو جوابش خانم شمسی اما
. ندارن دوست که شیرم. خوادنمی میگه مرغ، تخم نیمرو، میگم. ندارم دوست میگه مربا، میگم! مادر یهیچ کجا -

 مونه؟می چی پس
 .کردمی نگاه بهم تعجب با
 .بخور بیشتر کمیه ورزشکاریا؛ مثالً میاری؟ کجا از دویدن تو و انرژی همهاین پس -

 ! پررو چه
*** 

 هومان
 : گفتم خانم شمسی به رو. خورهنمی هیچی چون مونده؛ ولوکوچ انقدر چرا شد معلوم پس

 .خورنمی خانم؛ شمسی کنین درست -
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 .زد زل بهم گرد چشمای با
 !هومان آقا -

 .اومد کش لبم ناخودآگاه
 .خانم تانیا بخورین -
 پاک رو خندملب تا کشیدم لبم روی رو دستم اومد؟ کجا از مسخره لبخند این شد؟ چم. بیرون اومدم آشپزخانه از و

 .کنم
 . تهران سمت کنیم حرکت شب بود قرار. موندیممی شمال تو که آخری روزِ و بود جمعه امروز

 همه دل از جوری یه کنهمی سعی که دیدن رو تانیا وقتی اما بود؛ شده گرفته همه حال افتاد، دیروز که اتفاقی با
 . کشیدند استرس و شتگذ بد دیروز چقدر که اوردننمی خودشون روی به دربیاره،

 . نشستم امین و سجاد کنار
 : پرسید امین

  چیه؟ برنامه -
 .دونمنمی -

 : گفت بدجنسی با شیما
 .جنگل بریم -

 .کشوند سمتشبه رو مونهمه تانیا صدای. خندید شمزهبی حرف به وخودش
 !جنگل؟ -

 .نگران کمی هم شاید و اومدمی نظربه مضطرب
 : گفت کنه؛ آرومش کرد سعی سجاد

 .کنهمی شوخی شیما -
 : گفت که بود کرده ناراحتش و بود نیومده خوش مزاجش به شیما حرف این انگاری ولی

 .عالیه جنگل نه؟ که چرا -
 . شدیم خیره بهش متعجب ما یهمه باز

. نیست گرانن چیزی از کنه ثابت خواستمی انگاری. کردمی تغییر هرلحظه که بود شده چش دختر این نبود معلوم
 : گفت رفتمی هاپله سمتبه که جورهمون و زد لبخند

 .کنم جمع رو وسایلم میرم من -
 : گفت من به رو و ایستاد یهو
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 .ببندیم تاب اینجا؟ دارین چیزی طنابی -
 : وگفتم دادم تکون رو مسر. قبلش لحظه چند با متناقض و بود عجیب بود اومده حرفش تو یهو که ذوقی همهاین

 .آره -
 . ورفت زد عمیقی لبخند

 : گفت غمگین و انداخت ـغلم*بـ تو رو خودش آسا
  جنگل؟ بریم خوایممی -

 : گفتم و نشوندمش پام روی
 .دخترم آره -
  کجاست؟ جنگل -
 . دخترم بینیمی ریممی حاال... ام... گیاه و درخت از پر سبز جای یه... ام -
 ؟میده نشون تلویزیون تو که همونایی -
 .بابا عزیز آره -
 .دیشب بود شده گم توش خاله که بدیه جای جنگل -

 .بگم کنندهقانع کردم سعی
 .رفتمی تنهایی دیشب نباید خاله. خوشگله خیلی وگرنه خطرناکه؛ بری تنهایی اگه -

 : گفتم جمع به رو و کردم ـغلش*بـ شدممی بلند که جورهمون. داد تکون فهمیدن نشونه به رو سرش
 . دیگه بریم شین حاضر -
  

 بعد و کرد نگاهم کمیه. گرفت ـغلم*بـ از رو آسا و اومد کنارم هدا. رفتن هاشوناتاق سمتبه و شدن بلند همه
 .نفهمیدم رو نگاهش معنی اصالً. رفت حرفی هیچ بدون
 کار یه تونستممی خب اما. بزرگ اشتباه یه اشتباهه؛ کار این بودم معتقد من و کنم ازدواج تانیا با من خواستمی اون

 .نده گیر بهم فعالً هدا که بکنم هم ایدیگه
 کمک به عقب صندوق تو رو موردنیاز وسایل. کنیم درست جوجه ناهار برای تا خریدم آماده مرغ فیله بیرون از رفتم
 شخص تنها. ودندنب سرحال زیادی ولی بودند؛ آماده همه. کردم عوض رو لباسام آخر در و گذاشتم سجاد و امین
 .بود تانیا دیشب مثل باز سرحال و فعال

 کشیدهفلکسربه درختان بین از خورشید نور. رسیدیم اونجا به سریع رانندگی کمی با. بود ویال پشت دقیقاً جنگل
 . کردمی روشن رو اطراف و کشیدمی سرک
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 هیچ که باشد ایقوی دختر باید. کرد یخس تنم به مو بوده تاریکی این تو اینجا شب اون چطور تانیا اینکه فکر
 .بود نگذاشته روش تأثیری

 آتیش روی رو کتری هدا. کردیم روشن آتیش وسایل، کردنخالی از بعد هم ما و کردند پهن رو زیرانداز هاخانم
 .نبود من یحافظه تو که هاقدیم اون. هاقدیم یاد به خودش قول به گذاشت؛

 اعتراض جرئت کسی و بود گذاشته مزخرف آهنگ یه آتوسا. دادمی جا سیخ تو رو رغم هایفیله وسواس با شیما
 .اومدنمی خوشم فقط من شاید البته. نداشت

 یه اون از تقلید به آسا. کنه حفر رو زمین اون با که داشت اصرار و چوبی دستش یه و بود گوشی دستش یه تانیا
 نجاتش تانیا و زدمی جیغ بهش ایحشره و مورچه شدننزدیک با ربا یه دقیقه چند و بود برداشته ترکوچیک چوب

 رو چای که جوریهمین. نداره خوبی حال اصالً که دادمی نشون شچهره اما. صبر و حوصله با هم اون داد؛می
. زد زنگ بهش یکی روزسه این تو باراولین برای. شد بلند موبایلش زنگ صدای ریختم،می اومدهجوش کتری داخل
 .بزنه زنگ بهش که نداره هم رو کسی بود، گفته خودش که جوراون البته

 دادهاش صدای که شدنمی باعث هم زیادش دورشدن حتی. شد دور ما از تماس کردنوصل حین و شد بلند عصبی
 .نشنویم رو

 : گفت گوشم در آروم سجاد. انداختیم هم به نگاهی همه
  کیه؟ دیگه این -

 شرکت تو باریک هم قبالً البته. دیدممی ترمتفاوت رو گیرگوشه و ساکت دختر این باراولین برای بود؟ کی واقعاً
 .نداشتیم ازش رو چیزی همچین توقع واقعاً! االن اندازه به نه اما بود؛ بـرده باال رو صداش

*** 
 تانیا

 که اتفاقایی یادآوردنبه و جنگل هب رفتن. شدم عصبی ترسممی جنگل از من بده نشون خواستمی شیما اینکه از
 جا نباید و برخورد بهش بود، مغرور خیلی که بُعدم اون خب اما. بودن همه وقتی هم اون نبود؛ خوبی چیز اصالً افتاد،
 .زدممی

 .برن جنگل به نبودن مایل گفتن که قدراون هم خودشون حتی. شدم همراهشون. رفتم فرو شادم جلد تو دوباره
 که دوراهی این از ترسریع هرچه خواستمی دلم. کردمی اذیتم همه از بیشتر این و دادنمی رو تماسام جواب سیوان
 .کردممی مشخص خودم با رو تکلیفم باید. بود سیوان با صحبت راهش تنها و کنم پیدا نجات کردم گیر توش

 و بودم داشته برش سایلنتی از نسیوا خاطربه. خورد زنگ گوشیم که کردممی خالی زمین سر رو حرصم داشتم
 .شدم دور ازشون. شدم بلند ناشناس شماره دیدن با. بودم کرده زیاد رو صداش
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  جنگل؟ اومدی چرا -
 .زدم لب آروم. بودم نکرده صحبت باهاش و بودمش ندیده که بود ماهی یه. بود محسن صدای

 مگه؟ شده چی -
 .ورااین بیان آدماش داره امکان. کنن ریست و راست رو کارا و سنبر هابچه تا داشتیم نگه کلبه تو رو وَرزان -

 مهار رو بغضم. آوردمی فشار بهم شونهمه... مسخره دوراهی این و تنهایی تنگی،دل. شدم عصبی. خورد پیچ دلم
 : زدم داد و کردم

 یعنی؟ برنمیاین وَرزان پس از کنید؟می غلطی چه شما پس -
 : گفت یجد. بود شده عصبی هم اون

 ! سراغت اومدنمی که نبود مطمئن خودش از اگه -
 :زدم داد جهتبی دوباره

 ! محسنی تو ولی -
 : گفت آروم. شد برقرار سکوت

 .باشی خطر تو هم درصد یه خوامنمی ولی هستم؛ کی دونممی -
 : پرسیدم. اومد لبم روی رنگیکم لبخند

  برید؟می کجا رو ورزان -
 :گفت و کرد مکثی

 .تهران -
 . کردم قطع رو تماس

 «.خونه برگردین سریعاً و نشو جدا زیاد ازشون لطفاً»: فرستاد اسی اماس
 «ساعت سه»: کردم تایپ

 تغییر رو جو جورییه باید. کردم تمرکز. شونهمه واقع در کرد؛می نگاهم نگران هدا. نشستم زیرانداز روی و
 . دادممی

 :زدم لب آروم و دوختم بهش رو چشمام مقابلم، آبی لیوان قرارگرفتن با
 . ممنون -

*** 
 هومان
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 تابی و درآوردم بودم گذاشته که رو الستیکی و طناب. رفتم ماشین سمتبه و شدم بلند گرفت، رو لیوان وقتی
 که بود جوری کردنشنگاه. کردممی حس خودم روی رو نگاهش مدت این تمام. کردم وصل درخت به و ساختم

 .نمیگه بهش چیزی هدا که بودم مطمئن خب اما گفته؛ بهش یزیچ هدا انگار
 (جون آخ! )تاب شون آخ -

 . کردندمی نگاهم ذوق با و بودن ایستاده آسا با تانیا سرم پشت. برگشتم
 : وگفت کرد نگاهم سؤالی تانیا

  شیم؟ سوار تونیممی -
 : گفت مظلومی یافهق با و نشست تاب روی و کرد ـل*بغـ رو آسا که دادم تکون رو سرم

  دین؟می تاب -
 صدای. کردم دادنتاب به شروع آروم و سرشون پشت رفتم بود، منتظرم که آسا خاطربه اما پرید؛ باال ابروهام

 :هوا رفت دوتاییشون
 ! تندتر نه -

 . زدنمی جیغ که قدراون دادم؛ سرعت
 .کنارم اومد سجاد

 .کننمی بازیتاب دارن بزرگ رئیس! به به -
 .ها آورده گیر وقت هم سجاد. کردم اخم. خندید غشغش و
 ! باهوش میدم تاب دارم -

 .خندید
 .بدتر دیگه -

 .بزنم خیالیبی به رو خودم کردم سعی پس. شدنمی خیالبی سجاد. دادم بیرون فشار با رو نفسم
 :پرسید تانیا که بود نرفته پایین گلومون از ناهار هنوز

 خونه؟ ریمنمی -
 :گفت کنه، جمعش کرد سعی دید، رو همه تعجب یوقت
 . کنیم جمع رو وسایال بریم برگردیم؟ خوایمنمی شب مگه خب -

 . کردند استقبال نبودن، راضی اول از که هم آتوسا و هدا
 .بود شده عجیب انقدر که بود دیگه چیز یه نگران تانیا کردم احساس ولی چرا؛ دونمنمی. خونه برگشتیم سریعاً
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 کرده رو فکرام همه. گوشه یه بردمش و گرفتم رو هدا جلوی هم من کنن، جمع رو وسایلشون رفتن همه که نهمی
 . دارم نگه ساکت رو هدا مدت یه جوریچه که بودم

  هومان؟ شده چی -
 ...میگم -

 .شد عصبی که کردم مکث انقدر
 .دیگه بگو خب؟ میگی چی -
 آسا؟ پیش خونه بیاد بگم بهش اگه زشته -

 . شد گرد چشماش
 !خدا! میگی؟ چی تو میگم چی من میگی؟ چی -
 .کردم منمِن باز
 .کنیممی فکر شبقیه به راجع بعد بشه، آشنا من زندگی با کمیه بیاد …هدا ببین خب -

 . اومد کش خنده به لبش. زد برق چشماش
 : گفت و کرد ـغلم*بـ
 ! میشه عاشقت مطمئنم -

 دلم اصالً اما بودم؛ هدا عاشق واقعاً من. شدم ناراحت پیچوندمشمی داشتم اینکه از. کردم ـغلش*بـ ترمحکم
 ! نشده سالش۲۰ هنوز که دختر یه با هم اون کنم؛ ازدواج خواستنمی

  ازش؟ پرسیمی تو -
 .خندید و شد جدا ازم
 .خودته کار -

 . دادم تکون سری
  

*** 
 تانیا

 هایحرف. کردممی فکر بود افتاده که اتفاقاتی تمام به بهش خیره من و کرد تاب بستن سرگرم رو خودش هومان
 اتفاقی چیزهمه اینکه از. شدممی دیوونه وگرنه زدم،می حرف ورزان یا سیوان با یا حتماً باید... درموردش ورزان
 کسی تنها اون خب ولی بود؛ گرفته مهمی تصمیم من برای دوباره سیوان اینکه بیشتر از. گرفتمی حرصم نباشه

 خواستیم ازش و پیشش رفتیم آسا با. بود شده تمام هومان کار تقریباً. داد جهت من زندگی به ورزان از بعد که بود
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 خیلی نظرش از شاید. کنه فکر من به بخواد که باشه وهواییحال همچین تو هومان نکنم فکر اصالً. بده تابمون
  کنم؟ جلب رو توجهش باید چرا! لعنتی اه کنم؟ رفتار بزرگانه کمیه باید. میام بچه

 مورد رئیس سیوان جزبه کسی امروز تا. شدم جوری یه رئیس گفت بهش وقتی. ذاشتمی هومان سرسربه سجاد
 .بود نگرفته قرار خطاب
 دلم اصالً. خونه برگردیم که آوردم بهونه ناهار شدنتموم با بودم، خواسته وقت ساعت سه که طورهمون

 به هومان که خواستنمی دلم اصالً. داشت وجود خطر امکان درصد یه فقط اگه حتی بمونیم؛ اونجا خواستنمی
 .بشه مشکوک چیزی

 . ویال برگشتیم و کردند قبول راحت خیلی ولی شد؛ همه تعجب باعث من تصمیم
 کنار داشتم دوست قدرچ که کنم فکر این به نتونستم اصالً افتاد، که اتفاقی همهاین با. رفت خودش اتاق به هرکی

 دریا کنار. شدم خارج ویال از که کردندمی استراحت داشتند همه. کردم وجورجمع رو وسایلم سریع. بشینم دریا
 . نشستم

 منظور. نبودم مطمئن سیوان و ورزان به راجع هنوز. کردممی بندیالویت براشون باید دادم،می نظم افکارم به باید
 .زنهنمی رو حرفی الکی که دونستممی فقط. بود مبهم هم ومانه با ازدواج از وزران
 همکاری بزنم، حرف اینکه از. اومدنمی خوشم خودم وجه این از زیاد. دادم ادامه فعالم نقش به هم باز مسیر توی
 . بودند راضی خیلی هدا و آسا انگار ولی نبودم؛ راضی اصالً بخندم و کنم
 . شدم پیاده ماشین از و کردم تشکری. ایستاد مخونه ساختمون مقابل. تهران رسیدیم که بود شده تاریک کامالً هوا

 تو لحظه چند. نکرد رهاش اما بردم؛ جلو گرفتنش برای رو دستم. کشید بیرون عقب صندق از رو ساکم هومان
 یهو؟ شد چش. بندازم دیگه جای به رو نگاهم خودم شدم مجبور که شد خیره چشمام

 .کردم نگاهش بارهدو صداش با
 کنی؟می زندگی تنها -

 .کشیدم بیرون دستش از تقریباً رو ساک و بردم جلو رو دستم. زدم کجی لبخند
 .خیربه شب! مهبد آقای برمیام خودم پس از من -

 ساده سؤال یه فقط نه یا کنه؟ سوزیدل برام خواستمی. رفتم ساختمون سمتبه باشم، جواب منتظر اینکه بدون
 .بدتره کنه سوزیدل تنهاییم برای بخواد هم کسی اینکه اما بده؛ خیلی تنهام اینکه بود؟
 در بهم چیزی یه کاش. دادمی رو جوابم سیوان کاش. آوردن هجوم سمتم به افکارم رسید، خونه داخل به که پام
 برای رو من سیوان که نداشت امکان. چرخیدمی سرم تو کلبه داخل روز اون ورزان حرفای. گفتنمی مورد این
 گروه از اینکه با ورزان. باشه ذهنش تو ایدیگه فکرای یه اینکه مگر. باشه فرستاده اینجا هومان دل آوردندستبه
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 پلکام اینکه از قبل. ببینم رو اون بینمنمی رو سیوان اگه حداقل باید. دونستمی زیادی چیزای ولی بود؛ شده جدا
 «.رو ورزان و تو. ببینمتون باید»: دادم پیام محسن به و اشتمبرد رو گوشیم بشه، ترسنگین
 . خوابیدم راحت کار، سر نرم تونممی فردا بود گفته هدا اینکه به توجه با. افتاد هم روی چشمام

*** 
 محسن به که پیامی یادآوری با. کردمنمی احساس رو خستگی هیچ دیگه که بودم خوابیده انقدر. نشستم تخت روی
 . زدم شیرجه گوشیم سمتبه دادم،

 «کِی؟. باشه»
 «یازده»: کردم تایپ بود ونیمنه. شد کشیده ساعت سمتبه نگاهم
  «منتظریم»: داد جواب سریع خیلی

  
 . زدم بیرون ساختمون از و خوردم حاضری چیز یه. گرفتم دوش سریع
 کلی از بعد. زدم لبخند محسن دیدن با. شد باز شاگرد در. بود ایستاده رنگمشکی بلندشاسی یه ساختمون جلوی
 .بود خوب خیلی آشنا یه دیدن وقت،

 .افتاد راه ماشین. شدم سوار و کرد باز رو عقب در
 : پرسیدم

 کجاست؟ رئیس! محسن -
 : گفتم بلند و شدم ترجری سکوتش از. برد موهاش تو دستی عصبی. انداخت بهم نگاهی ـل*بغـ آینه از
 ! توام با -

 .سکوت
 !رو من جواب. نداد رو جوابم زدم زنگ بهش دوماه دبع -

 .بگم بهش و کنم پیدا رو یکی بودم منتظر انگار زدم؛می رو حرفا این ناخودآگاه و بودم عصبی
 میگه آخرم و زدم زنگ بهش بارسی من وقتاون. میدم جواب حتماً بزن زنگ بود مهمی کار هروقت میگه بهم -

 .است خاموش
 :نالیدم. آینه تو مانداخت رو نگاهم

 ! محسن بگو چیزی یه -
 .فشرد هم روی محکم رو پلکاش

 .رئیسه امنیت بحث که دونیمی -
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 .دادم تکیه پنجره به رو سرم و کشیدم هوفی
 .کردمنمی اصرار نبود مهم اگه بگو. بزنه زنگ بهم بگو بهش پس -

 . داد تکون باشه معنی به رو سرش
 از تا کشید طول دقیقه چند. شدنمی دیده چیزی کردمی کار چشم تا و بود بیابون فاطرا. شدیم خارج شهر از کمکم
 . شد دیده گاراژ یه دور
 ازش رو هاسؤال این بخوام اینکه از نداشتم؛ خوبی حس بزنم حرف ورزان با بخوام اینکه از. کرد عرق دستم کف

 این تمام دونستمی اینکه. ببینه چشمام تو رو نگرانی توق یه اینکه از بودم بیزار. شدم ناچار ببینه اینکه از. بکنم
 . آوردمدرمی سر چیزایی یه از باید ولی باشم؛ ضعیف انقدر خواستمنمی. بود شده آورعذاب برام بودم منتظرش هاسال

 . بره گاراژ درون به شدت با نور شد باعث که کردند باز رو گاراژ در سرعتبه دونفر
 چشم همراه پاهاش و دست و بود نشسته صندلی روی ورزان جلوتر کمی! فساد بوی خون، ویب اومد؛می بدی بوی

 .کیه خونی فرد این که بدم تشخیص تونستمنمی ورزانه که دونستمنمی اگه. بود شده بسته دهنش و
 . پیچید فضا تو کفشم یپاشنه تقتق صدای
 .زدم لب .خورد هم به دلم داغونش صورت دیدن از. رفتم جلو آهسته

 !ورزان -
 . اومد بیرون چسب بین از نامفهومی صدای و خورد تکونی باشه، شنیده که انگار

 .داشتم نگه جلوش ایستادن معنی به رو دستم که اومد جلو محسن
 پیش رو ورزان و من بین ارتباط که بود کسی تنها. مهمه من برای ورزان دونستمی که بود کسی تنها محسن
 ناتنی خواهر کنه فراموش سیوان بشه باعث که قدراون نه اما بود؛ سرد البته. بده نجاتم تا داد نشون سرد سیوان
 .ورزانم

 .رفتند بیرون گاراژ از همه محسن دست عالمت با
 عمیق نفس چندتا بکشه، نفس تونستمی تازه که انگار. کردم باز رو دهنش چسب و شدم نزدیک بهش آهسته
 .کشید

 .شکالت بوی داد؛می رو آشنا بوی همون هم هنوز ولی خون و عرق بوی وجود با
 خودتی؟ تانیا -

 . ستبسته چشماش اومد یادم یهو که دادم تکون رو سرم
  

 . بست محکم رو چشماش نور خاطربه. کردم باز رو بندشچشم و بردم جلو رو دستم
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 . ایستادم نور منبع و اون بین تقریباً
 .شد خیره صورتم هب و کرد باز آروم رو چشماش

  کار؟ چی اومدی -
 .کشیدم پیشونیم به دستی. من اندازه به نه حداقل باشه، نداشت حق اینکه نه. بود خوردل
 .بزنیم حرف روزت اون حرفای درمورد باید -

 . برگشت قبل حالت به دوباره درد از اما اومد؛ کش پوزخندی به لبش
 !هری حاال. شتاقیم چقدر دادی نشون کارت با روز اون تو -

 واقعیش خود شایدم دونمنمی. نبود ساختممی رؤیاهام تو من که چیزی اون این. نداشتم رو توقعش. شدم عصبانی
 : گفتم جدی. بودم رؤیایی زیادی من و بود
 .حفاظت بحث اون. سیوانه و هومان منظورم! نیست بحثی که مورد اون در -
 . خندید بلندبلند بازم اما بکشه؛ درد شدمی باعث اینکه با
 .هنوز اونی درگیر تو …تو -

 : گفت و شد جدی
 توئه؟ از حفاظت برای که کنینمی فکر که تو -
 با من بخواد سیوان بشه باعث داشت امکان چیزی چه خب ولی شدم؛ ترمطمئن بودم، مطمئن. رفتم فرو فکر تو

 کنم؟ ازدواج هومان
 :زدم لب
  دونی؟می چی تو -

 : گفتم حرص با. خندید کنخرداباعص. خندید
 !ورزان -

 .خندید
 .نمیشه که مفتکی -

 .آورد جلو رو سرش کردم، تعجب
 .دیدمشنمی وقتهیچ کاش. ریخت هم به اعصابم. صورتش تو کوبیدم مشتم با

 .اومد جلو محسن
 .نکنید خسته رو خودتون شما بیان؟ هابچه بگم -

 .دادم تکون رو سرم
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 .نیست الزم -
 : گفت زوربه و کرد تف رو دهنش تو خونای

 .سنگینه خیلی دستت -
 .اومد پشتم هم محسن. اومدم بیرون گاراژ از
 ! محسن -
 .بپرس -
  چیه؟ مهبد هومان یخانواده قضیه -

 .کرد زدنحرف به شروع بعد اما بگه؛ چیزی خوادنمی کردم فکر. کرد مکث
 .هست بهشون حواسش خیلی پسرداییه. پلیسه خان هومان پسردایی انگار خب -

 : گفتم متعجب. کردم احساس بدنم تو رو خفیفی لرزشش
 .نداره بادیگاردم یه حتی. ندیدم و کسی من اما -
 .مراقبشونن نامحسوس. نداره نیازی -

 باشه؟ مراقبشون پلیس باید چرا فهمیدمنمی اصالً
 . آوردم زبون به رو حرفم

 .بدزده رو بچه کنهمی یسع شبچه مامان پیش سال چند انگاری -
  نمرده؟ زنش -
 . بچه دنیااومدنبه از بعد ماه چند. گرفتن طالق نه، -

 .دادمنمی احتمال مرده که بود گفته خودش چون ولی زدم؛می حدس هم خودم
 .پرسیدممی محسن از باید

  اینجا؟ اوردین چرا رو من -
 .کرد نگاه چشمام تو عمیق. برگشت و ایستاد

 .خودت خاطربه -
 :زدم داد. شدم عصبی قرمزا؟ خط پیش فرستادن رو من خودم خاطربه
 .هومان کنم؟ کارچی پسره اون با خب. گیدمی رو همین شهمه -

 .شد کج لبش
 . شمال بری خواستمی دلت خودت. کارهیچ -

 .مداد هل شالم زیر به و کشیدم موهام تو دستی حوصلهبی بود؟ جوابی چه دیگه این! دیوونه
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 . کنم بهتر رو رفتارم الزمه اگه... که قراره اگه بگید من به. عجیبه رفتارش اون اما! آره آره -
 .برگشت عادی حالت به سریع و شد کج لحظه چند برای لبش. پریدن باال ابروهاش

 .نداره دلیلی کنی؟ خوب رو رفتارت -
 .کرد شروع خودش باراین. شد راحت خیالم

 .کردن زیرورو رو شهر ورزان دنبال -
 .بایسته شد مجبور که ایستادم متعجب

  کیا؟ -
 .کننمی حمایت ازش که همونایی. بشه کشیده اینجا به شدن باعث که همونایی -

 بشم؛ سوار خواستنمی دلم من ولی. اومدمی سرمون پشت آهسته اومدیم، باهاش که ماشینی. افتادیم راه دوباره
 .باشم واقعیم خود کنارش تونستممی که کسی با هم اون. بزنم حرف بیشتر داشتم دوست

  میشه؟ راهروبه چیزهمه کی -
 .بره جلو شتاب با سنگ شد باعث که کوبید راهش جلو سنگ به رو پاش

 .بیفته اسیاب از آبا تا کشهمی طول! ورزانه کار مطمئنم. ریخته هم به بدجور چیزهمه. دونمنمی -
 ماشین تو که گرفتن غذا من برای راه سر. شدیم ماشین سوار و ایستاد محسن که فتیمر راه دیگه چقدر دونمنمی

 . بایسته ماشین که کرد اشاره کوتاهی مکالمه با و خورد زنگ محسن تلفن که بودیم نرسیده خونه به هنوز. بخورم
  محسن؟ شد چی -

 . شد متمایل باال به کمی لبش
 .ببریمت در جلوی تا تونیمنمی. داری مهمون -

 : گفتم خوشحال
  کی؟ -
 .هومان -

  داشت؟ کارچی من با اون. شد خشک لبخندم
 . دادن خبر هابچه. ساختمونه البیِ تو -

 : گفتم. گرفت سمتمبه رو ایجعبه که بشم پیاده خواستم. کشیدم موهام توی دستی
  چیه؟ -
 .جدید خط -

 : پرسیدم مشکوک
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  چرا؟ -
 .میشه الزم -

 سمتبه. مونده خونه تو البد. نبود کیفم توی گوشیم. کیفم تو انداختم رو جعبه. بده رو جوابم خوادمین یعنی این
 رو خودم دیدنش با. اومدمی بیرون داشت رسیدم، که ساختمون جلوی. نکشید طول بیشتر دقیقه چند. رفتم خونه

 .دادم نشون متعجب
 ! مهبد آقای سالم -
  نبودین؟ خونه. سالم -
 .ناهار بیرون بودم رفته .نه -

 . شد کشیده دستش دور ساعت به نگاهش و شد متعجب چشماش
 !ها ششه -

 .خندیدم
 .زدم قدم کممیه -
 : گفت که کردم نگاهش کمیه
 .بزنم حرف موضوعی یه به راجع باهاتون خواستممی -

  داشت؟ کارچی دیگه این خدایا. کردم یخ
 .باشم عادی کردم سعی

 .بخوریم هم قهوه یه. بزنیم حرف نهخو بریم خب -
 ! شما؟ یخونه -

*** 
 هومان

 تاریک داشت هوا دیگه. نداد جواب ولی زدم؛ زنگ بهش چندباری. بزنم حرف باهاش که بود داده گیر صبح از هدا
 .دیدمش که گشتمبرمی داشتم. بیرون رفته صبح که گفت نگهبان. شونخونه در رفتم و گرفتم تصمیم که شدمی

 .دارم نگه رو خودم نتونستم و خوردم جا شخونه تو کرد دعوتم اینکه زا
 شما؟ یخونه -

 .زد گنگی لبخند
 کجا؟ پس -

 : وگفتم داشتم نگه رو خودم
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 . جایی ایکافه یه. بیرون -
 : گفت و انداخت باال رو ششونه

 .بیارم رو گوشیم من وایسید پس -
 رو هدا باید شده هرجور ولی کنم؛می کارچی دونستمنمی دقیقاً. شد پدیدنا جلوم از سرعتبه که دادم تکون سری
 . کردممی ساکت وقتی چند

 . بریم -
 دستم با. بود کرده عوض همرنگش کفش و کیف و نفتی آبی با رو مشکیش شال. کردم نگاه بهش و برگشتم

 . شدیم ماشین سوار. کردم اشاره جلو سمتبه
  بریم؟ داری دوست کجا -
 .ندیدخ
 .سرده خیلی االن دارم، دوست که اونجایی -
 . کردم نگاهش گرد چشمای با

 کردم فکر این به تازه. افتاد گذشتیممی کنارش از که پارکی به نگاهم. کرد اشاره بیرون به چشمش با و زد لبخند
 بخاری سمتبه مدست اومده؟ کجا از گرما همهاین نیست؟ سردم من چرا پس. زمستونه فصل نزدیکای االن که

 . رفت
 . گفتم رو بیرون. کنید روشن خوادنمی نه -

  ذاشت؟می مگه ولی کنم؛ پرت رانندگی به رو حواسم کردم سعی و دادم تکون رو سرم
  خوبه؟ آسا -

 : گفتم بگیرم جلوم از رو نگاهم اینکه بدونه
 . هداست پیش آره، -
  بزنیم؟ حرف چی مورد در قراره نیاوردینش؟ چرا -

 پارک رو ماشین. دادنمی نشون رو چیزی صورتش اما کنم؛ نگاهش و برگردم شد باعث که بود حرفاش بین نگرانی
 .کردم

 .بزنیم حرف درموردش بعد بشینیم، بذارید -
 . شد پیاده ماشین از و گرفت دستش توی محکم رو کیفش بند. داد تکون آهسته رو سرش

 فکر دونستنمی هرکی. دادم تکیه صندلیم به و کشیدم عمیقی نفس فارشس دادن از بعد. شدیم کافه وارد هم با
 ...برای بود مقدمه یه اینم هرچند. کنم خواستگاری خواممی کردمی
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 .دارن آمدورفت اونجا مادر چقد هرروز که بینیدمی خودتون شما. ندارم مهد به راجع خوبی حس من راستش خب -
 .دادم تکیه میز به رو دستام

 یه مادر، یه مثل تونمنمی کنم، تالش هرچقدرم من خب اما برمیام؛ کردنشبزرگ پس از کردممی فکر اوایل -
 .کنم رفتار خانم

 خوام؟نمی ازش راستیه چرا. کنممی چینیمقدمه انقدر چرا دونسمنمی خودمم. شدم عصبی گذشته یادآوری با
 .فشردم رو مشقیقه و دادم تکیه دستم به رو سرم. کنه ولقب رو پیشنهادم که بکنم رو تالشم تمام خواستممی
 .بود مگزینه آخرین ولی هدائه؛ برای مهد درسته. بچه پرستار دنبال بعد. زدم رو هدا به کمکم -

 .کردمی ظاهر حفظ ولی شده؛ گیج بود معلوم
  چی؟ بچه پرستار خب -

 : گفتم و آوردم باال رو سرم
 .بدی نفر برای بترسم جورایی یه شد باعث همین. کردمی اذیت رو آسا اما کردم؛ امتحانش که گفتم -

 .کردم مکث
 .بدین انجام رو کاراین که خواممی شما از اما -

 . کنه پنهان رو تعجبش نتونست باراین
 !ترسید؟نمی من از -
 : گفتم و زدم لبخند. کردم نگاه چشماش تو
 . نیستید ترسناک که شما نه، -

*** 
 اتانی

 بازم کیم من دونستمی اگه نیستم؟ ترسناک من. نداشتم رو چشماش تو کردننگاه جرئت دیگه. شد حبس نفسم
 خوبه؟ ظاهرم انقدر یعنی! ویرانگر عامل یه. باشم شخانواده برای بزرگ تهدید یه تونستممی من گفت؟می رو این
 بزنه؟ بد هایحدس ساله۱۹ دختر یه مورد در تونهمی کی! معلومه خب

 .نه یا برمیام پسش از دونمنمی من راستش خب -
 بهترین این که باشه خانواده این به شدننزدیک به قرار اگه نه؟ یا کنم قبول باید بگم، چی باید دونستمنمی

 .نگفتن چیزی من به خب، اما ست؛گزینه
 .برمیاین پسش از مطمئناً -

 .کنم نگاهش شدم مجبور که گفت جدی انقدر
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 .خوشحاله خیلی شما با آسا. کافیه باشین پیشش شما که همین. باشه تنها خونه آسا خوامنمی من -
 .کرد باز و بست رو چشماش لحظه چند

 . بگیرم ازش رو بودنخوشحال فرصت این خوامنمی من -
 .آوردم روش به افتادم، چیزی یه یاد
 که بودم دختربچه یه من. نداشتین رو نظر این پیش هفته یه میاد یادم کنید؟ اعتماد من به تونینمی جوریچه -

 .داشتم احتیاج مراقبت به خودم
 .بود بیشتر چشماش یخنده اما نشست؛ لبش روی محوی لبخند

 .دیدممی رو ظاهرتون فقط موقع اون راستش خب -
 .رفت عقب و خود جا که شدم خم جلو به
  دیدین؟ هم رو من باطن االن -

 : گفت و داد تکون بله شونهن به رو سرش باراین
 ...برمیاین خودتون پس از وقتی -

 . کردمی اشاره دیشبم حرف به داشت. شد تربزرگ لبخندش
 . نیاوردم خودم روی به اما کردم؛ تعجب دقتش همه این از
  کنین؟می قبول شد؟ چی خب -

 .دادم تکون سری
 ...اما میشه؛ جالبی تجربه -

 : دادم امهاد. خورد چین ابروش دو بین
 .بستم قرارداد هدا با من -

 . کردم نگاهش منتظر
 .افتاده اتفاقی چه گفتم -
 : داد ادامه مکث کمی با
 بودین، موافق اگه تا بدین بهم رو خبرش. افتاده مشماره زدم، زنگ بهتون. من با شبقیه بگین رو نظرتون شما -

 . تونخونه دم بیام صبح
 .میام خودم بدین، ور آدرستون. نیست الزم نه -
 کردین؟ قبول یعنی این -

 . نوشت رو آدرس و درآورد جیبش از کارتی. دادم تکون چندبار رو سرم
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. باشه هم نفعشون به شاید اصالً. نداشت فرقی اونا برای که هرچند. بودم گرفته تصمیم هماهنگی بدون دوباره
 . برداشتم رو کارت. زنمیم وکلهسر بچه یه با بچه، چندتا جایبه که اینه حداقلش

 بود داده محسن که کارتیسیم یاد یهو. شدم ولو تختم روی و بیارن شام برام که زدم زنگ. رفت و رسوند رو من
  دور؟ بندازم رو قبلی یعنی داد؟ بهم جدید کارتسیم چرا. افتادم

 اصلیم کارتسیم واقع در. کردم عوض داشتم که کارتیسیم با رو کارتسیم و درآوردم رو جعبه. رفتم کیفم سمتبه
 میز روی رو قبلی سیم. کردم عوض رو گرفتممی تماس سیوان و محسن با باهاش که کارتیسیم و بود جاش سر

 . گذاشتم آینه جلوی
 تو دیگه بود قرار. هومان یخونه برم بود قرار. بود متفاوت روز یه فردا. کردم فکر فردا به و شدم ولو تخت رو دوباره

 رو سررفتنام حوصله و کاریبی از کمی این. بکشم سرک زندگیش تو بیشتر تونستممی. نکنم کار لعنتی مهد اون
 . کنه جبران تونستمی

*** 
 هومان

 هدا. کنه تنظیم قراردادی تانیا برای که بودم گفته امین به. شدم بیدار زود صبح و برد خوابم دیر دیشب استرس از
 دونستمنمی حتی. کنم بیدارش زود صبح حتماً که گفت و خوابید خنده با آسا و شونخونه رفت خوشحالی با دیشب

 داشت خانم اکرم. خوردم صبحانه و گرفتم دوش کردم، ورزش. شدم بیدار صبح شش ساعت. بیاد قراره کی که
 اومد، که تشوییدس از. کرد باز رو چشماش سریع خیلی. کردم بیدارش و آسا سراغ رفتم. کردمی مرتب رو خونه
 در زنگ صدای درآوردم، رو خِرسیش صورتی خوابلباس که همین. کنه عوض رو لباساش تا آوردم براش لباس
 .زد جیغ. شد بلند

 ! ایهخاله وای -
 .برو بعد بپوش رو لباست وایسا! خبخیله -
 : گفتم رفتممی رد سمتبه که طورهمین و برداشتم رو پیراهنش. بیرون دوید من، به توجه بدون اما
 .بپوش رو لباست بیا زشته! آسا -

 رو آسا بود، نشسته هاشزانو رو تانیا رسیدم، که در جلوی. رسید کارش به و رفت در بازکردن از بعد خانم اکرم
 .خندیدمی و بود کرده ـل*بغـ
 دختر؟ ـتی*لخـ چرا تو -
 که بود خوب چقدر. چرخید تانیا و آسا خندون صورت بین نگاهم. خنده از کرد غش هم آسا. داد قلقلکش بعد و

 . آورد باال رو سرش پام دیدن با تانیا. باشه شاد انقدر تونستمی
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 .مهبد آقای سالم -
 . خیربه صبح سالم -
 . کردم اشاره لباسش به و رفتم غرهچشم آسا به

 .گرفت ازم رو لباس دستش یه با و کرد ـل*بغـ رو آسا تانیا
 .کنممی تنش من -

. نزدیک خیلی بود؛ نزدیک چیزشهمه خورد،می تکون که لباش خندونش، صورت ولی داشتیم؛ هم با کمی یفاصله
 با که شدم خیره رفتنش به. کردممی جمع رو حواسم باید. زدممی پلک باید بود؟ شده آهسته انقدر چیزهمه چرا

 بده؟ نجات رو من زندگی تونهمی دختر این واقعاً یعنی. بود کرده ـل*بغـ رو آسا راحتیبه هم باز کوچیکش، جست
  ایه؟احمقانه افکار که دیگه این! لعنتی گفت؟می درست هدا یعنی بیاره؟ مخونه به رو آرامش مدتی برای تونهمی
 قابل سن یه حتی و شناسمشنمی که کسی به دارم؟ اعتماد بهش واقعاً. افتادم اعتماد درمورد دیروزش حرف یاد

  گیرم؟می غریبعجیب تصمیمای دارم دختر این درمورد چرا نداره؟ مقبول
 انقدر. کردممی نگاه بهش منم و کردمی تنش رو آسا لباس داشت. افتادم راه اتاق سمتبه و دادم تکون رو سرم
 کرده؟ کارا این از هم قبالً مطمئنه. میده انجام داره مهمی کار چه انگار که کردمی دقت

 !اِهم -
 .سمتم گشتبر
 ناهار و شام ظهر، تا میاد صبح هرروز. کنهمی کار اینجا خانم اکرم. بیاین اینا نه فردا از. بیاین زود انقد نیست الزم -

 اذیت باشه حواستون فقط. میده انجام داشتین خرید. کنهمی مرتب رو خونه. پزهمی داشتین الزم هرچی. پزهمی
 . میدم خبر بهتون کشید طول اگه اما برگردم؛ کنمیم سعی چهار تا میرم صبح ۷ من. نشه

 : دادم ادامه کرد تأیید وقتی. فهمیده که کنه تأیید تا ایستادم
 .میگم آسا تنهایی برای که دونینمی. برین تونینمی شما اومدم من هروقت -
 : پرسید خودش باراین و کرد تأیید سر با
 و پفک و چیپس منظورم یعنی ممنوع؛ خوراکی و غذا ممنوع، هوسیل ممنوع، جای داره؟ خاصی قانون خونه -

 .فودفست
 .کردمی گوش حرفامون به دقت با داشت آسا. خندیدم

 ...وسیله مورد در. بخورید کم کنید سعی هم خوراکی. نیست الورودممنوع خونه جایهیچ نه -
 .شدم جدی

 ...مثلِ رو آسا! خانم تانیا -
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 .بزنم خوب مثال یه تا کردم مکث
  !آساست لبخند مهمه، دنیا این توی من، برای که چیزی تنها. باش مراقبش جونت مثلِ -

 چرا چیه؟ غم اون. نشد کم چشمش تو غم از چیزی اما کرد؛ وجورجمع رو خوش سریع خیلی ولی شدش؛ شوکه
  شد؟ ناراحت

 . کنممی رو تالشم همه من باشید مطمئن -
 .دادم تکون آهسته رو سرم

 شد قرار داشتی؛ اونجا پرونده یه. زدم حرف هم هدا با. میارم خودم با عصر. کنه آماده رو قرارداد گفتم امین به -
 .بشه امروزمون قرارداد ضمیمه

 از شده پر ذهنم تمام. بشم آماده تا اتاقم رفتم آسا یگونه ـوسیدن*بـ از بعد و کردم خداحافظی. داد تکون سری
 هم به تصمیمام تمام ساعتنیم از کمتر تو. نبود خودم دست! لعنتی. تانیاست به ربوطم شهمه که هاییفکر حجم
 فکر این به االن و بشه ازدواج این خیالبی هدا که بودم ایبهونه دنبال شهمه بیاد که این از قبل تا. بود ریخته

  اشتباهه؟ ازدواج این چرا که کنممی
*** 
 تانیا

 اینکه از و بود قشنگی واقعاً یخونه. داشت فاصله من یخونه با ساعتینیم حدوداً که دبو برج یه تو هومان یخونه
 .شد راحت خیالم بود، اختیارمون در کامالً

 ایالعادهفوق امنیتی سیستم خونه. گذروندیم وقت رو ساعتی چند حدوداً و کشیدیم سرک خونه جایهمه آسا با
 خونه تو رو پاش نکنه جرئت کسی که بود شده باعث وهمههمه. قوی ایهحسگر بسته، مدار هایدوربین. داشت
 .بذاره

 اتاق از گوشه یه در دوربین یه تنها. نبود شدید خیلی هومان برای ولی بود؛ بیشتر خیلی آسا اتاق امنیتی سیستم
 همین یا بعداً داشت امکان. بودم فهمیده اطراف به الکی توجهیبی و خیالیبی با رو چیزها این تمام. داشت وجود
 .بشن چک هادوربین هم حاال

 .کرد آروم رو صداش آسا. بود هومان اتاق رفتیم، که اتاقی آخرین
 ! خاله -

 .سمتش برگشتم
 بله؟ -
 .نگاه اونو -
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 طبقه یه در بود، شده نصب دیوار روی که چوبی هایقفسه تو. کردم نگاه گفتمی که جایی به و کردم بلند رو سرم
 . بودنش خوابونده که بود سیعکقاب

  ای؟خاله دیشمی -
 . کرد نگاهم مظلومی قیافه با و

 عکس بودم مطمئن. کردممی دخالت خصوصیشون زندگی تو نباید نه؟ یا دادممی بهش کردم؟می کارچی باید
 .مادرشه

 ! خاله -
 . لرزید تنم که بود غمگین قدراون چشماش

 و رو پدرم رو، واقعیم مادر شده که بارم یه واسه و بدم رو زندگیم تموم داشتم دوست که منی. بود من شبیه چقدر
 .ببینم رو مخانواده
 . زدم زانو جلوش

 کیه؟ عکس قاب -
 : گفت بغض با
 ! مامانم( کنم فکر)تونم فت -
  دیدیش؟ تاحاال -
 اکلم خاله. جاش سله گذاشش سلیع خانم اکرم ولی! شیتس و افداد خانم اکرم دسده ا که پیش چندماه. باریه -

 اکرم دست از که پیش ماه چند! )بگم بابا به تونمنمی همین بال. میشه عصبانی اینجاست این بفهمه بابا اگه میگه
. میشه عصبانی اینجاست، بفهمه بابا میگه اکرم خاله. جاش سر گذاشت سریع خانم اکرم ولی شکست؛ و افتاد خانم
 ...(همین برای
 .بودیم هم شبیه چقدر ندیده؟ رو امانشم تاحاال یعنی
 مجبور بود؛ کوتاه برداشتنش برای قدم. رفتم کتاب قفسه سمتبه. بمونه دل به حسرت من مثل اونم ذاشتممی نباید
 . شم بلند پام پنجه روی شدم

 .بود منتظر بهم خیره آسا. کردم نگاه عکس قاب به خودم اول. رسید بهش دستم سختیبه
 خنده صورتش روی بودو درآورده پرواز به رو طالییش موهای باد. بود نشسته زارچمن یه توی. بود باییزی واقعاً زن
 !واقعی خنده یه. بود

 چشماش. گرفتم سمتشبه رو عکس قاب و رفتم آسا سمتبه. بود نشده عوض عکس قاب شدهشکسته یشیشه
 . نشست عکس روی دستش. شد بارونی
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 ! باش مراقب -
 . زدم زانو جلوش

 . داشتم مامان منم تا بود اینجا االن( کاش) تاش -
 هرروز که مادرایی. بود گذاشته تأثیر روش مهد که گفتمی راست هومان. انداخت ـغلم*بـ توی رو خودش

 سراغشون به خوشحالی با بعد و کردنمی ترکشون لبخند با و ـوسیدن*بـمی آوردن،می رو هاشونبچه اومدن،می
 آسا و باشه داشته مادر نخواد و نباشه خوشحال مادر داشتن از که نیست ایبچه هیچ. بردنشونمی و اومدنمی

 چند. فشردمش ـغلم*بـ تو محکم. کردمی درک رو مادر نبود و شدمی موضوع این متوجه دیروزش از بهتر هرروز
 .کردم جداش خودم از. افتاد تخت به نگاهم گذشت، که دقیقه

 !بسه دیگه گریه. ..ببین رو من -
 .نشستیم روش. بردم تخت سمتبه و گرفتم رو دستش. کردم پاک دستام با رو صورتش

 .داره دوست کارو این کلی خاله. کنیم بازی بپر بیا -
 .تخت رو افتاد دادم؛ هلش. بود شده قطع اشگریه. کرد نگاه بهم متعجب

 .میدم قلقلکت نکنی گوش من حرفای به اگه -
. میده انجام که کرد قبول بریدهبریده وسطاش و شد بلند جیغش و خنده صدای. کردم دادنشلقلکق به شروع و

 روی. شدیم خسته حسابی دوتاییمون که پریدیم پایین و باال تخت روی قدراون. کردم بلندش و گرفتم رو دستش
 تریننزدیک که رفتیم خونه از سمتیبه دوتایی و گرفتم رو دستش. اومد خانم اکرم صدای که بودیم شده ولو تخت

 از قدراین روز یه کردمنمی فکر وقتهیچ. داشت نفرههجده ناهارخوری میز یه و بود آشپزخونه به قسمت
 انگار. کردممی رفع اون برای رو خودم کمبودهای داشتم انگار. بشم شاد و خوشحال بچه یه با گذروندنوقت
 خودم مشابه نسخه روز یه کردمنمی هم رو فکرش. کنم کارچی باید و دخوامی چی دلش االن کنم حس تونستممی
 دیدن پیشنهاد که بود خسته قدراون ناهار بعد. باشه من جای کسیهیچ نداشتم دوست آخه ضعفم؛نقطه بشه

 انیمیشن. شدیم ولو تلویزیون جلوی مبل روی. کردم وصل تلویزیون به رو فلشم. کرد قبول سریع رو انیمیشن
 و کردم بلندش آهسته. برد خوابش که بود نشده نصف هنوز. دیدیم بودم کرده دانلود دیشب که رو «رئیس بچه»

 از و انداختم گوشیم به نگاهی. برگرده هومان تا بود مونده هنوز و بود سه نزدیکای ساعت. خوابوندمش تخت روی
 .داشتم برش سایلنت حالت
 دنبالش زمین روی چشمم با. افتادم عکس قاب یاد یهو. موند کتاب هقفس روی چشمم و زدم گشتی یه خونه توی

 که همین. نداشتم بدی حس هیچ اما نه؛ یا بودم کرده درستی کار دونمنمی. گذاشتم جاش سر سریع و گشتم
 هایکتاب و عمرانه مهندس فهمید شدمی بررسی کمی با. موند هاکتاب عنوان روی نگاهم برگردم، خواستم
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 لبخندم دیدنشون با. نه یا خونده رو رشته دوتا دونستمنمی. داره رو هابرنامه و افزارهانرم انواع و کامپیوتر آموزش
 .گرفتم زوربه هم رو دیپلمم من. زدم

 انتخاب رو راه کدوم من. خوب آدم یه یا خطرناک آدم یه. کنه مرموز رو ما که کتابایی بودم؛ کتابا جوراین عاشق
 . نشستم زمین روی تختش کنار و رفتم آسا اتاق سمتبه. کشیدم بیرون رو کتابا از یکی کردم؟
*** 

 هومان
 .افتادم راه خونه سمتبه و پوشیدم رو کتم. برداشتم بود کرده تنظیم امین که رو قراردادی

 با که ترکیه یتو مهد یه تو بود، کرده رها و بود نداده ادامه رو تحصیالتش بودم؛ خونده کامل خودم رو شرزومه
 یه توی پیش سال یه مادرش و پدر همون یعنی شخانواده. کردهمی کار بوده خانوادگیشون دوست که رئیسش
 زده نامش به پدرش که ایخونه تو و گردهبرمی ایران به و کنهمی رها رو شترکیه یخونه. میرن دنیا از تصادف
 کار که بود خوب قدراون وضعشون واقع در. بود شده ثابت صدقش و بود شده بررسی موارد این تمام. کنهمی زندگی
 به هم اون که بود درسش ندادنادامه عجیبش جای تنها. بود کرده انتخاب رو شغل این سرگرمی برای ولی نکنه؛
 ایران گرفته تصمیم و کرده رها رو ترکیه تو زندگیش و کار چرا خب اما گشت؛برمی مسافرتش و خانواده مرگ

 کنه؟ دگیزن

 رو 14 شماره انگشتم با. رسوندم آسانسور به رو خودم و دادم نگهبان به رو ماشین سوئیچ. شدم پیاده ماشین از
 هایچراغ ورودم، با. کردم باز رو در بعد و زدم زنگ اول کنم، باز رو در اینکه از قبل خونه در جلو. کردم لمس

 اصلی هایچراغ و کشیدم برق کلید روی رو دستم. شد روشن ود،ب شده گذاشته کار دیوارها دورتادور که کوچیکی
 کجان؟ هااین. ریخت دلم تو ترس لحظه یه. کردم روشن رو
 ...تانیاخانم... تانیا... عزیزم... آسا -
 توی. کردم تندتر رو هامقدم و کشیدم راحتی نفس آسا تخت مقابل جسمی دیدن با. رفتم آسا اتاق سمتبه

 تخت روی سرش و بود بـرده خوابش نشسته زمین روی تانیا و بود خوابیده تخت روی آسا. ستادمای در چهارچوب
 روی رو لبخند آسا، آروم صورت. برداشتم جلو به رو قدمی چند. بود شده راحت خیالم دادم، ماساژ رو امشقیقه. بود
 .افتاد تانیا به نگاهم که برگردم خواستم. آورد لبم

 خودش تو که حاال. کرد حرکت پایین سمتبه آهسته هامچشم. بودند پوشونده رو صورتش از ینیم از بیشتر موهاش
 شدم احمق. زن یه هایویژگی تمام با اما کوچیک، حجم یه. شدمی داده نشون کوچولوتر همیشه از بود، شده جمع
 نگاهم. بود گرم خیلی. درآوردم رو کتم. کشیدم صورتم روی رو دستام کف چندبار. اومدم عقب قدم یه سریع! حتماً

 .برداشتمش و شدم خم. افتاد بود پاش جلو که کتابی به
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 .اومدین شما اِ، -
. برد گوشش پشت به و کشید موهاش به دستی. شد بلند سریع. کنم نگاهش شد باعث خواب از اشگرفته صدای
 !بزنم زل بهش طور همین تونستممی کاش

 .بود سررفته حوصلم منم خوابید آسا. ببخشید -
 معنی به هنم او برای و کنم متمرکز رو فکرم که خودم برای. دادم تکون رو سرم. کرد اشاره دستم توی کتاب به و

  نداره عیبی اینکه
 .نداره عیب -
 .برم دیگه من -

 .برگشت دوباره که بود نشده خارج اتاق از هنوز
 .وسایلم -
 بره بیرون در از دوباره اینکه از قبل. کرد تنش و درآورد کیفش از رو شالش و مانتو. رفت اتاق از ایگوشه سمتبه

 :گفتم
 !لحظه چند تانیاخانم، -

 .نیاوردم خودم روی به اما کردم؛می نگاهش باشه فهمیده که بودم این نگران
 بله؟ -
 .گذاشتم لمب میز روی و کشیدم بیرون کیفم از رو قرارداد هایبرگه. کردم اشاره اتاق از بیرون سمتبه
 ...و بخونیدش دقیق. قرارداده -
 فراریش آخر. شدم خیره بهش مالحظه بدون مدت، تمام و نشستم مقابلش. نشست مبل روی و کرد تأیید سرش با

  درمیارم؟ بازیدیوونه دارم چرا پس خوامش،نمی که من. میدم
*** 
 تانیا

 تصمیم اینکه از قبل. نداشتم رو چشمم کردنباز یلهحوص اما شدم؛ بیدار اتاق بیرون فضای ناگهانی شدنروشن با
 بودم مطمئن. کردم حفظ رو خودم سردیخون ولی ترسیدم؛. شد نزدیکم یکی کردم احساس بشم، بلند بگیرم

 داشتم که کتابی و شد دوال. بود خیره زمین به. کردم باز رو چشمام آروم. باشه تونستمی اون فقط هومانه،
 اینجا دیگه تا کنم جمع رو حواسم باید. نبود صالح زدن خواب به رو خودم این از بیشتر. تبرداش رو خوندممی

 فرقی من برای هرچند. بود مهد حقوق برابرسه حقوقم و بود شده ذکر نکات یهمه قرارداد، توی. نبره خوابم
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 من از رو چشماش کنم،می شنگاه دارم اینکه به توجه با. شده خیره من به دیدم که آوردم باال رو سرم. نداشت
 .گرفت

 بدم؟ خودکار -
 .ممنون بله، -

 از سریع خیلی و کردم امضا رو هومان امضای کنار قرارداد، زیر. گرفت سمتمبه و درآورد جیبش از زیبایی خودنویس
 تأسفانهم و متفاوتن واقعاً آدماش و خونه این. زدم بیرون عجیبش یبچه با و عجیبش مرد با عجیب، یخونه این

 نیومده پارک که بود روزی چند. کردم کج پارک سمتبه رو راهم اما بود؛ سرد هوا. بودم شده درگیرشون بدجور
 نگاهم. نکنه غلبه بهم سرما که کردم ـل*بغـ رو خودم و نشستم پارک خلوت قسمت تو خالی نیمکت روی. بودم

 سرد هوای این توی واقعاً. موند سیگار دود روی ممچش. زدنمی قدم همدیگه کنار دوستانه که افتاد پسرایی به
 دلم واقعاً سوخت؟می براش دلم نداشتم دوستش دیگه اینکه با چرا. شد کشیده ورزان سمتبه ذهنم. چسبیدمی

 مالحظه بدون. بود خوشیمدل تمام اون روزی یه خب دونم،نمی داشتم؟ دوستش هنوزم یا سوختمی براش
 اومدن کوتاه مال من آخه اومدم؛نمی کوتاه اما خورد؛می صورتم به شدت با سرد هوای. کردم باز رو اتاق یپنجره
. کردمی مورمور رو تنم هم بیداری توی حتی بهش فکرکردن که خوابی. شدم بیدار دیدم که خوابی خاطربه. نبودم

 التماس روزی یه اینکه از باشم، قوی نتونم االن مثل دیگه اینکه از بیفته، برام اتفاقی همچین روزی یه اینکه از
 از داشتم سیوان سرد و نمور انباری توی وقتی حتی. نکردم رو کار این هم زندگیم لحظه بدترین توی حتی من. کنم

 پایین چشمم از که اشکی قطره. کردممی التماس آسا جون برای داشتم خوابم توی اما لرزیدم؛می ترس و گشنگی
 شاید. دادم تکیه دستام به رو سرم نشستم، پام دوتا روی پنجره پای... بعدی و بعدی... زد یخ صورتم روی و افتاد
 یه خواستمی ازم سیوان اگه! نباید کردم،می رو کار این نباید نه، که شاید. شدممی نزدیک خانواده این به نباید

 رو خواستممی که چیزایی تمام باهاش تمخواسمی تازه من. خدا نه آه، کردم؟می رو کار این بیارم، آسا سر بالیی
 کردم، امضا رو لعنتی قرارداد اون دیگه که حاال. کنم کارچی دونمنمی دونم،نمی. رو هامعقده تمام کنم، برآورده

 :زدم داد خودم سَرِ. گرفتم دستام دوتا بین رو سرم... که حاال
 ...بیارن سرش بالیی هر توننمی که دردنخوربه و ضعیف ا؛هبچه بقیه مثل بچه یه... ستبچه یه فقط اون... نه نه -

 من مثل اون چرا بیاد؟ سرش بالیی هر بذارم باید چرا باشه؟ جوریاین باید چرا. شدم جمع خودم توی بیشتر
  نیست؟ ارزشبی

*** 
 فرو توش آروم و ردمک آب از پر رو وان شدم، بلند. بود بـرده خوابم زمین روی جوریهمون. شدم بیدار دردگردن از

. من برای حداقل باارزشه، خیلی اون من برعکس نیست، و نبوده من مثل آسا. کردم فکر خیلی دیشب. رفتم
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 به حموم توی مدت تمام. بدم دستش از تونستمنمی بودم، آورده دست به رو فرصتش که حاال گرفتم؛ رو تصمیمم
 کارچی خواستمی دلم من کنن؟می کارچی باهم هستن همدیگه پیش دختر و مادر یه وقتی که کردم فکر این

 رو اتاق کمی اومدم، که بیرون. موندم حموم توی دوساعتی و رفت در دستم از ساعت که کردم فکر قدراون کنم؟
 .سفید شلوار یه با بلند آستین نفتی آبی پیراهن یه کردم؛ انتخاب مناسبی لباس و کردم مرتب
 چه باید مامان یه! خب خب. آینه جلوی رفتم. انداختم کیفم توی رو الک همون و زدم زقرم الک رو پاهام و دست
 هم خیلی که رو آرایشیم وسایل. اومد لبم روی لبخندی فکر این از. مامان تا بودم بچه یه شبیه بیشتر باشه؟ شکلی

 نفتی آبی که رو کیفم رنگهم کفش. کیفم توی انداختم و کردم جدا تاپملپ از رو فلشم. کیفم تو ریختم نبود، زیاد
. شدمی جا توش چیهمه که بود بزرگی کیف قدراون ماشاءاهلل. انداختم کیفم توی رو آبیم صندل و کردم پام بود

 زانوم باالی تا بلندیش که داریدکمه آبی پیراهن. انداختم سرم سفیدی شال. کردم جمع سرم باالی رو موهام
. هومان یخونه رسیدم که بود نیم و نه ساعت. بیرون زدم و انداختم خونه به سرسری نگاهی. پوشیدم رو رسیدمی

 :گفت و کرد باز برام رو در خانم اکرم دیروز، مثل و نبود خونه هومان
 .کنم آماده براتون رو آساخانم اتاق کنار اتاق گفتن آقا -

 با کسی که فهمیدم دیروز رو این. ردمک عوض صندل با رو کفشم. برگشت آشپزخونه به هم اون و کردم تشکری
 رو گفت خانم اکرم که اتاقی. نگفتن بهم چیزی هم اونا و نکردم عمل بهش دیروز البته. نمیره خونه داخل کفش
 کنار کوچولو میز یه با آینه توالت، میز دونفره، تخت یه فقط. بود خونه قسمت ترینخالی تقریباً. بودم دیده دیروز
. تخت روی گذاشتم رو کیفم. بود محتواش کل بود، گرفته رو دیوار کل تقریباً که رنگشونهم یدیوار کمد و تخت
 جالباسی به سفیدم پیراهن همراه رو شالم. بود شده زده کنار کامالً اتاق یپرده و بود شده تمیزتر دیروز از اتاق

 خواب. رفتم آسا اتاق به. کشیدم لبم روی قرمزی رژ. کردم خالی توالت میز روی رو آرایشیم وسایل و کردم وصل
 دستم با. داشت خوبی حس. کردم لمس دستم با رو روشنش ایقهوه موهای و نشستم تخت روی کنارش. بود

 .خورد تکون پلکش بردم، گوشش پشت به رو موهاش
 نمیشی؟ بیدار... خانم خوشگل... آساخانم -

 .اومد لبش روی لبخند. کرد باز رو پلکش الی آروم
 ...نازی دختر چه... سالم به، به -

 .اومد کش بیشتر لبش
 ...ایخاله سالم -

  کرد نگاه وراون و وراین به کمی بعد
 (کو؟ بابایی)  تو؟ بابایی -
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 .کار سر رفته زود صبح بابایی 10 ساعت -
 .شد جمع لبش

 کردی؟ اخم چرا اِ، اِ -
 .بشه بلند تا کشیدم و گرفتم رو دستش

 .امروز داریم کار یکل... بدو بدو -
  کرد نگاهم تعجب با
 ای؟خاله( کاری) کالی چه -
 .میگم بعدش بده انجام رو میگم که کارایی اول... اِم -

 .دوید دستشویی سمتبه و خندید
 .باشه -
 به. کشیدم رو کشوییش در. رفتم کمد سمتبه. داشت فرق من با اون هم واقعاً. کردم نگاه رفتنش به لبخند با

 دنبال و برداشتم آبی ساده ایتوخونه لباس دست یه. ناز و رنگی شونهمه. بود لباس از پر کردم؛ نگاه شداخل
 .گشتم خواستممی که چیزایی

 ! خاله -
 صورتش روی و برداشتم رو دستی دم یحوله. بود ایستاده جلوم خیس صورت با که کردم نگاهش و برگشتم
 :هوا رفت جیغش که کشیدم

 !صولتم ای خاله، ای -
 .دیگه شد تموم -

 رو موهاش. کردم تنش رو بودم کرده انتخاب که لباسایی و درآوردم رو خوابش لباس. گذاشتم سرجاش رو حوله
 .زد زل بهم و کرد مظلوم رو چشماش. زدم لبخند. کشید لبم روی رو انگشتش. بستم سرش باالی
 .کشیدم رو لپش

 .بخوری صبحونه باید فعالً خانم پیشی -
 .کشیدم آروم رو دستش. شد جمع لبش

 .بریم بیا -
 :گفت دیدنمون با خانم اکرم رسیدیم، که آشپزخونه به
 .کنم آماده رو صبحونه تا بشینین -
 پختین؟ شام اِم،... خانم اکرم نیست الزم -
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 .بپزم براتون بگین خواینمی چیزی... دخترم نه هنوز -
 .نپزین کالً... راستش. نه نه -

 .شد دگر چشماش
 !مادر؟ چرا -
 .اپن روی گذاشتمش و کردم بلندش. کردمی نگاهم داشت که کردم نگاه آسا به
 .بپزیم آسا و من قراره آخه -

 .زد برق چشماش
 ای؟خاله تو و من -

 :گفتم. زد لبخند خانم اکرم و دادم تکون «آره» ینشونه به رو سرم
 !میشه خوشمزه خیلی حتماً -

*** 
 رو صورتش داشت. رفتم دنبالش. دستشویی سمت دوید آسا ولی دادم؛ قورت زور به رو بودم خورده که قاشقی

 .شستمی
 پس؟ نشد خوشمزه چرا ای،خاله -
 .کردم ـغلش*بـ پشت از و رفتم. گرفت مخنده شقیافه از
 .توش ریختیم اشتباه رو چیزی یه احتماالً. دونمنمی خب -

 .گرفتم گاز رو لپش. شد جمع لباش
 .گیرمامی گازت بازم باشی ناراحت. میشه بهتر دیگه دفعه. که نداره عیب... پیشی -

 .سمتم برگشت. خندید بعد زد لبخند
 !دشنمه من ی،اخاله -

 .گرفتم رو دستش
 .بخوریم پخته خانم اکرم که رو ناهاری بریم بدو پس -

*** 
 طبق. شدیم الزم مواد و وسایل پیداکردن ولمشغ آسا و من. رفت خانم اکرم خوردیم، رو صبحونه اینکه از بعد

 یه شبیه بیشتر متأسفانه اما بپزیم؛ خوب سبزیقرمه یه تا کردیم عمل بودم، کرده دانلود دیشب که آشپزی برنامه
 تلخ که بودیم نریخته توش چیزی ما. بود عجیب برام بودنشتلخ. بود شده تلخ افتضاح. سبزیقرمه تا شد سوپ
 .بشه
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 قاشقش آخرین تا جون و دل با رو خانم اکرم غذای و رفتیم مون،بدمزه غذای تست از بعد. بود دو اینزدیک ساعت
 . خوردیم

 .بود نیم و دو ساعت. بود ریخته هم به کامالً که خورد آشپزخونه به نگاهم اپن، وراین از
 !رو آشپزخونه... پیشی وای -

 هامشونه. بشه عوض رنگشون ترسیدم که جوری بود؛ دهش ترروشن. درخشیدمی سبزش چشمای. خندید غشغش
 .انداختم باال رو
 .نبوده که من کار -

 .خندید
 !نبوده ته منم تارِ -
 :گفتم و کردم فکر کمیه
 .بودها کوچولو پیشی یه کار -

 .خندید
 ...نبوده... نخیلشم -

 :گفتم کشیده
 .بـوده -

 تمام. نشوندم ظرفشویی سینک ـل*بغـ اپن روی رو آسا. یدمچ سینک توی و کردم جمع میز رو از رو غذا ظرفای
 بودنمامان واقعاً. کردم شستن به شروع و باال زدم رو لباسم آستینای کردم، جمع بودیم کرده کثیف که رو ظرفایی

 رو گاز و کشتم دستمال دنبال کابینتا توی. بلدم و دادم انجام زندگیم تو رو کار یه این حداقل خوبه! بود سختی کار
 این آخه چقدر. چرخوندمش و کردم ـغلش*بـ. کرد زدندست به شروع آسا شد، تموم گفتم وقتی. کردم تمیز رو اپن
 مخصوصاً و بیاد هومان داشت امکان هرلحظه. بود دقیقه پنج و چهل و سه افتاد؛ ساعت رو نگاهم. بود خوب بچه
 .بود نداده دیراومدنش درمورد پیامی که
 .بپوشی خوشگل لباس یه باید. میاد اباییب االن خب -
 ای؟خاله زنیمی بالم لژلبم -
 ...اِم -
 .توچولو یه ایخاله -
 .گرفت مخنده کنه، مظلومش داشت سعی که ایقیافه از
 .میشه چی ببینم وایسا -
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 کرد نگاه همب خوشحالی با. پیشش برگشتم سریع و اتاق تو رفتم. درآوردم قرمز شلوارک و تاپ یه کمدش توی از
 .نگفت چیزی ولی شد؛ جمع لبش. جلوش گرفتم رو الک که
 .رژ بعد الک اول باشه، -
 .کرد قفل ـردنم*گـ دور رو کوچولوش دستای و ـغلم*بـ پرید. زد لبخند که گرفتم جلوش رو رژ و
 !ایخاله عاشقتم -
 خوشبختن؟ انقدر مامانا یعنی. سوخت قلبم واقعی داشتندوست همهاین از پاکی، همهاین از بچگونه، ذوق همهاین از
 صدای با. کشیدم کوچولوش صورتی لبای روی رو قرمز رژلب. زدم الک رو کوچولوش پاهای و دست تمام، دقت با

 .دوید سمتشبه و کرد ول رو دستم باباش، دیدن با آسا. دویدیم در سمت و گرفتم رو دستش در زنگ
. شد مشت هم دستم ناخودآگاه بود، لبم روی لبخند که جورهمین. کرد ـل*بغـ رو کوچولوش دختر محکم هومان

 زدم؛ لبخند نداشتمش؟ زندگیم کل توی که نبود پدری همون این خواستمش؟می منم که نبود ایزندگی همون این
 .شدم نزدیک بهشون آهسته و کردم مکث لحظه چند. نبود بیچاره من مثل آسا حداقل چون

 .سالم -
 :کنه تعریف رو امروز اتفاقای تندتند کرد شروع آسا. کرد سالم لبخند با آورد باال رو سرش

 ...خیلی پختیم دذایی یه جستشم، ظلفارو پختیم، دذا کردیم، کار امروز تلی خاله با بابایی -
 :شد قطع حرفش هومان صدای با
 رنگیه؟ این چرا لبت -

 اخمش اومد؟نمی خوشش بود شده ناراحت. رفتم جلوتر قدم یه مضطرب. کرد نگاه باباش اخم به نامطمئن آسا
 .شد ترغلیظ

 :گفت محکم و شد باز آسا دور از دستاش
 .بدو کن، پاکش برو بدو -
 بابای این از گرفت حرصم. نکرد متوقفش هم آسا یگریه صدای حتی. رفت اتاقش سمتبه مکثی بدون و

. بردمی بین از و ریختمی هم به رو من ذهنی تصویر نباید ودم،ب خوشحال داشت بابا آسا اینکه از االن تا! بداخالق
 .کردم ـغلش*بـ و زدم زانو جلوش. کرد عصبیم آسا آروم هرچند یگریه صدای

 !خوشگلم پیشی نکن گریه...خاله عزیز نکن گریه -
 ...جد عصبانی دسدم از... تلد دعبام... بابا -
 هوم؟ نمیاد، خوشش بابا دونستیمنمی که ما. نکن گریه -

 .داد تکون رو سرش
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  هوم؟ زنم،می حرف بابا با منم. اتاقت تو برو -
 .ـوسیدم*بـ رو چشماش دوتا روی. داد تکون رو سرش بازم

 .بدو -
. نداشتم اضطراب قدراین زندگیم توی وقتهیچ. بود کرده عرق دستام کف. افتادم راه هومان اتاق سمتبه هم خودم

 بود؟ من تقصیر یعنی. شدمی جوریاین االن نباید و بود کرده شماریلحظه پدرش یدنرس برای مدت تمام آسا
 .کردم باز رو در و زدم در به آرومی یضربه

 هومان؟ آقا -
 .بود هم توی هنوز اخماش. کشید پیراهنش دکمه بازکردن از دست

 !متأسفم واقعاً من... من -
 .کنممی خواهیمعذرت مسخره چیز یه واسه دارم! من خدای آه
 .نمیشه تکرار دیگه -

 .دادم سر گوشم پشت رو موم تار و انداختم پایین رو سرم شدم؟ طاقت بی انقدر کی. نداشتم طاقت. کرد نگاهم تیز
 ...خوامنمی بشه، چیزا این درگیر االن از خوامنمی! ستچهارساله فقط و فقط اون -

 سمتشبه و دادم جرئت خودم به. کرد فرو موهاش توی رو دستش عصبی. نشست تخت روی و خورد رو حرفش
 .رفتم

 ...اون. زدینمی داد سرش نباید شما -
 .برگشت سمتمبه بزنم، رو حرفم ادامه اینکه از قبل

 هستین؟ کارهچی شما دین؟می تشخیص شما رو این -
 زحمت هزار به مامانشی؟ کردی فکر واقعاً نکنه! کردی حماقت تانی آه. موند باز هم دهنم موند، دهنم توی حرف

 :کنم زمزمه تونستم
 .شماست با حق -

 هم سرپشت. شدممی خفه داشتم بکشم، نفس بود رفته یادم انگار. شدم خارج سریع و رفتم در سمتبه عقبعقب
 ناب حس یه کنم؟ درک رو خانواده حس کنارشون تونممی کردم فکر چرا... حماقت حماقت. کشیدم نفس چندتا
. خوادنمی خودت برای رو تو هیچکی تانیا، آه میاد؟ خوشش ازم هومان کردممی فکر چرا. کوتاهی زمان برای حتی
 تنها آسا که خواستمی رو تو اون. هومان هم حاال و سیوان هم ورزان، هم. خوانمی منافعشون برای رو تو همه

 رو خودم سریع! مبیچاره چقدر بفهمه نباید دارم، حسی چه که فهمیدمی نباید لعنتی. مامانش بشی اینکه نه نمونه،
 .رفتم آسا اتاق به. نکردم تنم هم رو پالتوم حتی و برداشتم رو وسایلم. رسوندم اتاقم به
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 پیشی؟ -
 .اومد سمتمبه آروم دستمه، وسایلم دید وقتی. بود کرده کز تختش روی

 .ایخاله نلو -
 .دادم قورت رو بغضم

 .دیگه برم باید من اومده بابات که حاال -
 .چسبید بهم

 !نداله دوسم دیگه بابایی. مونممی تنها من بلی تو. ایی خاله نلو نه، -
 .کردم جداش خودم از محکم

 رو بابات باید اول تو! نیستم تو کسهیچ من اما آسا؛ باباته اون. داره دوست بازم کنه دعوا تورو که هرچقدر بابایی -
 .پرستارم یه فقط من. من بعد هدا، عمه بعد باشی داشته دوست

 .کرد گریه
 .نه نه -
 خواستمنمی. داره دوستش که کسی اولین باشم؛ اولین خواستمی دلم من. نداشتم ایمان حرفام به. زدم هق دلم ته
 .ـوسیدم*بـ رو پیشونیش. شدم دیوونه حتماً. باشم ساده پرستار یه
 .خوشگلم خداحافظ -

 که بود شده چیزی. هویتم از ترترسناک بود؛ شده ترسناک خیلی خونه فضای. کردم تند رو قدمام و شدم بلند
 شگریه مقابل تونستمی هومان اگه. نایستادم اما کرد؛می پاره رو دلم نازش صدای. کنه نابود رو من تونستمی

  تونستممی منم پس بیاره، دووم
 !نلو نلو، خاله -
 . بیرون ختماندا رو خودم سریع و کردم باز رو در

 با. شونخونه موند کفشام! لعنتی اه. افتاد پاهام به نگاهم. لرزوند رو تنم سرد هوای هجوم رسید، بیرون به پام وقتی
 دستم از که کاری تنها. رسوندم خیابون طرفاون به رو خودم. بود زده یخ پاهام سرد، هوای این تو صندل
 هم کاری آخه. کردممی عمل بچگونه قدراین و شدممی جوگیر زود قدراون نباید. بود خودم سرزنش اومد،برمی

 من کسی کاش. بود دنیا تو چیز ترینمسخره بودم ریخته هم به جوریاین حرف کلمه یه خاطربه که این. که نکردم
 یه نتونستم دیگه که بودم رفته راه چقدر دونمنمی. برم راه تندتر کردممی سعی هم همین واسه! نبینه جوریاین رو

. کشیدم دیوار سمتبه رو خودم. شدم سست. بود زده یخ پاهام اون از بدتر. بود شده خشک بدنم. بردارم هم قدم
 .برگردم سمتشبه شد، باعث گرفت رو پالتوم کسی که این حس. کنم تنم رو پالتوم کردم سعی و دادم تکیه بهش
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 .کنم همراهیتون بدید اجازه لطفاً -
 صندلی هم خودش و کشید بود کنارمون که بلندیشاسی ماشین سمتبه رو من. گذاشت هامشونه ویر رو پالتو
 .نفرسته من دنبال رو این دیگه بگم محسن به باید. بود اعصابم روی شزنونه صدای. نشست جلو

 .خونه برو -
 باشم؟ احمق قدرنای تونممی جوریچه. احمق یه مثل ام؛مهمی آدم کنم ثابت خودم به خواستمی دلم

 .خونه نرو -
 .داد تکون اطاعت معنی به رو سرش باالخره مکث کمی با. کرد نگاهم و برگشت

 دلم. بود شده خشک سرما از بدنم. کردمی گوش حرفم به یکی! ایاحمقانه موفقیت چه. زدم لبخند ها احمق مثل
 صدای با. دادنمی گوش رو مغزم دستور شمامچ اما باشه؛ اطراف جمع حواسم خواستمی دلم. بخوابم خواستنمی
 که صداش رو کردم سعی. کنم باز رو چشام خواستنمی دلم. بود تاریک هوا بود، گیج سرم. لرزید پلکام محسن داد
 .کنم تمرکز اومدمی بیرون از
 دادیش؟ من تحویل جوریاین وقتاون. باشی مراقبش گذاشتم رو تو! که واقعاً -

 .گیرترهچشم زندگیم هایموفقیت یهمه از موفقیت این خوبه،. فکرمه به که کسیه تنها محسن بازم
 .تانیا -

 .کنم باز رو چشمام تونستمنمی حتی بدم، جواب تونستمنمی اما شنیدم؛می رو صداها
 .بخور رو سوپ این شو بلند -
 باز رو چشمام آهسته نم؛ک نگاهش خواستمی دلم. محسن صدای محسن، بوی. شدم بلند کسی کمک با زوربه

 .کردم
 دختر؟ خودت با کردی کارچی -

 .دونستمنمی رو معنیش چه به. دادم تکون رو سرم
 قرص این و داری نگه گرم رو خودت و بخوری مایعات کنی، استراحت باید نداری خاصی مشکل. رفت االن دکتر -
 .الیهخ شکمت وقته خیلی. شو بلند االنم! بخوری وقت سر حتماً هم رو
 :پرسیدم و چرخوندم دهنم تو رو زبونم زوربه
 چنده؟ ساعت -

 .انداخت دستش ساعت به نگاهی
 .دوازده -

 .شد باز حد آخرین تا چشمام
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 خوابم؟ کی از من دوازده؟ -
 :گفت و داد تکون رو سرش

 که خونه گردوننیم برت میشه که شب یازده یا نیم و ده. نفهمیدن ها بچه ولی رفتی؛ حال از ماشین تو دیشب -
 .اومدم و برداشتم رو دکتر موقع همون منم. نمیشی بیدار بیننمی

 .بود دستم تو سرم یه. سوخت که کشیدم چشمم روی رو دستم
 .باشی خودت مراقب بیشتر باید -

 :گفتم حرفش به توجه بدون
 .منه منتظر خونه تو بچه اون. سرکار برم باید من... من -

 :گفت باشه، شده ناامید ازم که انگار
 .تریمهم خودت. شو بچه اون خیالبی -

 به رو خودم. دادم قورت زور به رو دهنم آب. پیشش برم نذاره دیگه شاید جوریاین فهمیده؟ چیزی نکنه. لرزید تنم
 .زدم خیالیبی
 .سرکار برم تونممی هم بعداً آره، -

 :گفت شدمی بلند که جورهمون محسن
 . اینجا یانم دارن حالهربه -

*** 
 هومان

 تونستنمی کسهیچ. شدم عصبانی بود خوب قدراین تانیا اینکه از بود، خوب قدراین چیزهمه اینکه از هادیوونه مثل
 فکر حتی. تانیا خود سر هم بعد کردم، خالی عزیزم دختر سر که مزخرف قدراون. داشتم مزخرفی حس چه بفهمه
 فهمه؛نمی زندگی از چیزی اصالً و ستدختربچه یه فقط اون که نکردم فکر این به میگم؛ بهش دارم چی که نکردم
 .باشم ناراحت خوبه، آسا با اینکه از نباید و تنهاست هم اون نکردم فکر اصالً

 اذیت رو نازم کوچولوی دختر. کردمی گریه و بود نشسته خونه وسط آسا. رفتم بیرون اتاقم از آسا گریه صدای با
 .ـوسیدم*بـ رو صورتش. موند ـغلم*بـ تو مقاومت بدون. کردم ـغلش*بـ آروم و رفتم سمتشبه. بودم کرده

 .زدم داد سرت ببخشید. بابایی ببخشید -
 .چشمم تو دوخت رو خیسش چشمای

 .زدی داد ایمم خاله سله -
 :گفتم آروم
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 .نه -
 .نداش دوسم دیده. نبود صبی خاله مثل دیده چال چال؟ رفد، چال پس -
 دونمنمی. میشه تموم گرون بابات برای چقدر داره دوست رو تو اینکه دونینمی دخترم آخه. گریه زیر زد دوباره و

 سمتبه اومد؛ در شکمم صدای. گذاشتمش تخت روی برد؛ خوابش ـغلم*بـ توی آسا تا نشستم زمین روی چقدر
 چیز یه. سمتش رفتم. بود قابلمه یه شویی ظرف سینک روی. نبود غذایی هیچ یخچال توی. افتادم راه آشپزخونه

 واقعاً! اه. بردم دهنم سمت به رو قاشق. بوده سبزیقرمه احتماالً. زدم شهمه کمی و برداشتم قاشق یه. بود سبز
 .کردمی تعریف داشت ذوقی چه با مبچه. افتادم آسا حرف یاد. بود تلخ واقع در. بود بدمزه

 ...خیلی. پختیم دذایی یه جستشم، ظلفارو پختیم، دذا کردیم، رکا امروز تلی خاله با بابایی -

 .نشد بیدار خواب از هم شب 9 تا آسا. بیارن غذا زدم زنگ و مالیدم رو چشمام
. افتاد اتاق یگوشه میز به نگاهم. نشستم زمین روی کنارش و آسا اتاق تو رفتم دوباره و دادم سروسامون کارام به

 .بود قرمز الک یه با لب رژ یه. مرفت سمتشبه و شدم بلند
 (.گشنمه) دشنمه من بابایی بابا، -

. خوشگلم دختر. کرد نگاهم نگرانی با و داد قورت رو دهنش آب. دیدم دستم به رو نگاهش. کردم باز رو پلکم الی
 .شدم بلند و گذاشتم جاش سر رو الک

 .آوردن غذا برامون زدم زنگ. بریم بیا -
 برم خواستممی. شدم بلند گوشیم آالرم صدای با. بگیره خوابمون باالخره تا کردیم نگاه لویزیونت آسا با شام از بعد

 خانم اکرم. شدم ولو مبل روی. ریخت هم به اعصابم نیاد؟ نکنه. سرم توی افتاد فکر یه. شدم پشیمون که شرکت
 .آشپزخونه فتر و شد تموم کارش که بود گذشته چقدر دونمنمی. زدمی جارو رو خونه داشت

 ...بابا خانم، اکلم تانی، خاله خاله؛ -
 .رفتم سمتشبه و شدم بلند. میشد کشیده بغض سمتبه صداش داشت دیگه

 (بابایی نرفتی) بابایی؟ نلفی -
 .کردم ـغلش*بـ
 .عزیزم نه -
 نیومده؟ خاله -

 .بود 10 رفت؛ ساعت روی نگاهم
 :گفتم تردید با
 .نه -
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 این و بود غمگین آسا صدای. گرفتم دستام تو رو سرم. نیومده که باشم داده فراریش عتسر این به شدنمی باورم
 .کردمی اذیتم

 (نمیاد؟ دیگه) نمیاد؟ دیده -
  باشه؟. بهش زنممی زنگ االن. دونمنمی -

 توی ایمردونه صدای زدم؛ زنگ که بار آخرین برای. بزنم زنگ بهش بارسه از بیشتر دادنمی اجازه بهم غرورم
 .زدم زنگ اشتباه کردم فکر که جوری پیچید؛ گوشی

 بله؟ -
 :پرسیدم و کردم صاف رو صدام

 .زدم زنگ ارجمند خانم به من ببخشید -
 .سکونتشونم محل برج نگهبان من درسته، -
 نگهبان؟ -
 .نبود خوب حالشون متأسفانه ولی برج؛ دم رسوند رو ارجمند خانم تاکسی دیشب. آره -

 .شدنمی حساب شب زیادم که رفت بیرون خونه از نیم و چهار حدوداً ناو شدم؛ گیج
 چطوره؟ حالشون االن -
 شما؟ ببخشید -
 .فضول مرتیکه اه،
 .آشناشونم -

 :گفت لحظه چند بعد. ایکنندهقانع واقعاً جواب چه
 .خداحافظ برم، باید دیگه من. نیست خاصی مشکل گفت دکتر -
 بنده؟می خالی داره نکنه بود؟ شدنمریض وقت هم حاال. کردمی نگاهم منتظر اآس. شد قطع تماس سریع خیلی و

 آسا به رو همین برای. شدممی مطمئن حالش از هم و زدممی حرف باهاش هم اش،خونه به رفتن با هرحالبه
 :گفتم

 .خاله پیش ریممی -
 .دوید اتاقش سمتبه و شد خوشحال

 .آوردم باال رو سرم صداش با که کردممی پاش رو پوتیناش داشتم
 (.ستخاله کفشای) خالس تفشای -
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 بیرون، رفته کفش بدون نگرانی با. شدم درگیر خودم با ذهنم توی رفته؟ چی با پس. شدم خیره هاکفش به گیج
 اونم نیست؟ خوب حالش واقعاً یعنی شده؟ ناراحت قدراین من حرفای خاطربه یعنی. سرد هوای این توی هم اون
 .کرد متوقفمون صدایی که آسانسور سمت رفتیم و کردم پیاده رو آسا. بود کنندهدیوونه واقعاً من؟ یجمله یه خاطربه
 کنم؟ کمکتون تونممی ببخشید -
 .برگشتم نگهبان سمتبه
 .اومدیم ارجمند خانم دیدن برای -
 .کنم هماهنگ باهاشون وایسین -

 .اومد دقیقه چند بعد. بود کنندهدیوونه تشریفات همه این
 .بفرمایید. اومدید خوش -

 و شدیم سوار سریع مرد دوتا اومدنبیرون با. پایین اومدمی داشت. ایستادیم آسانسور جلوی. دادم تکون رو سرم
 با تانیا. شه باز واحدش در تا کشید طول زیادی مدت. زدم زنگ و ایستادیم واحدش جلوی. فشردم رو پنج دکمه

 نگاهش و کرد باز رو در حالیبی با بود پیچیده خودش دور که بافت یه و پریشون موهایی سک،ما دار،تب چشمای
 .شد کشیده آسا به من از
 .ایخاله سالمم -
 .عزیزم سالم -
 .رفت کنار در جلوی از. کشید سرش روی دستی فقط و
 .داخل بفرمایین -

 هاپرده تموم ولی داشت؛ وسایل و بود بزرگ ،بود متروکه یخونه مثل اشخونه چرخید؛ اشخونه داخل نگاهم
 سمتبه آهسته. بود نشسته وسایل تمام روی خاک و گرد. اومدنمی خونه داخل به نور و بودن شده کشیده

 :گفت حالبی. هستیم سرش پشت دید و برگشت. رفتیم سرش پشت هم آسا و من. رفت آشپزخونه
 .تمیزه اتاقم ولی نزدم؛ دست بهش اومدیم که شمال از خونه. دیگه ببخشید -
 .کرد اشاره اتاقی به و
 .بخوریم میارم چیزی یه االن -
 رفتم سمتشبه
 .نیست الزم -
 ...اما -
 .میارم خودم بگین باشه، -



 

 

103 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 .کرد قبول راحت که داشت ضعف قدراون
 .ندارم شکرم. باال کابینته تو فنجونم. اونجا هم جوشقهوه. اونجاست قهوه -

 .گرفت مخنده
 .باشه -

 سینک روی غذا، خالی ظرف از پر پالستیک یه. چرخید آشپزخونه تو نگاهم. اتاق سمت برد و گرفت رو آسا دست
 بود، داده که آدرسی طبق نگهبان؟ کرده؟ آماده رو اینا براش کی. بود سوپ قابلمه گاز روی و لیمو و پرتقال از پر

 خونه درون به شدت با نور شد باعث که کشیدم رو هاپرده برم، قاتا سمت به اینکه از قبل و کردم آماده رو قهوه
 . شدم اتاق وارد ی«اهم» با. بتابه

  
*** 
 تانیا

 !پررو مرتیکه. بیرون نداختمشمی بود نیومده آسا با اگه. چرخید اتاق وسایل کل روی نگاهش
 کرده؟ اماده براتون رو اینا نگهبان -

 .پرتقاله آب و سوپ ظرف منظورش دونستممی هرچند. چرخوندم کرد، اشاره که سمتیبه رو نگاهم
 .آوردن برام رو نفر یه خیر، -

 .داد جا میز روی رو دستش سینی
 !خوبی نگهبان چه -

 :زدم پوزخند
 .گیرنمی رو پولش -
 .کردم اشاره قهوه به
 .بخورم تونمنمی که من آوردین؟ دوتا چرا -
 چرا؟ -
 .کردم نگاهش تعجب با
 .نیستا خوب سرماخوردگی برای -

 .بست رو چشماش
 .نبود حواسم اه، -
 (ای؟خاله مونخونه نمیای دیگه یعنی) ای؟خاله خونمون نمیای دیده یعنی -
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 قرمزش الک به خیره و گرفتم دستم تو رو کوچولوش دست. بود نشسته تخت یگوشه مظلوم که کردم نگاه آسا به
 .گفتم

 .بشی مریض هم تو خوادنمی مدل. بشم خوب بذار. عزیزم چرا -
 سمتبه رو دستم. بخوابم و بکشم دراز داشتم دوست. کردمی سنگینی تنم روی سرم. بود غمگین چشماش
 .بردم صورتش

 .دیگه بخند. بخند حاال باشه؟ بشم، خوب زود میدم قول -
 زوربه و بستم هم روی حکمم رو چشمام. گرفت درد بدنم کل. انداخت ـغلم*بـ تو رو خودش و زد کوچولویی لبخند
 .کردم محکم ـمرش*کـ دور رو دستم. نیفتم که کردم کنترل رو خودم

 .بشه مریض هم کوچولو پیشی این که این نگران بودم، نگران بازم ولی داشتم؛ ماسک
 .نکن اذیت رو خاله دخترم، آسا -

 .خورد تکون ـغلم*بـ تو آسا
 .نمیشه اذیت خاله نه، -

. اومد ایمردونه و آروم خنده صدای. کرد گیر که ببرمشون عقب به خواستم و کردم فرو مموها توی رو دستم
 :بهش توپیدم

 چیه؟ -
 اخم عصبی. داد حرکت موها پولیدگی ژولیده معنی به رو دستش سرش، باالی و گرفت گاز دهنش توی از رو لبش
 :وگفتم کردم

 !خندینمی کردنمسخره برای فقط نگو. بخندین نیستین بلد کردممی فکر االن تا -
. نشدم خوشحال بودم کرده ناراحتش اینکه از چرا دونمنمی. رفت بیرون اتاق از و شد بلند. ماسید لبش رو لبخند
 .انداختم باال رو هام شونه نبود؟ حقش مگه

 .آسا -
 تو مظلومیتش. بود بـرده خوابش. گذاشتمش تخت روی خودم روی از و کردم بلندش آروم. نیومد ازش صدایی
 . نداشتم رو بشینم بخوام اینکه جون اصالً. کشیدم دراز کنارش خودمم. شدمی همیشه صدبرابر خواب
*** 

 هومان
 باید. کنم کارچی باید دونستمنمی. بود دیشبش دلخوری خاطربه زدممی حدس هرچند بشه؛ ناراحت کردمنمی فکر

 جوری؟چه اما دربیارم؛ دلش از



 

 

105 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 شکمم قاروقور صدای کنی؟ جمعش نتونی که بزنی گند مجبوری مگه! لعنتی اه. شدم ولو ویزیونشتل جلو مبل روی
 تخت روی آروم کنارشون و رفتم جلو. بود بـرده خوابشون تخت روی هردوتاشون. رفتم اتاق سمت شد، بلند که

 .نشستم
 خونه وضع به کمی تا اینجا بیارمش و دنبالش برم و کنه آماده رو غذا گفتم. زدم زنگ خانم اکرم به و رفتم بیرون
 .نمونه گشنه شد بیدار که آسا و کنه درست خوب چیز یه تانیا برای اینکه و برسه
 :گفت کنه باز رو چشماش اینکه بدون و رفت هم تو اخماش. زدم صداش آروم. اتاق تو رفتم

 هوم؟ -
 .باشه آسا به حواست. گردمبرمی دیگه ساعت یه. میرم دارم من -

 و برداشتم رو خانم اکرم. رفتم بیرون خونه از و سپردمشون خدا به ولی نبودم؛ مطمئن. داد تکون آروم رو سرش
 از باراین. بشه باز خونه در تا کشید طول قبل دفعه مثل بازم. شرکت برم تونمنمی گفتم و زد زنگ امین. برگشتم

 .بود زده زل من به هم تانیا. کنه شروع رو ارشک که رفت و کردسالمی خانم اکرم. بود ترژولیده هم قبل
 کنه؟می کارچی اینجا این، -

 .انداختم باال رو ابروهام
 .کنه آماده ناهار و بکشه خونه به دستی یه آوردمش خانمه، اکرم منظورت اگه -

 .شد پایین باال گلوش سیب. رفت هم تو بدجوری اخماش
 .شمام خانواده یکارههیچ من رفته؟ یادتون ور دیشبتون حرفای کنین؟می کارچی دارین -

 :داد ادامه دوباره و کرد مکث
 االن همین لطفاً. برمیام خودمم پس از. ندارم احتیاج ایدیگه کسهیچ نه و شما ترحم و سوزیدل به نه من -

 .کنید تمومش
 که نبود من تقصیر بود، ولوکوچ خیلی اون خب، اما بگیرم؛ رو لباسش آستین کردم سعی. بره خواستمی و برگشت
 .گرفتم رو دستش

 ...خواممی فقط من. کنم ترحم شما به خوامنمی من. کنید نگاه من به لحظه یه. کنممی خواهش -
. انداختم پایین رو سرم. کرد نگاهم منتظر! اشتباهی چه. کنه نگاهم خواستمنمی ازش کاش. زد زل بهم و برگشت

 .دادم قورت رو دهنم آب
 ...شما. گفتم چرت بودم، عصبانی دیشب. کنید فراموش رو دیشب خواممی من -
 .زد پلک دارکش. زدم زل چشماش تو
 .مهمین ما برای... شما -
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 . باشه االن بشم، ناراحت قراره اگه خواستنمی دلم. بشنوم چیزی خواستنمی دلم. افتادم راه سمتبه و
*** 
 تانیا
 که من گفتم؟می هذیون داشتم پس! گفتنیه نیست، دیدنی که هذیون احمق ه،ا. دیدممی هذیون داشتم کنم فکر

 خیلی جدید و غریبعجیب چیزای روزا این. کرده تب هم اون حتماً. گفتمی هذیون داشت اون پس. نزدم حرفی
 .مممه براشون گفت مرد یه. کرد خواهش مرد یه. کرده اشتباه کرد اعتراف مرد یه. شنوممی و بینممی زیاد
 کوتاه، موهای ریش،ته کشیده، صورت بلند، قد توپر، هیکل. که بود مردا شبیه خیلی خب، اما نبود؟ مرد نکنه

 کردم نگاه مچم به و آوردم باال رو دستم. بزرگش دستای محکمش، صدای لحن چشماش، شده،برنداشته ابروهای
 ترمهم همه از. گرفتم گاز تو از رو لبم. بود مگر چقدر. بود بزرگش و محکم انگشتای اسیر پیش لحظه چند تا که
 با خانم اکرم. افتادم راه آشپزخونه سمتبه. بود چسبدل جمله این چقدر واقعاً. بودم مهم براشون من که بود این

 .گرفت سمتم رو شیر بزرگ لیوان و زد لبخند دیدنم
 .گرمه مادر، بخور -

 و گذاشتم میز روی رو شدهنصفه شیر لیوان. شدممی خوب ودز باید. بخورمش کردم سعی و نشستم صندلی روی
 و شستم رو صورتم. بود شده دارخنده مقیافه واقعاً. بخنده داشت حق هومان. کردم نگاه آینه به. دستشویی رفتم

 .رفتم بیرون و زدم آینه توی خودم به جونیبی لبخند. کردم شونه رو موهام آینه جلوی شونه با. کردم خشک
 کنارشون. بود هومان کنارش و بود نشسته صندلی روی آلودخواب آسا. چیدمی رو ناهار میز داشت خانم رماک

 . خوردن رو همون هم آسا و هومان حتی و بود پخته مرغ سوپ خانم اکرم. نشستم
*** 

 ظهرا هم دشخو. اینجا آوردمی رو آسا هومان روز، سه این تمام. بود شده خوب خیلی من حال و گذشت روز سه
 از بودم، مهم براش اینکه از کرد،می توجه بهم هومان اینکه از. شونخونه گشتنبرمی آسا با شبا اما خونه؛ اومدمی

 اما گرفتم؛می وجدانعذاب هم گاهی ترسیدم،می هم گاهی و شدممی ـذت*لـ غرق ذاشت،می زمان برام اینکه
 آسمون و شدمی سردتر هرروز هوا. نکنم توجه شبقیه به هک بود زیاد من برای قدریاون توجهش ـذت*لـ

 و کردم درست سرم رو کالهم. بود منتظرم پایین آژانس. فرستادمی زمین به تمام سخاوت با رو برف زیبا هایدونه
 و کردمی مقاومت هومان هرچند شون،خونه برم من بود قرار امروز. پیچوندم گردنم دور چنددور رو گردنمشال

. بودم شده خسته بشینم خونه تو اینکه از. شدم پیروز باز ولی کنم؛ استراحت باید و نیست خب حالم هنوز گفتیم
. درآوردم رو هامپوتین و کردم سالم. بود خونه هومان قبل دفعه برعکس. شونخونه رسیدم که بود نیم و نه ساعت
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 زده زل بهم و بود داده تکیه دیوار به. آوردم باال رو سرم. بودمشون گذاشته جا که آبی کفشای کنار گذاشتمشون
 :گفتم کنم، کم رو نگاهش خیرگی اینکه برای. بود
 خوابه؟ آسا -

 .داد تکون رو سرش
 شرکت؟ نرفتین -
 .نه -
 چرا؟ -

 .ایستادم و کردم پام رو صندلم
 .کردم عادت -

 .کردم نگاهش مشکوک
 .شدینا تنبل -

 .برداشتم زمین روی از رو کیفم شدم دوال. خندید
 .ببینم رو شما رفتن قبل کردم عادت -

 گفت؟ چی اصالً بودم؟ شنیده درست. شدم خشک درواقع یعنی موندم؛ جوریهمون
 .شم رد کنارش از خیالبی کردم سعی و ایستادم صاف باشم؛ عادی و بیام خودم به کردم سعی

 .نبینین که کنین عادت دوباره خب -
 برداشت اشتباه رو حرفاش و بودم شده دیوونه من شاید بود؟ شده دیوونه پسره این. شدم جیم سرعت بیشترین با و

 راحتی نفس اومد، که خونه در صدای. کنم کارچی دونستمنمی و بودم نشسته آسا کنار تخت روی الکی. کردممی
 . کشیدم
*** 
 یه آسا و من هوا، سردی خاطربه. بود ماه بهمن بود، نرسیده هم نیمه به هنوز زمستان و گذشت سرعت به هاهفته

. شرکت بود نرفته و بود مونده منتظر دیدنم برای صبح که بود روزی آخرین روز اون. بودیم زندونی خونه تو جورایی
. بیفته اتفاق این که بشه باعث کوتاه، یجمله همون کردمنمی هم فکرش. ندیدمش هاصبح دیگه روز، اون از بعد

 توی رفتمی لباساش کردنعوض برای و ـوسید*بـمی کرد،می ـل*بغـ رو آسا اومد؛می چهار عتسا سر بعدازظهر،
 تکیه. کشیدنمی دقیقه به دیدیم،می رو همدیگه که مدتی تمام. بیرون زدممی شونخونه از سریع هم من و اتاق
 به دادممی تکیه. کردمی باز رو رد بعد و زدمی زنگ اول قدیم، عادت طبق. زدممی زل بهش و دیوار به دادممی

 غیب و کردمی سالمی سرش با تا داشتمبرنمی روش از رو نگاهم من. ـغلش*بـ پریدمی آسا تو، اومدمی دیوار،
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 دروغ یعنی کرده؟ عادت دیدنم به گفتنمی مگه مهمم؟ براش گفتمی که نبود اون مگه. شاکیم ازش. شدمی
 تموم! بودم مریض همیشه کاش بودم؟ مریض که بود وقتی برای خوبیاش تمام ه،ن یا بود؟ مجبور مگه آخه گفت؟

. دیدیممی نیومده رو هاانیمیشن تموم آسا با بگذرونیم، خونه تو رو وقتمون بودیم مجبور هوا سردی از که ماه یه این
 یاد آشپزی تا کردممی رو مسعی تموم اینکه ترجالب چیز یه و قدیمی هایانیمیشن به بودیم آورده رو جدیداً حتی

 چیزا خیلی خانم اکرم از. بدم ادامه رو کارم من شدمی باعث که بود اون شوق و ذوق. بود همراهم هم آسا. بگیرم
 آب مقدار زردچوبه، و فلفل و نمک مقدار حرارت، روی غذا موندن تایم خورشت، پختن برنج، پختن بودم؛ گرفته یاد
 یه اندازه هروز خالصه،. بیاد خوشش و بخوره آسا که بپزم چیزی خواستمی دلم آخه. مکردمی رو تالشم تمام. غذا
 و خندیدیممی. دیگه کار کلی و داستان خوندن نقاشی، دکتربازی، بازی،خاله. خوردیممی آسا با پختیممی غذا نفر

 بار یه حتی. بود خانم ماکر پای کردنشمرتب زحمت و آوردیممی خونه سر بال یه هرسری. کردیممی شیطونی
 خونه. بیرون رفتممی اومد،می هومان که هم وقتی. نیاوردم خودم روی به اصالً من و شکستیم رو میز روی گلدون

 الک بود گرفته اجازه باباش از. باشه جذاب آسا برای که گشتممی چیزی یه دنبال و پاساژا تو رفتممی. رفتمنمی
 ولی بود؛ لباس از پر کمدش. بخرم الک براش پیشش میرم هروز که برام بود شده رسالت یه مثل و بزنه
 برام دیگه. بود شده خواب از بیدارشدن برای مانگیزه آسا. بردارم دیدممی هامغازه تو که لباسی از چشم تونستمنمی
 کم رو محسن. بیفته تفاقاتیا چه قراره و افتاده اتفاقی چه نبود مهم برام. ندارم خبر سیوان از ماهه یه که نبود مهم
 به و آسا به تا اومد چندبار هم هدا. دادممی رو جوابش مجبوری هم اون گرفت،می تماس باهام وکمتر دیدممی

 دنیام تمام. داشت نگیر بگیر داداشش مثل هم این. چرا دونمنمی. بود ناراحت اما بزنه؛ سر من به خودش، یگفته
. بود کرده محروم ازم رو سبزش چشمای خیرگی که پدری. پدرش گاهی فقط ،گاهی و آسا تو بود شده خالصه
 سیوان اگه. گنجیدنمی مخمم تو اصالً. کجا هومان و کجا من وگرنه بود؛ طوراین که حتماً نه؟ بودم، شده دیوونه
  بفهمه؟

*** 
 رو خودم هرسال و وشحالم؟خ اومدنمدنیابه از. کنممی سؤال یه خودم از روز، این تو تاریخ این توی هرسال

 رو سرپرستیم که بود ایخانواده به ورودم برای هم تاریخ این. اومدم دنیا به کی دونمنمی اصالً راستش. پیچونممی
 خانم یه و میشم گذاشته زادهامام یه توی روزی، همچین توی! پیش سالبیست درست. کردن بزرگم و کردن قبول

 یبچه اسم به برام کنهمی راضی رو شوهرش که بودم ناز و آروم قدراون شحرفا طبق. کنهمی پیدا رو من
 بابا. برادر یه و بابا یه مامان، یه داشتم، جدید خانواده یه روزه چند من بعد به موقع اون از. بگیرن شناسنامه خودشون

 یه. زد غیبش سالگیم 9 زا هم ورزان. شد مریض سالگیم 7 از هم مامان. مرد دوسالگیم تو چون نمیاد؛ یادم رو

 12 وقتی. بود کافی بودیم زمین روی آدمای ترینقانع که مامان و من برای اون و زندگی برای بود کمی درآمد
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 اشک آروم دیگه؛ چراهای خیلی و خونه نمیاد چرا نیست، خوب باهم ورزان چرا پرسیدم مامان از وقتی شد، سالم
. میگن تانیا بهم چرا. دارم لقب چرا فهمیدم حتی که قدراون رو، چیمهه. گفت برام رو کسیمبی تموم و ریخت

 .باخت رنگ برام چیهمه
 دوستم واقعیم یخانواده مگه. بشم تفاوتبی شد باعث حقیقت ولی. نداره دوستم که این برای بودم؛ متنفر ورزان از

 بود، کرده حمل ماه نه رو من و بود آورده نیاد به رو من که واقعیم مادر مادرم، باشه؟ داشته داشته اون که داشتن
 کنم؛ گریه خواستمی دلم. بود سپرده تقدیر دست به رو من. بود کرده رها رو من. نداشت دوست رو من هم اون

 گریه. موندم اتاق تو صبح تا شب یه چرا؟ بپرسم و کنم پیداشون بگردم رو شهر تمام خواستمی دلم. بزنم ضجه
 تغییر چیهمه صبح فردا اما نخواستن؟ رو من چرا. پرسیدم خودم از رو سؤالم و شدم خیره آینه تو خودم به. کردم
 رو من که بود کسی تنها اون. گذاشتم چشمام رو مامان. گذاشتم مایه جونم از. هاقصه یخوبه دختر شدم. کرد
 رو دستش زدم، زانو جلوش. ودب خواب اتاقش توی تشک روی. بود نگذاشته تنها رو من که کسی تنها. خواستمی

 اون دیشبش، از قبل تا. ریخت اشک پامپابه هم اون. زدم صداش «مامان» و کردم گریه ـوسیدم،*بـ و گرفتم
. نیاوردم نه. چشم گفتم گفت هرچی و گوش شد بدنم تموم. دارایم تنها بود، شده کسم تنها حاال اما بود؛ کسمهمه
 قسمت؛ دو بود شده تایمم تموم. شد مدرسه جمع حواسم کتاب، تو رفت مسر. چشم گفتم مشق، گفت درس، گفت

 . درس و مامان
 اون خب ولی اینجا؛ نه بودم درس کالس سر االن بودم، کرده گوش مامان حرف به اگه. کردم جوروجمع رو خودم

 .در اون به این گذاشت؛ تنهام و نداد گوش حرفم به هم
 دلم. نزدیکه تولدم که افتاد یادم تولدش جشن عکس دیدن با کردم،می نگاه رو آسا عکسای آلبوم که پیش روز چند

 انجام خونه تو خاصی کار که بود وقت خیلی. کنم تجربه آسا با بتونم که هیجان کمیه و خواستمی جشن
 هم تزئینی وسیله کلی. کنه آماده رو کیکم امروز برای که کردم راضی رو فروششیرینی زوربه دیروز. دادیمنمی

 که بود این بدیش. پزیشیرینی رفتم و گذاشتم تاکسی توی که بودم خریده میزم چیز سری یه. دادم سفارش

 بود نیم و ده ساعت. بگیرم تحویل رو سفارشم تا شدم منتظر ساعتینیم و کردمی باز 10 الی نیم و 9 پزی شیرینی
. بود خونه که خانم اکرم خب ولی باشه؛ شده بیدار آسا بودم ننگرا. افتادم راه هومان خونه سمتبه تاکسی سوار که

 رو خریدم هایبسته از یکی هم خودم. کنه کمکم که خواستم نگهبان از و شدم پیاده. ایستاد در جلوی تاکسی
 دستم کف. شد خشک دهنم هومان اسم دیدن با. کشیدمش بیرون کیفم از هم رو موبایلم خوردنزنگ با برداشتم،

 و بود خیس عرق از انگشتم. دیراومدنمه خاطربه حتماً. زدمی زنگ بهم داشت که بود باریاولین این. ردک عرق
 .کردمی کار گوشی لمسی صفحه روی سختیبه
 بله؟ -



 

 

110 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 کجایین؟ شما هست معلوم هیچ -
 .سوخت قلبم. بود برنده و تیز صداش

 ...من... من -
 .شدم عصبی خودم کردنمِنمِن از
 ؟چی شما -

 .کنه آرومم نتونست هم حرف این ولی بقیه؛ مثل یکیه اونم. بستم رو چشمام
 .داشتم کاری یه -
 کردین؟ قبول هم دیگه شغل یه چرا پس داشتین کار اگه. منه دختر فقط شما کار محترم خانم -

 .فشردم بیشتر رو انگشتام خورد، سر دستم تو گوشی لرزید، دستم تأخیر؟ ساعت یه برای تندی همهاین. کردم هنگ
 .مهبد آقای نمیشه تکرار دیگه -
 کار این به نگفتی و نزدی داد چرا ندادی؟ فحشش چرا کشیدی؟ پایین رو خودت انقدر چرا. دختر کنه لعنتت خدا اه،

 ذوقی و شوق هیچ دیگه. رسوندم خونه تا رو خودم زحمت به. کرد گیر گلوم توی چیزی یه نداری؟ احتیاجی مسخره
  .نداشتم

 زندونی اتاق تو معمول طبق رو خودم داشتم دوست. رفت بین از کردم،می رو تصورش که تولدی برای ذوقم تمام
 .انداخت ـغلم*بـ توی رو خودش و دوید سمتمبه آسا. انگیزهنفرت هومان چقدر اینکه به کنم؛ فکر حماقتم به و کنم

 ای؟خاله بودی توجا -
 این شد؟ چی به تبدیل آخر سوزیمدل و ترحم بزنم؟ پسش تونستمنمی چرا باشم؟ رمتنف بچه این از تونستمنمی چرا

 خریدا دیدن با آسا. بست رو در و گرفت نگهبان از رو خریدم یبسته آخرین خانم اکرم بود؟ چی لعنتی حس
 .رفت سمتشونبه
 چیه؟ اینا ای،خاله -

 .بزنم لبخند کردم سعی. پوشیدم رو صندلم و درآوردم رو هامپوتین. زدم کنار صورتم روی از رو موهام
 .نفره یه تولد امروز -

 .پرید پایین و باال خوشحالی با آسا
 هومان؟ بابا کیه؟ تولد. تولد تولد، -

 .نداشتم دوست اصالً رو این و کردمی تار رو چشمام اسمش. کردم اخم
 .ستفرشته یه تولد. مهمه خیلیخیلی آدم یه تولد. خیرمنه -
 !فرشته. خندیدم بودم داده نسبت خودم به که صفتی به دلم ویت و
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 .ایخاله تو تولدِ -
 .کردم ـغلش*بـ
 شیطون؟ فهمیدی کجا از. اوهوم -

 :خندید
 .ستفرشته یه تانی خاله میگه همیشه بابام آخه -

 .دادم قورت سختیبه رو دهنم آب. شد خشک بدنم تمام شد، خشک لبخندم شد، خشک دستام
 میگه؟ ور من -
 .دیه اوهوم -

 که گذاشته صفت یه من مثل اونم شاید! میگه الکی شاید. دوری همهاین فاصله، همهاین چی؟ امروزش رفتار پس
 بـرده یادم از رو پیش دقیقه چند مکالمه تمام آسا یکلمه دو همین بود، هرچی ولی نیست؛ مطمئن ازش خودشم

 هم اون تپید،می سوخت،نمی دیگه قلبم و بود رفته بین از دستام ایسرم. بود شده بخشـذت*لـ و گرم هوا. بود
 !بلندبلند
 کردنتزیین مشغول آسا با و کنه آماده زودتر رو ناهار خواستم خانم اکرم از. برگشت سریعاً امشدهفروکش هیجان

 چند برای انگار که چندمه تولدش پرسیدم آسا از. بادکنک از بود شده پر اتاق کل. شدیم بودن داده بهم که اتاقی
 بهم ذوق با که آسا مقابل رو جعبه. بود گذشته تولدش خب اما بگیرم؛ تولد اونم برای داشتم دوست. بوده پیش ماه
 جلوش و آوردم بیرون توش از رو خوشگلی رنگکم صورتی پیراهن. کردم باز رو درش و گذاشتم بود زده زل

 تا که پفیپف دامن و خوردمی کوچولو بند دوتا هاششونه روی که پیراهن یه .پرید پایین و باال خوشحالی با. گرفتم
 هم خودم لباس. زدم ناخنش به هم صورتی الک. بستم خرگوشی رو موهاش و کردم تنش رو لباس. بود زانوش

 که هم الک. کردمنمی آرایش هم من آسا خاطربه. بستم سرم چپ سمت رو موهام. زنونه اما بود؛ آسا لباس مثل
 . اتاق وسط کشیدم و گرفتم رو آسا دست و گذاشتم شادی آهنگ. بودم زده دیشب
*** 

 هومان
 خانواده داشتن حس بود، مریض که روزی سه اون توی. بکشم دست رؤیا از شد باعث که بود تلنگر یه مثل حرفش

 آسا پیش قراره فقط اون و داریمن هم به ربطی هیچ اون و من که کنم باور خواستمنمی که بود قوی و خوب قدراون
 توی چیزهمه از من برای این و بود ترخوشحال همیشه از آسا. بود عالی کارش تو هم خدایی. نمونه تنها آسا تا باشه
 کل ماجراهای و اون از هرشب آسا تموم ماه یه گذشت؛می من یخونه تو کارکردنش از ماه یه. بود ترباارزش دنیا
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  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 آسا مدت تموم و کننمی باهم کارهایی چه اینکه از بپزه، غذا تا کنهمی رو سعیش تموم اینکه زا گفت؛می روزشون
 .داشت لبخند

 و بشم رنجشش باعث ناخواسته خواستنمی دلم. ندم رو تانیا با رویارویی جرئت خودم به شدمی باعث لبخند این
 نادیده رو آسا تونستمنمی. کردمی کمکش و موندمی آسا پیش حاالحاالها باید اون. بدم فراریش دوباره رو اون

 بیاد وجود به جوّی شدمی باعث اون، با شدنصمیمی. بودم موفق هم االن تا و آوردمدرمی بازیبچه نباید. بگیرم
 بهترین این. بیاد وجود به من طرف از نه و اون طرف از نه ایوابستگی هیچ ذاشتممی نباید. بشه دردسرساز که

 کنم؛ فرار ازش بود قرار. بگیرم رو بودم کرده شونتجربه قبالً که اتفاقایی جلوی تا بکنم تونستممی که بود کاری
 به اون و زدم زنگ بهش وقتی. نیومده تانیا گفت و زد زنگ خانم اکرم. بزنم زنگ بهش شدم مجبور امروز اما

 .زدم داد و دادم تدس از رو کنترلم ریخت، هم به اعصابم داشته، کار که گفت راحتی
 من دست از اون خواستنمی دلم. کنم ناراحتش خواستنمی دلم. بزنم حرف بد باهاش خواستنمی دلم واقعاً من

 خب اما کنم؛ ناراحتشون خواستنمی دلم من و رسیدنمی دستمم یه انگشتای تعداد به زندگیم مهم آدمای. برنجه
 خودم با که طورهمون. باشه خونه کاش! نه نه،. نباشه خونه امروز کاش .بود آورده فشار بهم بدجور تنگیدل انگاری
 و پیچیدمی سالن توی آهنگ بلند صدای. شد روشن دیوار دورتادور هایچراغ. کردم باز رو خونه در بودم، درگیر
 :زدم داد. نیومد استقبالم برای کسهیچ

 دخترم؟ آسا آسا، -
 باز شدت با رو در. رفتم اتاق سمتبه نگرفتم، جوابی اینکه از عصبی. اومدمی یاتان اتاق از و بود بلند تقریباً صدا

 :زدم داد تقریباً و کردم
 عروسیه؟ -
 .شد قطع آهنگ صدای سرعتبه
 .تولده نه، -

 :گفتم مسخره. زدم زل چشماش تو ماه یه از بعد
  نبودم؟ دعوت من چرا پس! اِ -

 :گفت و نگرفت چشام از رو چشماش همیشه برعکس
 .دعوتن خانما فقط چون -
 چشمام سریع. لختش هایشونه و گردن به شد؛ کشیده پایین به آرایشش بدون صورت روی از نگاهم حرفش این با
 .دوید دنبالم آسا. زدم بیرون اتاق از و کردم گردعقب و گرفتم ازش رو
 .تانیاسا خاله تولد. خدا تولو نباش عصبانی بابایی؟ بابا، -
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 نژاد مریم ارشدی

 .زدم نوزا جلوش
 .نیستم عصبانی که من. بابایی چشم -

 .ـوسیدم*بـ رو موهاش و دادم فشارش محکم ـغلم،*بـ پرید
 .میرم بعد کنم مرتب کمیه رو اینجا من -

. بود کرده عوض شلوار و بلوز با رو لباسش. دیدمش و میدون تو اومد خودش اما نداشتم؛ رو بهش کردننگاه جرئت
 :گفتم کنم بلند رو سرم اینکه بدون

 .کنهمی مرتب خانم اکرم نیست، الزم -
 .کنم مرتبش خودم میدم ترجیح. ستریختههمبه خیلی بعدشم،. بوده من تولد -

 بود؟ مظلوم انقدر چرا نداد؟ جواب جوریاین صبح چرا پس. نمونه بحثی جای که زدمی حرف محکم قدراون
 .باشه -

 با. شدم ولو صندلی روی و کردم عوض رو لباسام. رفتم اتاقم سمت و شدم بلند آهسته و کردم جدا خودم از رو آسا
 .خورد در به ایضربه که نه یا بیرون برم که بودم جدال توی خودم

 تو؟ بیام -
 .فرستادم بیرون آهسته رو مشدهحبس نفس

 .بفرمایین -
 .گذاشت کنارم میز روی رو سینی. شد اتاق وارد

 .نباشین خسته -
 .شد گرد چشمام

 .تولدمه کیک. خاصه کیک این -
 .نشستم صندلی روی صاف

 .باشه مبارک -
 :گفتم بره، بیرون اتاق از نداره قصد دیدم وقتی مکث، کمی بعد
 .تولدتون باشه فروردین تو کردممی فکر. گرفتممی چیزی کادویی یه وگرنه دونستم؛نمی -

 :گفت و کرد باریک رو چشماش
 ؟کردین فکری همچین چرا -

 .انداختم باال رو ابروهام
 .تونشناسنامه وکپی بودین نوشته تونرزومه تو -
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 نژاد مریم ارشدی

 .کرد جوروجمع رو خودش
 .واقعیشه امروز نه،. آها -

 قلوپ یه و برداشتم رو قهوه فنجون. رفت بیرون آهسته هم اون. شدم کیک خوردن مشغول و دادم تکون رو سرم
 اتاق از و برداشتم رو فنجون. کردم شیرین رو دهنم کیک از دیگه یاتکه با. شد جمع چشمام تلخیش از. خوردم
 قاشق تانیا، جیغ و چیزی افتادن صدای با. شدم زدنشهم مشغول و کردم اضافه امقهوه به شکر کمی. رفتم بیرون

 . دویدم اتاق سمتبه و کردم رها رو
 .بود ایستاده سرش الیبا آسا. بود گرفته دستش توی رو پاش مچ و بود نشسته صندلی کنار

 شدش؟ چی -
 :زد لب. کرد نگاهم و آورد باال رو سرش

 .افتادم -
 .دادم بیرون حرص با رو نفسم

 .کنهمی جمعشون خانم اکرم بذار گفتم -
 .شد جمع لبش و رفت هم تو اخماش

 .که حاال نشد چیزی -
 :گفتم و باشم آروم ردمک سعی. گریه زیر زد آسا. هوا رفت جیغش دوباره که شه بلند کرد سعی و
 .نکن گریه بابا، نشده چیزی -

 .انداختم پاش به نگاهی و زدم زانو جلوش خودم و بشینه صندلی روی تانیا کردم کمک
 .شکسته شایدم. رفته در احتماالً -

 .زدم زنگ شناختممی که دکتری به و آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم
 خوبی؟ پسرم سالم -
 دکتر؟ یمطب. ممنون سالم -
 افتاده؟ اتفاقی شده؟ چی. بیمارستانم پسرم، نه -
 .میایم االن. آره -

 .بیمارستان بردمشمی باید. کردم قطع رو تماس
 .بپوش رو لباسات بدو آسا -

 تنم رو کتم و کردم عوض رو شلوارم. کردم تنش رو آسا پالتوی و شلوار هم خودم و دستش دادم رو تانیا پالتوی
 .گرفتم رو انیات بازوی. کردم
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 نژاد مریم ارشدی

 بیای؟ راه تونیمی. نیار فشار پات به -
 .آره آره، -

 :پرسیدم و انداختم پاش به نگاهی. بیاد تا زد رو آسانسور دکمه. رفت بیرون زودتر و کرد پاش رو هاشپوتین آسا
 کنه؟می درد -

 :گفت اما بود؛ دردداشتن نشونه این و بود هم تو اخماش
 .نه -

 و بکنه پاش تونستنمی مسلماً خب،. پوتیناش روی بعد و افتاد اشبرهنه پاهای به نگاهم .دادم تکون رو سرم
 آسانسور در بست، که رو خونه در. اومد من کمک با خودش خونه، بیرون تا. بره راه تونستنمی که هم جوریاین
 :اومد فاصله نتری نزدیک از صداش. کردم بلندش و گذاشتم زانوش زیر رو دستم. شدم دوال. شد باز
 .بیام تونممی خودم -

 :دادم جواب آهسته
 .ببینه آسیب بیشتر ممکنه -
 . زد رو همکف طبقه دکمه آسا. شدم آسانسور وارد و

*** 
 تانیا
 اما ببینم؛ چشماش توی خودم به نسبت رو نگرانیش که کنم کاری یه بود قرار. کنم توجهجلب کمی فقط بود قرار
 روی از رو من بازوی تقریباً. بیفتم فقط بود قرار. اومد پام سر بالیی یه واقعاً و رفت پیش عالی کمیه منقشه خب
 این انگاری. کنه ـغلم*بـ بخواد کردمنمی فکرشم که جوری کشوند؛می خودش دنبال احتیاط با و بود گرفته پالتو
 ـغلشم*بـ توی االن که این از احمق یه مثل. نیست مهم بیاد پام سر هم بالیی هر حاال. بود خوب زیادی منقشه

 .دادم تکیه اشـینه*سـ به رو سرم. باشه سوزیدل روی از فقط اگه حتی. خوشحالم
 .ببخشین -

 .بده جواب تا کشید طول لحظه چند
 چی؟ برای -

 :گفتم و گزیدم رو پاینم لب
 .دردسر تو انداختمتون -

 :گفتم آروم. خورد صورتم تو که فرستاد بیرون فشار با رو نفسش
 .بودین خسته آخه -
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 نژاد مریم ارشدی

 .دوخت روروبه به رو نگاهش
 .باشی هم آسا مراقب باید تو. باشی خودت مراقب باید. نیستم خسته -

 .بستم رو چشمام و کردم فرو اشـینه*سـ تو بیشتر رو سرم
 .ببینه صدمه آسا ذارمنمی بیفته برام که هم اتفاقی هر -

 کردمی رانندگی تند خیلی هومان. کردم باز رو چشمام گرفتم، قرار ماشین لیصند روی وقتی. اومدمی قلبش صدای
 ماشین در. رو پدرش طورهمین بودم، ترسونده حسابی رو نازم پیشی. پرسیدمی رو حالم بار یه دقیقه چند هر آسا و

 :گفتم و کردم نگاه کنه ـغلم*بـ خواستمی که هومان به شد، باز که
 .تونممی خودم خواد،نمی -

 .کرد ـغلم*بـ توجه بدون و شد خم
 .بودی داده لم خوب که موقع اون -
 .گزیدم رو لبم و زدم لبخند بود، کرده اشاره صریح قدراون اینکه از
 .باش ما کنار بابا، آسا،. بری راه زمین روی پابرهنه بذارم تونمنمی و نداری کفش هرحالبه -

 کرد راهی رو پرستار دکتری، اسم گفتن با. نشست آسا کنار هم خودش و کنارم هم آسا و نشوند تخت روی رو من
 .داد دست دکتر با و شد بلند تخت روی از. اومدش مسنی دکتر تا کشید طول دقیقه چند و
 .دکتر سالم -
 .پسرم سالم -

 .ایستاد من مقابل و ـوسید*بـ رو آسا یگونه دکتر
 خوبی؟ دخترم، سالم -
 .ممنون. دکتر سالم -
 شده؟چی کجاست؟ مشکل خب -

 :داد جواب هومان بزنم، حرفی اینکه از قبل
 .چپش پای مچ. افتاده صندلی روی از -

 پرستار و بگیرم عکس و رفته در بده تشخیص دکتر تا. گذاشتم تخت روی رو پام هم من. کرد جاجابه رو آسا بعد
 که داشت خوبی حس چه واقعاً ولی انداختم؛ دردسر تو خیلی امروز رو هابیچاره. رسید راه از هم هدا ببنده، آتل

 آورده کفش برام هدا. بیمارستان بیان خاطرتبه که قدریاون باشی؛ مهم براشون کنن، توجه بهت بشن، نگرانت
 کلی قبلش البته. خونه رفت و کرد ـل*بغـ بود، شده خسته حسابی که رو آسا. پاشنه بدون و راحت کفش یه بود؛

 هومان. ترمراحت خودم یخونه توی گفتم و نکردم قبول اما باشه؛ مراقبم بتونه تا برم اون یخونه به کرد اصرار
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 با کار جوری،این و بود کرده بدعادتم کردناشـل*بغـ به راستش. رفتممی راه باهاشون سختیبه. آورد عصا برام
 :گفتم آهسته. ادافت پارک به چشمم. بودیم خونه نزدیکای. بود شده ترسخت برام عصا

 بشینیم؟ پارک این توی کمیه میشه -
 .برگشت سمتمبه اخم با
 سرما؟ این توی پارک؟ توی -

 :زدم لب آروم
 .نشده هشت هنوز. بمونم خونه تو باید فردا تا دیگه خونه، توی برم االن. که نیست سرد سرما؟ -

 :گفت و داد تکون سری
 .نیست خوب پات برای سرما -
 . میدم قول ه،نمیش چیزی -

*** 
 هومان
 !بود دیوونه پاک دختره

 .هستین خسته شما نبود حواسم اه، -
 و زد لبخند. بره راه تونستمی سختی به عصا با. شد پیاده هم اون. کردم باز براش رو در. شدم پیاده و کنار زدم

 :گفت
 نیستین؟ خسته کنید ثابت خوایدمی -

 .کردم اخم
 .ربع یه قطف. مخسته خیلی اتفاقاً -

 .بود داده انجام بارسه رو کارش این امروز. انداخت پایین رو سرش و گزید رو لبش
 .ببخشین -
. نشستیم پارک توی نیمکت اولین روی بره، راه تونستنمی چون. کردمی خواهیمعذرت که بود بارش دومین این و

 بسته رو چشماش تانیا. اومدمی سردی سوز و بود تاریک هوا. بود خالی خالی تقریباً و نداشت خاصی چیزهیچ پارک
 .بود نشسته صندلی روی محکم خیلی و بود
 .گاههشکنجه مثل جایی جور یه اینجا -
 .نخورد تکون هم پلکش حتی. کردم نگاه بهش تعجب با
 .هرشب تقریباً میام؛ کنم تنبیه رو خودم خواممی وقتی -
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 کنه؟ تنبیه رو خودش خواستمی چرا. کردم نگاه بهش ناباوری با
 .تنهام چقدر بفهمم میشه باعث اینجا -

 :زدم لب. کرد باز رو چشماش یهو
 کنی؟ تنبیه رو خودت خوایمی چرا -
 .شی تنبیه باید پس. خودت حق در جرم یه. جرمه یه بسازی، الکی رؤیاهای خودت برای که ای -

 .باشه ناامید قدراین خواستنمی دلم
 .شد تموم وقتت -
 .شد بلند و زد خندلب

 لبم روی لبخند بادکنکا دیدن با. تانیا اتاق توی رفتم. بودن خوابیده آسا با هدا. خونه برگشتم و شخونه رسوندمش
 شاید اینکه فکر با. رفتم بود آویزون که کیفی سمتبه. شد بلند گوشیش زنگ صدای که برگردم خواستم. اومد

 .شد قطع بدم جواب اینکه از قبل. نبود شده سیو شماره. برداشتم رو لشموبای و کردم باز رو کیفش باشه، خودش
 رؤیاهای. کردم فکر تانیا هایحرف به کشیدم، دراز که تختم رو. زدم بیرون اتاق از و کیف توی انداختمش خیال،بی

 آسیب پاش ینکها از داره؟ تنهاییش یادآوری به احتیاج که ساختمی خودش برای رؤیایی چه اون. تنهایی و الکی
 جورایی یه بشه پاره کشیدم خودم دور که حصاری اون بود شده باعث اینکه از ولی بودم؛ ناراحت بود، دیده

 و بشه باز پاش آتل نباید دوهفته تا بود گفته دکتر. شخونه رفتممی آسا و خانم اکرم با باید صبح. بودم خوشحال
 .کنه استراحت باید

*** 

 بشه؛ باز در تا کشید طول ایدقیقه چند. بود صبح 8 ساعت. زد رو واحدش زنگ خانم اکرم. دبو خواب ـغلم*بـ آسا
 .زدم لبخند گذشته یادآوری با. بود مرتب تانیا باراین قبالً، برعکس اما
 .اومدین خوش سالم، -
 .کردمی کار باهاشون دیشب از بهتر خیلی. رفتمی راه عصا با رفت، کنار در جلوی از

 .رفت اتاقش سمتبه من از جلوتر. بود تمیز خونه قبل، سری برعکس. چرخید خونه دور نگاهم
 .تخت روی بذارینش لطفاً -

 رو کیفش دیدم، که دستم به رو شخیره نگاه. کردم مرتب روش رو پتو و گذاشتم تختش روی بود خواب که رو آسا
 .گرفتم سمتشبه
 .خونه بود مونده جا -

 .رفتگ دستم از و زد لبخند



 

 

119 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 .ممنون خیلی -
 .دادم تکون آهسته رو سرم. نکنه تغییر صورتم حالت کردم سعی

 .بشید خوب باید نرید، راه لطفاً. نکنه اذیتتون گفتم بهش -
 . باشه -

*** 
 تانیا

 من و رفت سروصدابی. بودم خوشحال کرد،نمی پنهون رو حرفاش توی نگرانی و مهربونی اخموش صورت اینکه
 خب اخم؟ همهاین داره دیدن آخه چیه؟ واسه اخموش صورت دیدن برای شوق همهاین. شدم ولو تخت کنار هم
 حس یه خونه، رسوندم وقتی دیشب. زنهمی لبخند و میره در دستش از کلی کنه،نمی اخم همیشه که اون. ببینم بذار

 توی. بود کرده پر رو خونه مومت شکالت بوی. برم پارک اون به تنها خواستنمی دلم دیگه داشتم، غریب و عجیب
 شده خاموش خونه هرجای که سیگارایی آثار و کردممی مرتب رو خونه باید. بودم رفته سمتشبه دوبار ماه، یه این
 رو کاراین شدهآتل پای یه با بود سختی کار. خونه میاره رو آسا امروز هومان که بودم مطمئن. کردممی پاک رو بود

 کیفم. کشیدم دست فکرکردن از و پریدم جا از گوشیم زنگ صدای با. کنم تمیز رو خونه تموم ودمب مجبور اما بکنم؛
 .دادم جواب ولی نبود؛ آشنا هم ششماره بود، ناشناس. کشیدم بیرون رو گوشیم و کردم باز رو
 بله؟ -
 .کوچولو خانم سالم -

 گوشی و کردم جمع رو خودم. کوچولو انمخ گفتمی وقتی صداش. خودشه بودم مطمئن. خورد سر دستم از گوشی
 .گذاشتم گوشم دم برداشتم، رو
 کنی؟می هنگ میشی مواجه من با هروقت چرا هستی؟ شدی؟ چی -
 .خنده زیر زد و
 زدی؟ زنگ بهم چطوری -

 :خندید
 میده؟ تماس اجازه زندونیش به شما محسن آقا کردی فکر -
 کردی؟ فرار -
 اینجا؟ بیای هم تو داری دوست. خوبه یخیل هوا اینجا چون. احتماالً -

 زرنگ هم ورزان خب، ولی بره؛ در دستش از یکی جوریاین که بود بعید محسن از. چسبوندم تخت لبه به رو سرم
 .بود
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 میای؟ شد؟چی -
 .بود مخ روی شخنده صدای

 !شو خفه -
 .ادببی چه! اوه اوه -

 .زدم زنگ محسن به کردم، قطع رو تماس. کنم کارچی باید دونستمنمی واقعاً
 بله؟ -
 کجاست؟ ورزان -

 .رفتم تراس تو و شدم خارج اتاق از. کرد مکث
 کرده؟ فرار -

 :زدم داد. نیومد ازش صدایی بازم
 آره؟ -
 .گذاشت دستم رو جنازه هم چندتا. متأسفانه -

 .دادم تکیه دیوار به رو سرم. کردم هوفی
 فهمیدی؟ کجا از -
 .زد زنگ بهم -
 فت؟گ چی -
 .بده رو فرارش خبر خواستمی. هیچی -
 .دیده آسیب هم پات شنیدم. باشی خودت مراقب بیشتر باید -
 .نیست چیزی ولی آره؛ -
 .کنممی بیشتر رو محافظات -
 .باشه -
 .نباش نگران. گیرمشمی زود خیلی -

 .سیدمرمی آرامش به داشتم تازه نباشم؟ نگران تونستممی جوریچه. کردم قطع رو تماس
 ! باید. باشم چیزهمه مراقب باید. کنم جمع رو حواسم باید. کنم تمرکز کردم سعی بستم؛ رو چشمام

*** 
 هومان
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. داخل رفتم قدم یه و کردم ـغلش*بـ. بود آسا خاطربه هم اون که شد باز سرعتبه در باراین. زدم رو واحدش زنگ
 .باشه راحت گفتم که بشه بلند خواست. بود نشسته ورودی جلوی مبل روی تانیا

 :پرسیدم آسا از
 نکردی؟ اذیت که رو خاله -

 :داد جواب زودتر تانیا
 .دیدیم تلویزیون فقط. بود کنندهخسته خیلی امروز اذیتی؟ چه -

 :گفتم کنم، نگاهش اینکه بدون
 .بشی خوب زودتر تا باش مراقب پس -
 .چشم -

 بودنمطیع همهاین. داشت فرق پیش ماه یه با کلی زدنشحرف حنل این. کنهمی رو کارا این قصد از بودم مطمئن
 باشه؟ خوبی دختر کردمی سعی چرا بود؟ چی کارا این از منظورش. بود بعید اون مثل دختری برای

 .یخچال گذاشتن رو غذاتون خانم اکرم -
 .زمین گذاشتم رو آسا
 هستین؟ گشنه هم شماها -

. گذاشتم ماکروویو توی و درآوردم یخچال از رو غذا آشپزخونه، توی رفتم. نداد تکون سر «نه» معنی به دوتاشون
 به نگاهم که برداشتم رو قاشق شدم؛ خم. بیفته زمین روی دیگه قاشق یه شد باعث که برداشتم چنگالی و قاشق

 .«وئهت حرف حرف فعالً خب ولی مخالفما؛ هنوزم». داشتم برش. افتاد بود زمین روی کابینت زیر که کاغذی
*** 
 تانیا

 و شد دوال. بود هومان پیش حواسم تموم من کرد،می سؤال ازم کشیدمی که اینقاشی درمورد شهمه آسا اینکه با
 با. کاغذیه چه بیارم یاد به کردم سعی. گرفتم گاز تو از رو لبم. گذاشت کابینت روی کاغذ یه شد، بلند که وقتی

 .اومدم خودم به آسا صدای
 .بتش چیزی یه بالم هم تو بابایی -

 :داد جواب مهربون ولی بود؛ اخمو
 .نیستم بلند نقاشی که من -

 تو همهاین اون خاطربه یعنی. بودمش گذاشته اپن روی که بوده سیوان یاداشت افتاد؛ یادم یهو. نشست آسا کنار
 زده حدس درس کابینت، متس رفتم و شدم بلند. رفتن بعد و موندن ساعتی یه بود؟ شده اخموتر و بود رفته فکر
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 جیب توی رو بودم گرفته محسن از که سیگاری بسته. رفتم اتاق سمتبه. که نبود خاصی چیز این خب ولی بودم؛
 اون، بودن چرا. داشتم خوب یخاطره یه پارک این از حاال. رسوندم پارک به رو خودم سختیبه و گذاشتم پالتوم
 خوب یخاطره یه نباشم تنها پارک این تو که هروقت! معلومه خب باشه؟ وبخ خاطره یه باید کنارم پارک این توی

 بوی بو این زمانی یه. مموردعالقه بوی. کردم روشن رو سیگاری و کردم ولو نیمکتی روی رو خودم. میشه حساب
 کنار تونستمی آسا امروز و بود جمعه. داشتنیدوست بوی یه بود؛ مونده بو یه فقط حاال، اما بود؛ موردعالقم مرد

 .گیرننمی رو سراغش هم احتیاج روی از حتی که کسی. آدمم تنهاترین من امروز. بمونه پدرش
 خودم به آشغال سطل توی رو پیتزا ظرف انداختن و بلندشدن زحمت و کردم مرتب پارک نیمکت روی رو خودم
 سیگار هوا این توی. بود شده سردتر و یکتار هوا. بکشم بیرون رو سیگار جعبه تا بردم جیبم توی رو دستم. ندادم
 .دادمی کیف خیلی

 .کوچولو خانم سالم -
  رفت صورتش سمتبه زدمی برق که کفشایی از نگاهم. باال پریدم جام تو تقریباً

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو -
 .خندید

 داد؟ یاد بهت چی سیوان پس. بودی باادب خیلی بودی بچه -
 .اومد کش لبم
 .است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در بکتا این

www.negahdl.com 
 .چیزا خیلی -
 .نشو نگرانشون. خوابن االن احمقتم محافظای راستی، آها. ببرمت اومدم خیال،بی -
 .دادممی فشارش محکم و بود پیچیده عصام یدسته دور انگشتام. خنده زیر زد
 .کنمنمی کاری برات که دونیمی -
 .شـینه*سـ تخته زدم عصام با. اومد جلو دمق یه
 !وایسا جات سر -
 .اوه اوه، اوه، -
 خبره؟ چه -

 :اومد ورزان صدای. هومان. چرخید چپ سمتبه سرم
 . کرد شلوغش خانم هیچی، -
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 رفت؟ راحت قدراین... ورزان. رفت و کشید رو راهش و زد من به پوزخندی
 گفت؟می چی -

 .کردم نگاه بهش دوباره
 .بود مزاحم. کردید کمکم که ممنون -

 :گفت عصبی
 .میشه جوریاین معلومه پارک، میای میفتی راه تنها و تک طوریهمین وقتی. بریم شو بلند -

 .کردمی خطابم «تو» که بود بارش اولین. افتادم راه سرش پشت و خوردم رو مخنده
 اینجام؟ فهمیدین کجا از -

 .برگشت سمتمبه اخمو
 میری؟ هم ایدیگه یجا مگه -

. افتاد راه دوباره و برسم بهش تا ایستاد بست؟نمی جمع رو هاشجمله دیگه چرا. دادم تکون «نه» معنی به رو سرم
 حرفی دیگه همین برای کنه؛ اخم بهم هم این نداشتم طاقت که بودم عصبی ورزان و محسن دست از قدراون
 .ایستاد برج جلوی م؟سراغ بود اومده تعطیل روز چرا اصالً. نزدم

 .دعوتیم مونهمه. شخونه ببرمت گفته هدا ت؟خونه از خوایمی چیزی -
 رو سرم بود؟ وضعش چه دیگه این بودن؟ نگفته بهم هیچی قبلش که بود ایمهمونی چه این. شد جمع اخمام
 :گفتم و دادم تکون

 .نه -
 داشتی؟ قرار کسی با -

 :گفتم ؟بهم کرده شک یعنی. سمتش برگشتم یهو
 .نه -

 گزیدم رو لبم. خورد سیگار جعبه به که دربیارم رو گوشیم تا بردم جیبم تو رو دستم. افتاد راه و داد تکونی رو سرش
 ببیندش، اگه. گذاشتم مدیگه جیب تو و کردم سایلنت رو گوشیم کنم؟ کارشچی حاال. کشیدم بیرون رو گوشیم و

 اصالً. کنم تمرکز کردم سعی و کشیدم هوفی. نمیدن دستم رو شونبچه گهدی. میشم بدبخت جورایی یه. میره آبروم
 گوری کدوم معلومه»: دادم اساماس محسن به و درآوردم رو گوشیم دوباره. داشتم کار گوشیم با که رفت یادم

 «بره؟ راه جلوم راست راست باید ورزان که هستین
 «.نمیشه تکرار دیگه! متأسفیم»: داد جواب
 .دادم تکیه صندلی به رو سرم عصبی. کنه جمعش راحت قدراین شدینم باورم
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*** 
 هومان

 صریح خواستمی دلم. مسموم فکر یه بود، افتاده وجودم تو بدجور چیزی یه. باشم آروم که کردممی رو سعیم تمام
 فقط بود، داده رو تیبشتر هدا که مهمونی زمان تمام. کنم کارچی باید دونستمنمی. تونستمنمی اما کنم؛ سؤال ازش

 .دونستممی بعید. کردم تمرکز رفتارش روی. کردم فکر بهش و کردم سکوت. بودیم چهارنفر خودمون
. ماجرا یریشه و بن فهمیدن به دادمی دستور شهمه مغزم ولی زد؛می پس رو مسخره احتماالت این قلبم یعنی
 سوار و کردم قبول. بود فرصت بهترین. برگردم تانیا رسوندن از بعد هم من و دارهمی نگه شخونه رو آسا گفت هدا

 خم کردم،می رانندگی که طورهمون. بودم خوردل حسابی من اما نداشت؛ اخم. بود اومدن از بهتر. شدیم ماشین
 کارش به که نداشتم رو این حال حتی. بچسبونه در به رو خودش شد باعث که کردم باز رو داشبورد در و شدم
 .دادم رانندگیم به رو حواسم و برگشتم سریع. بزنم دلبخن

 کردین؟ باز رو داشبورد در چرا -
 .صداش توی تعجب همهاین کرد؛می پشیمونم داشت لعنتیش صدای

 .خودت فرمون به بنده دستم خب اما کنم؛ تعارف خواممی -
 با همین برای داشتم؛ داشبورد تو که ودب چیزی تنها. بود هزار رو قلبم ضربان. شد کشیده داشبورد داخل به نگاهش
 :پرسید احتیاط

 سیگار؟ -
 .آره -

 .شنیدم رو دهنش آب دادنقورت صدای
 .کشمنمی ممنون، -

 .کردم کم رو سرعتم
 .کشینمی تو پس آها -
 چیه؟ منظورتون -
 فشار با رو نفسم کنه؟می کارچی شخونه تو سیگار ـر*فیـلتـ همهاون پس کشه؟نمی سیگار که مجرد دختر یه

 .دادم بیرون
 حتماً کشه،می دیگه یکی حتماً پس کشی،نمی تو! سیگار ـر*فیـلتـ از شده پر تخونه آشغاالی پالستیک توی -

 .دیگه
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 خصوصیش زندگی توی داشتم نباشه؟ ایدیگه مرد برای اما بکشه؛ خودش خواستمی دلم چرا. بودم جواب منتظر
 رو خودم مسخره چه اه،. آساست پیش رو روز بیشتر که کسیه اون نداشتم؟ داشتم، حق خب اما کردم؟می فوضولی

 مخم توی که سؤاالیی اما کنه؛ محکوم رو من شده حتی داشتم دوست چی،همه زیر بزنه داشتم دوست. کردم قانع
 !لعنتی اه،... چرخهمی
 ...اما کشم؛نمی ور سیگار این! نگفتم دروغ من خب زدین، تهمت بعد کردین، تحقیرم اول -

 بغضش؟ ناراحتیش؟. نشم چیزی متوجه من تا کردمی رو تالشش تمام داشت. بود شده جدی. بود دهنم توی قلبم
 که دیدممی چشمم گوشه از. شد حبس نفسم. برد جیبش تو رو دستش شده؟ چم من چی؟ من. دونمنمی ضعفش؟
 توش که «آهی» همراه رو اول پک. باشه داشته بشجی توی االن کردمنمی فکرشم حتی کرد، روشن رو سیگاری

 ماشین توی وارزمزمه صداش. بود آشنا خیلیخیلی که شد بویی از پر ماشین فضای تمام. کشید بود شده مخفی
 :پیچید

 .متآسفم -
 دو بین که لعنتی سیگار این خاطربه ناراحت یا نیست زندگیش توی کسی اینکه از باشم خوشحال دونستمنمی

 حرف هیچ. داشتم نگه شخونه جلوی. بود نگرفته کام ازش دیگه بود زده که پکی همون جز و بود گشتشان
 عذاب مثل شخیره نگاه. بگه چیزی خواستمی انگار کرد؛ مکث لحظه چند شد، که پیاده. بودیم نزده باهم ایدیگه

 . گذاشتم گاز روی رو پام. کرد فرار انگار. رفت و کرد رو پشتش سریع بعد. بود
*** 

 اول روز
 من و «ریم؟نمی» که بود پرسیده فقط خانم اکرم و بودم نداده انجام شخونه به آسا بردن و رفتن برای تالشی هیچ

 برم خانم اکرم و آسا با رو دوهفته این بود قرار بود، افتاده پاش برای که اتفاقی طبق. بودم داده رو جوابش سر با
 چی باید دونستمنمی حتی. شدم ولو تخت روی. بود هفته دومین از روز اولین امروز و باشه آسا پیش تا شونخونه

 بود گفته فقط اون ولی کشه؛نمی آسا خاطربه حداقل بگه. کشهنمی دیگه که بگه خودش خواستمی دلم. کنم کار
 حتی بودم؛ نشده درمونده وزامر اندازه وقتهیچ. برمنمی رو آسا چرا پرسیدمی و زدمی زنگ حداقل کاش. متأسفه

 و بگیرم نادیده رو موضوع این و پیشش ببرم رو آسا خواستمی دلم هم. گذاشت تنها بچه یه با رو من آرام وقتی

 .اومد اتاق توی آسا. بودم نرفته سرکار. بود 10 افتاد؛ ساعت به نگاهم. اومدمی آسا صدای. خواستنمی دلم هم
 بیاد؟ اون قالله یی؟ا خاله خونه نمیلیم بابایی -
 باشی؟ بابایی پیش امروز داری دوست. نیست خوب خاله حال فعالً -

 .انداخت ـغلم*بـ توی رو خودش و داد تکون رو سرش
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*** 
 دوم روز
. بودم نیومده رنگیرنگیِ سردر این سراغ که بود وقت خیلی. شدم ماشین سوار و کردم ـل*بغـ بود، خواب که رو آسا
 برای وقتی خورد، هدا اتاق در به بچه اون وقتی افتادم؛ بودمش آورده که روزی اولین یاد. گذاشتم لمب روی رو آسا

 .دیدمش باراولین
 اینجا؟ آوردی رو بچه چرا هومان؟ تو چته -
 .کردم نگاه هدا به و کشیدم دست فکرکردن از
 .کنم کارچی دونمنمی -
 شده؟ چی -
 ...تانیا -
 ده؟ش دعواتون چی؟ تانیا -

 .گرفتم دستام تو رو سرم
 .بود آشغاالش توی سیگار ـر*فیـلتـ کلی. کشهمی سیگار -

 :گفت سریع اما کرد؛ تعجب
 بزنی؟ حرف خودش با نیست بهتر -
 .زدم -

 :پرسید دوباره بود شده گیج حسابی که هدا
 خب؟

 .متأسفه گفت -
 .منطقیه دختر اون باهاش؟ زدی حرف منطقی گفتی؟ بهش چی اصالً چرا؟ نپرسیدی -

 .گرفتم دستام تو رو سرم
 .شدم گیج واقعاً -
 .بزن حرف باهاش -
 نکش؟ من یبچه خاطربه بگم بگم؟ چی -
 .هومان بگو میگه قلبت هرچی -

 . بود خاموش گوشیش. برداشتم رو گوشیم. کشیدم صورتم روی رو دستم و کردم نگاهش گیج
 .کردم نگاه هدا به
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 .خب شخونه برو -
 .اومد جلو دیدنم با نگهبان. شدم بلند و شد گرم دلم دشلبخن با
 اومدین؟ ارجمند خانم دیدن برای -
 چطور؟ بله -
 .نیومدن خونه شبه دو ایشون -

 .شد گرد چشمام
 مطمئنین؟! شبه؟ دو -
 .آقا بله -

 .ورودی درِ سمت اومد اون و کردم شپیاده برج دم من ولی. شب اون از یعنی
 کنم؟ چک خودم تونممی -
 .نیست مشکلی بله -

 تونستمی کجا آخه. بودم ناراحت. زدم زنگ دوباره. نبود واقعاً انگار. زدم رو در زنگ. ایستادم واحدش در پشت
 االن اما برگشت؛ خودش و زد غیبش جوریاین که بودیم شمال توی بار آخرین. نداشت رو جایی که اون باشه؟
 ازش خبری شب تا اگه داد پیشنهاد هم اون گفتم، بهش و هدا دفتر رفتم .برگرده خودش که کنمنمی احساس اصالً
 .کنه کمکمون تونهمی راحت خیلی و کنهمی کار پلیس اداره توی اون. بگیریم کمک بهروز از نشد

*** 
 سوم روز

. بود کرده یکار نه بود، دیده چیزی نه بود، رفته جایی نه. نبود ارجمند تانیا اسم به دختری از خبریهیچ هیچی،
 که نبود تنها لعنتی تهران این توی قدراین اگه. نداره رفتن برای رو جایی اون که بود این واسه نگرانیم تمام
 نیمکت این روی قدراین داشتم دوست. خونه برم خواستنمی دلم ولی بود؛ سرد هوا. شدمنمی نگران همهاین

 با. شدمی بهروز از خبری یه کاش. انداختم شصفحه به هینگا درآوردم؛ رو گوشیم. بشه ازش خبری تا بشینم
 .کردم وصل رو تماس سریع بهروز اسم و صفحه شدنروشن

 خبر؟ چه بهروز؟ جانم -
 بیای؟ تونیمی. باشه تانیا میدم احتمال. اومده پیش مشکوک مورد یه -

 سربازی از رو سراغش. کردمی رانمنگ این و چیه قضیه بود نگفته کامل بهروز. شدم ماشینم سوار معطلی بدون
 .کرد راهنماییم اتاقی به که گرفتم

 بهروز؟ شده چی -
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 :داد توضیح برام آروم و شمردهشمرده بهروز
 گم تانیا که وقتیه از زمانشم. داره مشکوک وآمدایرفت شونهمسایه گفت و زد زنگ پیش ساعت چند خانمی یه -

 ...فقط. کردن تأیید هم اونا. کنن بررسی رو موقعیت فرستادم رو نفر چند. شده
 چی؟ فقط -
 .ندارم خونه تفتیش حکم صادرکردن برای دلیلی هیچ -

 .پرسیدم رو سؤالم داره؟ تانیا به ربطی چه اینا آخه کردم، ولو مبل روی رو خودم
 از مشکوک آمدایورفت تایم اینکه. نیست دختره از خبریهیچ. کن نگاه اما مطمئنم؛ نگفتم من هومان، ببین -

 .خوبه همینم ولی باشه؛ ضعیف خیلی احتمال یه شاید شده، شروع تانیا شدنغیب زمان
 بدم؟ انجام منتظربودن از غیر تونستممی ایدیگه کار چه. دادم تکون رو سرم آهسته

 :کرد زدنحرف به شروع مرد نظامی احترام با. شد باز سریع اجازه گرفتن و ایضربه با در
 .گرفته قرار شتموضرب مورد خونه، دم بود رفته وجوپرس برای کهعظیمی وانسر -

 .پرید جاش از تقریباً بهروز
 !زدن؟ رو سروان -
 .قربان بله -
 .بیاد بگو اکبری سرگرد به. گیرممی رو خونه تفتیش و بازداشت حکم. کردن آسون رو ما کار خب،خیله -
 .قربان چشم -

 :کردمی زمزمه لب زیر هنوزم بهروز اما رفت؛
 .بزنن رو پلیس که باشن احمق قدراین کردمنمی فکر واقعاً -
 میشه؟ چی حاال -
 .باشه جاهمون کنه خدا. اونجا خبره چه ببینیم باید -
 دلیل؟ چه به آخه -

 . انداخت باال رو هاششونه
*** 
 تانیا
. نبود خوب اصالً این. بودم شده پرت گوشه یه اتاق این توی بود روز دو. نبود خوب اصالً حالم رفت؛می گیج سرم
 بودم رفته لو راحت قدراون اینکه از. شدم خیره رفتنش به و برگشتم شنیدم، رو هومان ماشین صدای وقتی شب اون

. بد خیلی هم اون رفت؛ و کرد رها رو من هومان. بود شده ناامید و ناراحت ازم هومان اینکه از بیشتر. بودم ناراحت
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. مسخره چیز یه خاطربه هم اون کنن، ترکم مهربون یخانواده اون خواستنمی دلم. بدم دستشون از تونستممین
 دلم. بودن شده زندگیم وارد جدیدا که مهمی آدمای تنگدل. بودم تنگدل فقط. نداشت معنی برام اصالً گشنگی

 دو شد، باز اتاق در. بیان زودتر کاش. اومدنمی سراغم کسیهیچ اما اینجام؛ چرا بفهمم ترسریع هرچه خواستمی
 هاصحنه این. بودم حفظ رو هاصحنه این. کشوند خودش دنبال و گرفت رو بازوم یکیشون. شدن وارد هیکلی مرد
 چون. بودیم نفر یه یخونه بنابراین انداختن؛ ایخونه سالن وسط رو من. شدمی تکرار زندگیم تو که بود هاسال

 توقع. کردم بلند رو سرم تعجب با هاییکفش پاشنه صدای با. آوردن رو من کجا که نشدم متوجه م،بود بیهوش
 :گفت بود، ایستاده پشتم که مردی. بود زن یه اما باشه؛ ورزان داشتم

 .رئیسه همراهِ همون این -
 با و گرفت دستش توی رو مچونه. بیاد سمتمبه تند شد باعث که شد تندی آتیش به تبدیل زن، چشمای سردیخون
 .کردم جدا دستش از حرص با رو سرم. شد خیره صورتم به نفرت

 رئیسی؟ همراه مهمونیا همه تو که عوضیه همون تو -
 :خندیدم

 رئیسی؟ عاشق هم تو -
 .بود سنگین براش پرروبودنم. دربیارم ترسوبازی خواستمی دلش شاید. شد ترعصبی

 .بشیم دور هم از ما شدی باعث آشغال توی. بودم همراهش همیشه من تو قبل. شو خفه -
 قدراین. دونستنمی هم رو من واقعی هویت حتی احمق یدختره. بیفتم زمین روی شد باعث که عقب داد هلم و

 قبول رو بودن سیوان عاشق همهاین! بشه نگران که عاشق قدراون شایدم بخوره؟ گول بقیه همراه که بود احمق
 سریع خیلی بعد و کرد مکث. شد بلند. شدنمی عاشقش استثنا بال همه و بود پولداری و جذاب دمر سیوان داشتم؛

 :گفت
 .زندگیته آخر روز امروز -
 خواستنمی دلم. بخورم حسابیودرست کتک یه قراره فهمیدم خورد، بهم که مشتی اولین با. شد رد کنارم از و

 هم مشدهآتل پای این و کنم دفاع خودم از که نداشتم انرژی. ودمب واقعاً خب ولی باشم؛ ضعیف جلوشون جوریاین
 صدای. خوردمی پلکم پشت شدت با نور. شدمی کمتر و کمتر لحظه هر نور فقط. کردمنمی احساس دردی. روش

 .اومد دختری
 !دختر هوی. تانیا -

 .کردم باز رو چشمام آروم
 میگی؟... چی -
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 .نشست کنارم صندلی روی
 . بخشممی بهت رو زندگیت. هستی ایفهمیده دختر دونممی -
  

 :زدم لب آهسته و کردم رو تالشم تمام اما نداشتم؛ خندیدن برای جونی
 نه؟. زد زنگ بهت محسن ترسی؟می سیوان از... سگ مثل -

 :زد داد و کرد اخم
 .کردممی رحم بهت نباید! عوضی یدختره -
 که زده زنگ بهش محسن بودم مطمئن داد؟می معنی توشون ایکلمه همچین واقعاً رحم؟. رفت بیرون اتاق از

 این شده باعث  نبودنش و زیردستاشً مخصوصا ترسناکه؛ همه برای رئیس باشه هرچی. کردن ولم و اومده کوتاه
 این از و بمیرم سادگیا این به که نیستم کسی من. نیست من پایان این دونستممی هرچند. کنه پیدا جرئت دختر

 دشمنای احتمالم ورزان، از بعد. بود نیومده سراغم کسهیچ و رفتمی تاریکی به رو تقریباً هوا. بشم خالص زندگیم
 واقعاً بدزده رو من سیوان خاطربه بخواد دختر یه اینکه اما بدزدن؛ رو من بخوان هویتم فهمیدن با که بود سیوان

 از هیچی که بودم کارام سرگرم قدراون شاید دونمنمی. سیوانه یکنزد که نبودم دختری تنها که من. بود مسخره
 این از بیشتر بودم؛ متنفر باشم ضعیف قدراین اینکه از. تهدیدم یه براش واقعاً من شاید. نفهمیدم رو اطرافم اتفاقای

. کشید تیر سرم پشته. افتاده اتفاقایی چه بیاد یادم تا کنم تمرکز کردم سعی. رفتمی فرو چشمم تو که لعنتی نور
 کنار که چادری زن دیدن با. کردم باز رو چشام سریع بیمارستانم؟ توی. پیچید بینیم توی بکمپلس و کـل*الـ بوی

 شده؟ چی یعنی. بستم رو چشمام ترس از شد، که بلند. خورد پیچ دلم بود، نشسته صندلی روی در
 اومدین؟ هوشبه -

 و مانتوش آستین روی نگاهم من ولی زد؛ لبخند. کردم باز رو چشمام رهدوبا همین برای. بود آروم صداش لحن
. باشم آروم کردم سعی. مرد یه سرش پشت و تو اومد دکتر. کرد صدا رو کسی و رفت بیرون در از. بود هاشستاره
 :زدم لب آروم

 افتاده؟ اتفاقی چه -
 :گفت لبخند با و کرد چکم دکتر

 .داری ایقوی بدن. شده کوفته بدنت هم کمیه. دیده آسیب سرت -
 :پرسید و اومد جلو مرد رفت، که دکتر

 افتاد؟ اتفاقی چه نمیاد یادت -
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 زدمی داد که دختر صدای شد؛ کشیده عقب به ذهنم حرفش با. قرمز خط این از ترسیدم،می ازش ناخودآگاه
 :زد داد و داد هلم که آخر لحظه و خالی رو خونه و کنن جمع رو چیهمه

 کردم؟ ضرر همه این خاطرتبه که مهمی قدراین چرا دونممین -
 .سرم سوزش و
 بزنی؟ حرف خواینمی -

. آوردم باال رو سرم آهسته برسه؟ دادم به که نیست کسیهیچ چرا. تنهام چقدر. سوخت قلبم گفتم؟می باید چی
 کیه؟ این. آشناست شقیافه چقدر. دوختم صورتش به رو چشمام

 ترسی؟می -
 .ترسممی خیلی زندگیم از آره،. کردم نگاهش فقط و نگفتم چیهی
 زنی؟می حرف باشه آشنا یه اگه -

 :زدم لب
 آشنا؟ -

 .بشه آفتابی ورا این عمراً که محسن داشتم؟ هم رو کسی من مگه
 .منتظره بیرون هومان. آره -
 :کردم زمزمه ناخودآگاه. زدم لبخند هومان اسم شنیدن با
 .هومان -

 . کنه اشاره سرش پشت زن به شد ثباع که
*** 

 هومان
 دیدن با. بود کبود صورتش جای چند بشم؛ ترنگران یا بکشم راحت نفس دونستمنمی تانیا دیدن با. شدم اتاق وارد

 .ایستادم تختش جلوی. کافیه هست که همین. گرفت جون پاهام رنگشکم لبخند
 خوبه؟ حالت -

 .کرد بغض. رفت مراهشه هم من لبخند شد، که جمع لبخندش
 .نه -

 ضعیف قدراین خواستنمی دلم. بگه رو واقعیت خواستنمی دلم. بشه خیس چشماش خواستنمی دلم. کردم اخم
 .نداره گفتمی و داشت درد که روز اون مثل. باشه قبل مثل خواستمی دلم. باشه

 .هومان بشین -
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 :پرسیدم شاشاره با و نشستم صندلی روی کنارش بهروز صدای با
 خونه؟ نرفتی شب اون مگه افتاد؟ اتفاقی چه میگی بهم -

 ولی بود؛ خیس. بود ثابت صورتم روی چشماش. شدمی خیالبی بهروز کاش. زدیمنمی حرف درموردش االن کاش
 .اومدنمی اشکی

 .رفتم چرا، -
 نزد، حرف اگه بود خواسته ازم بهروز اینکه از جدا. افتاده اتفاقی چه بدونم خواستمی دلم حاال. کردم نگاهش منتظر

 اصالً؟ اومده دلشون جوریچه. زدن کتکش چرا بدونم خواستمی دلم. بکنم ازش رو سؤاال این من
 چی؟ پس -
 .باشی دلخور ازم خواستمنمی. بفهمی جوریاون خواستنمی دلم. بری ناراحت تو خواستنمی دلم. برگشتم بعد -

 هم اون کردم،نمی ولش ناراحت اگه بود؟ من خاطربه شهمه یعنی... من و کردمی نگاهم مشکوک بهروز
 دیگه فهمید بهروز انگار مهمه؟ براش قدراین من ناراحتی یعنی. اومدنمی پیش براش اتفاقا این و بیرون گشتبرنمی

 :پرسید خودش که بپرسم سؤال تونمنمی
 شد؟چی بعدش -

 :داد جواب یول خورد؛نمی تکون من روی از چشماش
 .شدم بیهوش که بعدم. بینیم رو گذاشت دستمال پشت از یکی -

 .شد ساکت
 :پرسید بازم بهروز

 اومدی؟ هوشبه کی -
 .زد رو من زن یه. سالن وسط بردنم بعد. اومدنمی سراغم کسی ولی بود؛ روز دو. کنم فکر فرداش -
 :گفت اشگریه بین. نداشتم رو اشکش دیدن طاقت واقعاً. گریه زیر زد
 !خیلی بودم، ترسیده من... من -

 ترکش شب اون کاش. کردنمی گریه جوریاین کاش. کنم آرومش تونستممی کاش. کنم ـغلش*بـ میشد کاش
 .ندارم رو کاریهیچ عرضه! من به لعنت اه،... کاش. ایستادممی شونخونه دم صبح تا کاش. کردمنمی

*** 
 تانیا

 نبودم مجبور کاش. بودم متنفر کنم،می بازی فیلم جلوش اینکه از که بود کسی تنها اون. گرفت بغضم دیدنش، با
 رو گذشته شدمی کاش. نداشتم ایگذشته کاش. باشم خودم کنارش، در آزادانه تونستممی کاش. کنم بازی فیلم
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 ترسیده رو خودم هاگ. مونهمی «کاش» ابد تا که ی«کاش» همهاین برای. خودم برای اما کردم؛ گریه. کنم پاک
 .کنم تعریف براشون رو زد زن اون که حرفایی که داشتن توقع ازم وقتاون دادم،نمی نشون

 داری؟ چیزی دشمنی،. داشته رو کینه و گیریانتقام یه ینشونه زدنکتک -
 .دادم نشون متفکر رو خودم. دادم قورت رو دهنم آب
 .نکردم کاریهیچ و جاهیچ هم اهم چند این تو و ایران اومدم تازه من... خب -
 موضوع این شخصاً من. باشن گرفته اشتباه یکی با رو تو هست احتمالش کنن، درمانت کردن سعی بعدش اینکه -
 .باشین دسترس در لطفاً. کنممی پیگیری رو

. هومانه وفمعر پسردایی همون که بودم فهمیده شباهتشون و هومان با بودنشراحت دیدن با. دادم تکون رو سرم
 و بود همیشه از بلندتر ریششته. شد کشیده هومان سمتبه نگاهم رفتنش با. رفت بیرون و کرد عذرخواهی

 خواستمی دلم. بشه نگرانت کسی که خوبه چقدر. نیستم تنها وضعیت این توی که خوبه چقدر. خسته صورتش
 :پرسیدم همین برای. بزنه حرف

 نه؟ شدم، زشت خیلی -
 :گفت زد، لبخند باالخره و کشید صورتش یرو رو دستش

 .بودی که زشت -
 :اومد صداش. چرخوندم بود نشسته که جهتی خالف رو صورتم و کردم اخم

 .نکن قهر حاال -
. ببینم رو شخنده تونستممی وقتاون گشتم؛برنمی کاش. خندهمی داره یعنی. شهخنده صدای این! خندید. خندید و

 :اومد هدا صدای. شد باز در. آره. خندهمی بازم حتماً
 .شکر مرتبه هزار رو خدا. شکر رو خدا. بشم فدات الهی عزیزم، -

 .رفتم فرو ـغلش*بـ توی که سمتش برگشتم
 !بشکنه دستشون. آوردن خوشگلم دختر سر بالیی چه ببین -

 آرزو روز یه توی که بود مدو بار برای. شدنداشتهدوست شیرین حس اون دوباره. مزاحم و لعنتی بغض اون دوباره
 ! کاش. نبود تاریک قدراین مگذشته کاش که کردممی

 همهاین از هم من و کردمی مراقبت ازم تمام یهفته یه. شخونه برد رو من مستقیماً و خونه برم نذاشت هدا 
 مثل اصالً رفتارش و نگفت سیگارکشیدنم مورد در چیزی هومان. بردممی رو ـذت*لـ نهایت خوبیشون و مهربونی

 من درسته. بود نزده هم زنگ بهم حتی محسن مدت این تمام. نداشت وجود شبی اون دیگه انگار. نبود شب اون
 بود اون تقصیر انگار نه انگار! کردنمی کم چیزی که زنگ یه اما کردم؛می حرکت داشتم سیوان قرمز خط ـل*بغـ
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 رو چی داشت محسن. دارن وجود دونستممی بعید که ایمسخره ایمحافظ و اون تقصیر. افتادم دردسر توی من که
 و پرت جای یه. گذاشتم قرار باهاش خودم امروز آخر. هست چیزی یه که دونممی اما دونم؛نمی کرد؟می مخفی ازم
 .سمتم اومد سریع که نشستم منتظر نیمکت روی. دور

 دختر؟ خوبی! تانیا -
 :زدم داد و دادم هلش. پریدم جا از که گرفت حرصم قدراون حرفش از
 خوبم؟ پرسیمی و اومدی پایین و باال کلی با االن بعد. بودم بیمارستان توی روز دو خوبم؟ من نظرتبه خوبم؟ -

 ها؟ کنی؟ مراقبت ازم نبود تو یوظیفه مگه
 .دادمین خبر پسرداییش به خانهومان اگه البته. کردممی مرتب رو چیهمه داشتم من. باش آروم -
 .زدمی حرف راحت قدراین این و بودم مرگ شرف در من اینکه از. بودم متنفر سردیشخون همهاین از
 زدن؟ رو من اینکه از بعد کی؟ دیگه -

 :گفت و زد لبخند
 شدی؟ نازکدل قدراین چرا. خوردی کتک اینا از بیشتر تو تانیا، خیالبی -

 چند توی تونستم که نبودم سرسختی دختر همون من مگه دیگه؟ بود چی اداها این بود؟ شده چم من. میگه راست
 کنم؟ وجورجمع و دارم نگه رو خودم گروه، اون توی اول ماه
 .شدمی کم من سر از مو یه حتی نباید. نره یادت رو توظیفه نه، چه باشم شده نازکدل من چه -

 :زدم داد
 فهمی؟می -

 :دادم ادامه
 ...دختره اون که شبش از اونم و سراغم اومد ورزان هک بعدازظهرش از اون -

 .نشستم نیمکت روی و رفت گیج سرم
 .کنی بیشتر رو تمسخره آدمای اون بود قرار مثالً -

 .بود رفته بین از سردیشخون
 همه من کن باور تانیا. پیشت میارمشون بخوای هم تو. کردم شونتنبیه حسابی من. بوده شیفتشون تعویض موقع -

 دستور رئیس بزنن، بهت آسیبی ترینکوچیک گفتم. کردم تهدیدشون. فرستادم پیغام همه به. برات کردم کاری
 باور. سانازی یخونه دادن خبر هابچه که تویی گروه مرموز دوی شماره بگم خواستممی حتی. میده رو مرگشون

 .تانیا کن
 .نشست رومبهرو محسن. ها شده یادز خیلی بغضم روزا این کنم؟ گریه داشتم دوست انقدر چرا
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 چند دونیمی که تو. سراغت اومدممی روز همون نبودن، زوم روت پلیسا اگه. عزیزی برام چقدر دونیمی تانیا، -
 .نیست خوب اصالً وضعیت ماهه
 .بود ریخته هم به حسابی چیزهمه پایگاه، و هامحموله لورفتن. بودم فهمیده بیشوکم خودم رو اینا یهمه

 .بمونم هدا یخونه دیگه چندروز خواممی -
 تانیا؟ -
 .نداره فرقی که شما برای -

 .افتادم راه و شدم بلند
 .بیفته خطر به گروه داره امکان -

 .برگشتم
 .گردمبرمی کنی مراقبت ازم بتونی که هروقت. هستن مراقبم بیشتر اونا فعالً -

 . کنم گوش حرفاش به تا نموندم مننتظر دیگه
*** 

 هومان
 .ذاشتیمی تنهاش نباید -
 .بود رفته بجنبم خودم به تا. شخونه میره گفت سریع کردن باز رو پاش اتل تا کنم؟ کارچی -
 :گفتم و مالیدم رو چشمام اشاره و شست انگشته با
 میشه؟ چندساعت -
 .چهار-سه -
 .سراغش برم باید -

 :تگف هدا بپوشم، رو درآوردم که کتی اینکه از قبل
 .اینجا میاد داره شاید. بزن زنگ اول -

 .بده جواب تا کشید طول. نشستم مبل رو و درآوردم رو گوشیم
 .سالم -
 خونه؟ کجایی؟. سالم -
 .بیرون اومدم نه، -
 کجا؟ -
 .برم راه کمیه خواممی. گردمبرمی دیگه ساعت چند تا -
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 .گذرهنمی شدنشهدزدید از هم هفته یه انگار نه انگار. بود سردخون چقدر
 بری؟ راه دراومده آتل از تازه که پایی با الزمه -

 نمیده؟ جواب چرا. شدم نگران. پیچیدمی گوشی تو نفساش صدای
 تانیا؟ -
 .شانسمخوش چقدر. شدم آشنا شما با زندگیم تو که خوبه چقدر -

 .کنم مخفیش کردم سعی اما شدم؛ که معلومه. شدم خوشحال
 .برگرد زودم. باش خودت مراقب ،حرفا این جایبه -
 .چشم -

 .کشیدم صورتم روی چندباری رو دستم دو کف
 .وقتشه دیگه کنم فکر -

 :پرسیدم گیج کردم، نگاه هدا به و کردم بلند رو سرم
 چی؟ وقت -

 .خندید
 چی؟ وقت -
 و آشپزخونه توی فتر. فهمیدمنمی رو منظورش واقعاً من اما داد؛ تکون «خودتی خر» معنی به رو سرش چندبار و

 روی رو خودم چون دیدم؛نمی تصویری هیچ من. برگشت که بود هفت-ونیمشیش ساعت. نکرد توجهی حرفام به
 یه براش احتماالً. کشیده زحمت چرا گفتمی و کردمی تشکر که هدا. اومدمی صداها فقط. بودم زده خواب به کاناپه
 .اومد تانیا صدای. خریده چیزی

 .شده ساخته هداجون برای فقط این گفتم و شدم عاشقش دیدمش که من ؟اومد خوشت -
 .اومد آسا صدای! هدا ـل*بغـ میده هندونه چقدر حاال اوف

 لنگیه؟ چه این ایخاله -
 .طالیی اینم ایه،نقره این -
 .عمه بدیم اینو. میاد این هدا عمه شال به -
 .بده خوایمی رکیه به. بکن داری دوست هرکاری. خودته مال شونهمه -

 آسا برای و گرفته شال هدا برای پس. کننمی صحبت الک درمورد دارن فهمیدم خورد، بینیم به که الک بوی
 روم چیزی قرارگرفتن با نگرفته؟ چیزی نکنه. شدم ناراحت گرفته؟ چیزی منم برای یعنی چی؟ من برای. الک

 .اومدمی آهسته تانیا صدای. کردم تمرکز
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 میاد؟ بهش -
 .پیراهن یه خریده؛ منم برای پس

 :ثانیه چند بعد و اومد آسا پای صدای
 .میاد بابایی لباس به اینم -

 .تانیا یخنده صدای
 ببینیم؟ بزنیم خوایمی -

 برام خواستمی واقعاً. کنه برعکس و بلند رو دستم کرد سعی و گذاشت دستم روی رو انگشتاش بزنن؟ چی چی؟
 ! بزنه؟ الک
. صورتم توی خورد دستم که کرد ول رو دستم و پرید جا از من باز چشمای دیدن با. کردم باز رو چشمام سریع

 .اومد خفیفش جیغ صدای
 !وای -

 :گفتم و شدم خیزنیم
 کنی؟می کارچی -
 .زد راه اون به رو خودش و بست رو الک در
 .شدیممی رد داشتیم ما اِ، -

 :گفتم و کردم باریک رو چشمام
 .بود گرفته رو راهتون لویج من دست -

 .خندید
 .دیگه حتماً -

 :گفت سریع آسا
 .بزنیم الک بالت خواستیممی -

 .گرفتم گاز رو لپش. ـغلم*بـ تو کشیدمش و کردم گرد رو چشمام
 دخترم؟ من مگه -

 .خندید
 .دلف دلدم بابایی، ای -
 و داشتم برش. افتاد بود تنم روی که طوسی پیراهن به نگاهم. کرد فرار سریع که کردم ولش و ـوسیدمش*بـ

 .کردم نگاهش
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 دارین؟ دوس رو رنگش -
 .رنگهخوش -

 .زد لبخند
 چیه؟ مناسبتش چی؟ برای -
 .بودین مراقبم که ممنون. تشکره برای -

 .زدم لبخند همراهش منم باراین
 .بود کافی خودش شدی، خوب زود که همین -
 :گفتم چیزی یادآوری با
 .بزنیم حرف باهم باید شده، خوب حالت که حاال -

 :گفت و گزید رو پایینش لب
 .باشه -

 جلوی. خریده منم برای پس. شدم خیره بود گرفته برام که پیراهنی به دوباره. گرفت مخنده. رفت و کرد گردعقب
 .بودن غذا کردنآماده مشغول تانیا با که کردم نگاه هدا به و ایستادم آشپزخونه

 !اهم -
 :گفتم و دادم عالمت تانیا به سر با. کردن نگاه همب تانیا و هدا

 .داریم کار بیرون ساعتینیم یه ما هدا، -
 .شد باز هدا نیش

 .هست آسا به حواسم من. برین. باشه باشه، -
 خورد؟می من به آخه. کنم سالخیش قراره انگار. بود رفته فرو فکر توی و زدنمی حرف تانیا. نشستیم ماشین توی
 از تا زد سرم به فکری. پیچید ماشین توی خوند،می استانبولی-ترکی که زنی صدای. کردم روشن رو ماشین ضبط

 .بیارم درش سکوت این
 کنین؟می ترجمه برامون. ایترکیه خانم -

 :گفت و خورد خفیفی تکون
 من؟ -
 .کردممی زندگی ترکیه من پس! نه -
 .ومدانمی خوشم راستش. نیستم بلد زیاد من خب... ام -

 .کردم تعجب
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  زدی؟نمی حرف کسی با یعنی! کردی؟می کارچی پس -
 .کردم کار انگلیسی روی بیشتر من اما زدیم؛می حرف فارسی که خونه تو چرا، -

 .ایستادم پارک کنار. کردم عوض رو آهنگ و انداختم باال رو هامشونه
 نیست؟ که سردت -
 .نه -

 :گفتم زدیم، قدم کهکمی. شد پیاده
 .نیست کافی موندنزنده دونی،می -

 چیزی، درمورد بودم نشده مجبور حاال تا عمرم توی. باشه مهربون لحنم کردممی سعی. ایستاد هم اون ایستادم،
 .دونستممی موظیفه نه، که مجبور جورایییه حاال و کنم نصیحت رو کسی

 .باشی سالم باید -
 .بودم مونده حاال اما بگم؛ بهش چی که ودمب کرده فکر رو هفته یه این تمام. کردم مکث

 .نزن آسیب خودت به. کن فکر خودت به. باش خودت مراقب میگم نکش، نمیگم -
 .افتادم راه دوباره و
 نکش؟ سیگار تانیا گیننمی چرا گین؟نمی چرا -
 :گفتم رو راستش. ایستاد مقابلم ایستادم،. خوردم جا گفتنشرک از
 .بمونه ینزم روی حرفم خوامنمی -

 .زد لبخند
 .چشم میگم شهمه که من -

 .خندیدم
 .عمل با کنهمی فرق -
 .نبودم هم زنده االن ترسیدم،نمی اگه اما دونم؛می رو نیست کافی موندنزنده اینکه -

 .کرد حفظ رو لبخندش اون اما شد؛ خشک لبخندم
 .ترسممی خیلی مردن از راستش -

 .خندید
 .الزمه امید کردنزندگی برای اما افیه؛ک ترس موندنزنده برای -

 بود؟ ناامید و تنها قدراین. کردمی گیجم شدیگه حرف یه با که بودم قبلش حرفای گیج هنوز
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 آسیب خودش به دیگه تا شینمی غریبه یه امید کنید؟می برام رو کار این. بشین امیدم شما. نکش بگین شما -
 نرسونه؟

 شده خنگ قدراین یهو چرا چی؟ یعنی شدن امیدش از منظورش بود؟ چی نظورشم واقعاً. بود کرده هنگ مخم
 جوریچه. برداشتم سمتش قدم یه. لرزید دلم افتاد، اشگونه روی که قطره اولین. بود اشک خیس چشماش بودم؟
. کردممی پاک رو اشکاش باید. میشم امیدت که گفتممی باید. بشم امیدش که خواستمی دلم میشن؟ نفر یه امید
 رو بود رفته راه هاینصفه تا که دستی. بودم کرده فراموش رو کارا این که بود وقت خیلی اما کردم؛می آرومش باید

. اومدم خودم به تا گذشت دقیقه چند! هومان کنه لعنتت خدا. کرد عبور کنارم از دستم، به خیره تانیا. کشیدم عقب
. بود معلوم شگونه روی اشک رد برق اما بود؛ پنجره به رو صورتش .نشستم فرمون پشت. بود نشسته ماشین توی

 خونه، به ورودمون با. برگردیم بعد و بشه خوب حالش تا دادم لفتش کمی. افتادم راه و کردم روشن رو ماشین
 :اومد هدا صدای

 .میاین هم به چقدر ماشاءاهلل -
 .کردم نگاه هدا به گیج. بدن هسکت رو من امشب تا بودن داده هم دست به دست همه انگار

 .میگی بهش امشب دونستممی. شده وقتش که گفتم -
 :زد زنگ گوشم تو هدا صدای بگم؟ بوده قرار رو چی گفت؟می چی داشت

 .میدم قول بهت. کنهمی خوشبختت هومان -
  کردم؟ خواستگاری ازش من کرده فکر هدا! من خدای
*** 
 تانیا

 ازم بوده قرار نکنه کرده؟ خواستگاری ازم هومان کرده فکر نکنه گفت؟می داشت چی. بودم هدا به خیره
 نکنم فکر. بود رفته هم توی اخماش حاال که بود شده کشیده هومان سمتبه مخیره نگاه کنه؟ خواستگاری

 .بخوره تکون جاش از شد باعث هدا صدای. کنه خواستگاری خواستهمی
 .هومان ببینم اتاق توی بیا -

. بود تازه برام هاکلمه این چقدر! ازدواج و خواستگاری خواستگار،. بودم ایستاده سالن وسط منم و رفتن هدا و هومان
 که پیش چندسال چرا؟ دروغ. بودم نکرده فکر کسی با ازدواج به االن تا. بود نکرده خواستگاری ازم کسی االن تا

 از چرا؟ دروغ... هومان با ازدواج ازدواج، اما باشه؛ همیشگی داشتم دوست کرد،می محبت بهم و بود کنارم ورزان
 ازم که این توقع. داشتم توقع انگار. بود شده ذهنم ملکه انگار بود، کرده اشاره بهش ورزان شمال توی که روزی
 تا کنممی فکر خودش به بیشتر روزا این آخه. کردممی فکر بهش کمتر روزها این هرچند. کنم ازدواج باهاش بخواد
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 خودم به آسا صدای با. خوادمی دلم چرا؟ دروغ. نه دونم،نمی کنم؟ ازدواج باهاش خوادمی دلم من. باهاش ازدواج
 .اومدم

 تونی؟ ازدباج بابام با قالله خاله -
*** 

 هومان
 زدی؟ بهش بود حرفی چه این هدا؟ میگی چی -

 :گفت و نشست تخت روی مأیوس هدا
 .نکردی خواستگاری ازش که نگو -

 :گفتم و دادم کنار پیشونیم روی از رو موهام
 .نکردم که معلومه -
 .شده وقتش بدونی که شدی بزرگ قدریاون کردم فکر! هومان هومان، -
 .کنم ازدواج باهاش تونمنمی من هدا؟ چی وقت -
 .داری دوستش تو چرا؟ دقیقاً -

 ازدواج باهاش خواستممی واقعاً من اینکه از. چیه دردم بگم بهش راست و رک تونستمنمی اینکه از. شدم عصبی
 ...اما کنم؛

 دارم؟ دوستش من گفته کی -
 :گفت. نره باال صداش کردمی سعی

 نداری دوستش چون پری؟می پایین و باال پرکنده مرغ عین ستهفته یه نداری دوستش چون هومان؟ خرم من -
 از پره زدینمی سر بهش ماه به ماه که خواهری یخونه یخچال نداری دوستش چون گردی؟برمی شرکت از زودتر
 بشه؟ خوب زود کبودیاش که خریدی چیز هزارتا و پماد نداری دوستش چون غیره؟ و میوه

 همیشه مثل. کردم نگاه بهش دستاش حس با. اومدنمی یادم هم خودم بودم؟ کرده کار همهاین من. شدم شوکه
 .بود خیره بهم نگران

 داداش؟ چته هومان، -
 باشم؟ کی با نباشم روراست باهاش. بود کسم تنها اون. دریا به زدم رو دلم

 ...بذاره تنهام اگه. خیلی هدا، ترسممی -
 ها،قبل مثل دوباره. کنم تکیه هدا به تونستممی دیگه االن. بود شده برداشته دوشام روی از سنگینی بار انگار

 .شد اشک خیس چشماش
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 .باشه تبچه پرستار تونهنمی ابد تا که اون. میدی دستش زا نکنی ازدواج باهاش اگه -
 :گفتم آروم آخر، لحظه. افتادم راه اتاق در سمتبه و کردم آزاد دستش توی از رو بازوهام

 !شدمی کاش -
 داشته عادی زندگی یه. باشم داشته خودم برای رو تانیا چی؟ شدمی کاش. چیه منظورم نفهمیدم هم خودم حتی
 صدای با که برداشتم مبل دسته روی از رو کتم. بشم ترسو جوریاین طالق یه با که نباشم حساس قدراین یا باشم
 .کرد خشکم تانیا

 بشم؟ مامانت من داری دوست -
 پیچید گوشم تو آسا جیغ صدای. بود نشسته زانوهاش روی آسا جلوی تانیا ورودی، در جلوی. چرخید سالن تو نگاهم

 .بود تانیا گردن دور که دستاش به خیره و
 .اوهوم -

 چرا تانیا کنم؟ کارچی باید دقیقاً االن. بهش کوبیدممی رو سرم وگرنه داشتم؛ فاصله سالن وسط ستون با که حیف
 .انداخت پایین و باال رو ابروش چندبار. داشت لبخند که خورد هدا صورت به نگاهم دیگه؟

 .نیست من تقصیر دیگه این -
 . کردممی فکر خیلی باید. کردممی فکر باید. زدم بیرون خونه از سریع بیفتم، سؤاالش و آسا رگی اینکه از قبل

*** 
 تانیا

 که بود گفته هومان به چی هدا دونمنمی. بودم شده خوشحال حسابی بشم، مامانش داشت دوست هم آسا اینکه از
 مامانش پیش خوادمی گفت آسا و خوردیم رو امش. بود باز نیشش شهمه هدا ولی بیرون؛ زد خونه از سریع قدراون

 9 ساعت. نرفت سرکار دوباره هفته، یه این تموم مثل هدا. بخوابم خوب خیلی امشب احتماال. بخوابه باشم من که
 رو تماس سریع. پرید گلوم تو چایی هومان اسم دیدن با. خورد زنگ گوشیم که خوردیممی صبحونه داشتیم و بود

 .کردم وصل
 ه؟بل -
 .بزنیم دوری یه بریم بیا. منتظرم پایین -
 .باشه -

 :پرسید هدا. دیگه حتماً کنه؟ خواستگاری ازم خواستمی بگه؟ چی خواستمی
 شده؟ چیزی -

 :گفتم مظلوم و خوردم رو لبخندم
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 .بیرون برم ساعتی یه من -
 .عزیزم برو -
 سوار. بود منتظرم ماشین تو ساختمون پایین. پوشیدم رو بود خریده برام هدا که لباسایی از یکی سرعتم، بیشترین با

 .شدم ماشین
 .سالم -

 .شدم مأیوس کل به. کنه خواستگاری ازم بخواد اومدنمی که اخموش صورت و اخالق این به. داد تکون رو سرش
 داشتین؟ باهام کاری -

 .گرفت حرصم. افتاد راه و کرد روشن رو ماشین و داد تکون رو سرش دوباره
 زنید؟نمی رفح -
 .بشینیم جا یه بذار -

 خواستگاری به اصالً سکوت این. بودیم نشسته هم مقابل. ایستاد کافه یه جلوی. باشم تفاوتبی کردم سعی
 کنه؟نمی نگاه بهم چرا. خوردنمی

 کنی؟ ازدواج باهام خوایمی -
 درسته باشه؟ تونستمی ایستگاریخوا چه دیگه این. نداشتم اطمینان شنیدممی که چیزی به. کردم نگاهش گیج

 خواستگاری جوریاین کی. دیدم رو خواستگاری مراسم بار صدها اما نکرده؛ خواستگاری ازم نفرم یه االن تا
 برداشتم رو بود جلوم که آبی لیوان... ولی خوام؛می درسته کنم؟ ازدواج باهاش خواممی من چی؟ یعنی آخه کنه؟می

 .خوردم ازش قلوپ یه و
 مهبد؟ آقای کنید تحقیر رو من خوایدمی چرا -

 فقط اما بپاشم؛ صورتش تو رو آب لیوان خواستمی دلم چقدر. شدم خیره بود دستم توی که لیوانی به. شدم بلند
 .گذاشتم میز روی رو لیوان آهسته

 .بیام جایی همراهتون نخواین ازم دیگه لطفاً -
 دختر یه. خوادنمی رو من اون بفهمن؟ خواننمی چرا کنن؟نمی همکاری پاهام چرا شدم؟ سنگین قدراین چرا
 کنن؟ باور خواستننمی چرا. خوادنمی رو کاروکسبی
 .نبود این منظورم. وایسا! تانیا تانیا، -

. ترکید بغضم. ایستاد جلوم ایستادم؟ چرا بودن؟ خر قدراین پاهام چرا کنه؟ صدا رو اسمم داشت اصرار قدراین چرا
 نه؟ مگه. باارزشم خیلی من. منن مال اشکا این. باارزشن اشکا این. دیدمی رو اشکم نباید بودم؟ خر قدراین من چرا

 .کشوند خودش سمتبه رو من و خورد گره کتفم روی دستاش... ـل*بغـ حداقل باراین کاش
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 . کن ازدواج من با لطفاً -
 .زدم هق و دادم تکیه شـینه*سـ به رو سرم

 .کننمی نگاهمون دارن همه. بریم بیا. کنممی خواهش. نکن گریه. خواممی معذرت -
 بشم، ماشین سوار تا. بودن شده خیره ما به هم همونا. گفتمی راست اما بود؛ کافه توی آدم کمی تعداد اینکه با

 اینکه. فهمیدمنمی رو دکر تغییر قدراین یهو اینکه. کرد باز برام رو در خودش و برنداشت امشونه روی از رو دستش
 به فقط خواستمی دلم چرا. کردمنمی درک رو مهربونی همهاین االن اینکه و بود اخمو و سرد همه اون اولش

 زنگ گوشیم. رفتمی کافه همون سمت به دوباره داشت که انداختم ماشین بیرون به نگاهی کنم؟ فکر مهربونیاش
 صفحه باالی اسشاماس. ندادم جواب. خورد پیچ دلم. بود زده زنگ بهم اشباه ورزان قبالً که بود ایشماره. خورد

 :اومد گوشیم
 «.ها نمیاد خوشش اصالً سیوان. شدی خوب هومان با خیلی» -

 بیرون به پنجره از کردم؟می کارچی باید. سیوان سیوان، سیوان، نکردم؟ فکر این به چرا. رفت هزار رو قلبم ضربان
 فکر توی قدراون. افتاد مگونه روی اشکی قطره. اومدمی ماشین سمتبه داشت دست به ینیس هومان. شدم خیره
 .نشدم حضورش متوجه نداد، دستم به رو لیوان که وقتی تا که بودم

 .کنی ازدواج باهام که کنممی خواهش ازت دوباره فردا. کن فراموش رو امروز. دیگه ببخشید -
 .رفتنمی رژه چشمم جلوی تصویرها. پیچیدمی سرم توی سیوان دایص. نشست لبم روی رنگیکم لبخند
*** 

 گذشته
 .بودم مقابلش حاال. چرخوندم رو صندلی

 سیوان؟ میشه راهروبه چیهمه کی -
 .کرد قرص رو دلم دستاش گرمای. گرفت دستاش توی رو دستام

 !میدم قول. تانیا سراغت میام زود خیلی. زود خیلی -
 .شد بلند و کشید آهی. رفت لبم روی هشنگا. اومد کش لبم
 میری؟ االن -
 .گردمبرمی -

*** 
 :زدم داد
 !سیوان -
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 :گفت جدی و محکم کردو اخم
 فهمی؟می باشی، سیگاری خوامنمی -

 :گفتم خودش مثل
 فهمی؟می. بگیری تصمیم برام تو خوامنمی منم -

 :گفت و کرد پوفی
 .کنممی کاریش یه خبخیله -

*** 
 ؟تانیا -

 .داشتم شک شنواییم به که بود گفته آروم انقدر
 رئیس؟ بله -
 .هست بهت حواسم مدت این توی. دنبالت میام سریع خیلی. کوتاهه مدت یه فقط. باش خودت مراقب -

 :کرد زمزمه گوشم در و کرد ـغلم*بـ آروم بعد و گرفت دستاش توی رو هامشونه
 !نمیدم دستت از -
 .رفت و گرفت فاصله سریع خیلی و

*** 
 .داد هلش دیوار سمتبه و گرفت رو مرد ییقه
 تانیا؟ بگی بهش گفته کی -

 سیوان توجه همهاین به و انداختم باال ایشونه خیالبی. کنم کمکش شاید که انداخت من به نگاهی ترسیده مرد
 .شدم خیره

 !نشنوم خانم از کمتر -
 :زد داد
 فهمیدی؟ -

*** 
 .زدم بینیش یرو و بردم جلو رو انگشتم

 واقعی؟ ببینم، -
 :گفت و کشید رو لپم. زد قهقهه نه، که خنده. خندید

 میشی؟ راحت دستم از و میرممی زودیا همین به کردی فکر -
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 .کنم ـغلش*بـ یا کنم پرواز و دربیارم بال تونستمنمی
 .کردی فکر درست کنی، ـغلم*بـ میدم اجازه کردی فکر اگه -
 .شد قدمپیش خودش و
*** 

 حال
 خوبه؟ حالت شنوی؟می تانیا؟ -
 .بشه باز زبونم تا دادم تکون نگرانش صورت برای رو سرم چندبار. برگشتم هومان سمتبه
 .خوبم. آره -
 نجاتم راه تنها. افتممی عمیق چاه یه توی دارم کردممی احساس. نبود خوب حالم اصالً. زدم الکی لبخند یه و

 . بکشم پایین خودم همراه هم رو اون بهش، زدنگچن با داره امکان که هومانه
*** 

 هومان
 اما داد؛نمی راهم خونه تو دیگه حتماً فهمید،می هدا اگه. باشه خوردل ازم دادممی حق بهش. زدم حرف بد باهاش

. بشم شیمونپ تانیا با ازدواج از هم روز یه آرام، با ازدواجم مثل ترسممی. ترسممی هنوزم. ترسیدممی خیلی... خب
. گرفتم دستش از رو قهوه فنجون. کنم فکر نبودش به خوامنمی اصالً نشسته کنارم مظلوم انقدر که االن هرچند

. نزد حرف هم کلمه یه حتی که بود خودش توی قدراون. گارسون به دادم و بردم. بود نخورده ازش قلوپم یه حتی
 .ناراحته خیلی احتماالً

*** 
 رو بهش شدننزدیک جرئت آسا حتی نه و هدا نه و من نه که جوری. بود خودش توی تانیا زرو سه. گذشت روز سه

 یهمه. منه خاطربه کردممی فکر اینکه. ناراحته قدراین چرا دونستمنمی اینکه. بودم شده نگران کمی حاال. نداشتیم
. گفتی بهش چی پرسیدمی ازم هی و ودب کرده شک هدا. دونستممی خودم حق که عذابی یه بود؛ عذاب یه مثل اینا
 زبونش قفل باالخره روز سه بعد امروز اما ؛«هیچی» دادممی جواب نهایت در و بگم رو راستش نداشتم جرئت منم
 :بود این شونیکی مثالً. بود سکوتش از بدتر حرفاش اما شد؛ باز
 «.دارم دوستتون خیلی دونیدمی» -

 خواستنمی مگه باشه؟ آسا مامان خواستنمی خودش مگه بره؟ خواستمی نییع. کردمی خداحافظی داشت انگار
 بره کجا خوادمی کردم؟ ناراحتش قدراین خواست؟نمی رو من یعنی خواست؟نمی رو من مگه بشم؟ امیدش من

 .زدم لبخند نشست، که کنارم حاال؟
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 .ها بگین من به خواستینمی چیزی یه شما میگم... ام -
 خم نه؟ مگه. کردممی رو تالشم بره، اینکه از قبل باید. نشد کم من نگرانی از اما بود؛ خوب حالش .گرفت مخنده
 نگاهی. آوردم بیرون رو بود کرده آماده برام هدا که ایجعبه و کردم جیبش توی رو دستم. برداشتم رو کتم و شدم

 روباز جعبه در. چرخیدم سمتشبه و کشیدم یعمیق نفس. اشمطالعه اتاق تو هدا و بود خواب آسا. کردم اطراف به
 .آوردم بیرون رو حلقه. بودم کرده نگاهش هزاربار خودم روز چند این توی. کردم

 نه؟ خوشگله، -
 :بگم تا کردم رو تالشم تمام. داد تکون آره معنی به رو سرش کرد،می نگاهم لبخند با که جورهمین

 .همیش ترخوشگل تو انگشت توی مطمئنم اما -
 .بردم ـذت*لـ هم خودم بود، بخشـذت*لـ براش همهاین اینکه از. شدم خیره خندونش چشمای توی

 .کنم نگاه بهش میشه، ترخوشگل وقتی دارم دوست -
 .زدمنمی حرف احساس روی از دیگه که بود وقت خیلی. بودم نزده حرف جوریاین بود وقت خیلی

 تانیا؟ -
 شدم؟ ترسو روزا این قدراین من چرا. ترسیدممی یلیخ. کردمی نگاهم لبخند با فقط

 کنی؟می ازدواج من با -
  نه؟ یعنی. کرد یخ بدنم. گرفت سمتمبه بودم داده دستش به که رو ایحلقه

 کنین؟ دستم شما میشه -
 رو حلقه دقت با و گرفتم دستم توی رو شکشیده انگشتای. داشتم پیروزی حس همهاین من و نبود ایمسابقه خوبه
 .دادم جا انگشتش بین

*** 
 تانیا

 خانواده این توی خواستممی من. دونستممی خوب رو چیز یه ولی نبودم؛ مطمئن کردممی که کاری از هم خودم
 هدا مثل مادر یه و مهربون خواهر یه و هومان زن. باشم آسا مامان خواممی من. خواممی رو خانواده این من. بمونم
 همه این. بود دورش حلقه حاال که کشیدم انگشتم سمت به رو نگاهم داد، دستم به که خفیفی فشار با. باشم داشته
  حلقه یه برای خوب حس
*** 

 .بله -
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 من. خورد پیچ دلم. زدمی زنگ گوشم تو زدندست صدای کردم؟ کارچی یعنی کردم؟می کارچی من! من خدای
 بود؟ من عقد سفره اینجا ن؟زدمی دست من برای داشتن اینا کردم؟ کارچی
 .کنم فرار باید. بزنم هم به رو چیهمه باید. نه نه،
 تانیا؟ -
 .شدم خیره بود تردید از پر که چشماش به و آوردم باال رو سرم آهسته. رفت باال قلبم ضربان صداش شنیدن با
 نگرانی؟ -

 .فشرد مطمئن رو دستام
 .نباش نگران -

 :بگم و بزنم الکی لبخند که بود این ،بکنم تونستممی که کاری تنها
 .باشه -

 کننمی ازدواج که کسایی بقیه مثل چرا متفاوته؟ بقیه برای با ما روز این قدراین چرا بود؟ نگران قدراین چرا اون
 کمی مهمونای. انداختم خونه شلوغنیمه فضای به نگاهی. بود بهتر حالش اون حداقل کاش نیستیم؟ خوشحال

 رو بقیه شمال، بودیم رفته باهاشون که اونایی جز. دیگه نفر چند و داییش خانواده هومان، تایدوس. بودن
 رو بزرگی دفتر عاقد. بود سفید اما ساده، لباسم. شناختممی هم رو هومان پسردایی بهروز، البته. شناختمنمی

 و ایران برنگرده سیوان تا که مدونمی حداقل. نبود جازدن برای جایی دیگه. کنیم امضا تا گرفت سمتمونبه
 بهتره پس. کنممی فکری یه برگرده، سیوان که هم وقتی برای. بکنه تونهنمی کاری محسن نشه، پیدا شسروکله

. زدم امضا رو گفتمی عاقد که هرجایی تند، و نلرزید دستم توی دیگه خودکار. باشم خودم فکر به دیگه االن
 رو سالن برقای. شد بلندتر و بلندتر آهنگ صدای عاقد، رفتن با. بودم ارجمند انیات واقعاً کاش. شد پررنگ لبخندم
 نزدیک بهمون آسا و هدا. وسط رفتن دوتا دوتا بعد. بود دیوارها رو سالن دورتادور که المپایی جزبه کردن؛ خاموش

 .شدن
  نشستین؟ چرا شما -

 :کشید جیغ آسا. ردک نگاه من به هم اون. شد کشیده هومان به هدا از نگاهم
 .دیده بلقصین شین بلند -
 .ـصیم*برقـ -
 داده رو ترتیبش هدا که عقدی سفره پشت از همراهش کرد کمکم و گرفت رو دستم. زدم لبخند هومان، حرف با

 دستش! واقعیش به برسه چه بود، خوب خیلی هومان با ـصیدن*رقـ فکر. شدیم اضافه جمعیت به. بیام بیرون بود،
 زور با که رو سرم و گذاشتم بازوش روی رو دستم. کرد نزدیک خودش به رو من و گذاشت ـرم*کمـ روی رو
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 با ـصیدن*رقـ چقدر. بود خوب ـصیدن*رقـ چقدر. دادم تکیه اششونه به رسید،می ششونه به بلندپاشنه کفش
 زمزمه نشنوه، که جوری آهسته. بود خوب هومان چقدر. بود خوب بودن هومان ـغل*بـ چقدر. بود خوب هومان
 :کردم

 .خودخواهم قدراین که ببخش رو من -
 .کرد نزدیک رو گوشش و پایین آورد رو سرش

 گفتی؟ چیزی -
 .بود خوب صداش چقدر
 :گفتم و زدم لبخند

 .خوبه ـغلت*بـ چقدر -
. کردم بغض .کشید خودش سمت به بیشتر رو من بود، ـمرم*کـ روی که دستی با. بود خوب شخنده چقدر. خندید

 مگه بودم؟ پشیمون چرا خواستم؟نمی رو همین مگه. بگذره خوش بهم باید االن. نیست وقتش االن! نه نه،
 نبودم؟ خوشحال چرا باشه؟ من مال هومان خواستمنمی
. آورد پایین رو سرش نیستم؟ دنیا آدم ترینخوشبخت من االن مگه میگن؟ چی لعنتی اشکای این تاره؟ چشمام چرا
 .شدم مورمور لبش، خوردنتکون با. خوردمی گـردنم پوست به نفساش. بود صورتم با مماس هاشـب*لـ
 .باشم نداشته دوستت تونمنمی منم خب،! داشتنیدوست -

 من داشت؟ دوستم واقعاً یعنی. بود خوب شـوسه*بـ چقدر. زدم چنگ رو بازوش. شد متوقف صورتم روی هاشلب
 به بیشتر رو سرم. داره دوستم گفتمی بهم که بود باری اولین این راستی؟ راستی گفت؟یم راست ام؟داشتنیدوست
 از اومدنمی دلم. اومد هورا و جیغ صدای. ببینم رو خندونش صورت تونستممی کاش. خندید. فشردم اششونه

 از من اما نداشت؛ بر ـمرم*کـ روی از رو دستش. بود آرامش از پر برام که ـغلی*بـ بیام؛ بیرون ـغلش*بـ
 تریننزدیک توی کردممی سعی. کرد ـغلش*بـ هومان سمتمون، دوید آسا. ایستادم کنار و اومدم بیرون ـغلش*بـ

 .دادمی انرژی هم من به خوشحالیش و بود خوشحال آسا. باشم کنارشون فاصله
*** 

 خونه، این که شدنمی باورم. گردوندنبرمی اولش روز به سرعت با رو خونه داشتن نفری چند و بودن رفته مهمونا
. بودیم نشسته سالن توی هدا و هومان من،. داشتم خونه یه و خانواده یه هم من باالخره. هست منم یخونه حاال
 و بود نشسته هومان و من وسط ببره، خوابش اینکه از قبل. بود بـرده خوابش و بود من پای روی سرش آسا

 مادرش رو من هم ابد تا بودم امیدوار. داشت مامان یه دیگه حاال چون داشت؛ ذوق خیلی. بود گرفته رو دستامون
 . بدونه
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*** 
 دوباره. شد واضح هومان خندون صورت تا زدم پلک چندبار. کردم باز رو چشمام صورتم، روی چیزی احساس با

 :پرسید و کرد تالش صورتم روی از موهام کنارزدن برای
 خوبی؟ -
. سبزش چشمای توی. شدم خیره چشماش توی. بود واقعی. کردم لمس بود، صورتم روی که رو دستش انگشتام با

 .بودم خوب خیلی آره،. زدم لبخند کشیدم، نفس. بود هومان بودن، واقعی
 گیری؟می دوش -

 .کردم بسته و باز رو چشمام
 .خندید

 زنی؟نمی حرف چرا -
 .خندید صدا با. گذاشتم چشمام روی رو دستش

 کشی؟می تخجال -
 مثل باید و شدم زن. روزه یه شد سخت چقدر کارم. نشستم تخت روی. رفت بیرون اتاق از و ـوسید*بـ رو پیشونیم

 مال زوربه که جدیدم زندگی مراقب. باشم مراقب باید و تانیام. کنم رفتار مامانا مثل باید و مامانم. کنم رفتار هازن
 باشه؟ خوب تونهمی امروز مثل کنه؟می رفتار باهام جوریچه کیم، و چی من بفهمه هومان اگه. بودمش کرده خودم

 .موضوع این به فکرکردن وقت نیست، وقتش االن! نه نه، نه،
 هوا تو دستم. افتاد هومان کتابای قفسه به چشمم که بودم موهام کردنخشک مشغول تخت روی. گرفتم دوش

 زن به و برداشتم بود نخورده تکون جاش از که رو عکسی قاب رزوبه. رفتم قفسه سمتبه و شدم بلند. شد خشک
 با خواستممی وقتی حتی. اومدنمی بدم ازش قدراین قبل دفعه بودم؟ متنفر ازش انقدر چرا. شدم خیره قاب داخل

 حاال چون شاید بمیره؟ دارم دوست االن چرا پس. نبودم ناراحت قدراین داشته زن که این از هم کنم ازدواج هومان
 روزی یه اه،. چی یعنی باشه تو برای تماماً اینکه هومان، لمس هومان، داشتن چی، یعنی بودن هومان زن فهمممی

 .داشته دیگه زن یه من قبل هومان که بدبختم چقدر. دادم تکیه قفسه به رو سرم. بوده من جای یکی
 وایسادی؟ اونجا چرا -

 .انداختم قاب به نگاهی
 دستت؟ چیه اون -

 .داد تکیه قفسه به رومروبه. دادم تکون هیچی معنی به رو سرم
 .ببینمش -



 

 

151 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

 .بود شده دارخش صدام اما بزنم؛ خیالیبی به رو خودم کردم سعی
 .آرامه -
 . بذارم اولش جای سر رو قاب کردم سعی و

 .تخت کنار زباله سطل توی کرد پرتش و کشید دستم از راحت خیلی
 کنه؟می کارچی اینجا این -

 .رفتم زباله سطل سمت. کردم بغض
 .آساست مامان این هومان؟ کردی کارچی -

 .گرفت رو بازوم که دارم برش شدم خم
 نیستی؟ مامانش تو مگه -
 :پرسید دوباره و گرفت رو بازوم دستاش دوتا با
 هوم؟ -

 :کردم زمزمه
 .دونهمی خودش مامان رو من آسا که خوبه خیلی -

 .ـوسید*بـ رو رمس و خودش سمت کشیدم
 تونیمی تو فقط پس. نداشته مامان وقتهیچ آسا هم، بعدش. نیست کردنگریه روز که امروز. دیگه نکن بغض -

 .باشی مامانش
 .کنه خوشمدل تونستمی قشنگ چقدر. بود خوب چقدر

 .بخوریم صبحونه بریم -
 .بود شده خوب حالم. نشستم صندلی روی

 !خوبی شوهر چه ای،هصبحون چه میزی، چه به، به -
 .خندید

 .امروزه فقط که ببر رو حالش -
 .کردم لوس رو خودم و صورتم طرف دو گذاشتم رو دستام

 دیگه؟ خانمه اکرم جایبه هاجمعه هرهفته منظورت -
 .کرد تعجب

 !کنم؟ درست من یعنی -
 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 نژاد مریم ارشدی

 .کنیمی آماده خوب خیلی. خب آره -
 .مخندید. کرد اخم

 .کنممی آماده خودم. نکن اخم -
 .خندید

 .تأثیرگذاره هم اخم چقدر -
 .تخنده نه، -

 .کرد نزدیک رو سرش شیطون. کردم سرگرم دستم توی نون با رو خودم و خوردم رو حرفم
 چی؟ مخنده -

 داشت؟ تأثیر قدراین عقد یعنی. بود کرده فرق گذشته با چقدر
 .بابایی -
 بلند. شدمی نزدیک هم بهمون مالید،می رو چشمش دستش با که جورهمین. باال پریدیم وندوتاییم آسا، صدای با

 .کردم ـوس*بـ رو پیشونیش. نشستم پاهام روی و کنارش رفتم و شدم
 خوشگلم؟ دختر خوبی -

 .داد تکون رو سرش
 باشه؟ کنیم، عوض رو لباسات و بشوریم رو صورتت بریم -

 خشک رو صورتش. کردم آماده لباس براش من و دستشویی رفت خودش. رفتگ رو دستم و داد تکون رو سرش
 :زدم غر ـا*زنـ مثل. داد تکیه در به و اومد هومان که کردممی
 نکردی؟ عوض دیشب رو لباسش چرا -

 صددرصد نه، که احتماالً. کردمی نگاهمون داشت لبخند با که کردم نگاه هومان به و کردم پاش رو شلوارکش
 . داشته رو صحنه این یدند آرزوی
*** 

 هومان
 برای رو چیزهمه سرعتبه دادم، رو حلقه بهش و شدم راضی فهمید تا هدا. بود زنم تانیا دیگه حاال آسا، یبهونه به

 تانیا اینکه از جدا. نرفت بار زیر تانیا نداشت؛ ایفایده هم پوشیدن عروس لباس برای اصرارش. کرد آماده مراسم
 بهش نسبت تونستمنمی دیگه بود، زنم که حاال. بود خوشگل هم خیلی بود، منطقی و کردمی رفتار هعاقالن خیلی

 رفتارش تمام توی اما بود؛ نگفته مستقیم تاحاال. بود شوخ و بامزه بود، داشتنیدوست بود، خوشگل. باشم تفاوتبی
 بدش آرام از وقتی حتی. کنه پنهونش ردکنمی سعی اصالً که بود این مهم. حرفاش تمام توی. بود داشتندوست
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 چرا بود؟ چی بود؟ کی دختر این. بود آسا مامان چون ذاشت؛می احترام آرام به. کنه پنهونش کردمی سعی اومد،می
 بود؟ خوب قدراین

 .صبحونه ادامه بریم بیا وایسادی؟ چرا -
 .رو من بازوی شدیگه دست با و بود گرفته رو آسا دست دستش، یه با
 .بریم -

 خوب مامان یه تا کردمی رو تالشش تموم خوردن،صبحونه موقع. اومد انگشتام بین و خورد سر بازوم از دستش
 چی آرام فهمیدمنمی امروز از قبل تا. بود منم به حواسش حتی. بخوره رو شصبحونه کامل تا بود آسا مراقب. باشه

 .بود گرفته شبچه و من از که رو یآرامش. کردممی حسش خوب حاال اما گرفته؛ ازم رو
 هومان؟ هومان، -
 .کردم نگاه تانیا به
 خوری؟نمی چرا شده؟ چیزی -
 ...فقط نه، -

 .خندید
 .شده چیزی یه دیدی -

 رو وسایال بقیه سرم پشت. آشپزخونه سمت رفتم. شدم بلند و چیدم سینی روی رو فنجونا و لیوانا. گرفت مخنده
 .آورد

 هومان؟ -
 .سمتش مبرگشت

 ...شو شرکت خیالبی روز چند گفته هدا راسش -
 :کرد قطع رو حرفم

 شرکت؟ بری فردا خوایمی -
 .ایستادم جلوش. هست باهوشم خیلی که میگم

 .نمیرم نخوای، تو -
 :گفت بخوره تکونی چشماش اینکه بدون. زدناشزل این به نه خجالتاش، اون به نه
 .بگیری تو که هرتصمیمی به. ذارممی احترام بهت ولی هومان؛ ندونم یناا و زندگی از رو چیزا خیلی شاید -

 :گفتم و گوشش پشت دادم رو لجبازش موهای نه؟ هستم، مردش من که خوبه. بودن تو مردِ خوبه چقدر واقعاً
 .گردمبرمی چندساعته -
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 نژاد مریم ارشدی

 .کرد اشاره سینک به. خندید
 .بشور رو لیوانا فعالً -

 آب سریع. بودم کرده رو کارااین قبالً تقریباً و نبود بیشتر چندتا. رفتم سینک سمت! پرروئه چقد. گرفت مخنده
 :گفتم و انداختم باال چندبار رو ابروهام. سمتش برگشتم و کشیدمشون

 .شماست با هم شبقیه. شد تموم -
 . رفتم بیرون آشپزخونه از و

*** 
 تانیا
 کافر میگن که اینجاست! زنشم مثالً که من برای کرد؟می ازیب نقش من برای داشت یا بود خوب قدراین واقعاً
 این کنار چقدر. نیستن دروغ از پر من مثل که همه. نیستن بازیگر من مثل که همه. پندارد خود کیش به را همه

 .داشتم حقیربودن احساس خانواده
 به زدیم زل دوتاییمون. بود خورده قبالً آسا. پختم رو بودم ساخته آسا و خانم اکرم با که غذاهایی از یکی ناهار برای

 .بگه رو نظرش تا هومان
 .بابایی دیده بخول -

 :گفت غمگین و بست رو چشماش هومان
 .دارم دوستتون -
 .کرد باز رو چشماش یهو. گذاشت دهنش توی رو قاشق و
 .ستخوشمزه -
 .خورد دیگه قاشق یه
 .خوبه واقعاً -

 .گرفت مخنده
 باشه؟ بدمزه بود قرار مگه -
 .بود بد واقعاً خوردم رو دستپختت که قبل دفعه خب، -
 .خندیدم. کرد نگاهم انگشتاش بین از. گذاشت چشمش یرو رو دستاش و
 .پس داری حق -

 و دادم تکون رو سرم بودم؟ واقعاً. بودم واقعاً حاال و باشم آسا مامان خواستمی دلم موقع اون. افتادم روز اون یاد
 .کردم مشغول غذام با رو خودم



 

 

155 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

*** 
 هومان؟ -
 جانم؟ -

 .رفت یادم حرفم ولی زدم؛ لبخند. بود «جانم» دیگه، آره جانم؟ گفت
 شدی؟ چی -
 ...میگم -
 چی؟ -

 .موند منتظر و نشست تخت روی کنارم
 باشی؟ خوب جوریاین اول روز چند فقط تو نکنه -

 .خندید
 .نه یا ستروزه چند فهمیمی بگذره کمیه -

 :گفتم و خوردم رو لبم
 ...ولی کنم؛ ناراحتت خوامنمی -

 :گفتم و دریا زدم رو دلم. کرد باریک رو چشماش
 .نبودی جوریاین آرام با نگو شدی؟ جدا آرام از چرا -

 .شد مشت دستش. کرد اخم بعد. شد شوکه اول
 نپرسیدی؟ هدا از دونی؟نمی -

 .دادم تکون رو سرم
 .نه -

 .کشید دراز تخت روی
 مثل اصالً نه، که اوال مثل. نبود اوال مثل دیگه سوم سال. بود خوب دوم سال. بود خوب ازدواجمون اول سال -

 قبول اونم و گفتم بهش منم. داد بچه پیشنهاد بود، بر از رو زندگیم تمام که هدا. بود دیگه یکی انگار نبود؛ خودش
 .کرد
 .کشید آهی

 دنیااومدنشبه از ماه چند هنوز. نبینم رو مبچه مادریبی چهارسال من تا کردنمی کاش! کاش کرد،نمی کاش -
 .اومد خودش صبحش و گشتم دنبالش هادیونه مثل کامل شب یه شب، یه. نیومد خونه آرام که بود نگذشته
 :گفت رفت،می دستشویی در سمتبه که طورهمین و شد بلند تخت روی از. نبود آروم دیگه. شد ساکت
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 که داده بهم رو خواستممی که چیزی گفت. خارج بره باهاش خواستمی. بود کرده پیدا رو هاشجوونینو عشق -
 .بره بذارم

 .بود سرخ چشماش. سمتم برگشت
. بزنه حرف برام خواستنمی دلم دیگه. ببینمش خواستمنمی دیگه. گرفتم ایاندی آزمایش مماهه یه یبچه از -

 آسا دیدن از خواستمنمی. بکشه عذاب کنارم خواستنمی دلم. نبودم غیرتبی. باشه مبچه مامان خواستنمی دلم
 .بشه پشیمون خواستمی دلم بدجوری ولی باشه؛ متنفر
 . بوده آرام عاشق اینکه برای هومان از و آرام از خودم، از شدم؛ متنفر همه از من و بهداشتی سرویس توی رفت
*** 

 سمتبه رو دستم آروم. نپره خوابم که نکردم باز رو چشمم ولی شدم؛ بیدار ن،شد بیدار زود صبح عادت روی از
 .نشستم جام توی سریع شرکت، میره امروز اینکه یادآوردنبه با. بود خالی جاش. بردم هومان
 .کرد نگاهم آینه توی از. کردمی مرتب رو موهاش داشت آینه جلوی

 شدی؟ بیدار چرا -
 .دادم بدنم به قوسیوکش

 چنده؟ ساعت -
 .شرکت میرم من. بخواب. هفت -
 .وایسا نه، -
 .رفتم دستشویی سمتبه
 .بخوریم صبحونه همدیگه با -

 .بشه تکرار دیگه دیشب خواستنمی دلم. کردممی نگاه هومان به من و کردمی آماده رو میز خانم اکرم
*** 

 هومان
 زن من دونستنمی اول از مگه آخه نشه؟ خوب باهام هدیگ نکنه. ترسیدم. بود من به خیره و زدنمی حرف تانیا

 مجبور اینکه از. پرسیدنمی آرام درمورد کاش. بزنه حرف کاش. نبود خوب اصالً سکوتش چیه؟ من تقصیر آخه دارم؟
 دیروز تا که چیزایی. نداشتم دوست رو قبل گند هایخاطره یادآوری. نداشتم خوشی دل بگم، آرام از براش شدم

 .گفتم تانیا به رو کردممی رارف ازشون
 .بخوریم صبحونه همدیگه با گفتی -

 .کرد مشغول مربا و نون با رو خودش. گزید رو لبش و خورد تکونی
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 .میرم خودم. بشی بیدار خوادنمی فردا از کنی؟ مبدرقه خوایمی جوریاین -
 خواستمنمی. برداشتم رو کیفم و شدم بلند. کردم خالی سرش رو ناراحتیم. زدنمی حرف اینکه از بودم ناراحت

 نگاهم داشت که سمتش برگشتم چیزی یادآوری با. در سمت رفتم. لرزید لبش. نبود خودم دست اما بشه؛ جوریاین
 .شدم نزدیک بهش. کردمی

 بخری خواستی چیزی. رمزاش با هست کارت اتاقم کشوی توی. 92710 یعنی آساست؛ تولد تاریخ در، قفل رمز -
 .اونجاست پوال

 باید کنه؟ گریه نکنه. بشه جوریاین ازدواجمون دوم روز شدنمی باورم. بیرون زدم سریع و بگه چیزی که نایستادم
 فقط من... من و بود ناراحت من خاطربه. شد بلند من خاطربه اون. زدم حرف باهاش بد. بخوام عذر ازش ظهر

 .بود بهروز. شد بلند گوشیم زنگ صدای ،ایستادم که شرکت جلوی. کنم بیشترش بودم تونسته
 جانم؟. سالم -
 گذره؟می خوش خوبی؟. سالم -
 خبر؟ چه. نیست بد اوم، -
 .میدم خبر بهت وقتاون. میشم مطمئن دیگه وقت چند تا. اومد دستم چیزایی یه. کردم پیگیری -
 .بهروز ممنون -
 . هومان خوبه حالت که خوشحالم -

*** 
 تانیا
 واقعاً. کردم عصبیش بدتر که بود درگیر ذهنم قدراون ولی کنم؛ راهیش و بخورم صبحونه باهاش خواستم مثالً
 وسایال کمیه. شدم مشغول و اتاقمون توی رفتم منم. کردمی مرتب رو خونه داشت خانم اکرم. بود سخت بودنزن
. خورد زنگ دوباره لحظه همون .داشتم محسن از زنگ و پیام کلی که خورد گوشیم به نگاهم. کردم جاجابه رو

 :دادم جواب
 بله؟ -

 :زد داد
 بشه؟ چی که موندی مرتیکه اون یخونه توی تو -

 .بود نزده حرف من با جوریاین بارم یه حاال تا. زد داد محسن. ایستاد قلبم
 .بخوابی دیگه یکی یخونه رو شب حاال که نبودم تو مراقب چهارسال کنی؟می غلطی چه تانیا -
 .بره پیش جوریاین محسن با حرفام کردمنمی فکر. بودم خورده جا
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 .بشی سرخود حاال که نبودم سیوان و تو مراقب من اللی؟ تانیا، -
 .نبازم رو خودم کردم سعی

 .بخوابم داشتم دوست. شوهرمه خودمه، یخونه -
 .نیومد صدایی

 ای؟خونه چه شوهری؟ چه میگی؟ چی. نگو چرت -
 .کرده ازدواج مهبد هومان با ارجمند یاتان محسن، ببین -
 !بفهم. نیستی ارجمند تانیا تو احمق، شدی؟ دیونه لعنتی شدی؟ دیوونه -

 .کردم بغض
 .ارجمندم تانیا که ماههسه. هستم هستم، -

 :نالید
 .نکن دیوونگی. خونه برگرد. بزنه زنگ بهت میدم خبر سیوان به. بذار کنار رو لجبازیا این -

 حرف خودم برا پیش؟ ماه یه گفتممی چی من پس. بزنه زنگ بهم که بگه سیوان به خواستمی تازه االن االن؟
 بزنه؟ زنگ خوادمی کرده خطر احساس که حاال زدم؟می

 .خندیدم
 .میشه ناراحت حساسه، شوهرم. نزن زنگ بهم دیگه راستی،. نکن نگران رو سیوان! خیالبی -
 تانیا؟ -
 نه؟ مگه میشم، حساب قرمز خط جزو دیگه من -
 !بهت لعنت. کنهمی بدبختمون سیوان. میدی کشتن به رو همه و من گروه، خودت، تانیا، -
 .برگردم قبلیم احمقانه زندگی به نیستم حاضر دیگه بدون اما من؛ به لعنت باشه، -

 بگم چیزی یه که. نمک تهدیدش که بودم کرده آماده رو خودم. بشه جوریاین کردمنمی فکر. کردم قطع رو تماس
 بیرون پنجره از بعد کردم، تاش وسط از و درآوردم رو کارتمسیم. کنم کارچی دونستمنمی واقعاً. بشن من خیالبی و

 .دارم هم دیگه کارتسیم یه ببینه هومان مونده همین. انداختمش
*** 

 اومد هومان و شد باز در. در سمت فتیمر آسا با زنه؟می زنگ دیگه چرا هومانه؟. کردم تعجب. اومد در زنگ صدای
 .سمتش رفتیم. گل شاخه یه با داخل،

 زنی؟می زنگ چرا -
 .خندید
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 .دیگه استقبالم بیاین -
 .گرفت مخنده

 .خونه بانوی به تقدیم -
 .گرفتم رو قرمز رز گل شاخه

 .مرسی -
  بابایی؟ نخلیدی من بال -

 .نشستم آسا جلوی. کرد کپ هومان
 .خونه خوشگل ردخت به تقدیم -

 .کرد اخم
 .توعه بال! نخیلم -

 .کردم اخم منم
 .تو هم و من هم بابایی برای هم. ستخانواده گل این. خیرمنه -

 .شد جمع لباش
 تامون؟سه بال -
 .آسا و بابا مامان،. اوهوم -

 .گرفتم رو دستش. زد لبخند
 .گلدون تو بذاریمش بریم -

 .میز روی گذاشتم بودم گذاشته داخلش رو گل که ور گلدونی. کردم آماده رو ناهار میز
 .بخری گل برامون خوایمی هرروز شنیدم -

 :پرسید بلند تقریباً
 چی؟ -
 .زدم چشمک آسا به
 آسا؟ نه مگه -

 .کرد تأیید هم اون
 .مونهنمی یادم بعدشم،. میشه لوس جوریاین -

 :گفتم و کشیدم غذا براشون. نشستم کنارشون
 .بپرس بزن زنگ ترف یادت هروقت -
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 .کردم نگاه بهش
 نه؟ نمیای، کوتاه -

 .خندیدم
 خری؟می هوم؟ میشه، ذهنت ملکه کنی، جمع رو حواست که مدت یه -

 :گفت و داد تکون رو سرش
 .چشم دارین، دوست وقتی -

 :گفتم و زدم چشمک آسا به دوباره
 .شدیم موفق -

 .خندید زده،ذوق هم آسا
 .پارک بریم شب تا کنه درست ندویجسا که گفتم خانم اکرم به -

 .کردم مظلوم رو خودم
 بریمون؟می -

 :گفت و کرد هوفی
 نبرم؟ تونممی -

 .باال انداختم رو ابروم تندتند
 .خونه توی مردیم. نرفته وقته خیلی هم آسا سرما، خاطربه تازه. پارک نرفتم وقته خیلی من -
 زنی؟می غر چرا باشه، -

 .باال پرید ابروهام
 هومان؟ زنم؟می غر من خیال،بی -

 .خندیدمی غشغش. اومد آسا یخنده صدای
 .تونینمی دعبا دالین -
 .گرفت مخنده. سمتش برگشتم تعجب با
 .کنننمی دعوا که باباها مامان -

*** 
 سکفال. بود کرده آماده برام خودش رو بیشترش و الزمه رفتنپارک برای چیزایی چه بود گفته بهم خانم اکرم
 نمک چندتا. گذاشتم سبد توی کنارشون و درآوردم یخچال از رو هاساندویچ. گذاشتم سبد توی و برداشتم رو چایی
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 شد، سرد اگه که بود کرده آماده خانم اکرم هم بالشتی و مسافرتی پتوی زیرانداز،. گذاشتم کنارش حاضری سس و
 . برداشتم هم کنیم استفاده

*** 
 محسن

 از. بدم نشون خودی تا بودم اتفاق یه منتظر. کردممی حرکت پارک، بودن اومده که ایخانواده سر پشت فاصله با
! سرعت این به اونم. کنه ازدواج که کردمنمی فکرشم. کشیدمی سوت سرم االن تا زدم، حرف باهاش که صبح بعد
 که بود تنهایی دختر تانیا. بود گرفته تصمیم براش هدا زنه، اون حتماً. نداشت رو کارا این عرضه که اون آخه

 دختر متوجه ختمش توی ورزان و مرد ورزان مادر که زمانی یادمه خوب. بردمی پناه یکی به زندگیش از هرلحظه
 ورزان شد باعث کوچولو حجم همون. بود رفته حال از واقع در. خورهنمی تکون قبر روی از که شد ایمیزهریزه

 پیشنهاد رئیس به من با مشورت بدون باراون اما خورد؛نمی تکون من مشورت ونبد ورزان. بشه کشیده سمتشبه
 که بود آبی مثل بود، زده که حرفی. بود گذشته کار از کار اما بود؛ شکله تو چی دونستمنمی. ببینه رو تانیا که داد

 هم ماه یه حتی ولی باشه؛ داشته خودش پیش رو تانیا خواستمی ورزان. بود شده پیگیر رئیس و بود شده ریخته
 و سیوان بداخالقیای ورزان، یهویی رفتن با و بود تنها تانیا. کرد نابود هم دختر این زندگی هیچ، که نتونست
 دختر تانیا. کنه استفاده ازش و ببینه رو تانیا دوباره بشه قانع سیوان تا کشید طول. شد تنهاتر زیرزمین، به تبعیدش
 سه اون تو اما ترسید؛می همه از اوالش. شد تکمیل تمرین چندماه با که جوری بود؛ فول هم زبانش و بود باهوشی

 هم خودم وقتا بعضی حتی من، به شدیدش وابستگی. کنم برقرار ارتباط باهاش تونستم بود، زیرزمین توی که ماهی
. شد بیشتر روزروزبه هاش،توانایی دیدن با بهش سیوان توجه! محبت به نیاز بود، نیاز کوه دختر، این. کردمی نگران

 سیوان تا کنه رفتار جوریچه گفتممی بهش مدت تمام. کرد گروه دوی شماره یعنی من، از بعد رو اون که جایی تا
 پیدا محبوبیت گروه توی کمکم. تنها و خوشگل دختر یه هم اون و بود رئیس سیوان خب،. داره نگه دور حدوداً رو

 که هم هرکی و ذاشتمی احترام بهش مهمه، و الزم گروه برای چقدر اون نستدومی که هرکسی. کرد
 بشه؛ کم من به وابستگیش از شد باعث محبوبیت همهاین. ذاشتمی احترام بهش بقیه، احترام دیدن با دونست،نمی

 تونستمی که ایگذشته. شدم گذشته دامن به دست که جوری بود؛ کنندهنگران سیوان حد از بیش هایتوجه اما
 کم تانیا برای هیچی توی که جذابی پسر. بود جذابی پسر سیوان آخه. تراهمیت کم رو سیوان و کنه درگیر رو تانیا
 مرور. ریختمی هم به چیزهمه شد،می متوجهشون تانیا اگه. اومدمی کوتاه براش حتی حدودی تا و ذاشتنمی

 برام سیوان، چشم از دور به. بود کرده ترکش حاال و بود مونده باقی گذشته از براش که مردی تنها ورزان، خاطرات،
 دویدن مسابقه باهم بچگیاشون توی اینکه. گفتمی بچگیاشون حتی و بود پیشش ورزان که ماهی چند از

 هروقت. انداختمی ورزان یاد رو اون که بود دویدن سیوان، از تانیا ذهن دورکردن برای هدف اولین پس. ذاشتنمی
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 چرا و چونبی اونم. بدوئه خواستممی ازش و باغ توی کشوندمشمی داشت، آزاد وقت و رفتمی سر شحوصله که
 سیوان. داره احتیاج شخصی دفاع و رزمی هایمهارت به اون که خوندم سیوان گوش زیر کمکم. کردمی قبول

 که شدمی باعث همین. رفتمی آخرش تا. زدینم جا. آوردنمی کم. داشت ویژگی یه تانیا. کرد قبول چراوچونبی
 بهم حاال و بودم مراقبش پدر یه مثل چهارسال این تمام. برسه امروز به تا کشید طول چهارسال. بشن جذبش

 بودم، نذاشته تنهاش لحظه یه چهارسال این توی که دختری! باورغیرقابل بود، سنگین برام. داره شوهر گفتمی
 بود پام جلوی که سسی به. کشیدم دست فکرکردن از چیزی، افتادن با. بود کرده ازدواج خانواده داشتن خاطربه حاال
 :کردم صدا رفتمی راه خانوادش همراه جلوم که رو مردی و داشتم برش. کردم نگاه

  آقا؟ ببخشید -
 کمتر توی. زد شخشک. شناسهمی خوب رو من صدای اون آخه. برگرده ترسریع کنارش دختر که داشتم رو توقعش

 :گفت بودم، خیره زنش به اینکه از رنگیکم اخم با هومان. باشه عادی کرد سعی ثانیه، چند از
 منین؟ با -

. کنم اذیت رو شخانواده ترسیدمی. برداشت قدم یه غیرارادی تانیا، که شدم نزدیک بهشون و دادم تکون رو سرم
 .گرفتم هومان سمتبه رو سس

 .افتاد اشم سبد از انگار -
 از نوشتم که کتابی مثل رو تو من کوچولوم، دختر. بود مشخص شد باز آروم که مشتش از این. شد راحت تانیا خیال

 تو که نشستم قسمتی توی. شدن دور کمکم روم،روبه یخانواده و کرد تشکری و گرفت رو سس اخمو هومان! برم
 رو شرایط تونستمی خوب. کنه حفظ رو خودش تونستمی بخو تانیا. باشن دیدم تو کامالً اما نباشم؛ دیدشون

 خیره. بدم تشخیص رو رفتارش نتونم خودمم حتی که ترسیدممی روزی از. کنه بازی نقش و بگیره دستش توی
 بیشتر سیوان چون نبود؛ کافی دویدن. کرد یادآوری رو دومم ینقشه شکالت، بوی. کردم روشن سیگاری بهشون،

 بوی. شدم متوسل بودم، شنیده ورزان درمورد حرفاش از که اینکته دومین به. داشت کرکردنف ارزش دویدن از
 خودم معروف سیگار آخه. کنه شک کسی کمتر شدمی باعث کپتان سیگار اما کشید؛نمی سیگار ورزان. دادمی خوبی

 حاال. نبود مهم اما هستم؛ نیاتا شدنسیگاری باعث که بندازه راه دعوا باهام حسابی سیوان شد باعث هرچند. بود
 هومان کمک با. کردم تمرکز روشون. داشت همراهش رو شگذشته از موندهباقی مرد تنها ورزان بوی تانیا،

 هومان سمت رو بود خودش دست که بالشتی و طرفش یه رو بود هومان دست که سبدی. انداختن رو زیراندازی
 سمت اون به هی که دستش از و. این. کنه بازیسرسره بره داشت اراصر انگار اما اومد؛نمی آسا صدای. گذاشت

 .فهمید شدمی کرد،می اشاره



 

 

163 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

. گذاشت تانیا زانو روی رو سرش و کرد ـل*بغـ رو بالشت هومان. کنه بازی و بره آسا تا شدن راضی باالخره
 داشت؟ چی دختر این یهویی؟ قدراین چرا زود؟ قدراین چرا کنی؟می کارچی زندگیت با داری! هومان هومان،

 جز بکنم دختر این برای تونستممی کارچی. زدمی امشقیقه نبض بده؟ تغییر قدراین رو هومان بود تونسته جوریچه
 ـذت*لـ کمیه حداقل خواستمی دلم! سخت تاوان یه داره، تاوان یه کرد، که کاری این بخرم؟ وقتکمی اینکه
 . ببره

*** 
 تانیا
 نگران بودم، نگرانش شهمه بودیم، پارک تو که مدتی تمام. هوا رفت شد دود محسن دیدن با خوبم حال تمام

 رهام و هست بهم حواسش هنوزم بگه. بده نشون رو خودش خواستمی فقط اون نه، اما کنه؛ کاری یه اینکه
 .کردم فرو ایشقهوه موهای بین رو دستم باشم؟ راحت تونستمنمی چرا شد؟نمی من خیالبی چرا. کنهنمی

 بشورم؟ رو دستم برم من -
 .نشست

 .بریم باهم -
 .گردمبرمی زود چی؟ آسا پس -
 جاش تا کردم نگاه رو وراون و وراین کمی. افتادم راه و کردم پام رو کفشام بگیره، ایدیگه تصمیم اینکه از قبل و

 .شد مشغول ایدیگه شیر با کنارم محسن نکرده، باز رو آب شیر. کنم پیدا رو
 .هستین ایداشتنیدوست و خوب یخانواده -
 .نبودم خوشبخت امروز قد حاال تا -

 .بود صدادار نفسش
 .بودم مراقبت همیشه من -
 .نیست الزم دیگه حاال اما بودی؛ آره -
 .داد تکیه روشویی سنگ به
 تو کشهمی رو همه. میشه هنمج روزی یه آتیش این برمیای؟ کردی روشن که آتیشی پس از کنیمی فکر چرا -

 .آسا حتی و هومان بعد خودت، بعد من، اول. خودش
 :زدم داد
 !شو خفه -
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 نبودم؛ قبل مثل. هومان پیش برگشتم هم من. رفت و کرد سکوت همین برای. من یاندازه به نه اما بود؛ عصبانی
 .کنم پنهون رو غمگینم خود تونستممی اما

*** 
 ساعت به نگاهی. اومد در زنگ صدای که بخوابه تا کردممی مرتب رو تختش من و زدمی مسواک داشت آسا

 .بود آشنایی صدای. کشوندم در سمتبه رو خودم. بود شب 9. انداختم
 .اومده بهروز تانیا،. تو بیا خوبی؟ -
 بلندینآست لباس یه خودمون اتاق از. داشت کارچی شب موقع این اون. شد سیخ دستم موهای بهروز، اسم با

 .بیرون رفتم و برداشتم
 .اومدین خوش. سالم -
 خانم؟عروس هستین خوب. ممنون -

 موقع این اما نبود؛ معلوم چیزی که صورتش از. آشپزخونه توی رفتم تشکری با و انداختم پایین رو سرم زدهخجالت
 سینی تو کنارش هم ییتبیسکو ظرف و ریختم قهوه فنجون دوتا داد؟می ایمعنی چه تنها اونم اومدنش، شب

 :گفت آروم بهروز ببینن، رو من اینکه از قبل. گذاشتم
 .بزنیم حرف تنها باید -

 :گفتم بود، نشسته بهروز پای روی که آسا به رو و گذاشتم روشونروبه رو سینی
 .بریم بیا دخترم، -

 .شد جمع هاشلب
 .بابا شبخیل. عمو شبخیل -

 نگران. داشتم شورهدل. اتاقش توی رفتیم و گرفتم رو دستش. سمتم دوید هم آسا و ـوسید*بـ رو پیشونیش بهروز
 کنارش طوریهمین منم و بود بـرده خوابش آسا. گذشت ساعت یک باشه؟ کرده شک چیزی به بهروز نکنه. بودم

 .شد باز اتاق در. بودم نشسته
 تانیا؟ -
 رفتش؟ -
 . دادنمی نشون رو چیزی شصورت. ایستادم کنارش و اومدم بیرون تاریکی توی از

*** 
 هومان

 .پیشش رفتم. رفت و کرد خداحافظی اسماعیلی آقای
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 گفت؟می چی -
 .انداخت باال خیالبی رو هاششونه

 !پدرمه کرده فکر -
 :گفتم. نشدن خوشحال ازدواجمون از هاشآشنا از کدومهیچ بده چقدر. افتاد چین ابروهام بین

 نمیدی؟ حق بهشون -
 :گفت جدی خیلی

 !نکردم اشتباه من نه، -
 ...بعداً اگه -

 .کنه متقاعدم کرد سعی و داد تکون رو سرش
 .کردی گوش حرفم به که مرسی. تانیا نکنه درد دستت میگه داره قلبم لحظه این تو االن -

 .گرفت مخنده
 چی؟ بعداً -
 !کنهمی پیرترت زروبهروز داره هومان نگاه. بودی دیوونه تو تانیا... میگه هم بعداً -

 .کردم تعجب
 !چی؟ -

 دربیارم؟حرص من یعنی! پررو. فهمیدم رو منظورش تازه. کرد فرار و خندید
*** 
 با خواستنمی اینکه. برگشتیم ایران به سریع هم بعدش و موندیم ترکیه تو خواست،می تانیا که جورهمون
 یه بود؛ نو سال بهترین امسال نوی سال! نو سال. ستندونمی هم اونا و بود واضح کامالً باشه پدریش یخانواده

 با. کرد درست ماهی با پلوسبزی و سینهفت سفره سلیقه و وسواس کلی با تانیا. بود عشق و زندگی از پر نو سال
 شونخانواده کنار باید همه باشه؛ تنها رو نو سال نباید کسهیچ گفتمی. کشوند مونخونه به هم رو هدا اصرار، کلی

 همه به هدا و من نو سال. باشه فهمیده و خوب انقدر تونستمی چطور دختر این. ماییم هدا یخانواده و باشن
 دلم الکی چقدر من و بدن عیدی هاترکوچیک به باید هاتربزرگ بود این استداللشم! آسا به فقط تانیا و دادیم عیدی

 رو عید کل. بود امسالم عیدی ترینبزرگ بودنش. بود ورخدل ازش شدنمی اصالً هرچند. بودم کرده خوش رو
 یهمه تو. داشت ذوق شونهمه برای و بود ندیده رو جاشهیچ تانیا. گشتیم رو تهران مسافرت به رفتن جایبه

 از بیشتر حتی هیچ، که گیرهنمی نادیده رو هدا تانیا که بودم خوشحال چقدر. داشت حضور هدا هم هامونگردش
 همیشه و رفتنمی فرو خودش تو وقتهیچ نبود، ناراحت وقتهیچ. ذارهمی احترام و کنهمی توجه بهش هم من
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 زندگیم تو چقدر دونستمی. خواستمی من برای رو دختر این که داشت حق هدا. داشت هیجان هاکار یهمه برای
. بودم ندیده رو جوریشاین تاحاال که بود شاد قدراون زندگیم، کوچولوی یبهونه آسا،. دارم الزم رو نایاب مورد این

 . خوشحالم و خوشبخت چقدر هاروز این هومان، خودم، و
*** 
 تانیا

 بود کرده فراموش رو بود دستش تو که رزی گلِ. بشه در من دیدن با که هاخستگی اون از نه اما بود؛ خسته هومان
 .بود نشونده ـغلش*بـ تو زوربه رو خودش هم آسا. بودم گرفته دستش از خودم و بده بهم

 .نشستم جلوش
 !هومان -

 .زد کنار رو هاشمو و کرد پوفی
 خوشگلم؟ اتاق میری آسا -

 .کرد قبول سریع بود، ناراحت باباش نبودن فرم رو از که آسا
 .شده چی بگو حاال -
 .مالید رو هاشچشم شاشاره و شست با
 .اومده آرام -

 :گفتم سریع. تمنباخ رو خودم. ریخت هری دلم
 چی؟ که خب -

 .باشه آروم خواستمی هم اون
 نیست؟ ترسناک. دزدیده پول خاطربه رو آسا بار یه اون ببین -

 خواستهمی کردممی فکر من... پول خاطربه یعنی. بود نگفته کامالً محسن. بدزدش شده هم موفق یعنی. زد خشکم
 دختر اون. نداشتم نگرانی هرچند. بودم شده راحت محسن دست زا تازه لعنتی. باشه داشته خودش پیش رو شبچه
 .بزنه که ذاشتمنمی یعنی بزنه؛ دست من آسای به تونستنمی حتی

 .نباش نگران هومان -
 .نیست خودم دست اما گفت؛می رو همین هم بهروز -

*** 
 امروز خانم اکرم. بود معهج چون بود؛ خواب هومان. بودم شده بیدار زود عادتم طبق و بود صبح هشت ساعت

 رو هاملباس. بود اردیبهشت کردم؛یازده نگاه صدم بار برای رو تقویم. بود خوب حالم بودم، خوشحال. اومدنمی
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 خامه دلم.. اوم عسل، مربا. درآوردم یخچال از رو شیر. زدم برق به رو سازچای آشپزخونه رفتم و کردم عوض
 .رفتم اتاق تو! هتاز نون با عسل، و خامه. خوادمی
 !هومان-

 خواب که آسا کردنچک با و کردم تنم مانتو یه. کنم بیدارش اومدنمی دلم. نداد جواب اما بودم؛ زده صداش آروم
 هایخامه چقد. رفتم سوپرمارکت تو. هوا خیالبی آه آه. کردم سرفه! خوبه هوا چقدر. اومدم بیرون خونه از بود،

 فرنگیتوت و سبز گوجه به چشمم. کنی ترکیبش خودت عسل با که نمیشه ساده هخام هیچی اما اومده؛ متنوع
 باید. اومدم بیرون سوپر از. نداشت جا هامدست چون بخرم؛ تونستممی چیزی دیگه نکنم فکر! عالی چه به به. خورد
 بود سریع قدراون .داد هلم ماشین تو یکی که کردممی یکی رو فرنگیتوت و سبز گوجه داشتم. خریدممی هم نون
 نشسته مرد دوتا طرفم دو و بودم ماشین تو اومدم، که خودم به .بودن گرفته رو حرکتم هر جلوی. شدم شوکه که

 .زدم وپادست. کردمی حرکت نور سرعت با ماشین و بودن
 !کنین ولم. کنین ولم کنید؟می غلطی چه آشغاال شما -
  ببندم؟ رو دهنش خان محسن -

 .محسنه موهای محسنه، گردن پسِ این دیگه آره بود؟ محسن شدم، ساکت. شد خشک هوا رو هامدست
 !محسن! محسن کنی؟می کارچی داری -

 :نالیدم
. برم بذار محسن. میشه نگران نیستم من ببینه بشه بیدار هومان االن. برم بذار محسن. کن ولم خدا رو تو محسن -
 !محسن. مبچه پیش برم بذار داری دوست هرکی جونِ. نکن اذیتم محسن خدا رو تو

 برای آسام، برای هومانم، برای. کردممی رو تالشم باید ولی باشم؛ جوریاین خواستنمی دلم. زدممی هقهق دیگه
 داشت؟ معنی چه غرور م،خانواده

 محسن؟. میشه بیدار مبچه االن محسن. کنم رو زندگیم برم بذار کنممی خواهش محسن، -
 باالی از بود، زخم جای و کبود صورتش تمام اینکه جز. ایستاد بود برگشته سمتمبه که رخشنیم دیدنِ با قلبم

 .بود چاقو جای لپش روی تا ابروش
 من! سوزونیمی مونوهمه گفتمم! تانیا آتیشه کارت گفتم. بودم ایستاده جلوت کور االن نداشت احتیاج بهم اگه -

 .نشن درگیر آسات و هومان کن دعا. وئهت نوبت حاال دادم، رو تاوانم
 رنگ اون دیگه ها،فرنگیتوت ها،سبزگوجه. نبود تهرانم پردود هوای همون حتی. نبود هوا اصالً. شد کم هوا

 دیگه مون،نفرهسه یخانواده خانوادگی، هفته آخر صبحانه و تازه نون عسل، با خامه. اومدنمی چشم به جیغشون
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 اصال دیگه که خودم. گفتمی آسا و هومان از داشت و بود نشسته جوریاین رومبهرو محسن تیوق. نبود زیبا هیچی
 .شدن پیاده همه و کرد ترمز ماشین کردم؟می کارچی باید حاال. نبودم مهم

 عوض رو ماشینمون باید. کردمی تعقیبمون داشت ماشین یه. ننداز دردسر تو رو همه دوباره باش، آدم. شو پیاده -
 !بدو. کنیم
 خیالمبی تاریکم یگذشته بگم، داشتم چی گفتم،می چی و هومان پیش رفتممی نه، معلومه، خب. کردممی فرار
 جام دیگه ماشین یه عقب صندوق تو و بستن رو وپامدست و دهن که نداشت اهمیتی برام! من به لعنت. شدنمی
 .دادن
*** 

 هومان
 پس؟ کوشی تانیا خانمم، تانیا -

 کجاست؟ تانیا پس. بود بیرون صبحانه وسایل و شیر. بود شده خنک تقریباً سازچای توی جوش آب
 .دادم جواب بیرون؟ رفته یعنی بود؛ کرده عوض رو هاشلباس. اتاق رفتم. شد بلند گوشیم زنگ صدای

 !هومان -
 بهروز؟ جانم -

 بهروز صدای که بودم نداده بیرون رو راحتم سِنف هنوز. بود خواب که آسا اتاق سمت دویدم زد، شور دلم. کرد مکث
 .کرد مخفه

 !دزدیدن رو تانیا -
 چی؟ یعنی. خورد سر دستم تو گوشی

 .برنشمی زوربه و ماشین یه تو کننمی رو تانیا. برجتون دم بودم گذاشته رو یکی آرام خاطربه. باش آروم هومان، -
 حداقل؟ کنم هضم ذاشتنمی چرا هم؟ سرِپشت و تندتند گفتمی چی این

 .کن باز درو تونم،خونه درِ پشت هومان -
 .رفتم در سمتبه ولی نداشتم؛ رفتنراه جون

 .بشین -
 !آخه بهروز میگی چی -

 .نباشه ورا و دور اون آسا کرد چک بهروز
 .کنیممی پیداش نباش نگران -

 االن؟ تا گفتمی راست پس
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 تمام. میشه محو ماشینشون کرج تهران راه تو. بودن کرده برسی شرایطو یهمه. مراقبتونیم ما دونستنمی لعنتیا -
 .کردم خبر رو بازرسیا ایست

 .خوردم جا
 آرامه؟ کارِ یعنی -

 .داد تکون رو سرش
 . بودن ایحرفه خیلی نکنم؛ فکر -

*** 
 تانیا
 آسا و هومان بدونِ زندگی. شونهبهترین و ترینآسون مرگ دونستممی فقط بیفته؛ برام قراره اتفاقی چه دونستمنمی

 .بود روشن هنوز هوا اما بود؛ گذشته چقدر دونمنمی. شدم کشیده بیرون ماشین از. نبود زندگی اصالً نبود، هیچی
 باید. میشه تموم وقتم روز سه داره. افتیممی راه دوباره دیگه ساعت چند. خوریممی غذا و کنیممی استراحت اینجا -

 .ئیسر پیش بریم سریع
 بهش اصالً کردم سعی همین برای اومد؛نمی اشک جز هامچشم تو حسی هیچ اما کنم؛ نگاه بهش نفرت با خواستم

 .نکنم نگاه
 .کن باز رو گوشات خوب... تانیا -

 .کرد باز دهنم با رو پاهامودست و نشوندم مبلی روی
 اکی؟. بذاری خودت از ردی براش یا بزنی نگز هومان به اینکه. کن بیرون تکله از رو چرتا این و فرار فکر -

 منم دونی،می خوب خودت. بیاره سرشون بالیی یه پسرداییش اون خیالبی که هست عصبانی قدراون رئیس
 .کنم کاری برات تونمنمی

 !لعنتیم هایاشک اه،
 .برم بذار -

 !کنه کمک همب خواستممی بازم بود، خودم تقصیر که صورتش دیدنِ با که بودم پررو چقدر
 .نمیشه -

 .گذاشت جلوم رو غذایی ظرف
 .نیاد گیرت غذا روزی چند یه بمونی زنده اگه هست احتمالش. بخور کامل رو شهمه -

 هنوز شاید. کنم مقاومت باید. باشم داشته جون باید میگه، راست محسن! نه نه کار؟چی خواستممی غذا. کردم بغض
 برای نتونستم که متأسفم. مچندماهه داشتنیدوست کوچولوی خانواده متأسفم م،متأسف. آره باشم، داشته امیدی یه
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 اگه حتی میده، قول مامان! خورممی قسم گردم،برمی روزی یه بمونم زنده اگه حتماً اما بمونم؛ کنارتون همیشه
 .باشین نداشته احتیاجی بهم دیگه
*** 

 .دیدممی رو سیوان باید زود یا دیر باالخره
 همه وبیشکم نه، هاآدم اما بود؛ جدید چیزهمه خونه ویال،. کردمی حرکت سرمپشت و بود بسته رو دستم محسن

 خــ یه االن راستی آها،... تحقیرآمیزشون و بد و خیره هاینگاه. شناختنمی رو من هم اونا و شناختممی رو
 کارچی دیگه. بستهدست اونم بیاره زوربه رو من بخواد محسن که ایمسخره نمایش. میام حساب به کارـیانـت

 :داد تذکر محسن. رفتیم اتاق یه تو! رو نفرش چند حداقل کردنخفه جز البته. بکنم بازم هایدست با تونستممی
 اکی؟. نبری هومان از اسمی اصالً کن سعی و نمیگی پرت و چرت -

 :اومد سیوان داد دایص. نشستم زانوهام روی اتاق وسط و دادم تکون چندباری رو سرم
 کجاست؟ -

 سر جرئت. سکوت و در شتاب با بازشدن بلندش، و محکم هایقدم صدای. شدممی ضعیف نباید. کردم بغض
 پاش روی. شد دیده براقش و مشکی هایکفش کمکم تا شد،می ترنزدیک نامطمئنش هایقدم. نداشتم بلندکردن

 که ایگذشته. نداشتم رو هاشچشم تو کردننگاه جرئت. آورد باال رو سرم و گذاشت مچونه زیر رو دستش. نشست
 بودم؟ کرده ـیانـت خــ کی به بودم؟ کرده کارچی من. اومد چشمم جلو داشتم گروه هایبچه و محسن سیوان، با

 وانسی به رئیس، به. بودم کرده پشت بودم کشیده خودم که هاییزحمت به گروه، به بودم؟ گرفته نادیده رو کیا
 .بودم کرده پشت

 تانیا؟ چرا -
 :کردم زمزمه رو چرخیدمی ذهنم توی همیشه که چیزی

 .خواستممی. ..عادی زندگی ...یه من -
 .کنم نگاه هاشچشم تو کرد مجبورم و گرفت رو صورتم هاشدست دوتا با
 آره؟ عادیه؟ زندگی هومان با ازدواج -
 .شد کم هاشدست فشار از. بستم رو هامچشم ترس از
 ! بخوای عادی زندگی یه که نیستی عادی دختر یه تو -

*** 
 هومان
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 تانیا نبود توی خونه. بود مونخونه شهمه بیچاره هدای و اومدمبرنمی هاشزدننق و هاشسؤال و آسا پس از
 طبق که رو گل شاخه کردیم؟می زندگی اینجا جوریچه قبالً کردممی فکر که بود شده تاریک و سرد قدراون

! میشه خوشحال خیلیخیلی حتماً دادممی گوش حرفش به ببینه شه پیدا تانیا. گذاشتم گلدون تو بودم خریده عادتم
 اعتماد بهروز به که بود این بکنم تونستممی که کاری تنها. برگرده زود خیلی کاش. نشه زیاد تعدادشون کاش فقط
 یا خواستهمی رو خودش یا بودش دزدیده هرکی. بود نزده تانیا یدندزد از حرفی هیچ و بود نزده زنگ کسهیچ. کنم

 تونستمنمی چرا برنمیاد؟ لعنتی من دست از کاریهیچ چرا لعنتی، آه. خواستهمی پولش از ترمهم و تربزرگ چیز یه
 از اهچندم هنوز. نیومده من زندگی و من به خوشی چرا اصالً بکنم؟ کاری یه زندگیم هایلحظه بدترین تو

 زنگ با. بود افتضاح واقعاً این. نبود خونه تانیا و بود گذشته تمام روز یه. شد جوریاین که بود نگذشته زندگیمون
 .بردم هجوم سمتشبه گوشیم

 خبر؟ چه بهروز؟ جانم -
 .نبود خوب اصالً صداش

 بیاری؟ تانیا از عکس چندتا تونیمی. خبریبی -
 .میام االن اآره، آره -

 گرفته مدت این تو که هامونعکس. کردم باز رو تخت کنار میز کشوی و نشستم تخت روی اتاقمون، تو رفتم
 .شد جلب پاکت یه به توجهم که برداشتم رو رم. بود رم یه توی شهمه بودیم
*** 

 محسن
 گندهکله اچندت و بودیم کرده عوض رو مقرامون. بودیم داده تغییر رو شخونه. رسیدش سیوان برگشت وقت باالخره

 کشور از خارج رئیس نبود الزم دیگه پس. بشه راحت گروه و رئیس امنیت بابت از خیالمون تا بودیم خریده رو
 روز سه. نیومد سرم بدتر بالیی که بودم گروه ارشد و یک شماره. بود مساوی تانیا خواستن با رئیس برگشت. بمونه
 با حاال و بود کرده عوض تانیا درمورد رو تصمیمش صدبار حاال تا روز اون از. داشتم فرصت تانیا برگردوندن برای

 بد؟ یا بود خوب این. خواستمی رو تانیا واقعاً رئیس. بود نشسته روشبهرو آرامش
 .آره. شدی مرتیکه اون زن راستی... آآآ. شدی ـا*زنـ مثل. کردی تغییر چقدر -

 :داد ادامه دوباره لحظه چند بعد و شد ساکت
 .بزنم دست بهت اومدنمی دلم حتی من! تانیا بهت لعنت -

 .بود رؤیا یه تو انگار
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 تو اما خواستم؛می تو برای رو بهترینا من. ماشین خونه، بهترین دنیا، عروسی بهترین دنیا، عروس لباس بهترین -
 چی؟

 .شد بلند و کرد ول رو صورتش. خندید بلند و عصبی
 !خواستیمی عادی و معمولی زندگی یه -

 :گفت ولی داشت؛ شک. ایستاد رومبهرو. خندیدمی
 .تونمنمی خودم من! باش صورتش مراقب محسن، -
 مراعاتش تونستممی حداقل. شدنمی این از بهتر آه. کرد حرکت در سمتبه و کرد نگاه تانیا بعد و هاشدست به و

 قدمم یه هنوز. بود پریده رنگش کردم؛ نگاه یاتان به. کرد انتخاب رو من همین خاطربه هم سیوان کنم فکر. کنم رو
 : زد داد که بودم نشده نزدیک بهش

 !نه. کنممی خواهش سیوان رئیس، -
 :برگشت سمتشبه. خورد جا هم رئیس هیچ، که من
 شدی؟ ترسو انقدر تاحاال کی از -

 .شد اشک غرق صورتش ترسید؟می هم من از حتی. موندم جواب منتظر منم
 خواهش. میرهمی مبچه مطمئنم بزنین کتکم اگه ولی کن؛ داغون رو صورتم اصالً بکش، منو. نمکمی خواهش -

 !خواممی رو مبچه من کنم،می
 .کرد ـل*بغـ رو شکمش

 بهش تو محسن کنم،می خواهش. مونمنمی زنده منم. بمیره خوامنمی. نشده ماهشم دو هنوز! کنممی خواهش -
 !مبچه. کنمیم بخواین هرکاری بگو، بگو،
 التماس خودش برای وقتهیچ تانیا خب آره اومد؟می سرمون بالیی چه داشت میشه؟ مگه بود؟ حامله! شبچه
 گریه بد قدراون. بگیره نادیده هم رو خودش دیگران برای که بود شده بزرگ قدراون کوچولوم دختر. کردنمی
 .گرفت رو هاشتدس و رفت جلو. شد طاق طاقتش هم رئیس حتی که کردمی
 دوست چقدر که دونیمی آخه، میگی دروغ چرا نکن، گریه تو. خبخیله! خبخیله عزیزم، نکن گریه! تانیا خیالبی -

 . نکن گریه. میدم قول زنمنمی آسیبی بهت. دارم
 :شد بلند دادش صدای. کرد عوض رو نظرش بارویکمینصد برای رئیس

 .کنین خبر دکتر -
 .بود رئیس ـل*بغـ تو رفته حال از که افتاد تانیا به نگاهم
*** 
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 سر دکتر هایحرف از هیچی خودش چون شاید. باشم هم من بود خواسته رئیس و زدمی حرف رئیس با دکتر
 .آورددرنمی

 مدت یه تا حداقل. نداره نرمال وضعیت رحمشون. روحی نه جسمی نه نیست؛ خوب لحاظ هیچ از وضعیتشون -
 .بیاره دنیا به رو شبچه تونهمی ازش، بشه مراقبت اگه...خب اما دن؛شمی حامله نباید
 شکر رو خدا و نشستم سرش باال مدت تمام من و رفت دکتر. بود تانیا هایحرف به تأییدی مهر هاشحرف تموم

 کنم؟ محافظت ازت چطوری کوچولوم، دختر. گیرهمی دیگه تصمیم یه داره احتماالً. نگفت چیزی هم رئیس
*** 

 تانیا
 اما بودم؛ دیده خواب تو رو اینا قبالً من اآها،. بودن آشنا زدممی که هاییحرف چقدر. بودن آشنا هاصحنه چقدر
 یه خودمم من حاال. بود شده رو و زیر چیهمه چندماه گذشت با حاال اما کردم؛می خواهش آسا جونِ برای موقعاون
 رو صبح ذوق با. بود کرده خوشحال رو من چقدر و بود شکمم تو کوچولو هی اما دونم؛نمی پسر یا دختر داشتم، بچه
 صبحونه. روزشه چند االن و میاد دنیا به کی که تقریبی حساب و کردم نگاه رو تقویم بارصدومین برای. شدم بیدار

 نینی نکنم رو کار این اگه و بخورم و بخرم خواست دلم چی هر باید محامله چون کردممی فکر و کردم آماده رو
 اما بدم؛ آسا و هومان به رو نینی یه داشتن خبر خانوادگیمون صبحانه تو خواستممی. میشه ناراحت حسابی کوچولوم

 این از خواستنمی دلم چرا نمونه؟ زنده مبچه وقتی بمونم زنده که داشت ایفایده چه. بود شده خراب چیهمه حاال
 اینکه خاطربه کردم؟ جهنیم زندگی اسیر هم رو اون چرا خودخواهیم؟ مامان من چرا آخه. بدم نجاتش گند دنیای

 من. بگیرم نادیده رو بودم شده مطمئن داشتنش از هفته یه تازه که ایبچه تونستمنمی من نه، یا نباشم تنها
 رو ملشتح فقط من! نیستم خودخواهی مامان من دیدید بشم؟ مردنش شاهد تونستممی جوریچه. داشتم دوستش
 .شدممی مامان داشتم باالخره! بود من کوچولوی اون. رو دادنشازدست تحمل نداشتم،
 آسا، کنی؟می کارچی هومان نیستم؟ خونه که شد روز چند. بود خوابیده صندلی رو کنارم که افتاد محسن به نگاهم

 ببخشید. جهنمیه یه مامانتون. نبود کردیدمی فکر که ایفرشته اون مامان که ببخشید. نیستم کنارتون که ببخشید
 ! ببخشید تاریکه، دنیام که

*** 
 هومان
 .وکیلی مهشید: زایمان و زنان متخصص مهر. کردم نگاه رو پاکت روی بود؟ حامله یعنی! شدنمی باورم

 .شد بلند گوشیم زنگ صدای
 نمیای؟ چرا هومان -
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 .کردم بغض
 خوبی؟ هومان -
 !بهروز -
 جانم؟ -

 .اومدمی بیرون محنجره ته از صدام انگاری
 بهروز؟ هان کجاست؟ االن محامله زنِ! ستحامله -

 فکر به من وقتاون وضعیتیه چه تو کجاست، تانیا نیس معلوم آخه؟ عیبی هان؟چه کنم؟ گریه که نداشت عیب
. ببخششون بهم رو، مهبچ زنم، خدایا! نکن من با رو کاراین خدایا کنن؟ اذیتش اگه خدایا باشم؟ بهروز پیش غرورم
 !خدا رو تو. باش مراقبشون حداقل خدایا

 .زدم زنگ بود شنسخه تو که ایشماره به
 .بفرمایین سالم -
 دارین؟ ارجمند تانیا اسم به بیمار شما سالم -
 .بله ارجمند، تانیا. لحظه یه -
 بود؟ چطور وضعیتشون بگین میشه اونجا؟ اومدن -
 .بگم چیزی کسی به بیمارامون درمورد ارمند اجازه من شما؟ ببخشید -

 .آورده گیر وقت من خدای
 .نه یا ستحامله بگین فقط. مهبد هومان. شوهرشم من -
 .ببیننتون مریضاشون بین توننمی دکتر خانم بدونین، وضعیتش درمورد خواینمی اگه. آره -
 .ممنون باشه -

 .رفتم بهروز سراغ اول. شدم آماده سریع
 .گیرممی رو رَم میام بعد بردار رو خورهمی درد به هرکدوم. هست تو این شعکسا بیا، -
 !هومان. خبخیله -
 .برگشتم سمتشبه
 بله؟ -
 ست؟حامله مطمئنی -

 .دادم تکون رو بود دستم تو که پاکتی
 .دکترش پیش میرم دارم انگار، آره -
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*** 
 .مهبد آقای اومدین خوش -
 .ممنون -

 .بست رو بود ازب جلوش که ایپرونده
 .داشتن مشکلی چه که یادمه گذرهنمی همسرتون با مالقاتم از خیلی چون -

 .کردم اخم
 داشتن؟ مشکل -

 .انداخت باال رو هاششونه
 .بیاید دیدنم به خواسته ازتون خودش کردممی فکر من دونین؟نمی شما -

 .بود کم وسط این مشکلی؟همین چه. ایستاد قلبم
 بهتون باید توصیه سری یه. باشه داشته رو شدنحامله آمادگی که نبود جوری همسرتون جسمی وضعیت خب -

 خب، ولی ندارن؛ حاملگی برای خوبی وضعیت که گفتم بهشون من. مطب بیاره رو شما خواستم ازشون که کردممی
 .برمیان پسش از گفتن. بودن جدی و مصمم زنِ

 .برنمیای دیگه که چیهمه سپ از لعنتی! تانیا تو دستِ از. رفت گیج سرم
 .خورده کتک دیگ اتفاق یه تو گفت و نرفت بار زیر اما زده؛ کتکت همسرت که گفتم بهش من -

 .شد اخمو
 .کردین زنتون حق در بزرگی ظلم بگم باید زدینش شما اگه -

 م؟دیوونه مگه بزنمش؟ من. داشتم تهوع حالت
 اومده؟ پیش یمشکل خوبن؟ همسرتون خوبه؟ حالتون مهبد آقای -

 :گفتم برم، بیرون اینکه از قبل. شدم بلند
 وقتشه؟ چند -
 !هفته سه و ماه یک شده االن آره،. هفته دو و ماه یک -

 . اومدم بیرون و دادم تکون رو سرم
 پشت گفتمی. زدمی منطقی هایحرف و بود اومده بهروز ظهری. گذشتمی نبودش از هفته یه دقیقاً امروز

. داد ربط االن به بود شده دزدیده که هم سری اون حتی. داره ربط شگذشته به که بزرگه چیز یه تانیا شدنِدزدیده
 تنها. بدزددش بخواد که شناختنمی رو اون کسی اصالً. نداشت کشور و شهر این تو دشمنی هیچ تانیا داشت حقم

 حتی بودن، خبربی جاهمه از هم هابیچاره اون که بودیم شتازه خانواده و هدا و من شناختن،می رو تانیا که کسایی
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 بهروز. داشت ربط ترکیه به و شگذشته به بود هرچی حتماً پس. بود نخواسته هم پول کسی حتی. نبود هم آرام کار

 بلیت منم برای ترکیه، سمتبه شب 12 پرواز. اینجا اومده و کرده فرار ترکیه از جورایی یه تانیا شاید اصالً گفتمی
 که بوده دختر این یگذشته تو چی. کشیدیممی سرک زندگیش تو قبل از بیشتر کمی و رفتیممی باید. بود رفتهگ

 باشن؟ دنبالش بقیه شده باعث
 .بود خسته و غمگین هدا. ـوسیدم*بـ رو صورتش. بود خواب آسا
 .نگرانشم خیلی من هومان، -

 .ـوسیدم*بـ رو پیشونیش
 .بگو من به سریع شد تانیا از هرخبری. گردیمرمیب زود باشید خودتون مراقب -

 .داد تکون رو سرش
 .بیاین برین سالمت به داداش، باشه -

*** 
 یا داشته مشکلی خانواده این با کسی بودکه پرسیده سؤال هاهمسایه تمام از بهروز. بود گذشته اومدنمون از روز دو
 فکر که هرچیزی. گشتم رو خونه منم. داشت ازشون شدنمی هم توقعی. بودن داده جواب بیشوکم همه و نه

 دختر؟ کجایی. نشستم تانیا تخت روی. دادممی نشون بهروز به غریبه،عجیب کردممی
 .اومدم بیرون اتاق از در صدای با
 برگشتی؟ بهروز -

 .نیومد صدایی هیچ
 بهروز؟ -
 نبودم، بلد که ترکی. بود در جلوی ایچندسالهوبیست تقریباً پسر. دویدم پایین باشه ایدیگه کسِ شاید اینکه فکر با

 :پرسیدم انگلیسی همین برای
 هستین؟ کی شما -
 هاهمسایه از خریدین؟ رو خونه این شما... امم. بردارم رو بودم گذاشته جا اینجا چیز تا چند اومدم من. سالم -

 .داشتین وآمدرف اینجا شنیدم
 چیزی خونه این تو بخواد که هست کی این گذاشته؟ جا چیزی اینجا این م؟بخر رو خونه گفت؟می چی. شدم گیج

 بذاره؟ جا
 نرسیده؟ تانیا ارجمند خانواده وارث به اینجا مگه بخرم؟ رو اینجا باید چرا ببخشید -

 .اومد تو بهروز و شد باز در. شد جمع صورتش
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 خبره؟ چه -
 :گفت پسر

 .شدین اشتباه دچار کنم فکر -
 :داد ادامه پسر. اومد جلو کنجکاو بهروز کنیم؟می اشتباه ما. رفت هم تو هاماخم

 . کرد فوت و بود تصادف تو شخانواده همراه تانیا -
 بهروز به. بود واقعی کامالً اون. کردم زندگی باهاش من. بود زنده تانیا گفت؟می پرتوچرت داشت چی. رفتم وا

 .اومد ترجلو بهروز. کردم نگاه
 ارجمند؟ تانیا نی؟مطمئ تو -

 .کرد پایین و باال آره، نشونه به چندبار رو سرش پسر
 سری یه اومدم االن. نبودم مدت یه امروزم تا. کردم شرکت خاکسپاریش تو خودم. بودم نامزدش من. آره آره -

 .بردارم رو وسایلم
 .اومد کنارم بهروز. رفت گیج سرم

 ببری؟ خاکشون سرِ رو ما میشه -
 .بود شده کنجکاو خیلی انگار و کرد فکر کمی

 .هستین ایرانیش فامیالی احتماالً ...آآآ هستین؟ کی شما ببخشید -
 :گفت بود من از بهتر حالش که بهروز

 بری؟می رو ما. آره آره -
 .بردارم رو وسایلم برم من فقط. حتماً بله بله -
 بهروز؟ -

 .کرد ـغلم*بـ بهروز
 .باش آروم خب؟ خبره، چه فهمیمممی. باش آروم -

 .نبود من تحمل تو دیگه این این اما داشتم؛ رو هرچیزی انتظار
*** 
 :گفتم زوربه اما بود؛ گرفته زبونم. بود هم کنار که قبری سنگ سه به خیره

 افته؟می اتفاقی چه داره بهروز. بود قبر سنگ دوتا. دیدم خودم خودم، من اما -
 :داد تکون رو سرش درگم سر بهروز

 .دادن اشتباه آمار بهم. کنم تحقیق دوباره باید. دونمینم -
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 .گرفتم دستش از رو بود گرفته سمتمبه که عکسی
 !کنهمی فرق من تانیای با آسمون تا زمین من خدای آه -

 .بود هدا مهد آره هدا؟ مهد کجا؟ از شدی؟ زندگیم وارد جوریچه تانیا، بودی؟ کی تو لعنتی تو؟ بودی کی
 بهروز؟ -
 شد؟ چی -
 نه؟ دونه،می چیزی یه اون حتماً. بوده کرده معرفی رو تانیا دوستش اون خب! هدا -
 .پیشش ریممی کنممی هماهنگ االن. آره ایول -

*** 
 .بود دستپاچه. داد رو اتاقش به ورود اجازه باالخره کاشتنمون ساعت سه از بعد اسماعیلی

 !یهویی چه. بفرمایین .اومدین خوش... شما و جان هومان اومدی خوش -
 .بود رفته پلیسیش جلد تو بهروز

 کجاست؟ ارجمند تانیا -
 .خندید الکی مرد

 .باشه خان هومان یخونه باید کنم فکر -
 :گفت محکم اما نزد؛ داد بهروز

 احتماالً؟ نیست خاک مشت یه زیر -
 :داد آب رو بند نکشیده لحظه به. پرید مرد رنگ

 !کردن تهدیدم خدابه -
 :پرسید بهروز. بشنوم خواستنمی دلمً  اصال. بودن ضعیف هاصدا. شدم ولو مبل رو. رفت گیج مسر
 کی؟ -
 .ترسیدم منم. قلچماق آدم چندتا با دفتر تو ریختن یهو. دیگه مرد یه با دختره همون -
 ازت؟ خواستنمی چی شناختیشون؟نمی مرده؟ دختره؟ بود، کی -
 خوادمی گفت.بودمشون ندیده بارم یه دونم،نمی. دیگه مرد یه با. اومد هومان آقا با که همون دختره، همون -

 شناسمشمی بگم. کنم تأیید رو تانیا بزنم زنگ هدا به گفتن. کردن تهدیدم. بشه مشغول تهران تو مهد یه تو دختره
. کنم دعوا باش خواستم روزم اون. کنه ازدواج هومان آقا با بخواد کردمنمی فکرشم من ...من چیزا، این از و

. دارم دوسشون رو هامبچه. دارم بچه خب من. کرد تهدیدم کلی. بود ترسناک واقعاً اون اما بدم؛ لوش خواستممی
 .ببینن آسیبی خواستمنمی
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 صدای. ببندم رو دهنش باید آره. بزنمش شدم بلند مردک؟ میگه پرتوچرت چرا ترسناکه؟ تانیا مگه. گفتمی چی
 :پیچید مخم تو تانیا

 ترسید؟نمی من از -
 :گفتم و زدم لبخند. کردم نگاه هاشچشم تو و باال آوردم رو سرم

 .نیستید ترسناک که شما نه، -
 .دوید سمتمبه نگران بهروز. افتادم مبل رو دوباره رفت، گیج سرم

 . ایران برگردی باید هومان؟ خوبی -
*** 
 :بود سرم توی فقط بهروز صدای. نداشت رو افتاده هایاتفاق و هاحرف تحلیلوتجزیه توان مغزم

 مرده؟ گفته همه به ولی نمرده؛ تانیا یعنی چی؟ یعنی اینا -
 .شده زندگیت وارد تانیا هویت با یکی! هویت جعل داره، معنی یه فقط اینا ندیدی؟ رو عکسش مگه! هومان نه -
 گفته؟می دروغ من به یعنی! نگو چرت -

 کرده؟می بازی رو دیگه دختر یه نقش برام مدت تمام گفته؟می دروغ بهم تمد تمام من خدای
*** 

 گذشته
 .تولدتون باشه فروردین تو کردممی فکر... چیزی کادویی یه وگرنه دونستم؛نمی -

 :گفت و کرد باریک رو هاشچشم
 کردین؟ فکری همچین چرا -

 .انداختم باال رو هامابرو
 .تونشناسنامه وکپی نبودی نوشته تونروزمه تو -

 .کرد وجورجم رو خودش
 .واقعیشه روز امروز نه،. آها -

*** 
 نباشه؟ یکی ششناسنامه توی روز با تولدش روز باید چرا نکردم فکر وقتهیچ چرا

*** 
 این از تا زد سرم به فکری. پیچید ماشین تو خوندمی( استانبولی) ترکی که زنی صدای. کردم روشن رو ماشین ضبط

 .بیارم درش سکوت
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 کنید؟می ترجمه برامون ایترکیه خانم -
 :گفت و خورد خفیفی تکون

 من؟ -
 کردم؟می زندگی ترکیه من پس. نه -
 .اومدنمی خوشم راستش. نیستم بلد زیاد من خب اممم -

 .کردم تعجب
 زدی؟نمی حرف کسی با یعنی! کردی؟می کارچی پس -
 .کردم کار انگلیسی رو بیشتر من اما دیم؛زمی حرف فارسی که خونه تو چرا، -

 .کردم عوض رو آهنگ و انداختم باال رو هامشونه
*** 
 اینا آه نکردم؟ شک وقتهیچ چرا خدایا آه بگیری؟ یاد رو زبانشون نتونی و کنی زندگی جا یه چندسال میشه مگ
 االن وضعیتش. باشم خودش نگران باید االن. آره بودن؟ دزدیده رو محامله زنِ زنم، االن وقتی داشت اهمیتی چه

. نمیگه دروغ من به اون بگن، دروغ دنیا یهمه. کردم زندگی باهاش هاماه! منه زن اون. چیه و کی اینکه نه مهمه
 اصالً خونه تو موندن. داشت دوست رو آسا داشت، دوست رو من اینکه حداقلش. بگن دروغ تونننمی هاچشم اون

 .پیچیدمی شخنده صدای تانیا، بوی خونه جایهمه اصالً. نبود خوب
 تانیا چون باشم؛ خونه تو باید که دلیل این به تهران؛ به بودتم برگردنده زوربه بهروز. اومدبرنمی دستم از کاریهیچ
 ماا کنم؛ پیداش بتونم که نشونی و رد یا بفرسته پیغام یه برام و کنه پیدا فرصت یه ممکنه و زرنگیه و باهوش دختر

 نگفته بهمون و بدونه چیزایی ممکنه و مشکوکه هدا دوست مرده، این که گفتمی و بود مونده استانبول خودش
 نداشت؛ قرار و آروم اصالً خونه تو بیرون؛ بود بـرده خودش با رو آسا هدا. گوشیم یا بود در به چشمم یا. باشه
 تانیای واقعاً اینکه خاطربه تانیا دست از خواستممی ات. خوادمی رو تانیاش مامان گفتمی و کردمی گریه شهمه

 :گفتمی و گریه زیرِ زدمی آسا بشم، ناراحت نبود ارجمند
 .دیدیممی کالتون و تردیممی دلس سبزی قلمه هم با. زدمی الک بالم بود اینجا تانی مامان اگه -
 تانیا وقتی از انگار. بود تاریک ما خونه اما بود؛ روشن واه اینکه با و بود کشیده همه خونه هایپرده. شدم بلند جام از

 . افتاد آزمایش برگه به نگاهم که اتاق تو رفتم. بود شده تاریک چیهمه بود رفته
 رو بود هرچیزی باید نبودم؟ شوهرت من مگه. نگفتی من به هیچی چرا تانی؟ چرا کجان؟ مبچه و زن خدا، آه

 دلیل وگرنه. داشت دوستمون تانی الاقل که بود خوش دلم فقط دونستم،نمی یچیه. گفتیمی بهم باید گفتی،می
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 محبت بهشون وجود تمام با و کنه بزرگ رو شبچه و بچه با مطلقه مرد یه زندگیِ تو بیاد بخواد که نداشت ایدیگه
 .زدمی داد تقریباً که آسا بلند صدای هم بعد و اومد خونه در صدای. کنه

 بلگشتی؟ ...تانی مامان ...تانی مامان -
 :گفت دیدنم با آسا. ایستادم در چهارچوب تو شدم بلند بودن؟ برگشته که بود گذشته چقدر مگه

 هنوز؟ بلنگشته تانی مامان بابایی سالم -
 من نه جواب دیدن با دیگه آسا اما افتاد؛ هامگونه رو اشک هایقطره دادم، تکون که رو سرم. شد اشک پرِ هامچشم
 .افتاد راه اتاقش سمتبه. نکرد گریه قبل مثل

 .بلگشته تانی مامان شم بیدال که صبح. بخوابم میرم من -
 دید که رو خیرم نگاه. بود داد تکیه دیوار به من از بدتر که هدا سمت شد کشیده نگاهم. دادم فشار رو گلوم دستم با

 :گفت
 .کرده درست غذا برامون برگشته تانی مامان خونه بریم اگه. بریم گفتمی شهمه که، نموند پارک تو اصالً -
 .کردم پاک رو اشکام. گریه زیر زد حرفش شدنِتموم با خودش و
 کنی؟می گریه هم تو کمه آسا. نکن گریه دیگه تو خدا به رو تو هدا -

 .کرد پاک رو صورتش تندتند و داد تکون رو سرش
 .گردمبرمی دیگه دوساعت-ییک یه خونه میرم من. توئه با حق آره آره -
 .افتادم راه آشپزخونه سمتبه
 بودی پیشش که روز چند همین. تواسه سخته دونممی. بندازی زحمت به خودتو و بیای هرشب هی نکرده الزم -

 .برمیام پسش از بیای، خوادنمی دیگه. بسته
 نه، یا پیشمون بیاد خواممی که گفتیم و زدمی زنگ دقیقه ده به دقیقه ده هی صدبار شب اما نگفت؛ چیری هدا
 :گفتم آخر بار. نه یا کنهمی گیریبهونه آسا
 .وقت یه میشه بیدار زنیمی زنگ خوابه،. نباش آسا نگران ولی هدا؛ مرسی -
 .کرد قطع و گفت آرومی «باشه»
 بلمیگلده؟ تانی مامان -

 .بود ایستاده جلوم و بود دستش خوابش لباس آسا. آوردم باال رو سرم
 .دادم تکون رو سرم

 .برگرده زودتر تانی مامان تا باشی خوبی دختر بده قول پس. گردهبرمی زود. بمونه پیشمون داده قول بابایی، آره -
 .زد کوچولو شیرین لبخند یه
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 .مونممی خوبی دختله بابایی چشم. بلمیگلده آره -
 .گرفتم سمتشبه رو دستم

 نیست؟ تگشنه بخوابی، بری تا کنم عوض رو لباست بیا -
 .گرفت پشتش رو هاشلباس

 .بلدم دفته بهم تانی مامان. بلدم خودم نه -
 .گفتمی تانی مامان کمتر و کردمی درکم آسا کاش. دادم فشار محکم رو هامچشم
*** 
 یعسر تهران، رسید وقتی. شدمی صبح هامشب بدبختی با نبود، بهروز که روزی دو این. بود شده جهنم خونه

 .رفتم سراغش
 فهمیدی؟ چیزی بهروز، شد چی -

 .کرد پرت کاناپه روی رو خودش و داد تکون رو سرش
 .باش هم بچه اون فکر به آسا، بیچاره دیدی؟ آینه تو رو تقیافه! پسر شدی داغون -
 .کردم موهام تو رو هامانگشت کالفگی با
 .بود داغون مقیافه فقط کاشکی. بهروز خیالبی -

 .نشست جاش تو صاف و شد بلند
 حتی نه شده خارج کشور ایقیافه و مشخصات همچین با کسی نه. بفهمم زیادی چیز نتونستم من هومان، ببین -

 تهران پس. شدن ناپدید یهو که بعدم و بودن دنبالشون هابچه تهران از خارج تا چون استانه؛ کدوم تو که دونیممی
 .صفره تانیا مکان و اج از اطالعاتمون بنابراین. نیستن
 .کشید سر نفسیک و برداشت رو میز روی آب لیوان

 .بوده دزدی دزدیدن رو تانیا باهاش که ماشینیم اون. دزدیدنش که کسایی حتی نه و داریم تانیا از اطالعاتی نه -
 .داد تکیه دوباره

 .میشه چی ببینیم بشینیم باید فقط صفریم، صفر ما -
 :زدم داد
 بالیی چه اونا ببینیم که بذاری دست رو دست بشینی! پلیسی مثالً بهروز؟ کنیمی غلطی چه تو پس میشه؟ مگه -

  میارن؟ سرشون
 .کنه آرومم کرد سعی
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 از فرار برای زد حدس میشه که جعلیه، هویتش اون اینکه دونیممی ازش که چیزی تنها فقط ما. هومان کن قبول -
 ...و کجاست و کیه مننفه خواستهمی که بوده کسانی یا کسی
 .گرفتم هامدست تو رو سرم

 بالیی چه. اومد سرم بالیی چه بهروز وای وای. دزدیدنش و کردن پیداش کردهمی فرار ازشون که اوناییم و -
 میاد؟ سرشون

 .اومد سمتمبه بهروز
 و بخری گندهلهک آدم کلی اینکه و کنی جعل رو یکی هویت اینکه. نباش نگران قدراین هومان، باش آروم -

 حتی. کنن حمایت ازش که داره رو کسایی تانیا حتماً پس. برنمیاد سالهنوزده دختر یه دست از کاریپنهون همهاین
 .باشیم داشته امید تونیممی ما. نباش نگران زیاد پس. کرده تهدیدش و رفته مرد یه با تانیا که گفت هم مرده اون

 . بود کرده امریختههمبه بدتر هاشحرف چون کنم؛ گوش بهروز هایحرف به و بشینم خواستمنمی دیگه
*** 

 دیگه نبود الزم حداقلش خوشحال؛ و بودم ممنون کلی کنه خواب رو آسا بود تونسته هدا اینکه از. برگشتم خونه به
 هایگل و گذاشتم گلدون توی رو بخرم بودم نتونسته نبودم تو که هاییگل. کنم تحمل رو آسا نوقای و نق

 روی رو هاگل. بود تانیا برای قبالً که اتاقی سمت رفتم. کشیدم کنار رو هاپرده. برداشتم رو قبل روز چند یمونده
 داره انگار چون داره؛ دوست خیلی رو آهنگ این گفتمی. اومدمی تانیا خوندنِآهنگ صدای. گذاشتم تخت
 .زنهمی رو دلش هایحرف

- You've been on my mind, I grow fonder every day 

 .شدممی اتشیفته بیشتر روز هر من بودی، افکارم تو همیشه تو

- Lose myself in time just thinking of your face 

 .کنممی گم و خودم تو یچهره به فکرکردن محض به

- God only knows why it's taken me so long to let my doubts go 

 .داشتم تردید مدت همهاین چرا ونهدمی خدا فقط

- You're the only one that I want 

 .خواهممی که هستی کسی تنها تو
 .خوندمی آهنگ داشت هنوزم. شدم ولو تختم رو. رفتم خودمون اتاق سمتبه

- I don't know why I'm scared, I've been here before 

 .بودم اینجا هم بالق[ که چرا] ترسیدم، قدراین چرا دونمنمی
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- Every feeling, every word, I've imagined it all 

 .کردم تصور قبالً را کلمه هر و احساس هر

- You'll never know if you never try 

 ...که نکنی سعی اگر فهمید نخواهی وقتهیچ

- To forget your past and simply be mine 

 .باشی من لما فقط و کنی فراموش و گذشتت که
 کمک بهت باهاش بتونم االن که چیزی یه! واقعی چیز یه تانیا، ذاشتیمی خودت از نشونی ردی یه کاش. شدم بلند
 .رفتم کمدمون سمتبه. کنم

- I dare you to let me be your, your one and only 

 !تو دونه یه یکی باشم، تو مال بدی اجازه که کنممی ترغیب رو تو من

- Promise I'm worthy to hold in your arms 

 .باشم تو ـوش*آغـ الیق میدم قول

- So come on and give me a chance 

 .بده من به شانس یک. باش زود پس

- To prove I am the one who can walk that mile 

 .بشه همراه تو با تونهمی که امهمونی من کنم ثابت تا

- Until the end starts 

 . بشه آغاز پایان که زمانی ات
 از خونه کل نه، نه بوش، از بود پر اتاق اصالً بوش؛ از بود پر کمد. کشیدم بود آویزون که هاشلباس روی دستی
 و نشستم تخت روی. برداشتمش و شدم خم. افتاد بود تانیا برای که کوچیکی دستی ساک رو نگاهم. بود پر بوش
. گذاشتم کنار. زدم ورق و برداشتم رو کتاب اولین بودشون؟ نذاشته قفسه تو چرا پس. کتاب چندتا. کردم بازش

. پاستورال سمفونی. قدیمیه بود معلوم کتاب. خوندنمی رمان وقتهیچ تانیا. افتاد رمانی کتاب به نگاهم. کتاب دومین
 .بوده مهم براش حتماً

- Will I ever know how it feels to hold you close 

 داره؟ حسی چه کشیدنت ـوش*آغـ در که فهمید خواهم یروز آیا

- And have you tell me whichever road I choose you'll go 

 رفت؟ خواهم رو کنی انتخاب تو که راهی هر بگی بهم اینکه و
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 و شدم خم. افتاد بیرون الش از ایبرگه. بخونمش کردم وقت تا تخت کنار میز روی گذاشتمش. زدم ورق رو کتاب
 .برداشتمش

- (I know it ain't easy giving up your heart) 

 (بود نخواهد آسان قلبت کردنتقدیم دونممی)

- Trust me, I've learned it 

 امآموخته اینو کن، اعتماد من به

Nobody's perfect - 
 .نیست عالی کسهیچ[ که]

- So come on and give me a chance 

 .بده من به شانس یک. باش زود پس

(One and Only از adele) 
 .کردم باز رو کاغذ تای

 حسی یه ولی نیفته؛ اتفاق این وقتهیچ خوادمی دلم خودم. نه یا خونیمی رو نامه این دونمنمی. هومانم سالم»
 رو نامه این روز اون. بریزی هم به رو هاموسایل تمام که بشی عصبانی ازم قدراون که رسهمی روزی یه میگه بهم
 تانیا من نیستم، کنیمی فکر که ایفرشته اون من بدونی خواممی چون. کنی پیدا کنه خدا یعنی. کنیمی پیدا

 خیلی یعنی! داری دوست باشم ارجمند تانیا وقتی رو من تو چون متنفرم؛ خودم از نیستم اینکه از. نیستم ارجمند
 گرمدل رو من این. باشم دور ازت اگه حتی دارم احتیاج شتنتدادوست به من. نباشم اینکه تا داری دوست بیشتر

 نمیشم، و نیستم پیشیمون تو با ازدواج از که پرسیدی ازم روزی یه. ممنونم شدی زندگیم امید اینکه از. کنهمی
 خوشبختی احساس که وقت هر. شدم پشیمون زدی لبخند که وقت هر. شدم پشیمون اول روز همون از راستش

 کارچی باید باشم نداشته زندگیم تو و خوب هایحس این روزی یه اگه چون شدم؛ پشیمون شدم، مونپشی کردم
. بیفتین دردسر تو شما اینکه مگر نیست خودم خواست به وقتهیچ موننفرهسه یخانواده از رفتن بیرون کنم؟
 نداشته دوستون نمیشه دلیل که بدون نیستم، کنارتون دیدی و شدی بیدار صبح روز یه اگه اما جوری؛چه دونمنمی
 جداشیم؛ هم از وقتهیچ نذاری و داری نگه خودتون پیش رو من کنی، پیدام که کنم التماست خوادمی دلم. باشم

 «.تانیا همسرت. کن فراموش رو من فقط. کنممی ناامیدت که متأسفم! نه اما
 :کردم زمزمه لب زیر
 .تانیا... تانیا -

*** 
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 گذشته
 چی؟ یعنی اسمت -
 .تنها دختر یعنی -
 ...معنیِ چه -
 تنهایی؟ برمیاد، خودش پس از که تنهایی دختر یه که کنینمی نگاه بهش جوریاین چرا بدی؟ معنی -
 .کنی کاری تنهایی خوامنمی من -
 بریم؟ پیش باهم دوتایی خوایمی -
 .مبربیای چیهمه پس از هم کنار باید. ایمخانواده یه ما. تاییسه -

 .خندید
*** 

 (تانیا خانواده) عاشقی مرد و زن یه لوسِ دختر از بهتر تو نفهمیدم وقتهیچ چرا
 عالی انقدر تونهمی نارنجی نازک دختر یه جوریچه که نکردم فکر و برمیای چیهمه پس از جوریچه که دیدممی

 با باید چرا. بشی ناپدید باید چرا بری، دبای چرا اما دخترم؛ و من برای بودی بهترین. نداشتی نقصی هیچ تو! باشه
 دنبالت من نکنی، هم التماس تو. نیست آسون قدارماون که فهمیدیمی کاش... کردنفراموش ببرنت؟ خودشون

 .بذاری تنها رو من تونینمی تانیا. باشیم هم کنار دوباره که میشم روزی منتظر من. گردممی
*** 
 ناامید خودم از رو همه دارم. خورمنمی غذا. زنمنمی حرف. کنممی رفتار دیوونه یه مثل. شدم دیوونه کنم فکر لعنتی

 . بیارم فشار بهروز به باید کنم، جوروجمع رو خودم باید کیه؟ به امیدش تانیا. کنممی
 خودش با رو اآس بخوام هدا از باید سرکار، برم باید اصالً؟ داریم مگه میشه؟ ناپدید ساده قدراین دختر یه جوریچه
 تانیش؟ مامان برگشتن به مونهمی امیدوار انقدر کی تا میاد؟ کنار مبچه یعنی. ببره مهد به
 . گیجم هم خودم هنوز من. بدم بهش امید میاد دلم نه کنم، ناامیدش کامالً تونممی نه

*** 
 یه ترسممی نرمه و شُل یلیخ بگیرش ویدا آآآ... من بشم قربونت جان ای بابایی؟ خوبی چطوره؟ خوشگلم پسر -

 !بشه چیزیش
 :گرفتم رو آریا. بودم فراری بهش کردننگاه از هنوزم. شدم نزدیک بهش

 .نشده ماهشم یه هنوز خب -
 .کشید روشنش و پشتکم موهای روی دستی
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 خوبی؟ خودت -
. کرد لمس رو صورتم و گوشم پشت دادشون. نشست من موهای روی آریا سر روی از دستش. دادم تکون رو سرم

 .کشید عقب رو دستش سریع خیلی هم اون. ندم نشون العملیعکس تا کردم ـل*بغـ رو آریا محکم
 دادی؟ انجام رو گفتم بهت که کاری -
 .بیارم میرم اتاقه، تو. آره -

 .بایستم شدم مجبور. گرفت رو بازوم
 بله؟ -

 .کرد باز و بست لحظه چند رو هاشچشم
 .کنی قبول رو زندگی این باید ویدا... هنوز یول گذشته؛ ماه شیش -

 .خوردم رو هاملب
 .نگفتم چیزی که من -
 :زد تشر خدمتکار به
 !اتاقش ببر رو بچه -

 .کشید خودش دنبال و گرفت رو بازوم هم خودش. رفت باال هاپله از و گرفت رو مبچه. اومد جلو خدمتکار
 .داد تکونم و گرفت رو امبازوه. ایستاد. بستم رو هامچشم! لعنتی اه
 !ببین و کن باز رو لعنتیت هایچشم -

 .زدمی چشن تو بدجور عروس سفید لباس کنار داماد مشکی شلوار و کت. کردم بازشون مجبوری
 :کرد دیکته

 !عباسی ویدا. خودت یشناسنامه با اونم! منی زن تو -
. کردمی غریبی بدجور االن که بود دلم مهم یگه،د نفر یه اسم یا خودم اسم حاال داشت فرقی چه. کردم بغض
 !فرار کردم؛ بکنم تونستممی که کاری تنها همیشه مثل. خورد سر مگونه روی هاماشک
 همهاین. خواستمنمی رو بودن سیوان زن. خواستمنمی رو بودن قصر این ملکه خواستم،نمی. دویدم هاپله سمت

. خواستمنمی رو بودنش هومانم بچه بابای! خواستمنمی عروسی، جشن هترینب عروس، لباس ترینگرون خدمتکار،
 .بودم راضی بودن هومان یخونه کوچولوی فرشته به من. بگه بابا هومانم یبچه به خواستنمی دلم

. بود اومده دنیا به ماهههفت که کوچولوم پسر رفتم؛ آریا اتاق سمتبه. اومدمی پایین طبقه از وسایل شکستن صدای
 کوچولوم بشه؟ بابا بوده قرار که دونهمی هومان راستی. بود نکرده حس و بود ندیده رو خودش بابای که بود ماه یه
. کنه پیدا اعتماد بهم سیوان کمیه بشی؛ بزرگ کمیه بذار. بیینی رو بابات برمتمی خوشگلم، پسر. کردم ـل*بغـ رو
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 و بشی خیره کوچولو یه سبز هایچشم به هرروز نیست الکی واهلل. شد خسته زندگی این از خودشم شاید اصالً
 . باشم هم سیوان نگران باید حتی آه. باشه خوش دلش که من یا سبزه سیوان هایچشم آخه! مبچه بگی بهش

 اشتند هاخدمتکار. رفتم پایین هاپله از. کردم جدا تاپملپ از رو فلش و اتاقم رفتم. گذاشتم تخت روی رو آریا
 :پرسیدم. کردنمی جمع رو هاشیشهخرده

 کجاست؟ رئیس -
 .خانم اونجا -
 خواستم. گذاشتم جلوش میز روی رو فلش ایستادم، جلوش. بود نشسته مبل روی. رفتم بود کرده اشاره که سمتیبه

 :گفت که برگردم
 .اینجا بشین -

 توی رو سیگارش. نشستم کنارش مبل ویر. بود کرده اشاره خودش ـل*بغـ به که انداختم دستش به نگاهی
 کشید؟می سیگار حاال تا کی از. کرد خاموش جاسیگاری

 میز روی از رو فلش و شد خم. اومدمی کردنمی جوروجمع رو خرابکاریش که هاخدمتکار صدای فقط. سکوت
 .برداشت

. پرسیدمی رو حالت پیش روز چند .ببینذت خوادمی محسن ولی! عصبانیم ازت... بشینی اینجا نگفتم خودم برای -
 .میاد االن. داره دوستت چقدر دونممی

 :اومد جلو محسن. گذاشت میز روی رو فلش. اومد تو محسن و کرد اعالم رو ورودش خدمتکار لحظه همون
 .خانم سالم رئیس، سالم -

 :گفت و داد تکون سری سیوان
 .کرده آماده ویدا رو این -
 .خانم ممنون -
 .برداشت رو فلش و
 .برسیم کارامون به بعد ببین هم رو آریا برو -
 .چشم -

 .افتاد راه من پشت هم محسن و افتادم راه سرشپشت
 .شدن بزرگ چقدر -

 . رفتم ترجلو
 بود؟ قرمز یادته. شده خوشگل چقدر مبچه ببین آره -
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 :پرسید آروم محسن. رفتمی بیرون داشت که خورد سیوان به نگاهم. زد لبخندی محسن
 چطوره؟ تونـطه رابـ -

 .انداختم باال رو مشونه
 .بیای اینکه قبل شد دعوا االنم! لعنتی عکس اون جلو دارهمی نگه منو بار صد روزی باشه؟ چطور -
 اعتماد بهت بذار بیا کنار باهاش میگم بهت ماههشیش. کن رفتار ترخوب کمیه. بیا راه باهاش! ویدا آه تانیا، ببین -

 .کن جمع رو حواست خودت. ببینمت بیام زرت و زرت ندارم دلیلی من. کنه
 !محسن نمیشم رد متریشم سه از من. لعنتی اتاق اون تو پاگذاشتن با مساوی باش اومدنراه شدی؟ دیوونه -

 .داد عقب رو موهاش عصبی
 فقط. ببینمت بازم کنممی جور. مبر باید االنم. بری باید آخرش و اول خب. مجبوری اما سخته؛ دونممی دونم،می -

 خب؟ بیفتی، دردسر تو که بشه درگیر فکرش انقدر نذار خدا رو تو. حرفم به کن گوش
. بکنم تونستممی کارچی بکنم؟ باید کارچی. نشستم آریا کنار جاهمون. رفت سریع هم محسن. دادم تکون رو سرم

 اون. فهمهمی و دونهمی که گفتمی خودش برای محسن. بود هگذشت هومان بدونِ ماهشیش بود، گذشته ماهشیش
 .بود نشده عاشق وقتهیچ اون دونست،نمی هیچی

 .کرد اعالم مدرباره رو تصمیمش شخونه به آوردنم از بعد هفته یه
 قصر نای تو زندگی. بود کرده انتخاب برام رو بزرگ روحی درد یه. جسمی درد نه بود، خبری هامانگشت قطع از نه

 آسیب آسا و هومان به و کنهمی حمایت مبچه از اون عوض در کردم؛می قبالً که هاییکار خودش، کنار لعنتی،
. کرد معرفی ویدا رو من. کرد آماده رو عروسی تدارکات. نموند من موافقت منتظر اصالً نه؟ بود منصفانه. زنهنمی
 من چقدر قبالً نفر یه کنه فکر این به که خواستنمی چون. تگذاش کنار رو شنیدمشمی سالبیست که اسمی تانیا،

 واقع در. ارجمند تانیا منه؛ اسمهم که کرده پیدا رو نفر یه گفت محسن که افتادم روزی یاد. زده صدا تانیا اسم به رو
. بیاره رو انیات اسم نداشت جرئت کسی. نبود خبری لقبم از دیگه و زدنمی صدا مشناسنامه اسم به رو من همه االن
 هم قبل از که کسی بود؛ رئیس همسر و زن ویدا، حاال و. بود شده کشته سیوان هایدست به که بود خائن یه اون
 من جسمی و روحی حال مراعات خیالبی سیوان روز یه باالخره زود یا دیر بود؛ محسن با حق. بود تراحترامقابل
 . شدمی

 و آریا گفتم کردم، انتخاب براش اسمی پرسید ازم که روز اون. کنه معرفی ودشخ پسر همه، به که بود مصرّ سیوان
 ترممهم من گفتنِ با چی؟ من پس گفت و خندید. بیاد مامانش اسم به باید چون گفتم چرا؟ پرسید مشکوک اون

 ریسک نباید. ودب داده اخطار بهم محسن. بگم ترسیدم ترسیدم،. بیاد آبجیشم اسم به باید نگفتم. بودم کرده جمعش
 .هومانه یبچه این نبود؟ احمقانه. خودش اسم به شناسنامه یه. بذاره رو آریا کرد قبول که شکر رو خدا و کردممی
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*** 
 .اومدمی صداش رفتم، پایین هاپله از. افتاده اتفاقی چه دوباره نیس معلوم. داره کارم سیوان که بود گفته خدمتکار

 کنی؟ فرار من تدس از تونیمی کردی فکر -
 کنارش کمی فاصله با محسن. بود افتاده زانوهاش رو زمین روی خونی رخنیم با زن یه. گذاشتم سر پشت آخرم پله

 .بود طورهمین هم سیوان و
 عزیزم؟ اومدی -

 :گفتم رفتم، جلو و کردم اخم
 دیگه؟ کیه این -

 .کشید خودش سمتبه رو من
 .تو رایب منه هدیه این! چیه بپرسی بهتره -

 :گرفت سمتمبه رو دختر سر محسن
 .دختره همون این -
 .زدممی حدس اه

*** 
 گذشته

 رئیسی؟ همراهه مهمونیا همه تو که عوضیِ همون تو -
 .خندیدم

 رئیسی؟ عاشق هم تو -
*** 
 :زدم داد. کردم قطع رو محسن حرف

 هان؟. داره ایفایده چه دیگه االن کار؟چی خواممی رو این -
 :اومد دختر آروم صدای که هاپله سمت دویدم و زدم پس رو وانسی دست

 ...حاال اما فروخت؟ رو گروه که نیست خائنی همون این -
 محسن؟: سیوان داد صدای
*** 

 محسن
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 بیرون خونه از تا کردم اشاره بقیه به سر با. بشه ساکت تا دختر پهلوی تو زدم دادم،می رو احتمالش که دادی با
 ویدا. بود ضعیف خیلی تانیا همون یا ویدا مقابل در رئیس. برم ویدا پیش تا گرفتم اجازه سیوان به رو بعد و ببرنش

 :زد داد. زدم در اتاق سمت رفتم. کرد اشاره اتاقی به خدمتکار. بود رئیس برای بزرگ ضعفنقطه یه مثل
 کیه؟ -
 .محسنم -
 .شد باز آروم در
 خوای؟می چی -
 بزنیم؟ حرف کمیه -
 .ندارم رو تحوصله. برو بگی خوایمی پرتورتچ -

 .کشیدم صورتم روی دستی
 .بزنیم حرف باید -
 .نشست تختش روی و رفت کنار در جلوی از
 .دختر نکن لج ویدا، میگم چی بهت -

 :گفت شمردهشمرده
 .خوامنمی رو لعنتی زندگی این من -

 .کردم اشاره هادوربین به چشمم با آروم
 سعی هم حاال. کردی خرابکاری بردی، دست توش تو. بود جاهمین جات آخرش و اول. توئه صلیا زندگی این -

 .داره صبر حدی یه تا رئیس. درنیاری رو شورش کن
 .میده گوش رو هامونحرف سیوان حتماً که بودم مطمئن. بود مجبور خب اما خورد؛می حرص داشت

 :زدم لب
 .واردی کار این تو خیلی که تو کن؛ بازی فیلم کمیه -

 :گفتم. کرد ـل*بغـ رو بالشش ناراحت و حرصی
 رو بازی لج هوم؟. عاشقته رئیس. باشی داشته بهتری زندگیِ تونیمی بخوای خودت اگه. نگیر رو خودت جلوی -

 .میشه عالی زندگیتون بذاری کنار رو لجبازی اگه. بخوای اگه دونیمی. بذار کنار
 .یدشا... شاید ...شاید... آه -

 .زدم لبخند
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 هوم؟. بودی عاشقش که پارکی همون. پارک بیرون، برو رئیس با کمیه شو آماده هم حاال. خوب دختر آفرین -
 . بزنین قدم برین
*** 
 تانیا

 شعالقه همه این از سیوان، داشتن از االن دیدمنمی رو هومان وقتهیچ اگه شاید دونم،نمی سیوان؟ داشتندوست
 تونمنمی اصالً حاال اما شدم؛می شاد بودم توش که جایگاهی این از واقعاً موقعاون. شدممی ـذت*لـ غرق خودم به

 اصرار همهاین. اندازهمی هومانم یاد شهمه رو من و باباشه کپی مبچه آخه آریام، کنار که هاییوقت مگر. باشم شاد
 که جورهمون بشم، نزدیک بهش اگه شاید. همیدمفنمی من و بود خبرایی یه واقعاً شاید. فهیدمنمی رو محسن
 به کمی حداقل باید. داره اصرار انقدر که دونهمی رو چیزایی یه محسن شاید. کنم فراموش رو هومان میگه محسن

. رفتم پایین آریا کردنچک از بعد و شدم آماده همین برای. بوده من فکربه همیشه اون. کردممی توجه هاشحرف
 .اومد سمتمبه چون بود؛ گفته بهش محسن انگار. بود دیگه چیز یه یا ترسیدممی ازش دونمنمی. زدمی ندتتند قلبم

 .پوشیدیمی ترگرم چیز یه -
 :گفت خدمتکار به
 .بیار چیزی یه خانم برای برو -
 .خوبه هوا. نیست الزم -
 .بریم پس خب -

. بود ماه آبان آخرای. بود خوب واقعاً هوا. کرد یتمهدا بیرون به و گذاشت ـرم*کمـ پشت مالحظه با رو دستش
 دوست پارک به که مسیری و بودمشون دیده هم قبالً که هاییجاده ها،جاده. کرد باز برامون رو ماشین درِ راننده

 .بشه دعوا دوباره خواستنمی دلمون زدیم،نمی حرفی کدوممونهیچ. شدمی ختم داشتنیم
 یا کشممی بیرون دستش از رو دستم ببینه موند منتظر. گرفت رو دستم گذشت، که یکم. زدیممی قدم پارک توی

 .زد حرف باراین اما افتاد؛ راه شد، راحت خیالش وقتی. نه
 .ببینه رو عروسش خوادمی. ایران میاد داره پدرم -

 :داد ادامه! عروسش بودم، متنفر کلمه این از چقدر خورد؟ پیچ دلم چرا
 من مثل اون ولی کردم؛ تعریف ازت کلی. کردی و بکنی تونیمی کارایی چه. هستی عالی رچقد گفتم بهش -

 .نیست من پسر آریا دونهنمی اون. تانیایی تو دونهنمی. خائنی دختر همون تو دونهنمی اون. نیست تو عاشق
 :داد ادامه. دادم قورت رو دهنم آب. شد سیخ تنم موهای

 .کنی جمع رو حواست باید! بدی سوتی جلوش نباید -
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 :گفتم سریع
 .نبودی ایران موقعاون تو. شدم حامله اسفند آخرای رو آریا من جوری؟چه -

 .فهمیدم بود دستش تو که دستم از رو این. شد مشت دستش
 .بودم نیومده تهران ولی بودم؛ برگشته موقعاون چرا، -
 .شد کم دستش فشار. گفتم ی«آهان»
 .ویدا کن جمع رو تحواس. تیزه خیلی بابا -

 :گفتم یهو
 .سبزه چشماش اون چی؟ آریا -
 :گفتم درد با دفعهاین. شد له دستم دوباره باز
 .سیوان دستم -

 :نالید. مالیدم مدیگه دست با رو دستم کرد، باز رو مشتش یهو
 تو نیست الزم صالًا. داد تشخیص نشه که رو خوبش یه. بیارن برات سبز لنز یه میگم! بهت لعنت... ویدا ویدا، -

 .بشی آفتابی جلوش زیاد
 .رفتم جلوش. نشست هاچمن کنار جدول لبِ
 .بریم پاشو. نخور حرص. باشه -

 .شد بلند. بود قرمز هاشچشم
 باشی؟ منم فکر به تونیمی یعنی -
 یدکشمی رو دستم کاش بود؟ ضعیف من جلوی انقدر چرا پس نبود؟ من رئیس اون مگه. رفت ماشین سمتبه و

 مثل داره دوست رو من انقدر اینکه از چرا. نبود ضعیف انقدر ولی عروسیمون؛ عکس قاب جلوی داشتمی نگهم
  نمیشم؟ خوشحال هومان داشتندوست
 مگه کردم؟می قبول رو زندگی این باید واقعاً یعنی! خدایا آه مون؟خونه به. برگشتیم مونخونه به سکوت تو دوباره

 .اومدم خودم به سیوان صدای با. بود بازیمسخره چه دیگه این نبودم؟ هومان زنِ هنوز من
 کنی؟می کارچی اینجا تو -
 .کردم نگاه محسن به
 کنم؟ کارشچی. نگفتین چیزی سوسن مورد در -

 :گفتم و انداختم باال رو هامشونه. برگشت سمتمبه هم محسن و کرد نگاه من به سیوان
 .برسه خونه بیرون و باغ یتو کارای به بتونه کنم فکر -
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 :پرسید تعجب با محسن
 !کنه؟ کار ساختمون بیرون -
 :گفتم. بود شده کنجکاو که کردم نگاه سیوان به
 نداره؟ که مشکلی. خطرناکه بیاد، ساختمون تو خوامنمی اما ببینیم؛ رو همدیگه هرروز خواممی -

 .داد تکون رو سرش سیوان
 .خودته مال -
 :گفت محسن به رو
 .درموردش بزنم حرف خودم خوامنمی بده، توضیح بهش اومد پدرم، وقتی مورد در راستی آ. بده رو ترتیبش -

 ساختمون سمتبه بهم کردننگاه بدونِ بگه؟ خودش خواستنمی چرا بود؟ چی منظورش. کردم نگاهش مشکوک
 .رفت

 .اومد سمتمبه محسن
 .بریم بیا. آزاد یفضا تو سرخری هیچ بدونِ! عالی موقعیت چه اوف -
 .باشیم هم دید تو که جوری اما رفتیم؛ باغ وسط سمتبه
 محسن؟ شده چی -
 دیدی؟ رو باباش حاال تا -

 .کردم فکر کمی
 .نبودم مشترکشون هایمهمونی تو نه -
 .کنی بازی نقش جلوش باید تو. دیدمش من -

 .کردم تأیید رو حرفش
 ..س بایدن تانیام من دونهنمی اون. دونممی آره -

 :گفتم لکنت با. فهمیدممی رو هاشونحرف تازه. شد گرد هامچشم موند، دهنم تو حرف
 سیوانم؟ عاشق کنم تظاهر باید من -

 .بست آره معنی به رو هاشچشم
 .نکن فکرشم. نداره امکان -

 .شد عصبانی
 خاکسترتم بزنه اتیش وسط مینه رو تبچه و خودت تا ایدختره همون تو بفهمه بذار اصالً. کن لج خب،خیله -

 هان؟چطوره؟ هومان، واسه بفرسته
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 .کشیدم عمیق نفس چندتا
 مونه؟می روز چند. بسه خب، خب -

 .داد تکون رو سرش
 ...اما بره؛ کنه ردش سریع سیوان احتماالً. هفته دو هفته یه دونم،نمی -

 .دادم شالم زیرِ رو موهام
 هست؟ چی دیگه چی؟ اما -
 .دکر مکث کمیه
 ...سوم طبقه. نیست کردنبازینقش شهمه -
 .زد بیرون دود مکله از
 !عمراً دیگه این -

 .کنه آرومم کرد سعی
 .باشه باال اتاقای اون از یکی باباشم اتاق احتماالً. طبقه اون بری باید تو ببین هرکی، ...آه ویدا. تانیا ببین -

 :نالیدم
 بمونم؟ سیوان پیش برم میگی -

 .کنه قانعم کرد سعی
 .داره دوست سیوان -

 .کنم تحمل تونستمنمی اما زدم؛می داد نباید
 !ندارم دوسش من اما -

 :نالید. بود ناراحت و عصبانی خسته، غمگین، هاشچشم
 .لعنتی طبقه اون بری باید باالخره تو. تانیا نیست پدرش فقط موضوع -

 رو این فهمیدنمی چرا. برم سیوان سمتبه باید آخرش بود گفته انقدر. بود روگفته هاحرف این انقدر شدم خسته
 خوام؟نمی

 .سوم طبقه بری تونیمی که هستی کسی تنها تو تانیا -
 بود؟ چی منظورش. شدم الل حرفش با که بزنم داد خواستممی
 محسن؟ چیه منظورت -

 . کنهمی قمار جونش سرِ داره انگار. داد قورت رو دهنش آب
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 چیزایی یه از منم حتی من، حتی سیوان؟ دستور به مگر نمیره طبقه اون به ایخدمه هیچ یدینفهم تو یعنی -
 !کنممی خواهش. کن اعتماد من به بار یه. دربیاری سر ازشون باید تو! تانیا خبرمبی

 ناو. گروهه ارشد اون میشه؟ مگه دونه؟نمی اون که هست چیزایی یه بود؟ چی منظورش. موندم گیج منم. رفت
 به نگاهم. افتادم راه ساختمون سمت به. کنهمی ریستوراست رو هاکار رئیس از بیشتر حتی و رئیسه کنار جاهمه
 .اومد بیرون آریا اتاق از خدمتکار. رفتم باال هاپله از آروم. بود ایستاده پنجره یه پشت سیوان. شد کشیده سوم طبقه

 پسرم؟ چطوره -
 .کردم عوض رو پوشکش. خانم خوبه -

 همیشه نازم پسر. آریا پیش رفتم. کردم عوض شلوار و تیشرت یه با رو هاملباس. اتاقم رفتم و دادم تکون رو سرم
 عمو به باید کنه؟ کارچی باید مامان. کردم مرتب دستم با رو کمش موهای. اومده مامانی ببین شو بلند. خوابه

 دوم، پله اول، پله. شد می ختم باال طبقه به که هاییپله تِسم رفتم شدم، بلند و کشیدم آهی کنه؟ اعتماد محسن
 آروم ...در اولین همراهمه؟ عذاب این ابد تا نه یا کنم؟ فراموش رو گذشته میشه یعنی. سوم پله بکنم؟ باید کارچی

 دستگیره روی نگاهم. ایستادم بزرگ دری جلو. بود بودنشخالی طبقه این عجیب نکته. خالی اتاق یه. کردم بازش
 ازشون محسن که باشه چیزای از پر باید که اتاقی همون. مخوفه در همون این. بود انگشتی اثر در قفل. موند در
 خبره؟بی
 کنی؟می کارچی اینجا تو -

 .اومد نزدیک قدم یه. گذاشت دیوار کنار میز روی رو شقهوه فنجونِ سمتش، برگشتم آروم هوف،. پریدم باال
 ببینی؟ رو تاقا توی خوایمی -

 .انداختم باال رو هامشونه
 .ترسوند پدرت از رو من تو از بیشتر محسن -

 .باشه خیالبی کرد سعی و انداخت مشونه دورِ رو دستش
 کنی؟می قبول بابام از ترس خاطربه یعنی این -

 .خندید
 .خوبه همینشم -

 هم همراه. شد باز تیکی با در و شدن سبزرنگ قفل کوچولوی هایدیایال. نشست قفل صفحه روی انگشتش
 :گفت و گوشم دمِ آورد رو سرش. بود زیبا و بزرگ العادهفوق اتاق یه. بود اینقره مشکی اتاق. شدیم اتاق وارد

 چطوره؟ -
 .بذارن آماده برام میز روی رو هاراز نبود هم قرار خب. انداختم دقیق نگاهی. شدم جابهجا کمی
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 .خوبه یخیل... یعنی خوبه، -
 .نشست ایشنقره مشکی تختی رو با بزرگ تخت روی. خندید

 .شدی موندگار شاید دیدی، چه رو خدا. اومد خوشت که خوبه -
 .بود بهتر زدمنمی حرف باهاش نداشت، کاری بهم. کنم سر باهاش جوریچه! هوف. گرفتم گاز رو لبم

 .ایستاد جلوم اومد
 کنی؟ تمرین االن از خوایمی -

 .رفتم هغرچشم
 .خیرمنه -

 .خندید
 .نکن کولهوکج رو چشت حاال خب -

 .کرد ـغلم*بـ یهو. شد قطع شخنده
 هوم؟ میشی، من مال روزی یه باالخره کنی مقاومت هرچقدرم -

 !اومدمنمی لعنتی اتاق این تو کاش. اومدمنمی باال کاش. خورد پیچ دلم
 .میشن ـلقه*حـ دورم دستا این روز یه باالخره -

 نخوام؟ رو هومان دیگه من که رسهمی روزی یعنی. نشستم اتاق وسط. شد سست پاهام. رفت کرد، ولم
 دویدم و شدم بلند. خوامنمی رو لعنتی اتاق این برسه، روز اون خوامنمی. خوامنمی. ریخت مگونه روی هاماشک
 . کردم حبس آریا اتاق تو رو خودم و پایین رفتم

 اصالً سیوان انگار واقع در. بود ترسناک واقعاً بود، محسن با حق. بود کرده تأییدم سرش با و بود داده دست پدرش
 نگران بودم نگران. بودم نشسته پدرش رویبهرو سیوان کنار. بود بهتر خیلی سیوان اون مقابل در نبود، اون پسر

 بفهمه اگه افته؟می اتفاقی چه تانیام من بفهمه باباش اگه. بودم وجودم تو بودن انداخته سیوان و محسن که ترسی
 نکرده؟ شک یعنی نیست؟ پسرش یبچه بچه، این

 .کردم نگاه بهش سیوان صدای با
 .بودن شما با پدر. عزیزم -

 :گفتم و انداختم رومبهرو مرد به نگاهی دادم، قورت رو دهنم آب
 .نبود حواسم ببخشین -

 .خندید
 !خانمعروس نیست، خوب زیادشم خیال و فکر -
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 .انداختم پایین رو سرم
 .خواممی معذرت بله، -
 بود؟ تو کارِ دالوری هایخونه -

 :داد ادامه. کردم نگاه بهش و اوردم باال رو سرم
 ...که دونیمی -

 :کرد قطع رو حرفش سیوان
 .پدر نداره خبر چیهمه از ویدا -

 :گفت و داد تکون رو سرش مرد
 .خوبه -

 .دزمی حرف ترسناک واقعاً
 .نعفته به ندونی رو چیزا خیلی -

 :گفت و گذاشت ـمرم*کـ پشت رو دستش سیوان
 . باال بری تونیمی -

 عروسیمون بزرگ عکس قاب به نگاهم. اتاقم تو رفتم. گذاشتم تنهاشون ای«اجازه با» گفتن با و کردم شکر رو خدا
 رفتم. گرفت مخنده! من اتاق چرا زد حدس شدمی البته. بودنش اینجا آورده بود ایقهوه توش هامچشم چون. افتاد

 لبخند. بود رنگ سبز آریا و آسا و هومان هایچشم مثل حاال که هامچشم به. کردم نگاه آینه تو و اتاقم آینه سمت
. بود هومان کاش. ـوسیدم*بـ دادمی نشون رو رنگم سبز هایچشم پیش لحظه چند که جایی دقیقاً رو، آینه و زدم
 .چسبوندم در به رو سرم. شنیدم خنده صدای که در سمت رفتم. پسرم پیش برم بهتره دمکر فکر

 .بهتره بدونه کمتر. باشه حالیشون چیزیم یه که برسه چه قدرتمندن جوریشمهمین ـا*زنـ. بهتره جوریاین -
 در پشت انقدر! کن مراقبت ازش خدایا. مرد این نیاره مبچه سر بالیی یه. افتاد شور دلم. بود آریا اتاق در صدای
 :سیوان بابای صدای پشتش و دراومد صدای تا نشستم

 .سیوان بده ادامه رو تو راه باید این. بیاره بارش لوس و نارنجینازک زنت نذار. بیار بارش مرد -
 اون به انهوم. هومان یبچه هیچ، حاال من. بشه اینا مثل مبچه مونده همینم خدایا. خورد پیچ دلم رفت، گیج سرم

. بشن دور تا موندم منتظر کمیه. کردمی مورمورم فکرش! نه وای... شبچه وقتاون بود؛ پلیس پسرداییش. خوبی
 .کردم ـغلش*بـ و بستم رو در. رفتم آریا اتاق سمتبه و کردم باز رو در سریع

 .شیب اینا مثل ذارمنمی. نکنا گوش رو اینا حرف. بشم قربونت الهی مامانی؟ خوبی -
 :کردم زمزمه و گوشش دمِ بردم رو سرم آروم
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 وقتاون... پلیس شایدم. دکتر شایدم. بشی مهندس و بخونی درس باید اون مثل. بشی واقعیت بابای مثل باید تو -
 خب، آره زندان؟ ندازیشمی کنی؟می دستگیر مامانتم ببینم. کنی دستگیر بدش کارای تمام خاطربه رو مامانت باید

 .نه یا باشه مامانت حاال. بده آدم بدم، آدم. خوبیه دمآ پسرم
 :گفتم باز. کردم مکث کمی

 . میدی مامانی به خوب حسای تو. نمیشه ناراحت مامانی کنی کاری هر تو پسرم -
*** 
. اومد پایین هاپله از خدمتکاری. اومدمی حرف صدای. بمونم سیوان پیش که میرم خودم پای با دارم شدنمی باورم
 .شد متوجهم پدرش. بودن نشسته میز یه دور هم پیش. بره باال این دادن اجازه هستن خودشون که حاال حتماً

 !ویدا بیا. ویدا آآ...بود چی اسمش. عروس بیا -
 .رفتم جلوشون

 نیستم؟ مزاحم -
 .بود چرت خیلی که واقعاً. خندید

 .مزاحمم من بعد به ساعت این از دیگه، نه -
. رفت دری سمتبه و شد بلند باباش! بدبختی چقدر خدایا. کرد نگاهم سیوان. خندید مزخرفش حرف به خودش و

 پشتش و میزی سمت رفت توجه بدونِ شدیم، که اتاق وارد. رفت اتاقش همون سمتبه و شد بلند هم سیوان
 :پرسیدم. کرد باز رو تاپشلپ. نشست

 کنم؟ عوض رو لباسم کجا -
 :گفت بیاره، بیرون تاپشلپ یتو از رو سرش اینکه بدونِ

 .نداره فرقی پس. نداره دوربین اتاق -
 با رو لباسم بوده؟ کافی بیرون هایدوربین نه، یا پیچوندمی داشت نیست؟ مهمی اتاق این مگه. کردم تعجب

 .برگشتم سیوان سمتبه خودم صدای شنیدن با. کردم عوض راحتی شلوار و تیشرت
 .بشی اینا مثل ذارمنمی نکنا، گوش رو اینا حرفِ -

 اما. گفتم بلند رو حرف این نبود حواسم موقعاون اصالً. کنه چک رو هافیلم من جلوی کردمنمی فکر. ایستاد قلبم
 .گرفت قرار من رویبهرو تا چرخوند رو صندلیش. خوادنمی دلم بدونه بذار نداره، عیب

 دا؟وی نیستی ما مثل هم تو مگه بابام؟ من، اینا؟ مثل -
 .کنم نگاهش کرد مجبورم و گرفت رو مچونه. بود دهنم توی قلبم. ایستاد جلوم. شد بلند
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 خوبی؟ اونا مثل هم تو کردی فکر دادی تشکیل خانواده باهاشون کردی، ازدواج باهاش. گشتی خوبا با مدت یه -
 .هستی اینا مثل هم تو نه،

 که کمیه. گذاشت هاشچشم روی رو ساعدش و شد وول روش. رفت تخت سمتبه و کرد ول شدت با رو مچونه
 :اومد دارشخش صدای گذشت،

 .بکپ بیا زده؟ خشکت چرا -
 و عجیب دنیای وسط اینا، وسط وسطم، این االن که بود من تقصیر مگه. کردم پاک رو اشکم. خوردم تکونی

 که ایفاصله بیشترین با و دکر رو پشتش. رفتم تخت سمتبه آروم اینام؟ مثل که منه تقصیر مگه کثیفشون؟
 .خوابید کنه، درست تونستمی

*** 
 .دارم دوست چقدر من که دونیمی... خب ببخشید هومان؟ -

 .خورد تکون نه معنی به ششونه
 نکنی؟ قهر هابچه مثل میشه! محترم آقای -

 .گرفت مخنده. خورد تکون شـردونه*مـ و پهن هایشونه دوباره
 .میرمامی من بخوابی جوریاین. گهدی ببخشید هومانم، -

 با سیوان. خوردم جا و هزار رو رفت قلبم ضربان. برگشت نکرده صداش هنوز. گذاشتم بازوش روی رو دستم
 :گفت بازنیمه هایچشم

 چیه؟ -
 :بزنم لب تونستم فقط. برداشتم بازوش روی از رو دستم آروم. کردم بغض

 .نیفتی -
 نبود؟. بود هومان ولی بود؛ توهم شهمه زدم؟ توهم. ریخت صورتم روی هامشکا. خوابیدم بهش پشت و برگشتم
 :گفت و برگشت

 خوبه؟... کنمنمی رو پشتم دیگه. نکنه خدا -
 :گفت و خوابید سقف به رو
 .کنممی قهر جوریاین -

 :گفتم و گذاشتم سرش کنار رو سرم شدم، کتفش آویزون
 .خوبه جوریاین اوهوم -

 .داد هلم
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 .که نمیشه قهر دیگه که جوریاین ...اِ اِ -
 ! ببینم هم رو خوابش کاش

 :گفتم آروم. بود نخورده تکون جاش از هم سیوان. چرخیدم جام تو. بردنمی خوابم لعنتی آه
 سیوان؟ -

 :زدم صداش تربلند. نداد جواب
 سیوان؟ -

 دوربینی هیچ اینکه. بخوره رو تکون کمترین تخت کردم سعی و شدم بلند تخت روی از آهسته. نداد جواب بازم
. باشه خواب سیوان االن مثل اینکه مگر باشم؛ اتاق این تو تونمنمی زیادی مدت من خب اما نفعمه؛ به نباشه اینجا
. کردم چک رو دیوار تموم و پنجره سمت رفتم دیوار ـل*بغـ از. باشه خواب که داشتم شک هم االنش همین البته
 تجسسم به و خوابه سیوان بشم مطمئن تا گذروندممی وقت کمیه باید. نداشت وجود دیوار روی غیرمعمولی چیز

 نگاه ما به ازش سیوان روز اون که بود ایپنجره همون این. شدم خیره بیرون به و کردم باز رو پنجره. برسم
 .بستم رو پنجره کنه تغییر اتاق هوا اینکه از قبل. کردمی

 .نشستم جلوش رفتم
 خوابی؟ انسیو -

 :کردم زمزمه. بود منظم نفسش. نخورد تکون هاشپلک
 .بگردم رو اتاقت باید که ببخشید -

 با هم رو دلیلش هرقسمت، به شدننزدیک از قبل. بود تاریک تاریکِ تقریباً اتاق خب اما داشتم؛ شورهدل. شدم بلند
 چیزی با بود، گذشته چقدر دونمنمی. بشه بلند هم آژیری صدای هرلحظه داشت امکان چون. کردممی تکرار خودم

 اما نه؟ باشه اونجا تو باید هاراز یهمهً حتما. خوابیدم و تخت تو رفتم سریع و اومدم عقبعقب کردم پیدا که
 فکر ایدیگه چیز به خوابیدن جز کردم سعی و بستم رو هامچشم. کرد باز رو اونجا نمیشه که هم الکی جوریهمین
 .نداشت رو موضوع این به فکر کشش بدنم اًواقع. نکنم
*** 

 سیوان گذشت، که کمی. بود هم محسن باراین. بودیم نشسته آالچیق تو حیاط توی. گذشت فرساطاقت یهفته یه
 تو. بودم لحظه این منتظر خیلی هیچ، که نبود هم بد اصالً البته. فرستاد نخودسیاه دنبال رو محسن و من رسماً

 :گفت محسن. ایستادیم ازشون قسمت دورترین
 خبره؟چه باال -

 . انداختم باال رو مشونه
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 .خالی تقریباً و معمولی چیدمان یه معمولی، ساختمون یه. هیچی -
 .کرد تعجب محسن

 !نبود؟ عجیب باال اون هیچی یعنی -
 :گفتم سریع. کنم اذیتش نبود وقت این از بیشتر

 .بود سیوان اتاق ترعجیب همه از چرا، -
 .بود آروم آروم صدام

 .خب -
 اما نکردم؛ باور اولش. نداره دوربین اتاق. خودشه انگشت اثر فقط احتماالً که داره انگشتی اثر قفل سیوان اتاق -

 کوچیکه در یه. دره یه لباساش اتاق و کارش میز بین خوابش،رختِ از تروراون چندمتر. شدم مطمئن کردم که دقت
 .میشه باز خودش انگشت اثر با بازم که
 .رفت فرو فکر تو. بودم نزده حرف تند قدراین حاال تا
 هست؟ تو اون چی میگی تو -

 :گفت آروم. کرد نگاه بهم
 .بگم بهت چیزی االن تونمنمی -

 .شدم عصبانی
 رو مچم سیوان اگه. گشتم رو لعنتی اتاق اون و کردم رو ریسک اون تو خاطربه من تونی؟نمی چی یعنی -

 چی؟ رفتگمی
 :گفت و کرد نگاهم ریلکس

 .گفتیمی بهش کردی،می هم سرِ دروغی یه -
 ...تو خاطربه من. محسن پررویی خیلی -
 .باشی مهربون میره، باباش وقتی امروز سیوان با باید ببین! هست خودتم خاطربه -

 .کردم اخم
 ...هفته یه همین. بابا برو! چی؟ -

 :نالید
 . دارن پرواز دوتاییشون شب ولی نفر؛ یه یخونه میره باباش. ساعته چند فقط -

 .کردم اخم
 باباش؟ و سیوان شون؟دوتایی دارن؟ پرواز -
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 .دبی میره باباش با داره آره، -
 :کردم زمزمه

 .دبی -
 .شدمی کم داشت محسن صدای

 .بره شب تا ننداز راه دعوا فقط. آره -
 دبی؟
*** 

 گذشته
 .جاهمین گردیمبرمی گروه یهمه دوباره افتاد آسیاب از که آبا. تهران ریممی هم ما. دبی میره رئیس -

 .کردم اخم
 نیستیم؟ گروه یه ما مگه بریم؟ نباید رئیس با ما چرا -

 :گفت هاملجبازی از کالفه محسن
 .ترکیه بریم باید شو؛ آماده بدو حاال. بیفته خطر تو رئیسم بریم باش اگه داره امکان! رئیسه اون -

*** 
 حال

 به تمام یهفته یه کنه؟نمی رها رو آدم آدم، یگذشته چرا. ترکیه بره خواستمی سیوان. شدمی تکرار داشت گذشته
 سیوان. کردممی مقایسه هومان با رو اون فقط من. شدنمی اما خواستم؛می یعنی. کردم نگاه دیگه جور یه سیوان
 آورد، گیر که تنها رو من باباش. کشیدمنمی دست مسخره ییسهمقا این از خب اما نیست؛ هومان شبیه اصالً

 :پرسید
 داری؟ دوست رو سیوان چطوره؟ زندگی -

 :گفتم دلم تو شد؟می چی گفتم،می باباش به رو این اگه. شکستمی رو قلبم فقط سیوان و بود گند زندگیم
 داری؟ دوست رو هومان. بود چطور هومان با زندگیت تانیا -
 :دادم رو خودم سؤال جواب و کردم نگاه سیوان یبابا به
 .من برای بود نیافتیدست یستاره یه سیوان رؤیا، مثل. عالیه چیهمه -

 .بودم متنفر هاشهخند این از چقدر. خندید
 !بیای نظربه عالی که بگی چی دونیمی. هستی باهوشی دختر -
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 انقدر چرا دونمنمی حاال اما نیست؛ شدنیفراموش مانهو جورههیچ که فهمیدم موقعاون بگم تونممی همین،
 .داشتم ازش خاطره یه چون شاید. بود قبل مثل برام دبی به رفتنش

 ویدا؟ میگم چی شنویمی -
 .کردم نگاهش گیج

 ها؟ -
 باشه؟. باهاش باش خوب ساعت چند یه هوف، -

 :کردم زمزمه آروم
 .باشه -

 .اومد سیوان صدای
 .ببر رو پدر محسن -
 .چشم -

 .افتادم راه دنبالش. رفت مکث کمی از بعد هم سیوان و رفت محسن
 دبی؟ میری داری -
 .داد جواب سرش با
 .نگفتی بهم -

 .ایستاد
 .دیگه گفت محسن -

 .افتاد راه دوباره. بود سردخون چقدر
 دیگه؟ االن -

 .انداخت باال رو لعنتیش هایشونه دوباره
 داره؟ فرقی تو برای -

 .میشه دعوامون دوباره االن. باشم خوب این با جوریهچ من آخه
 میری؟ کی -
 .برگشت سمتمبه. ایستاد کردم؟ بغض چرا وا
 برات؟ مهمه. هشت ساعت -

 .انداختم باال رو مشونه
 .پرسیدم جوریهمین نه، -
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 :پرسیدم و ایستادم هاپله دمِ. رفت باال هاپله از. افتاد راه و برگشت دوباره. کرد نگاهم مشکوک
 گردی؟برمی کی -
 .ببیندم بتونه تا برگشت رو رفته یپله چندتا میره؟ اینکه از ناراحتم واقعاً. خوردم جا خودمم من خورد؟ جا

 .بود شده دارخش صداش
 . ترزود شایدم دوماه، ماه،یه. دونمنمی -

*** 
 تو و اومدمی هرروز تقریباً بود، نرفته هشهمرا که محسن هفته، یه این توی. بود گذشته هفته یه. بود رفته سیوان

. بگه چیزی یه خواستمی انگار بود؛ مشکوک کمی امروز اما. بود رئیس دستور آخه. زدمی سر بهم خاص ساعت یه
 .کردم بهونه رو آریا

 اومدی؟ امروزم! محسن اِ -
 .رئیسه دستور -
 .پسرم بخوره هوا کمیه بیرون بریم بیارم رو آریا بذار پس -

 :پرسیدم. رفتیم حیاط به و آوردم باال طبقه از رو آریا
 شده؟ چی -

 :زد لب. بود نگران هم خیلی بود، نگران
 .ببرمت اینجا از خواممی -

 .زد بیرون حدقه از هامچشم
 !چی؟ -

 .گرفت دستش تو رو سرش
 !تهران ببرمت هفته یه. هفته یه فقط -

 .شدم گیج
 بگم؟ چی بهش. دیونگیه نه نه هومان؟ پیش ببری رو من خوایمی -

 .بود شده کمتر نگرانیش اما خورد؛ رو لبش
 پیشش؟ بری خوایمی پس -

 .گرفت مخنده
 .خواممی که معلومه شدی؟ دیوونه -

 .بود ولی بود؛ رنگکم لبخندش
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 .برگردی باید. هفته یه فقط اونم. بفهمه نباید کسی اما پیشش؛ برمتمی -
 .کردم اخم

 .غیرممکنه بفهمه؟ رئیس اینکه بدونِ کنی؟ رو کاراین خوایمی چرا -
 .داد تکون رو هاششونه

. خودت کمک با البته. فهمهنمی رئیسم. ببینی رو هومان داری نیاز تو. کنممی رو کاراین چرا فهمیمی بعد -
 .نداره وجود ممکنیغیر
 .شدم خم سمتشبه
 .هفته یه به برسه چه فهمه،می سیوان نباشم خونه این تو ساعت یه من -
 فهمه؟می کجا از -

 .شدممی دیوونه داشتم
 .هست جاهمه که لعنتی دوربینای این از. فوضول خدمتکارای این از کجا؟ از -
 من آدمای نظر زیر که هم دوربینا. کنممی ردیف خودم هم رو اونا که نمیارن نه حرفم رو بقیه نفرشون،سه جز به -

 .بکنی باید تو که کاری مونهمی. کنممی ردیفش خودم. میشن چک
 رو اونا سیوان چی؟ سیوان پس... هادوربین اما کنن؟می گوش محسن حرف به هاآدم این یهمه یعنی. شدم دیوونه

 :گفت بزنم، حرفی اینکه از قبل. کنهمی چک
 اتاق تو بزنی حرف تو هک هروقت. کنهنمی چک سوم طبقه جز رو دوربینا از کدومهیچ فیلمای وقتهیچ رئیس -

 .میشه ارسال رئیس برای صوتی فایالی فقط آریا،
 .کرد مکث

 ارسال رئیس برای درستش زمانای تو که احتیاجه هرچی حاال و هفته یه توی تو حرفای از صوتی فایل چندتا به -
 .بشه
 .بزرگ ریسک یه نبود؟ ریسک این آخه اما میگه؛ چی فهمیدممی
 کنی؟می رو کاراین چرا چی؟ خودت هیچ، من بیفتیم، گیر اگه کنی؟می ور کاراین چرا محسن -

 .انداخت پایین رو سرش
 .ببینی رو هومان باید. تانیا بگم بهت تونمنمی ندیدی رو هومان اینکه از قبل تا که هست چیزایی یه -

 .زدم حدس
 بهت تا بشم هوایی و ببینم رو ومانه فرستیمی رو من داری داری؟ احتیاج من به که بکنی خوایمی کارچی -

 بزنی؟ دور رو سیوان تا کنم کمک
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 .گرفت مخنده. شد گرد هاشچشم
 شاید که کنینمی فکر وقت، همهاین خالی، زمان همه این لعنتی یخونه این تو من محسن نداشتی؟ رو توقعش -
 کنم؟ فکر کارات و تو به

 .مالید رو هاشچشم. افتاد پایین سرش دوباره
 و خودت و کنی ـیانـت خــ صدباره باره،سه دوباره، سیوان به که قدراون داری؛ دوست رو هومان که شو مطمئن -

 .بندازی خطر به رو تبچه
 . شد بلند

 هرکاری بعدش و تهران ریممی هیچ، که بود مثبت جوابت اگه پیشت، میام دوباره فردا. تکی کارت تو دونممی -
 .کنیمی فراموش امروز حرفای صورت این غیر در برسی؛ هومان به تا میدی انجام خواستم

 :گفتم سریع
 بودم؟ کجا چندماه نمیگه اون پیشش برگردم من چی؟ هومان -
 بدونه باید برمیاد، ازت کارایی چه هستی، ایالعادهفوق دختر چه تو بفهمه باید اون. کنممی ردیفش برات خودم -

 .کردیمی فرار چرا
 :مپرسید باز
 .پلیسا از ترسی؟نمی ازش. داره سروکار پلیسا با اون -

 .داد تکون رو سرش
 .نیستم ترسو سیوان مثل من -

 :پرسیدممی سریع و اومدمی ذهنم توی هاسؤال
 ندم؟ انجام خوب رو خوایمی که کاری اگه چی؟ نرفت پیش خوب چیهمه اگه -
 .شد خیره هامچشم تو
 .ندارم شکی بهت -
 کنار رو اون خواستمی کنه؟ کارچی سیوان با خواستمی محسن افتاد؟می اتفاقی چه داشت. بودم گیج جِگی. رفت و

 اما کنه؛می مخفی ازش رو چیزی چرا سیوان بفهمه خوادمی و خودشه نگرانه محسن کردممی فکر اولش بزنه؟
 این باشه، داشته دوست رو من هرچقدرم اون. فهمیدممی نبودم، احمق. دادمی باج بهم داشت واضح محسن

 چه چی؟ اما بدم؛ انجام براش کاری یه خوادمی که بود کرده قبول خودش اون اما دونم،نمی. نیست عادی هاشکار
 ترسید؟نمی من از. کنه ـیانـت خــ رئیس به خواستمی سال همهاین بعد محسن رئیس، به ـیانـت خــ جز کاری؟

 باید. دادنمی اهمیت هاموپرتچرت به هم سیوان. کردمی تکذیب خب، آره فتم؟گمی سیوان به و رفتممی اگه
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. شدم ولو تخت روی شد، تموم که کارم. دادم انجام رو بود گفته که کاری. برداشتم رو تاپملپ. کنم جمع رو حواسم
 محسنه؟ هایآدم نظر زیر خونه دوربینای تموم یعنی

 اون هومان، اما میگه؛ بهم خودش حتماً کنه؟ ـیانـت خــ رئیس به خوادمی چرا داره، گروه تو زیادی قدرت محسن
 کسبی دختر یه یتیم؟ دختر یه کنه؟می قبول واقعیم هویت با رو من کنار، به اینا چندماه؟ بعد کنه؟می قبول رو من

 .شبچه مامانِ زنشم، من خب، آره فقیر؟ و
 رو هومان تونممی یعنی. ترسناک و عجیب. بود عجیب زندگیم چقدر. افتاد عروسیم بزرگ عکس قاب به نگاهم
  ببینم؟
*** 

 .کرد اشاره چشمش با محسن. رفت باالخره زیادی مکث با و گذاشت رو میوه ظرف خدمتکار
 .وفاداره سیوان به بدجور این بینی؟می -

 :داد ادامه دوباره
 شد؟ چی خب -
 .انآماده فایال -
 .دونستممی -

 .گرفت مخنده
 .کردینمی رو کاراین وگرنه گذاشتی؟ درمیون باهام که بودی مطمئن انقدر -
 سر بهت مثالً و بیام هرروز روزا این مثل باید چون تهران؛ بیام تونمنمی من. میری پشتی در از نفر یه با امشب، -

 فهمننمی همین برای اال؛ب طبقه بره کسی ذارمنمی. من با کاراش بقیه. میشی مریض امشب از مثالً هم تو. بزنم
 !کشمتمی کنی، بدبخت منو. هفته یه فقط تانیا،. برگرد و تهران برو وصداسربی تو. نیستی خونه توی تو

 :گفتم
 .ببرم پسرمم خواممی -

 .شد گرد هاشچشم
 .برگردی عمراً ببری پسرتو. عمراً -
 .ببینه رو واقعیش بابای باید ببرمش، باید. برممی -
 !باباش به برسه چه کنه،می حس زوربه رو تو اون .کن بس -

 :گفت و شد بلند
 .کنسل چیهمه اصالً، خیالبی -
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 .شدم عصبی
 .باشه. باشه -

 :نالیدم
 !محسن باش مراقبش -

 .داد تکون رو سرش
 .دیگه باشه حواست امشب خب،خیله -

 . بود مئنمط خیلی. نبود خیالشم عین محسن اما بودم؛ نگران. دادم تکون رو سرم
*** 
 ذرهیه آسا و هومان دیدن واسه دلم. بودمش آورده خودم اتاق تو که آریا به رو گاهی خوابیدم،می سقف به رو گاهی
. کرده تغییر انقدر وقتی هم اون محسن، به اعتماد ریسک اصالً اینجا، تنها آریا گذاشتن ریسک خب اما بود؛ شده

 ...خودش حاال وقتاون کنم، کار سیوان برای گفت من به خودش محسن
 :کردم زمزمه آروم. خوابیدم آریا به رو
 فقط کنم،می فکر که حاال آریا،. گردمبرمی سریع بینممی رو بابایی میرم. ذارممی تنهات ببخشید مامانی، -

 کاش. ببینم رو شدنتبزرگ و دارم نگه جایی همین توی جوریاین رو تو تونمنمی من. نیست کافی موندتزنده
 نه؟ مگه بودی راضی هم تو مامان؟ هوم. مردیممی باهم اول روز همون موندوتایی
 پیشنهاد و بشم هومان دیدن خیالبی اصالً. بود افتضاحی چیز چه اه. آریا تنهاگذاشتن با مساوی هومان دیدن

 نخواد؟ رو شبچه اگه واد؟نخ رو من دیگه هومان اگه. پسرم با هومان پیش برگردم بارکییه و کنم قبول رو محسن
 سیوانه مثل هم اون باالخره چی؟ هومان پیش برگردم نذاره محسن اگه. شهبچه هم آریا زنشم، من. نداره امکان نه

 آره بدم؟ انجام براش رو خوادمی که کاری اون که میگه الکی نکنه هومان؟ پیش برم بذاره معلوم کجا از دیگه،
 مطمئن خودش از انقدر نه یا. کنه رو ریسک این چرا. بدم لوش پلیس به شاید هومان، پیش برم من اگه دیگه

 یه بازم مجبورم اما نیست؛ مهم کمش هومان، پیش برگردم من اگه اصالً برم؟ بذاره و نترسه پلیس از که هست
 اگه. کنم جبران رو هامدروغ باید تازه. بگم دروغ هومان به دوباره خوادنمی دلم نه، آه. بگم دروغ بهش رو چیزایی
 یه. پنجره سمت رفتم. بود وقتش. شدم بلند اومد، پنجره از که صدایی با! خدا وای نکنه، باور رو هامحرف هومان

 برم؟. بود ایستاده درخت پشت تاریکی تو نفر
 :کردم زمزمه. شد کشیده آریا سمتبه نگاهم

 پسرم؟ برم -
 .کردم ـغلش*بـ و سمتش رفتم. بیاد پیش سرعت این به و راحتی به که نبود چیزی نزدیک از هومان دیدن
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 .نمیشه راضی هم هومان حتی. ذارمنمی تنها اینجا رو تو نه -
*** 

 .کردم نگاه بهش تعجب با
 !و ...ت... تو-

 .زد خبیثی لبخند
 ..نِگ -

 .گرفت رو دهنم و پرید
 زنی؟می صدا رو نگهبان وقتاون کنی،می فرار داری خودت تو شدی؟ دیوونه -

 .زدم پس رو دستش
 اکی؟. کنینمی وبیدادداد ولی دارم؛برمی -
 :گفتم آروم. برداشت رو دستش تا گفتم باشه سر با
 ها؟ کنی؟می غلطی چه اینجا تو -

 .انداخت باال رو هاششونه
 .تهران ببرم اینجا از رو جیغوجیغ دختر یه بیام دادن دستور من به -
 ...اب مونده همینم. عمراً -

 گفت؟ چی. کردم مکث
 تو؟ به محسن؟ -

 .شد شروع ذهنم تو هایجرقه
 ...ببینم -

 :گفت بگم، چیزی اینکه از قبل
 .کنهمی روزا همین هم محسن کردی، ـیانـت خــ تو رئیس، به کردم ـیانـت خــ من -
 .خندید شمزهبی حرف به خودش و
 .تلفمخ هایانگیزه با حاال. گروهیم یه تو همه ما پس -

 .بود هم درست هاشحرف خب اما بود؛ مسخره واقعاً
 چیه؟ این آآ. ببینی رو جونهومان دردسربی کنم کمکت کممیه. بیارمت تهران ببرمت گفته محسن هرحالبه -
 .کرد اشاره دستم بچه حمل ساک به
 .تانیاخانم نسازی اومدی. تو فقط گفت محسن -
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 .انداختم باال رو مشونه
 .نمیرم آریا بدونِ من -

 .داد تکون رو سرش
 .برگرد بدو ...بدو. نمیشه جوریاین -
 .کوبیدم بهش آزادم دست با
 .ورزان نکن لج -

 .مالید رو بازوش
 .بگم محسن به باید بذار -

 .درآورد رو گوشیش
 . بیندتمی یکی االن. کمیه وراین بیا -

 .بودیم ایستاده خونه پشتی باغ توی هایدرخت پشت
. هست حواسم باشه خب، خیله. نمیشه حالیش این گفتم،. انداخته راه خودش دنبال شمبچه این! محسن وال -

 .بپیچونه رو من بخواد این نیستم مغزشل
 .کنهمی کارچی ببینم بپیچونمش تهران تو گفتمی شیطونه. گرفت مخنده

 .آروم. بیا دنبالم هیش -
 این تو مدتم تمام که بودم من آورددرنمی سر جاهیچ از که کسی تنها انگار .بود بلد رو خونه این هایجا تمام! واو

. نیاد وجود به پسرم و خودم برای مشکلی تا بیام آسه برم آسه که کردممی رو سعیم تمام من هرچند. بودم خونه
 :زدم داد. اومد یادم چیزی یه یهو. نشستیم ماشینی توی باالخره تا کشید طول ساعتنیم
 آره؟ کردین،می بازی نقش من برای تهران تو اشم -

 .آورد باال تسلیم نشونه به رو هاشدست. زدم شکله پس. خندید غشغش
 . خواستی جوریاین خودت کن باور -

 .کردم اخم
 .زدین گول رو من محسن و تو -

 .کرد اخم هم اون
 کردی؟ کارچی تو اما دادم؛ دوستی دست بهت. سراغت شمال اومدم من. کرد ریسک شدنمی ولی نه؛ -

 .پیچید سرم توی هاشحرف شمال، هایصحنه
 .کنینمی ـیانـت خــ سیوان به گفتی و زدی زل چشمام تو. گرفتی دیدهنا منو -
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 :بشه تیکهتیکه هاشحرف شد باعث شخنده. خندید یهو
 شدی؟ انهوم قعاش کردی؟ ـیانـت خــ...سیوان به که ...نشد ماه یه ...ماه یه... اما -
 صدای محسن، صدای. بود بازی یه شهمه اینکه چی؟ همهاین... همهاین کشش نداشت، کشش مغزم خدایا، آه

 .رفت گیج سرم ورزان،
 .کنی ازدواج هومان با وقتی -
 .ببینی هومانو باید! تانیا -

 :زدم لب. شد جمع هامچشم تو اشک
 .بود تو تقصیر شهمه. بود نقشه یه شهمه -
 .برگشت سمتم به تعجب با رزانو

*** 
 محسن

 که بودم کرده استفاده جوری کلمات از من. کنه باز رو مشتم زودی این به بتونه کردمنمی فکرشم! ستمعرکه تانیا
 نگران. بودمش گرفته کمدست هم واقعاً بودم، گرفته کمدست رو اون انگار اما کنم؛ استفاده ازش خواممی نفهمه

 فراموش رو هومان سیوان، دیدن با باید شناختم،می که دختری. نده انجام رو خواممی که کاری که نبودم این
 به شدنمی حاضر حتی اون. نبود قبل تانیاس اون اما نبود؛ خوب باهاش کم سیوان. قبل به گشتبرمی باید. کردمی

 موقعاین پیش سال یک من که چیزی داشتم، احتیاج بهش من که چیزی. بود هومان از پر ذهنش. کنه فکر سیوان
 مسیری من هم بینیقابپیشغیر قدم هر واسه بودم، کرده ریزیبرنامه رو فکر هامدت. بودم کرده ریزیبرنامه براش

 پلیس از گفتم. رفتمی مهد اون به باید تانیا. گذاشتم مهد رو شروعش من تانیا برای. بودم کرده درست رو
 طراحیش زندگیم کل برای من که بود اینقشه این بدم؟ لو رو پایگاهامون از چندتا نداشت عیبی پس. ترسمنمی
 کمتر دیگه دوید،نمی باغ دورِ دیگه. شدمی ترنزدیک سیوان به روزبهروز داشت تانیا. رئیس و گروه واسه بودم، کرده

 دست از رو تانیا تونستمنمی. کردیم فراموش رو ورزان داشت یعنی این اومد؛می خطر بوی. کشیدمی سیگار قبل از
 باید. رفتمی لو پایگاهامون از چندتا باید پس. ببازمش راحتی این به و هاحاالحاال تونستمنمی حداقلش یا. بدم

 تو مهد یه به بردممی رو اون تانیا، امنیت یبهونه به من وقتاون. کردمی فرار باباش پیش به باید ترسید،می سیوان
 رو ورزان باید تانیا. نمیشه تموم اینجا چیهمه اما! منابغه من اوه. بشه آروم اوضاع تا باشم، مراقبش ات تهران

 داشت؛ وجود گزینه دو بازم. کردیممی جداش رئیس از باید. ستوابسته رئیس به چقدر فهمیدیممی باید دید،می
 اینم اگه. کنیم استفاده دوم گزینه از شدیم مجبور اد،ند جواب گزینه این! بشه رئیس خیالبی ورزان دیدن با اولیش،
 گزینه. نده جواب گزینه این داره تانیا که ایسابقه با نداشت امکان اما بودیم؛ باخته رو تانیا واقعاً ما داد،نمی جواب
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 یه متفاوت، و ظیمع محبت یه. نداشت تانیا که چیزی خانواده، یه. بود عالی فکر آره. مهبد هومان با ازدواج فکر دوم،
 ازدواج هومان با بخواد کردمنمی هم رو فکرش منم حتی خب اما هومان؛ احساسی، مرد یه متفاوت، و عجیب مرد
 خیلیخیلی تانیا خب اما بگم؛ بهش موقعاون رو دیروز هایحرف تا بخواد کمک ازم داشتم توقع. کنه
 . کرد عمل بینیپیشقابلغیر

*** 
 تانیا

 رو من اونا. خوابید و صندلی به داد تکیه خیالبی هم ورزان نگفتم، رو بودم زده حدس که چیزی. شدم پشیمون
 پشیمون من باشه که هم هرچی اما آوردم؛ رو مبچه شکر رو خدا کنم؟ اعتماد بهشون جوریچه حاال. زدن گول

 .شدم آریا مادر هم حاال و دمش آسا مادر اینکه از شدم، زنش اینکه از دارم، دوست رو هومان اینکه از نیستم
*** 
 :پرسید ورزان

 خوابه؟ االن مطمئنی -
 :گفتم

 .کار سرِ بره تونهنمی میشه، اذیت صبح فردا نخوابه االن اگه بابا، آره -
 !باش مراقب -
 .بکن رو گفتم که کاری باشه یادت. هست حواسم -
 .خبخیله -

. بود شده اضافه بهش هم هومان دیدن استرس حاال اما بودم؛ ردهک محسن با قبالً رو کاراین بار یه. داشتم استرس
 ساختمون هایدوربین تا زدم تک ورزان به. رفتم هاپله سمتبه و پیچوندم رو هانگهبان. بود مبچه ساک تو تاپملپ
. افتاد لقف به نگاهم. ایستادم بود، منم برای روزی یه که ایخونه هومان، یخونه در جلوی. کنه هک برام رو

 رو تاپملپ. باشه داده تغییرش داشت امکان کرد، ریسک شدنمی اما بزنم؛ خواستم. بود آسا تولد تاریخ رمزش
 با. شد باز تقی صدای با هم در... در اما و فعالغیر داخلی هایدوربین قطع، دزدگیر. شدم کاربهدست و درآوردم

. رفتم راه خونه توی آروم و بستم رو در. ریختم آریا ساک تو و ردمک جمع رو وسایلم. نشد روشن هامخفی نور ورودم
 :گفتم آروم و کشیدم عمیق نفس

 رو زندگی بوی میده، رو آبجی بوی میده، رو بابا بوی! کن بو. خونه میگن این به. ستخونه اینجا مامانی؟ بینیمی -
 .میده
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 یه هنوزم منتظرمی؟ هومان،. تیرکشید قلبم. توش گل شاخه چهار-سه به خورد، میز روی گلدون به نگاهم
. درآوردم ایبسته جیم از زمین، گذاشتم رو بچه ساک. بود خواب تخت روی. رفتم اتاقش سمتبه آروم ایم؟خانواده

 .گذاشتم بینیش روی رو دستمال و کردم باز رو پالستیکش
 .بودم ااینج امروز من که بفهمی نباید وقتهیچ اما هومان؛ خواممی معذرت -

. خواب تو بود شده اخمو چقدر. بود کرده تغییر چقدر. ـوسیدم*بـ رو پیشونیش. گذاشتم جیبم توی رو دستمال
 .گذاشتمش هومان ـل*بغـ آروم و آوردم درش ساک از. رفتم آریا سمتبه کردم؟ کارچی باهات هومان

 بابای بهترین بابا، این. کن حسش ینش،بب رو، واقعیت بابای کن بو. کنا کیف بابایی ـل*بغـ! خوشگلم پسر -
 سیوان مثل که ببینمت تونممی جوریچه من شه شبیه موهات چشمات، وقتی. باشی هومان شبیه باید تو. دنیاست
 شدی؟

 برگشتی؟ مامان -
 .کردم ـغلش*بـ محکم و سمتش رفتم سریع. بود نازم دختر آسا! آسا. برگشتم سمتشبه آروم. زد یخ هامدست

 من آسام یادته؟خدایا رو من بشه، فدات مامان مامان، عزیز. ببخش رو مامان مامان، عشق. نازم. خوشگلم ردخت -
 خدا؟. مامانشم من یادشه دخترم. یادشه رو

 .اومدمی اونم یگریه صدای
 !برگرد خدا رو تو. کنیمنمی اذیت دیگه مامانی، ببخشید من؟ یا کرد؟ اذیتت بابایی رفتی؟ چرا مامانی؟ بودی کجا -
 .نکن گریه تو رو، مامان ببخش. بشه فدات مامان نکن گریه -
 .کشید دست صورتم رو
 .کنیامی گریه داری خودتم مامان -

 . گرفت مخنده
 که هاییشب تمام اندازه به باشم، کنارشون داشتم آرزو که هاییلحظه تمام اندازه به کردم، بوش کردم، ـوسش*بـ

 هم کنار خانواده کل حاال. خوابیدیم هومان کنار. کردم ـغلش*بـ باشمشون، داشته بودم نتونسته خوابم تو حتی
 .کردم صدا رو آسا گذشت، که کمیه. بودیم چهارنفر هر. بودیم

 آسا؟ -
 مامانی؟ بله -
 مهد؟ میری -

 .داد تکون رو سرش
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 گوش رو حرفش کردیممی بازی توش باهم که اتاقی بالکن بری باهاش که گفت بهت هاخاله از هرکدوم فردا -
 مامان؟ باشه کن

 چرا؟ -
 خب؟. بازی بیرون ریممی باهم سراغت میام فردا. نگو بابا به -
 !نرو خدا رو تو مونی؟نمی یعنی -
 خب؟. کنی کمک بهم باید هم تو اما گردم؛برمی زود خیلی. دخترم کن گوش -
 .کنممی بگی هرکاری برگردی اگه -
 مامان؟ آسا باشه. نفهمه کسهیچ. پیشت میام فردا من دخترم؟ خب. اومدما من نگی بابات به. گلی دختر چه -
 .مامان چشم -
 .بخواب هم حاال. کنمگوشحرف دختر فدای -

 .بودم بچه که بود زمانی برای اون اما بودما؛. نبودم خوبی آدم وقتهیچ من. شدم بلند برد خوابش که آسا
 یه تونممی جوریچه کردممی فکر داشتم حاال اما ذاشتم؛نمی فرق هامکار بد و خوب بین که بود سال چند من

 .نکنم ناامید رو هومان که نشن؛ ناامید ازم هامبچه که باشم خوب مامان
*** 

 تا رو هومان گوشیِ آالرم صدای قبلش. کنیم ترک رو خونه ترزود پسرم و من شدیم مجبور که بود صبح هایدمدم
 قبالً که اتاقی به چشمم. گذاشتم خودش اتاق تو رو آسا و زدم گشتی یه اتاقا تو. بشه هوشیار بتونه تا ردمک زیاد ته

 چرا هومان! هومان. بود شدهخشک هایگل از پر تخت روی! من خدای. دادم هل رو در آروم. افتاد بود من برای
 بود، تاریک هنوز چون. بیرون اومدم خونه از و برداشتم رو ساک. خورهمی زنگ گوشیت ساعت االن برم؟ ذارینمی

 ماشین سوار. بود منتظرم ورزان. برگشتم و شدم آسانسور وارد از. کردم وصل هاگیردزد با رو خونه داخل هایدوربین
 .شدم

 دیدیشون؟ -
 .بریم -

 دیدنشون ارهدوب برای رو من فقط. بود نکرده تنگیدل رفع دیدنشون. کنهمی کارچی دونستمی خوب محسن
 ورزان به رو. دیدم رو نازی که بود هشت به دقیقه بیست ساعت. دادم ورزان به رو مهد آدرس. بود کرده ترحریص

 :گفتم
 .بیارش رو دختره اون -
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 رو آریا ساعت، چند برای نبودنش کردنمخفی و آسا دادنِتحویل عوض. شد پیاده ماشین از و داد تکون رو سرش
 پس رو آریا و بدم تحویلش رو آسا ساعت سه از بعد شد قرار. دادم پول کمی با مهد هایارکنک از یکی نازی به

. رفت و اومد هومان دقیقه چند بعد. تو رفتن. اومدن آسا با هومان. بودیم ایستاده مهد جلو فاصله کمی با. بگیرم
. ببینمش تونمنمی دیگه که نم آه! زدمی خشکش مهد جلوی کمی و دادمی لفتش کاش.نداشت عجله انقدر کاش
  میشه؟ اصالً ببینمش؟ بازم بتونم که میشه کی یعنی

 .دویدم ورزان سمتبه
 آوردیش؟ جوریاین چرا کنی؟می غلطی چه -

 .گرفتم بود شده لبو گریه از که رو آسا
 مامانی؟ کیه آقائه این -
 .رسممی حسابشو خودم کرد؟ اذیتت. مامان ببخشید -

 :گفت ورزان
 بفهمن؟ همه کنه جیغجیغ انقدر ذاشتمیم -
 .بابا برو -

 .افتادیم راه و گرفتم رو آسا دستِ
 .ببینم وایسا کجا؟ -

 :گفتم و برگشتم. ایستادم
 .بمون جاهمین تو. باشم تنها مبچه با خواممی -
 !تانیا -
 چیه؟ -
 .جاهمین دیگه ساعت سه. هستا آریا به حواسم -
 .خبخیله -
 .یمشد دور کمیه
 بود؟ کی آقا اون مامان -
 .ببینمت کرد کمک بهم اون. دخترم بود دوستم -
 نگم؟ چیزی بابا به چرا خونه؟ نمیای چرا مامان-

 آخه؟ گفتممی باید چی
 باشه؟ خونه، برگرده زودزود میده قول مامانی نگو، بهش تو. میشه ناراحت کلی بفمه بابایی اگه آخه -
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 :گفت و کرد نگاهم کمیه
 .میشه ناراحت بابایی بگمم دروغ اگه -

 .زندگیش هایآدم ترینمهم از اونم بشنوه؟ دروغ داره دوست کی خب آره
 عزیزم؟ باشه دیدی، رو من که نمیگی بهش فقط. نمیگی دروغ که تو خب -

 .کردم ـوس*بـ رو پیشونیش. داد تکون رو سرش
 بیرون؟ ییواشک جوریاین میایم هم فردا پیشم؟ میای دوباره کی -
 .چینممی برنامه یه هم فردا برای. کنم فکر بذار -
 الک براش و دیدیم رو هامغازه و پاساژ یه رفتیم بعدش و کردیم بازی کمی پارک توی. رفتیم پارک سمتبه

 :گفتم سریع. زد سرم به فکری یه یهو. زدم الک براش رو هاشدست. ببره خونه تونستنمی اما خریدم؛
 آسا؟ -
 مامان؟ بله -
 مهدت؟ دوستای تولد بری ذارهمی بابا -

 :گفتم. انداخت باال رو ششونه
 من اونجا. کنه دعوت تولد رو تونهمه که میگم نازی خاله به من. بیاردت کن اصرار بهش خب؟ بگو بهش -

 .بدم نشون بهت نفرم یه خواممی تازه دخترم؟ باشه. بیا حتماً. منتظرتما
 :گفت تعجب با
 !کیو؟ -

 .انداختم باال رو ابروهام
 .کیه میگم بعد ببینش اول. نمیشه -

 .شد جمع لبش
 نمیگی؟ -

 .کردم ـوسش*بـ. گرفت مخنده
 .باش مراقب. دخترم برو عمو با -

. اومدش آریا با نازی ورزان، اومدن از بعد دقیقه ده. رفت همراهش اما ترسید؛می ورزان از کمیه. داد تکون رو سرش
 و بکنم باید رو کار فالن گفت و آورد نه کلی و بگیره هرکی برای حاال شخونه تو تولد یه خواممی هک گفتم بهش

 نیست؟ مهم پول گفته کی. داره اعتماد بهت هدا که بده رو تخونه فقط تو من، با شهمه گفتم منم اینا، و نمیشه
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 گفت همه به نازیم. دادیم رو جشن و رو وسایل ترتیب ورزان با بهش، دادم و خریدم دعوت کارت سری یه سریع
 . شد فرداپس تولد. هاشهدوست از یکی یبچه تولد

*** 
 هومان
 بود خوب دوستش تولدِ بره داشت اصرار آسا اینکه دونمنمی. بود بیرون هایآمدورفت به ماشین یشیشه از نگاهم

 و عجیب بدتر چون نبودم؛ خوشحال موضوع این از اصالً من اماً بود؛ خوب حالش خیلی هاروز این بد؛ یا
 تانیا مامان گفتمی و اول هایروز مثل بود شده دوباره چندماه از بعد اینکه نه، خوشحالیش. بود کنندهنگران
 امکان نه. تانیاست شدم، سیخ جام تو. بود تانیا شبیه چقدر شد؛ ماشین سوار که خورد زنی به نگاهم. گردهبرمی
 با آخر. ببینمش و برگرده صورتش تا کردم نگاه بهش جوریهمین اما. گیرممی اشتباه دارم دوباره یلعنت آه. نداره
 .شدم پیاده ماشین از و برگشتم آسا صدای با. میشم دیوونه هاتوهم این

 بابایی؟ گذشت خوش -
 .بود شاد شادِ هاشچشم

 .دارم داداش یه من بابایی. گذشت خوش خیلی اوهوم -
 ها؟ -

. کردم نگاه شدمی ماشین سوار که جایی به و شدم بلند. افتادم بود تانیا شبیه پشت از که زنه گفت؟یادمی یچ چی
 .نبود ماشین
*** 

 پیش روز دو
 .کردم نگاه قرمزش هایناخن به عصبی

 زده؟ رو اینا کی -
 .گرفت رو دهنش جلوی. ترسید

 شدی؟ چی -
 .بابایی خدابه کسهیچ -

 .نشستم جلوش
 الک برات خودم خواستی هروقت خب؟ نزنن، دیگه میگی بهشون زدن؟ مهد هایخاله کس؟هیچ میشه مگه -

 .زنممی خرم،می
 .کردم ـغلش*بـ
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 دخترم؟ باشه -
 :گفت آروم

 .باشه -
 نبودنش با تونمنمی هنوزم ماه هفت بعد من خدای آه. بزنه الک بخره، الک براش تانیا جز کسی خواستنمی دلم
 گشت؟برنمی چرا پس. بیام کنار

*** 
 حال

 اون آخه ولی بندازمش؛ مامانش یادِ و بپرسم خواستمنمی. نشستم بود گرفته رو دهنش که آسا جلو استرس با دوباره
 .پسر یا دختره دونستنمی که اون اصالً. بشیم دارنینی قراره دونستنمی که
 بود؟ زده مامان رو الکا اون -

 .داشتیبرنم دهنش رو از رو دستش
 هوم؟ دیدی؟ رو مامان تو دخترم آسا -
 .گردهبرمی زودی گفتش -

 بهش خیالبی انقدر من و بود تانیا واقعاً بود؟ تانیا واقعاً یعنی اون! من خدای. گذاشت دهنش روی رو دستش دوباره
 کردم؟ نگاه

 .بابایی بریم بپر -
. وایستم خیالبی تونستمنمی اما نه؛ رو کدوم دن،پیچی رو پیچ کدوم دونستمنمی حتی. شدیم ماشین سوار سریع

 .زدم زنگ بهروز به و درآوردم رو گوشیم
 . تهرانه تانیا! بهروز -

*** 
 تانیا
 سرگرم که کردم نگاه بهش آخر لحظه. شدم سوار سریع. بود نشسته ماشین تو سرمپشت هومان. بود دهنم تو قلبم
 نه؛ یا ببینمشون بازم تونممی دونستمنمی. کرد بازی باهاش تولد زمان کل و اومد خوشش آریا از کلی آسا. بود آسا
 :گفت راه توی ورزان. کنممی رو تالشم تمام که دونستممی رو این اما
 .خوادمی چی ازت محسن دونممی من تانیا، -

 :پرسیدم مشکوک و کردم نگاه بهش
 چی؟ -
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 .سیوانه اتاق تو که اسنادی اون -
 خواست؟می رو اونا جوریچه آخه. کردم اخم

 .بدی محسن و من به نصفنصف رو اونا خواممی ببین، -
 چرا؟ -
 پشت سیوان به خوادمی اون وقتی دونی،می. ندارم اعتماد بهش تو اندازه اما دارم؛ مدار قرار محسن با من ببین، -

 .ندارم ارزشی براش منم دیگه کنه،
 .گرفت مخنده

 کنه؟می عمل درموردم قوالش به اون دارم؟ ارزش اشبر من کنیمی فکر تو -
 .انداخت باال رو ششونه

 .دونمنمی واقعاً -
 :گفت و کرد فکر کمیه
 .انگیزه یه با هرکدومون اما یکیه؛. کنیم ـیانـت خــ رئیس به خوایممی هم مثل فقط ما گفتم، که من -

 :پرسیدم
 چیه؟ تو یانگیزه -

 :گفت و بیرون داد رو نفسش
 .رسمنمی خواممی که چیزی به وقتهیچ البته. شدم خسته. بشم قایم خوامنمی. خواممی آرامش فقط من -
 چرا؟ -
 !موندمی پیشمون هاحاالحاال مامان بودم، پیشتون منم اگه شاید. کردم رها تنها رو مامان و تو من، -

 :گفتم لب زیر. مامان مامان،
 بودن تو کنار روز یه. ورزان باهات کنممی غریبگی احساس. نشدیم خواستمی نماما که اونی کدوممونهیچ ما -

. کردمی کمک بهم باهاش زدنحرف بودن، محسن کنار روزییه. نگرانم جورایییه االن اما داد؛می آرامش
 !خودم تیح بینم،نمی قبل مثل رو تونکدومهیچ دیگه سیوان، حتی. کنم نگاه چیزهمه به ترراحت تونستممی

 :گفت و داد تکون رو سرش
 که االن اما ؛گروه تو کشوندم رو تو کردم اشتباه که کردممی فکر خودم با وقتا بعضی. کردی تغییر خیلی تو آره، -

 .میشم آروم کمیه بینممی رو هااین وقتی. شدی بهتر. آوردی دووم بهتر منم از حتی تو بینممی کنم،می نگاه بهت
 .بودم بیچاره خیلی که زمانی درمورد ؛بزنم حرف مورد دراین خواستنمی دلم اصالً! آه
 بخشی؟ می رو من تانیا؟ -
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 بمیرم؟ خواممی مگه -
 .انداخت باال رو ششونه

 .بمیرم خواممی من شایدم -
 :گفتم و دادم تکیه ماشین پشتی به رو سرم

 .من نه میریمی تو نه. خیالبی -
 :فتگ که اومد آرومش صدای

 .بمیری بذارم نداره امکان -
 ولی بودم؛ متنفر گروه اون به بردنم برای ورزان از روز یه. نداشت وجود ثابتی چیزیهیچ. بود نوسان تو چیهمه
 زندگیم واقعاً و بودم ندیده هم رو هومان االن اومدم،نمی گروه این به اگه که کنممی فکر هاوقت بعضی حاال
  باشه؟ داشته خوبی چیز چه تونستمی

*** 
 :زدم صداش. اومدم بیرون ـغلش*بـ از آروم

 !سیوان... هی سیوان، -
 .دادم تکونش

 .کردمنمی رو کار این وقتهیچ وگرنه ؛مجبورم کن باور نمیشی؟ بیدار شد؟ چت -
 رژه مچش جلو هاصحنه. شدم بلند و کردم مرتبش تخت رو آروم. بود بیهوش واقعاً یعنی و بود خالی گیالسش

 .کردممی خواستمی محسن که رو کاری من و رفتنمی
*** 

 .کردم ـغلش*بـ پشت از. داشت قرار مونعروسی تابلوی که همیشگی جای سمت کشوندمش
 .کن باز رو چشمات -

 :گفتم اما نه؛ یا کرده باز که دیدمنمی
 .بود ساکت خونه. بودم تنها خیلی نبودی، وقتی سیوان،. کردم فکر خیلی نبودی وقتی -

 .کردم ـغلش*بـ ترمحکم
 .خیلی ترسیدم، نبودی وقتی -

 :کرد زمزمه برگشت، آروم
 خودتی؟ ویدا -

 :زدم لب آروم
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 .کنم زندگی تنها عمرم آخر تا خوامنمی من -
 :گفت و ـوسید*بـ رو سرم

 .بمونی تنها تو باشم مرده اینکه مگه -
 .زد زل هامچشم تو و گرفت باال رو سرم

 ؟باشی داشته دوست منو نیتومی -
 اذیتش بخوام جوریاین حاال که بود نکرده بهم وحشتناکی بدی هیچ سیوان بیارم؟ دووم تونستممی دیگه چقدر
 .ببخش رو من سیوان،. بپیچونمش کنم،

 تنها رو من. باشم داشته دوست منم اینکه برای خوبیه دلیلِ کنم فکر داری، دوست رو من تو که همین سیوان، -
 ...داشتنت. باشم کنارت بذار. نه دیگه باراین. نکن رها
 :گفت آروم. دونمنمی هیچی فعالً دونم،نمی هیچی من واقع در
 .کافیه باشی داشته دوستم دوباره قراره بدونم که همین. باشی داشته دوستم االن نیست الزم -

 .کنم تمرکز کارم رو بتونم تا کردم بسته و باز رو هامچشم چندبار. رفت گیج سرم
*** 

 .نرم رو فرداش تونمنمی اتاقش تو برم امشب اگه. نکن فکرشم -
 .بیاری برام رو اسناد اون و کنی بیهوشش دارو کمی و نوشیدنی با بری کافیه فقط تانیا، ببین -
 .کنممی کمکت منم ها؟ برداری؟ رو اسناد و لعنتیش اتاق اون تو ریزینمی چرا -
 .شیممی خائن آدمامون یهمه و تو و من میشه؟ چی وقتاون نباشه؛ اتاقش تو اصالً داره کانام. نمیشه! نه -

 :گفتم
 میاد؟ من سرِ بالیی چه نبود کار در اسنادی و رفتم من اگه وقتاون اِ، -
 ؟تانیا باشه. مردی فرار حین میدم نشون سازیصحنه یه با رو تو نداشت، وجود سندی اگه. نباش اون نگران -

 هم خودم که بود کرده اسناد اسناد انقدر. فکرمه به که داشت اصرار اون اما نبود؛ کنندهگرمدل اصالً حرفاش
 از که هاییفکر بود؛ مکله تو عجیبی هایفکر. خواستممی هم ایدیگه هایچیز من واقع در. ببینمشون خواستممی
 گاو در تا کردم استفاده خودش انگشت اثر و تاپلپ از. هبکن فکرشم تونستنمی حتی کسهیچ آره،. بود بعید من

 . کنم باز رو صندوقش
. شدم گاوصندق تو هایپرونده و وسایلش گشتن مشغول و کردم چک رو سیوان سریع. بود کرده عرق هامدست
 روی آه،. بود زمین سند سری یه معمولی؛ خیلی چیز سری یه نه، وای. نبود خواستمی محسن که هاییچیز! لعنتی
 دستشون به باید. بودم کرده ریزیبرنامه اسناد این رو کلی من کردم؟می کارچی باید. شدم ولو صندق گاو جلو زمین
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 رو تاپلپ آروم ندیدم؟ دستش رو تاپلپ این دیگه جایهیچ چرا. رفتم سمتشبه. خورد تاپلپ به نگاهم. آوردممی
 بازشدنش برای. کردم وصلش تاپلپ به سریع. کردم پیدا کوچولو رمِ یه. کردم وارسیش به شروع و کردم برعکس

 نگاه یه. شد باز پوشه. کشیدم تاپلپ سنسور روی رو رئیس انگشت و تخت رو رفتم آروم. بود احتیاج انگشت اثر به
 کافی. ردمک وارد رو بعدی ایمیل. کردم ایمیل محسن برای رو فایل سریع. بود پنج هاینزدیک. انداختم ساعت به

 خوب مامان یه یاد تانیا،. بزنم جا رسیدم، بهش که حاال تونستمنمی. بودم کرده فکر شدرباره کلی.کنم سندش بود
 براش فایل همراه. کردممی سبکی احساس. شد ارسال فایل. زدم رو سند. بد یگذشته یه با اما بودنشه؛ از بهتر

 :نوشتم
 برات آریا عوض در رو مدارک این. کنهمی مراقب ازش هومان. بده نجات ور آریا پسرم، فقط کنممی خواهش -

 .تانیا. ممنون. هاشهرگ تو هومان خونِ اون پسرم، اما ندارم؛ رو ارزشش من. بده نجات رو اون حتماً پس. فرستادم
 خودمم حتی ود؟نب دارخنده خب اما بدی؛ نجات هم رو من و باشم ارزشمند خوادمی دلم چقدر که نوشتممی کاش

 مثل کن؛ مراقبت منم آریای از کنممی خواهش هومان،. ندارم رو خودم برای دیگران افتادن خطر تو ارزش دونممی
 رو سیوان لباس. درآوردم رو لباسم و کردم جمع رو وسایل. کردم اولش روز شبیه رو تاپلپ سریع. آرام آسای

 فقط. کنم رو کاراین هرشب حاضرم کنی پیدا نجات اینجا از تو اگه ،پسرم. بخوابم رفتم و پوشیدم رو اون درآوردم،
 . باشم آروم تا باش هومان پیش تو

*** 
 محسن

 پدر دیدن با بشم، تشکیالت این رئیس من بشه باعث تونستمی که مدارکی آوردندستبه از خوشحالیم تموم
. تانیاست همون ویدا که فهمیده که بود معلوم دادهاش و هاحرف از. اومد عصبانیت با زود صبح. شد دود سیوان
 داخل به رفتن یاجازه بهم. بودم هم سیوان عالقه به خوش دل اما کنم؛ کارچی باید دونستمنمی بودم، نگران

 .رفتممی رژه هی ساختمون دمِ. دادننمی رو ساختمون
 قربان؟ -
 .دویدمی سمتمبه داشت که کردم نگاه نگهبان به
 سولی؟ر شده چی -

 :گفت و زد نفسنفس
 .دره دمِ ...پلیس ...پ -

 :زدم داد
 چی؟ -
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 ...داخل میان اونا... نیان خودشون اگه گفتن کنید؟می امر چی. دارن رو پدرشون و رئیس داشت باز حکم ...حکم -
 امکان اینم حتی تانیا، اینکه مگر... مگر نبود، چیزی همچین یه امکان هم درصد یه حتی اصالً نه،. نداشت امکان
 همهاین هم، فرستادمی اگه اصالً. بفرسته پلیسم اداره برای رو فرستاد من برای دیشب که مدارکی تانیا که نداشت
 ... دیگه چیز یه احتماالً. بود باورقابلغیر حکم صادرکردن برای سرعت

 :زدمی داد سرش پدرش. بود ایستاده تروراون هم سیوان. بود ایستاده گوشه یه تانیا. دویدم ساختمون سمتبه
 سیوان؟ داری عقل تو -
 :زد داد پدرش. برگشتن سمتمبه من پاهای صدای با
 کنی؟می غلطی چه اینجا تو -
 .دارن کار شما با در دمِ -

 .شد ترقرمز شچهره
 !بره کن ردش احمقی؟ -
 .داخل میان اونا در، دمِ نرید اگه گفتن. نمیشه -
 .رفت ساختمون در سمتبه بلند هایگام با
 .تو بیان جوریهمین توننمی کردن فکر که خندیدن باباشون گور به. کردن غلط -

 قطع بچه یگریه صدای. بود اشک خیسِ صورتش. گرفتش خدمتکار ـل*بغـ از و شبچه سمت رفت آهسته تانیا
 :گفت ریخت،می هاشاشک که جورهمین. رفت کنارش هم سیوان. شدنمی

 میشه؟ چی حاال ان؟سیو -
 به تونستممی هاپلیس ردکردن با. بود فرستاده برام رو خواستممی که هاییچیز تانیا. کنم کارچی باید دونستمنمی

 .درآوردم رو گوشیم کنم؟ عمل دادم بهش که قولی به باید حاال. برسم خواممی که چیزی
 .رفتم سمتشونبه آروم

 !رئیس -
 .برگشت سمتمبه
 جایی؟ یه مدت یه مشونبفرست -

 .کرد اخم
 .کنممی قانع رو بابا نیست، الزم -
 ...شاید. درن دمِ پلیسا االن همین آخه -

 .برگشت سمتمبه یهو
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 خریدی؟ رو شونگندهکله یه نگفتی مگه میگن؟ چی لعنتیا اون! چی؟ -
 ...چرا چرا -
 اومدن؟ چرا دونینمی -
 .بدم خبر شما به اومدم فقط من نه، -
 .رفتم در سمتبه. رفت در سمتبه عصبی یوانس
 دادی؟ خبر بهشون تو -

 .داد تکون نه معنی به رو سرش
 .کنممی عمل قولم به. بری باید تو خبراییه، یه. اومدن بازداشت حکم با. پشتی درِ سمت برمتمی. بدو. خبخیله -

 .شد چهارتا هاشچشم
 من. کنم تجربه رو بودنگاهتکیه حس من شدی باعث تو بدون لیو تانیا؛ نداری اعتماد بهم دیگه وقته خیلی -

 رو تالشم همیشه. بشی اذیت نخواستم وقتهیچ. شدمی معلوم من پیش فقط که بودم نگاهت توی ترسِ عاشق
 .کنم کمکت که کردممی

 .خوردمی پشتی حیاط به که راهرویی سمت دادم هلش
 بشه؟ چی ایستادی! دیگه برو -

 .کرد بـمـغلم و متمس اومد آروم
 .بمونی قولت سرِ کردمنمی فکر. محسن نکردم باورت که خواممی معذرت -
 .دوید پشتی درِ سمتبه
 !کردینمی تأیید رو حرفم حداقل کاش -

*** 
 تانیا

 سرِ از آروم بودن حیاط این تو که هایینگهبان. دویدممی و بودم کرده ـغل*بـ رو آریا محکم. بود تار تارِ هامچشم
 .بود تنم سیوان لباس فقط. افتاد تنم توی لباس به نگاهم. کردم باز رو در. رفتنمی کنار راهم
 بودن شده شونهمه حاال. بود ورزان. برگشتم سمتشبه دورم چیزی شدنپیچیده با برم؟ کجا لباس این با آخه

 :زدم داد. شوندک سمتیبه رو من. بودم شده کنشونخرابخونه من که حاال نجاتم؛ فرشته
 !ورزان کن ولم -
 .بهروز پیش برمتمی. بیا دنبالم. هیش -

 .کرد حرکت سرعت با ماشین و ماشین تو کشوندم. شد گرد هامچشم



 

 

226 

 

  فرشته ای از تاریکی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 نژاد مریم ارشدی

  شد پر ماشین تو خندونش صدای
 گرفتم؟می تشویقی چه دونییم بودی، فرستاده من برای بفرستی بهروز برای رو اونا اینکه جایبه اگه لعنتی، -
 :گفتم لکنت با
 شناسی؟می و...ر...بهروز -

 .درآورد رو من ادای
 .بده نجات رو پسرم ...ندارم رو ارزشش من -

 .برگشت سمتم به جلو صندلی از یهو
 ارزشی؟بی تو گفته کی -

 عدب. داد تکون صورتم جلوی رو دستش میاد؟ سرمون بالیی چه حاال باشه؟ نرسیده بهروز به ایمیلم نکنه ترسیدم،
  نداشت؟ ایفایده ولی. داد تکونم و گرفت هاشدست تو رو هامشونه
*** 

 هومان
 جدا تلویزیون از رو فلش. اومد تلویزیون صفحه روی بودیم گرفته باهم که عکسی آخرین که بود شب دو ساعت
 .اومدم بیرون اتاق زا. نشه بیدار که دادم جواب سریع. خورد زنگ گوشیم. رفتم آسا اتاق سمتبه. شدم بلند و کردم

 بله؟ -
 .هومان بهروزم -

 ساعت به نگاهم. بود نشده خبریهیچ دیدم، تهران تو رو تانیا بودم گفته بهش که پیش هفته دو از. شدم خوشحال
 .بوده ضروری خیلی حتماً. بود دو افتاد؛

 شده؟ چیزی جانم؟ -
 .ببین خودت بیا شو سوار. تخونه دمِ فرستادم ماشین یه -
 .خونه خوابه آسا شبی؟نصفه میگی چی -
 .بیار اونم خب -
 تانیاست؟ مورد در. بهروز خبره چه بگو -
 .تانیا لباسای. بیار خودت با رو لباساش از دستم یه -

 سمت دویدم سریع. بودم لحظه این منتظر هرروز هفته دو این کل! مطمئنم کرده پیدا رو تانیا من، خدای وای
 یه. رفتم پایین و کردم ـغل*بـ رو آسا. برداشتم تانیا برای هم لباس چندتا و کردم عوض رو هاملباس اتاقمون،

 .اومد جلو سرباز
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 مهبد؟ هومان -
 .بله -
 .بفرمایین -

 نبود؟ عالی این. بود گذشته که ماههشت از بعد هم اون ببینم؛ رو تانیا خواستممی داشتم، استرس. نبود دلم تو دل
 :زدم صداش آروم. پیچید تانیا سیگار بوی. بودن گفته که راهرویی تو رفتم

 !خانم تانیا! تانیا -
 :گفت و اتاق یه توی برد رو سرش بود، ایستاده هانزدیکی همون که مرد یه
 .اومد هومان بهروز، -

 اون از یاتان مثل هم این ست؟حتماًمرده این از. بود زیاد تانیا بوی چقدر. رفتم بهروز سمتبه. اومد بیرون بهروز
 .گرفت ـغلم*بـ از رو آسا بهروز،. کشهمی سیگار

 بهروز؟ کوشش -
 .نویسهمی رو اعترافاتش داره. اتاقس اون تو -
 اعترافی؟ چه -
 تو و بود سرم یه دستش تو. بود نشسته میز یه پشت. داخل رفتم. شد باز در باالخره تا زدم زور. دویدم اتاق سمتبه

 .دبو خودکار یه شدیگه دست
 :اومد صداش

 ...تموم هنوز -
 .افتاد دستش تو از خودکار. کرد بلند رو سرش

 !تانیا -
 :زد لب
 .هومان -

 اون یعنی کنم؟ ـغلش*بـ تا کنه ـغلم*بـ تا اومدنمی چرا پس دوید؟نمی سمتمبه چرا پس. انداخت پایین رو سرش
 .رفتم سمتشبه قدم یه ؟کنهنمی نگاهم دیگه و پایین انداخت رو سرش چرا نشده؟ تنگمدل
 چه واسه چی، کی، تو بفهمه اگه حاال. شد ناراحت چقدر سیگارکشیدن یه سرِ هومان گفتممی خودم با هرروز -

 کنه؟می کارچی کنی،می کار آدمایی
 نبود؟ مهم تنگیدل فقط االن مگه داشت؟ اهمیتی چه اینا
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 چی خطا سرتاپا توی بعد نکرده، رد قرمز چراغ یه. دارهن زندگیش تو کوچولو خطا یه هومان گفتممی خودم با -
 نبودم، جوریاین اول از که منم. باشم خوب تونممی منم هومان، مثل میشم منم نه گفتم بعد. زندگیش تو میگی

 خیلی من. نیستم میدم نشون که جوریاین اصالً من هومان ترسیدم،. سخته بودنخوب چقدر فهمیدم موقعاون
 دارم نشستم اینجا که االنم. بدم دست از رو آریا ترسیدم بعد بدم، دست از رو آسا و تو ترسیدم لشاو. ترسوم

 نجاتم که کنم التماس هم تو به تونستممی کاش. بدم دست از رو زندگیم تموم ترسممی ترسم،می بازم نویسم،می
 مامان درسته بگن شدن، بزرگ وقتی خوادیم دلم. بشن ناامید ازم هامبچه ترسممی ترسم،می چون نه، ولی بدی؛

 .بشه خوب که کرد رو تالشش تمام آخرش اما بود؛ بد
 .کردم ـغلش*بـ محکم و زدم کنار رو صندلی. بودم شده نزدیک بهش دیگه

  شدی؟ دیوونه میگی؟ چیه اینا. دیگه بسه -
 .گرفتم هامدست تو رو صورتش. ـوسیدم*بـ و کردم بو رو موهاش

 تو؟ بودی کجا آخه سالمی؟ مم؟خان خوبی -
 .ـوسیدم*بـ رو صورتش کردم، پاک رو هاشاشک هامشست با. بود اشک خیسِ صورتش

 .میرهمی هومان نکن گریه. خوشگلم خانم نکن گریه -
 .کردم جداش خودم از سریع. افتادم دستش تو سرمِ یاد
 .رو دستت ببینم -

 .بود درنیومده سرم شکر رو خدا. گرفتم رو دستش
 جایی؟ دکتری، بیمارستانی، بریم خوبه؟ حالت -
 .اومدمی هاشاشک بیشتر زدممی که حرفی هر با
 .خدا رو تو نکن -

 .کردم ـغلش*بـ محکم دوباره
 .گذشت آسا به چی دونینمی نبودی، وقتی گذشت من به چی دونی نمی -

 .کردم ـوس*بـ رو سرش
 .شکر رو خدا -

 .کشیدمش نفس
 .شکر رو خدا -
 .بود چهار خورد؛ ساعت به اهمنگ
 .بشه خوشحال چقد مبچه ست،خونه مامانش ببینه بشه بیدار فردا آسا. خونه بریم باید. رو ساعت -
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 .کردم درست سرش روی رو چادرش
 .بگم بهروز به وایستا آ. بریم بپوش. آوردم لباس برات -

 :گفت برم، بیرون اتاق از اینکه از قبل
 هومان؟ -
 .شتمبرگ سمتش به
 .شنوممی تو زبون از رو اسمم دارم دوباره که شکر رو خدا جانم؟ -

 :گفت و کرد پاک رو اشکش
 .بنویسم رو اینا باید من -

 .رفتم سمتشبه. خورد گره میز روی هایبرگه به نگاهم
 .نیست کارا این وقت که االن چیه؟ اینا -

 :گفت داربغض
 !هومان -

 :گفتم. شدم عصبی
 عترافه؟ا نکنه چیه؟ -
 .رفتم سمتشبه. بود ایستاده بیرون بهروز. اومدم بیرن اتاق از
 داشتین؟ نگه اینجا رو تانیا چرا اصالً ها؟ کنه؟می کارچی این -

 .گرفت رو جلوم بهروز
 .بشین. هومان باش آروم -
 .ببین رو ساعت آرومی؟ چه -
 .بیرون بیاد بتونه کنممی ریکا یه گفتم... گفتم بهش من وگرنه. بنویسه اول خواسته خودش -

 :گفتم یهو
 کارشچی بهروز. نکرد ـغلم*بـ بهروز من؟ یخونه تو تا باشه اینجا میده ترجیح نداره؟ دوست منو دیگه بهروز؟ -

 .داشت دوست رو من تانیا کردن؟
 .داره دوست کلی هنوزم اون ای؟بچه مگه کنی؟می جوریاین چرا! هومان بسه -
 .ندیدیم رو همدیگه ماهههشت انگار نه انگار دید رو من نه،. نه -

 .کرد اشاره نفر یه به. نشوندم صندلی روی
 .اینجا اومده خودش پای با خودش حاال اون و ترسوندن پلیس از رو اون تمام سال چند. کن درکش کمیه هومان -
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 ساک یه با اومد؛می سمتمونبه داشت دهمر همون. بود افتاده خالفکار گروه یه گیر تانیا واقعاً انگار. فهمیدمنمی
 .ایستاد من جلوی. شدم بلند ناخودآگاه. بچه

 .گذاشته آریا رو اسمش تانیا. پسرتون -
 .بود توش کوچولو خیلی پسر یه. گرفتم رو ساک آروم

 .کوچیکه خیلی این -
 .داد تکون رو سرش

 .اومده دنیا به ماهههفت -
 .مکرد نگاه بهش و باال آوردم رو سرم

 هستی؟ کی دیگه تو -
 :گفت و کرد مکث کمی

 .کنه قبول خودش اگه البته. تانیام برادر من -
 :گفت سریع بهروز داره؟ برادر تانیا برادر؟

 .بیارم رو تانیا میرم. نخوابیدم ساعتم یه حاال تا صبح از خدابه. هست وقت هم فردا آشنایی برای -
 .رفتم سمتشبه. اومد تانیا تا کشید طول دقیقه چند

 آره؟ ماست؟ یبچه -
 .اومد بیرون آرومش یپوسته اون از یهو. داد تکون رو سرش

 .چشماش آسائه و تو کپی. داره سبزی چشمای یه کنه، باز رو هاشچشم بشه، بیدار. خوابه االن -
 .کردمی نگاهم حداقل باراین اما شد؛ ساکت دوباره

 . ببخشید هومان -
 اشک همهاین. کردم ـلقه*حـ دورش رو هامدست. گرفت رو آریا و نزدیک اومد مرد. نداختا ـغلم*بـ تو رو خودش

 .دادم تکیه سرش به رو پیشونیم. میشه خیس داره پیراهنم کردممی حس آورد؟می کجا از رو
 .خونه بریم بیا. نکن گریه انقدر -

 :مگفت یهو. اومد ـل*بغـ به آسا بهروز. شد جابهجا ـغلم*بـ تو کمی
 کنم؟ ـل*بغـ تاتونمسه باید -

 .خندید بهروز
 .کنی ولش هم لحظهیه خواینمی که بیار رو خانمت شما. کنممی کمکت -
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 رو آریا تانیا و کردم ـل*بغـ رو آسا من باراین و خونه رسوندن رو ما. بشم جدا ازش خواستنمی دلم هم واقعاً
 ازش چقدر بگم بهش خواستمی دلم. بود آریا سرگرم که تانیا اتاق تو رفتم. گذاشتم تختش تو رو آسا. کرد ـل*بغـ
. بگم بهش فعالً خواستمنمی ولی بود؛ نیومده من دیدن به و بود اومده آسا دیدن برای سریاون اینکه از خورم؛دل

 .نشستم کنارشون. ستخونه تو دوباره واقعاً هست، واقعاً که کنم باور باید فعالً
 .تانیا برگشتنت از شدممی اامیدن داشتم دیگه -

 .افتاد پایین سرش
 .باشی امیدوار نباید هم موندنم به شاید -
 بری؟ دوباره ذارممی من مگه چرا؟ -

*** 
 تانیا

 بودممی خوشدل مهربونیش همهاین به جوریچه. کنه ـل*بغـ رو من جوریاین کردمنمی فکرشم حتی... هومان
 :گفتم آروم. ستدوننمی ازم هیچی هنوز وقتی

 .گفتم دروغ. کردم اشتباه خیلی من -
 .داد گوشم پشت رو موهام

 .سالتهبیست دیگه که تو کنم،می اشتباه سنم این با من. کننمی اشتباه همه -
 .دادم جا ـغلش*بـ تو رو خودم

 اشتباهی؟ هر -
 .بپاشه هم از مونخانواده بذارم بشه باعث تونهنمی اشتباهی هیچ -

 .بود شده فشرده مشتم تو شپیراهن
 .شماها پیش باشم، پیشت خواممی من. کنممی خواهش. هومان باش مراقبم! نگم دروغ دیگه خورم می قسم -

*** 
 .بگی خودت خواممی اما دونم؛می تقریباً کردی؟می کارچی براشون -

 خوب خیلی این. بذارم تنهاشون که ندارم قح بود گفته اون اما کنم؛ فرار هومان از باید کردممی فکر. بود بهتر حالم
 نه؟. بود
 .هرچی. کردممی هک خواستنمی که رو حسابی هر آوردم،می گیر براشون رو خواستنمی که اطالعاتی هر -
 مگه؟ بود چندسالت -
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 تا. بودم کارا جوراین عاشق من خب. کرد تشویقم محسن و برد رو من ورزان یعنی گروه؛ تو رفتم بود سالمپونزده -
 کار اولین. کردن ترباز رو راهم. برم پیش ترسریع من شدن باعث فقط اونا. کردممی رو تالشم داشتم قبلشم
 .نبودم ایحرفه قدریاون قبلش تا. بود سالگیهفده تو ایمحرفه
 :پرسید و داد باال رو هاشابرو

 درست براشون مشکل کشی؟می سرک بقیه کار تو کنی؟می دزدی داری اشتباهه؟ کار این گفتینمی خودت با -
 .کنی استفاده ذوقت و استعداد از بهتر تونستیمی تو کنی؟می

 دونستمنمی که نمیگم. بود داده یاد بهم رو بد و خوب اون. بودم داده دست از رو مادرم تازه. بود سالم 15 من -
 بود این امیدم تنها. دادم دست از ورزانم حتی من وقعماون. نداشت برام اهمیتی ولی دونستم؛می چرا. اشتباهه کارم

 اطاعت اونا از باید موندنم برای. موندممی منتظرش بود، گذاشته رو من که جاییهمون باید من و برگرده ورزان که
 هچ پس. ببرم ـذت*لـ دستاوردام پیشرفتام، از بتونم حداقل که کرد کمک بهم محسن. بودم مجبور تقریباً. کردممی

 من شدن باعث و دادنمی خواب جای بهم کردن،می حمایت ازم اونا نه؟ یا کردممی دزدی داشتم که داشت فرقی
 . کنم فکر کارم خوب و بد به خواستمنمی اصالً. برسم آرزوم به و بشم وارد هکرا دنیای به بتونم
*** 
 ورزان

 پلیسا که چیزی تا کنه کمک من به تونهمی اون ،گروه تو ببرم رو اون اگه کردم فکر. هومان کردم اشتباه من -
 .بشم راحت مسخره پلیس و دزد این از ترسریع و بیارم دست به رو خوانمی

 :پرسید هومان
 کردی؟می کارچی آدما اون بین تو اصالً -
 به نفر یه گشتم،می کار دنبال. کنم کمک مامانم به بتونم تا کار سرِ برم خواستم و نخوندم درس من راستش -

 انقدر چرا و چیَن هابسته اون شدم مشکوک بهشون روز یه. کنم جابهجا رو هابسته سری یه براش گفت خورد پستم
 خوامنمی گفتم فقط فهمیدم، بگم ترسیدممی. سراغش رفتم مواده فهمیدم وقتی. دادنمی پول عوضشون در

 هابسته تو فهمیدم چون گفت. کشنتمی بزنی جا بخوای هاگ گفت سراغم؛ اومد یکی شبونه اما کنم؛ کار باهاتون

 سریع. بودم ترسیده. بشم حرفش خیالبی تونستمنمی. بود سالم 20 من. کشنمی منو نکنم کار باهاشون اگه چیه
 ایدیگه کار یه که کنه قبول کردمنمی فکر. کنم پخش رو هابسته خوادنمی دلم ولی باشه؛ گفتم. کردم قبول

 دردسر خودت برای گفتن اونام و گفتم رو چیهمه پلیس سراغ رفتم یواشکی فرداش حالاین با. بدم انجام براشون
 پخش مردم هایبچه بین مواد که آدم سری یه برای خواستنمی دلم. نکردن باور رو حرفم. برو و نکن درس

 مادر؟ و پدر عالمه یه کنخرابخونه شدمیم حاال بودم، نکشیده سیگارم نخ یه مامانم خاطربه من. کنم کار کنن،می
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 همکاری باهاشون و گروه تو برم گفت. سراغم اومد نفر یه شبونه که بودم ناامید ناامیدِ. کنم کارچی دونستمنمی
 کمک بهشون تونممی من و کننمی کار باند این روی مدته یه دارن که گفت. بدم بهش اطالعات سری یه و کنم

 .بود خالفکارا به کمک از بهتر پلیسا به کمک. کردم قبول منم. کنم بیشتری
 شد؟ چی پس -
 لوشون اینا و ترس از ممکنه بفهمه تانیا اگه گفتن. شدن عصبی دستم از کلی گروه تو بردم رو تانیا فهمیدن وقتی -

 کشیده زحمت دسالچن اونا خب. ندارن اعتماد بهم دیگه که فهمیدم راستش. ببینم رو تانیا نباید دیگ گفتن بده،
 جلو روز یه. کردنمی تأکید برم باید اینکه رو خیلی. داشتن حق. برن لو من بازیبچه خاطربه خواستننمی بودن،

 خوایمی گفت. کرد آسون رو کارم اونم. برم خواممی که رفت در دهنم از گروه، مهم آدمای از یکی محسن،
 خوشحال خیلی فهمیدن، پلیسا وقتی. تهران تو باند یه. بود جالبی چیز. کنی کار نفر یه واسه اونجا. تهران بفرسمت

 یعنی بود، کرده کمکم دوبار که مردی به اما نبودم؛ مطمئن اصالً اینکه با رو تانیا. کنم قبول خواستن ازم و شدن
 تا بودن کرده نیشزندو رو اون انگار ماهی چند یه. گفتمی تانیا از بهم. تهران فرستاد رو من اون. سپردم محسن،
 .کنه کار برامون بخوایم ازش باید میگه و زنهمی حرف رئیس با محسن

*** 
 تانیا

 .بود غریب عجیب بهروز یچهره
 موندگار اونجا. برنگشتی کردینمی زندگی که محلی به دیگه. باشی تفاوتبی چیهمه به نسبت کردی سعی پس -

 .کردیمی کمک بهشون و شدی
 .دادم تکون آره معنی به رو سرم

 قاچاقو ـدر مخـ مواد دارن که آدمایی برای باید چرا بگی خودت به اینکه بدون کردی کار براشون سال دو تقریباً -
 .کنی کار کننمی پخش

 .دادنمی امنیت بهش پلیس که شدم آدمی یه به تبدیل کامالً من. بود جدیدی چیز -
 .خندیدم

 .شدممی پاچهدست شدم،می نگران. ترسیدممی پلیسا از من -
 کنی؟ کمک بهش بودی حاضر کنه،می همکاری پلیسا با گفتمی بهت ورزان اگه -

 .دادم تکون رو سرم
 هفته دو وقتی من که بود این خاطربه فرستادم تو برای شب اون رو فایل اون اگه من. دونمنمی واقعاً دونم،نمی -

 فکر این به اگه شاید. بگیرم جدی تصمیم کردم سعی موقع اون. هومان خونه رفتم شبم یه تهران، اومدم پیش
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 رو خودم و بفرستم برات رو فایل اون شدمنمی حاضر وقتهیچ پلیسه، شوهرم، هومان، دایی پسر که کردمنمی
 اما کردم؛ فکر کلی هم محسن پیشنهاد به یعنی. کردممی فکر محسن پیشنهاد به حتماً یعنی شاید. کنم معرفی

 ...خب
 :گفتم و گذاشتم میز روی رو هامدست

. کنم رو کاراین بخوام که کردمنمی فکرشم وقتهیچ من. بودم نکرده فکر لحظه این به وقتهیچ من بهروز، -
 فهمی؟می

 .کرد مرتب رو هامجمله
 ازش هاسال که کنی رفتار جوریاون هم تو که خواستی دارن، پلیس عموی یه که آسا آریا، هومان، خاطربه تو -

 رو قانون جورییه کردیمی سعی هم تو نبود، هومان مندقانون رفتار نداشتم، وجود منی اگه یعنی کردی،می فرار
 هومان؟ پیش برگردی و بزنی دور

 .دادم تکون رو سرم
 !دقیقاً -

 :گفتم اما بگم؛ خواستمنمی. بود شده زیاد هم روی هاملب فشارِ
 .بزنم صدمه مخانواده به بعداً بشه باعث موضوع همین ترسممی ترسم،می راستش -

 .آورد جلو رو سرش و پرید باال ابروهاش
 چی از. کنی رو کار این تونیمی بازم. تخانواده و هابچه خاطربه هم اون گرفتی؛ رو تصمیم بهترین بار یه تو -

 ترسی؟می
 .دادم قورت رو بغضم

 خودِ من، یگذشته نیستم؟ خطرناک براشون من مطمئنی تو بهروز، ولی بزنم؛ نتونستم هومان به رو حرفا این -
 .دونمنمی باباش، سیوان، من،

*** 
 ورزان

 وقتی رو بهروز من. کنه ازدواج باهات بخواد بشم باعث تو سمت افکارش کشوندن با کردمنمی فکرشم من -
 تا کنم قانعش که رفتم من واقع در. بود دهکر صحبت باهاش مونفرمانده قبلش. دیدم گشت،می تانیا دنبال داشت

 .نگه تانیا درمورد چیزی تو به
 :زد داد. شد عصبی هومان

 کجاست؟ تانیا ماههشت این تو دونستمی بهروز -
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 رفتارت تو. کردمی کار باند این روی داشت هاسال ما گروه. بود بهش حواسم مدت تمام من. هومان باش آروم -
 میری حتماً بفهمی، اگه بودیم مطمئن فرمانده و من و بمونه اونجا تانیا بذاری که بود ینا از ترغریب و عجیب

 .سراغش
 :زد داد
 بمونن؟ اونجا مبچه و زن ذاشتممی نه، پس -
 بحث بود، زیادی پلیسای و آدما جون بحث. کردممی فداش رو خودم وگرنه نبود؛ فقط من جون بحث هومان، -

 .بود زحمت چندسال
 .منه زن وقتی اونم کنه؛ ازدواج دیگه مرد یه با من زنِ شدید باعث لعنتی بهروز اون و تو -
 .نیست درست ازدواج این دونیمی خودتم -

 .گرفت رو میقه
 هان؟ کنه؟می درست رو چی -

 .گذاشتم هاشدست روی رو دستم
 .موند وفادار بهت تانیا هومان، باش آروم -
 دردسر همهاین االن وقتاون بگم، بهش که بود نخواسته تانیا اگه. بود خون هکاس هاشچشم. داد هلم عقب به

 .دیگه بمونه پنهون چیزی خواستنمی نبود؛ عجیب هم اصالً چیزهمه گفتن روی اصرارش همهاین. نبود
. بشه تاذی من زن شدین باعث آشغال بهروز و تو هان؟ کرد؟می زورش اگه بکنه تونستمی کارچی اون وفاداری -
 .کشیده عذاب من زن کوفتی مدارک اون و لعنتیت گروه اون و تو خاطربه
 :زد داد
 برادر؟ میگی خودت به وقتاون -

 .بود مشخص تانیا خیس هایچشم درش، جلوی االن و بودن توش تانیا و بهروز که افتاد اتاقی در سمتبه نگاهم
 . برگشت و گرفت رو نگاهم رد هومان
*** 
 تانیا

 :زد داد و بهروز یـینه*سـ تو کوبید دستش دوتا با. اومد سمتمونبه و تبرگش
 !بهروز آشغالی خیلی -
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 اگه گفتمی ورزان. نکرد نگاه بهم حتی حاال... رو اشتباهی هر گفتمی دیشب. نکرد نگاه بهم. رفت سریع هم بعد
 داشتم مدت تمام کردمی فکر وقتاون د،فهمیمی بعداً اگه. بدونه خواستممی ولی کنه؛می کمکم بگم بهش نخوام
 .بودم نکرده کاریهیچ من. بودم نکرده کاری واقعاً من چند هر. زدممی گولش
 :اومد سربازی صدای

 من به اما بیاد؛ دادگاه نامه دیگه روز چند احتماالً. کردن شکایت عباسی ویدا از ارجمند خانواده دادن خبر قربان -
 .بدم خبر شما به گفتن

 .برو خب خیله -
 :گفت آروم بعد
 .داشتیم کم رو این -

 صبح یازده از. بود ظهرازبعد شش ساعت. رفتمنمی اما خونه؛ برم تونممی گفتمی بهروز. گذاشتم میز روی رو سرم
 با تونهمی نشدم، مرتکب جرمی ارجمند تانیا اسم با چون گفتمی بهروز. بود نیومده االن تا بود رفته هومان که

 . کنه ردیفش نقدی جریمه
*** 
 .بدم نجات هابرنج زیر از رو گوشت کردم سعی و کردم فرو غذا ظرفه توی دوباره رو قاشق

 .جلوته کی از نیست معلوم که، کرده یخم! بخور غذا بازی، بازی جایبه بشین شو بلند کنی؟می کارچی -
 .کن ولم وزران، ندارم اعصاب -
 .خواستی خودت -
 گفتم؟می دروغ بازم یدبا نکنه -

 .کوبیدم میز روی رو سرم
 ...آه...آه -
 چیزی مدت همهاین و بپیچوندش که نداشته توقع هم بهروز از. گردهبرمی. خورده ذوقش تو کمیه. بابا باش آروم -

 .نگه بهش
 :گفت یهو

 .بودم محسن پیش االن -
 .کردم بلند رو سرم سریع

 شد؟ چی خب -
 .شدش دیوونه کنم فکر. خندید بعد داد، فحش بعد شد، شوکه کمیه بابا، هیچی -
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 .خندید
 میاد؟ سرش بالیی چه -
 مدت یه. میاد کارش به االن خریده که گنده کله اون بره، دادگاه چندتا. زندون بیفته چندماه فوقش. بابا برو بال؟ -

 .بیرون میاد دیگه
 :گفت آروم و جلو آورد رو سرش

 .کنهمی سیسٓ  تا جدید گروه یه میره بعدم -
 کنی؟می کارچی تو وقتاون -
 .کنهمی پیدا خودش برای فرار راه یه همیشه اون بکنم؟ تونممی کارچی -

 .فشردم میز به رو پیشونیم. افتادم خودم یاد. اومد بهروز. خندیدم
 بهروز؟ زندان برنمی رو من -
 ...اِ -
 .کردن غلط -

 .بود ومانه واقعاً. کردم بلند رو سرم یهو
 .بریم شو بلند -
 :گفت بهروز به رو
 .بمونه جاها جوراین روزم یه خوامنمی ولی بیارم؛ برات بگو الزمه که هرچی سند، پول، -
 .اومد سمتمبه
 نمیشی؟ بلند چرا -

 :گفت بهروز. گرفت رو بازوم
 .کنه شرکت هادادگاه تو باید فقط چندبار یه. کنممی ردیفش خودم. نیست الزم -

 .ایستاد بهروز جلو. کشوند خودش دنبال رو من
 .بهروز کنهنمی جبران کارتم نصف این -

 .اومدیم بیرون اتاق از. بود عصبانی واقعاً هومان. موند باز بهروز دهن
 زدی؟ حرف طوریاون چرا کنی؟می کارچی هومان؟ -

 .زد داد ایستاد یهو
 .بمونیم دور هم از ماه هشت شده باعث اون ناراحتی؟ چرا چیه؟ -
 .زد زل هامچشم تو
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 هان؟ پیشم؟ برگردی زودتر که خواستینمی تو -
 .گرفتم رو دستش پیشش رفتم. داد تکیه دیوار به رو سرش

 !هومان -
 .کرد ـغلم*بـ و شکست مقاومتش کرد، نگاهم باالخره

*** 
 ورزان

 :گفتم زن به رو
 گرده؟می زادهامام جلو دختر دنبال نفر یه گفتی -

 .زادهامام جلو گذاشتن پیش سال 20 که این بچه بابای مامان میگن. نفرن دو. آقاجان آره -
 کجان؟ االن -
 .داخلن -

 .نشستم جلوشون. خوردم جا. رفتم تو و دویدم
 این؟بچه اون بابای مامان شما -

 :گفت زنه
 .آره -

 :گفت یهو
 ...آآآ.. .دختر اون ...دادگاه تو که نیستی پسره همون تو ببینم-

 .شد گرد هاشچشم
 بگو؟ بهم منه؟ دخترِ اون! تانیا -

 .کردم اخم
 داری؟ دیگه شوهر یه االن تو -

 .شد غمگین هاشچشم
 و بیارم رو مبچه نذاشت فهمید، آقاجون وقتی. کردیم ازدواج و اینجا کردیم فرار ایشون با بود سالمشونزده وقتی -

 منه؟ یبچه دختر، اون بگو کنممی خواهش. گذاشتم زادهماما دمِ رو بچه منم. گرفت رو طالقم
 .داره مسئولیتبی بابای مامان یه نفهمه اصالً بهتره. مامانشی تو نفهمه وقتهیچ بهتره -

 .زد حرف هم مرده باالخره
 ...وگرنه. ستحامله دونستمنمی من -
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 :وگفتم باال انداختم رو مشونه
 ی؟چ وگرنه. زدی جا اولش همون تو -

 .دوید سرم پشت زنه. شدم بلند
 !پسرم کنممی خواهش -
 یخانواده با سالبیست این تموم مثل. برگشته زندگیش به آرامش تازه. بشی نزدیک بهش که نکن فکرشم -

 .باش خوش جدیدت
 :گفتم کنایه با و بخورم رو پوزخندم نتونستم

 !ارجمند خانم -
 

 ...پایان
 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 .است شده منتشر دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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