
Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 1 

 

 

 

 

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 2 

 

 

 

 

 اگه گفتی من کیم؟نام کتاب : 

 دهیند ریخنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
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 ابه نام خد

 

 ام؟    یمن ک ینام کتاب :  اگه گفت

    دهیند ری: خ سندهینو

 

 

گن تک فرزندا البته بالنسبتا  یکه م ییراد هستم. برعکس کسا نیتنها فرزند آرم ،یمعمار سانسیساله، ل کیو  ستیراد ب بهار

روز سگم، گلم، خانومم، خالصه خودمم  هیروز آرومم  هیروز شوخم،  هی میروز جد هی. نهیکه ندارم هم یتیلوسن، تنها خصوص

 .ستمین یمیکس صم چیبا ه یدارم ول قیهستم. تا دلتون بخواد دوست و رف یدونم واقعاً ک ینم

 

 .یمل میدر حد ت میساله ورزشکارِ رزم هشت

 

 هیشنا  یکالسا یبه بهونه  شهیکارم. هم یجاست که پدر و مادرم خبر ندارن رزم نیجرات نداره نگاه چپ بهم کنه. جالب ا یکس

 پیتا ه ریبگ ی. همه جورشم بلدم از جواددنمیدلتون بخواد، بود. عاشق رقص یتکواندو، کاراته، کنگ فو و هر چ یپام تو کالسا

 هاپ.

 

 خودم. یاز خود ب ادیآهنگ که ب یصدا

 

و  هیعمل یهم خداداد ینیب شه،یم رنگش عوض قهیروشن که دم به دق یقهوه ا یچشما ،یمشک یلیخ یهشت یهم ابروها افمیق

 متوسط. یلبا

 

 .میکنن. به نظر خودم که معمول یم فیتعر افمیاز ق همه

 

 رسه. یدستمون به دهنمون م ییجورا هیو  میجامعه هست یقشر متوسط رو به باال از

 

 رسه. ینم مییعموها و دا یکه به گرد پا یمتر صدیدوبلکس س یخونه  هیولنجکه و  خونمون

 

دختر دو ساله  هیو دو سالشونه و متاهلن. عمو فرشاد  یبا حال دارم به اسم فرشاد و مهرشاد که دوقلو هستن و س یتا عمو دو

 کار. یخواد چ یساله ازدواج کرده، بچه م هیداره، مهرشادم  سیبه اسم پارم

 

 ه.. بچم تازه داماده، سه ماهه که مزدوج شدثمیو هشت ساله هم دارم، م ستیب ییدا هی

 

 نُقلِ منه! د،یسرش آ دیبدش آ زیهر که از هر چ گنیم شهیهم

 

 یالیدل یلیخ ای رهیگ یرو از آدم م یخوام مستقل باشم، ازدواج زندگ یکه بگم م نیندارم ازدواج کنم. نه به خاطر ا دوست

 . دوست ندارم ازدواج کنم چون:گهید یالک

 

 اصال اعصابش رو ندارم. یبلدم ول ؛یبه خاطر آشپز - کی
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 خونه؛ متنفرم ازش. یکارا - دو

 

 صفا. یتیس د،یخر رون؟یب میبر یک نه؟یبب یشوهر، منو ک گهیروزم تو باشگاهم؛ د شترینصف ب - سه

 

 .رهیمنو بگ ادیهم مغز خر نخورده ب یده. کس ینم یازدواج برام معن پس

 

 و زود شوهر بده.داده ما ر ریگ م،یبابا بزرگ پدر نیدونم چرا ا ینم

 

جمعه  گهیم کیش یلیزنگ زده واسه خودش سر خود، خ شی. دو روز پارهیدخترِ نداشتش رو سر من در ب یخواد تالف یم انگار

 بهار. یخواستگار انیخوان ب یدوستم برانوش م یخانواده  ن،یقرار نذار ییجا

 

 ! آدمم حساب نکردن.یرابیوسط منم که س نیا

 

 !ارمیسرش ب ییبال هی. ارنیب فیقرار که تشر فردام

 

 بود. ومدهیشب اومدم خونه. بابامم هنوز ن میهشت و ن ساعت

 

 .ادی یشوورم داره م یناسالمت گهیزد. بله د یبرق م یزیهم ماشاالش باشه از تم خونه

 

 بلــــــــــــــــه، خانوم کجاست؟ دمیتلفنه. از در که وارد شدم د یمامانم پا یاصل پاتوق

 

 ؟یاریذره نفس بکش هوا کم ن هیعشقم! تلفن سوخت، سالم -

 

 دستت. یگوش زمیعز - مامان

 

 بهم کرد: ثانهینگاه خب هی. یگوش یگذاشت رو دهنه  دستشو

 

 رو حنجره اش بستن. نیماش ستمیانگار س ستیشنوه. صدا که ن یم _دوست مامانم_. مهناز نییپا اریسالم و درد. صداتو ب -

 

 خو تن صدام باالس، مگه دسته منه؟ -

 

رو برداشتم و شروع کردم به  یو ی. کنترل تدمیرفتم تو اتاقم. لباسام رو عوض کردم. اومدم تو حال رو کاناپه دراز کش عیسر

 و رو کردن ماهواره. ریز

 

 داد و تلفن رو قطع کرد. تیساعت مامان رضا مین بعد

 

 خوب بود؟ یخب چه خبرا؟ مهناز -

 

 ؟یکن یصداش م یجور نی. مگه هم سنته که ایده دفعه گفتم نگو مهناز - نماما

 

 گفتم؟ یحاال مگه چ ؟یش یزنه، شما جاش ناراحت م ینم یاون خودش حرف -

 

 ! واال کشمشم دم داره.یجهنم و ضرر مهناز خانوم ،یمهناز جون ،یخاله مهناز هی - مامان
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افکار  نی. ایکنم واقعا فقط نوزده سال ازم بزرگ تر یکه شک م ید یم یلییاسرا یبن یرایگ هی یگم. گاه ینم گهیباشه بابا د -

 بزرگونت منو کشته.

 

 جنبه! یآهنگ شاد قر دار پخش شد. منم ب کیما،  یکل کال نیماب

 

 .WCرفت  یداشت م مامان

 

 زدم. غیج هیو  نیعادت خودم و از رو کاناپه انداختم زم طبق

 

 ـان.مـــــــــــامــــــــ -

 

 که دلم براش سوخت. دیچنان از جاش پر یطفل

 

 شد؟ یخدا مرگم نــــــــــده، چ یوا - مامان

 

 خواستم بگم تو دست بزن و من برقصم. ،یچیهـــــــــان؟ ه -

 

 .نییرو مظلوم کردم و سرمو انداختم پا افمیق

 

 تو. یبچه، منو کشت یریدرد نگ یا - مامان

 

 .دنیو شروع کرد به رقص سادیوا میقدم هی یاومد سمتم. گفتم االنه که بکوبه تو گوشم. به فاصله  عیسر

 

 رقصم. یدست بزن برا مادرت، دارم م االیآهنگم.  نیعاشقه ا -

 

 .دمیو پا به پاش رقص اوردمیگرفته بود. منم کم ن خندم

 

 کنم؟ یو نگات م ستمیمیوا یهه! فکر کرد -

 

 موهاش رو باز کرد: پسی. مامانم کلیتو کار جواد میشانس ما سه تا آهنگ شاد، پشت سر هم پخش شد. آهنگ آخرم رفت از

 

 باشه. یوحش دی. موهات بایاز موهات استفاده کن دیبا انیبه قول خرداد - مامان

 

در  یکه صدا میقدر تو حال خودمون بوداومد. حاال نه من ول کن بودم نه مامان. اون  یم یداد و جواد یموهاش رو تکون م یه

 یما م شیدارن هر هر به ر ثمیم ییبابا و دا میدیو د میخنده رفت هوا. برگشت کیشل یدفعه صدا هیو  میدیاتاق رو نشن

 خندن.

 

 ؟یدیرقص یم وشیحاال چرا انقدر مهوش پر ،یکرد یرو نم زمیماشاا... عز - بابا

 

 خودمونه. یهمون جواد وش،یاز مهوش پر منظورش

 

. یباهام برقص یایب دیگه با ینشده دست منو به زور گرفته، م لیبهار ذل نی! انیهمون بهتر که اومد ن؟یاومد یاِ شما ک - مامان

 تونم دلشو بشکنم؟ یخب بـــــــــــــــچمه م

 

 ابرومو دادم باال. یتا هی
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 نا؟یباشه و ا یوحش دیآره خب، من بودم مو با -

 

 که فقط خودم بشنوم: یآروم جور مامان

 

 تو خفه لطفا! -

 

 کنن. یم میقهو یکه قربون صدقم برن، اساس نیعوض ا م؛یدونه هست هی یکیسرمون  ریخ

 

 .مـــــــایما تو خانواده رقاص نداشت ؟ید یهمه جا رو با هم تکون م یچه جور ست؟یتو استخون تو بدنت ن یبهار - ثمیم

 

 شه کرد. یهم نم شیگرفته، کار گهید ره،یآدمو جو بگ یوقت -

 

 .نینیبش نیایب ن؟یسادیحاال چرا وا - مامان

 

 منتظره. -خانومش- مای. سرمیبگ نیمدارک از آرم یسر هیبرم. اومدم  دینه با - ثمیم

 

 هستن واسه خودشون! یمهندس کن؛یبا هم شر ثمیبابام و م یراست

 

 جا. نیا نیایخب برو دنبالش شام ب - مامان

 

 .میقربونت، تعارف که ندار - ثمیم

 

 جاست. نیا یبچه رو بزن نیسر و ته ا گه،یراست م -

 

 کنم به فکرتم؟ یبرام تنگ نشه، بــــــــــد م ادیکه دلت ز امی یمن م - ثمیم

 

 قدمت رو چشم. زمینه عز -

 

 چشـــــت در آد! - ثمیم

 

 جــــــــــــــــان؟ -

 

 که خدا چشمتو نگه داره. نیهــــــــــان! منظورم ا - ثمیم

 

 ریو شب به خ میمن چرت و پرت بلغور کردم و مامان و بابا کل کل کردن، وقتو گذروند کممیو  میتا شامو زد مییرفتن دا بعد

 گفتم و مسواک و الال.

 

 که شماره رو نگاه کنم: نی. بدون ادمیزدن بود، از جا پر غیج یکه صدا میزنگ گوش یصبح با صدا سه

 

 ـــــــــــــان؟هـ -

 

 ؟یستیسالم بلد ن ه؟یهان چ - ثمیم

 

 .نییدفعه هول کردم و از تخت پرت شدم پا هی
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 شده؟ شیطور مایشده؟ سالم، س یچ -

 

 ؟یکن یکارا م ینه بابا، زنگ زدم حالتو بپرسم. خوب چه خبر؟ چ - ثمیم

 

 پسر. کم مونده بود سکته رو بزنم. ختیوقت نبود؟ َزهرم ر گهید ییخدا یعنی -

 

 کن. فیخب تعر ،یحاال که سالم - ثمیم

 

 از کجا؟ -

 

 .ینباش کاریحاال هر جا، حرف بزن ب - ثمیم

 

 م؟یحرف بزن یکرد داریموقع ب نیمنو ا ا،یحوصله دار -

 

 ده؟یاالن خواب از سرت پر یعنی ؟یاِ خواب بود - ثمیم

 

 ؟یکار داشت یحاال چ ،ینگ یبگ یا -

 

 یکار ر،ی. خب برو بخواب و وقتمو نگیزنده ا نمیب یحالتو بپرسم که م یعنیاِ  رم،ی. زنگ زدم حالتو بگزمیعز یچیه - ثمیم

 ؟یندار

 

 کنه؟ یتحملت م یسوزه؛ چه جور یم چارهیب یمایواقعا دلم به حال اون س -

 

 .رهیتو رو بگ ادیمغز خر نخورده ب یدونم کس یاون شوهرته. هر چند م چارهینداره. ب یکه مشکل مایس - ثمیم

 

 !ثـــــــــــمیاِ م -

 

 س. خوراک خودته. هی. طرف خرماایخواستگار رو رد نکن نیا گم؟یو درد! مگه دروغ م ثمیم - ثمیم

 

 به؟یچرا برم سمت غر رم،یگ یتو رو م امی یخب م -

 

 من خرم!؟ یعنی ؟یچ - ثمیم

 

 حرفو زدم؟ نیا یجون من ک ییهـــــــــــــان؟! نه دا -

 

 رفته. ادتیدو روز ولت کردم، ادب از  گه،یآره د - ثمیم

 

 و خواهر زاده. ییخوره اِال دا یبه هم م مونیمن و تو همه چ یتوجه کرد ا؟یجا بود نیا شیچند ساعت پ ؟یکن یاشتباه نم -

 

 شه کرد؟ یچه م یول ادم،ی. از سرتم زیداشته باش یگریج نیبه ا ییدلتم بخواد دا یلیخ - ثمیم

 

 کجاست؟ مایاصال س ؟یبا من کل کل کن ی. زنگ زدیگیتو که راست م -

 

 باباش. یرفته خونه  - ثمیم
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 اِ چرا؟ -

 

 باباش. یادبش کردم بعد فرستادمش خونه  کمی. ریرو دست کم نگ تییدا - ثمیم

 

 بهش زنگ بزنم؟ یخوا یم ؟یحاال مطمئن -

 

 مادر زنم حالش بد بود. امشبو اون جا موند. ا،یزنگ نزنشه؟  یسرت نم یاِ بچه شوخ - ثمیم

 

 .یجراتا ندار نیدونم از ا یآهان، حاال شد. م -

 

 کمتر حرف بزن، برو بخواب. - ثمیم

 

 !ریباشه، فعال سحر بخ -

 

 زرشک! خداحافظ. - ثمیم

 

 د،ید یبودم که برقا رفت. چشمم که نم نایاتاق مامانم ا نیتشنم بود. پا شدم برم آب بخورم. ماب یلیرو قطع کردم. خ یگوش

 مامانم رفت هوا. غی. در رو که باز کردم، جنایشد برم، ناخودآگاه دستمو بردم رو در اتاق خواب مامان ا یهم نم نییپا

 

 نترس بابا منم. -

 

 .نیزم یخور یس. م ختهیجا به هم ر نیتو؛ ا ایدخترم ن -با ترس  مامان

 

 کردن که... یکار م یچ ستیدخترم؟ معلوم ن جـــــــــــــــــــــان،

 

 شدم از خنده. خودمو کنترل کردم. یمنفجر م داشتم

 

 .نیبد موقع مزاحم شدم، راحت باش دیمنظورت از دخترم همون دخ خرمه؟ ببخش -

 

آب شدم و  الیخ یها. ب کارنیب نامیکردم از خنده. ساعت چنده؟ ا هیرو بستم و آروم آروم اومدم تو اتاقم و خودمو تخل در

 .دمیخواب

 

 شدم. داریدو تا عموهام از خواب ب یساعت نه صبح با زور کتک و لگد پرون ؛یدنیچه خواب اما

 

 ینم رشیکه آدم شوهر گ نیرو دار یکیزیف یبرخوردا نی! همنیریبگ لیگلم کم تحو یبابا عموها رون؛یمن واقعا موندم ح -

 .ادی

 

 بسه. گهید ،یدیخرس خواب نیعروس خانم پاشو که ع - مهرشاد

 

 جـــــــــــــــــــان؟ -

 

 .افتیق نیکنه، طرف راه اومده رو برگشته با ا یصورتت پف م یبخواب یادیپاشو جوجه، اگه ز - مهرشاد

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 9 

 

پوست و  مثل خانوما سراغ نیداد تیجنس رییتا حاال تغ یپروداکشن؛ از ک ینصرت نیآرم _شاد با فرشاد  یبـــــــــــــــــه همگ -

 .نیگریج میجور نیشما هم نا؟یمو و مامانم ا

 

 یم یخدا چ مینیکن تا بب یمعرف ،یشدم. حاال اگه تو دوستات چند تا داف آس دار فیمن زود ح ؛یگ یآره راست م - فرشاد

 خواد.

 

_ Okخــــــــــــــــــرم برات! یآســـــــــــــش رو م هی _زنش_ بایفر ی، با هم فکر 

 

 .ابیرو وللش ما رو در نیرقصه. ا یهنوز نزده م نینه گلم، ا - مهرشاد

 

 سپارم به زناتون. یرو م تمی. اما مامورشهیهم ازم گرم نم یشه، آب یکنم سرم شلوغ م یمن که دارم شوهر م -

 

 تو زحمتشون ننداز. نیاز ا شتریاونا دورا دورم لطفشون شامل حال ما هست ب گه،ینه د - مهرشاد

 

 اقدس هَپَل. نهویشدم ع رم؟یدوش بگ هیآره خب معلومه، حاال اجازه هست برم  -

 

 .داسیاز وجناتت پ ،یکه راست گفت نویا - فرشاد

 

 ن؟یکن یکار م یجا چ نیاِ عمو! اصال شما ا -

 

 .یچونیقبل بپ یها یمثل سر مینذار میمامور شد - فرشاد

 

 .رونیب نیبا زبون خوش بر ومدهیدر ن غمیگم. حاال تا ج یباشه بهش م -

 

 ر،یهم سگ پاچه گ یبهار البته گاه گنی! به من میشده، حاال هر چ چیبابا بزرگم سه پ نیهم ا ینداشتم. از طرف یراه فرار چیه

 هم ارادت داشته باشن دلقک. یلیخ

 

. دور و بَرِ مسواک و آدامسم که خفه کردم یترش ریخودمو با س هیپلو درست کرده بود. دور از چشم بق ایمامان ناهار لوب ظهر

گفت  یم یآخر تو اتاقم بودم. جز سه بار که مهرشاد همش در اتاقمو زد و ه ینشدم. تا لحظه  یکس هم آفتاب چیعمرا. سمت ه

 .چوندمشیپ یو منم همش م یکن یم یچه غلط یدار

 

 .ستیلباس تنم ن -

 

 کنم. یدارم مو اتو م -

 

 کنم. یم شیاِ دارم آرا-

 

 یدار گل گل نیآست زیبا بل رشمیوَرش پاره بود. ز هیخورد. البته  یم بیکه روش دو تا ج یسارافون ل هی! یخز باز یخدا پمیت

 ش؛یدفعه شست صدیکه بدتر از همه بود. انگار س غیگل دار زرد ج یروسر هیخفنا و  یِآب ؛یمامان دوز و شلوار گشاد سرخاب

 .لیهمون فس

 

بودم که امشبم به  دهیخر یبرا موارد اضطرار ینیذره ب یته استکان نکیع هیقرمز کردم.  یا رهیم دا. لپامیرژ کالباس شممیآرا

گشاده. منو چه به  کممیتازه  دم،یدوستم آرزو که ازش قرض کردم رو پوش یسرخاب یمشک ی. کفش پاشنه ده سانتادی یکارم م

 !یلنگم چه برسه به ده سانت یغلطا؟ با سه سانتم م نیا
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ده تا بودن.  ی. جانِ خودم باالانی یآدم دارن م لیا هی دمیزنگ خونه به صدا در اومد. از پنجره د م،یساعت هفت و ن یطرفا

 همه آدم؟ باز صدا در اتاقم اومد. نیآخه برا دفعه اول ا

 

 اومدن، باز کن در رو. ایب ؟یبهار چرا در رو بست - مامان

 

 ه؟یمشک دیکت دامن سف ایرو بپوشم  یاومدم مامان، فقط موندم کت شلوار قهوه ا -

 

 نداشتم. یارواح عمه  آره

 

 .ادی یبهت م یلیکت و دامن رو بپوش. اون خ - مامان

 

 سگ در صد. -

 

 بلندتر بگو. ؟یگیم یچـــــ - مامان

 

 برو، اومدم. گمیم -

 

 یکه کس نیخودمم که همه هستن. بدون ا یبود. اوف، خانواده  ومدهی. انگار شاخ شمشاد هنوز تو ننییآدم رفتم پا یبچه  مثل

ببره. اما تا در رو باز کردم چشمام شش تا شد. جفتمون زل زده  ضیف پمیدر تا پسره از ت یسر و صدا رفتم جلو یب نه،یمنو بب

 دیپسره هم تو د ی افهیرشاد اومد دم در. پشتم بهش بود، قگذشت که مه قهی. چند دقمیزد یپلک هم نم یبه هم، حت میبود

 نبود.

 

 تو؟ نیای یچرا نم ن؟ییجا نیاِ شما ا - مهرشاد

 

 :لکسیر یلیاومد. خندم گرفته بود. خ یچشماش داشت از کاسه در م دیبه خودم اومدم و رفتم کنار. تا مهرشاد ما رو د عیسر

 

 .نیخوش اومد یلیداخل، خ نییبفرما -

 

 سالم، حال شما؟ شرمنده مزاحم شدم. - هپسر

 

 خوان رد شن. یم شونیکنم. ِا عمو جان برو کنار ا یخواهش م نیی! بفرمانیدار اریاخت -

 

 هیداغون بود. اونم  یلیپسره خ ی افهیاکتفا کرد. آخه ق دییبفرما هیکنار و فقط به  دیمات زده خودش رو کش یآدما نیع مهرشاد

داد. تا وارد اتاق شد، چنان  یعطرم بو حشره کش م یکه با لبخندش تو چشم بود. جا اهیمن زده بود، دندوناشم س نیع نکیع

دنبال پسره راه  عیکه از طرف مهرشاد مواخذه نشم، سر نیا یآوردم. برا یباال م اشتمجورابش همه جا رو گرفت که د یبو

گن خدا در و تخته رو خوب با  یبرق از جاشون بلند شدن. حتما با خودشون م نیع دنمونیخانواده ها با د م،یافتادم. تا وارد شد

 اومد. آخر خودم دست به کار شدم. یدر نم یشد. صدا از کس یچ م،یخواست یم یهم جور کرده؛ چ

 

 .نیشرمندمون نکن نیاز ا شتریب گهید ن؟یستادی. چرا ادییکنم بفرما یسالم، خواهش م -

 

عروسشون  ونیاومد. حتما توقع داشتن دختر شاه پر یخونشون در نم یزد یاگه به همشون کارد م ،یسالم و احوال پرس بعد

با خودش  یآقا جون واقعا چه فکر نم؟یمن هم سطح ا ییخدا یعنینبود.  الشونیخ نیجمع ع نیشه. دو تا پدر بزرگا، فقط تو ا

به ما دو تا.  دیپاره کردن، بحث رس کهیبخور و تعارف ت بخور یزدن. بعد کل حرف گهیشروع کردن با هم د یکرده. کم کم همگ

 آقا، پدر بزرگ پسر: یعل
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 خواد. یم یخدا چ مینیدو تا برن با هم اول حرف بزنن تا بب نیا نیاگه اجازه بد -

 

 کردن. دییتا همه

 

زِراتون رو  نیکنن. پا شو عمو جون، پا شو با هم بر یسقف زندگ هی ریعمر با هم ز هیخوان  یدو تا م نیبله باالخره ا - فرشاد

 .نیبزن

 

. عجب هی. کم کم بقدنیبعدش مهرشاد شروع کردن قهقه خند ثمیشدم از خنده. اول م یساکت بود. داشتم منفجر م جمع

 فرشاد از خجالت سرخ شده بود. چارهیزر زر؟ ب ،یبا حال یسوت

 

 پاشو دخترم. - بابا

 

 دم.مامانم افتا شبید ادی

 

 کن اتاقت. ییپرهام جان رو راهنما -

 

 پس اسمش پرهامه. اِ

 

بود با مخ بخورم  کیفرش و نزد یکرد لبه  ریجام بلند شدم. پرهام هم اومد دنبالم. هنوز شش قدم نرفته بودم که پام گ از

 ییبنده خدا هیافتادم.  یجک هی ادیلنگه کفشمم پرت شد بغل فرشاد.  هیو  کمینزد واریتو د دمیخودمو کوب عیسر ی. ولنیزم

 ی. برانیخوره زم یکنه لب جوب و م یم ریشه. پاش گ یو حواسش پرت م نهیب یدختر م ارفته، چند ت یراه م ابونیداشته تو خ

 ن؟یگه حـــــــــــرکتو داشت یباال و م رهیگ یپاشو م هیدست و  هینشه  عیکه ضا نیا

 

 ناخودآگاه رو به همه گفتم: منم

 

 ن؟یـــــــــــــه، حرکتو داشتهــــ -

 

 رهیکرد. کفش هم گشاد بود، تقص ریبنفش شده بود. خب پام گ تیکه نخندن. مامانمم از عصبان دنییجو یلبشون رو م همه

. دارم دیخند یمن م ینداشته  شیو به ر نییتا بناگوش باز بود. سرشو انداخته بود پا ششیهم ن یریکبیا یپسره  نیمنه؟ ا

پهن  رموی. لباس زدمیسمت اتاقم. تا در رو باز کردم، گرخــــــــــــــ میرفت مو با ه دمی! کفشمو برداشتم پوشیرابیبرات س

رفتم برشون  عیکه برگردم به پرهام نگاه کنم، سر نیرفته بود بردارم. بدون ا ادمی یکرده بودم رو شوفاژ خشک شه. ول

 کردم. میداشتم و پشت دستم قا

 

 ن؟یکرد میپشت سرتون قا یزیچ - پرهام

 

 .دهیحتما د یباز بود. عوض ششین نیا بازم

 

 .گهید نینینه اصال، بش -

 

 نم؟یدستتو بب ،یکرد میچرا قا - پرهام

 

 بودا. ییپررو عجب

 

 .گهیدادم د یخواستم، نشون م یداره؟ اگه م یبه شما چه ربط -
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 رفتم عقب. یاومد جلو و من م یم داشت

 

 دستته؟ یچ نمیبه زور بب دیحتما با - پرهام

 

و درم  رونیپرت کردم ب مویناموس یزایباز بود. به سرعت نور چ مهیاتاقم که خوشبختانه درش ن یبودم دم پنجره  دهیرس

 بستم. عیسر

 

 م؟یصحبت کن مینیبش ستی. بهتر نستین دنیواسه د یزیدستم، چ نمیا -

 

 .ارمیخواستم چشماشو در ب یپوزخند مسخره زد که م هی

 

 کوچولو؟ یحرف؟ مگه حرف زدنم بلد - پرهام

 

 عیلب تابم. سر زیرفت سمتِ م ی. داشت میفوتت کنم که مُرد هیگه براش سک و صورت نذارما. آخه بدبخت اگه  یم طونهیش

تو و جفتمون از جا  دیپر ثمیکه در به ضرب باز شد و م نهی. مجبور شد بره سمت تختم. دوال شد بشیرفتم نشستم رو صندل

 .میدیپر

 

 جــــــــــــا چه خبره؟ نیا - ثمیم

 

 ؟یکن یم یجور نیچرا ا ؟ییشده دا یچ -

 

 جفتمون نگاه کرد. به

 

 پس اون که از پنجره ... - ثمیم

 

 برام نمونده بود. ییآبرو گهید شتر؟یب نیاز ا ینه، بدبخت یوا

 

 .رونیب ایب قهیدق هی ییدا -

 

 الشیخ ی. وقتنمیخوام بب یدستته و م یداده چ ریشده. فقط نگفتم طرف گ یدادم چ حیتوض ی. مجبوررونیب میهم اومد با

 راحت شد گفت:

 

 پرت شد رو کلم. یچ هی دمیبا تل حرفم بزنم، د اطیرفتم ح -

 

 :دیخند

 

 ... گهیبله د دمیکه د -

 

 کرد که مزاحم شده. یهم مسخرم کرد. اومد تو اتاق و از پرهام عذرخواه یکل

 

 راحت باش من رفتم. ن،یپرهام جان بش - ثمیم

 

برگشت و دهنش  ثمی. مدیچیتو فضا پ یتیترب یکامال ب یصدا هیپرهام نشست و  رون،یاومد پاشو از در بذاره ب ییکه دا نیهم

 دم. پرهام هم هل شد:دا یو کلم رو با تاسف تکون م دمیخند یم یباز مونده بود. پرهامم رنگ به رو نداشت. منم ه
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 به جون خودم من نبــــــــــودم. - پرهام

 

که خودشو راحت کنه و پرهام  رونیرفت ب عیاز من نداشت. خندش رو نگه داشت و سر یکار منه، اونم دسته کم دیفهم ثمیم

پرت  یکه صندل دمیسرش آوردم. با چند قدم بلند خودشو رسوند به من. چنان از جام پر ییکه چه بال دیپتو رو باال زد و فهم

 !گهید هیوحش وار؛یبه د دمیگرفت و کوب و. تا اومدم به خودم بجنبم دستامنیشد زم

 

 چـــــــــــــته؟ یهــــــــــــو -

 

 صورتم و با حرص: کیآورد نزد صورتشو

 

نکن چون برات گرون تموم  یباز ریاما با دم ش ؟یکن یبا اعصاب من باز یدوست دار یلیزبون نفهم، انگار خ یدختره  - پرهام

 .شهیم

 

 ـــــــــولیداشتا. ا یگریج یطوس یو زل زده بود تو چشمام. عجب چشما نییپا دیکش نکشویع کمیاز چشمام برداشت و  نکمویع

گم چشمشو عمل کنه و لنز بذاره. دندوناشم  ینداره م بی. ععهیضا یلیخ نکیبا ع افشی. تابلو بود ورزشکاره. اما قکلیه

 .میکن یدرست م

 

 ؟یچ ــــــــــــــگهی. دنییپا ادی یم ی. چشاش داره هشهیم یگم. اوه اوه، اوضاع داره ناموس یدارم م یچ اَه

 

 باز کردم و تو صورتش ها کردم. دهنمو

 

 . ها ها ها ها.نیشما بگـــــــــــ یــــبلــــــــــــــــــــه هر چـــــ-

 

 خفه شد؟ یعنی بسشه،

 

 هم کرد. یموزمار یخنده  هیازم فاصله گرفت. با تعجب نگام کرد و  عیسر

 

 .میرینگ گرانمیوقتِ د نییپا می. پس بهتره برمیحرف بزن میخوا یانگار نم - پرهام

 

 گفتم: یلب ریز

 

 گمشو نکبت، شَِرت هم کم. -

 

 ابروش رو داد باال: یتا هی پرهام

 

 ؟یگفت یزیچ -

 

 .مینه، گفتم بر -

 

 پوزخند مسخره زد: هی بازم

 

 طور!؟ نیکه ا -

 

 نشستم و پرهامم بغل باباش. ثمی. من بغل ممیوستیهم به جمع پ با
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 بزرگم، احمد: پدر

 

 شد؟ یخب پسرم چ -

 

 صداش صاف کرد: پرهام

 

 میبرگرد میتون یو بعد م میکن یخارج از کشور زندگ دیچهار سال با یراستش من باهاشون صحبت کردم. گفتم که سه ال -

تو  یعال یشغل تیموقع هیسه چهار سال خارج رفتنم هم خب  نیا لیدل ه،یعمران و معمار یمهندس نیدون ی. رشتمم که مرانیا

 هیکردم،  یرو از دست بدم. البته چون سه سال اون جا زندگ تیموقع نیا امخو یکه نم نهیشده. ا شنهادیالس وگاس بهم پ

 ستمیخودم با یپا یرو شهیکردم هم ی. سعرفتنیمن رو پذ طیهم شرا شونیرو بهشون گفتم. ا طمیجا افتادم. من شرا ییجورا

 یگم که م یم تیو با قاطع شمو هشت سال سن، خوب تونستم خودم رو باال بک ستی. با وجود بامی یبر م ممیو از پس زندگ

 .نییشما امر بفرما یهر چ گهیدخترتون فراهم کنم. د یبرا یخوب ی ندهیتونم آ

 

بودم به  دهیسرخ شدم. چسب تیباهاش حرف زدم؟ از عصبان یبله دادم؟ اصال ک نیبه ا یپنج متر باز مونده بود. من ک دهنم

 ینبود. تو ذهنم داشتم پرهامو به قصد کشت م میحال یزیچ گهیشدم د یکردم خودم و کنترل کنم. اگه بلند م یمبل و سع

 تو ذهنم.  دیزدم که بابا بزرگم پا برهنه پر

 

 خب دخترم پس تو هم جوابت مثبته؟ -

 

 :یو اومدم بگم نه که بابا بزرگ پرهام، عل دمیکش قینفس عم هیو  نییشد. سرمو انداختم پا یکنم از کلم بخار بلند م فکر

 

 مبارک باشه. یسرخ شدن و سکوت عالمت رضاست! به سالمت نیاخب  -

 

نگاه به پرهام کردم. پاش رو  هیزدن.  یکردن و دست م یخودمم با تعجب نگام م یشروع کرد به دست زدن. خانواده  و

 آروم در گوشم: یی. دادیخند یم زیر زیپاش و ر یکیاون  یانداخته بود رو

 

 یمنو جد ینکنه شوخ ؟یآدم سر کن نیعمر با ا هی یتون یداره؟ م افهیق نیآخه ا ؛یبرد خاک تو سرت! آبرومون رو - ثمیم

 هنوز نه به داره نه به بارها. ؟یفکر کن یخوا یبگم م ؟یگرفت

 

 تفاوت زل زدم تو صورتش: یب یلیخ

 

 مشکل حل شد؟ نه؛یش یبه دل من م افشی. آره قادی ی. منم ازش خوشم مادیب نیریش یبه دهن بز دیعلف با -

 

چشمکم  هیکرد.  یپرهام زل زدم. داشت با خنده نگام م ی. به چشمانمیرو نب ثمیم یبهت زده  ی افهیکردم اون ور که ق رومو

 هیلبخنده گل و گشاد بهش زدم. جواب چشمکش هم دادم و  هیو  یپررو باز یبرام زد. هه، فکر کرده. منم رفتم رو دنده 

 . تو دلم گفتم دارم برات آقا پرهام.ودب یدنیواقعا د افشیبوسم براش فرستادم. ق

 

 هی نیبرنامه ها تو ا یهمه  دیرفتن اون ور آب، با یم گهیماه د دیقول و قرارا گذاشته شد. چون آقا با یهمه  ام،یبه خودم ب تا

ن. اما من حرف خودمو خوام که همه هم مخالف صد در صد بود یجشن نم یطیشرا چیجمع گفتم تحت ه یشد. جلو یماه تموم م

 که آخرم من موفق شدم. نیزدم و ا یم

 

. آخرم بابا احمد یجنگ. مخ منم رفته بود تو قوط دونیاز رفتن اونا، خانوادم شروع کردن به دعوا کردن. خونه شده بود م بعد

 .دیبه دادم رس

 

 .نیکه بهار گرفته پس بهش احترام بذار یمیتصم نیبچه ها، ا نیبس کن -احمد  بابا
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 بابا ... یول - بابام

 

 .نیتمومش کن آرم -احمد  بابا

 

 .ومدیدر ن یصدا از کس گهید

 

 یم ییساعتا هیاومدن،  یاگر هم م ایاومدن  یخونمون نم ثمیباهام قهر بودن. فرشاد و مهرشاد و م ییجورا هیانگار همه  کال

 اومدن که من خونه نبودم.

 

 ن؟یکن یکارا رو م نیکه ا نیبهشون بگه مگه شماها بچه ا ستین یکیبودن. آخه  نیمامان و بابام هم باهام سر سنگ یحت

 

اقامت که  هیموند  یقهر باشن. چون پاسپورتم حاضر بود، فقط م یجور نیروال گذشت. طاقت نداشتم باهام ا نیهفته به هم هی

باشگاه تکواندو قرار  یدم و با سه تا از بچه هارو جمع کر لمیوسا یواشکی کار،یدو سوته حل بود. منم که ب یباز یاونم با پارت

 یمختصرم برا ینامه  هیرو برداشتم و  المونیو دیاز خدا خواسته با کله قبول کردن. کل نامشمال. او میبر یمدت هیگذاشتم 

 مامان و بابام:

 

 نیهم که باش یهممون بهتر باشه. هر جور یبرا یطور نیا دیرم شمال. شا یمدت م هی. نیباش نیندارم باهام سر سنگ طاقت

 بهتره. تا بعد. یجور نی. انی. خواهشا بهم زنگ نزنزهیعز شهیخاطرتون هم

 

  بهـــــــــــــــار

 

و پنج ساله از نوع  ستیو مهسا خواهرن ب می. مریبر ییباهاشون جا یکن ی. حال منیخاک یلیبچه ها اومدن دنبالم. خ صبح

 و سه سالشه، فنچشونم که ... ستی. آرزو بستنین هیاصال شب یدوقلوش ول

 

 !نیشرمندم نکن م،یچاکر

 

 .میدیرس یک میدیکه نفهم میدیو رقص دمیو خند میتو راه گفت انقدر

 

 برو حالش رو ببر. یعنی ایدر کینزد نا،یدار یبا حال یالیعجب و - آرزو

 

 قابل نداره، بردار ببر. تازه پشتشم جنگله. -

 

 تو. میبر ایبچه؛ ب هیتعارف هاتم خرک - آرزو

 

. آشپزخونه شهیچهار تا پله از هم جدا م ی لهیکه به وس ییرایاول هال و پذ یشه. طبقه  یم یدوبلکسه، چهارصد متر المونیو

 یکامله. طبقه  زاتیآخه تجه اد؛ی یبه حساب م تییسو هیخودش  یو سه تا اتاق خواب که به نوبه  یبهداشت سیُاپن و سرو ی

هم داره، فقط  یخونه است. همه چ نیاتاق ا نیمشترک. اتاق منم بزرگ تر یتبهداش سیسرو هیدوم هم چهار خوابه و 

 ؟ی. رو و دارمییآشپزخونش کمه اونم ما راض

 

ن تو ذهنتون رو ندارم. خودتو هیجور نیا ه،یرنگ نیا م،یدار زیم م،یمبل دار فیتعر یحوصله  گهیرو گفتم. د یاصل کار من

 ی هیزیهاشم نشکنه، جه ینینخوره. چ ییبه جا نیها باش لهیمواظب وس یی. فقط هنگام جا به جانیو دکور کن نییخونه رو تز نیا

 ننمه! با تشکر.

 

 .میتو اتاق خوابا و بعد به فکر صبحونه باش میرو بذار لمونیوسا میخب بچه ها بر -
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 دارم. یرو بر م نییپا یاز اتاقا یکیهمه پله رو ندارما.  نیا یمن حوصله  - مهسا

 

 مونم. یم نییگه، منم پا یآره راست م - میمر

 

 !میمون یم نییخب همه پا - آرزو

 

 .نیمملکت نیا یسرتون ورزشکارا ریره؟ خ یکه حوصلم سر م ییاتاق من باالست. تنها گه،ید نیاِ لوس نش -

 

بمون.  نییحرفا پا نیا ی. جاییباشگاه و اون باشگاه ولو نیباشگاه، نه مثل تو که چند ساله ا میای یما همش سه ساله م - میمر

 گم خفه شو! یواضح دارم م یلیخ یعنی

 

 خود. یو خدا دیمن که رفتم باال، شمام خود دان -

 

 ور دله خودمون. یای یآدم م ی. اون وقته که مثل بچه یاز ترس سکته رو زد یشبم که باال باش هینترس،  - آرزو

 

 ؟یالنگوهات نشکنه، ترس از چ یگوگول -

 

 .یحاال هر چ - آرزو

 

 م؟یکن یشرط بند یخوا یم -

 

 ندارم. یمن مشکل - آرزو

 

 ؟یخب سر چ -

 

 .یهر چ - آرزو

 

 ساعت مارک دار. هیسر  -

 

 ؟یچ گهیگذاشتم برات، د - آرزو

 

 ؟یجا زد یدید -

 

 جا نزدم، قبول! - آرزو

 

 میتا نیتو ا ی. بعد هر کمیجنگل و بمون میساعت بر هی ،ییتنها دیهر کدوم با کیفردا شب ساعت  م،یکه خسته اخب امروز  -

 دووم آورد، اون برنده است.

 

 .میش یتو جنگل؟ خره گم م - آرزو

 

 .یکار رو ندار نیا گرِیدونم تو ج ی. ممیذار یم ینشون -

 

 قبوله! - آرزو
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 و مهسا: میبه مر رو

 

 ن؟یشمام هست -

 

 .مایچند روز خوش بگذرون می. بابا اومدنیش الیخ ی. شمام بمیغلطا کن نیکه از ا میخورده باش یاضاف زِیقربونت، ما چ - مهسا

 

 زنن. یولشون کن، جفتشون دارن واسه هم الف م - میمر

 

 و تماشا کن. نیبش -

 

 یناهار م رونیب میر یخب م م،یاستراحت کن هیو  میریناهاره؛ تا دوش بگ گهیگم دو ساعت د یحاال تا اون موقع، من م - مهسا

 .میزن

 

 خاروندم: سرمو

 

 نون خشک. کهیت هیاز  غیدر م؛یتو خونه ندار یچی. چون همیکار رو کن نیهم دمیبا -

 

 اه؟ینخود س یعنی میپس به فکر صبحونه باش - میمر

 

 .میخور یناهار توپ م هیعوضش  -

 

 میرو گشتن، آماده شدن. رفت الیو یسوراخ سنبه  یدشون رو اعالم کردن. بچه ها بعد از دوش گرفتن و کلخو تیرضا همه

 ی. خودشون که پول نمزادیتا جون آدم میمرغ گرفت ری. از شدیخر میو بعدشم رفت میرستوران و از خجالت شکمامون در اومد

 افتاد. یور هی یهر ک یو از زور خستگ میرو جا به جا کرد لیخونه. وسا میبابام. عصرم اومد چارهیدن، ب

 

! فشهیبده غذا درست کرد؛ البته وظ رشیخدا خ ممی. مرمیو پا شد میمبارکو از جا تکون داد کلیباالخره ه میهشت و ن ساعت

 به بدن. میما هم زد

 

روشن  شی. آتایلب در میو رفت میکم خرت و پرت برداشت هی. ساعت ده هم ستین شتریراه ب نیپنج م اده،یپ ایما تا در یالیو از

 برداشت و شروع کرد به زدن. تارشویدورش. آرزو گ میو نشست میکرد

 

 گرفت. یزد، آدم خوابش م یهم که آهنگ آروم م دهیور پر یآرزو نیخلوت بود. ا یلیخ

 

 اشکامو پاک کنما. اوردمیدستمال ن ه؟یچ نیآهنگ شاد بزن، ا هیبابا  -

 

 خودت بزن. ایب یناراحت - زوآر

 

 .ستمیدونست بلد ن یم

 

 .نیکن یفقط بچه ها همراه ،یچ یعنیبده تا نشونت بدم آهنگ  -

 

 رو بلدم. نیرو گرفتم. برش گردوندم و شروع کردم روش ضرب زدن. حداقل ا تاریگ
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 بتکونم یپشت بوم قال رفتم

 

 خاک نداشت خودم و تکوندم یقال

 

 دهیابروم و د هیهمسا پسر

 

 دهیخر نیبرا من مو چ رفته

 

 دهیورپر یوا دهیور پر یوا - همه

 

 بتکونم یپشت بوم قال رفتم

 

 خاک نداشت خودم و تکوندم یقال

 

 دهیمژم و د هیهمسا پسر

 

 دهیخر ملیبرا من ر رفته

 

 دهیور پر یوا دهیور پر یوا - همه

 

 بتکونم یپشت بوم قال رفتم

 

 خاک نداشت خودم و تکوندم یقال

 

 دهیلب هام و د هیهمسا پسر

 

 دهیرژ خر هیبرا من  رفته

 

 دهیور پر یوا دهیور پر یوا - همه

 

 بتکونم یپشت بوم قال رفتم

 

 خاک نداشت خودم و تکوندم یقال

 

 دهیموهام و د هیهمسا پسر

 

 دهیخر یبرا من روسر رفته

 

 دهیور پر یوا دهیور پر یوا - همه

 

 بتکونم یپشت بوم قال رفتم

 

 خاک نداشت خودم و تکوندم یقال

 

 دهیپاهام و د هیهمسا پسر
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 دهیبرا من دامن خر رفته

 

 دهیغلط کرده خر دهیغلط کرده خر - همه

 

 

 

چرت  نیملت رو با ا ییزنن. خدا یدارن دست م سادنیبه باال، پشت سر ما وا یده دوازده تا زن و مردِ حدود س دمیو د برگشتم

 . کانال آهنگم رو عوض کردم:دیشعرم نرس یناموس یجاها هیرتام اُسگل کردم. خوب شد به بقو پ

 

 

 

 لبه دالون رفتم

 

 اون نم نم بارون تو

 

 الونیزد و یم برام

 

 در و ببندم هیبرم  آخ

 

 نخوره به دندم به دندم لگد

 

 دست دست شله حاال

 

 فروش یسبز عمو

 

 

 

 یبعد کل گهی. دمیخوشحال بود ی. خالصه واسه خودمون الکدنیرقص یزدن و م یهم دست م هیخوندم، بق یزدم و م یم من

 خونه. میساعت دوازده اومد ییهنر نما

 

 خوش گذشت. یلیامروز خ - میمر

 

 گذره. یکنم خوش م یمنم آمار باز گه،یآره د - مهسا

 

 ؟یکارش دار یکنه، چ یم حیداره تفر - آرزو

 

 جنگل؟ نیر یامشب مشما دو تا  یراست - میمر

 

 خوبه؟ م،یفردا بر میامروز خسته ا گمیبهار م - آرزو

 

 آره منم خستم، باشه فردا. -
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زد.  یساعت پرنده هم پر نم نی. تو اایلب در میو رفت می. ساعت چهار بازم کارامون رو کردمینرفت رونیتا بعد از ناهارم ب فردا

و  ی. قر، جوادیدلقک باز یرو دنده  میزد. ما هم زده بود یشاد م یآهنگا تارشیکرد و همش با گ رمونیآرزو غافلگ یسر نیا

 اعضا. ریسا

 

 خبر. یو از دور و برمون ب میحال خودمون بود تو

 

 ملت. یسوژه  میش یپس فردا م رهیگ یم لمیبچه ها اون جا رو؛ پسره داره ازمون ف - آرزو

 

 پاکش کنه. میبگ میغلط کرده! بر - مهسا

 

 سمت پسره. میرفت ییتا چهار

 

 ؟یگرفت یم لمیجناب شما از ما ف - میمر

 

 گرفتم. یم لمیف اینه، من از در - پسر

 

 نم؟یرو بب تونیگوش شهیاِ جدا؟ م - آرزو

 

 باال انداخت: ییابرو پسرِ

 

 شه! ینُچ نم -

 

 خودمون پاکش کن. یخرد شه؟ پس با زبون خوش جلو تیکه گوش یخوا ینم انایاح - آرزو

 

 کرد و به پشت سرمون نگاه کرد. یخرک یخنده  هی پسره

 

 .دمیترس یلیخ یجد -

 

و اون ورشون و قلمبه  نیا یکه ه انیآمپول نی!تابلوئه از اییکالی. اوف عجب همیدیپشت سرمون. دو تا نره غول رو د میبرگشت

 از اون دو پسر: یکی! نیدن جلو. خدا شاهده؛ اگه فکر بد کرده باش یهم م نهیکنن. منظورم بازو و سر شونس. س یم

 

 شده؟ یزیشهاب چ -

 

 .مینصف روز رو در جوارِ هم باش هیدادن  شنهادینه، خانوما اومدن پ - شهاب

 

 کنم. یرو تو سرت خراب م یاون گوش ای یکن یرو پاک م پیاالن اون کل نیهم ایبرو در جوارِ ننت باش؛  - مهسا

 

 چـــــــــــــــــــــه غلطا؟ برو ردِ کارت. - بشها

 

 !یخود دان ok گه؟ید یکن یپاک نم - مهسا

 

و بعد آرزو و در آخر هر سه به من. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و شونم رو انداختم باال. حوصله  مینگاه به مر هی مهسا

باز بود. انگار  ششونیهم ن گهید ینداشتم. اونام بهم چشم غره رفتن و برگشتن سمت پسره. اون دو تا یدعوا و نعش کش ی

 .ننیب یم یینمایس لمیدارن ف
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خوره، اومدن کمک دوستشون.  یداره کتک م قشونیرف دنیسمته پسره و شروع کردن به زدن.دوستاشم تا د دنیدو نایا میمر

 ادیدم، زور پسرا ز یخوردن. خب حق م یزدن، چهار تا م یمن و بردن. اگه دو تا م یسه تا هم که آبرو نیبزن. ا یحاال بزن ک

مانتوم رو باز  نییپا یمانتوم رو دادم باال، سه تا دکمه  ینایبستم پشت سرم، آست کمشه. شالم رو مح ینم یجور نیا دمیبود. د

 شدم. دونیکردم که وسط دعوا جر نخوره و منم باالخره وارد م

 

خوردن زدمشون. هر سه تا پسرا ولو شدن  یکه عقب گرد کرده بودن. تا م نامیراحت از پس سه تاشون بر اومدم. آرزو ا یلیخ

 خواست. داد زدم: یرمز م شیجر خورد. گوش بشیکه ج رونیب دمیکش بشیو چنان از ج شی. رفتم سمت پسره و گوشنیرو زم

 

 رمـــــــــــــــــــز؟ -

 

 رو گرفتم. قشینداد. دوال شدم و  جواب

 

 .ستین ینه؟ باشه حرف ،یآدم نشد ؟یکتک بخور یخوا یانگار بازم م-

 

 گفت: عیمشت کردم و بردم باال. سر دستمو

 

- 4412. 

 

ازار. هم ازمون گرفته. آخر خنده ب یبا حال لمی. بـــــــه بــــــــه! چه فشیگوش پیرو ول کردم و رمز رو زدم. رفتم تو کل قشی

رفتم  یحرف چیکردن. بدون ه یشدن و داشتن نگام م زیخ میخودم بلوتوث کردم و بعد پاک کردم. پسرا کم کم ن یاول برا

 سمت بچه ها.

 

 قدم دور نشده بودم که آرزو با داد: ده

 

 بهار پشت سرت. -

 

پسرا  دمی. سرمو بلند کردم. دنیزانوم حس کردم. چنان دردم گرفت که افتادم زم نییپا یبد یلیسوزش خ هیبرگشتم  تا

 تو ساق پام. دنیکنن. نامردا با سنگ کوب یدارن فرار م

 

 سمتم. دنیها دو بچه

 

 سنگ برداشتا، شلوارت رو بزن باال. یعوض دمیچت شد؟ د - مهسا

 

 درمونگاه. مشیتا ببر اریرو ب نیره، مهسا بدو برو ماش یباده. شلوار باال نم کیرو بزن باال؟ پاش خ یچ یچ - میمر

 

 یبود. باز جا یبزرگ یلی. سنگ خختمیر یصدا از زورِ درد اشک م یزدم. فقط ب یحالم خراب بود که اصال حرف نم یقدر به

 یددم ب یپاچه شلوارِ خوشگلم رو پاره کرد. وا دیدرمونگاه. تا پام رو د میتو کلم نزدن. با کمک بچه ها رفت هیشکرش باق

هفته  هیو خدا رو شکر نشکسته. دهیگفت ضرب د یو کبود شده بود. دک اهیبود باال و س هاومد یطالب هی! پام قد ـــــــــــالیخ

از بس کتک خوردم و خودمو  شهی. همیآخر مجرد نیا یچرت و پرتا. عجب خاطرات خفن نیراه نرم و ا ادیبسته باشه و ز دیبا

 درب و داغون کردم، بدنم فوالد شده.

 

 ؟یمون یخر زخم م نیکه ع یکن یکار م یگفت تو چ یبهم م شهیمهرشاد افتادم. هم ادی! هــــــه

 

 ها تا نه شب معطل من بودن. بچه
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 خونه. میو اومد میهم سر راه گرفت شام

 

 .یباال بر یتون ینم ی. چالقم شدیبخواب نییانگار قسمته تو پا - مهسا

 

 شدم. داروهام رو برداشتم و رفتم سمتِ پله ها. . غذام که تموم شد آروم بلندمیرو تو سکوت خورد شام

 

 باال؟ یبر یخوا یپا م نیکجا کجا؟ نکنه با ا - آرزو

 

 که از روم رد نشده!؟ تو اتاق خودم راحت ترم. یلیتر -

 

 .می. بذار ما هم آرامش داشته باشگهیبکپ د نییپا نینکن؛ هم یقدر لجباز نیبچه ا - مهسا

 

 .نینیبب یرنگ ی. کابوسابایز تونیراحت ترم. شب همگ یجور نیآرامشت تو حلقم، گفتم که ا -

 

 یراه برگشت گهیهمه پله برم باال؟ چه کنم که د نیپا از ا نیمن با ا ه؟ی. چه کارنیکرد یاصرار م گهیذره د هیبابا خوب  یا

 خودم کردم که دور از جونم لعنت بر خودم باد! ست؛ین

 

 نیخِر ِکش کنون نرم دنبال آب. داروهامم خوردم و ع یآب برداشتم که نصف شب وانیل هیگون از پله ها اومدم باال. لن لنگون

 .دمیشاخ شمشاد دراز کش

 

 گرفتن ذوق مرگ شدم. لمیقدر تحو نیو نگاه کردم. به به، ا میگوش

 

 .میما هم آدم میبفهم ن؛یکرد یبرام حواله م یزیچ یلنگه کفش ،یزونگ ،یزنگ هی حداقل

 

 دارم. یینداره، منم خدا یبیخجسته هم گفتم؟ ع یو اون دو تا عموها ثمیگفتم زنگ نزنن، به م نایمامان به

 

 .زبانمیمن م ی! نا سالمتیمهسا صبحونه رو آماده کرد؛ چه کار سخت یسر نی. امیدیخرس خواب نهویع ازدهیتا  هممون

 

 کنن. ییرایچند چشمشون کور، خودشون از خودشون پذ هر

 

 م؟یامروز کجا بر - مهسا

 

 جنگل؟ میبر میناهار درست کن - آرزو

 

 ام؟یپا شم ب یمن چه جور ؟یفکر کرد یینه بابا، خودت تنها -

 

 .میش یدور نم ادیز - آرزو

 

 کنه. یدرد م یلیانصافا. به خدا پام خ یدو روز بگذره ب نیحداقل بذار -

 

 میکن یخودمون کمکت م گه،یلوس نشو د - میمر

 

 سمت جنگل. میچالقِ من رفت یبا پا کینداشت. ساعت  دهیکردن فا بحث

 

 بود. با داد: دهی. درد امونم و برمیربع به کوب راه رفت هی. ارمیرو نذاشتن ب یا لهیوس چیکرد بچه ها ه یپام درد م چون
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 .امیتونم ب ینم گهید د،یمردم. فکر برگشتم کن گه،یبسه د -

 

 .میاون سمت بتمرگ میبه درخته تاب وصله. حداقل بر ن،یون جا رو ببغر نزن. ا - میمر

 

 انداز و پهن کردن، خودمو ولو کردم روش و چشمامو بستم. ری. تا زیرو ادهیپ نیسه م بازم

 

 خسته شده. یبا خودش آورده، طفل نیسنگ لهی! از بس وسیناز ،یآخ - مهسا

 

 .یفتیهزار بار به غلط کردن ب یروز ارمیسرت ب ییبال هیبذار پام بهتر شه،  -

 

 .یآورد یدر م یدلقک باز یخودت داشت شتریب پی. حاال خوبه تو کلیکرد فهیجمع کن بابا، انجام وظ - آرزو

 

 ن؟یدید یمن خواستم شما رو شاد کنم، وگرنه مظلوم تر از من کس -

 

 چپ چپ نگام کردن که: یجور

 

 !گهید نیدیاِا خب حتما د-

 

 ا؟یلب در میعصر بر - مهسا

 

 جــــــــان؟ -

 

 خونه؟ یگوشه  مینیبش یخوا یکوفت، نکنه م - آرزو

 

 مونم. یمن خونه م ن،یشما بر ؟یزن یخو چرا م -

 

 .میر یم یای ینه، تو هم م - میمر

 

 بفهمه. یزیچ یخوام کس یبهتر شم، نم دیمن تا قبل برگشتنم با -

 

 ؟یرو ند یکه شرط بند یکارا رو کرد نیا - آرزو

 

 دادم. شنهادیمن؟ خوبه خودم پ ؟یک -

 

 تو؟ ایحاال من جا زدم  - آرزو

 

 ؟یامشب حاضر -

 

 کرد؟ یمگه پات درد نم - آرزو

 

 خورم. یکنم. فوقش مسکن اضافه م یتا شب استراحت م -

 

 باشه، تا شب. - آرزو
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 امشب جا بزنه، باخته. یکخستم. امشب نه هـــــــــا! هر  ی. تو هم نگامی ینم رونیاز االن بگم من عصر ب -

 

 

 

**** 

 

 

 

 دیگرده. من و مهسام با ی. هر کسم نتونست، برمنیجا باش نیا دیجنگل و دو با نیر یم کی. کهیبه  نیخب االن پنج م - میمر

 ست؟ین ی. سوالمیاسگال منتظر شما باش نیع

 

 نه. - آرزو

 

 چوب و چراغ قوه بهمون داد. هی یکی مهسا

 

 خواد. یسمت جنگل؛ اونم تنها. واقعا وجود م هی میکدوم رفت هر

 

 و زهرِ ترک شدم. دمیساعت برا خودم چرخ مین

 

 برگردم خونه. گهیساعت د میگوشه نشستم تا ن هی آخرم

 

 ساعت تموم شه. مین نیزوزه، خش خش برگا. کال جون دادم تا ا یصدا یگاه

 

 آرزو ساعت مارک دار بخرم؟ یدم، برم برا ینم لییجون به عزرا من

 

 خونه بودم. کینزد

 

 خلوته. یلیموقع سال خ نی. معموال اادی یکردم داره سر و صدا م حس

 

 !یوا دم،یدرخت رو د هیسر و صدا رفتم پشت.  یب

 

عقلم کار  کمک بخوام، نه یننه قمر هیهمراهم بود که زنگ بزنم از  یو مهسا رو دوره کردن. نه گوش میتا پسر، آرزو، مر هشت

 کرد. یم

 

 !ارن؟یرو در ب روزید ی. نکنه اومدن تالفنیروزید یسه تاشون همون پسرا دمیکردم. د دقت

 

 کنم. یکار ادیتونم ز یکار کنم. به خاطر پام نم یخدا چ یا اوردن؟یمگه ن خب

 

 .ادیسه تا ب نیسر ا ییکه بال نهیچه بادا باد! بهتر از ا هر

 

 جلو دهنم رو گرفت. با خودم گفتم دخلت اومده. یکی هویاومدم برم سمتشون،  تا

 

 آروم گفت: یلیخ

 

 .اینزن غیخوام دستم رو بردارم، ج یندارم. م تینزن، کار غیج -
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 نقاب به چشماش زده بود. هیرو برداشت. برگشتم سمتش.  دستش

 

 برنداشتم: یموقع هم دست از لودگ اون

 

عمو  ؟یچه قدر عوض شد ؟یی. بذار فکر کنم؛ اوم، اِاِ ُزورو توادی یهود هم که بهت نم نینه بابا اون که لخته. راب ؟یتو تارزان -

 جون اسبت کو؟

 

 :تیبود. با جد یخندش گرفته بود و هم عصب هم

 

 ن؟یکرد یم یجا چه غلط نیموقع شب ا نیا ن؟یک نایا یدون یتو م -

 

 بابام؟ ای یبه تو چه؟ ننم -

 

 ن؟یهست یتیتو چه وضع یفهم ینم -

 

 .میای یما از پس خودمون بر م -

 

زنه تو  یرو گرفته و داره چک م چارهیب یمهسا یاز پسرا موها یکی دمیداد مهسا بلند شد. برگشتم د یما، صدا یکل کال ونیم

 صورتش.

 

 کردم. یقاط دمیصحنه رو که د نیا

 

 .ارمیکه به مهسا زدن رو در ب ییچکاتک تک  یخواستم تالف یخورم، فقط م یبرام مهم نبود. اگه منم برم کتک م گهید

 

تو کمرش که در جا افتاد  دمیسمتشون. اول سراغ همون پسره که مهسا رو زد رفتم. با چوب چنان کوب دمیتمام توانم دو با

 .نیزم

 

 شدن و شروع کردن به زدن. ریمن ش دنیبا د نامیا می! مرشیاز اول نیا

 

 مهسا: غیج یما صدا یدعوا ونیم

 

 بهار پشتت. -

 

 چوب آورده باال سرش که بکوبه تو فرق سرِ من خوشبخت. هیپسره  دمیبرگشتم د تا

 

 .نیدونم کجاش زد که طرف شوت شد زم یاز پشت چوبش رو گرفت و نم یکیاومد بزنه،  تا

 

 خودمونه. یکه زورو نی. اِ انمیو بب میناج اومدم

 

 تو خونه. نیاالن بر نیهم - زورو

 

 خونه. نیبچه ها بر -

 

 .مایکن یم یکتک کار میدار االن
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 .میر یما نم - آرزو

 

 .نیگفتم بر -

 

و شش تا  میاز خدا خواسته فرار کردن خونه. حاال ما دو تا بود یی.سه تاسنیخوان تا آخرشم وا یزنن؛ م یرو م نایقشنگ ا یلیخ

. گهید ضمیرو به قصد کشت بزنم؛ مر یکیآرزوم بود  شهیدادم. هم یهشت سال زحمت و نشون م نیهنر ا دیبا گهیپسر.د

 حرف نداشت. شیرزم ی. اونم هنرهامایدز ی. با زُورو جون متهیموقع نیاالن بهتر

 

برام نمونده بود. پاهامم  یرمق گهید ایشدن.آخر یم نیزدم پخش زم یحساس و نشونه گرفته بودم. تا م یفقط جاها منم

 .چوندیکرد و دستم رو از پشت پ رمیشکر فرار کردن. برگشتم سمت ُزورو که غافلگ کرد.اونام خدا رو یافتضاح درد م

 

 ؟یموند یمگه نگفتم برو خونه، برا چ - زورو

 

 بابام؟ ای یگم ننم یدستم رو ول کن. به تو چه؟ بازم م یآ یآ -

 

 دستتو بشکنم؟ عوض تشکرته؟ یدوست دار - زورو

 

 دستمو ول کن تا تشکر کنم. نیکه، خب ا یصبر ندار -

 

 مظلوم کردم: افمویرو ول کرد. برگشتم سمتش. ق دستم

 

 خوام جبران کنم. یلطفت م نیاما به خاطر ا یدستم رو درد آورد -

 

 رفتم جلو و اون عقب. یمن م یقدم رفت عقب. ه هیقدم رفتم جلو. اونم با تعجب  هیرو به حالت بغل کردن باز کردم و  دستم

 

 کنار صورتش گذاشتم: وارید ی. دستمو رووارید هید به خور آخر

 

 تشکر ساده است. هینگام نکن. فقط  یجور نیا -

 

 یکرد. فاصله  یشه. آروم آروم صورتم رو بردم جلو. اونم هنوز با تعجب نگام م یکیپا بلند شدم که قدم باهاش  یپاشنه  رو

 ریز دمیگوشش رو گاز گرفتم و با زانو کوب دمیزدم و پر یدشخنین هیکم شده بود. چشماشو بست.  یلیصورتم باهاش خ

آب  وانیل هیهر کدوم  نایآرزو ا دمیزدم.تا وارد خونه شدم، د میسوته ج سهدادش همه جا رو گرفته بود. منم  یشکمش. صدا

 کنن. خنده داره واال. یم لیقند دستشونه و م

 

 .میگرد یفردا بر م ست؛یامن ن گهیجا د نی. انیتمام در و پنجره ها رو قفل کن عیبچه ها سر -

 

 جا رو بستن. همه

 

 شد؟ داشونیاز کجا پ نایا -

 

 .دنیوانمود کردن انگار ما رو تا حاال ند یجور هی. مشونیدیعصر لب ساحل د - مهسا

 

 کردن. بیاما ما رو تعق - میمر
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 ه؟یک هینقاب ارویاون  یاحمقا رفتن آدم آوردن. راست - آرزو

 

 شد. داشیدونم از کجا پ یمنم نم ؟یگ یم زُورو رو -

 

 االن کجاست؟ - میمر

 

 سوت زد اسبش اومد دنبالش، رفت خونشون. ،یچیه -

 

 !؟یگ یراست م - مهسا

 

 خره اسگلت کرده. - آرزو

 

 .میبرگرد دی. فردا صبح بانیبخواب نیپاش -

 

 .یگند زده شد به همه چ یشب آخر نیا - مهسا

 

 رفتم باال که باز برگشتم. یاز پله ها م داشتم

 

 ؟یاومد یآرزو ک یراست -

 

 نشده برگشت. نیاحمق هنوز پنج م نیا - میمر

 

 نره. ادتیپس ساعت  -

 

 زد. نگران شدم و برگشتم. یرو م ناینه، من دلم شورِ ا - آرزو

 

 .یبخر دینداره. ساعت رو با یبه من ربط -

 

 عمرا. - آرزو

 

 .ادی یدر نم یزیدونم از تو چ یسگ خور! م -

 

مبل گنده هم  هی. در رو بستم و ستین یخبر دمید رونیببندم. رفتم ب ینبود عصر ادمی یدر تراس بازه. وا دمیباال. د اومدم

. شمیآرا زیم یباال رو گشتم و رفتم اتاق خودم. لباس عوض کردم و مسکنامم خوردم.نشستم جلو یدرش.اتاقا یگذاشتم جلو

رفت هوا.بازم  غمیج دمیرو د نهیاز دستم افتاد. خم شدم برس و برداشتم. تا آ سکردم که بر یخوندم و مو شونه م یآهنگ م

 دستش و گذاشت رو دهنم.

 

 .واشی ،یزن یم غیاَه چه قدر ج - زورو

 

 چاقو در آورد و گذاشت رو گردنم. هی بشیبزنم. از ج غیکردم ج یم یمن همچنان سع اما

 

 .ارمی یتر از خودت رو در م قهیعت یهم دخل خودت و هم اون دوستا ،یبزن غیج گهیبار د هیاگه  -

 

 در و قفل کرد؟ یک نیبه در اتاقم. ا دنیکوب یم یبنفش من اومدن باال و ه یغایالل شدم. بچه ها از ج گهید منم
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 ردشون کن برن. -

 

 سمت در و تا اومدم بازش کنم: رفتم

 

 !یکن یاُاُ، در رو باز نم -

 

 از پشت درِ بسته: ناچار

 

 .نیچتونه؟ در رو شکست -

 

 خانواده خوبن؟ ؟یسالمت ؟یخوش ؟یخوب ؟یزنده ا ؟یزد غیج یواسه چ ؟یکن یچرا در رو باز نم - مهسا

 

 .دمیترس دم،یدرد! آره خوبم. سوسک د -

 

 خب در رو باز کن. - میمر

 

 زورو نگاه کردم. سرشو به عالمت نه تکون داد. به

 

 خوام برم حموم. یم ست،یلباس تنم ن -

 

 نظر حالله. در رو باز کن دورت بگردم. هیکنه؟  یم ی! منم مثل پرهام جون، چه فرقتیقربون اون تن بلور - آرزو

 

 کنه که ... ینگاه م نیهم انگار خوشش اومده. همچ اروی نیچرت و پرت بگه.ا یخواد ه ی. االن مرهیرو بگ نیا یجلو یحاال ک یوا

 

تو  ایبگذر. خدا راتمیدوستام کردم، توام از سر تقص یخودمو سپردم به تو. من خودم رو فدا ایخدا اره؟یسرم ب ییبال مال نکنه

کاش اول  یکرده بودما. ا ایچند وقت بود هوس الزان ؟یچ رمیاگه بم ی. وامیدر بهشتم بود من راض ی! حاال جلومایجهنم نفرست

کنن، بلکه بهم برسه.  راتیکنم برام خ تیاگر نه بگو وص م؟یغذا سفارش بد میتون یورم م اون ایمردم. خدا یخوردم بعد م یم

 منو. ریعمر وفا نکرد. عاشقونه صدام نکرد. حاال دست دست، بگ نیمهربانم برات نقشه ها داشتما. چه کنم که ا یپرهام شوو یا

 

 .دمیرقص یخوندم و م یکرمم شعر مبافتم. آخرِ ف یم الیبسته بودم و تند تند برا خودم خ چشمامو

 

 باز بود. شممیاومدم و ن یچشم و ابرو م یرفته بود. ه ادمیزورو هم از  وجود

 

 .واریبه د دمیکنده شدم و چسب نیدفعه از زم هی

 

 نداشت. دهیخوردم از دستش خالص شم، اما فا یوول م ی. هدیلبام رو بوس دهیند ریخ یزورو نیچشم باز کردم ا تا

 

 هم ول کن ماجرا نبود. یسوء استفاده چ نیبود. ا دهیبر نفسم

 

 عقب. دیداد و صورتش رو کش تیرضا باالخره

 

 خواستم حاِل خوبت رو خوب تر کنم، خوشت اومد؟ -

 

 آره که خوشم اومد عشقم. -
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 کرد: کیکوچ یناله  هی. زورو هم دیکه مخ خودم سوت کش شیشونیتو پ دمیبه ضرب کوب کلمو

 

 . اونم از نوعه خفنش.ییوحش یلیخ تو واقعا -

 

 .هیک یولم کن تا نشونت بدم وحش -

 

. صورتم رو بردم جلو. تا اومد فیشه به عقب هلش بدم، ناچار دستم رو انداختم پشت کمرش؛ اونم خر ک ینم یجور چیه دمید

بارم  هیکرد. اما  یخواستم بزنمش که ضربه هامو دفع م یکه افتادم روش. همش م نیاز بغلم پرتش کردم زم یجلو، جور ادیب

 جواب ضربه هامو نداد.

 

 من و خودشو عوض کرد. یحرکت، جا هیکم خسته شدم که با  کم

 

 .میدیکش یو تند تند نفس م میکرد یجور نگاه م نیرو هم گریرو ازم گرفته بود. همد مینداشتم. کل انرژ شیکار گهید منم

 

 شد؟تموم  تییهنر نما -

 

 ؟یهست یتو ک -

 

 به قول تو زورو. -

 

 ؟یخوا یم یاز من چ -

 

 برگرد خونت! -

 

 رو بکش کنار، پرس شدم. کلیرفتم. حاال اون ه یهم فردا م یگفت ینم -

 

 کنار و بازم بهم نگاه کرد. دیخودش رو کش کمی

 

 ؟یخوا یبازم کتک م هیچ -

 

 :دیخند

 

 .یاعتماد به نفس یتو واقعا خدا -

 

 . زورم کم شده، از من بترس.دمیمن االن ضرب د -

 

 من. یکوچولو یزمیعز -

 

 پررو شد. نیباز ا ؟یچ

 

 ؟یبر یخوا ینم -

 

 گفتم: آروم

 

 خورده بودما. یزیچ ،یازیپ ،یریکاش س یا -
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 خنده. یخوره، معلوم بود داره م یتکون م دمیسرشو گذاشت رو شونم. د اونم

 

 .رمیکردم ازش فاصله بگ یشدم. سع یجور هینفساش به گردنم خورد  یوقت

 

 نگام کرد. یجور هیکم سرش و بلند کرد و  کم

 

 بودنته. ی. فقط مشکلت وحشیبر یآدم رو سر نم ی! حوصله ی. بانمکادی یازت خوشم م -

 

 به خودم گرفتم. ی. حالت تدافعیبه من گفت وحش نیا باز

 

 .یگرگ ،ی. هاپ هاپ کن آقا سگه. ســــــگ، هاپـــــــــو، خرسیتو هم سگ میاگه من وحش -

 

 کردم که باز خفم کرد. یم شیتیجور ترور شخص نیبودم رو مسلسل و هم زده

 

 .ارهی یچه قدر سوء استفاده؟ حرص آدمو در م آخه

 

کردم. اونم فکر کرد  ی. دست از تقال برداشتم و باهاش همراهدیبه ذهنم رس یفکر هینداره.  دهینه، فا دمیتقال کردم. د یه

موهاش  یدفعه ا هیخرش شدم. کم کم دستام رو ول کرد. منم دستام رو آروم آروم آوردم باال و دستمو داخل موهاش کردم. 

 دستم نقابش رو کندم. یکیرو کندم و سرش رو آوردم باال و با اون 

 

 .نییاتاقم پرت کرد پا یخودش رو از پنجره ازم فاصله گرفت و  عیاون سر یول

 

 زد؟ میج یفرز نیچطور به ا نی. پا شدم با دو رفتم سمت پنجره. با خودم گفتم انمشیچراغ خاموش بود، نشد بب چون

 

 دستم. ینقاب تو هیمن موندم و  حاال

 

 .میدیو رقص میدیو خند میبا هم گفت یسمت تهران. تو راهم مثل اومدنمون، حساب میصبح حرکت کرد میو ن هشت

 

 شد. بچه ها اول منو رسوندن. یخودش خاطره ا یسفرم برا نیا

 

 .نیدیخوش گذشت بچه ها، زحمت کش یلیخ -

 

 .میرفت یوگرنه بازم با هم مسافرت م یر یم یکه دار فیح ،یدیزحمت رو که تو کش - مهسا

 

 .میکن ینم دایبهتر از تو پ یگاردیآره باد - آرزو

 

 .یگرفت یم یجشن هیحداقل  سیخس یا - میمر

 

 .گهیشد د یهول هول -

 

 باشگاه. یای یچند روز و م نیا - میمر

 

 گذرم. یبگذرم، از باشگاه نم یمن از هر چ یدون ی. تو که مامی ی. اگر فرصت شد حتما ممیرفتن گهیدو هفته د بایتقر -
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 .میبله، مهمون دار دمیکه انداختم د دیکردم. اومدم خونه. کل یبچه ها خداحافظ از

 

 سالم! سالم! من اومدم.-

 

 .یاومد یساعت قبل از پروازت م هی یذاشت یسالم! م کیعل - ثمیم

 

 شما هم خوش به حالتون نشد. ستین -

 

 .یخسته ا ن،یبش زمیعز ایب - مامان

 

 .ژهیحرف بزنه، مگر در موارد و یجور نیتا حاال باهام ا ادی ینم ادمیبا منه!؟  جـــــــــــــان

 

 خب چه خبرا؟ خوش گذشت؟ - بابا

 

 شما چه خبر؟ ،یشما خال یجا -

 

هفته  هی. قرار محضرم شد زایچ نیو ا شیواسه آزما نیبا هم بر ادیزنگ بزنم پرهام فردا ب یگذره. راست یم ،یسالمت - بابا

 .گهید

 

 پس زنت کو؟ ،یباز که خودت تنها اومد ییدا یتو زحمت، دستت درد نکنه بابا. راست نیافتاد -

 

 رفتن سفر. یبا دوستاش مثِل تو مجرد ابونه،یتو کوه و ب - ثمیم

 

 حاال کجا رفتن؟ ،یاِ به سالمت -

 

 .انیم گهیسه روز د ش،یک - ثمیم

 

 گه؟ید نایآره و ا یدیچشمشو دور د ا،یکن یحال م یحساب یدار -

 

 .میندار میکار چیکه فرصت ه ختهیقدر کار سرمون ر نینه بابا! ا - ثمیم

 

 وقت. هی یتلف نش ،یناز ،یآخ -

 

 ناهار حاضره. نیایب نیپاش - مامان

 

گلم همراه با خانواده  یاز قبل زدم نه اونا.عصر هم عموها یاخالق خانوادم به حالت اولش برگشته بود. نه من حرف خوشبختانه

 آوردن خونمون. فیتشر

 

کل  م،یزد ی.از بس همه با هم حرف ممیدیرو ند گهیکنه پنجاه ساله هم د یفکر م نهیما رو بب یساختمون رو هوا بود. هر ک کال

و  لهیپ لهیش یگن؛ ب یم نیبرا خودمون.خانواده به ا میهم زدن، خالصه داستان داشت یتو سر و کله  ،یشوخ م،یکرد یکل م

جون  اد،ی یبر نم نیتر کاتِش کنم. مادر فوالد زره هم از پس ا عیسر دیدلم بذارم؟ با یاپرهام و کج نیخدا من ا ی. ایخودمون

 .هیلیسالم به در ببرم خ

 

 یگل منگل پیشد ت یجا نم نیا گهی. درونیاومدم ب کیش یکامال ساده ول پیت هیصبح پرهام اومد دنبالم. من با  میو ن هشت

 بزنم. جلو مردم آبرو دارما.
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 نبود. شیته استکان نکیهم از ع یاسپرت دختر کش اومده بود. خبر پیت هیبا تعجب فراوان  پرهامم

 

 نه؟یب یواقعا چه طور جلوش و م نیقدِ قابلمه. با خودم گفتم ا میزده بود یآفتاب نکیع جفتمون

 

 داشت، خدا بهم رحم کنه. نیکه ا ینکیاون وضع ع با

 

 مسافرت تنها تنها؟ .نیشد لیسه یسالم خانم، ستاره  - پرهام

 

 !درد

 

 .گهید هیآخر مجرد باز ه؟یچه حرف نیسالم، نه بابا ا -

 

 نگام کرد: یجور خاص هی

 

 خب حاال خوش گذشت؟ - پرهام

 

 .میوقت سر خاروندنم نداشت گهی. دمیبود حیبود. همش در حال گردش و تفر یعال یلیخ -

 

 لبخند زد: عیکم اخماش رفت تو هم اما سر هی

 

 به سفر. شهی... همشاایا ،یخب به سالمت - پرهام

 

 .یسالمت باش -

 

تا  مینشسته بود م،یچوندیشلوغ بود. کالسش رو که پ بای. تقرشگاهیآزما میرد و بدل نشد. رفت نمونیب یحرف خاص گهید

خفن  یشیآرا هیلوند با دختر مو ب هیاون جا  یاز پرسنل ها یکیو برداشتم نه پرهام. نکمیجا بود نه من ع نینوبتمون شه.جالب ا

کرد به  یم یسع یلیتولد. خ یصورتشم خامه  شیآرا نیفرض کن یاسفنج کی. دختر رو کفتهیتولد م کیک ادی دنشیکه آدم با د

 من. برا من که اصال مهم نبود. یپرهام نخ بده اونم جلو

 

 رو زدم باال و زل زدم تو صورت دختره. نکمیتابلو شورش رو در آورده بود. ع یلیخ گهیاون د یول

 

 رو مهمون ما باش! یسر نیقابل نداره، بردار ببر. ا اد؟یازش خوشت م -

 

نشد.  داشیزد و تا رفتن ما پ میهم به طور کل از اون جا ج هیکردن. دخ یما بودن داشتن دختر رو نگاه م کیکه نزد ییتا چند

تابلوان.  یلیواقعا خ ایداد.بعض ینخ من بود. داشت با چشاش درسته قورتم م تو گهید شیریس هی یسر نیتا اون رفت ا یول

 یکیگفت تل بدم؟ کال رو مخم بود. پرهامم که تو باغ نبود. خدا رو شکر  یو م ردآو یپسره همش با دستش عالمت تل در م

 گذشت، خوابم گرفته بود. یا قهی. چند دقمیپروند یو مگس م میاسگال نشسته بود نیا نیپسره رو صدا کرد و رفت.ما هم ع

 

 گردم. یاالن بر م رونیمن برم ب - پرهام

 

 ها. شهی. االن نوبتمون مایزود ب یباشه برو ول -

 

 زود اومدم. - پرهام
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 بعد هم پرهام اومد و نوبتمون شد. نیم سه

 

بود رو گونش. تابلو بود کتک  گذاشته خی هیداد.  یچراغ م یکه ه دمیهمون پسر رو د رون،یب میرفت یم میکه داشت یوقت

 زد. یچشمش داد م ریز یخورده. کبود

 

 در آورده، حالش رو گرفتن. یباز زی! البد باز هحقشه

 

 .رونیو من رو رسوند خونه. لباسام رو عوض کردم و بازم آماده شدم برم ب میتپل زد یصبحونه  هی میپرهام رفت با

 

 .شهیکه فرصت نم گهیکنم، د یرم از دوستام خداحافظ یمامان دارم م -

 

 .ایپس ناهار زود ب - مامان

 

 در خدمت شمام. گهی. هشت خونم، بعدشم دامی ینه، ناهار نم -

 

 ور دل دوستات؟ یبر یخوا یم ،ییما شیچند روزم که پ نیحاال ا - مامان

 

 باشه؟ ام،یکنم زودتر ب یم یسع ،یزمیعز -

 

 .ومدهیبهت ن یبرو گمشو، خوب - مامان

 

 ؟یباز کانال اخالقت و عوض کرد اِ -

 

که رو  ییحرکت برگشتم و با پشت پا ضربه زدم به دمپا کیرو در آورد و پرت کرد سمتم. منم اصال حواسم نبود با  شییدمپا

 هوا بود.

 

 دوستش داشت. یلیکه مامانم خ ییاز گلدونا یکیمحکم خورد به  ییشانس من دمپا از

 

 سرم رو خاروندم: طه،یخ یلیاوضاع خ دمیکرد. د یبا تعجب نگام م مامانم

 

 نگاه! نما،یاکشن رو بب یلمایف نیا نمیگم نش یم یاِاِ ه -

 

 :غیبا ج مامانم

 

 .رونیفقط برو ب -

 

 هم قرض کردم. گهیپا داشتم چهار تا د دو

 

از  یکی یکردم و در آخر رفتم خونه  یو دوستام خداحافظ امیمرب یکردم و با همه  یکه توش کار م ییتک تک باشگاها رفتم

 بود. یکه اصل کار امیمرب

 

 کنگ فو. یمرب یساجد خانوم

 

داد اگر عالقه دارم داداشش بهم  شنهادیپ نیمن بودم. به خاطر هم ش،یگر یشاگردش در طول مرب نیگفت بهتر یم شهیهم

 رو آموزش بده. منم از خدا خواسته! تایمو یرزم یهنرها
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 .میخصوص یاصرار و خواهش من و خواهرش، قبول کرد بشه مرب یداد، بعد از کل یآموزش نم یبه هر کس چون داداشش اما

 

 از جنازه نداشتم. یکالس داشتم دسته کم یساجد یکه من با آقا ییروزا

 

 به داداششم گفته بود و اونم اون جا بود. ام،ی یدارم م یخداحافظ یدونست برا یم یخانم ساجد چون

 

 .نیش یرم، شما هم از دستم راحت م یدارم م گهید -

 

 .شهیاتفاقا دلمونم برات تنگ م ه؟یچه حرف نیا زمینه عز - یساجد بایز

 

 دل به دل راه داره. ن،یشما لطف دار -

 

 گم عمو. یم یساجد یمن به آقا نکته،

 

 ؟یبر یخوا یحاال کجا م - عمو

 

 الس وگاس. -

 

 داره. هیت مااِ شهر پول دارا؟ معلومه شوهر - عمو

 

 گن خر پوله! یم -

 

 خودم و جمع کردم: عیسر

 

 وضعشون خوبه. یعنی -

 

ورزش رو به صورت  نیا یکنه، اگه دوست دار یم یکه اون جا زندگ شهیم یخبر خوب دارم برات. استاد من پنج سال هی - عمو

 کنم. تیتونم بهش معرف یم ،یکار کن یفوق حرفه ا

 

 .شهیم یکه عال یکار رو کن نیعمو؟ اگه ا یگ یم یجد-

 

 باال. یرو ببر تیقدرت بدن دیها، تو هنوزم با رهیگ یالبته اون مثل من بهت راحت نم - عمو

 

 ن؟یگرفت یسخت نم نیگ یشدم. تازه م یم هوشیرفتم خونه، ب یشما م شیمن هر موقع از پ -

 

 .یهنوزم کار دار یات کار کردم ولباه یاستعداد دار دمیدم. چون د یآموزش نم یمبتد یمن به آدما - عمو

 

 .فتمیخوام عقب ب ی. نمششیرم پ یالس وگاس م دهیهنوز پام نرس -

 

 ؟یشرکت نکرد یمسابقه ا چیدونم چرا تو ه ی. نمیشد یصد در صد اول م ،یکرد یتو اگر تو مسابقات شرکت م - بایز

 

 کماندو شده. یپا فاط هیبفهمن دخترشون دور از چشمشون،  نایمونده بابام ا نمیدلم گفتم هم تو

 

 شرکت کردم. یروز هی دیشا ن،یدیخدا رو چه د گه،یقسمت نبود د -
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 .یموفق باش دوارمیدر هر صورت ام - بایز

 

 کاغذ داد دستم. هی عمو

 

 کنم. یزنم و سفارش م یآدرس و شماره تلِ استاد جم هستش، خودمم بهش زنگ م نیا - عمو

 

 شمام. یزحمتا ونیکه هستم، مد یمن االن هر چ ن،یکن یلطف م -

 

 تالش خودتم بوده. - بایز

 

 برگه به در اتاقم زده بود. هینبود. مامان  یساعتم اون جا بودم. ساعت شش از ترس مامانم رفتم خونه. کس هی

 

 

 

. ور ادیم ری. غذات رو گرم کن و بخور. باباتم دستیهم خونشون ن یکنه! مهناز حالش بد شده، کس یبهار اربابت صحبت م هو

 .یگردم. مواظب خودت باش، قربونم بر یکردم. فردا برم زیتازه تم ایزیخونه رو به هم نر دهیپر

 

 .میمر گرتیج

 

 

 

 خونه. میزود اومد یرو باش به خاطر ک ما

 

 یدامن ل هیقرمز جذب با  یتنه  میتاپ ن هیخونه نبود،  یساعته هم گرفتم. چون کس میدوش ن هیرو عوض کردم و  لباسام

 یگری. عجب جختمیدورم ر سیطور خ نیکردم. موهامم هم شیآرا کممی. دمیقدش بود رو پوش میوجب و ن هیکوتاه که کال 

 .یو یت یو ماست آوردم و نشستم پا پسیخودم چ یشدم! برا

 

جا  نیاگه مامانم ا یعنی. نیزم ختیکه دستم خورد به ظرف ماست و ر هیک نمیاف اف بلند شد. پا شدم بب یساعت بعد صدا مین

 ه،یک نمیکه نگاه کنم و بب نیپشت دره. بدون ا یک نمیبب ایو جمع کنم  میدوستم اول خراب کار یگفتم.نم یاشهدم و م دیبود با

رو برق انداختم.  زیفرش و م یرو جمع کنم.حساب می. دستمال برداشتم و اومدم خراب کارنهرفتم تو آشپزخو عیدر و زدم و سر

 .هیک نمیبلند شدم برم بب

 

. زنگ ختنیکوچه باز کرم ر یبچه ها نیگاراژ باز بود. البد ا نیع اطینبود. در ح یخبر رون،یاتاق رو باز کردم و سرم رو بردم ب در

حال از پله باال اومدن  ی. ولاطیبرم تو ح شهینم یجور نیاست ا عیلباسم ضا دمی.دستیاولشون ن یزدن و در رفتن. آخه دفعه 

نبود. با دو خودم رو  یها خبر هی.دور و برم رو نگاه کردم. از همساگهید امی یبندم و م یدر رو م ئمدو یو هم ندارم.ولِِلش، م

 و در رو بستم. اطیرسوندم به در ح

 

 هی. شهیبه خاطر باد داره بسته م یدر ورود دمینه که ددر تا ته باز بود. برگشتم برم خو ستیخود ن یاومد. ب یم یباد عجب

 .دمیبنفش کش غیج

 

 نــــــــــــــــــــــــ ـــــه! -
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نداشتم.به  دی. منم که کلدیبا کل رونمیو سمت ب شهیکه از داخل باز م ییدرمون از اونا یتا نذارم بسته شه. آخه دسته  دمیدو

 یکی.یو لباس لخت سیخ یموها نیباد، با ا نیکنم.اونم تو ا یداد! حاال چه غلط یدر محکم بسته شد. ا میقدم هی یفاصله 

 کردم. یها با خودم دعوا م وونهید نیا نیبلند ع ی. با صدامیشونیپ دمیکوب یکیبه در و  دمیکوب

 

بزن  خیحاال بتمرگ از سرما  ؟یدلت خنک شد؟راحت شد ،یافتاد یتو چه دردسر نیبب ه؟یچه وضع نیا ؟یدختر تو عقل ندار آخه

 حالش بده؟ یبه ما چه ک م؟یما پرستار مردم رون؟مگهیمامان رفته ب نیدونم چرا ا ی. من نمیریکه بم

 

جلوت سبز شه.  یکی هویو  یی. فکر کن تنهادمیخفن کش غیج هی. دمید میقدم هیکه پرهام رو تو  اطیو برگردوندم سمت ح روم

 دستشو گذاشت رو دهنم.

 

 .دمتینه، برگشتم د یو گفت یزد غیکردم. ج یبا تلفن صحبت م اطیداشتم اون ور ح دیآروم، منم. ببخش س،یه - پرهام

 

 و از رو دهنم بر داشت. دستش

 

 .یمنو که سکته داد ؟یایم یزهــــــرِ ... اِ خب چرا خبر نداد-

 

 .یدیمنو د دیگفتم شا یآخه در رو زد - پرهام

 

 فکر کردم مامانه. دمت؟یکجا د -

 

منم خوبه،  پیدوست دارم. عطرشم خوبه، ت پشمی. تمیخور ینازه ها! نه، به هم م یلیخ نکیشوهر منه؟ بدون ع گریج نیا یوا

 بچمون چه شود؟

 

 و نگاه به لباسام کردم. پرهامم متوجه لباسام شد. نییسرمو انداختم پا هوی. پیمنم که خوش ت پ،یخوش ت اون

 

 .سادمیکرد انگار لخت مادر زاد جلوش وا ینگام م یجور

 

 باال رو. ایرو بپوشونم  نییدونستم پا یگرفتم جلوم. نم دستمو

 

 روت رو کن اون ور. -

 

 صورتش تکون دادم تا به خودش اومد. یحواسش نبود. چند بار صداش کردم، جواب نداد. آخر دستم رو جلو اما

 

 گم روت رو کن اون ور. یم م،ی. خوردیبپا غرق نش ؟ییعمو کجا یهو -

 

 رو کرد اون ور. روش

 

 کنه؟ یم یچه فرق گهید م؛یکن یرسما عقد م گهیما که چند روز د - پرهام

 

 من داره. ینداشته باشه اما برا یتو فرق یبرا دیشا -

 

 ؟یسادیوا رونیخب چرا ب - پرهام

 

 در بسته است؟ یدیزدم نفهم غیهمه ج نیمن ا یعنی -

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 37 

 

 .یبمون رونیکه ب شهینم ؟یکن یکار م یحواسم نبود، حاال چ - پرهام

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نی. اصال تو اادیصبر کنم بابام ب دی. بارمیگ یخودم رو م یعزا نمیش یکار کنم؟ م یچ -

 

 به باباتم زنگ زدم. رون،یب میاومدم دنبالت شام بر - پرهام

 

 .گهیوقت د هیخونه؛ باشه  ی. بهتره تو برامیب ییتونم جا یحاال که نم -

 

 ولت کنم؟ یجور نیهم یخوا ینکنه م - پرهام

 

 رو بده. تیخونه، فقط گوش ادیگم زود ب یزنم بابا. م یبرو منم زنگ م ابونم؟یبابا مگه تو خ یا -

 

 داد. زنگ زدم به بابا. ویگوش

 

 الو؟ بابا؟ -

 

 زنم. یهت زنگ م. سرم شلوغه بعدا بیدونم با پرهام یم ،یسالم بهار - بابا

 

 الو؟ قطع نکن. الـــــــــــــــــو؟ -

 

 .یشدم حساب یشماره رو گرفتم، خاموش کرده بود. کفر دوباره

 

 ده. یجواب نم ایب -

 

 ؟یاز اون جا بر ستیباز ن ییجا ،یپنجره ا ،یدر - پرهام

 

تنمه.  یمهم نبود جلو پرهام چ گهیاتاق خودم باز بود.د یدوم پنجره  یسمت پنجره ها. همش بسته بود. فقط طبقه  دمیدو

نشده مواظبمه و  یچیهنوز ه نی.ننه بابام ولم کردن به امون خدا، اون وقت امیبه هم محرم گهیما که چند روز د گهیراست م

 خودم رو بکشم باال. یجور هیشد  یگرفت م یم بقال یکیکنم.اگه  یولت نم یجور نیگه ا یم

 

 خوام برم باال. یم ر،یقالب بگ ایپرهام ب -

 

 و گرد کرد: چشماش

 

 ؟یمطمئن - پرهام

 

 .گهید ایبجنب ب االی رم؟یمن برا تو قالب بگ یخوا ینکنه م -

 

 .قمیباز زوم کرده رو  دمیشونش و پام رو بردم باال. د یاتاقم و قالب برام گرفت. دستم رو گذاشتم رو یپنجره  نییپا اومد

 

 .ستادمیو برداشتم و صاف ا دستم

 

 .یدون یخودت م ،یاریدر ب یباز زیه گهیبار د هیبار، فقط  هیاگه  -

 

 ؟یدیلباس پوش یجور نیا یخودته، برا چ ریتقص - پرهام
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 .یاریب فیتشر یخوا یکف دستم رو بو نکرده بودم شما م -

 

 من برم باال. یخوا یم - پرهام

 

 زدم. شخندین هی

 

 برو. یتون یاگه م -

 

شد برم. وگرنه خوراک من  یبود، نم عیازش رفت باال. چون لباس من ضا یالبته به سخت یجور هیشد  یپا داشت و م یجا وارید

 .واریرو د دیباال رفتنه. پرهام رفت عقب و با دو پر واریاز د

 

هم  چارهیخنده. اون ب ریزدم ز دم،یصحنه رو د نیخـــِــــــــــرش و شلوارش جر خورد. تا ا یصدا هیکه پاشو بلند کرد  نیهم اما

 .دمیخند یخورد و من م یحرص م چارهیاون ب ی.حاال هنییاومد پا

 

 سرم اومد. ییبه خاطر تو چه بال نیبهار، بب گهیبسه د - پرهام

 

 باال. یبر یبه من چه؟ خودت خواست -

 

 .یهمونم ندار یباز خوبه من خواستم برم، تو که عرضه  - پرهام

 

 و اون چشماتم ببند. ریقالب بگ ایحرفا ب نیا یکنم؟ جا ییتونم مثل تو هنرنما یوضع م نینگاه به لباس من بنداز؟ با ا هی -

 

خودم رو بکشم باال.اومدم به  عیکه سر وارید یبرام قالب گرفت و رفتم باال. پاهام رو شونش بود. دستم رو گذاشتم لبه  باز

کنه.  یم تیفعال یادیچشمش داره ز زیه یبــــــــــــــله! آقا دمیو د نییکم برو سمت راست. سرم رو آوردم پا هیپرهام بگم 

 چشمش رو گرفت و خم شد. هویشست پام رو زدم تو چشمش. اونم  دپام رو بردم باال و از قص کمی

 

 ؟یذار یپات رو کجا م ینیب ینم ؟یچشــــــمم. دختر مگه کور یآ - پرهام

 

 گفت. یبودم و اونم چرت و پرت م وارید زونیمن آو حاال

 

 پرهام با توام. شما،یداغون م فتمی. االن مریپرهام بلند شو من رو بگ -

 

شد،  ینم یجور نیا یباال. ول دمیکش یکردم و خودم رو م یداد. اگه دامن پام نبود قشنگ پام رو بلند م یپرو جوابم رو نم بچه

 .ننیمنو بب یاون جور هیمونده در و همسا نمیهم

 

 .ریمنو بگ ایب فتم،یبابا دارم م یا -

 

 اون ورتر نشسته و چشمش رو گرفته. دارم برات. کمینداشت. روم رو برگردوندم. آقا  یا دهیفا

 

 بود. ادیز کمیبودم. ارتفاع  وارید زونیآو یمرخیدستم رو ول کردم و حاال ن کی

 

 حقته. ادیسرت ب ییبه امون خدا، هر بال یدلم گفتم حاال که من رو ول کرد تو

 

 رو کمر پرهام. دمیرو ول کردم و پر دستم
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 که پرهامت رو کشتن. ییکــــــــمرم، ننـــــــــــــــــــه کجا یآ - پرهام

 

 خودم رو زدم به اون راه. منم

 

 پام. یبود. آ ومدهیبال سرمون ن نیاالن ا ،یریمن رو بگ یتوئه، اگه اومده بود رهیدســـــــــــتم. همش تقص یآخ آخ پاهام، وا -

 

 رو کمر منِ بدبخت؟ یافتاد یم دی. حتما بایکرد یپرت م گهیجا د هیخودت رو  - پرهام

 

 کار رو کردم؟ نیمگه من مخصوصا ا ؟یدونستم تو کجا نشست یمن چه م -

 

 .میزد یو به جون هم غر م واریکنار د مینشسته بود جفتمون

 

 خونه. یدر از تو هیداشت و  اطیتو ح رونیدر از ب هیبود که  یساختمونمون استخر و سونا و جکوز ریز

 

 . درش رو باز کردم و رفتم تو.شهیباز م رونیکه از ب یشدم رفتم سمت در بلند

 

 قفل نباشه. شه،یکه از خونه باز م یکردم در یدعا م همش

 

 .ادی یبرات م واریاز در و د یجور نیهم ،یاریب یکه بدشانس یامان از اون روز اما

 

 .دیاومد تو و در رو د پرهام

 

 در رو باز کرد؟ نیبشه ا یندار یزیچ نتیتو ماش -

 

 نه ندارم. - پرهام

 

 داد زدم. سرش

 

 ؟یدار یپس تو چ -

 

 داد زد. اونم

 

 داره؟ یبه من چه ربط - پرهام

 

 بود. رفتم سمتش و دستم رو زدم به کمرم: سادهیاستخر وا لب

 

 ؟یزن یسرِ من داد م -

 

 ؟ینه پس بذارم تو سر من داد بزن - پرهام

 

 .رماینذار حالت رو بگ -

 

 بپا حالت گرفته نشه. - پرهام

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 41 

 

تو  میادافت ییمچ دستم رو گرفت و دو تا عیکه پرتش کنم تو آب. اونم سر نشیس یتا دستم رو فشار دادم به قفسه  دو

قدر کارمون  نیخواستم خفش کنم. ا یمن م ایآب کنه  ریخواست سر من رو ز ی. اون ممیاستخر.تو آبم ول کن ماجرا نبود

 .رونیب میو از آب اومد میادامه داشت تا جفتمون خسته شد

 

روشن بود.  یسردم بود. شانس آوردم جکوز یلیبلند شدم.خ قهی. بعد چند دقمینگفت یزیکدوم چ چی. هنیرو زم میشد ولو

 نشستم. یرفتم تو جکوز

 

 اومد. پرهامم

 

 تو. امیمنم سردمه، اجازه دارم ب - پرهام

 

 !گهیبابا، دل رحمم د ایب-

 

 کارا نکردم؟ یچ ندتیبا داماد آ ینیکه بب ییکجا بابا

 

پرهام  یکفشا ادیپامه. ییستم. اما جاش دمپاشک یپام بود، با لگد در رو م یکفش درست و حساب هیگذشت. اگه  نیم پنج

 افتادم.

 

 کفشت کجاست؟ -

 

 لب استخر، چطور؟ - پرهام

 

 .ایبلند شو ب -

 

 .شمیکجا؟ تازه دارم گرم م - پرهام

 

 .گهیعجبا! بلند شو د -

 

 لب استخر. میرفت ییتا دو

 

 کفشات رو پات کن. -

 

 ؟یچ یبرا - پرهام

 

 .گمیپات کن، بهت م -

 

 رو پاش کرد و بردمش سمت در. کفشش

 

 کنن؟ تو هم همون کار رو کن. یدر رو با لگد باز م لمایتو ف یدید -

 

 کنه. یپاش چند تا لگد زد به در؛ انگار داره توپ شوت م با

 

اهات رو به در باشه، پ مرختیکنن. ن یکار م یچ دمید لمیگم بکن. من تو ف یم ی. هر کاررهیگ یبدتر پات درد م یجور نینه، ا -

 گفتم رو کرد. چند بار زد اما نتونست. یتو شکم جمع کن و بعد با کف پات ضربه بزن به در.هر کار
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 کار کنم؟ یچ شه،ینم - پرهام

 

در باز کردنم  هی یعرضه  ه؟یک گهید نیخدا ا یسر خوردم. دستام رو گذاشتم رو سرم و چشمام رو بستم. ا واریلب د آروم

در باز شه. تـــــــــــــــــق. سرمو بلند کردم و  نیکن ا یو خوب ایضربه بازش کرده بودم.خدا جون ب هینداره. اگه من بودم که با 

 بلند شدم. عیساده. دمت گرم خدا! سریدر بازه و پرهامم وا دمید

 

 ؟یدر رو باز کرد -

 

 .یمنو دستِ کم گرفت ؟یپس چ - پرهام

 

 تو بغل پرهام. دمینبود، دو میدر خوشحال شدم که حالق نیا

 

نخوره، دستم رو گذاشتم پشت سرش.  نیکه سرش زم نی. برا انیتعادلش رو از دست داد و افتاد زم یکه طفل دمیپر یجور

 دست من داغون شد. ینشد ول یزیسر اون چ

 

 ؟یدختر تو قصد جون منو دار - پرهام

 

 ن؟یخوره زمعوض تشکرته که نذاشتم کلت ب -

 

 تونستم جم بخورم. یدستشو انداخته پشت کمرم و نم دمیاز روش بلند شم که د اومدم

 

 خوام بلند شم. یدستتو بردار، م -

 

 تو بغلم؟ یاومد یم یتو که داشت - پرهام

 

 نبود! دستتو بردار. میاون موقع حال -

 

 مگه جات بده؟ - پرهام

 

 !یلیآره خ -

 

 استفاده کن. تتیتو باشن، پس از موقع یدخترا آرزوشونه جا یهمه  - پرهام

 

 شکنم. یرو م یمن گردن اون سوء استفاده چ یتو باشن ول یپسرا آرزوشونه جا یهمه  -

 

 .یستیحرفا ن نیمال ا - پرهام

 

 .یخور یبه ما نم -

 

 کنم. یآدم حسابت نم یعنی

 

 کرد. یاستفاده کردم و بلند شدم.پرهامم داشت ناله م تیمنم از موقع زدم. پرهامم دستاش شل شد. د،یکه نبا ییپام به جا با

 

 کنم. یم اهیدعا کن دستم بهت نرسه، روزگارت رو س - پرهام
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 .ومدهین یباال بهت لباس بدم. لباساتم خشک کنم تا کس میبر ای. بزمی. جنبه داشته باش عزدمیترس یوا -

 

 کنن اجاق تو کوره. یر مبدبخت، اگه من بچه دار نشم همه فک - پرهام

 

 .ادهایشد، بابا م میو سالم. بدو هشت و ن یحاال که زنده ا -

 

. یکلیالغره، پرهامم ه یلیشد.بابام خ یپرهام نم یکدوم اندازه  چیبابا، ه یتو خونه. رفتم سراغ لباسا میشد. با هم رفت بلند

 .ششیجذب. برگشتم پ شرتاشیت یبابا هم که ماشاالش باشه، همه 

 

 بدم بهت؟ یقدت، چ میلباس ندار -

 

 .هیکاف یحوله بد هی - پرهام

 

 تا منم برم لباسم و عوض کنم. رونیب ادیآوردم براش. رفت تو اتاقم عوض کنه. منتظر شدم ب حوله

 

 که بهش دادم رو دور کمرش بسته بود. یفقط همون حوله ا رون،یاومد ب یوقت

 

 .ایراحت باش، خجالتم نکش -

 

 ندارم. یمشکلمن  - پرهام

 

 منم برم لباست رو خشک کنم. ن،یبب یو یتو برو ت -

 

 زدم به برق تا داغ شه. ییرایرو عوض کردم. اتو هم بردم پذ لباسم

 

 پرهام. یشربتم درست کردم بردم برا هیکه مامان درست کرده بود رو گذاشتم گرم شه.  ییغذا

 

 کرد. یو رو م ریماهواره رو ز یکاناال داشت

 

 برو از آشپزخونه بردار. یخواست یزیکنم. اگه چ یدارم لباست رو اتو م -

 

 .یکن ییرایازم پذ دیمثال من مهمونما، با - پرهام

 

 کنم. یکارا نم نیشرمنده من از ا -

 

 .رهنشیسراغ پ رفتم

 

 اول شلوارم رو بدوز بعد خشکش کن. - پرهام

 

 ابروم رو دادم باال. یتا هیکردم و  نگاهش

 

 .ید یدستور م یکه دار ستماینوکرت ن -

 

 .یجورشو بکش دیپس خودتم با ،ییمقصرش تو زایچ نیا یهمه  - پرهام
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 زنم. ینم یچیجوره، منم دست به ه نیاِحاال که ا -

 

 .ارهی یکم م یک نمیبب نم،یش یپس منم لخت لخت جلوت م - پرهام

 

 نشستم و پام رو انداختم رو پام. نهیدست به س یصندل رو

 

 گه؟ید یکن یدرست نم - پرهام

 

 انداختم باال. ابرومو

 

 نچ! -

 

 .یباشه، خودت خواست - پرهام

 

 شد اومد رو به روم. بلند

 

 .ارمای یدر م - پرهام

 

 یوقت خر شه و باز کنه؟ عجب غلط هینگام کرد. دستشو برد سمت حولش.دل تو دلم نبود. نکنه  کمیهام رو انداختم باال.  شونه

خنده اش بلند شد. دستشو  یچشمامو بستم و دستمو گذاشتم رو چشمام.صدا عیدفعه دستشو حرکت داد. سر هیکردما. 

 خواست دستامو برداره. یگذاشت رو دستم و م

 

 چشمام. به زور دستمو برداشت. اما چشمامو باز نکردم. یمن محکم دستمو گرفته بودم رو یول

 

 ؟یچرا چشماتو بست - پرهام

 

 حولت رو تنت کن. ،ییایح یب یلیخ -

 

 کنم، حاال چشماتو باز کن. یخب تنم م - پرهام

 

 کنم. یباز نم یتا حولت رو نپوش -

 

 .یکن یخودت باز م ،یش یباالخره خسته م - پرهام

 

 درصد، دستمو ول کن حاال. هیفکر کن  -

 

 جلو چشمات؟ یریکه باز بگ - پرهام

 

 .ادیپرهام جونمم ب سایفضولو بردن جهنم گفت وا -

 

 به سکوت گذشت. قهیجوابمو نداد. دو دق گهید

 

 باشه بابا حولت رو ... ؟یزن یالـــــــــــــــــو؟ چرا حرف نم ؟یمرد نمیبب -
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حوله  دمی. دنییا. آروم سرمو بردم پدیچشمامو باز کردم. هر هر بهم خند عیشدم تو بغل پرهام. از ترسم سر دهیکش هوی

 تنشه.

 

 ه؟یکارا چ نیدرد، ا یا -

 

 کنم؟ یپرم بوست م یم یفکر کرد ؟یذوق مرگ شد ه؟یچ - پرهام

 

 .رونیبهم برخورد. از بغلش اومدم ب یلیخ

 

 .یزن یواسم بال بال م یکه دار ییفعال تو -

 

 یاول برو غذا یول ست،ین یمشکل یکل کل کن یخوا ی. میهستش که واسه خودت ساخت یهمش توهمات ذهن نایا - پرهام

 سوختت رو جمع کن.

 

 نیخواستم براش غذا بکشم اما چون ا یرو خاموش کردم. م رشینسوخت.ز یکم ته گرفته بود ول هیتو آشپزخونه. غذا  دمیدو

 .رونیدم بخوره. اومدم ب یحرفو بهم زد، حناقم نم

 

 خودت غذا بکش بخور. یاگه گشنته برو برا -

 

 یخودش رفته بود آشپزخونه غذا م یردم. اول شلوار رو دوختم بعد اتوش کردم. پرهامم پررو پررو براو سوزن آو نخ

 بود. اف اف رو برداشتم. میبرداشتم اتو کنم که زنگ در رو زدن. ساعت و نگاه کردم، نه و ن رهنشویخورد.پ

 

 بله؟ -

 

 منم باز کن. - مامان

 

 دنبال پرهام. دمیبزنم دوکه در رو  نی. بدون ادمیمتر از جا پر ده

 

 شو. می. مامانم اومد. بجنب لباسات رو بردار و برو تو اتاقم قامیبدبخت شد -

 

 اومد. یاون که نم - پرهام

 

 دونم، فقط برو. ینم -

 

 رو برداشت. اتو رو هم دادم دستش. لباسش

 

 ها. ییاین رونیب ام،یبرو تو حموم اتاقم درم ببند تا من ب -

 

زدم. در رو زدم و رفتم تو آشپزخونه. ظرف غذا رو برداشتم و خودم و مشغول ظرف شستن  دیباال. منم همه جا رو د رفت

 کردم.

 

 اومد تو. مامان

 

 ؟یمگه قرار نبود بمون ؟یسالم، چطور -
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 مونن. یسالم، چرا، داداشش و زن داداشش اومدن گفتن م - مامان

 

 حاال بهتره؟ -

 

 بهتره.کم  هیآره،  - مامان

 

 ؟یغذا خورد -

 

 !یشست یقبال ظرف نم ؟یکن یم یزیناپره یآره خوردم، چه عجب دار - مامان

 

 .زمیخونه رو به هم نر یخودت سفارش کرد -

 

 !یچقدرم تو حرف گوش کن - مامان

 

 ؟یندار یخوام بخوابم، کار یمن خستم. م -

 

 نه برو. - مامان

 

رو برداشتم و تا برگشتم مامان اومد  ی. مامان هنوز آشپزخونه بود. گوشدمید زیم یپرهام رو رو یرفتم باال که گوش یم داشتم

 جلوم.

 

 ؟یتو که هنوز نرفت - مامان

 

 رفتم. یداشتم م -

 

 ؟یکرد میچرا دستتو پشتت قا - مامان

 

 .رونیرو گذاشتم پشت کش شلوارم و دستم رو آوردم ب یبگم. گوش یچ موندم

 

 .یجور نیهم -

 

 آهان! - مامان

 

 که خواستم از پله برم باال: نی. همنهیرو برداشتم که اون رو پشتم نب یگوش عیبغلش آروم رد شدم. سر از

 

 بهــــــــــار؟ - مامان

 

 که برگردم. نیا بدون

 

 بله؟ -

 

 کنترل کجاست؟ - مامان

 

 ؟یتو روحت پرهام، کنترل رو کجا گذاشت یا
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 .گهیدونم، خب سر جاشه د ینم -

 

 .نمیبه من؟ برگرد بب یپشتت رو کرد ی. برا چستینه اون جا ن - مامان

 

 .میکن یفردا صحبت م ست،یحالم خوب ن -

 

 وا مثال چته؟ - مامان

 

دستم رو گرفتم جلو دهنم و شروع کردم به عق  یخوندم. الک یم دیفاتحم رو با د،ید یرو م ی. اگه گوشکمیاومد نزد یم داشت

 زدن.

 

راست رفتم تو حموم اتاقم و در رو از داخل قفل کردم. برگشتم،  هیسمت باال. از شانس گلم مامانم دنبالم اومد.  دمیدو

 پرهامم بود.

 

 جا؟! نیا یاومد یبرا چ - پرهام

 

 .ستینندازه ول کنه ماجرا ن ریتا ما رو گ نیاز دست مامان فرار کردم. ا ؟یرو چرا برنداشت تیگوش -

 

 ؟یزنده ا ؟یشد؟ نکنه غش کرد بهار چت - مامان

 

 شروع کردم به عق زدن. یالک باز

 

 شم. یخوبم مامان، تو برو االن بهتر م -

 

 صاحاب رو باز کن. یدرِ ب نیگم ا یبهت م - مامان

 

 وا! صاحبش منما. -

 

 در رو هم بستم. .رونیب دمیدادم و در رو باز کردم و پر لشمی. موبارونیشه تا من برم ب میپرهام گفتم پشت در قا به

 

 رو انداختم رو تخت. خودم

 

 ؟یخورد یچ نمیبب - مامان

 

 چم شد. هویدونم  ینم ،یچیه-

 

 .نیبخور که حال و روزت بشه ا رونیب یچرت و پرتا نیاز ا یه - مامان

 

 ساعت چنده؟ گه،یشو د الیخ یب -

 

 نگاه کرد. ساعتشو

 

بخور  یزیچ یآب قند هی. پا شو یوقتم رو گرفت ی. هدمیرو ند الیسر نیده شد. خاک تو اون سرت کنن، باز ا یوا - مامان

 .نمیرو بب لمیف ی هی. من کار دارم. حداقل برم بقیرینم
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 پرهام آبروم رو برد. یطرز حرف زدنش جلو نیا با

 

 برس لمتیبرو به ف زم،یباشه عز -

 

 به افتخار دختر گلم! یافتخار نمیا - مامان

 

 کرد. یتیربت یکار صدا دار ب کی و

 

 شد. یداشت از تعجب گرد م چشمام

 

 .یخفن از مادرت داشته باش یخاطره  هی. خواستم ستیره. دست آدمم که ن یو م ادی یباده، م ؟یکن ینگاه م هیچ - مامان

 

 .یدوست دار یخاطره شو، جون هر ک الیخ یمامان فقط برو، حاال امشب رو ب -

 

 .ارمیحال و هوا درت ب نیخوام از ا ینه، تازه م - مامان

 

 گونه نگاهش کردم. التماس

 

 ؟ینیبب لمیف یخواست یبرو، به خدا خوبم. مگه نم-

 

 .نمیب ینداره، تکرارش رو م یبیع - مامان

 

 اتاقم. یرو صندل نشست

 

. من که اون رهیکنه. حقشه ترتر بگ یم یبود؟ باز اسهال گرفته، بترکه از بس تو هم خور ضیمهناز چرا مر نیا یدون یم - مامان

 وزن کم کرده. ییلویک ستیده ب هیجا بودم، صد دفعه رفت خال. فکر کنم 

 

 ؟یحالم رو خوب کن یخوا یم یجور نی. امیراجع بهش صحبت کن ستین یحرف قشنگ تر گمایم -

 

 هات تموم شد؟ یبزن، خداحافظ یزر هیخب تو  - مامان

 

 راحت. التیآره، خ -

 

برام نمونده بود.در اتاق رو بستم و در  ییآبرو گهی. گرچه ددمینفس راحت کش هی. نییبابا اومد و مامان رفت پا نهخوشبختا

 خنده. ریزد ز دیگوشه نشسته بود و تا منو د هیحموم رو باز کردم. پرهام 

 

 دونه س. هی ییمامانت شدم، خدا نیعاشق ا یعنی - پرهام

 

 .ریمن بگ یمامانمو جا ایاِ خب ب -

 

 .یصاحاب یاون صاحب داره. فعال که تو ب زم،ینه عز- پرهام

 

 در اتاقم اومد. در حموم رو بستم و در اتاقم رو باز کردم. مامان و بابا هم زمان اومدن تو. یجوابشو بدم که صدا اومدم

 

 رون؟یب یمگه با پرهام نرفته بود ،یسالم بهار - بابا
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 .میاومد، زود برگشت شیبراش پ یکار فور هیسالم بابا، چرا رفتم اما  -

 

 دکتر؟ میبر یخوا یم ؟یخورد یچ - بابا

 

 .شمیکم بخوابم خوب م هینخوردم،  یچیه -

 

 کنه. ی! عشق چشماش رو کور کرده، داره خودش رو لوس مزمیعز لمهیهمش ف نایا - مامان

 

ندازن ککم هم  یم کهیهمه آدم بهم ت نیو اون سرت. اگفت درد، مرض، خاک ت یبهم نم زمیمن اگه لوس بودم، مامانم جا عز -

 کنم. یباال چشمت ابروئه، قهر نم هیگزه و با  ینم

 

 کنه. یم یداره باهات شوخ - بابا

 

 دونه س. بابامم که رو تخم چشمام جا داره. هیمامانم  ،ییبنده خدا هیدونم. به قول  یم -

 

 کنه. یم فیکنه داره از باباش تعر فیکه از من تعر نینکن! جا ا یپاچه خوار - مامان

 

 من غلط کردم. -

 

 .یدونم، الزم نبود بگ یاون رو که م - مامان

 

 خستم. یلیبرو بخواب، منم برم بخوابم خ - بابا

 

 گفتم. در رو قفل کردم و پرهام رو آروم صدا زدم. ریو شب بخ دمیرو بوس شونییتا دو

 

 رفتن. رون،یب ایب -

 

 دستش بود. رهنشمی. فقط شلوارش پاش بود و پرونیباز حموم اومد  پرهام

 

 رون؟یبرم ب یچه جور دیمن با - پرهام

 

 بخوابن، بعد برو. نایصبر کن ا -

 

 هم بمونم. گهیدو ساعت د یکیکه بخوام  نیرسم خونه، چه برسه به ا یم ریهم د یجور نیهم ؟یساعتو نگاه کرد - پرهام

 

 .یبمون ی. االنم مجبوریکار کنم؟ صد دفعه گفتم برو، خودت لج کرد یچ یگ یم -

 

 رم. یمونم، صبح م یجا م نیپس امشب ا - پرهام

 

 صدام رفت باال. کمی

 

 !؟یچـــــــ -

 

 رم. یاالن م نینداره هم یبیع ،یمونم. اگرم ناراحت یگفتم م ؟یدینشن - پرهام
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 و باز کنه که رفتم جلوش.سمت در اتاق. قفلشم باز کرد. اومد در ر رفت

 

 .بمیگذاشتم تو ج دمیرو قفل کردم و کل در

 

 .رمیگ یبخوابم. کمر درد م نیتونم رو زم یمن نم ا،یبخواب نیرو زم دی. بمون، فردا برو. فقط بایکن یچقدر ناز م -

 

 بخوابم. نیتونم رو زم یمنم اصال نم - پرهام

 

 نداره. یبه من ربط-

 

 نه پس به من ربط داره؟ - پرهام

 

 یلیروش، تخت نشکست خ میدیجور که ما پر نیسمت تخت. ا میدی. همزمان با هم دومینگاه به هم کرد هینگاه به تخت و  هی

. میپروند ی.همش به هم لگد ممیریجا رو بگ نیشتریب میداشت یو سع میبود دهیبزرگ بود. جفتمون خواب بایبود. تختم تقر

خوان حرف خودشون  یتخس که م یبچه ها نیا نیع میبدتر. شده بود گهید توام. سر پمیدیکش یم گهیسر هم د ریبالشتو از ز

مامانم از پله اومد. رو تخت نشستم و با دقت به صدا گوش  ییتق تق دمپا یما، صدا یریدرگ ونیبنشونن.م یرو به کرس

 .شمشجا. برگشتم پرهام رو صدا کنم که انگشتم رفت تو چ نیاومد ا یمامانم باز داشت م یدادم.وا

 

 .یآ - پرهام

 

زد که دستم رو کنار بکشه  یخواست دستم رو برداره. زور م یدو تا دستم و گذاشتم رو دهنش و فشار دادم. همش م عیسر

 در اتاقم اومد. یحواسم به صدا بود. صدا یمن همه  یول

 

 من. یِکوچولو، گامبال، اسبِ آب خانم ؟یدیکپ ؟یبهـار خواب - مامان

 

 قرمز شده بود. دستم رو برداشتم آروم و با التماس: چارهیو کردم سمت پرهام. ب روم

 

 نگو. یزیجون مادرت چ -

 

دم، رفت. منم  یجواب نم دید یصدام کرد. وقت گهید نِیری. مامانمم دو سه بار با الفاظ شدیکش یفقط تند تند نفس م بدبخت

 .دمیکشنفس راحت  هی

 

 گذشت. ریبه خ ش،یآخ-

 

 کنم؟ یخوام با تو زندگ یواقعا من م - پرهام

 

 ؟یخوشحال یلیخ هیچ -

 

 سوزه. ینه، دلم به حال خودم م - پرهام

 

 گفتم: آروم

 

 دلت به حال عمت بسوزه. -
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 رو؟ تیمعذرت خواه دمینشن - پرهام

 

 معذرت بخوام؟ دیبا یواسه چ اه،یصد ساله س-

 

 خواد؟ ینم یعذر خواه نایا ؛یلباسام داغون شده، خونه هم نرفتم، جامم که تنگ کرد ،یچشمم رو ناکار کرد - پرهام

 

خوام بخوابم. حد  یکنم، استغفرا... حاالم بکش کنار م یدرصد بخوام عذرخواه هیفکر کن  م،یحرفا رو ندار نیما که با هم ا -

 کن. تیفاصل خودتم رعا

 

 .ینش کیبه تو گفت. حواست رو جمع کن به من نزد دیرو با نیهه ا - پرهام

 

 .یوقت حامله نش هیبخواب،  نیاِ پس پاشو رو زم -

 

 ها. ییایح یب یلیخ - پرهام

 

 ؟یمشکل دار شیکه هست، با چ نهیهم -

 

 رو دارما. شیخواد من آمادگ یندارم، اگه تو دلت بچه م یمن مشکل - پرهام

 

 گمشو نکبت. -

 

 .نیبهش که پرت شد زم دمیکوب یکیپام  با

 

 ؟یجنبه ا یقدر ب نیتو چرا ا - پرهام

 

 ؟یبهت رو دادم، پررو شد -

 

 گم. ینم یچیه گهیبخوابم، د امیبذار ب - پرهام

 

 قدر خسته بودم که زود خوابم برد. نی. امیدیتخت خواب یگوشه  هیکدوم  هر

 

پرهام بود، اونم که  ی نهیبودم. سرم رو س دهیخواب یتیصبح کم کم چشمامو باز کردم. چشم ننم روشن! تو چه وضع میو ن ده

 هم ماشاا... رفته بود باال. زمیبغلم کرده بود، پاهامون قفل هم شده بود. بل

 

 . آروم صداش زدم.نهیرو نب تیوضع نیجا به جا کردم که حداقل پرهام ا خودمو

 

 عمو. یهــــــ ،یپرهام پا شو، صبحه. هــــــــو، هــــــــوششش، هــــــ -

 

 .دیتو دلش. شش متر از جا پر دمیمشت کوب با

 

 کردنه؟ داریچه طرز ب نیچته؟ ا - پرهام

 

 .یبر دیرفته بود بپرم ماچت کنم. پا شو با ادمی یوا -

 

 ستن؟ین نایبابات ا - پرهام
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 .یرو ادهیره پ یموقع م نیمعموال ابابا سر کاره، مامانمم  -

 

 ؟یکن یکار م یتو چ ؟یچه خانواده فعال - پرهام

 

 !یزندگ -

 

 .ی! منظورم به جز زندگیخسته نباش - پرهام

 

 چرخم. یخودم م یعار، برا یکار، ب یندارم. ب یکار خاص -

 

 .ادیز تیاز فعال یرینم - پرهام

 

 غمت نباشه. -

 

گذشت. تا چشم رو هم گذاشتم عقد هم تموم  یم یگری.روزها پس از دروزیبود د یببره. عجب روز فیشد تشر یراض باالخره

 شد و شوهرمون دادن رفت.

 

 ی. پرهام خوشبختانه مخالفتمیخودمون باش یمدت رو من و پرهام هر کدوم در کنار خانواده  نیمن قرار شد ا یخواسته  به

 کردم. دیو خر دمیپاساژا واسه خودم چرخ نینستم تو امونده، تا تو یچند روز باق نینکرد. تو ا

 

کنم واقعا  یبا خودم فکر م ی. گاهیدور باش زانتیسخته از عز یلی. قراره از خانوادم جدا شم. خمیدوازده ظهر پرواز دار فردا

که آدم طمع  یدور شدن از خانوادت؟ ارزشش رو داشت؟ اما امان از روز متیق ؟بهیبرس یخوا یبود؟ به کجا م یهدفت چ

 خواستم. یاز حدم م شتریبلند پرواز؛ ب شهیهم یداشته باشه. منم که از بچگ

 

کار رو کردم. از جام بلند شدم. بدون  نیبودم که چرا ا مونیسگ پش نیع یواقع یبرد. به معنا ینصف شب بود. خوابم نم سه

. ادی یباز صدا م دمید یاومد.فکر کردم توهمه ول ییصدا هیرفتم. غرق فکر بودم.  یکه چراغ رو روشن کنم، تو اتاق رژه م نیا

 ادی یداره م گریخونمون سه تا دزد خوشگل مشکل ج واریبلــــه؛ از د دمیکردم. د یم هرو نگا اطیرفتم دم پنجره. داشتم ح

 .نییپا

 

بودن  اطی.باز نگاه کردم. داخل حادی یبر نم نایاز پس ا ییکنم. بابا هم تنها یتونم کار یکه نم نایمامان ا یمسلح باشن؟ جلو نکنه

رسونن. حاال  یخودشون و م عیو گزارش دادم. اونام گفتن سر سیکه کردم زنگ زدم پل یکار نیتو. اول انیخواستن ب یو م

 هم باشه نوبته منه. ینوبت

 

 نییدم.گذاشتم تو چشمام. پابودم رو در آور دهیکه خر یکنم. از تو کشوم لنز مشک تیخوام از خانوادم حما یبار م نیآخر یبرا

و نقاب زورو هم زدم به چشمم.  دمیهم پوش یمشک یزدم. کتون یسر تا پا مشک پیت هیخال گذاشتم.  هیلبم رو با مداد 

 کاله کردم. هیموهامم داخل 

 

کردن.  یم فیسر و صدا وارد خونه شدم.برا خودشون داشتن ک ی. برادران دزدم رفته بودن تو خونه. بنییپنجره رفتم پا از

 ره باال. یداره از پله ها م یکی دمید

 

 عمو کجا؟ یهو -

 

 از اونا: یکیکردن.  گهینگاه به هم د هیبرگشتن سمتم و بعد  ییتا سه
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 نصف نصف. میبرداشت یشن. هر چ یم داریب واش،ی سیه -

 

 .ادیب سیکنم تا پل یفکر کردن من دزدم؟ چه بهتر، سرشون رو گرم م نایا ای! دِ بهــــــه

 

 از االن بگم پنجاه پنجاه. -

 

 .شهیبر چهار م میتقس یزرشـــــــک! همه چ -

 

 پنجاه پنجاه. ستم،ین -

 

 که هست. نهیچرت نگو، هم -

 

 جا چه خبره!؟ نیا - بابا

 

 .نییپا دیاز پله ها دو کسیبارف ی لهیم هیشد؟ بابا، با  داتیتو از کجا پ یوا

 

 ییسه تا دمیاز اونا رو بزنه که از دستش فرار کرد.د یکیاومد  ؟یچهار نفر بش فیحر یخوا یم یبگه چه جور ستین یکی آخه

 ن؟یزن یمنو م یبابا ؟یمشت خوابوندن تو صورتش.چـــ هیرو ازش گرفتن و  لهیبود. م دهیگرخ چارهیرن سمت بابا، ب یدارن م

 حرکت، تـــق تموم شد. هیبود. گردنش رو گرفتم و با شدست کسیبارف ی لهیکه م یرفتم سمت اون

 

هم  یکی.اون شونیکیتو شکم  دمیکوب لهیکردن. به خودشون اومدن و حمله کردن سمت من. با م یدو تا با تعجب نگام م اون

 .ارویو پام کجاست؟ تو صورت  یچرخش پرش هی

 

جور  نیبودن.برگشتم سمت بابا. هم نیاز خجالت همشون در اومدم. هر سه تا پخش زم یو حساب یجان یبودم تو حس جک رفته

 کرد. رفتم سمتش. یدهنش باز بود و به من نگاه م

 

کنار صورت  وار،یدستم رو گذاشتم رو د یکیبود، اون  لهیدستم م یما رو. تو ی. هه، باباواریقدم رفت عقب و خورد به د هی

صورتش آوردم. چشماش چهار تا  کینزد صورتموارم؟یچطور طاقت م نمت؟یب یاز فردا نم یعنیکردم.  یبابام.داشتم نگاهش م

. سادهیمامان دم پله ها وا دمیبودم که حس کردم کمرم خرد شد. برگشتم د ته. هنوز ازش فاصله نگرفدمیشد. لپش رو بوس

 بود. یعصب یلیگلدون پرت کرده تو کمر منِ بدبخت.صورتش خ هیاز اون جا 

 

 !؟یکن یکثافتِ آشغال، شوهر من رو بوس م - مامان

 

 اومد. سیپل ریآژ یاز بابا فاصله گرفتم. صدا عیقدر درد داشتم که هنگ مونده بودم. سر اون

 

تو اتاق و با همون  دمیرفتم باال.دو واریو از د اطیرو پاک کردم تا اثر انگشتم نمونه و با تمام سرعتم فرار کردم. رفتم تو ح لهیم

 بعد در اتاقم باز شد و چراغ روشن. نیم هیپتو.  ریلباس رفتم ز

 

مسکنم خوردم و باز  هی.لباسام رو عوض کردم. رونی. باز چراغ خاموش شد و در بسته. نفسم رو با صدا دادم بومدین ییصدا

 شد از درد. کال تا صبح جون دادم. ی. کمرم داشت منفجر مدمیخواب

 

 . مامان و بابا تو آشپزخونه بودن.نییده کردم و اومدم پاآما لمویدوش گرفتم، وسا هیساعت نه از جام بلند شدم.  

 

 .ریسالم صبح بخ -
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 صبحونه بخور. نیبش زم،یسالم عز - مامان

 

 خودم. شیپ نیبابا بش ایب - بابا

 

 چپ. یکم کبود بود. خودمو زدم به کوچه عل هیکردم. رو گونش  نگاهش

 

 بابا صورتت چرا کبوده!؟ -

 

 .ستین یزیچ - بابا

 

 سرت اومده!؟ ییخب؟ چه بال یچ یعنی -

 

 دزد اومده بود. شبید - مامان

 

 کم به تُنِ صدام جو دادم. هی

 

 !؟یچــــــــــ -

 

 دزد اومده. گمیم - مامان

 

 دم؟یپس چرا من نفهم ؟یکن یم یشوخ -

 

 .یچون تو خواب ناز بود - مامان

 

 شده؟ یچ نمیکن بب فیتعر -

 

رو صدا زدم. رفت دم پله ها و  نی. آرمادی یصدا م دمیبود. از خواب پا شدم آب بخورم، د میسه و ن _دونم، سه  ینم - مامان

کردم. المصبا چهار تا بودن. سه تاشون افتادن به  ی. منم از باال نگاش منییرو برداشت رفت پا کسیبارف لهیدزد اومده. م دید

ماچش کرد. مــــــــــنو  دیآخر سرم رفت سراغ بابات. پرشروع کرد به زدن هم دستاش.  چرادونم  ینم یکیجون بابات. اون 

. رفتم سمتش دو دیکش یخجالتم نم دهیند ریتو کمر طرف. خ دمیبرداشتم کوب نیسنگ یگلدون گنده  هی ن،ییاومدم پا ؟یگیم

از  یکیخالصه انقدر التماس کرد تا ولش کردم.  .واریتو د دمیهم کلش رو کوب یپنج بار _چهار  هیتا چک زدم تو صورتش. 

 خبر داده، اونا هم اومدن بردنشون. سیبه پل یها انگار هیهمسا

 

!لبمو از داخل گاز گرفتم تا نخندم. بابا رو نگاه کردم، دمیاز مامان ند یا گهید ییگرفته بود، جز پرتابِ گلدون، هنرنما خندم

 کنم: یدارم نگاش م دیکرد. مامانم براش چشمک زد، تا د یت مامان و نگاه ملبخند گلِ گشاد زده بود و داش هیاونم 

 

 ؟یآماده کرد لتوی. وساگهیاِ زود بخور د - مامان

 

 بـــــله. -

 

 فرودگاه. میبر عیسر دیبا - بابا

 

 فرودگاه. یبه سو شیو پ نیگذاشت تو ماش لمویصبحونه کارامو کردم. بابا هم وسا بعد

 

 کردم. ی. با همه دست دادم و روبوسیعجب استقبال گرم ولیهمه اومده بودن. ا بایتقر
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 .میراه انداخته بود یهند لمیمن و مامان و بابا چه ف یپرهام فقط دست دادم. موقع خداحافظ به

 

 کردم. هیگر یبه خاطر شاهکارت من به اندازه کاف شبید ،یکن هیخواد گر یخواستم بگم نم یکرد. م هیگر یکه حساب مامان

 

 رم ها. ینم یکارا رو کن نینکن قربونت برم، ا هیاِ گر -

 

 ها. یمراقب خودت باش، پرهام جان دختر منو تنها نذار یلیخ - مامان

 

 راحت. التونیتنهاش بذارم؟ خ شهیمامان؟ مگه م هیچه حرف نیا - پرهام

 

 .یباش یامانت دار خوب دوارمیسپارم به تو، ام یدخترمو م - بابا

 

 کنم. یم مویتمام سع - پرهام

 

 

 

**** 

 

 .میدیبهار بلند شو، رس - پرهام

 

 .میر یبخوابم، بعدا م گهید کمیبذار  -

 

 رو بخوابم؟ پا شو همه رفتن. یچ یچ - پرهام

 

 .میگرفت لیرو تحو لمونی. وسارونیب مینبود. رفت مایکس تو هواپ چی. هدمیاز جام پر هوی

 

 دنبالمون. انیقرار ب - پرهام

 

 ؟یک -

 

 از دوستام. یکی - پرهام

 

 آهان! باشه. -

 

 س. وونهیسمت ما. با خودم گفتم طرف د دیدو یدختر مو بلوندِ قد کوتاهِ الغر، داشت م هیکه  میرفت یراه م میداشت

 

بغل پرهام و  دی.دختره پرومدیکه چشمام داشت از کاسه در م یبه تعجب شد. جور لیتبد شخندمیزدم اما در جا ن شخندین هی

 .نیبود کف زم دهی. دهنم چسبدیدستشو انداخت دور گردنش و لباشو بوس

 

زده بودم بهشون. پرهام دختره رو از خودش جدا کرد و با ترس به من نگاه کرد.دختره هم منو نگاه کرد و اومد جلوم،  زل

 دستشو دراز کرد.

 

 .یپرهام باش یدختر عمو دی. تو بایصدام کن یکیو ینتو ینامزد پرهام هستم. م ایکتوریسالم من و -
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 یسیانگل ی.به دختره دست دادم. فارسنیی!؟ نامزد!؟ به پرهام نگاه کردم؛ سرشو انداخته بود پای. چـــــــرونیچشمام زد ب باز

 جوابشو دادم.

 

 کنم! سیپرهام سرو نیاز تو و ا یدهن کی. ویهـــــِلو نکبت خانوم. هاو آر -

 

 ؟یچـــ - یکیو

 

 فهمه!؟ یم یفارس نیداد! ا یا

 

 ؟یبلد یاِ تو فارس -

 

 .یلینه خ کم،ی - یکیو

 

 تونم فحشت بدم. یم شتر،ی! به نفع من ببهتر

 

 !زرشــــــــــک

 

 یکرد. پسره هم سع ینگاهش م تیخواد بپره منو ماچ کنه!پرهام با عصبان یم نمیسمت ما، البد ا ادی یداره م یپسر هی دمید

 کرد نگاهش نکنه. دستشو آورد جلو. یم

 

 هستم دوسِت پرهام جان. ریام ن،یخوش اومد یلیسالم خانوم، خ -

 

 باهاش دست دادم. یمجبور

 

 سالم، ممنون. -

 

 که خودم بشنوم: یجور آروم

 

 گم. یم کیدر ضمن تبر - ریام

 

 گوشم: کیچپ نگاهش کردم که حساب کار دستش اومد. پرهام اومد سمتم و نزد چپ

 

 دم. یم حیبعدا بهت توض - پرهام

 

 زدم تو چشماش. زل

 

 خوره. یخفه شو، حالم ازت بهم م -

 

 ییبایبه ز یهوو؛ چه شود؟انقدر اعصابم داغون بود که توجه کیدر کنار  دمیجد یاز زندگ نمیجلوتر از اون راه افتادم. ا و

 اومدن دنبالمون. نیموزیهم گذاشتن با ل ینکردم. هـــه! چه کالس رونیب

 

 .شیسرش تو گوش رمیپرهام بود، ام زونیکه آو یکیزد. و ینم یکس حرف چیراه ه تو

 

 .میشد یم ادهیپ دیتوقف کرد و ما با نیکردم. اصال متوجه گذر زمان نشدم. ماش یرو نگاه م رونیمثال داشتم ب منم
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 ود.پرهام اومد کنارم.بود. خونه که چه عرض کنم، قصر جلوم ب یدنیواقعا د افمیق امروز

 

 .یخودت خوش اومد یبه خونه  - پرهام

 

 جا مال توئه!؟ نیا -

 

 آره. - پرهام

 

خـــــدا چه  یازش بزنم، بازم داره. ا یبزنم؟هر چ غیت نویا ی. آخه من چه جوراردرهیلیکه م نیمنو جمع کنه. بابا ا ادیب یکی حاال

 هوو! هیاونم با  رم؛یبه سرم بگ یگِل

 

دور و برم انقدر جور  یبود. فضا یزیزدم.عجب چ دیرو د الیکه اون سه نفر رو آدم حساب کنم، رفتم دور تا دور و نیا بدون

حالت صخره مانند بود. اونو دور  یِسنگ وارید هی نشینخل و ماب یپر بود از درختا یقسمت هیمحوش شدم.  یواجور بود که حساب

 زدم.

 

 شیبرگردم پ ییکار کنم. با چه رو یخـــــــــــدا چ ینشستم رو زانو. دستمو گذاشتم رو سرم.ا. هیچ گهید نیجـــــــــــان! ا یا

 یچ یگ ینشون بدم. م لیکنه خودمو خوار و ذل یقبول نم رتمیطرفم غ هیجا منو گرفته، از  نیطرف زرق و برق ا هیخانوادم. از 

تو شکمم چه کنم.  یبچه  نیبا ا شه؟منیم یمن چ فیدلش خواست بکنه؟ پس تکل یهر غلط رمکار کنم؟دست رو دست بذا

 ه؟یچ یدون یاشتباه شد.اصال م کهیت هی نیاومـــــم، من که بچه ندارم! خدا جون ا

 

جلوم سبز شد. داشت نگاهم  ،یاز نژاد گرگ یسگ بزرگ مشک هیزدم. فیخف یسکته  هینباشه  یشما خال یبلند کردم. جا سرمو

 کرد. یم

 

کرد و دنبالم  ی. سگم پارس مدمیدو یزدم و م یم غیو الفـــــــــــرار.ج دمیش که چه عرض کنم، فراتر کشبنف غی. جسادمیوا

 زدم: غی. جدمیاومد. از نفس افتاده بودم.از دور پرهام و د یم

 

 پرهــــــــــــام کمــــــک. -

 

 بهش. رفتم پشتش و لباسشو گرفتم و پرهام رو سپر خودم کردم. دمیرس

 

 داد خفن سرش زد. هیول کن نبود. آخر پرهام  سگم

 

 .نیرکس بشــــــــــــ - پرهام

 

 زدم. یبود و نفس نفس م دهیپر یرنگم حساب ن؟یبود دهیهم خـــــــــــرِ حرف گوش کن نشست، تا حاال د سگ

 

 ه.رو نگا افشی. قیکن یباهاش باز یخوا ینداره. فکر کرده م تیکه کار نیچته!؟ بابا ا - پرهام

 

 پارم کرده بود. کهیبودم که ت سادهیکنه!؟ اگه وا یخواد باز یخنده، م یبه قبر ننش م -

 

 نداره. تیکار نیجلو، بب ایب ،یازش بترس دینبا - پرهام

 

 نه من جام راحته. برش دار ببر، من از سگا متنفرم. -

 

 تو. میبر ایخب ب - پرهام



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 57 

 

 

 .امی یجا نم چیمن ه -

 

 بهار. ستین یاالن وقت لج باز - پرهام

 

 دور سرم حلوا حلوات کنم؟ یانتظار دار ؟یهـــــه! لجباز -

 

 .میبر ایدم، ب یم حیگفتم بعدا توض - پرهام

 

 قدم رفتم عقب. هی. باز سگ بلند شد. سادمیجور سر جام وا نیکرد بره، منم هم حرکت

 

 اشارمو گرفتم طرفش. انگشت

 

 .یکنم. چِخه، هـِـــر یم سیزنم دک و دهنتو سرو ی. خدا شاهده مایجلو ن -

 

 اومد جلو: کمی

 

 الیخ یب ت،ییزن دا ت،ییالمصب. جونِ ننت، دا ایشه؟ دِ ن ینم تیحال زادی. چخه چخه. زبون آدمایجلو ن گمیهــــــو، م شته،یپ-

 .یشیبابا، خرم که نم یدلت خواست بکن. ا یهر غلط ایمن شو. اصال بذار چاق بشم چله بشم، بعد ب

 

سمتم. رو پاش بلند  دیدو د،ی. آروم آروم رفتم توپ رو برداشتم.سگ تا توپ رو ددمید سیتوپ تن هیو برم و نگاه کردم.  دور

 داد زدم: هیشد. 

 

 سادات. یجــــــــده  ای -

 

 دنبالِ توپ. دیرو با تمام قدرتم پرت کردم، سگ هم دو توپ

 

بزرگ بود. دک و  یلی.خمیشد الی. وارد وی. رو آب بخنددیخند یپرهام. داشت بهم م شیرفتم پ استفاده کردم. تیموقع از

 دهنمو جمع کردم که ده متر باز نشه.

 

 سالن فرش کرم پهن شده بود. یاز قسمتا یشده بود. بعض نییتز یو دو دست سلطنت یاول با سه دست مبل راحت ی طبقه

 

 خورد سمت باال. یقسمت سالن از دو طرف پله م هیکنم.  یم ینداره بعدا فضول بیدر داشت. ع هی ،یدید یکه م ییجا هر

 

 از سالن نشسته بودن. یگوشه  ریو ام یکی. ونیباال منو بب ایگفت ب یزد. م یچشمک م یبدجور

 

 .نایاز باال دل کندم و نشستم ور دل ا ی. مجبورششونیپ میرفت ییدستمو گرفت و دو تا پرهام

 

 ن؟یکن یکارا م یگذره؟ چ یش مخب خو - ریام

 

 گذره؟ یتو مگه بدم م یبه لطف شاهکارا - پرهام

 

 خودشو جمع و جور کرد. ریام
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 ی. اومدم مچونمشیفرودگاه. به اصطالح خواستم بپ امی یبه من که منم م دهیکنه چسب نیکار کنم؟ از صبح ع یچ یگ یم - ریام

 جلوتر از من تو فرودگاهه. نمیب

 

 .دیصحبت کن یسیشم. لطفا انگل یمن متوجه نم ن؟یکن یصحبت م یچرا فارس - یکیو

 

 :آروم

 

 ه؟یوسط عرعر کردنت واسه چ نیاالغِ خر ا یخفه، تو -

 

 خر؟ یبه من گفت یچ - یکیو

 

 .زیت یگوشا نی... به اماشاا

 

چشماش خَــر داره و تو هم  میگ یاشه، مداشته ب ییبایو ز رایگ یلیخ یبه هر کس که چشما م؛یدار یاصطالح هیما  زم،ینه عز-

 .یدار ییبایز یلیخ یچشما

 

 تا بناگوش باز شد. ششین

 

 چشماش سگ داره. گنیبودم م دهیاما من شن - یکیو

 

 خر داره! گنیتو داهاتِ ما که م -

 

 جونه عمم! آره

 

 .ییبایز یلیتو هم خ زم،یممنون عز - یکیو

 

 ؟یچند وقته با پرهام آشنا شد زمی! خب عزیمرس -

 

دل نه صد دل عاشق  هیو همون جا بود که به قول شما  میدیرو د گهیهم د یمهمون کی. ما تو شهیم یحدودا هشت ماه - یکیو

 .میرو دوست دار گهیهم د یلیو خ میهم شد

 

 :یلحنِ کش دار هیپرهام نگاه کردم و با  به

 

. اِ یویک ،یکیو ،یکیتو بود. ما رو اون جا کچل کرد از بس گفت و شیفکر و ذکرش پ یهمه  رانیآره؟ اتفاقا پرهام تو ا -

 .یکیو دیببخش

 

 کچل کرد؟ یچ یعنی -یکیو

 

 :یفارس به

 

 کنم. یحال زیزبون نفهم چ نیبه ا دیاَه حاال دونه دونه با -

 

 هم زل زده بود به من. یکی. وگرفت یلبشو گاز م ی. پرهام هدیخند یم زیر زیو ر نییسرشو انداخته بود پا ریام

 

 کرد. یم فیهمش از تو تعر یعنی _
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 خستن، تازه از راه اومدن. نای. امیبهتره ما بر یکیو - ریام

 

 کرد. یافتادم. بلند شدم و شروع کردم به بشکن زدن و خوندن. پرهام با تعجب نگام م نیشعر اگه اشتباه نکنم، مع ادی

 

 

 

 از راه اومدم من

 

 از راه اومدم من

 

 گاو اومدم کی با

 

 

 

 سمت پرهام آوردم. یواشکی دستمو

 

 

 

 گاو اومدم کی با

 

 یتو باز کجا رفت آخه

 

 یاالغ کجا رفت نیا با

 

 دست تو خوندم خوب

 

 باهات نمونـــدم من

 

 

 

 ریداد. ام یهم قِر م یگردن هی یزد.گاه یکرد و دست م یم قیخونم. تشو یم یدرست و حساب زیچ هیکرد دارم  یفکر م یکیو

 از دستم شکار بود. ی. پرهامم حسابدیخند یقاه قاه م

 

 .یهنرمند یلیواو! بهار تو خ - یکیو

 

 .یشوهر رو داشته باش لیفام یخواد هوا یتو خرت از پل گذشته نم ز،ینداره عز یبه من ربط ؟یکن یم یپاچه خوار یدار -

 

 سختمه. یمن فارس صحبت کن، یسیکنم انگل یبهار خواهش م - یکیو

 

 خونم. یتو م یفقط برا یبعد سفارش یگفتم دفعه  زمیعز -

 

 .یمهربون یلیتو خ یواو! مرس - یکیو

 

 که قدر بدونه. هیک -
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 م؟یبر یکیو - ریام

 

 .امی یمن خودم بعدا م ،یبر یتون یم یاگه عجله دار ؟یکار دار یتو به من چ - یکیو

 

 خواد استراحت کنه. یبهارم کن. اون به خاطر تو نشسته. خسته س، م یاِ مالحظه  - ریام

 

 بهار برو استراحت کن، من راحتم. - یکیو

 

 تو صورتشا. امیجفت پا ب گهیم طونهیپررو! ش بچه

 

 خب من ناراحتم. یجور نینه ا-

 

 .مینیب یباشه پس فردا هم رو م - یکیو

 

 باز اومد پرهام رو ببوسه که: یکی. ومیکرد شونییراهنما یشدن. با پرهام تا در ورود بلند

 

 عشقم. یش ضیترسم مر یکم سرما خوردم م هیمن  ،یکینه و - پرهام

 

 لب گفتم: ریز

 

 ؟یکش یتعارف نکن، جلو من خجالت م -

 

 کردن و رفتن. یازش فاصله گرفت. خداحافظ زونیآو یبا لب و لوچه  یکیو

 

 اد؟ی ی. از خونه خوشت ممیباالخره تنها شد - پرهام

 

 قابل تحمله. -

 

 ومده؟یخوشت ن یعنی - پرهام

 

 .یکرد یقشنگ ترش رو انتخاب م هیافتضاحه. حداقل  قتیسل -

 

 ؟یزن یطعنه م یدار -پرهام

 

 هم چه عرض کنم! افشیهم مشکل داره. ق ی. از نظر عقلستیزانو منم ن ری!؟ قدش تا زستیمشخص ن -

 

 باهات صحبت کنم.خوام  یم نیبش - پرهام

 

 ؟یکجا گذاشت لمویخوام بخوابم. وسا یتو رو ندارم. االنم خستم، م یها ییچرت و پرت گو یمن حوصله  -

 

 باال نشونت بدم. میبر - پرهام

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 61 

 

حالت اتاق اتاق  شترینبود. ب نییپا یباال به بزرگ ی. طبقه دیخورد، به آرزوش رس یکه تو وجودم وول م یحس فضول نیا باالخره

کِرم  لیوسا یزیاتاقو باز کرد و منتظر شد برم داخل. رنگ آم هیسالن بزرگ. پرهام در  هیجدا از هم و  یرو داشت. دو تا راهرو

 چرک. در کل خوشم اومد. کوفتش بشه. یصورت واریبود. رنگ د

 

 جا بخوابم؟ نیا دیمن با -

 

 .میجا بخواب نیا دیما با - پرهام

 

 ومو دادم باال.ابر یتا هی

 

 .یمنو روشن کن فیتکل دی. باستیخبرا ن نیبهت نگفتم، اللم؟ نه جونم از ا یزیچون چ یکن یفکر م ؟یفکر کرد یبا خودت چ -

 

اگه پدرش قرار  یدون یقرار داد رو با پدرش بستم. م نیس. بهتر هیسرما هیمن حکم  یبرا یکی. واریدر ن یبچه باز - پرهام

 ره. یم نیاز ب میکل زندگ اد؟ی یسرم م ییداد رو فسخ کنه، چه بال

 

 ؟یمنو گرفت یاومد یپس واسه چ -

 

 به اجبار پدر بزرگم. - پرهام

 

سر زبون همه، که بگن نرفته  یدختر مردمو بنداز یفقط خواست ؟یمگه خودت عقل ندار ؛یچه قدرم تو حرف گوش کن -

 اباش؟ننه ب یبرگشت خونه 

 

 کنم بره. یدَِکش م نویمدت صبر کن ا هیکار کنم؟  یچ یگ یم - پرهام

 

 هم برا من هست؟ ییجا تیمگه تو زندگ -

 

 کنم. یخراب کردم، خودمم درستش م تویخودم زندگ یوقت - پرهام

 

مونم، بعد بر  یم یدو سال هیجا بمونم.  نیا یخوام بذار یندارم. فقط م یانتظار چیخوره. ازت ه یبهم م گرانیحالم از ترحم د -

 گردم. یم

 

 ؟ید ینکن. چرا بهم فرصت نم یخواد. پشتم رو خال یآروم م یزندگ هیسختش نکن بهار. به خدا خسته شدم. دلم  - پرهام

 

رو محکم کنن، اما بدتر گند زدن به  شونیدوست وندیمقصر پدر بزرگامونن. مثال خواستن پ م،یستیمقصر من و تو ن ؟یدون یم -

 ما. یزندگ

 

 برام نداره. یتیاهم نیکوچک تر یکیباور کن و - پرهام

 

 زدم. یلبخند اجبار هی

 

 که شده. هینخواستم. کار حیخودته، من ازت توض یزندگ -

 

 دوست روت حساب باز کنم؟ هیتونم به عنوان  یم - پرهام

 

 عقب. انگشت اشارم رو بردم باال. دمیکه اومد دست بده، دستمو کش نیآورد جلو، منم دستمو بردم جلو. هم دستشو
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 فقط دوست! -

 

 دست دادم. باهاش

 

 ؟ید یحاال اتاقمو نشون م -

 

 داشت. یقد یرو انتخاب کردم که پنجره ها ریاتاق دنج و نور گ هیتا اتاق نشونم داد.  چند

 

 .ینخورد یچیهنوز ه ؟یستیگرسنه ن - پرهام

 

 خوام بخوابم. ی. مرمینه، س -

 

 .یه هر طور راحتباش - پرهام

 

 .رونیپرتش کنم ب یبا اردنگ دیبود. انگار با سادهیوا هنوز

 

 !ریشب بخ -

 

 خاروند و نگام کرد. سرشو

 

 .ی. خوب بخوابریباشه، شب بخ - پرهام

 

 شدم. هوشی. لباسمو عوض کردم و ولو شدم رو تخت. در عرض سه سوت، بستین یبشر اعتبار نیرو قفل کردم. به ا در

 

 

 

**** 

 

 زدن. خواب خواب بودم. یصبح در اتاقمو م میو ن هفت

 

 بر اون پدرت صلوات، چه مرگته؟ یا -

 

 اومد. یم یدختر جوون یصدا

 

 خانم صبحونتون رو آوردم. -

 

 حرف زدم. یو نصف فارس یسی. دوباره در زد. نصف انگلدمیندادم و باز خواب جوابشو

 

 .یخوام بکپم. اوک یاَه، گو بابا؛ گو. م -

 

 خانم؟ -

 

 .گهیگم گو د یدرد! م -
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 بس در زد، بلند شدم در رو باز کردم. از

 

 ؟یاول صبح یگیم یهان! چ -

 

 منتظرن. گفتن صداتون کنم. نییآقا پا -

 

 .امی یباشه برو، خودم م -

 

شلوار گرم کن  هیصبحونه کوفت کنم؟ چشمام بسته بود.  یکرد داریمنو ب میرو بستم. آخه ننت خوب، بابات خوب! هفت و ن در

بودم. چونم  سادهیرفتم. وسط سالن وا یراه م یچشم هیبود.  دهی. هنوز خواب از سرم نپرنییو رفتم پا دمیپوش شرتیت کیبا 

 اومد. شهیریبرم؟ همون دختر س دیرو خاروندم. حاال کجا با

 

 پامو نگاه کرد. سرتا

 

 طرف. نیخانم از ا -

 

. بابا اتیچرند نیبزرگ، همراه با بوفه و از ا یو چهار نفره  ستیب یناهار خور زیم هیسالنو باز کرد.  کیراه افتادم. در  دنبالش

نشسته بود. سر تا پامو  زیم ییخورن. پرهام قسمت باال یبه ما نم گه؛یدارن د هیما ه؟یجا فقط سالن غذا خور نیا یعنیکالس! 

با کت شلوار برم؟ تو حال خودم نبودم وگرنه حالشو  ی. توقع داره اول صبحخنده یداره م دمی. دنییپانگاه کرد. سرشو انداخت 

 گرفتم. نشستم کنارش. یم

 

 ؟یکن داریموقع ب نیحاال واجب بود منو ا -

 

 ؟یدیسالم خانم خوش خواب، خوب خواب کیعل - پرهام

 

 تونستم جواب سوالتو بدم. یبخوابم، اون موقع م یذاشت یاگه م -

 

 ناهار، پنج عصرونه و هشت شام. میدوازده و ن شه،یصبحونه سرو م میجا هفت و ن نیا - پرهام

 

 .الیخ یکنه؟ ب یم یچه فرق -

 

 خونه قانون داره. نی. استین رانیجا ا نیا - پرهام

 

 کار کنم؟ یچ یگ یم -

 

 .دمی. شش متر از جا پرزیرو م دیزدم که دستشو کوب یچرت م داشتم

 

 !؟یچته؟ باز سگ شد -

 

 صبحونت رو بخور بعد برو بخواب. - هامپر

 

هم  ناینوع سوپ. ا هیهم  گهیظرف د یشکالت و تو ر،یخرد شده، نون تست، کره، پن ی وهیم سید هی زینداشتم. رو م لیم اصال

که سرمو باهاش گرم کنم. تا اون موقع پرهام صبحونش  ختمیسوپ ر یخوره؟ برا خودم کم یاول صبح سوپ م یخجستن ها. ک

چونم، کم کم  ری. دستم زرهیشد خوابم بگ یباعث م شتریبود ب نمونیکه ب یتداره. سکو یرو خورده و دست از سر منم بر م
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ت خودم . چشمامو باز کردم. رو تخدمینفهم یزیچ گهیچرخشِ سر، دو چرخش. با کله رفتم تو سوپ. د هیشد.  نیچشمام سنگ

 عوض شده بود. شرتمیبودم، ت

 

نگاه کردم. چشمام  نهیبعد از ظهر. بلند شدم. خودمو تو آ میشش و ن د،یچنده؟ چشمم به ساعت افتاد. مخم سوت کش ساعت

 شلوارم چرا برعکسه؟! یبایقدم رفتم کنار اما دوباره برگشتم. ج هیپف داشت. 

 

کرد. پرهامو بگو. شدم سوژه  ینگاه م یدختره اون جور ستین خودیب. دمیشلوارمو برعکس پوش ی. وانییبردم پا سرمو

! حولم رو برداشتم و رفتم فشونهیبودن توش، وظ دهیکمد رو باز کردم. لباسامو چ هیواسش. رفتم سراغ چمدونم، نبود. در 

 می. نمینداشت ایسوسول باز نیما تو خونمون از ا گهی. ددمیکه تا حاال ند ییزایشامپو و چ ی. کلیحموم. عجب حمومِ با کالس

جاس. پس پرهام کو؟  نیدختره ا نی. اَه باز که انییو رفتم پا دمیسر حال بودم. لباسامو پوش ی. حسابرونیساعته اومدم ب

 بلند شد و باهام دست داد. دیتا منو د یکیو

 

 حوصلم سر رفته. یلیخ یی. تنهایسالم بهار جون، خوب شد اومد - یکیو

 

 ست؟یمگه پرهام ن. زمیسالم عز -

 

 رسم. یم گهیربع د کینه، گفت تا  - یکیو

 

 ها. شهیپرهام تنگ م یخب چه خبر؟ دلت زود به زود برا -

 

گه دوست دارم به عنوانِ همسرم  یکنه. م یقبول نم یول میکن یجا با هم زندگ نیا امیدادم منم ب شنهادیآره، بهش پ - یکیو

 نه به عنوان همخونم. ،یجا بمون نیا شهیهم

 

 .نیعجـــــــــب! خوشبخت باش -

 

 هست؟ تیتو زندگ یتو. کس نیهمچن - یکیو

 

 .ارمیکه کم ن نیا برا

 

 باهاش ازدواج کنم. رانیدارم برگشتم ا میدوستم داره. تصم یلی. خرانهیهست، تو ا یکیآره  -

 

بلند شد  یکیشه خوردش. اخماشو نگاه! و یمن عسلم نم هیپرهام اومد. برگشتم نگاهش کردم. اوه اوه با  یپشت صدا از

جفت پا  هیشد. تا خواست بره،  یاز جلو من رد م دیخواست بره تو بغل پرهام. با یدستاشو از هم باز کرد. به حالت دو م

 .نیخوشگل براش اومدم که با مخ خورد زم

 

 جام بلند شدم. پرهامم اومد. از

 

 شد؟ یجون چ یکیو یوا یا -

 

 گفتم: آروم

 

 .نمتیحواستو پرت کرده ها. بب یپرهام حساب نیهنوز؟ ا یزنده ا -

 

 جفت پا گرفتم؟ دینگاه خوفناک بهم کرد. نکنه د هی پرهام
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 کنم. یخودم کمکش م ست،ین یاجیاحت - پرهام

 

 کرد و آخ و اوخِش رفته بود هوا. یخودشو برا پرهام لوس م ریو و ریه نیهم تو ا یکیو

 

 النگوهات نشکنه. ؟یدار یفیچه بدنِ ضع -

 

 نه من النگو ندارم. - یکیو

 

 نه؟ اُسگله

 

 .ینداشتم. رفتم باز فضول نویا یها یلوس باز یکمک پرهام نشست رو مبل. حوصله  با

 

و  اهیراه راه س وارمیوصل بود. پشت د واریبه د یو یو ت یدست مبل راحت کیداشت.  منیاتاقو باز کردم.حالت نش هی در

 راه داشت. رونیبود و به ب یا شهیقسمتم فقط در ش هی. دیسف

 

 نداشت. زدم ماهواره. یزیو رو کردم. چ ریرو مبل. کنترل رو برداشتم. کاناال رو ز دمیکش دراز

 

 کرد. همون جا گذاشتم، خودمم بلند شدم به قر دادن. آهنگ اول تموم شد. یکانال همش شو پخش م هی

 

 دوم. آهنگ

 

 آهنگ در باز شد و پرهام اومد تو. منم تند تند شروع کردم در جا زدن. یوسطا

 

 ؟یکن یکار م یچ - پرهام

 

 کنم. یدارم ورزش م ؟ینیب یمگه نم -

 

 شام. ایآهان! ب - پرهام

 

 .امی یکرد. برو، م یکلفتت صدام م یگفت یم -

 

 .ای. باشه، زود بزیبر یزهر هی شهیهم - پرهام

 

 اونا.  شیرو خاموش کردم و رفتم پ یو یرقصمو انجام دادم. تموم که شد، ت یمنم باز ادامه  رفت،

 

 نشستم. یکیو یبه رو رو

 

 ؟یبهتر شد -

 

 بله بهترم. - یکیو

 

 .ادیب یگفت یهم م ریپرهام، به دوستت ام گمیم -

 

 ابروشو داد باال: یتا هی
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 بشه؟ یکه چ - پرهام

 

 .میدور هم باش ،یچیه -

 

 ه؟یماه چ نی. نظرت راجع به آخر هممیازدواجمون صحبت کن خیتار یدرباره  ایپرهام ب -یکیو

 

 واسه ازدواج کنم. یتونم فکر یپروژه تموم نشه، من نم نیگفتم تا ا زم،یعز - پرهام

 

 .دیلب ورچ یکیو

 

 م؟یخانواده بد لیتشک م؟یکنار هم باش یآخه چرا؟ مگه دوست ندار - یکیو

 

 .زمیکاره. تحمل کن عز رِیدرگ ینخوام؟ اما االن ذهنم حساب شهیمگه م - پرهام

 

 کنم. یبه خاطر تو بازم صبر م - یکیو

 

 گرفت: دستشو

 

 دوستت دارم. -

 

 آورد جلو.عق، دستمو بردم جلو دهنم و چند تا عق زدم. از جام بلند شدم. سرشو

 

 سازه. یانگار به من نم یبود ول یشام خوشمزه ا یمرس -

 

تاپ  ،یجذبِ مشک یشلوارک برمودا هی. رفتم اتاقم و درو قفل کردم.رمیاگه حاِل شما دو تا رو نگ ستمی. بهار ننرویب اومدم

آماده شد. دوش حموم اتاقمو تا آخر باز کردم و اومدم  ختنیواسه کرم ر پمی. تینقابِ زورو و کاله مشک ،یکتون ،یمشک

نبود. با  یزدم، خبر دی. دور و برم و دیکیو نیراست رفتم سراغ ماش هی. نییوار رفتم پایاتاقمو باز کردم و از د ی.پنجره رونیب

 و بغلش نوشتم: دمیآرم لبخند گنده کش هی نیرو کاپوتِ ماش دیکل

 

 

 

 م؟یمن ک یگفت اگــــــه

 

 

 

 ربع گذشت. کی. ارمیسر پرهام در ب ییکردم چه بال ی. داشتم فکر میباال رفتم. نشستم رو صندل واریاز د باز

 

 یزد. با مشت م یبلند اسممو صدا م یساعت بعد پرهام با صدا مین ؟یدیشاهکارم رو د یناز ،یبلند شد. آخ یکیو غیج یصدا

 لباسامو در آوردم و انداختم تو کمد. یهمه  ؟یچ نهیلباسا بب نیاگه منو با ا یبه درِ اتاق. وا دیکوب

 

 .رونیحوله گرفتم دورم و اومدم ب هیشدم،  سیکه خ یشه. حساب سیدوش تا موهام خ ریز دمیپر خودمم

 

 زد. در رو باز کردم. اومد تو و در رو بست. یدر م هنوز

 

 !؟یکن یم نیشده؟ چرا همچ یچ -
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 آورد. یدر م یباز زیتا پامو نگاه کرد. داشت ه سر

 

 رو سرت. یصداتم انداخت ؟یجا واسه چ نیا یاومد -

 

 ؟حموم یرفت یک - پرهام

 

 ؟ی. که چدنیشما رفتم. خدمتکارام منو د شیهمون موقع که از پ -

 

 ؟یاوردیدر ن یکیو نیتو اون بال رو سرِ ماش یعنی - پرهام

 

 ؟یزن یحرف م ی!؟ از چییچه بال -

 

 .ستیولش کن، مهم ن - پرهام

 

 ؟یسر من داد زد یخود یپس ب ؟یچ یعنی -

 

 زن بوده. هی م،ینگاه کرد نیکرده. از دورب یرو خط خط یکیو نیکاپوتِ ماش یکی - پرهام

 

 زنه؟ یدیاز کجا فهم -

 

 نبود. نیحواسم به دورب یوا

 

 شده. بی. زود هم غهیک میبد صیتشخ می. صورتشو با نقاب پوشونده بود. نتونستگهید کلشیاز ه -پرهام

 

 سراغ من؟ یحاال چرا اومد -

 

 فکر کردم کارِ توئه. - پرهام

 

 خوبه واال، آش نخورده و دهن سوخته. -

 

 خوام. یمن معذرت م - پرهام

 

 ؟یخشک و خال یجور نیهم ؟یخوا یفقط معذرت م ن؟یهم -

 

 کار کنم برات؟ یخب چ - پرهام

 

 .میبا هم بخور ارنیاول بگو دو تا شربت ب -

 

 داد باال. ابروهاشو

 

 واقعا؟ - پرهام

 

 تشنمه. یلیآره، خ -
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 .نییزد پا زنگ

 

 .ای. از اون سفارشمیدو نفر ن؛یاریب یدنیبرام نوش - پرهام

 

 .ارمیسرت ب ییخوام چه بال یم ی. خبر نداردهیکش یچه نقشه ا ستیذات خراب! معلوم ن یلبخند بهم زد. ا هی

 

 ها رو پر کرد. السیرو باز کرد و گ یداخلش بود. در بطر یبطر هیکه  خیظرف پر  هیو  السیپرهامو آوردن. دو تا گ سفارش

 

 .ادی یصدا م رونیپرهام از ب -

 

 .یکن یصدا کجا بود؟ اشتباه م - پرهام

 

 نکنه دزد باشه؟ اد،ی یبابا صدا م -

 

 خواب آور رو که پودر کردم رو برداشتم. یقرص ها زیم ریاز ز عیشد رفت سمت پنجره. منم سر بلند

 

 گشت.پرهام. با انگشت تند تند هم زدم. بر السیتو گ ختمیر

 

 .یکن یگوش نم اد،ی یصدا نم گمیمن م - پرهام

 

 شدم. بلند

 

 اومد. یخب صدا م -

 

 رو برداشت و اومد سمتم. السایدر اتاقو قفل کرد. گ رفت

 

 ؟یچرا در رو قفل کرد -

 

 جام. نیراحت باشه. نترس من ا التیدر رو بستم خ اد؟ی یصدا م یگ یمگه نم - پرهام

 

 ازش گرفتم. السموی. گیدلم گفتم خر خودت تو

 

 هست؟ یچ نیا -

 

 .ادی یبخور خوشت م ست،ین یبد زیچ - پرهام

 

 خورما. یالکل داره؟ اگه داره من نم -

 

 .نی. مثل من، ببیجا سر بکش هی دی. فقط بایشیکمه، اصال متوجه نم یلیخ - پرهام

 

 . منو نگاه کرد.دیتا ته سر کش السویگ

 

 حاال نوبتِ توئه. - پرهام

 

 گرفت. شی! گلوم آتسیپرهام، دهنت سرو یضرب رفتم باال. ا هی السویودمو سپردم به تو. گخ ایخدا
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 خوردم؟ یبود داد یچ نی. انهیاَه اَه زهرمار بهتر از ا -

 

 .دیخند

 

 .شهیم یواست عاد یبعد یکای. پهیجور نیاول ا کیپ - پرهام

 

 بود. یکاف یکی نینه قربونت، هم -

 

. نگاهم رو دی.رنگم پریو یت نییپا یچشمم افتاد به نقابم، رو کشو هویبود و من رو به روش.  ستادهیا یو یپشت به ت پرهام

دستامو گذاشتم دو طرف صورتش. زل  عیسر فته،یکه چشمش به نقاب ن نیبرا ا ره،ینقاب ثابت موند. پرهام اومد رد نگاهمو بگ

 خودت کمک کن. ایکنم. خدا تو سرم یکرد. حاال چه خاک یزدم تو چشماش. با تعجب نگام م

 

 ؟یدار یخوشگل یچه چشما گمایاومـــم، م-

 

 سمت لبم. نییرفت پا چشماش

 

 .یدار یوسوسه کننده ا یجدا؟ تو هم لبا - پرهام

 

 .یرابیبابا س برو

 

خورد.دستشو انداخت دور کمرم. اومد  ی. نفساش به صورتم مکی. بازم اومد نزدرهیبگ نویا ادیب یکیننه!  یآورد جلو. ا سرشو

 تو کمرش. دمیحرفام.زود بغلش کردم. دستمو چند بار کوب نیمن زرنگ تر از ا یببره ول نیرو از ب نمونیب یکه فاصله 

 

 پسر. ی. ماشاا... عمو جون؛ ناز بشییماشاا... ماشاا... چه پسر آقا -

 

 .یکردم. عمرا بذارم به هدفت برسدستمو تنگ تر  ی. حلقه رونیب ادیخواست از بغلم ب یم

 

 بودم. دهیرو تخت. هنوز دستشو سفت چسب میتکون خورد که پرت شد هیمن بود.  یحال کلنجار رفتن با دستا در

 

 سرم. یتمام قدرتش زور زد. دستامو از دورش برداشت و گذاشت باال با

 

 رو بنداز اون ور، کمپوت شدم. کلیبابا اون ه -

 

 کار ناتموم دارم. هیاول  صبر کن من - پرهام

 

 صورتم. کیآورد نزد سرشو

 

بود؟ آهان! دزد  یچ شینذاشتم، دزد اومد و بردش. اوم بق ششیپ ونجهیداشتم،  یخر خوب کی ؟یدیشعر رو شن نیا یراست -

 گذاشت تو شورتش. اِ اشتباه شد. هویاومد و بردش، 

 

 .دیخند یهر بهم م هر

 

فرستمت تو  یم ،یفتی. اگه دستم بدونیرم به م یصبحا م وون،یخر ح نیکجا؟ من با ا یدزدک ناقال، خرم رو برد یآهان! ا -

 زندون.
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 :دیخند یجور که م نیهم

 

 خب تموم شد؟ - پرهام

 

 ...شاایا ی... ماشاا... چشم نخورشاای. بگو ایالال یالال یالال ینه، آهنگش مونده. الال -

 

 به اون داشت؟ یچه ربط نیا - پرهام

 

 .شهیربط یربطش به ب-

 

 کنم. ییحاال نوبت منه. منم بلدم هنرنما - پرهام

 

سانت از  هی یرفت.به فاصله  یم جیکم گ هی. سرم دیچرت و پرتام ته کش یخدا همه  یصورتم. ا کیصورتشو آورد نزد باز

 زنگ خورد. کال ازم فاصله گرفت. شیصورتم، گوش

 

 لو باز کرد.شد رفت سمت در. قف بلند

 

 کنم. یم یریگی. حتما پیدینه منتظر تماست بودم. آره راحت رس ؟یخوب زم،یسالم عز - پرهام

 

 از تخت بلند شدم و رفتم پشت سرش. عی. سررونی. تنش تو اتاق بود و کلش برونیرو باز کرد و سرشو برد ب در

 

 طور. مراقب خودت باش، بوس بوس. نیآره عشقم. منم هم - پرهام

 

 . در رو قفل کردم.رونیلگد به پشت پرهام زدم که پرت شد ب هیدر رو باز کردم،  وهی

 

 .ریشب بخ زمیعز - پرهام

 

 رفت باال. کمی صداش

 

 بود؟ در رو باز کن. یچه کار نیبهار ا - پرهام

 

 ندادم. جواب

 

 در رو باز کن. گمی. مارایسگ منو باال ن یاون رو - پرهام

 

 جاس. نیجون کله سحر ا یکیفردا و ،یبخواب یزرشک! گذاشتم برات. بهتره بر -

 

 نه؟ ،یکن یدر رو باز نم - پرهام

 

 آره عشقم. مراقب خودت باش، بوس بوس. -

 

 کار کنم. یدونم باهات چ یم رون،یب یای یدر م نیتو از ا - پرهام

 

 آره، البته اگه دستت بهم برسه. -
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 رسه. یم ،زمیرسه عز یم - پرهام

 

 ازدهیمست نشدم.ساعتو نگاه کردم،  کیپ هی! خوب شد با ولیگذشت. ا ریبه خ شی. آخدمیپاشو شن یدور شدن قدم ها یصدا

و رو تخت دراز  دمیتن قرصه.حولم رو در آوردم، لباس خوابمو پوش هیآره بابا  شه؟یم هوشیب گهیدو ساعت د یعنیبود. 

 .گهیتا دو ساعت د دمیکش

 

 

 

**** 

 

ضد آب برداشتم. در اتاقمو باز  ملیو چهار ساعته، رژ گونه و ر ستیب یگریرژ ج هی لم،یاز جام بلند شدم. تو وسا کی ساعت

 کردم. آروم آروم رفتم سمت اتاق خواب پرهام. در اتاقو باز کردم.

 

نه، قرص کار  دمین دادم.دتر. حاال رو تختشم. چند بار دستمو جلو صورتش تکو کیبود. رفتم نزد دهیخواب یخرس قطب نیع

 یبه به مژه هاش، مژه ها ملیقرمز شد.بعد ر یرو لباش، حساب دمیهم که باشه نوبت منه. رژ رو کش یخودشو انجام داده. نوبت

 ویموهاش. گوش یبراش زدم. دو تا سنجاق از سرم برداشتم و زدم به بغال مچه شود! رژ گونه ه ملیخودشم بلند، با ر

 .رونیسر و صدا از اتاقش اومدم ب یتموم شد. ب نیآفر ب،یون بگو سبرداشتم. پرهام ج

 

 .دمیدلم خنک شد. رفتم تو اتاقم و راحت خواب شیبعد. آخ ی... دفعه شاایزدما. ا یهم براش م هیکاش سا یا

 

 

 

**** 

 

 

 

 وارد اتاق شد. ی. پرهام عصباندمیده متر از جا پر وار،یشدن در اتاقم به د دهیکوب یبا صدا صبح

 

 بلند: یخندم رو خوردم. پرهام با صدا یخندم گرفت ول افش،یق دنیرفت در رو قفل کنم. از د ادمی یوا

 

 کشمت. یکشمت بهار، م یم - پرهام

 

و منم فرار  دی.دنبالم دودمیبود. ازش ترس یعصبان یلی. خیپشت صندل دمیدادم و دو یبرداشت سمت تخت. جا خال زیخ

.برم گردوند. دستشو برد شهیبادنجون سبز م هیخدا االن پا چشمم  ایکه گردنمو از پشت گرفت.  رونیاز در برم بکردم. اومدم 

چشممو باز کردم، دستش رو  هینشد. یصورتم. خبر یدادم. دستمو گرفتم جلو ارباال بزنه تو صورتم. چشمامو محکم رو هم فش

 هوا مشت شده بود.

 

 .یدیاز چشم خودت د یدید یهر چ ای یکن یخودت با زبون خوش برام پاک م ای - پرهام

 

 !یکرد دایتازه دو هزار رفته روت، ارزش پ ؟ی. نگاه چقدر خوشگل شدمی. خواستم دور هم باشایباشه، جنبه ندار-

 

 صداتو نشنوم، فقط پاکش کن. - پرهام

 

 و اشاره کردم. مایزبون الل ها، ا به
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 ؟!یگیم یچ - پرهام

 

 ادا در آوردم. باز

 

 .یگیم یچ نمیدرست حرف بزن بب - پرهام

 

 داشته باشم. یانرژ دیکشه تا پاک شه. من با ی. کارت طول ممیصبحونه بخور ایب گمیحرف نزن. م یخب خودت گفت -

 

 الزم نکرده، اول صورت من. - پرهام

 

 غنچه کردم و صورتمو مظلوم. لبمو

 

 ره. یم جینخوردم. سرم گ یچیآخه من ه -

 

 کج کردم. سرمو

 

 بعد، باشه؟ میبخور یزیچ هی -

 

دستشم گذاشت رو سرش.سنجاقا رو از موهاش  یکی. دستش رو سرش ثابت موند، اون دیدستشو تو موهاش کش کالفه

 و شروع کردم به سوت زدن. گهی. رومو کردم سمت درونیب دیکش

 

 راستشو بگو. ؟یسرم آورد ییچه بال گهید - پرهام

 

 بود. نیبه خدا، فقط هم یچیه -

 

 ارم؟یسرت ب ییچه بال یافتادم. دوست دار یساعت ده شد. به خاطر تو از کار و زندگ - پرهام

 

 کنم. ی. خودم درستت ممیخور یباال م ارنیبگو صبحونه رو ب شه؟یسرت نم یشوخ ال،یخ یب-

 

و  ستیبگم رژت ب یاز خجالت شکمم در اومدم.حاال چه جور یمن حساب یذره خورد ول هیزد صبحونه رو آوردن. خودش  زنگ

 .ختهیچهار ساعته؟ در جا خونمو ر

 

 برم. دیبدو، من با ؟یخورد - پرهام

 

 گرفتم. گارد

 

 کنم. یباشه، االن درست م -

 

 از پشت گرفتم. عیسمت در. انگار دستمو خونده بود، چون سر دمیبلند شدم. دو یصندل از

 

 شلوارک. هیرو در آورد، فقط با  زشیرو قفل کرد. منو انداخت رو دوشش و برد سمت حموم. در حمومم قفل کرد. بل در

 

 خب شروع کن. - پرهام
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 بود. سادهیوا نهی. دست به سدمشید یچشم ریرفتم جلو. وان رو پر آب کردم. ز ناچار

 

 تو وان. نیبش -

 

 الزمه؟ - پرهام

 

 .یدون یاصال به من چه، خودت م-

 

 سمت در که بازومو گرفت. رفتم

 

 کار رو تموم کن. ایمن اعصاب ندارما، ب - پرهام

 

 برداشتم و بهش صابون و شامپو زدم. فیوان. ل یوان نشست، منم لبه  تو

 

 چشماتو ببند، بازم نکن. -

 

روش، دندوناش خرد نشه،  دمیرو پاک کردم. لباشم از بس محکم کش ملیر یافتادم به جون صورتش. با هزار بدبخت فیل با

 همچنان قرمز بود. یذره کم رنگ تر شد ول هی. صورتشو شستم. قرمز شده بود. رنگ لبش هیلیخ

 

 .رونیب ای. پاک شد. تو هم خودتو بشور و بیخوشگل شد گهیخب د-

 

 برم، دستمو گرفت. اومدم

 

 نه. ایپاک شده  نمیبب دیکجا؟ اول با - پرهام

 

 .دمایمعلومه که پاک شده، ده ساعت ساب -

 

 .شهیاالن معلوم م - پرهام

 

 .نیی. سرمو انداخته بودم پانهیسفت گرفت. رفت سمت آ دستمو

 

 چرا لبم پاک نشده؟ - پرهام

 

 چو ... چون ... چو ... -

 

 ؟یچون چان نکن، چون چ نیانقدر چ - پرهام

 

 ؟یدون یاِ خب م -

 

 بردم باال: سرمو

 

 .شهیو چهار ساعت است، پاک نم ستیرژت ب -

 

 شد. دم گوشم گفت: کیشدم. پرهام از پشت بهم نزد یکیدر به ضرب با در  یقدم کیکردم سمت در. تو  فرار
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 کار کنم؟ یباهات چ دیبا - پرهام

 

 کنم. یروز نرو سر کار، خودم سرتو گرم م هیاِ خب حاال  -

 

 زد: داد

 

 ؟یچه جور ؟یکن یسرمو گرم م -

 

 گوشه، کر شدم. ،یزن یتوش عربده م یکه دار ینیا -

 

 گردوند. برم

 

 .یجور نیا شم؟یآروم م یچه جور یدون یم - پرهام

 

 نی. بعد چند لحظه ازم فاصله گرفت. اومدم بزنم تو گوشش، دستامو گرفت و دوباره ادیگذاشت رو لبام و به شدت بوس لباشو

 بار نه با خشونت. نیا یکار رو تکرار کرد؛ ول

 

 .میدیکش یازم فاصله گرفت. جفتمون تند تند نفس م قهیاز چند دق بعد

 

 .یکیمثل خودته. همون و یکیتو،  ی نهی. گزیانتخاب کرد ویبد کس یول یآروم شد یادیدستمو ول کن. ز -

 

 بهار من ... من ... -پرهام

 

 گم دستمو ول کن. یاز من گنده تر. م یچ هیمن و درد، منو مرض، منو  -

 

شده. نشستم  دهیاست و مبل چ دهیسر پوش بایکه استخره. تقر ی. همون قسمترونیول کرد. در رو باز کردم و رفتم ب دستمو

 یینکردم؟ نکنه خدا یکار چیاومدم. پس چرا ه یشدم. چرا جلوشو نگرفتم؟ من که از پسش بر م رهیرو مبل و به استخر خ

از پرهام نداشت. با چه  ی. زُورو هم دسته کمهی. نکبت چقدرم حرفه اداد یعجب حال می!؟ خودمونادی ینکرده ازش خوشم م

 .نییپا ادیتونه ب ینم افهیبرخورد دارم. باز خوبه با اون ق یحرفه ا یآدما

 

 یریشم. گرچه ازش خ یخوام سر بار پرهام شم. دارم بهش وابسته م یخالص شم. نم یزندگ نیتر از دست ا عیسر دیبا

 غربته. رفتم باال، تو اتاقم نبود. نیمن تو ا یاما االن تنها حام دمیند

 

 یحساب گهی. شبا هم دهیقشنگ یالس وگاس جا ییجم رو برداشتم. با آژانس رفتم خونش. خدا یآدرس و شماره  لمیوسا از

 رو باز کرد. دختر جوون هم سن و سال خودم در هیجم بودم. زنگ زدم.  یخونه  یساعت بعد جلو می. نشهیخوشگل م

 

 تونم کمکتون کنم؟ یم - دختر

 

 جم کار داشتم. یسالم، من با آقا -

 

 تو. نییبفرما - دختر

 

 ممنون.-

 

 کنم. یمن پدرمو صدا م نینیشما بش - دختر
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 ن؟یشما دخترشون -

 

 بله، با اجازه. - دختر

 

 مبلمان خونه بودم. ی. در حال بررسکهیما نبود. در حد خودش قشنگ و ش یخونه  یبه بزرگ خونشون

 

 سال، همراه همون دختر وارد سالن شدن. از جام بلند شدم. یپنجاه و خرده ا یآقا هی

 

 جم. یسالم آقا -

 

 .دییسالم، بفرما - جم

 

 .مینشست ییو سه تا میهم دست داد با

 

 من بهار راد هستم. -

 

 دخترم؟ یباهام تماس گرفت. خوب یاوه بله! ساجد - جم

 

 که زود اومدم مزاحمتون شدم. نهیتنده، ا یادیز شمیمن آت گهید دیممنون. ببخش یلیخ-

 

 . سارا، سامان کجاست؟دنیبود مانند د یک دنیکرد. اما شن یم فیازت تعر یلیخ یاتفاقا ساجد ه؟یچه حرف نینه دخترم ا - جم

 

 کنه. یم نیداره تمر نییتو سالن پا -دخترش  سارا

 

 .خوب شد یلیباشه، خ - جم

 

. سرمو بلند زیرو گذاشتم رو م وانیخنک شد. ل گرمیاومد و شربت آورد. منم که تشنه حال، تا ته شربت رو در آوردم. ج یخانم

 بودم!؟ بهشون لبخند زدم. عیانقدر ضا یعنیکردن.  یکردم. جم و دخترش با لبخند نگام م

 

 .یهست یدر چه حد نمیبب رم،یازت تست بگ نییپا میبر ایبهار جان ب - جم

 

 بله من آمادم. -

 

پسر قد بلند پشتش به ما  هیبود.  یو وسط سالن خال یورزش لیسالن بزرگ که دور تا دورش انواع وسا هی ن،ییپا میهم رفت با

 .دیدو یداشت م لیرو تردم

 

 سامان پسرم. - جم

 

 ی افهیق ی. به چشم برادریریمنو بگ یایبرفتم تو خطِ تو،  یاگه شوهر نداشتم م ،یزمیرو خاموش کرد و برگشت. عــــز لیتردم

به خودم گرفتم که فکر نکنه  یتفاوت یو ب یعاد ی افهیروشن. ق یقهوه ا یلخت و چشم ها یقهوه ا یداشت. موها یبامزه ا

 . اومد جلو.هیخبر

 

 که قراره بهش آموزش بدم؛ بهار راد. هیهمون دختر شونیپسرم ا - جم
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 نگام کرد. طونیآورد جلو و ش دستشو

 

 .تونییسالم، خوشبختم از آشنا - سامان

 

 !فتهیوظ ،یباش دمیدلم گفتم با تو

 

 با شما خوشبختم. ییسالم، منم از آشنا-

 

 .رمیخوام از بهار تست بگ یم - جم

 

 .کهیزن فه،یگه ضع یم گهید ی قهی. البد دو دقنهینقلِ ا شه،ینخورده پسر خاله م ییچا گنیم

 

 .یباش فشیحر دیتو با -

 

 ابروشو داد باال. سامان

 

 بتونه مبارزه کنه؟ یکن یواقعا!؟ فکر م - سامان

 

 ده. یمن ماست چقدر کره م هیگم  یبهت م یبه پام افتاد ی. وقتیریکبیزشتِ ا یشور ببرتت. پسره  مرده

 

 .دیحساب کردم. بهتره شروع کن یمن رو حرف ساجد - جم

 

بهم زد.  شخندین هی. میهم قرار گرفت ی. من و سامان هم رو به روستادنیاز سالن ا یبدنمو گرم کردم. سارا و جم گوشه ا یکم

 که خودش بشنوه. خم شدم: یاحترام کردم، جور یادا

 

 اسگــــــــل. -

 

 عمته. - سامان

 

 شوهر ننته. -

 

زدم. همه رو دفع  یشود. تند تند بهش ضربه م یسابقه آغاز مدادما. شوهر ننش که جمِ هستش و هم اکنون م یعجب گاف اُه

در بره.  میخستگ سادم،یوا کمیکم شده بود.  می. انرژختمیر یدادم. شر شر عرق م یم یزد، جا خال یهم ضربه م یکرد. گاه یم

دونستم پامو  یشدم. نم نیپشت پام. پخش زم دیکوب یکی امیتا به خودم ب ؟یگ یم نوتو بازوم. م دیهوا با پاش محکم کوب یب

 نیده. رو زم یپسرتو جمع کن. داره منو به کشتن م ایبودن. بابا ب سادهیگوشه وا هیماست  نیدو تا هم ع نیدستمو. ا ای رمیبگ

 هیروان نیجاش پاشو بلند کرد بکوبه تو شکمم. ا یخواد کمکم کنه ول ی. اومد سمتم. فکر کردم مالیخ یننم، ب یولو شدم. ا

 .گهیشکنه د یجام م هیفکر درد باشم. فوق فوقش  دیدادم. بازم اومد بزنه. از جام بلند شدم. االن نبا یجا خال عیـا. سرهـــــــ

 

کردم و از خجالت سامان در اومدم.  یورزشا رو با هم قاط یکار کنم. همه  یکه قرار فوق حرفه ا ینیشدم؛ هم تایمو الیخ یب

 .یبچه دار نش یکنم تا عمر دار یکار م هی! خدا شاهده اگه دست و بالم کبود شه، یوحــش

 

 .یرو انجام بد یبلد یهر چ ستیقرار ن - سامان

 

 کنم. یدارم از جونم دفاع م -
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زد. برگشت  شخندین هی. باز دیَ . آخ، ننت برات بگرنیمحکم زد به شکمم. پرت شدم رو زم یضربه  هیغلط کردن افتادم.  به

 . بلند شدم و داد زدم.الشیسمت فک و فام

 

 ؟یزن یمـــــــــــــنو م-

 

اومدم و فرار  نییرو شونش و گوششو گاز گرفتم. دادش رفت هوا. از کولش پا دمیسمتش. هنوز برنگشته بود. پر دمیدو

 زدم: ی. منم همچنان از دستش فرار کردم. داد مدیدو یکردم. داشت دنبالم م

 

 .زمی. سارا، سارا عزریپسرتو بگ نیجلو ا ایجم کمک. بابا ب یآقا -

 

 داد زدم: شه،یگرم نم یآب نایاز ا دمی. ددنیخند یدو تا هر هر بهم م اون

 

 . سارا جان با اجازه.رمیگ یاستاد فردا باهاتون تماس م -

 

 فممیپول داشتم. ک کممیبود،  بمیتو ج میشد. گوش الیخ یبعد ب ی. ولدیدنبالم دو یقسمت هیخونشون فرار کردم. سامان تا  از

 که جا گذاشتم.

 

 یدوش آب گرم گرفتم که حساب هیکرد.  یخونه، بدنم درد م دمی. رسادهیراهم پ ی هیرفتم، بق ییجا هیتا  یبا تاکس یمجبور

 .ادیحالم جا ب

 

 

 

**** 

 

 یهم رو نم ادیندارم. ز یبرخورد آن چنان انیکنم. با پرهام، بعد اون جر یم یجا زندگ نیا شهیم یشش ماه االن

کنه.  یبگم م یفابم. هر کار قیخوب شدم. شده رف یلی. با تعجب فراوان با رکس خهی.برخوردمون در حد سالم و خداحافظمینیب

 می. گرشدم. همسن خودمه یمیصم یلیجم. با سارا خ یکنم و اما خانواده  یره، وقتمو با اون پر م یوقتا که حوصلم سر م یبعض

 .اوردیبه روم ن یچیه ان،یبا حاله. بعد اون جر یلیخونده. سامان هم خ

 

طال گرفت. جم  دیرو با یساجد کلیه یعنیسخته،  یلیخ نای. تمرستیرم. پرهامم که آدم ن یم رونیبا سامان و سارا ب یگاه

کرده. دو سه ماه اول همش بدنم در حال کبود شدن بود اما کم کم عادت کردم.در هفته، سه بار کالس  سیدهنمو سرو یاساس

 یدونم داره چه غلط یچرخم. پرهامم خونه س. نم یور و اون ور، ول م نیشاخ شمشاد تو خونه موندم و دارم ا نیدارم. امروز ع

 شن شد.جون رو یکیکنه؟ اومدم برم تو باغ که چشمم به جمال و یم

 

 کنه انگار ارث ننش رو ازم طلب داره. ینگام م یجور هیخوش خودشو نشون داد.  یاوسگل هم رو نیا

 

 که سالم کنه: نیجلوم، بدون ا اومد

 

 پرهام کجاس؟ - یکیو

 

 کن. داشیدونم، بگرد پ یبود. من چه م اهینوکر بابات س -

 

 . صبر کن، دارم برات.رهیگ یهم برا من م افهیخوشگله، ق یلی! خــــــشیا

 

 که باهاش رکس رو بذارم سر کار. دمیخر کیاستخون از جنس سرام هیفروشگاه  هیبا سامان از  شیوقت پ چند
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سرم باهاش گرم  یساعت کیرکس.  شیپ اطیکردم و رفتم تو ح میقا بمی. استخونو تو جرونیاز اتاقم برداشتم و اومدم ب اونو

 .کشونی. آروم رفتم نزدرونیاومدن ب یکیبود. پرهام و و

 

 .میدنبالت با هم بر امی یهشت م زمیپس عز - یکیو

 

 باشه عشقم. - پرهام

 

 مثل نخود هر آش انداختم وسط. خودمو

 

 ن؟یبر نیخوا یم ییاِ جا -

 

 .میکم خوش بگذرون هی سکو،ید میامشب بر میخوا یمن و پرهام م - یکیو

 

 .یایب یتون یتو هم م یاگه دوست دار - پرهام

 

 .میقرار بود من و تو فقط بر یول - یکیو

 

 .ادیداره بهارم ب یخب چه اشکال - پرهام

 

 پرهام! - یکیو

 

 رون؟یالشخور برم ب یِبا تو امی یحرصم گرفت. آخه من م یلیخ

 

 نزن. یجوش الک ام،ی ینگران نباش من نم -

 

 بود. یحرف انگار تو .... عروس نیبا ا یکیو

 

 پس من برم. زمیعز - یکیو

 

 . به خاک سپردمت.یو بر نگرد یبر

 

خواستم کلش رو بکنم. بغل  ی. حرصم در اومد. مدیپا بلند شد و پرهام رو بوس یپاشنه  یجلو و رو دیپرهام رو کش ی قهی

و  یکیاستخون رو در آوردم. گرفتم پشت و بمیهم بودن. از ج دنیبودم، رکس هم پشت سرم. اونا همچنان در حال بوس یکیو

دستمو پس  عیسر ره،یسمت استخونه.تا اومد بپره بگ دی. اونم دوایب ردم. با کلم اشاره کدمیتکون دادم. رکس رو د یه

 رو، هـــه! یناموس یرو گاز گرفت. جا یکیو رکس پشت و دمیکش

 

 سوزن گذاشتن. رشیانگار ز یکی. وبمیگذاشتم تو ج عی. استخونو سردیزد که برق از سرم پر یغیچنان ج یکیو

 

چوب برداشت، دستشو بلند کرد رکس رو بزنه، جلوش  هیخبر. پرهام  ی. رکسم از همه جا بدیپر یم نییباال و پا همش

 .سادمیوا

 

 !ینکرد ،یدست روش بلند کرد -

 

 جواب داد: یعصب
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 برو کنار. - پرهام

 

 رم. ینم -

 

 برو کنار. گمیم - پرهام

 

 .یاز رو نعش من رد بش دیبا شیبزن یاگه بخوا -

 

 رکس. یرکس. خودمو رسوندم بهش. تا خواست بزنش، خودمو انداختم جلو شیپرت کرد کنار. رفت پ منو

 

 نیمن داغون نشدم. از بس تو ا ستیشد. ن یخورده بود، داغون م وونیح نیاگه به ا یعنیبد زد،  یلیخورد تو کمرم.خ چوب

 یداره ادا م یعوض نیبهش. ا دیرکس بدبختم محکم گاز نگرفتا، فقط پر نیشده. ا یدرد برام عاد گهیمدت بد کتک خوردم، د

اومد و سمت من.  نی.پرهام هول شد. چوبو انداخت رو زمنیدستمو گرفتم به کمرم و خم شدم. خودمو انداختم زم ی. الکادی

 بغلم کرد.

 

 دختر؟ یبود تو کرد یچه کار نیا - پرهام

 

 نینگاه کرد.برا ا نیپرهام منو بغل کرده، اومد باال سرم و منو خشمگ دیتا د د،یپر یور و اون ور م نیا یتا اون موقع الک یکیو

 داد. یکردم. پرهامم کمرمو ماساژ م یور و اون ور م نیخودمو ا یه ارم،یحرصشو در ب یکه حساب

 

 اشتباه کردم. د،یچت شد؟ ببخش ؟یبهار؟ خانوم - پرهام

 

 شده؟ یحاال مگه چ -یکیو

 

 .دینگاه بهش کرد و برگشت سمت من و سرمو بوس هی پرهام

 

 ؟یدورت بگردم، بهتر - پرهام

 

کردم ازش فاصله  یبودنا.سع کیتو ج کیاالن جلو من ج نیکنه. هم یحرصش در اومد. پرهامم داره سوء استفاده م گه،ید بسه

 .رمیبگ

 

 کنه. یولم کن، خوبم. پا شو، زنت داره سکته م -

 

 نداد. یتیاهم

 

 ؟یخوب - پرهام

 

 .ینه، پس تو خوب -

 

 مویدستت بشکنه. در اتاقمو بستم. گوش ی. بلند شدم و کمرمو گرفتم. دوال دوال رفتم تو خونه. ارونیبغلش اومدم ب از

 سارا رو گرفتم. بعد از چند بوق جواب داد. یبرداشتم. شماره 

 

 ؟یخوا یاز جون ما م یشد؟ چ داتیباز پ - سارا
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 ؟یدارم خونه ا یکارِ فور -

 

 شده؟ یچ - سارا

 

 ؟یخونه ا -

 

 آره. - سارا

 

 اون جام. گهیساعت د هیتا  -

 

 باشه منتظرم. - سارا

 

 جمع کردم. در اتاقو زدن. لهیوس یسر هینبودن.  دم،یرو سرک کش اطیقطع کردم. تو ح ویگوش

 

 بله؟-

 

 بهار در رو باز کن، منم. - پرهام

 

 خوام بخوابم، برو. یم -

 

 .فتهیاتفاق ب نیخواستم ا یمن نم - امپره

 

 ؟یکه چ -

 

 .یخوب نمیخوام بب یدر رو باز کن، م - پرهام

 

 واسه شب. یکاراتو کن یآره خوبم، بهتره بر -

 

 .میتو هم کاراتو کن با هم بر - پرهام

 

 تو برو خوش بگذره. ست،یمن حالم خوب ن -

 

 ؟یمطمئن - پرهام

 

 آره. -

 

 باشه، مراقب خودت باش. - پرهام

 

جم تا در زدم، سارا و  یخونه  دمیرس یبود. وقت نای. حواسمم به دوربرونی. منم کولم رو برداشتم و از پنجره رفتم برفت

 .رونیسامان همزمان اومدن ب

 

 شده!؟ یچ - سامان

 

 دارم. اجیبه کمکتون احت -
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 بهم نگاه کردن. ییتا دو

 

 تو. میبر - سامان

 

 .میسالن نشست تو

 

 خب بگو. - سارا

 

 حالم بهتر شه. ارن،یب نیشربت خنک بگ هیاول  -

 

 برداشتم. اومد بره، نگهش داشتم. یکیگفت، شربت آوردن. تا شربتو آورد،  سامان

 

 صبر کن. -

 

 برداشتم. گهید یکیگذاشتم سر جاش و  ویخال وانی. لدمیتا ته سر کش شربتو

 

 .یبر یتون یحاال م -

 

 شربتم خوردم. هنوز تشنم بود. یکیبه سارا تعارف کرد، بر نداشت. بعد به سامان. اون  خدمتکار

 

 .دیزد. با حسرت بهش نگاه کردم. سامان رد نگاهمو د یچشمک م یسامان بد جور شربت

 

 ؟یخوا یم نمیا ستم،یمن تشنه ن - سامان

 

 جام بلند شدم، رفتم سمتش. شربتو از دستش گرفتم. از

 

 .گهید یخورد یخب م ؟یکن یوا چرا تعارف م -

 

 کردن. یبا تعجب نگام م ییگذاشتم جلوش و باز نشستم سر جام. دو تا ویخال وانیهمون جا خوردم. ل شربتو

 

 ؟یکن فیتعر یخوا ینم - سامان

 

 رو خاروندم. چونم

 

 شه؟ینم دایپ یزیچ ،ینیریش ،یا وهیتو خونتون م گمیم -

 

 برگشتم. زل زدن بهم. یخوردم. انگار از قحط وهیم ی. حسابارنیب وهیشد. باز سامان گفت م شتریب تعجبشون

 

 ن؟یخور ینم وهیشما م ه؟یچ -

 

 نه تو بخور! - سارا

 

 ولو شدم. ییجورا هیدادم به مبل؛  هیبرداشتم و دستامو پاک کردم. تک دستمال

 

 حال دادا. یلیخ شیآخ -
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 ؟یخوا ینم یا گهید زیچ - سامان

 

 دستت درست. لم،ینه تکم -

 

 شده. یچ نمیکن بب فیحاال تعر - سامان

 

 کردم. فیرو از اول تا به امروز البته با سانسور تعر زیچ همه

 

حرفا هم  نیا اد؟ی یم یره؟ با ک یم یکنه؟ با ک یم یجا چه غلط نیبفهمم پرهام ا دی. بارمیو پرهام رو بگ یکیخوام حال و یم -

 ن؟یکن یخودمون سه تا بمونه. کمکم م نیب دیبا

 

 دم. یانجام م اد،یاز دستم بر ب یمن اگه کار - سارا

 

 اد؟ی یاز بر م یمن چه کمک - سامان

 

 .یبه عنوان دوست پسرم همراهم باش دیمنو عوض کنه. سامان تو هم با ی افهیق دیسارا با -

 

 ؟یبعدش چ - سامان

 

 همون جا. میر یبسپار به زمان. هه! قرار امروز برن قر بدن؛ ما هم م زویهمه چ -

 

 کجا هست؟ - سامان

 

 ؟ی.... رو بلد -

 

 چه خوش اشتها. - سامان

 

 ؟یمنو تا اون موقع آماده کن یتون یرن. سارا م یساعت هشت م -

 

 اتاق کارم. میبر ایآره، ب - سارا

 

 ؟یاینداره همراه من ب یسامان، برات مشکل -

 

 هستم. یثابت همه چ ینه، من پا - سامان

 

 پس تو هم برو آماده شو. -

 

 کنار. دی. سه ساعت رو صورتم بود. بعد سه ساعت کشیبیغر بیشلوغ و عج یسارا رفتم تو اتاق کارش. چه جا با

 

رو صورتم. رنگ  ختهیر یور هیلخت لخت که  یشده؛ موها یمخف یقهوه ا تیالیو ها یکوتاه مشک سیکاله گ هی ریبلندم، ز یموها

 و پوست برنز. ی. رنگ ابروهام قهوه انیگوشه لبم، نگ نییپا ،یچشمام لنز مشک
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 یتر شده. شلوار چرم فاق کوتاه با تاپ چرم کوتاه که تا رو طونیش افمیمظلومم، ق یلیخ ستیتا آسمون عوض شدم. ن نیزم

 میحکم. با هم رفت کیپ ی. رو بازومم خالکوبیورن یپاشنه هفت سانت یکار گذاشت. کفشا نینگ هینافم هم  ینافم بود. رو

 زده. یمشکو  دیسف پی. سامان پشتش به ما بود. ترونیب

 

 ه؟یک پهیآقا خوش ت نیسارا ا -

 

 با لبخند برگشت. سامان

 

 .شهیم رید گهیسالم خانوم! سارا، بهارو صدا کن د - سامان

 

 .شهیم رید گهیبهار، سامان م - سارا

 

 جلو. رفتم

 

 م؟یسالم عشقم، بر -

 

 ؟ییبهار تو - سامان

 

 نه؛ پس عمته. -

 

 ها. یشیم یچ هی ینخور یترش یشده، دلبر. خواهر یعجب داف - سامان

 

 خودم چشه؟ ی افهیمگه ق -

 

 .یکرد دایپ یطونیش ی افهیخودت خوشگل تره، اما االن ق ی افهیگوشه. درسته ق ست،یخودت چش ن افهیق - سامان

 

 .میبر میخوا یم میکار دار ر؛یبغل من بگ ریهندونه ها رو از ز نیا ایزحمت ب یسارا ب -

 

 شد. ریبدو د ا،یجنبه ندار - سامان

 

 کردم. یسارا تشکر و خداحافظ از

 

 

 

**** 

 

 :میش ادهیکه پ نیقبل از ا نیماش تو

 

 .میکن یشرط بند ایب -

 

 ؟یچه شرط - سامان

 

 خواد. یم یزیچ هیمخ زد، از بازنده  شتریامشب ب یهر ک -

 

 قبول. - سامان
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 بزن قَِدش! -

 

 .نمیچشم انداختم پرهامو بب یکرد. ه یآهنگ گوشا رو کر م ی. صدادنیلول یهمه تو هم م م،یوارد شد یوقت

 

 خورنمون. ینشده دارن م یچینگاه ها سمت ما بود. هنوز ه یقسمت نشد. همه  اما

 

 ؟یرقص که بلد یسام -

 

 آره. - امانس

 

 شه. داشیگور به گور شده پ یکیو نیبرقصم دلم باز شه، تا ا یکم جواد هیوسط. منم  میبر ایب -

 

 .دیبرم، دستمو کش اومدم

 

 جفتمون بره؟ یآبرو یخوا یبرقصم!؟ م یجواد ویچ یچ - سامان

 

 .یکن یره. تو جبران م ینترس، نم -

 

 کرد. یبود و با ترس نگام م سادهیوسط. وا میرفت یی. دو تادمیکش دستشو

 

 ؟یرقص ینم -

 

 شو. الشیخ یب ،یستیبهار اگه بلد ن - سامان

 

 جهنم! نرقص. -

 

 .دمیرقص ی. سامان با دهن باز نگام کرد. ازش فاصله گرفتم و برا خودم مدنیشروع کردم به رقص خودم

 

 کردم. یم یدلبر یمن بود. منم ه نگاها سمت یدادم. همه  کیقر کوچ هیکم پسرا اومدن جلو. با اونا هم  کم

 

 شلوغ شد. سامان اومد دستمو گرفت. دورم

 

 با خودم برقص. ایب ،یبرقص یالزم نکرده با کس - سامان

 

 . الحق حرکاتش حرف نداشت.میدیرقص یبا هم م ییتا دو

 

 کردن. ی. اونا هم داشتن نگاهمون مدمیرو د یکیچرخ زدم که پرهام و و هیترکوندم. دورمون جمع شدن،  خودمم

 

 .میگوشه نشست هیو  میخسته شد قهیسامان رو. بعد چند دق ،یکیداد و و یداشت منو قورت م پرهام

 

 واسه خودت. ی. ماشاا... هنرمندیشیم یچ هی ینخور یانگار تو هم ترش - سامان

 

 کرد. شهیچه م -
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 :دمیخند

 

 .یستیکه هست؛ تو هم بد ن نهیهم-

 

 ابروشو داد باال. یتا هی

 

 ستم؟یفقط بد ن - سامان

 

 .دمیکش لپشو

 

 .ینه بابا، تو عشق من -

 

 نرقص. یمرد چیه یبرا ،یبا دلبر یجور نیموقع، ا چیه یدونم. از چشات معلومه ول یدونم، م یم - سامان

 

 رقصم. یباشه، فقط واسه تو م -

 

 دم که. یاون وقت درسته قورتت م - سامان

 

 اهـــــــم! پررو نشو.-

 

 .میکدومو قبول نکرد چیاومدن، هم به من و هم به سامان درخواست رقص دادن. ه ییتا چند

 

 .میدیخند یو م میکرد یرو هم مسخره م یکیو پرهام و و میشمرد یم یرو واسه شرط بند امونیتعداد متقاض میداشت

 

 اومد. یکیکه و میجو خنده بود تو

 

 رم؟یقرض بگ قهیست پسرتو چند دقتونم دو یم - یکیو

 

 :یکیچشمک بهش زدم. رو به و هیسامان نگاه کردم.  به

 

 البته! چرا که نه؟-

 

 جلوم سبز شد. یکیبعد،  نیکنه. دو م یکار م یخواست بدونم پرهام داره چ یدلم م یلیسامان رفت. خ با

 

 بلند کردم، پرهام بود. سرمو

 

 د؟یکن یرقص منو قبول م یتقاضا - پرهام

 

 گرفتم. دستشو

 

 البته. -

 

و  یکیرو گذاشت. حرکاتمون  Akon - right now na na naاشاره کرد، اونم آهنگ  یج یوسط. پرهام به د میهم رفت با

رنگ و وارنگشه. از دور  یتخصص داره. البته همش از صدقه سر دوست دخترا زایچ یلیهماهنگ بود. نه بابا، پرهامم تو خ

 زل زد تو صورتم. امرام چشمک زد، جوابشو دادم. پره. بدمیسامان رو د
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 . تا آهنگ تموم شد:هیجور نیکنه، نگو کال ا ینگاه م یجور نی! فکر کردم فقط منو ازهیکال ه انگار

 

 .نیکرد میممنون که همراه - پرهام

 

 کنم. یخواهش م -

 

 .کمونیاومدن نزد یکیو و سامان

 

 هم همسرم پرهام. نیا ام،یکتوریمن و - یکیو

 

 به خودم گرفتم. یتفاوت یب ینگاهم کرد. چهره  سامان

 

 آنا هستم، نامزدم سامان. -

 

 ن؟یهست یرانیشما ا - پرهام

 

 من بله.-سامان

 

 گفت: یبه فارس پرهام

 

 .نیدار ییبایگم، نامزد ز یم کیتبر -

 

 ممنون. - سامان

 

 .میبرقص ایب زمیعز - یکیو

 

 مرد ثابت موند. هیکه نگاهم رو  رنیپرهامو گرفت. اومدن ازمون فاصله بگ دست

 

 کرد. یرو نگاه م گهید یکیداشت. پرهامو نشونه گرفته بود. سامانو نگاه کردم، اون داشت  اسلحه

 

 .تو بغلش و من پرهام رو دیرو کش یکی. سامان ومیرو نشونه گرفته بود. هم زمان هم رو نگاه کرد یکیهم و یکی

 

 .میو داد همه جا رو گرفته بود. آروم بلند شد غیج ی. صدانیرو زم میدیخواب ییبلند شد. چهار تا کیشل یصدا

 

 .نیایطرف دنبالم ب نیاز ا - سامان

 

 از اونا: یکیجلومون سبز شدن.  یابونیچهار تا غول ب رون،یب می. تا پامونو گذاشترونیب میرفت گهیدر د هی از

 

 .نیبهتره از جاتون تکون نخور -

 

 ن،یرو زم دمیکفشمو محکم کوب ی. پاشنه میهم نبود. من و سامان هم رو نگاه کرد ایب رونیبود تو بغل پرهام، ب دهیچپ یکیو

 بودن. سادهیوا وارید ی. اون دو تا هم خوش و خرم گوشه میجنگ شد دونیوارد م ییکنده شد. دو تا

 

 دوال شد. داد زدم: نیرو زم گهید یکینفرشون ناکار شدن.  دو
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 .اریب نویسامان ماش -

 

 .اریتو برو ب - سامان

 

 تونم، برو. یمن نم -

 

 دوال شده بود. نیکه رو زم یرفت. رفتم رو کمر همون یزدمش، از رو نم یم یخر زور بود. ه یلیرفت. نفر آخر خ دیدو

 

 .نیداد و افتاد رو زم تی. باالخره رضاواری یتو کله  دمیچرخش زدم و با پام محکم کوب هیهوا  رو

 

 داد باال. میبلند شد، رفتم سمتش. دستشو به حالت تسل نیاز رو زم شونیکی

 

 .نینداشته باش یکنم با من کار ینه، نه. خواهش م - مرد

 

 .میسوار شد ییاومد. سه تا سامان

 

 از کدوم طرف برم؟ - سامان

 

 آدرس. نیبرو به ا - پرهام

 

به داشبورد.  دیبه همون آدرس که پرهام گفت. دهنم چسب میدیکرد، صداش رو نِروم بود. رس یم هیتو بغل پرهام گر یکیو

 شونیکیبودن،  ستادهیجلو در ا گاردایباد هی. چند تا مرد شبستادیا یبزرگ یکمتر از قصر نداشت. جلو در آهن یزیجا چ نیا

از  شگونین هیشدن. سامان  ادهیپ یکیداخل. پرهام و و میفت در رو باز کنن. رفتگ یشرو نگاه کرد، با گو نیاومد جلو داخل ماش

 پام گرفت.

 

 چته؟! کبود شدم. -

 

 شو منتظرن. ادهی. پاریدر ن یباز دیبد دیقدر ند نیا - سامان

 

 چرخ زدم. هیعظمت خونه منو گرفت.  میوارد شد یداخل. وقت میهم رفت با

 

 ساخته! یناکس چ -

 

 بازوم رو فشار داد. سامان

 

 !ارن؟یدخلمون رو ب یخوا یم ؟یکن یصحبت م یفارس یبرا چ - سامان

 

 .دیحواسم نبود، ببخش -

 

 .میمبل نشست هیسامان رو  با

 

 بابا گلوم خشک شد. یمرض ،یکوفت ،یشربت ،ییچا هیکنن؟!  ییرایپذ ستنیفرهنگن. بلد ن یچقدر ب نایا -

 

 .ریرو بگ شکمت نیجلو ا قهیدق هی - سامان
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 نداشته باشم؟ میخشک و خال یدگیرس هیتوقع  یعنیحروم شده.  میانرژ م،یدعوا کرد نایده ساعت به خاطر ا -

 

 نه؟ ای یکن یبس م - سامان

 

مرد مو بلند  کیهمراه  یکیگذشت. پرهام و و نیرفتن؟! پنج م یکدوم گور ستیمعلوم ن شعورمیدو تا ب نینگفتم. ا یچیه گهید

دستش. بلند  پمیپ هیبود.  یمعمول کلشمیداشت ه ی. مرد قد متوسطنییزلفاشم از پشت بسته از پله ها اومدن پا د،یسف

 به ما. دنی. رسمیشد

 

 همونان که جون ما رو نجات دادن. نایا ،یدد - یکیو

 

پاشو انداخت رو  ،یمبل تک هیبه ما کنه رفت نشست رو  یکه توجه نی! بدون ادمیگرفت که گرخ لمونیاون قدر قشنگ تحو مرد

. عجب یدستِ نوازش ،یبوس ،یماچ هیبهم برخورد!  یلی. خمیبود سادهیوا فیاالغ بالتکل نیفندک زد. مام ع پشویپاش و پ

 ! اخمام رو تو هم کردم.یببو گالب نی. البته به خاطر پرهام نه امایجر داد وبه خاطر دخترت خودمون ر ی! نا سالمتهیاحمق

 

 م؟یبر میتون یم -

 

 افتخار داد و نگاهمون کرد. یبعد قرن مرد

 

 .نینیبش - مرد

 

 . سر تا پامون رو برانداز کرد.مینشست

 

 ازتون تشکر کنم! نیکه جون دختر و دامادم رو نجات داد نیبه خاطر ا دیانگار با - مرد

 

 !یکن یم فهیوظ انجام

 

 کردن. یکار رو م نیما بودن هم یاگه اونام جا دی. شاستین یاجیاحت - سامان

 

 اندازه! یبه خطر نم یکس جون خودش رو به خاطر کس چیه - مرد

 

خوبه؟!  م،یکن ینگاه م مینیش یدستمون م میریگ یتخمه م هیبارونشونم کنن  ریاگه خواستن ت گهید یدفعه  م،یآقا ما غلط کرد -

 م؟یاجازه هست بر

 

 گفتم؟ یکردن! وا مگه چ یم مبا وحشت نگا یکیلبخند زد. سامان و پرهام و و هی مرد

 

 م؟یمن ک یدون ی. میستین ییآدم ترسو ادی یخوشم م - مرد

 

 نه جناب. -

 

 !یدار یزبونِ دراز نهیپس واسه هم - مرد

 

 دم گوشم گفت: سامان

 

 شه! یمنقرض م نیاشاره کنه نسل کل خاندانمون از زم هی نی. ایبهتره دهنت رو ببند -
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 گرد شد. برگشتم سمت مرد. چشمام

 

 .ارمیدرش ب یخشک نیجو خشکه گفتم از ا دمیعمو جون؟! من جسارت نکردم. د یچطور -

 

 کرد. یخنده ا مرد

 

 ن؟یخوا یچقدر پاداش م - مرد

 

 به خودم بگو در خدمتم. یداشت یکار ه؟ی! پاداش چم؟یباش یما سگِ ک -

 

 دارم. شنهادیپ هیبراتون  - مرد

 

 ؟یشنهادیچه پ -

 

 .نیدختر و دامادم استخدام ش گاردیبه عنوان باد نیتون یشما م - مرد

 

 .میفکر کن دیما با - سامان

 

 .نیجواب بد نیتون یاالن م نیشما فقط هم - مرد

 

 .میمشورت کن نیاجازه بد -

 

 گوش سامان. در

 

 ؟یندار ی. فکر منم بکن. تازه مگه خودت کار و زندگایقبول نکن -

 

 نه؟ میپس بگ - سامان

 

 آره. -

 

 باشه. - سامان

 

 منتظر ما رو نگاه کرد. سامان گلوش رو صاف کرد. امه،یلیاسمش و میدیکه بعد فهم مرد

 

 .میما فکرامون رو کرد - سامان

 

 خب؟ - یلیو

 

 !میکن یقبول م - سامان

 

 زد؟! یچه حرف نیچهار تا شد. ا چشمام

 

 .نیاری. فقط مدارکتونم بدیفردا کارتون رو شروع کن نیتون یخوبه پس م - یلیو
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 .دیرو پرس اسمامون

 

 .نیر یو آنا محافظ پرهام. هر جا خواستن برن همراهشون م یکیسامان تو محافظ و - یلیو

 

 ندارم. گاردیبه باد یاجیاما من احت - پرهام

 

 که گفتم. نیهم - یلیو

 

 سامان رو نگاه کردم. یخفه شد. عصب پرهام

 

 باشه. یرسم دیدر ضمن لباس فرمتون با - یلیو

 

 کت شلوار بپوشم؟! دیمن با یعنی -

 

 ابروش رو داد باال. یتا هی

 

 ؟یدار یمشکل - یلیو

 

شه منو معاف  یتونم تکون بخورم. م ینم پیت نیکردم، با ا یهتل کار م هی. قبال تو ادی یکت شلوار اصال به من نم ن،یدون یم -

 ن؟یکن

 

 شه. یم یچ نمیتا بب ایخودت ب پیفردا با ت - یلیو

 

 غیدر تایشخص یکنم. ب سیتا دهن سامان رو سرو رونیکردن، منم فقط منتظر بودم برم ب ینگاه م لویو پرهام با تعجب و یکیو

و دوباره  رو نگه داشت. از صندوق کولم رو برداشتم نیماش یکردن. سامان گوشه ا رونمونیمحترمانه ب یلیآب. خ کهیچ هیاز 

 راه افتاد.

 

 یخوا یکه تو م گاردهیبابات باد گاردهیبگه ننت باد ستین یکیآخه  ام؟یتونم ب یمن نم یدون یمگه نم ؟یکار رو کرد نیچرا ا -

 !؟یکاره ش نیا

 

 فرصته. نیبهتر نیکنه؟ خب ا یکار م یپرهام چ یبفهم یخواست یمگه نم - سامان

 

 ارم؟یاز کجا ب یمن مدارک تقلب ؟یبه حال بهار کرد یفرصته. اما فکر نیاِ آره بهتر -

 

 مسافرت؟ میمدت بفرست هیمدارکت با من. بهارم چطوره  - سامان

 

 فیتشر یخوا یکجا م ومدهیگه هنوز ن یبرم؟ نم ییذاره تنها جا یجا به نظرت پرهام م نیکال شش ماهه اومدم ا ؟یگ یچرت م -

با اسلحه  ینیب یخطرناکن نم نایشم. ا میتونم قا ی! بر فرض قبول کنه تا آخر عمرم که نم؟یچ امی یاگه گفت منم م ای ؟یببر

 ؟یچ فتهیب یاتفاق یریدرگ هیکردن؟ اگه تو  دشونیتهد

 

 رو بسپار به زمان. ی. به قول خودت همه چتیمدته. تحمل کن، به خاطر زندگ هیشه. فقط  ینم یچیبهار ه - سامان

 

 زدم. شخندین

 

 !یدییهــــــه بسپارم به زمان؟ چا -
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 حواست باشه! ا،یالت شد یلیخ - سامان

 

ما  یچهار تا گارداشی. همه بادمیدخترش ش گاردیخواد ما باد یهمه دب دبه و کب کبه، م نیبا ا اروی نیدر عجبم ا ؟یونیمد -

 دارن. کلیه

 

 لنگه. یکار م یجا هی ا،یگ یراست م - سامان

 

 .زاسیچ نیکه گفتم بگو نه به خاطر هم یاون زمان -

 

 یباکالس ی. چون پولدارن جاهاشونیمدت قاط هی میر یکنه. گفتم م یکار م ریتو د یسیدونستم شم پل یبابا چه م یا - سامان

 .میگذرون یرن، ما هم به هوا اونا خوش م یم

 

 خاک بر اون سرت کنن. -

 

 م؟یفردا نر یخوا یم - سامان

 

 کنن؟! یم بمونیدارن تعق دیشا یدون یباش. از کجا م الیخ نیزرشک! به هم -

 

 به درد خورد. ایسیپل لمیف نینگاه کرد. بلـــــــه باالخره عاقبت ا نیماش نهیآ از

 

 کنن. یم بمونیآره دارن تعق - سامان

 

 کنه. یم اهیروزگارم رو س م،یجا. اگه پرهام بفهمه من ک هیکن، منو بنداز  ادیسرعتت رو ز -

 

 شدم. ادهیپ عیپارک نگه داشت. سر هی. دم دیچیپ یکرد. تو فرع ادیرو ز سرعتش

 

 زنم. یبهت زنگ م -

 

 داد و رفت. گاز

 

 نیو اومدم خونه. شدم ع دمیفردا لباس خر یتند تند لباسام رو عوض کردم. سر راه برا ییپارک شدم. رفتم تو دستشو داخل

حوصله شنا  یشنا کنم. ولش کن ک کمیخواست  یرو تو کمد گذاشتم. دلم م لمی. وساامی یم یواشکیرم  یم یواشکیدزدا  نیا

! هیلیخ رمیبود. نم خی خِیشد. صبح از زور گردن درد پاشدم. آب  نیسنگ مام. کم کم چشدمیداره؟! تو وان حموم دراز کش

شصت و  میرو تخت افتادم. گوشو  دمیدوش آب گرم. لباس پوش ریگرفته. به زور از جام بلند شدم و رفتم ز یعضالتم حساب

 کال از سامان بود. زنگ زدم بهش. سیسه تا م

 

 خواب آلود: سامان

 

 هـــوم؟! -

 

 ؟یکار داشت یچ یهوم و درد! زنگ زد -

 

 شد. یجد صداش
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 !یگفتم مرد ؟یداد یچرا جواب نم ؟یرفت یکدوم گور - سامان

 

 کنه. یدرد محاال که زدم. تو وان حموم خوابم برد، االنم همه جام  -

 

 .یسر و تهت رو بزنن خواب ا،یاز خرس ندار یدست کم - سامان

 

 ؟یکارم داشت یکه هست! چ نهیهم -

 

 جا باش. نینه ا مایقرار دار اروی نیبا ا میده و ن - سامان

 

 !شون؟یچوندیپ یچه جور روزید -

 

 بودن. شیریس یلیخ ،یبه سخت - سامان

 

 پتو بلکه آروم شم. ریره. برو منم بچپم ز یم ادتی یش ینداره بزرگ م بیع -

 

 !ایخواب بمون یباز نخواب - سامان

 

 !ایزن یدارم؟ حرفا م یمگه من خواب درست و حساب -

 

 دماغت دراز نشه! نه منتظرم. - سامان

 

 باش تا اموراتت بگذره! تا بعد. -

 

 مستخدم گفتم: هیبه  نییذاشت بکپم؟! بلند شدم رفتم پا یدرد م نیور و اون ور شدم. مگه ا نیا یساعت کی

 

 کنه. یتو اتاقم منو ماساژ بده، عضالتم درد م ادیرو بفرست ب یکی -

 

 ندادم به راه خودم ادامه دادم. یتی. اهمدمیبرم باال پرهام رو تو راه پله د برگشتم

 

 سالم. کیعل - پرهام

 

 من اول سالم کنم؟! ی. توقع دارکیبر فرض عل -

 

 کنه؟ یتر سالم م کیتا حاال بزرگ تر به کوچ یاز ک - پرهام

 

 دلش بخواد. یاز هر وقت -

 

 ؟یدرد ندار ؟یبهتر - پرهام

 

 بازو گرفتم. هی براش

 

 !دم؟ییشاخ شمشاد جلوت واستادم. مگه زا نیع -

 

 ؟یصبحونه بخور یخوا یمگه نم - پرهام
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 خوام برم حموم. یخوام بخوا ... اوم، م ینه م -

 

 خب بعدا برو. - پرهام

 

 شه. ینم -

 

 در اومد. یبعد صدا نی. دو مدمیرفتم تو تخت به پشت خواب رجهیرفتم باال. بلوزم رو در آوردم و ش یحرف چیه بدون

 

 سر شونه ها و کمرم رو ماساژ بده. شتری. برمیم یتو درم ببند. بدو که دارم از درد م ایب -

 

 کردم. یشر و ور بلغور م یسینصف انگل یشروع به ماساژ دادن کرد. منم زمزمه وار نصف فارس خدمه

 

 ،یدار ینرم یجا نه برو باالتر. چه دستا نی. نه، نه ایکرد چارمیپرهام، ب یریدرد بگ یجا خوبه. ا نی. آروم تر. آهان همشیآخ -

هر چند تو که  ه؟یچ یدون ی!؟ مدهیکار ما به کجا رس نیبابا بب یده. ا یم یچه حال ولیخودم کنم. ا یکلفت شخص باشه تو رو ادمی

کنه. بهتر  ینکردم؟! دستات معجزه م داتیمن. خاک تو ِهدت کنن، چرا زودتر پ یِبز کوه نیآور نیورآ ؟یاز کجا بدون ینفهم

 ادامه بده. زمیکه کار نداره. نه نه عز نی... نه ولش کن ا اجیاحت گهیشدم. د

 

 شد. یداشت گرم م چشمام

 

ماساژت. حالم به هم خورد.  نی. خاک بر سر با ایخوام بخوابم. درم پشت سرت ببند. ِهر یم رونیگم شو برو ب گهیبسه د -

 ! گو، گو بابا. شرت کم!؟یخور یم ینون. پس به چه درد فیکارم نداره. ح هیعرضه 

 

 ده. یهنوز داره به کارش ادامه م دمیشدم. د یم شهویب داشتم

 

 چپ و راست بهت بزنم؟! هی دیگم بسه. حتما با ی! مست؟ین تیحال -

 

برگشتم  هویکنم.  یم تیخدا هم جنس باز نباشه! خاک تو گورت، االن حال ای. دیداد. سر شونم رو بوس یداد. ا یادامه م همچنان

نبود جز پرهام شوک زده دستشو گذاشت رو صورتش و منو نگاه کرد. منم با  یاون کس یچک خوابوندم تو صورتش، ول هیو 

 بهت نگاهش کردم.

 

 !؟یکن یکار م یجا چ نیتو، تو ا -

 

 !؟یتو واقعا دختر - پرهام

 

 !؟یچ یعنیحرف دهنت رو بفهم  -

 

 خوره. یبه دخترا نم تیچی. هیشد یپسر م دیدختر با یتو جا نهیمنظورم ا - پرهام

 

 !؟یکن یم یجا چه غلط نیآهان از اون لحاظ. ا -

 

 برات کرده باشم. یکار هی روزیخواستم به جبران د - پرهام

 

 نگاهم کرد. طونیش
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 کنه. یکه دستم معجزه م نمیب یم -

 

 !؟یبه من دست زد ی! به چه حق؟یچ -

 

 من شوهرتم! یچه نخوا یچه بخوا - پرهام

 

 استفاده کردم. تیچه برسه به شوهر! از موقع یستیشلنگم ن تو

 

 شدم. لیجا فس نیبرم مسافرت، شش ماهه ا یذاشت یم یشوهرم؟ تو اگه شوهرم بود -

 

 .میر یسرم خلوت شه با هم م کمیبذار  - پرهام

 

 دن؟! بذار تنها برم، باشه؟! یجون اجـــــازه م یکیو -

 

 .میر یبا هم م گهیا دو سه ماه دگفتم صبر کن ت ؟یرو بلد ییمگه تو جا - پرهام

 

 کردم. یلجباز

 

 برم؟ ،یخوام برم. پر یاما من حوصلم سر رفته م -

 

 دونم و تو! یمن م یپر یبگ گهیبار د هیاگه  - پرهام

 

 .ستین تشیکه االن موقع فیکنم. ح یگرفتم، بعدا ازش استفاده م ییآتو هیازش  خوبه

 

 با دو تا از دوستامم. ستمیبرم؟ تنها ن یذار یگم، حاال م یباشه نم -

 

 گفتم نه. یگفت - پرهام

 

 یواقع ی! به معناهیکیکه و نیاومد باال. بــــــه ا یافتاد داشت م یکس ی هیسا واریداشت. رو د دید کمیبه سمت راه پله  اتاقم

 نی. استی. لباس تنم نیمنم عال تیوقعجان م یور. ا نیا ادی ی. رفت اون قسمت راهرو که اتاق پرهامه. حتما االن مشهیریس

 . دستم رو انداختم دور گردن پرهام. متعجب نگاهم کرد.هکن یچه ها که نم یطانیفکرِ ش

 

 بذار برم. زمیعز -

 

 بهار دستت رو بردار. - پرهام

 

 آخه چرا؟ بحث رو عوض نکن برم؟ -

 

 کنم! ینم نیوگرنه بعدش رو تضم یبه نفعته دستت رو بردار - پرهام

 

 رو بردم جلو. صورتم

 

 بارم به حرفم گوش بده. کی -

 

 رو کج کردم. سرم
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 هـــــوم؟! -

 

 خاره؟! یکه تنت م نیمثل ا - پرهام

 

 رو پشت کمرم. گشیشونم و دست د یدستش رو گذاشتم رو کی

 

 .هیجور نیدو جا ا نیآره ا -

 

 کیخودم. سرش رو آورد نزد یرو تخت و پرهام رو انداختم رو دمیخواب عیرو حس کردم. سر یکیو ی هیزد تو صورتم. سا زل

 زدم. غیاومد جلو در، ج یکیدختر رو زود برسون. و نیا ایصورتم. خدا

 

 .یولم کن عوض -

 

 رو بلند کرد. سرش

 

 ؟یچته روان - پرهام

 

 بلند شد. غویج غیج یصدا

 

 پـــــــــــــرهام! - یکیو

 

 یتخت و لباس رو گرفتم جلوم. صدا ینشستم رو ه،ی. خودم رو زدم به گرستادیبلند شد و ا . از رومدیده متر از جا پر پرهام

 یعکس العمل چی. متعجب بدون هیکیتو بغل و دمیو دو دمیآوردم. پرهام شوکه واستاده بود. لباسم رو پوش یهق هق در م

 یم نییلبخند گنده زدم و ابروهام رو باال و پا هیپرهام  یبرا یکیاز رو شونه و م،آورد یدر م هیگر یصدا یواستاده بود. الک

 دور کمرم حلقه شد و با خشم رو به پرهام. یکیبردم. کم کم دست و

 

 .میکن یموضوع صحبت م نیبعدا راجع به ا رونیبرو ب - یکیو

 

. از بغلش دیم کوبدر رونیرفت. رفت ب ادمیرو  یکوچک خان جنگل رزایم ینگاه بهم انداخت که از ترسم شجره نامه  هی پرهام

 مبل. یرو میرو پاک کنم. نشست ختمینر یدستمال برداشتم تا اشکا زیم ی. از رورونیاومدم ب

 

 شده! یچ نمیکن بب فی. تعرستین یزیآروم باش چ - یکیو

 

 پرهام در اتاقم رو زد و گفت کارم داره، منم در رو باز کردم. -

 

 صبحوبه بخور. ایب - پرهام

 

 ندارم. لیخورم م ینم -

 

 .نمیش یجا م نیندارم، هم لیآره منم م - پرهام

 

 کنم؟ یخواهش هیتونم ازت  یم -

 

 بگو؟ - پرهام
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 سر رفته. یبرم مسافرت؟ حوصلم حساب یمدت هیشه با دوستام  یم -

 

 شه. ینه نم - پرهام

 

 آخه چرا؟ -

 

 فقط من و تو؟ ه؟یمسافرت دو نفره چ هینظرت راجع به  - پرهام

 

 م، آخه پرهام با توئه!کرد تعجب

 

 شو. الیخ ینه حرفشم نزن. اصال ب -

 

 خرج داره. یول یبر یتون یباشه م - پرهام

 

 دم. یرو م نشیباشه خودم هز -

 

 .هیجور نیا نشینه هز - پرهام

 

 شانس آوردم خدا تو رو رسوند برام. یلیکرد بهم. خ حمله

 

 یجا نباش نیا یمدت هی. یفرستمت بر یامروز م نیرو جمع کن هم لتیراحت باشه وسا التیاصال ازش توقع نداشتم. خ - یکیو

 .یرو کمکم حساب کن یتون ی. نگران خرج سفر نباش، فقط برو خوش بگذرون. مرمیگ یم طیبهتره. خودم برات بل

 

 .یمون یمثل فرشته م ،یخوب یلیتو خ یکیو یوا -

 

 . باشه؟!میاشتباه کردم از االن مثل دو تا دوست یول ،یکردم تو دنبال پرهام یفکر م یدون یم - یکیو

 

 آش با جاشه. -

 

 ؟یچ - یکیو

 

 باشه. ،یچیه -

 

 رم؟یبگ طیرو جمع کن. چند تا بل لتیرم با پرهام صحبت کنم. وسا یم - یکیو

 

 دو تا. ممنون. -

 

 !میبود. پرهام جون بچرخ تا بچرخ شیزدم، قرم چاشن یرو هوا و بشکن م دمیپر یرفت م یوقت

 

 یلیشد. دلم خنک شد به جون هم انداختمشون! خ یم دهیشن یبه خوب دادشونیداد و ب یرو جمع کردم. صدا لمیتند وسا تند

 .یکیمظلومانه نشستم کنار و یلی. خنییکارم رو کردم و رفتم پا لکسیر

 

 ؟یرو جمع کرد لتیوسا زمیعز - یکیو
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 جون. یکیآره و -

 

 ده. پاشو برو صبحانه بخور. یزنه خبر م یکنه. زنگ م یبا پدرم تماس گرفتم قرار شد کارا رو اوک - یکیو

 

دم  ی! هر چزیم یکه آماده س، حمله به سو می. به به همه چیگشنم بود. رفتم سالن غذاخور یلیخدا خواسته بلند شدم. خ از

در  یخوردم. متوجه صدا یم یدو لوپ یوردم. لپام باد کرده به قولخ یرو م یبعد یدستم اومد خوردم. هنوز دهنم پر بود لقمه 

 نشدم.

 

 نفس بکش. کمی! یخفه نش - پرهام

 

اومد! تو دلم سه چهار تا فحش نون و آبدار نثارش کردم. رو به روم  یتو گلوم. مگه سرفم بند م دیشد. لقمه پر زهرمارم

 تو سرشه؟! ینشست زل زد تو چشمام. مشخص نبود چه فکر

 

 ؟یباالخره کار خودت رو کرد - پرهام

 

 .ستینگفتم، االن موقع کل کل ن یزیچ

 

 ؟یراه انداخت هیچ ایمسخره باز نی. ایانگار اللم شد - پرهام

 

 کار کردم؟! یمگه چ -

 

 ؟یدینفهم ،یدی. فکر کردم فهمیبر ییجا ییتنها ادی ی! خوشم نم؟یدون ینم - پرهام

 

 ؟یراه انداخت ادی یخوشم نم ادی یخوشم م دیبه ما رس ،یخوش گذرون یپ یس! چطور تو بر دهیفهم نیحس دهیکه فهم یاون -

 

 !؟یدیمنصرف شدم، فهم یگ یم یکیدر هر صورت االن به و - پرهام

 

 سرم. یرو گذاشتم رو دستم

 

 .زیهمه چ یرم گور بابا ی! به درک نمیزن یاَه چقدر غر م -

 

 با سرعت اومد داخل. یکیو

 

 فرودگاه. یبر عیسر دیبا ،یپرواز دار گهید میساعت و ن کیبهار بدو  - یکیو

 

 .دمیکه پرهام رو نگاه کنم از جام پر نیا بدون

 

 .یخداحافظ همگ م،یما رفت -

 

 کنه. یم فیمنتظرته، کارات رو برات رد یهارد یبه اسم آقا یکیصبر کن.  - یکیو

 

 .زمیعز یمرس -

 

گرفتم و رفتم سمت  یقرض کردم. دربست گمیزد، دو پا داشتم چهل پنجاه تا د یاد صدا مالفرار! پرهام اسمم رو با د و

 مرد حدودا چهل ساله. کیصدا کرد، برگشتم.  یکی! ارم؟یب ریرو از کجا گ یهارد نیفرودگاه. حاال ا
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 بله؟ -

 

 ن؟ی. شما بهار راد هستریوقتتون بخ - مرد

 

 بله خودم هستم. -

 

 هستم. یهارد - مرد

 

 گفتم: یفارس به

 

 وقت؟! هی یریگاز نگ ؟یاِ پس هارم هست -

 

 بله؟! - یهارد

 

 ؟یهارد یآقا نیگم خوب یم -

 

 .طایبل نمیا نیی. بفرمانیدیممنون. به موقع رس - یهارد

 

 .نیدیزحمت کش -

 

 با اجازه. ن،یداشته باش یکنم. سفر خوش یخواهش م - یهارد

 

 جم. یو رفتم خونه  رونیکه دور شد از فرودگاه اومدم ب یحساب

 

 !؟یکرد ریقدر د نیچرا ا - سامان

 

 .دیکردم، خند فیرو براش تعر انیجر

 

 به خونت تشنس! یپس االن پرهام حساب - سامان

 

 حقشه! ادیسرش ب ییهر بال -

 

 آمادت کنم. میبدو بر - سارا

 

 یاومد راض ی. بهم میسرمه ا ی. کروات زرشکیسرمه ا راهنیهم رنگش. پ یکتون ،یمشک نیداد. شلوار ج رییرو تغ افمیق باز

 بودم. سامان اومد تو.

 

 ؟یبهار آماده ا - سامان

 

 . کت شلوارش رو نگاه! اونم در حال برانداز کردنم بود.گاردایباد نیرو برم. شده ع پیاوه! ت اوه

 

 خوبه؟ پمی! بسه تموم شدم. تیقربونم بر -

 

 .یباش یرجو نیالبته اگر قبول کنه ا ،یعال - سامان
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 راحت. التیکنه، خ یقبول م -

 

 ! قدرش رو بدون.هییگران بها زیگن اعتماد به نفس چ یم شهیهم - سامان

 

 ؟یمدارکم چ ی. راستمینیب یحاال م -

 

 زد. یاالنم مو نم افهیدر آورد. بهم نشون داد. دهنم باز موند، با ق بشیتو ج از

 

 !؟یدرست کرد نویا یتو چه جور -

 

 جور کاراس. خوب شده؟ نیمن نه، دوستم. خوراکش ا - سامان

 

 خوب؟! پسر محشره! -

 

 شه. یم رید م،یبهتره بر - سامان

 

 گفت: پمیت یما رو تو اتاق کارش خواست. بعد از چک کردن مدارک و بررس امیلیبه اون قصر خوجگل موجگل. و میرفت باز

 

 .نیکارتون رو شروع کن نینتو یبعد م نیو امضا کن نیبهتره قرار داد رو بخون -

 

 خوندم. یجور که قرارداد رو م نیهم

 

 حقوقمون چقدر هست؟ -

 

 هزار دالر! - یلیو

 

 دهن ده متر باز شد. نیا باز

 

 !ن؟یکن یجا پرداخت م هی -

 

 لبخند زد. یلیبه پام. و دیکوب زیم ریاز ز سامان

 

 حقوق هر ماه شماس. نینه ا - یلیو

 

 دهنمو قورت دادم. آب

 

 شروع خوبه. یبرا -

 

قرار داد رو گذاشت تو کشوش و در رو  یلیسامان قرار داد رو خوند. و یقرار داد رو بخونم امضا کردم، ول هیکه بق نیا بدون

 بست.

 

انتظار بخشش از جانب  ادیسر دخترم و دامادم ب ییاگر بال ن،یمحافظت کن یاز ک دیهمون طور که گفتم مشخص شد با - یلیو

 .نی. عواقبشم خودتون قبول کردنیه باشمنو نداشت
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 !گهیخواد دو تا چک بزنه د یداد رو که نخوندم، فوقش م قرار

 

 ه؟یچه جور مونیساعت کار - سامان

 

 ست؟ین ی. سوالنیبر رترید ایزودتر  یاز هشت صبح تا دوازده شب، ممکنه گاه - یلیو

 

 آقا. ریخ - سامان

 

 ما. یدو تا جعبه در آورد و گذاشت جلو زشیم ریاز ز یلیو

 

 .نیو بر نیبردار لتونویبهتره وسا - یلیو

 

 .رونیب میو اومد میها رو برداشت جعبه

 

 به زحمت نبودم. یکادو داده؟! دستش درد نکنه راض -

 

 یخرس گنده با ما شوخ ی کهی! مگه مرتهیاسباب باز دی. اسلحه؟! شانیجعبه رو باز کردم. ناخودآگاه جعبه از دستم افتاد زم در

 داره؟! نگاهم به سامان افتاد.

 

 نه؟! هیاسباب باز -

 

 و آروم گفت: کمینزد اومد

 

 .یاز خودت ضعف نشون بد دیکنه، نبا ینگاهمون م نی. داره با دوربیبهتره برش دار -

 

 .نییپا میجام خشکم زد. سامان تکونم داد، به خودم اومدم. جعبه رو برداشتم و رفت سر

 

 خواد اسلحه دستت باشه. یدم. بهتره حواست به کارت باشه. فعال نم یم حیخونه توض میرفت ار،یدر ن یعقب مونده باز - سامان

 

 :یکی. پرهام رو به ومی. به هر دوشون سالم کردارمیخودم ن یبه رو یزیفعال چ دمیاز در وارد شدن. بهتر د یکیو و پرهام

 

 دنبالت. امی یرم، عصر م یمن م زمیعز - پرهام

 

 .ایباشه عشقم زود ب - یکیو

 

 میاز خونه دور شد ی. وقتمیشد نیموند، منم همراه پرهام رفتم. سوار ماش یکیو شی! سامان پستیبشر آدم بشو ن نیا

 نگه داشت و برگشت سمت من. یگوشه ا

 

 شو. ادهیپ - پرهام

 

 چرا؟! -

 

 .رونیندارم! برو ب گاردیبه باد یاجیاحت - پرهام

 

 .رمیگ یمن از شما دستور نم -
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 .یندار زونیبا اون آدم آو یباشه، توام االن فرق زونمیآو شهیهم یکی ادی یخوشم نم - پرهام

 

 من فقط به عنوان محافظ شمام نه مزاحم. رم،یگ یآقا گفتم من از شما دستور نم -

 

 برام بپا بذاره. یکس ادی ینداره. خوشم نم یباش به من ربط یباش یخوا یکه م یهر کس - پرهام

 

 کنم. ینداره؛ چون من هرگز شما رو ترک نم دهیفا نیبحث ادامه بد نیبه ا نیاگه تا صبحم بخوا -

 

 ؟یکن ینم - پرهام

 

 نـــــــه! -

 

 .یباشه خودت خواست - پرهام

 

 م،یت. سوار آسانسور شدگذاش نگیداخل پارک نوی. ماشکیخفن و ش یلیبرج خ هیبه محل کار پرهام.  میدیرس یحرف چیه بدون

ترسم. پاهام انگار  یکردم پشت سرم رو نگاه نکنم چون وحشتناک از ارتفاع م یبود، سع یا شهی. آسانسور شستیب یطبقه 

 سست شده. پرهام نگاهم کرد.

 

 ؟یترس یاز ارتفاع م هیچ - پرهام

 

 من؟! من عاشق ارتفاعم. یک -

 

 ؟یکن یپس چرا پشت سرتو نگاه نم - پرهام

 

 حواسم به شما باشه. دیچون، چون با -

 

 جدا؟ - پرهام

 

 البته. -

 

 .دید میخواه - پرهام

 

گن! من که قانعم.  یم نیراه انداخته. شوهر پولدار به ا ی. ماشاا... چه دم و دستگاهمی. وارد شرکت شدمیدیرو شکر رس خدا

نداره.  دی. اتاق پرهام جداس و ددیکارکنان رو د یشه همه  یشده و راحت م دهیپوش یا شهیش وارید ی لهیسالن به وس یفضا

در  هیو  یدست مبل راحت کیکار، کتابخونه،  زیبزرگ بود. م یلی. خمیکارکنان بهش سالم کردن جوابشونو داد. وارد اتاقش شد

 منم رو مبل. زشیاتاق کنفرانسه. نشست پشت م دمیکه بعدا فهم گهید

 

 !؟یتو اتاق بمون یخوا ینکنه م - پرهام

 

 مونم. یمنم همون جا م نیهر جا شما باش -

 

 گفت: یفارس به

 

 پروژه تموم شه از دست همشون خالص شم؟! نیشه ا یم یک - پرهام
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 افشیتا موقع ناهار قهوه خوردم. ناهارمونو آوردن. به به ق یپروندم. پنج شش بار یمگس م یکاریکارش شد، منم از ب مشغول

 عی. ضانمیراحت بش الیشم تا با خ هیکرد. بهتره اول برم تخل یخوب باشه. از بس قهوه خوردم دلم درد م دیمزشم با ه،یکه عال

 ن گفتم:یخوام برم خال بنابرا یبود بگم م

 

 تونم دستم رو بشورم؟ یکجا م -

 

 به مقصد. یرس یقدم برو م ستیسمت چپت ب رونیب یاز اتاق من بر - پرهام

 

 ممنون. -

 

برد  یدر آوردم و انگر ممیگوش ،یرو باز کردم و نشستم رو توالت فرنگ اییاز دستشو یکیبا کالسه! در  شمیالمصب دستشو دِ

 .رونیشه! انگار ده پارچ آب خوردم. غذامو بگو سرد شد. دستم رو شستم و اومدم ب یکردم. حاال مگه کارم تموم م یباز

 

 ؟یوسواس دار - پرهام

 

 .رینخ -

 

 !ید یواسه دست شستن هدر م یادیآخه وقتت رو ز - پرهام

 

دستامو  ه؟یشه! جوابش رو ندادم و نشستم سر غذام. دهنم آب افتاد. اسمش چ یخودم گفتم بذار طعنه بزنه، نوبت منم م با

رو که آماده کردم سرخ شدم! صورتم  یشروع کردم. چهار تا قاشق پشت سر هم خوردم، پنجم انیو بسم ا... گو دمیبه هم مال

خورد، کار خود نامردشه! دنبال آب  یداشت غذاشو م لکسیر یلیخ دمی. پرهامو دفتم. گر گردیبار یم شی، از زبونم آتمثل لبو

سمت  دمیافتاد. دو زشیم ینبود. نگاهم به گلدون رو یچیخودشم ه زیبرداشته، رو م زمیم یپارچ رو یگشتم نبود. عوض

پرهام رو شَل و پَل کنم. بدو از  تمخواس یبودم که م یعصبان یبه قدر آب گلدونو خوردم. یگلدون، گالشو در آوردم و مجبور

! دایکه اون سرش ناپ ارمیاز روزگارش در ب یدمار کیو خوردم. بهتر شدم!  دمیسوپر مارکت ماست خر کیاز  رونیبرج زدم ب

 . با خنده گفت:دهیخند یمن حساب ابیباز برگشتم شرکت. معلومه در غ

 

 تو؟ یکجا رفت -

 

 .یالیخ یزدم به ب خودمو

 

 تشنم بود رفتم آب بخورم. -

 

 غذاتو بخور. ایب - پرهام

 

 شدم. ریممنون س -

 

 !ینخورد یزیچرا؟ تو که چ - پرهام

 

 .هیقدر کاف نیهم -

 

 .لتهیهر جور م - پرهام

 

 .یکیخونه و میرفت رونیب میاز شرکت اومد هفت
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 م؟ی. من آمادم برزمیسالم عز - یکیو

 

 .میبر یتو بگ یر چه - پرهام

 

 .میو سامان پشت سرشون با فاصله راه افتاد من

 

 چطور بود؟ یروز کار نیاول - سامان

 

 کرد. سیافتضاح! دهنمو سرو -

 

 خوام کلم رو بکوبم به طاق. یزنه م یاز بس غر م میکی نیا - سامان

 

 کنه. ریخدا آخر و عاقبتمون رو بخ -

 

برج  هی. سامان پشت فرمون، منم کنارش. اون دو تا خجسته هم پشت. پرهام آدرس داد. مقابل رونیب میرفت یبنز مشک هی با

 یطبقه. جان؟! باال نیکار دارن؟ زد آخر یجا چ نی. آخه امیخفن بود. با هم سوار آسانسور شد یلیخودمون، خ الدیبرج م پیتر

 و برگشتن. دنیخر طیذوق مرگ. رفتن بل پیربچه ها ت نیع یکی! و؟یبرج و شهر باز

 

 .دمیخر طیشمام بل یبرا میبر - پرهام

 

 .نییپا ختیر یهر دلم

 

 .میای ینه ما نم -

 

 ؟یچ یبرا - پرهام

 

 .نیبهتره خودتون بر -

 

 .اریپس بهونه ن ن؟یهمراهمون باش میر یهر جا که ما م دیمگه شما نبا - پرهام

 

 کنه. یکار هیکردم  یبا چشمام التماس م دم،یرو د سامان

 

 .امی یمن همراهتون م - سامان

 

 .می. بریستیمحافظ من ن یول یهست یکیشما محافظ و - پرهام

 

چهار نفر دو تا جلو دو تا عقب.  یترن خودمون بود. هر دستگاه جا هیشب لهیوس نیزده بود. اول خیسامان رو گرفتم، دستام  دست

که پرهام بشنوه  یرو به سامان جور میشد ادهیجلو نشستن ما هم پشت. از اول تا آخرش چشمام رو بستم. پ یکیپرهام و و

 گفتم:

 

 شن! یها نم لهیوس نینگاه کن بچه هام سوار ا -

 

 پرهام از چشمم دور نموند. پوزخند
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نشستن و ما پشت. حالم داشت به هم  کنار هم. بازم اونا جلو ییدو تا فیچهار رد ،یسبز رنگ بود. هشت صندل لهیوس نیدوم

 یسقوط م یانگار دار ن،ییسر خورد سمت پا هویحرکت کرد  لهیخورد. دست سامان رو فشار دادم. ارتفاع کامال مشخصه. وس یم

 مردم. میش ادهیپ یهمه کر شد. تا وقت یزدم که گوشا یغی. چنان جیکن

 

 ؟یدیترس یلیخ هیچ - پرهام

 

 نداخت. یسامانه اون از ترسش پام رو چنگ م ریزدم تقص غی. اگر جهیبچه باز یلیخ لیوسا نیمن؟! ا -

 

 طور. نیکه ا - پرهام

 

 رو بخرن. یبعد طیفاصله گرفتن تا برن بل ازمون

 

 سوار شم. گهینذار د یدوست دار یسامان جون هر ک -

 

 کنه. عتیخواد ضا یکار کنم؟! لج کرده م یچ یگ یم - سامان

 

 کن. یکار هی ستین میلحرفا حا نیمن ا -

 

 کار کنم؟ یچ - سامان

 

 .یبه سر خودت زد یزد یهر گل -

 

 .میحال فکر کردن بود در

 

 رسه. یبه دهنم نم یراه چیه - سامان

 

 کنم. ی! جون مادرت. ازت خواهش م؟یچ یعنی -

 

 پرهام از پشت سرم اومد. یصدا

 

 ؟یکن یرو خواهش م یچ - پرهام

 

 سمتش. برگشتم

 

 .هیشخص -

 

 ؟یش یا لهینذاره سوار وس یکن یالتماس م یدار دیاِ گفتم شا - پرهام

 

 قدر تابلوئه! نیا یعنی

 

 .میرو سوار ش لهیوس یکیاون  مینه اتفاقا ازش خواهش کردم بر -

 

 رو گرفتم. یباز نیهم طیبل قایمنم دق - پرهام

 

 چه خوب ممنون. -
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مانند که هر چنگک دو  رهیپنج تا چنگک سبز دا له،یوس نیترسناک تر و نی. دلم آشوبه خفن. سومهیگر ریخواستم بزنم ز یم

 پرهام دستم و گرفت. نمی. اومدم کنار سامان بشییشد. انگار رو هوا یداره. از برج خارج م یصندل

 

 .نهیش یسامان م شیپ یکیو ،ینیکنار من بش دیکجا؟ با - پرهام

 

 فحش بلد بودم نثارش کردم. یدلم هر چ تو

 

 .ستین یمساله ا -

 

رفت رو هوا. شهر  غمیآن چشمام رو باز کردم ج کی. میچرخ یم می. چنگکا از هم باز شد حس کردم دارمیبه سمت باال رفت اول

لبخند زدم و با  یمجبور رهیگ یازم م لمیپرهام داره ف دمیلحظه د هیخودمم انگار در حال افتادن بودم.  دیچرخ یپام م ریز

 باز کردم. مونشون دادم. دستا یزرویدستم عالمت پ

 

 !ـــــــــوهـــــــوی -

 

 .ارمیکه کم ن نیا یاومد. برا یرفتم، صدام به زور در م یگچ شده. تلو تلو خوران راه م نیزدم. رنگم ع غیآخر ج یلحظه  تا

 

 .نیهمش نگران شما بودم نترس ن؟یآقا پرهام خوب -

 

 دنبالش. سامان کمک کرد نشستم. میکیکه جوابم رو بده رفت، و نیا بدون

 

 سردته؟ خه،ی یلیپسر چه قدر لجبازه! دستات خ نی! اتیم نیع یدختر؟! شد یخوب - سامان

 

 .هیلیاالغه از پشت بسته! سکته نزدم خ یپرهام دست هر چ نیگم ا ینه، خوبم. سامان م -

 

 .دیخند

 

 خودت رو جمع کن اومدن. - سامان

 

 .سمتم گرفت وهیآبم هی پرهام

 

 بخور. - پرهام

 

 تشنمه. یلیدست شما درد نکنه به موقع بود، آخه خ -

 

 کنم. یخواهش م - پرهام

 

 .دهیرنگ و روتون پر ن؟یخور یخودتون نم -

 

 گفت: آروم

 

 روت رو برم. -

 

 .میسوار ش میبازم بر زمیعز - یکیو
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 .میشام بخور مینه گلم خستم، بهتره بر - پرهام

 

نخوردم، اما اصال اشتها نداشتم. دلم  یزی. درسته ناهار چشونیبغل زیما هم م ز،یم کی. اون دو سر میهم وارد رستوران شد با

 !ران؟یشه برگردم ا یم یدست پخت مامان تنگ شده. ک یبرا

 

 !؟یخور یچرا غذات رو نم - سامان

 

 اشتها ندارم. -

 

 ره. ینم نییچسبه از گلومم پا یغذا به من نم یجور نی. اگهیبخور د - سامان

 

کنم.  عشیخوام ضا یکنه. از امشب فقط م یم جمیگ ؟یها برخورد نکرده. پرهام چ بهیغر نیوقت ع چیلبخند زدم. باهام ه بهش

بعد پرهام رو.  م،یرو رسوند یکیاز غذام رو خوردم، اونام غذاشون رو کوفت کردن. اول و کمیبد بود.  یلیرفتار امروزش خ

 خونه. میدیرس میو ن ازدهی

 

 .یخوام رو راست باش یم م،یبهتره با هم صحبت کن -

 

 !؟یاگه رو راست باشم از کجا معلوم جا نزن - سامان

 

 باشم! یتیداره تو چه موقع یبستگ -

 

کنه، راننده زده و در رفته  یفوت م یرانندگ یسانحه  هیتو  شیرم سر اصل مطلب. نامزدم دو سال پ یم هیبدون حاش - سامان

کنه که  یجمع م هشیمدرک بر عل یسر هیبوده،  امیلیو یکردم آنجالنامزدم منش قیاز خودش جا بذاره. تحق یدکه ر نیبدونه ا

 یشه و آنجال رو از دور خارج م یم هیقض نیمتوجه ا امیلیشد. و یصد درصد حکم اعدامش صادر م فتادیم سیاگه به دست پل

 .رمیکنم و انتقامم رو ازش بگ دایخوام اون مدارکو پ یکنه. حاال م

 

محض  یگربه ا چیگن ه یم میکنم. خودمون یخانواده زخم خوردن. کمکت م نیواقعا بابت نامزدت متاسفم. انگار همه از ا -

 .یبود یموقع نینگو خودتم منتظر همچ رهیگ یخدا موش نم یرضا

 

 دارم! یخواهش هیهم من. ازت  فتهیدو نشون زدم هم کار تو راه م ریت هیبا  - سامان

 

 .یبگو داداش -

 

 ،یمرد مبارزه کن کیمثل  دیخوبه اما با کاتیباال. تکن یرو ببر تیو مقاومت بدن یداشته باش نیبکوب تمر دیمدت با هی - سامان

 .یاریزود کم ن

 

 کنم. یرو م میتمام سع -

 

 م؟یداشته باش نیسه ساعت تمر مونیهر روز بعد از ساعت کار یممنونم ازت. موافق - سامان

 

 که. رمیم یهر روز اونم سه ساعت؟! م -

 

 زنگ خورد، پرهام بود. میگوش نیح نیهم در
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 پرهامه! ــــــــــس،یه -

 

 دادم. جواب

 

 گذره؟ یبــــــه سالم بر شوهرِ چاق خرس تپل خودم! خوش م -

 

 گذره! یخوش م شتریفعال به تو ب - پرهام

 

 تازه از دستت راحت شدم. ست،ین یبر منکرش لعنت. جاتم اصال خال -

 

 !؟ییچشم و رو یب یلیخ یدون یم - پرهام

 

 نسبت نده. یصفت مختص خودته به کس نیا -

 

 !؟یای یم یک - پرهام

 

 هر وقت که دلم بخواد. -

 

 کنما! یچیاون جا زبونت رو ق امینکن بلند شم ب یکار هی - پرهام

 

 .دینگو چهار ستوِن بدنم لرز یوا -

 

 به فکرت باشم. یستیآدم ن - پرهام

 

 باهات هم کالم شم. یندار اقتیل -

 

 بسه، هتلت خوبه؟ ییچرت و پرت گو - پرهام

 

 از دوستامم. یکیهتل نرفتم، خونه  -

 

 ؟یکدوم دوستت؟ بهش اعتماد دار - پرهام

 

 .شیشناس یبهش اعتماد دارم. نم شتریاز تو ب -

 

 ؟یگرد یبر م یک - پرهام

 

 .ستیمعلوم ن -

 

 لحظه مکث. چند

 

 بهـــــــــار! - پرهام

 

 هان؟ -

 

 !اد؟ی یاز من بدت م - پرهام
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 اومد؟ نــــــــــه! ینگفتم. ازش بدم م یزیچ

 

 ؟یندار ی! برو کار؟یآورد ری. وقت گادی یخوابم م -

 

 عشقم. یخوب بخواب - پرهام

 

 عشقم؟! یگ یساعته و عشقم! به همه م کیبگم زهرمار و عشقم، درد و عشقم، حناق  اومدم

 

 از اولشم نداشتم. -

 

 مراقب خودت باش. - پرهام

 

 هستم. -

 

 شب خوش. - پرهام

 

 .یگ یهمون که تو م -

 

 رو قطع کردم. سامان با لبخند نگام کرد. یگوش

 

 ؟یدوستش دار - سامان

 

 !ایزن یمن؟ حرفا م یک -

 

 راستشو بگو. - سامان

 

. به خصوص تو یش یمعلومه بهش وابسته م یکن یزندگ یمدت با کس هی یبهش وابستم. وقت ست،یاسمش دوست داشتن ن -

 نداشتم اما بهش عادت کردم. یمیصم ی. درسته باهاش رابطه یرو نداشته باش یغربت جز اون کس

 

 .ینه نگاه کن، تو دوستش دار یگ یم - سامان

 

 خوره؟ یم یطرفه به چه درد کیبر فرض دوستش داشته باشم دوست داشتن  -

 

 اونم دوستت داره. - سامان

 

 به جنس مونث داره. یهِــــــه! آره، اون ارادت خاص -

 

 ن؟یسر تمر میصبر داشته باش. بر - سامان

 

 م؟یشه از فردا شروع کن ینم -

 

 رو بذار کنار. یتنبل - سامان

 

 به مبارزه. دینوبت رس دنیو دو نی. بعد از دو ساعت تمرنییسالن پا میردم و با هم رفترو عوض ک لباسام
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کنم. ضربه ها  یبهت رحم نم یسیرو دروا یاستفاده کن رحم نکن بزن، منم ب یخواست ی. از هر فنیکن یبا من مبارزه م - سامان

 !؟ی. آماده ایزن یرو با تمام قدرتت م

 

 برم سر کار. دیصورت کبود با پنج تن فکر کنم فردا با ای

 

 آمادم! -

 

 تو شکمم. خم شدم و شکمم رو گرفتم. دیگفتم آمادم با پاش کوب تا

 

 تو اون روحت ســــــــگ ... یا -

 

 .نیپاش که خورد زم یکیاون  ریز دمیکوب یکیبزنه پاش رو گرفتم و  گهید یکیرو بلند کرد  پاش

 

 .رمیگ یخوبه. بهت آسون نم - سامان

 

 شد اومد طرفم. بلند

 

 برخورد کن. ینه؟ مردم میقیدوستم ما با هم رف نیبب -

 

 کرد. یبدنم درد م ی. از کَت و کول افتادم، همه میزد یضربه م گهیجور پشت سر هم به همد نیهم

 

 منم بکن. کلیانصاف نگاه به ه ی. بدمیجون شوهر عمت بسه. بر -

 

 .ستایخبرا ن نیا از گهید یامروز بسه، دفعه  یبرا - سامان

 

 ازدهیگفت از  یزد. خودش م یضربه م ینامرد یلیمن باشه. سامان خ یمدت برا نیکه قراره ا یدوش گرفتم و رفتم تو اتاق هی

اس؟! خرس  سهیمن قابل مقا یکنه، آخه با سابقه  یورزش رو کار م نیورزش رو شروع کرده. نوزده سال مدام ا نیا یسالگ

سامانم  نیگم اگه مخه ا ی! مسهیف یبیسالش باشه، بِ یخوره س یبهش نم میخودمون! فته؟یبا من در م ادی یسالشه م یگنده س

 .ستیکمترم ن یول ستیاز پرهام کم نداره، درسته ازش بهتر ن یزی. چستیبزنم بد ن

 

 یصدا هوی. دمیباز خواب رونیبخوابم. سارا رفت ب کمیکردم بذارن  یسامان. التماس م ایکرد  یاومد صدام م یسارا م ای صبح

 . سارا و سامان باال سرم بودن!دمیو داد اومد از جا پر غیج

 

 شده؟! ی! چه؟یچ -

 

 مهسا پاشو داداشت تصادف کرده. - سامان

 

! مگه من ه؟یبه خودم اومدم، مهسا ک هوی. نیینرده نشستم و سر خوردم پا یرفتم رو پله ها لبه  رجهیسمت در. ش دمیدو

 . سرم رو گرفتم و بلند شدم.نیکردم که با مغز خوردم زم یم ریداداش دارم؟! تو عالم خودم س

 

 کشــــــــــــمت! یسامان م -

 

 .سادمیباال همه جا رو گشتم نبودن. تو راهرو وا رفتم
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 و بزرگ کرده. تیجمم دلش خوشه بچه ترب نیا -

 

 .ریسالم صبح بخ - جم

 

 زدم. یلبخند خرک هیسرم بود، برگشتم.  پشت

 

بار  ییگفت، ماشاا... چه دسته گال کیبچه هاتون تبر تیروش ترب نیبه ا دیرو کردم. با بتتونی. االن غریسالم صبح شمام بخ -

 !نیآورد

 

 لبخند نگام کرد. با

 

 .میصبحونه بخور میدخترم. بر یلطف دار - جم

 

 .امی یمن لباس عوض کنم م نیشما بر -

 

نشسته بودن. سارا  زی. همه سر منیی. لباسام رو عوض کردم و اومدم پااوردیبابا من اصال شانس ندارم، خوب شد به روم ن یا

 یسر نی. صبحونم رو توپ خوردم و رفتم باال. ادمیکردن، دور از چشم جم براشون خط و نشون کش یو سامان با خنده نگام م

 گرفت. یکارم رو م یبایبود و ع سادهیام ورو خودم انجام دادم، سارا ه ممیگر

 

 .یش یم یحرفه ا گهیخوبه، بعد دو سه بار د - سارا

 

 خوشگل شدم؟! -

 

 .یشد یعال - سارا

 

 االنه که سامان غر بزنه. م،یبر -

 

پرهام از  نیا یعنی. اومد سمتم. دمش گرم منو شناخت! دمیباغ رکس رو د یکرد. تو محوطه  ادهیپرهام پ یمنو خونه  سامان

 کردم و رفتم تو. یباهاش باز کمی! شترهیسگ ب نیسگ کمتره، مرام ا کی

 

 !یتو؟ ده ساعته منو معطل کرد ییکجا - پرهام

 

 من تو باغ بودم. -

 

 سالمت رو. دمینشن - پرهام

 

 .نیسالم کن دمینشن -

 

 درازه! یادیزبونتم ز - پرهام

 

 :آروم

 

 هست که هست به تو چه؟! -

 

 ؟یگفت یزیچ - پرهام
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 .ریخ -

 

 .میبر - پرهام

 

 میدو س میکردم. گوش یباز میمبل لم دادم و با گوش یبعد شرکت. حوصلم سر رفته بود. رو میساختمون رفت هیسر  اول

 خط بهار اس ام اس اومد، پرهامه! یبود. برا لنتیآنا. رو سا یخط مال بهار بعد هیکارتس؛ 

 

 ؟یکن یکارا م یچ ؟یسالم چطور - پرهام

 

 .رمیگ یسالم، دارم آفتاب م -

 

 !هیپس جا من خال - پرهام

 

 اصال! -

 

 چه خبر عشقم؟ گهید - پرهام

 

 قدر به من نگو عشقم! نی. ایخبر یب -

 

 گم؟ یمگه دروغ م گه،ید یخب عشقم - پرهام

 

 !یخودت -

 

 گم؟ دلم برات تنگ شده. یدروغ م یکن یچرا فکر م - پرهام

 

 من دلم اصال تنگ نشده. یول -

 

 زنن؟! یهوا م یدخترا شوهرتو رو یگ ینم ؟یایزود ب یخوا ینم - پرهام

 

 نگات کنه! یعمرا کس ،یستیهم ن یتحفه ا نیهمچ -

 

 ده. یدختر خوشگل و ناز داره ماساژم م هی. االن یفکر کرد - پرهام

 

 ابروش رو داد باال زل زد بهم. یتا هیاومدم. پرهام سرش رو بلند کرد،  یخنده خرک هیهوا  یب

 

 مزه افتادم. یجوک ب کی ادی دیببخش -

 

 کن منم بخندم! فیمزت رو تعر یجک ب نیاِ، خب ا - پرهام

 

 شه. ینم ه،یادب یشرمنده ب -

 

 و به پرهام اس دادم. نییرو انداختم پا سرم

 

 خوره. یحالم داره به هم م هیریکبیقدرم زشت و ا نیخرس گنده جلو چشممه، ا هیخوش به سعادتت من که شانس ندارم.  -
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 غمتو. نمینب - پرهام

 

 .یریگ یوقتمو م یدار -

 

 !یوقته وقتمو گرفت یلیتو که خ - پرهام

 

 .ادهیاز حد ز شیتو جا نمونده؟ آخه روت ب شیپ نیسنگ پا قزو -

 

 اد؟ی یدلت م ییآقا ،یجذاب ،یپیخوش ت ،ییکم رو نیمن به ا - پرهام

 

 باز کن. یپپس گهیخودت چهار تا د یبرا -

 

 نگو عشقم. - پرهام

 

 درد! صد دفعه؛ به من نگو عشقم. -

 

 باشه عشقم. - پرهام

 

 .رونیرفتم ب یاس داد جوابشو ندادم. داشتم م یهر چ گهید

 

 کجا؟ - پرهام

 

 گردم. یزود بر م هیضرور -

 

از لباس  یکیبرداشتم.  ییدستشو عیما وانینصف ل ،ییکردم. رفتم دستشو دایزنگ خطر رو پ یشانس روزیناهار بود. د کینزد

 نکیغلط انداز شه. ع کلمی. داخل لباسم رو با چند تا حوله پر کردم که هدمیرو که کش رفته بودم رو پوش نیمستخدم یکارا

استفاده کردم و رفتم  تیمن و پرهام رو بده. از موقع یرفت تو تا غذا یکی دادم کیکالهم رو سرم. کش هیزدم،  یقابلمه ا

 بمیدور شد رفتم تو اتاقش. از ج ی. وقترونیب دیواستادم. پرهام دو یی. جلو در دستشورونیب دنیزنگ خطر رو زدم. همه دو

. با دستم ختمیرو ر ییدستشو عیما ابشمتو غذاش. تو نوش ختمیرو در آوردم، پودر کردم ر ندازهیکه شکم رو کار م ییقرصا

شک نکنه.  یکس رونی. کال از ساختمون زدم برونیب دمیهم غذاش رو هم زدم هم نوشابش رو. به به چقدر خوشمزه شه! دو

. نگهبانا گفتن اشتباه شده همه برگشتن سر کارشون. همزمان با پرهام یده ملت رو اسگل کن یم یبودن. چه حال رونیهمه ب

 د.در اتاقش. سرم داد ز جلو دمیرس

 

 !؟یخور یم یاصال به چه درد ؟یبود یکدوم گور ؟یمثال تو محافظ - پرهام

 

 افتاده؟ ی. حاال مگه اتفاقدمیبودم، صدا رو نشن ییتو دستشو -

 

 گم اخراجت کنه! یم امیلیتکرار شه به و گهیبار د هیبار، فقط  هیاگه  - پرهام

 

 .یدار اجیشما به من احت یندارم، ول اجیمتنفرم. من به شما احت دمیاز تهد ستم،یکار ن نیمن محتاج به ا -

 

 .یاالن اخراج نیجدا؟! تو از هم - پرهام

 

 در اتاقش رو باز کردم. یخونسرد با
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 کنه. یمنو استخدام کرده همون شخصم اخراجم م یا گهیکس د رم،یگ یداخل. من از شما دستور نم نییبفرما -

 

 .دیجا سر کش کینوشابش رو برداشت و  وانی. درو بستم. لاز کنارم رد شد تیعصبان با

 

 نوشابه متنفرم. نیده! صد دفعه گفتم از ا یاَه مزه زهرمار م - پرهام

 

 نشستم سر جام. غذام رو برداشتم و مشغول خوردن شدم. لکسیر یلیخ

 

 ؟یدستات رو بشور یخوا ینم - پرهام

 

 زدم. شخندین

 

 شستم. -

 

 غذاش رو خورد. پرهامم

 

 بود. یممنون غذا عال -

 

 مگه من درست کردم؟ - پرهام

 

 .نهید یکه غذا رو سفارش م یرستوران ی قهیمنظورم از حسن سل -

 

 آهان. - پرهام

 

بردمش  دمی. اون قدر حالش بد شد که ترسنیی! از باال و پایپرهام فعال شد، اونم چه فعال یگذشت معده  یساعت هی

 یکم جون یکنار تختش نشستم تا سرمش تموم شه. با صدا یصندل یبود. بهش سرم زدن. رو نییپا یلیارش خ. فشمارستانیب

 گفت:

 

 سر توئه! ریز نایا یدونم همه  یمن که م -

 

 شم. یمتوجه منظورتون نم -

 

 .یش یچرا خوبم م - پرهام

 

 .نیگ یم ونیهذ نیدار -

 

 شه. یفردا مشخص م - پرهام

 

 درسته. صبر کن حاال حاالها مونده تا آدمت کنم. دیشه. اگه دستت بهم رس ی! آره معلوم مزرشک

 

. بردمش تو اتاقش رو دیپوک شیپرهام زنگ زد گوش یاز بس به گوش یکیخونه پرهام. و می. رفتمیبود رونیب میپنج و ن تا

رو برداشتم و رفتم  شیگوش یکواشی! شیریبا س یمساو یکیباز زنگ خورد. و شیربعه خوابش برد. گوش هی. دیتخت دراز کش

 نازک کردم. یلی. صدامو خرونیب
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 الو؟! -

 

 شما؟! - یکیو

 

 کنم؟! یمن معرف یتو زنگ زد -

 

 کنه؟! یکار م ینامزد من دست تو چ یگوش - یکیو

 

 ؟یزن یحرف م ینامـــــزدت؟ از ک -

 

 مال پرهامه! یگوش نیا - یکیو

 

 دونم مال پرهامه! یمنم م -

 

 رو بده بهش. یگوش - یکیو

 

 .رهیگ یشه داره دوش م ینم -

 

 !؟یچــــــــــ - یکیو

 

 !؟یندار ی. کاررمیخوام برم دوش بگ ی. منم میش یمزاحممون م یدار نیبب -

 

 ؟یریدوش بگ یبا پرهام بر یخوا یتو، تو م - یکیو

 

 آره. مگه دفعه اولمونه!؟ -

 

 ن؟یمگه چند بار با هم بود - یکیو

 

 اوو حسابش از دستم رفته. -

 

 !یگ یدروغ م یدار - یکیو

 

 دروغ بگم؟ دیچرا با -

 

 !یمن و پرهام رو به هم بزن ونهیم یخوا یچون م - یکیو

 

 با پرهام باشم اونه که همش دنبال منه. ستیبرام مهم ن -

 

 پست فطرت. - یکیو

 

 !؟یبا من -

 

 !یفیکث یلیبا هر دوتونم. خ - یکیو

 

 شم. زیبکشه تم سمیگم پرهام ک یم رم،یگ یاالن دوش م -
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 آشغال! - یکیو

 

 دم در. میگذاشت -

 

رو گذاشتم کنارش.  شیخوره! رفتم تو اتاقش گوش یحرص م نیداره ا یجان چه لذت یو قطع کرد. ا دیبنفش کش غیج هی

 کردم. به سامان اس ام اس دادم. یباهاش باز کمیرکس  شیاومدم پ

 

 ؟ییکجا -

 

 خونه پرهام! امی یدارم با مادر فوالد زره م - سامان

 

 ن؟یرس یم یک قایاِ پس حسادتش قلمبه شد! دق -

 

 .گهیربع د هی - سامان

 

 باشه. -

 

کس نبود. سطل رو برداشتم بردم طبقه  چیحتما مال سالنه. دور و برم رو نگاه کردم ه دم،ید فیسطل آب کث هیتو سالن  رفتم

و در آخر  نییکردم به پنجره. طناب رو به چند جا وصل کردم و رفتم پا زونیآوردم بستم به سطل و آو ریطناب گ هیباال.  ی

 یپسر هیآوردش. تو کوچه  یرفت دنبال توپو برام م یم یاسگال ه نیاونم ع نداختمیرکس توپ م ینشستم منتظر شدم. برا

 .ششیکرد رفتم پ یم یداشت ترقه باز

 

 ؟یخطرناک رو از کجا آورد یزایچ نیکوچولو ا -

 

 .ستمیمن کوچولو ن - پسر

 

 خطرناکه؟! الیوسا نیا یگ یباشه قبول. نم -

 

 داداشم برداشتم. لیرو از وسا نایحواسم هست. ا - پسر

 

 کنه؟ یکار م یاگه داداشت بفهمه چ یدون یم ،یکرد یبد یلیکار خ -

 

 نه! - پسر

 

 ه تو صورتت.خوابون یکنه هم چند تا چک م یهم دعوات م -

 

 کنه. هیبغض کرد اومد گر دیترس

 

 ذارم داداشت بفهمه، باشه؟ ینم یگم انجام بد یرو که م ی. اگه کاراینکن هینه، نه گر -

 

 ؟ید یقول م - پسر

 

 دم. یآره بابا قول م -
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 باشه بگو. - پسر

 

سطله و فرار کن  نیتو ا زیخونه. هر موقع با سرم بهت عالمت دادم ترقه هات رو بر نیتو ا انی یدختر و پسر م هیاالن  -

 !نتاینب یخونتون. فقط مواظب باش کس

 

 باشه. - پسر

 

 شکالت در آوردم. هی بمیج از

 

دم. حاال برو تا اون دو تا  یشکالت بهت م گمیچند تا د ی. اگه کارت رو خوب انجام بدیبود یکه پسر خوب نیا یبرا نمیا ایب -

 اومدن حواست باشه ها! ان،یب

 

کردم.  مینداشته باشه قا دیجا که د هیروشنو  شیتو سطل آت یرو کش رفتم. با هزار بدبخت یبغل هیرفت. سطل همسا دیدو

 دیرت کردم، دورکس پ یاومد. از جام بلند شدم رفتم کنار توپ رو برا یداشت با عجله م یکینشستم. و یدر ورود یکاینزد

. سرم رو برگردوندم به پسره عالمت سادیهمانا. شوک زده وا ختنیر یکیو ههمانا و سطل رو کل دنیپاش گرفت به طناب. دو

که بهت  یاون شکالت فیبچه. نقشم نقش بر آب شد. ح یریدرد بگ یکله و چشم و ابرو اومدم از جاش تکون نخورد. ا یبدم؛ ه

 .یکیبرگشتم سمت و دیراهش رو کج کرد و رفت. تو اون روحت! ناام ی! باز کله اومدم. عوضایدادم. گفتم خرم شد

 

 شد؟! یخانم چ یوا -

 

 رو کرده؟ یکار نیهمچ یشعور یاَه چندش! کدوم ب - یکیو

 

 واقعا کارش زشت بوده! -

 

 !فتاد؟یکه ن یخانم اتفاق - سامان

 

 کــــــنار! نیبر - یکیو

 

. سامان اسلحش رو در آورد. دمیخودم گرخ یکه بود من به نوبه  یگلوله بود، هر چ کِیانفجار بود، شل یدونم صدا یدفعه نم هی

صدا ادامه داشت و  نیم هیرو پرت کردم رو شمشادا و خودمم افتادم روش.  یکیگرفت. منم و یور و اون ور و نشونه م نیا

 دمیرو د کهیزدم. بچه کوچ یدیشکستم. دور و بر رو د یشد گردنشم م یکردم. اگه م هرو از قصد ل یکیقطع شد. تا تونستم و

 نای... هر چند به زبون االیشدم برم بکوبم تو دهن بچه هه. کثافت به من ب زیخ میشدم، ن یرتینشون داد. غ یزیچ هیبا دستش 

 .دمیرو د یکی. وایکار تو بود؟! ترکوند یوجب مینداره. دمت گرم. پس ن یبی! عهیروزیو پ تیبه عالمت موفق

 

 ن؟یخانم خوب -

 

شه ککشم  یها م لهیسوار اون وس یره شهرباز یشده. احمق م هوشیبسته بود. چند تا زدم تو گوشش. خاک بر سر ب چشماش

 ترسه! از روش بلند شدم. یم زایچ نیگزه، اون وقت از ا ینم

 

 جمعش کن، غش کرد. نویا ایسامان ب -

 

 جلو. اومد

 

 ؟یکارش کرد یچ - سامان
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 نداشتم، فقط افتادم روش. شیمن کار -

 

 !؟یچــــــــ - سامان

 

 بهش نرسه. بلندش کن ببرش تو. یبی! فقط خواستم آسیهـــــــان! چه قدر منحرف -

 

 ؟یای یمگه تو نم - سامان

 

 .امی یآب بدم م یسر و گوش هیچرا برم  -

 

 مراقب خودت باش. - سامان

 

پسر همسن و سال خودش  هیپسره با  شینبود. رفتم پ یاز کس یخبر دمیتو. منم اطراف رو د رو بلند کرد برد شیریس

 بود. بلندش کردم رو لپش دو تا ماچ آبدار کاشتم. سادهیوا

 

 ؟یداشت نایبود. مگه چه قدر از ا ی. کارت عالبایپسر دمت ز -

 

 .مینصف کن یکیداره، قرار شد اونم ترقه هاش رو بده شکالتا رو شر نایدوستمم از ا - پسر

 

 پول در آوردم. بمی. از تو جدمیخند

 

 . نوش جونتون.نیبخر نیخوا یشکالت م یهر چ نیبر ریپول رو بگ نیا ایب -

 

 براش آب قند آورده. رو به سامان. میکی ده،یکپ دمیمبل د یرو رو یکیتو و اومدم

 

 .هوشهیکه هنوز ب نیا -

 

 شه. یبلند نم - سامان

 

 .ارمی یاالن هوشش م -

 

 دیتو گوشش. از جاش پر دمیچَکِ پدر مادر دارم کوب هیکردم تو صورتش  یآب رو برداشتم خال وانیرو مبل نشستم ل کنارش

 بغلش. دمیخودم رو زدم به اون راه پر

 

 .نیخانم خدا رو شکر به هوش اومد -

 

 زد. غیج

 

 دست از سرم بردار. - یکیو

 

خواب بود شش متر  چارهیراست رفت سر وقت پرهام. در رو با شدت باز کرد ب هیشد رفت باال من و سامانم دنبالش.  بلند

 غیج یبا صدا یکیتو تخت رو شروع به زدن پرهام ننه مرده کرد. سامان خواست بره جلو دستش رو گرفتم. و دیپر یکی. ودیپر

 .غوشیج

 

 ؟یکن یم انتیافتِ آشغالِ هرزه به من خکث - یکیو
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 دستاشو گرفت. پرهام

 

 کدومه؟! انتی! خه؟یچرت و پرتا چ نیا - پرهام

 

 ؟یکرد یچه غلط گهیحموم آره؟ د یر یخودم باهاش حرف زدم! که باهاش م - یکیو

 

 تا شاخ گنده رو سرش سبز شد. دو

 

 ؟یزن یحرف م یاز چ - پرهام

 

 ره؟یگ ینکنه داره دوش م ؟یکرد مشی! کجا قایکه باهاش بود یاز همون دختر - یکیو

 

 ! آنا همش با من بوده از اون بپرس.ه؟یچه حرف نیا - پرهام

 

 برگشت سمتم. یکیو

 

 راستشو بگو! - یکیو

 

 .دمیند یزیبودم چ رونیاوم، اِ، خب راستش من ب -

 

 با تعجب زل زد تو چشمام. پرهام

 

 به من؟! یدیتک نچسببخ نیتو مگه از صبح ع - پرهام

 

 من که همه جا با شما نبودم. -

 

 ذاره! یداره پا رو دم من م ریسامان جلو نامزدتو بگ - پرهام

 

 من باشه؟ یحواسش به کارا گهید یکیوسط؟ مگه من خودم چالغم که  یکش یسامان رو م یچرا پا -

 

 ؟یگ یدروغ م یچ یبرا - پرهام

 

 .نیرو انتخاب کن یا گهیسرپوش گذاشتن کاراتون راه د یره براگم. بهت یکه کنم دروغ نم یهر کار -

 

 فقط بگو چرا؟ - یکیو

 

 !؟یچرا چ - پرهام

 

 ؟یکرد انتیچرا بهم خ - یکیو

 

شه. من فقط تو رو  یم شونیهمه حسود نهیمن و تو رو بب یکس چشم نداره خوشبخت چیمن دوستت دارم. ه وونهید - پرهام

 خوام. یم

 

 .دیرو بوس شیشونیکرد. پرهام پ هیزر زرو گر یبچه ها نیاز خدا خواسته رفت تو بغل پرهام و ع یکیو



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 119 

 

 

 طاقت اشکاتو ندارم. گه،ینکن د هیگر - پرهام

 

 ازش فاصله گرفت. یکیو

 

 .یکن یکار هی دیبا یبهم ثابت شه دوستم دار یخوا یاگه م - یکیو

 

 باشه تو جون بخواه! - پرهام

 

 !میفردا ازدواج کن نیهم ایب - یکیو

 

 .دیپر رنگم

 

 .رمیرو برات بگ یعروس نیخوام بهتر یگفتم صبر کن. م - پرهام

 

 خوام! یخونه رو داشته باشم من فقط و فقط تو رو م نیخوام بهتر یرو داشته باشم، نم یعروس نیخوام بهتر ینم - یکیو

 

 .انی یبه چشمم نم گهید یارم دارم زناگُل رو کن نیخودم بهتر یخوام. وقت یمنم فقط تو رو م - پرهام

 

 .رونیخورد. سامان دستمو گرفت و برد ب یداشت به هم م حالم

 

 هوا بخورم لطفا تنهام بذار. کمیخوام  یم -

 

 گهیتونم تحمل کنم. سه چهار ماه د یشکنه نم یقدم زدم. نشستم کنار استخر. پرهام داره منو م کمیباغ  یتو محوطه  رفتم

پاکش  عیسر دیقطره اشک چک هیچشمم  یقدر پست باشه؟! از گوشه  نیتونه ا یزوده. چطور م کمیاالن  رانیگردم ا یبرم

خودمو عشقه! برگشتم تو سالن، سامان نبود. نشستم رو مبل.  ایدن الیخ ی. بردک هیگر دیکه ارزش نداره نبا یکس یکردم. برا

 کنارم.. نشست نییگذشت سامان بدو از پله ها اومد پا نیپنج م

 

 !؟یخوب - سامان

 

 !ن؟ییپا یاومد یجور نیچته چرا ا -

 

 .ستیمهم ن - سامان

 

 .دمیبسته بود. خند یلباسش رو چپک ییباال یدو تا از دکمه ها قش،یافتاد به  نگاهم

 

 ؟یر یم یآب ریز یواشکی -

 

 ؟یچ یعنی - سامان

 

 دکمه هاشو درست کرد. عیسر د،یو دکمه هاش رو د نییچشمم اشاره به دکمه هاش کردم. سرش رو انداخت پا با

 

 !ستین یکن یکه فکر م یجور نیبه خدا ا - سامان

 

 آره خب معلومه! -
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 .یخوام فکر بد راجع بهم کن ینکن نم تیاذ - سامان

 

 ازش سر نزده. یاشتباه نیمدت کوچک تر نیتو ا ه،یخوب یلیدونستم پسر خ یم

 

 نکن! تیشناسمت، خودتو اذ یم -

 

 .نییاومدن پا یداشتن از پله ها م یکیو و پرهام

 

 ؟یش یکنم ناراحت نم یکار هیسامان اگه  -

 

 نه. - سامان

 

 شرمنده با اجازه. -

 

 .میبوس یهمو م میکرد دار یفکر م دید یگذاشتم رو دهنش و لبم رو چسبوندم به دستم، هر کس از دور ما رو م دستمو

 

 .ریبگ ادی! کنیچه رمانت نایا نیواو! پرهام بب - یکیو

 

رفت  یحرف چیه یسامان فاصله گرفتم و اونا رو نگاه کردم. پرهام قرمز شده بود، بدو رفت باال. سامان متعجب نگام کرد، ب از

 .میموند یکی. بچم ناراحت شد. فقط من و ورونیب

 

 چرا سامان رفت؟! - یکیو

 

 . چرا آقا پرهام رفتن؟!دیخجالت کش -

 

 شد. ولش کن. شیحسود - یکیو

 

زنه.  یبه من داره َفک م دهیچسب شمیریس نیسامان، عذاب وجدان داشتم. ا شیخواستم برم پ یعوض کرده بود. م لباساشو

رفت  یسامان. داشت راه م شیو رفتم پ چوندمشیپ ی! با هزار بدبختیکرد تو قوط ینشدم وگرنه مخم رو م نیا گاردیخوبه باد

 موهاش. یال گشیدست د بشیدستش تو ج هی

 

 !یش یقدر ناراحت م نیدونستم ا یخوام نم یسامان معذرت م -

 

 کارو نکن. نیا گهیکنم د یازت خواهش م - سامان

 

 نکردم. یکار بد یدون یخودتم م -

 

 کس نکن. چیکارو نه تنها با من بلکه با ه نیا گهیکنم د یازت خواهش م یدونم، ول یآره م - سامان

 

 کار کردم؟! یوا مگه چ -

 

 گفت: کالفه

 

 خودمو! یکنم هم زندگ یتو رو درست م یچند ماه به من فرصت بده هم زندگ -
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 زنه ها! یم کیت دایجد نمیو بر زل زدم بهش. ا بِر

 

 حالت خوبه؟! -

 

 با ما کار ندارن. گهیخونه د میبر ای. بستمینه اصال خوب ن - سامان

 

 ؟یرسون یرو نم یکیمگه و -

 

 مونه. یجا م نینه امشب ا - سامان

 

 مونه؟! ی! م؟یچــــــ -

 

 آره مگه مهمه؟ - سامان

 

 خواد بکنه به خودش مربوطه! یدلش م یمهم؟! خب نه هر کار -

 

 خورد؟! یزیچ الیفکر و خ نیشد با ا یخونه. نتونستم شام بخورم، مگه م میرفت

 

 رم بخوابم. یده، خستم م یم نیبهار امشب بابا بهت تمر - سامان

 

 .یباشه. خوب بخواب -

 

پاره کنم. از دست جم شدم مثل  کهیوسط خودمو ت نیا دیاون وقت من با نهیب یره خواب هفت پادشاهونو م یخودش م آقا

 اوردمی! آخر طاقت ندسیند ریخ یکیو نیا شیفکر و ذکرم پ یاومد! همه  یجنازه. دو نصفه شب بود مگه خواب به چشمم م

دونستم  یرو داشتم م نایدورب یآمار همه  گهیخونه پرهام. د دمیس. ررونیزدم ب یواشکیرو زدم از خونه  میدزد پیتر

باال رفتم. رفتم تو اتاق خودم آروم  واریمارمولک از د نیرو کجا کار گذاشته. نقاب زورو رو زدم و وارد محوطه شدم و ع نایدورب

 تر بود، جلو در اتاق پرهام. نیسنگ دیپوش یلباس خواب افتضاح که نم هیبا  یکیو! ـــــالیخ یدر رو باز کردم. جـــــــان؟! ب

 

 !نه؟یقدر خوابت سنگ نیتو ا یعنیپرهام عــــشقم! در رو باز کن. خسته شدم از بس در زدم  -

 

و  نیبه زم دیپاشو چند بار کوب دینا ام یکی. وومدیزد که در رو باز کنه. دمش گرم زد تو خالش صداشم در ن یبال بال م داشت

 از در و پنجره رفت تو اتاق! یدید هوی ستین یاعتبار نیاز اتاقا. به ا یکیرفت تو 

 

 یباز بود. نشسته موهاشو م کمیدر  ،یکیآوردم. رفتم سمت اتاق و ریطناب گ هیو رو کردم تا  ریکنم. خونه رو ز یکار هی دیبا

 دورش خودشو انداخت رو تخت. ختیباز کرد و ربافه. آروم در زدم، تند تند موهاشو 

 

 تو. ایوقته منتظرتم ب یلی. خشمیپ یای یو م ارهی یدونستم دلت طاقت نم یم - یکیو

 

 دادن؟ دوباره در زدم. ادتی ی! خاک بر سرت پس ننه بابات چییاینه ح ،یکشه. نه شرم یها! خجالتم نم هیعجب بچه پررو اِ

 

 استقبالت؟! باشـــــــه. امیخودم ب یدوست دار طونیش یا - یکیو

 

 بزنه. غیکنار. تا درو باز کرد دستمو گذاشتم جلو دهنش و رفتم تو. درو با پام بستم. خواست ج دمیکش خودمو
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 ؟یدیفهم ،یزن ینم کیگردنت رو شکستم. ج ادیصدات در ب -

 

 اسلحه در آوردم. مبیآره تکون داد. در رو از داخل قفل کردم. از ج یرو چند بار به معن سرش

 

 کنم. یگوله حروم اون مخ پوکت م هی یبزن غیدارم اگه ج یدستمو بر م -

 

 برداشتم. دستمو

 

 .یرو صندل نیبش -

 

 از کولم طنابو در آوردم و دستش رو از پشت بستم. نشست

 

 !؟یکار دار یبا من چ - یکیو

 

 گم خفه شو! یمحترمانه م یلیحرف نزن. خ -

 

هم چسبوندم پشت  یرستم لیسب هیدر آوردم و گذاشتم رو کلش،  ختهیر یب یلیکوتاه پُر که خ یمو فر سیکاله گ هی فمیک از

رو در  نمیاز سارا کش رفتم. دورب لویوسا نیا یدرست کردم. همه  یهم کنار دماغش. ابروشم پاچه بز یخال گوشت هیلبش، 

 فور، دستش رو باز کردم. یآوردم با ام پ

 

 . بــــــــــرو!یرقص یذارم م یندارم. برو اون گوشه آهنگ م یدر جا کشتمت. باهاتم شوخ یگم نکن یمرو که  یاگر کار -

 

 کارو کنم؟! نیا دیبا یچ یبرا - یکیو

 

 حرف نباشه بـــــــــرو! -

 

رو گذاشتم. از جاش تکون نخورد، اسلحه رو بردم باال شروع کرد به  یبرقصن اند دیآهنگ خوشگال با ،یبردار لمیرو ف رفتم

شد! خودمم  یپیچه کل یخودمو کنترل کردم نخندم. اشاره زدم سرتو تکون بده و بخند. وا یلی. خیدنیاونم چه رقص دنیرقص

 یروزیعالمت پ نیدوربجلو  دمیجا گذاشتم تا آهنگ تموم شد پر هیرو  نیوربآهنگ بود د ی. آخرادمیرقص یم نیپشت دورب

 دادم.

 

 !یام س یپ ویالو  یو -

 

 رو قطع کردم. نیکنار دورب اومدم

 

 برو رو تخت. -

 

 چـــ ... چــــر ... چرا؟! - یکیو

 

 رو که گفتم بکن. یکار یزن یاه چقدر چهچه م -

 

 دم. یبهت م یبه من نداشته باش، هر چقدر پول بخوا یکنم کار یخواهش م - یکیو

 

 کنم! تیحال گهیجور د دیحرف نزن انگار با -
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 رو گرفتم رو کلش. اسلحه

 

 .یتو بگ یباشه، باشه هر چ - یکیو

 

 رو تخت. طناب رو چهار قسمت کردم و دست و پاش رو به تخت بستم. رفت

 

 تا کارم رو کنم. یزن یحرف نم -

 

 !؟یکار کن یچ یخوا یمگه م - یکیو

 

 .رمیخوام ازت عکس بگ ی. میمچیک یگ یم نیخفه شو. رو به دورب -

 

 کارو نکن. نیکنم ا یخواهش م - یکیو

 

 باشـــه! ؟یگ ینم -

 

 سمت اسلحه. رفتم

 

 گم. یباشه م - یکیو

 

 پنج تا عکس خوشگل ازش گرفتم. چهار

 

 شود! یبوک چه عکس سیبه به تو ف -

 

 در اومد. شیگر

 

 نکن. یمن باز یبا آبرو - یکیو

 

 .زیمن اشک تمساح نر یبرا -

 

 نوشتم. اسلحه رو جلوش گرفتم. نشییپا میمن ک یو اگه گفت دمیآرم خنده رو کش نهیبا چسب بستم. رو آ دهنشو

 

 .یکن یخداحافظ یبهتره با زندگ -

 

 بزنه. غیخواست ج یخورد و م یوول م یجاش ه تو

 

 دو، سه. ک،ی!؟ یآماده ا -

 

ظالمم. اسلحم کجا  نیپرهام. فکر نکن شیبرو پ یتون یش راحت شدم. حاال اگه ماز دست شیکردم. آخ کیبار بهش شل چند

بوس براش  هیشد  سیخ یحساب ی. خودم رنگش کردم. وقتاسیآب پاچ یتفنگ اسباب باز نیکه دستمه از ا یبود؟! اون

 نیاسگله ها ا نمیکنه! ا یم یچه غلط نمیپنجره پرهام کردم بب زونیوخودمو آ رونی. گاماس گاماس از برونیفرستادم و اومدم ب

 لمشیف نمیشکنه! پشتش به من بود. اومدم جا به جا شم بب یهم م ی. چه تخمه انهیب یم لمیموقع نشسته رو تختش داره ف

زدم  میاز خونه ج عیچپم داغون شد! سر ی. مچ پانییگرفت تعادلم رو از دست دادم و شوت شدم پا یدونم پام به چ ینم هیچ

از بابت پرهام  المیکه درد دارم اما خ نی. با ادمیمسکن خوردم و رو تخت دراز کش هیخونه جم.  دمیو سالنه سالنه رس رونیب

 رو بگو تا صبح چه کنه؟! حقشه تا اون باشه دنبال شوهر مردم نره! یکیتونم با آرامش بخوابم. و یراحته و م
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 می. وارد خونه شددمیترس یلیمرده! نکنه خفه شده! خ یکیخبره؟! نکنه و جا چه نیخونه پرهام. اوه اوه ا میبا سامان رفت صبح

 پرهام. شیپ میجا بودن. رفت نیا گارداشیو باد امیلیو

 

 افتاده؟ یچه اتفاق - سامان

 

زنه  یرو صدا کنه در م یکیره و یاز خدمه م یکیبرسونه. صبح  بیآس یکیخواسته به و امیلیو یاز دشمنا یکیظاهرا  - پرهام

زنگ زدن خبر  امیلیگذاشتن. به و غامیپ نمیدهن و دست و پاش رو بستن. رو آ نهیب یرو م یکیره داخل و یده، م یجواب نم

 .ستیمعلوم ن یچیه نامیدخترشه. از دورب شیدادن، االنم پ

 

 حالش چطوره؟ - سامان

 

 .دهیترس کمیخوبه، فقط  - پرهام

 

 ناراحت شدم. یآخ -

 

 اتاقم کارت دارم. ایسامان ب - پرهام

 

 بدونم؟ دیکه من نبا هیچه کار نیا -

 

 مردونس. - پرهام

 

 انیبه پا ادی. انتظارم زیکیرفتم سراغ و یخونه بودن، وگرنه م یکه محافظا همه جا فیح یگل کرده بود اساس میباال. فضول رفتن

آدم جواب داد.  نیع یکیقط سرشو تکون داد وف یلیبلند شدم به هر دوشون سالم دادم، و نییاومدن پا یکیو و یلی. ودینرس

 بزنم. یحرف هیدادم  حیبرم! ترج ای نمیدونستم بش ینم سادم،یوا فینشستن رو مبل بالتکل

 

 کنن؟! یکار نیهمچ ادی یمتاثر شدم. چطور دلشون م یلیسرتون آوردن خ ییچه بال دمیفهم یخانم وقت -

 

 تونستم کنم. ینم یکار چیبودن ه کریترسناکه! پنج تا مرد غول پ یلیخ یدون ی. نمدمیترس یلیآنا خ - یکیو

 

 !؟ییقدر غولم؟! اونم از نوع پنج تا نیمن ا یعنیابروهام رفت باال.  ناخودآگاه

 

 !نیو نترس هست یقو یلیکردم، شما خ یبله. اگه من بودم از ترس سکته م -

 

 کرد؟! یمن بود التماس م ی عمه

 

 .نیو چهار ساعته محافظ دار ستیبه بعد ب نی. از امیکن اطیاحت شتریب دیبا - یلیو

 

 و چهار ساعته با ما باشن. ستیتونن ب یکه نم نایا یچ یعنی - یکیو

 

 کنم. یهر دوازده ساعت محافظات رو عوض م - یلیو

 

 به من. رو

 

 سامان کجاس؟ - یلیو
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 جواب بدم جفتشون با هم اومدن. اومدم

 

 بله قربان، در خدمتم. - سامان

 

 لیتحو یپستت رو به محافظ بعد دیبعد با یمون یم یکیو شیبرناممون عوض شده. تو از هشت صبح تا هشت شب پ - یلیو

 .یبد

 

 بله آقا! - سامان

 

 .یر یم شیپ تیقبل یو اما تو، طبق همون برنامه  - یلیو

 

 بله. -

 

دو هفته رو  نیا نیتون یخودم هستن. م یمحافظا ستیبه شما ن یاجیمسافرت. احت میما به مدت دو هفته قراره بر - یلیو

 .نیاستراحت کن یحساب

 

 وسط. دیره؟! اومدم بپرسم سامان پا برهنه پر یپرهامم م مگه

 

 .نیمراقب خودتون باش شتریبله آقا. بهتون خوش بگذره. خانم شما هم ب - سامان

 

 ستن؟یما ن یمگه اونا محافظا م؟یبر یه خودمون نمخب آنا و سامان رو چرا همرا - یکیو

 

 رو گرفت. یکینگاه بهش انداخت من جا اون حساب کار دستم اومد. از جاش بلند شد دست و هی یلیو

 

 .میپرواز دار گهیرو جمع کن سه ساعت د التی. پرهام وسامیر یما م - یلیو

 

 ؟یپس کارم چ - پرهام

 

 دختر من؟! ایکارت مهم تره  - یلیو

 

 برام با ارزش تره. یزیاز هر چ ایدن نیتو ا یکیخب معلومه و - پرهام

 

 خوبه. پس آماده باش. - یلیو

 

 مبل انداخت. یما سه تا. پرهام خودشو رو میو رفت. موند نییگاو، البته بال نسبت گاو، انداخت پا نیع سرشو

 

 .نینیبش - پرهام

 

فهمم با هم  یسر وقت پرهام نره، اون وقت االن م یکیبه خودم زحمت دادم و دمیعذاب کش شبیهمه د نی. امینشست باالخره

 نایا یگاردایما رو با خودشون ببرن! اصال مگه ما باد ایشه نرن؟  یم یخدا چ ی!؟ دو هفته. ایخوان برن مسافرت. اونم چ یم

من ازش اجازه گرفتم که حاال  ستیره مسافرت! آخه ن یمن م یکرده بدون اجازه  طبرنمون؟ پرهام غل یپس چرا نم م؟یستین

که  ینقشه داشته! با مشت محکم یروز نیگرفت، نگو واسه همچ طیدو سوته برام بل یکیو ستین خودی! برهیاون بخواد اجازه بگ

 سامان به بازوم زد به خودم اومدم.
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 .ید یکنم جواب نم یعمو؟! ده ساعته دارم صدات م ییکجا - سامان

 

 !یاال تو چته؟! دستمو پرس کردح -

 

 .ید یکنم جواب نم یصدات م یآخه هر چ - سامان

 

 دو هفته چقدر بهمون خوش بگذره. نیسامان تو ا یوا -

 

 گرفتم. دستشو

 

 بهتره؟! میکجا بر -

 

 بهم چشم غره رفت. پرهام زل زد به ما. سامان

 

 مسافرت؟ میبر یدوست دار - سامان

 

 شه ها! ینم بمونینص ییطال یفرصتا نیاز ا گهیداره؟ د یبیآره مگه ع -

 

 .میر یم زمیباشه عز - سامان

 

 یزناس. به همه حسود ینه! کال چشمش دنبال همه  نیگ یپرروئه م نیگم ا یپرهام به سامان چشم غره رفت. من م یسر نیا

 شم. یرم زن سامان م یپره. آخرم م یداره م یقدرشو ندونست یدار یگریج نیکنه. زن به ا یم

 

 . سفر خوش بگذره.نیجمع کنم. شمام بر لمویبهتره برم وسا - پرهام

 

 نگه داشت. ی. سامان گوشه امی. جفتمون ساکت بودمیشد نیسوار ماش رونیب میاومد

 

 گردم. یرم زود بر م یم نیبش نیتو ماش - سامان

 

 ؟یبر یخوا یکجا م -

 

 .امی یدارم. زود م دیخر یسر هی - سامان

 

 ام؟یمنم همراهت ب یخوا یخب م -

 

 .ایب یاگه دوست دار - سامان

 

 مونم. یم نینه برو تو ماش -

 

 .دیخند

 

 نه؟! یرو دوست دار یکال مردم آزار - سامان

 

 مظلوم و ساکت باشه بدون اون نفر فقط منم، شک نکن. ایدن نینفر تو ا هیاگه  -
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 .امی یزود م نی! بشداسیآره از وجناتت پ - سامان

 

 چرونم. یجا غاز م نینداره. منم ا بیع ،یهم اومد یاومد رید -

 

 گذشت برام اس ام اس اومد. نیشد و رفت. پنج م ادهیپ نیماش از

 

 ؟یکن یکارا م یچ - پرهام

 

 هست؟ میا گهیجز عشق و حال کار د -

 

 رم مسافرت. یدارم دو هفته م - پرهام

 

 خوش بگذره. -

 

 رم؟ یم یبا ک یخواب بدون ینم - پرهام

 

 .ستیبرام مهم ن -

 

 شروع شه؟! یجور نیا مونیزندگ دیدوست داشتم با تو برم، اما! چرا با - پرهام

 

 مگه چشه؟ -

 

 .ستین هیبق نیکه هست ع یهر چ - پرهام

 

 !یش ینفر قانع نم هیباالس با  تیکنه تو تنوع کار ینفر ازدواج م هیازدواج کنه با  یآره چون هر ک -

 

 سازم. یرو م یزندگ نیکارم تموم شه برات بهتر نیبذار ا - پرهام

 

 گه بعد کارم. یزنه پرهامم همش م یحرف رو م نیهم میمستق ریهمه به فکر منافع خودشونن، سامان غ جالبه

 

 بعد کارم. یبگ گهید یکیسراغ  یبر یخوا یالبد بعدش م -

 

 یجا م نیهم ینخواست ای رانیا میکارم تموم شد با هم برگرد یدم وقت ینــــه، به خدا خودمم خسته شدم. قول م - پرهام

 دختر و پسر خوشگل، دخترمون به تو بره پسرمونم به من. هی. با میمون

 

بودم چطوره حاال من بفرستمش  نیا یمدت من مسخره  هیواقعا فکر کرده من از پشت کوه اومدم؟!  نی. ادمیبلند خند یصدا با

 سر کار؟!

 

 کنم. یو من انتخاب ماسم پسرمون ر -

 

 ؟ی. پسرمون چیپس دخترمونم من. دخترمون بشه هست - پرهام

 

 .نیاوم، راد -

 

 دلم هم هواتو کرده هم تنگ شده. - پرهام
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 .رونیرو پرت کنم ب یخواستم گوش یم

 

 جدا؟ -

 

 مواظبتم. شهیآره عشقم. بدون هم - پرهام

 

 که من مواظبتم. فعال

 

 ممنونم. یکن یم تمیکه حما نیاز ا -

 

 بهــــــــــار؟ - پرهام

 

 هان؟! -

 

 ؟یبار درست جواب بد هیشد  - پرهام

 

 بگو. -

 

 تر. یمیصم - پرهام

 

 بلـــــه. -

 

 .گهید کمی - پرهام

 

 .گهیحرفتو بزن د ادیخبـــــــــــــرت ب زمیجانم عز -

 

 گم همون هان بهتر بود. یم - پرهام

 

 .یحوصلم رو سر برد گهیبنال د -

 

 !؟یدوستت دارم، دوستم دار - پرهام

 

 داره. گذاشتم برات. یچه دله خجسته ا نیا

 

 ه؟یچ یدون یپرهام م -

 

 تو بگو تا بدونم. - پرهام

 

خوام بگم دوستت دارم؟  یم ی! هه فکر کردیش یآدم م یبخور ید، دو، دوس، دوس س، دوس ت، دو سه تا که پس گردن -

 زرشـــــــــــــک!

 

 بچه پرروئه کم کرده. سامان با دست پر اومد. یهر چ یرو نیا یعنیجوابش رو ندادم.  گهید

 

 ه؟یبرا چ لیهمه وسا نیا -
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 توئه. یبرا لیوسا نیا شتریبدم. ب ادی میراندازیبهت ت دی. بامیکن یکارمون رو شروع م ستین امیلیمدت که و نیتو ا - سامان

 

 .ستیبه آموزش ن یازیپس ن رم،یگ یسامان گفتم که اسلحه دستم نم -

 

 .یکن یکار رو م نیجونت در خطر باشه حتما ا یوقت - سامان

 

 !م؟یکار کن یچ میخوا یمگه م -

 

 .میکن یم یباز ریبا دم ش میدار - سامان

 

 تونم آدم بکشم. یباشه من نم یهر چ -

 

 خواد آدم بکشه. یانگار صد درصد م ن،یحاال تو آموزش بب - سامان

 

 !؟یهم بلد یراندازیتو مگه ت -

 

 کردم. یفضول هیهمه ورزشا  یآره منم مثل تو تو - سامان

 

 ها. قهیدق یلیخ میریمن نشونه گ -

 

 ؟یاِ با اسلحه کار کرد - سامان

 

 ییدابارم  هیپرت کردم پس کله دوستام. آهان  یی. مثال آشغال نشونه گرفتم از راه دور انداختم تو سطل، دمپاینه اون جور -

 بخوره! دیکه نبا ییشوت کردم جا بیس هیدر آورد حرصم گرفت  یباز یشهرستان یشوخ ثممیم

 

 با اسلحتم خوب باشه. یرینشونه گ دوارمینه بابا! ام - سامان

 

 یام س یپ تیگرفتم واردش کردم. سا یکیکه از و یپیکه سامان بهم داده بود نشستم. کل یلپ تاپ یخونه. تو اتاقم پا میرفت

 در لپ تاپ رو بستم. عیسامان اومد تو، سر دمید یرو م پی! داشتم کلیجون برو که معروف شد یکیرو ارسال کردم. و پیکل

 

 تنم نبود. یچیه دی! شا؟یدر بزن یستیبلد ن -

 

 اِ چه خوب! - سامان

 

 .ییپررو یلیخ -

 

 !؟یکه تا من اومدم زود جمعش کرد یدید یم یداشت یچ - سامان

 

 .هیناموس -

 

 لماس؟یمنظورت از اون ف - سامان

 

 ؟یاومد یکار دار ی. چایح یهم ب یتیترب یب یلیهم خ -
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 .نیسر تمر میبعد بر میناهار بخور میبر ایب - سامان

 

 برو اومدم. -

 

 صدات کنم. امیهمه پله رو ندارم دوباره ب نیحوصله ا میر یبا هم م رینخ - سامان

 

 کجان؟ هیبق -

 

 دونم. پاشو. یبابا رو نم رونیوستاش رفته بسارا با د - سامان

 

وضع تا  نیندارم وگرنه با ا ی! شانس آوردم استعداد چاقگهید نیدون یشه خودتون م یبحث غذا م ی. وقتنییپا میهم رفت با

 خوردم سرم رو آوردم باال سامان زل زده به من. یگاو بودم. غذام رو که حساب هیاالن قد 

 

 دم؟ ایشاخ در آوردم  ه؟یچ -

 

 کدوم غذا خوردنت رو دوست دارم. چیه - سامان

 

خجالت  یلیتو دهنم بود شوت شد رو صورتش. خ یتو گلوم و هر چ دیپر وهیحرف رو زد آبم نیخوردم تا ا یم وهیآبم داشتم

 رو درست کنم. می! بلند شدم خراب کاردمیکش

 

 شورم. یاصال نگران نباش االن صورتت رو م -

 

 زنگ خورد. مامان. میربت بود اومدم بردارم گوشپارج آب بغل ش هی

 

 ؟یسالم بر مادر گل خودم. چطور مطور -

 

 .یزنگ بزن هی ینکن یوقت دستت رو تو اون سوراخ گوش هیسالم.  کیعل - مامان

 

 زنم. یمن که زنگ م -

 

 ؟یتو راه ندار ین یآره جونه عمت! چه خبرا؟ ن - مامان

 

 ؟نه بابا حاال زوده. تو چه خبر -

 

 شن. یو مهرشاد دارن بابا م ثمیدو تا خبر توپ دارم برات. م - مامان

 

 زدم. غیج

 

 !؟یگ یراســــــــــت م -

 

 آره بابا. گوشم کر شد! - مامان

 

 گم. یم کیزنم تبر یمبارک باشه. زنگ م یبه سالمت -

 

 شم؟! یدارم عمه م یحال کرد - مامان
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آره جونه  ایگن عمته،  یده م یفحش م ی. هر کیفحش بخور یکل دیبه بعد با نیدلم گفتم عمه شدن که افتخار نداره، از ا تو

بود که رو  یتا به سامان خبر بدم امـــــا شربت ی. دستمو گذاشتم رو گوشستیجا جاش ن نیکه ا گهیعمت و چند تا موارد د

 !ختم؟یمن ر یعنیکرد.  یسرش چکه م

 

 !؟یشد یجور نی، تو چرا اتو -

 

 تلفن رو قطع کن دارم برات. - سامان

 

 کارو کردم؟! نیا یشد رفت باال. من ک بلند

 

 ؟یالو بهار هست - مامان

 

 جانم مامان بگو. -

 

 نشدم نوه هام دورم باشن. ریخوام تا پ یخواد. م یمن دلم نوه م - مامان

 

 لبم. یلبخند تلخ نشست گوشه  هی

 

 .میکن یم یفکر هی میبرگشت یبذار وقت ا،یتو اون سر دن امیسر دن نیبه موقعش. تازه من ا یعجله نکن همه چ -

 

 کار دارم. ی. برو دخترم، برو گمشو که کلیدون یپا داره. هر جور خودت صالح م هی شهیمرغ تو هم - مامان

 

 بگو تا خودم بعدا بهشون زنگ بزنم. کیمهرشاد تبرو  ثمیسالم برسون. از قول من به م یمراقب خودت باش. به همگ -

 

 ؟یندار یباشه. کار - مامان

 

 . قربونت خداحافظ.زمینه عز -

 

 .ی. بایقربونم بر - مامان

 

. در خواب ناز بودم حس کردم رو هوام، انگار دمینشم. تو اتاقم خواب یکار کنم؟ بهتره االن دور و برش آفتاب یسامان رو چ یوا

. شوکه شدم! چشمام خی. پرت شدم تو وان آب دیطول نکش ادیحالم ز نیده اما ا یم یجمع شدم. چه حال شتریبغلم کرده. ب یکی

 زدم. غی. جدیخند یبود و هرهر م سادهی. سامان وااالب دمیرو باز کردم و خودم رو کش

 

 بود؟! یچـــــــه کار نی. ایرو آب بخند -

 

 رجهی. رفت تو اتاقش تا اومد در رو ببنده شرمیحال سامان رو بگ دیمهم نبود. االن فقط با دم،یلرز یدنبالش. از سرما م دمیدو

و منم افتادم بغلش. کلم صاف رفت تو  نیشده. در بکوب باز شد. سامان افتاد رو زم ادیزورم ز دایجد یرفتم تو در. ناسالمت

 نییتند تند باال و پا نشیس یهام جون چشمت روشن. سامان قفسه ! پریتی! چه وضعـــــــــــهگردنش، لبم رو گردنش بود. اوهَ

گردنش و فشار  یشه. دستم رو گذاشتم رو یم یجَو رو عوض کنم. اوضاع داره خطر دیننه با یشد. سرم رو آوردم باال. آ یم

 دادم.

 

 پهلو کنم؟ هان؟! نهیس یگ ی! نم؟یکش یخجالت نم -
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 دستمم نگرفت. دستم رو بلند کردم. یجاش تکون نخورد. اصال تو باغ نبود. حت از

 

 ! الــــــــــو؟!؟یسامان خوب -

 

 زدم. غینداد. ج جواب

 

 سامــــــــــــان! -

 

 منتظرم. نییبرو لباسات رو عوض کن. سالن پا - سامان

 

. اوه سامان دمیزانومه با تاپ هم رنگش پوش یباال کمیکه  میسرمه ا داسیکمه انگار. شلوارک آد نمیتخته ا هیشد رفت.  بلند

 چشه؟! نیپرونه! ا یم یچه جفتک

 

 !ن؟ییفرما یدستور م یجناب من اومدم چ -

 

راهرو که پله  هیدوست داشتم بدونم توش چه خبره؟! در رو باز کرد  شهیدر که هم هیدستم رو گرفت برد سمت  شمیپ اومد

 !گهیسالن د هی ولیجا رو زد همه جا روشن شد. ا هی دی. کلادمسی. وانییخورد به سمت پا یم

 

 ه؟یجا سالن چ نیا -

 

 .یراندازیت - سامان

 

 !؟یچـــــــــــ -

 

 .یراندازی! گفتم ت؟یدینشن - سامان

 

 شه زندان. ذهنم رو خوند. ی. اون وقت منییداشته باشه بازم بره پا یا گهیدر د دیرو نگاه کردم شا اطراف

 

 .ای. با من بمیوقت رو هدر بد دیطبقس. نبا نیآخر نینگرد ا - سامان

 

 نه. ای هیدونم واقع یقسمت. داخل اسلحه رو پر کرد، نم هی میبرداشت با هم رفت نکیو ع یتا گوش دو

 

 .رمیگ ی. االن هدف میکن یم سادنمیخوب نگاه به دستام، پاهام و وا - سامان

 

 بود. یعال شیراندازیتو حلقم! ت ژستت

 

 ه؟یواقع رایت نیا -

 

 رو بشکنه. حاال نوبت توئه! شهیتونه ش یکه م هیقدرت شتابش جور ینه ول - سامان

 

 در آوردم. حرصش در اومد. یژست گرفتم و مسخره باز یکل

 

 ؟ی. آماده استین یبهار االن وقت شوخ - سامان

 

 .یحال کن رمینشونه بگ هیخب بابا توام. االن برات  -
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 زدم اال هدف. سرمو خاروندم. یمن بود. به همه چ یگرفت بهتر از نشونه ها یبند انداز نشونه م یصغر اگه

 

 شه. ینکن. درست م دیناام ادیاولشه خودتو ز -

 

 دو تا دستاشو گذاشت رو دستام. سادیاسلحه رو دوباره پر کرد. پشت سرم وا داخل

 

 !؟یدی. فهمیکن یحواستو قشنگ جمع کن. رو هدفت تمرکز کامل م - سامان

 

که از دستش خالص شم  نیا یخواد تمرکزم داشته باشم. برا ی. اگه دستشو برداره بهتره، صاف تو بغلشم مستمیکه ن نفهم

تو سطل  یکن یقبل آشغال پرت م یمثل دفعه ها یدادم، فکر کن دار یم یحواسمو دادم به نشونه. به خودم دلدار یهمه 

جفتمون از  یکردم. سامان زد صفحه اومد جلو. چشما کیسر هم شل پشتچشممو بستم و نشونه گرفتم.  هینداره که.  یکار

 کاسه در اومد. همش به مرکز خورده. خودم بودم؟! نه نبودم.

 

 .نمیبزن بب گهیبار د هی ایب - سامان

 

 دارم. یبیشد. کال تو ورزش استعداد عج ینشونه گرفتم. خودمم باورم نم دوباره

 

 !؟یما رو سر کار گذاشت یکارت حرف نداره. مرگ من راستشو بگو قبال کالس رفت - انسام

 

 نه به خدا کالسم کجا بود؟! -

 

که  نییپا فتنیگفتم چون دوستم دارن صاف م یگرفتم با خودم م یپرنده ها رو نشونه م یبچه که بودم با تفنگ ساچمه ا البته

 یچیبود ه یکردم. توش خال یم یباز ییرایتو پذ ایساچمه ا نیبارم داشتم با هم هیکردم.  یها رو نفله م چارهی. نگو بشمیپ انیب

 مامانم. شیساعت رفتم پ هیزدم بعد  یم ریت یو الک دمیکش یساعت خشابش رو م هینداشت. 

 

 مامان؟ -

 

 زم؟یجونم عز - مامان

 

 دستتو ببر باال. -

 

 گفتم: کیش یلیخ نییاال سرم آوردم پالبخند زد دستشو برد باال. منم تفنگو از ب بهم

 

 بَنــــــــــگ! -

 

 یکی. دستشو برداشت و اومد جلوم دمیکنه هرهر خند یم یباز لمیزد و صورتش رو گرفت فکر کردم داره ف غیج هوی ننم

 ابروش قرمزه. نیوسط ما ب قایدق دمیخوابوند تو گوشم. شوکه شدم! د

 

 نداشت. ریکردم ت کیشل یساعت الک هیمامان به خدا من  -

 

 ریخود خ هیداستان واقع نیحرفه شدم! ا نیا الیخ یب گهیهمون جا جلو چشمم تفنگ رو گرفت و خردش کرد. منم د مامان

 هوده از پشت بستم. نیجومونگ و راب ینشونه گرفتم. دست هر چ گمیرو سر مامانم در آوردم. چند بار د ییبال نیهمچ دمیند

 

 .میکن یشرط بند ایب - سامان
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 ؟یچ -

 

 ده. یبه هدف زد به بازنده دستور م شتریب یهر ک میریگ ینشونه م - سامان

 

 قبول کردم. یبود، ول سکیکه ر نیا با

 

 باشه قبول. -

 

 گردم. یجا باش االن بر م نیهم - سامان

 

 نیو توپ و از ا بیبعد برگشت اونم با دست پر. چند تا س نی. رفت پنج مینکن عیضا نیخودمو سپردم به تو. منو جلو ا ایخدا

از بادکنکا رو کش  یکی. ختیچرت و پرتا دستش بود. همه رو با نخ به چند جا وصل کرد. چند تام بادکنک باد کرد توشون آب ر

 رفتم واسه روز مبادا.

 

 ؟یخب حاضر - سامان

 

 آره. -

 

 تو اول بگو کدوم رو بزنم؟! - سامان

 

 که اون گوشس. بهیاون س -

 

 دیزد، پس با یموند. من زدم خورد. موند سامان که اونم صد درصد م یکی. آخرش میگرفت یبه هدف. تند تند نشونه م زد

. دستش کج شد و به هدف دمیکش یبنفش زرد قنار غیج هیکنه  کیکنم تا خودم برنده شم. نشونه گرفت تا اومد شل ینامرد

 نخورد.

 

 شد؟! یچ - سامان

 

 من بردم. ولیبه هدف؟ اِ نخورد که. ا یزد نمیفکر کردم سوسکه. بب یوا -

 

 .یتو حواسمو پرت کرد هینامرد یجور نیا رینخ - سامان

 

 . و امــــــــــــا شرط.ینکن کیشل یخواست یبه من چه م -

 

 .ستیگفتم قبول ن - سامان

 

 نداره. یمنم گفتم به من ربط -

 

 دما. یسخت باشه انجام نم - سامان

 

 .اریب یو صندل زیم هی. برو برام ستیسخت ن ادینه ز -

 

 !؟یچ گهید - سامان
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 حرف رو ندارما. هیتکرار  یحوصله  نیبب -

 

 رو آورد. یو صندل زیم

 

 خواد. بدو. یم ینیریشربت، ش وه،یدلم م -

 

 .زیم یکنه. همه رو گذاشت رو یمعلومه تو دلش داره هزار تا فحش بارم م افشیق از

 

 خوام. یرفت شکالتم م ادمیاِ  -

 

 رم باال. یهمه پله رو نم نیا گهی. من دیهمون موقع بگ یخواست یم - سامان

 

 . بــــــــرو.ینکن یشرط بند یخواست یم -

 

 ی لهی. وسنییپا زیبادکنکه که توش پر آب بود و به سقف بستم، اومدم از رو م زیم ینخ برداشتم رفتم رو هی رونیرفت ب تا

 به سامان بدم. یزیاز چ یکه ذره ا نیرو با ولع خوردم. بدون ا یآماده شد. نشستم همه چ مییرایپذ

 

 جلو. ایب -

 

 با لباسش پاک کردم. ی. دستم رو اساساومد

 

 ه؟یچ یدون یم - سامان

 

 ه؟یچ -

 

 دستام خفت کنم. نیدوست دارم با هم - سامان

 

 . االن دور دوِر منه.یتون یدِ آخه نم -

 

 .زیانداختم رو م وپاهام

 

 ماساژ بده. کمیکنه.  یدرد م یلیچپم خ یمچ پا -

 

 عمرا. - سامان

 

 ؟یزنن توام نامرد یقولشون م رینامردا ز -

 

 .ارمی یرو در م شیبه موقعش تالف زمیتو اون روحت. عز یا - سامان

 

تو اسلحم داشتم.  گهید ریت هیکار کوچولو مونده.  هیبدم؟ بسشه باالخره اونم واسه خودش غرور داره. آهان  یچه دستور گهید

 شد رو کلش. دستم رو بردم باال. یبَنـــــــــــــگ! آبا خال امیسر سامان رو نشونه گرفتم و به قول بچگ یبادکنک باال

 

 تو وان. پاهامم بسه. یکه پرتم کرد نیا یناراحت نشو تالف -

 

 برداشتم. زیم یرو از رو پاهام
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 م؟یکار ندار گهیجا د نیا -

 

 نه. - سامان

 

 .یصندل یرو رفتم

 

 .شهیآخر نیباال. ا یمنو ببر یبد یکول دیبا -

 

 . مگه من حمالم؟!اهیصد سالِ س - سامان

 

 ؟یقدر نامرد نیا یعنی -

 

 زل زد بهم. اومد سمتم پشتشو کرد. غضبناک

 

 بپر باال. - سامان

 

 .رونیچند بار انداختم باال. دستامو انداختم دور گردنش پاهامو گرفتم دورش. رفت ب ابروهامو

 

 ؟یکن یچراغا رو خاموش نم -

 

 نم؟یب یرو م ییبه نظرت اون وقت جا - سامان

 

 .یکن یبعدا خاموش م هیخب چه کار -

 

 گهیپله د کیبرقا رفت. سامان هم پاشو  هویتاسف تکون داد. از پله رفت باال. شش هفت تا پله رفت باال که  یاز رو یسر

. سامان راحت بود نیزم یشدم ضد ضربه. با کمر افتادم رو یواقع یبه معنا یعنی. نییپا میگذاشت باال که از پشت شوت شد

 من. یچون افتاد رو

 

 .دیَ آخ کمرم. تو روحت! پرس شدم. ننت برات بگر -

 

 سمتم. دستشو گذاشت پشت سرم. برگشت

 

 ! سرت نشکسته؟!؟یبهار زنده ا - سامان

 

 نامه داده؟ یبه تو گواه ی. خاک تو سرت! آخه کیکمرمو شکست یوا -

 

 .دیخند بلند

 

 داره؟ یچه ربط - سامان

 

 .یرو باال بر ریمس هی یستیبلد ن -

 

 .دیرو ند ییخب چشمم جا - سامان
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 رون؟یب یایاز بغل من ب یخوا ینم انایاح -

 

 وام؟مگه تو بغل ت - سامان

 

 ده. یطور نشون م نیشواهد ا -

 

 چه نرم شده. نیگم زم یا م - سامان

 

 بکش کنار. -

 

لبم  یلبشو رو یشدم تو بغلش و گرم دهیکش یسرم بود. اومدم بلند شم ول ری. هنوز دستش زمینزد یحرف چیبه جا شد. ه جا

مدت منو جا به جا  هینداشت. بعد  دهیکردم، فا ی. سفت منو گرفته بود. همش تقال مرمیحس کردم. خواستم ازش فاصله بگ

 .م. سرش رو برد سمت گردننیزم یکرد و گذاشت رو

 

 .یکنم. من متاهلم. تو مثل داداشم یسامان ازت خواهش م -

 

 نکرد. انگار به خودش اومد. از روم بلند شد. داد زد. یکار چیخورد. ه ینفساش به صورتم م یگرم

 

 !یلعنتــــــــــ - سامان

 

 شد. یم دهیشن یبه خوب واریمشتش به در و د یصدا

 

 بهار منو ببخش! - سامان

 

کنه ها! اما من  ی. چقدر پرروئه نکرد بلندم کنه. خوبه بهش گفتم کمرم درد مدمیرفت باال رو شن یپاش که از پله م یصدا

شه. تا االن  یم یلیو یلیکنه دلم ق یچم مپره ما یم یکیجنبم کنن. تا  ی. خاک بر سر بستیانگار پرروترم خجالت تو وجودم ن

 یدعا د،یکش یم کیبار یبوده. جنبه ندارما. خوب شد جلوشو گرفتم وگرنه کار به جاها یکیکار رو کردن و احساسم  نیسه نفر ا

 توبــــــــــــه! ایشد. استغفرا... خدا یننم که در حسرت نوس مستجاب م

 

راه پله ها. رفتم باال. سامان تو سالن نبود. اومدم برم تو اتاق  یبه نرده  گمیدستم به کمرم بود دست د هیجام بلند شدم.  از

 در اتاقش. گوشم رو چسبوندم به در. یجلو دمی. رسرمیپسره بگ نیآمارم از ا هی یواشکیخوابم گفتم بذار 

 

 نیدم. ا یگوش نم گهیاحساس دارم. نه د ستم،یکه ن تونم ادامه بدم. به خدا منم آدمم از سنگ ینم دم،یبر گهید - سامان

 که من دارم؟ به درک من دوستش دارم! هیچه وضع

 

توام  ؟یزن ی. نکنه! نه بابا چرا حرف مفت مستیسامان ن یتو زندگ یدونم کس یکه من م ییزنه؟! تا اون جا یحرف م یبه ک راجع

کرد! به من چه که دوستم داره. من اخالق و رفتار  یبوست نم یکه اون جور ی. برو بابا اگه مثل سارا بودییبراش مثل سارا

که زن کس  فتم،یپرهام م ادی نمیب یصورتش رو م ی. اما وقتستیبا پرهام ن سهیمقا بلدوست دارم اصال قا یلیسامان رو خ

 چسبوندم به در. شتریفکر کنم. گوشمو ب یتونم به کس یبا پرهام مشخص نشه نم فمیکه تکل ی. تا زمانگمید

 

 ؟یفهم یشم، م یم وونهیتا اون موقع د ؟ی. آره داغونم! اگه منو نخواد چستین میادامه داره؟ نه حال یباز نیا یتا ک - سامان

 !وونهید

 

 .رونیبه در گفتم االنه که از اون ور در بزنه ب دیبس گوشم چسب از
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 کنم. یخوام زندگ یداشته باشم؟ م یعاد یزندگ هیشه بتونم  یم یک - سامان

 

 شیعصب ی. صدارمیشد سرمو باال بگ یفضوله. روم نم یلیگه خ یدر اتاق باز شد. پرت شدم تو اتاق. آبروم رفت! االن م هوی

 بلند شد.

 

 .رمیگ یبعدا تماس م - سامان

 

 به من. رو

 

 ؟یپشت در یاز ک - سامان

 

 .سادمیبلند شدم و رو به روش وا نیزم از

 

 ن اومدم.اال نیمن، من هم -

 

 ؟ییجا نیا یدروغ نگو. از ک - سامان

 

 گم االن اومدم؟! کارت داشتم خب. یم یفهم ینم ؟یزن یچته؟! چرا داد م -

 

 ابرو باال رفته. یتا هی نهیبه س دست

 

 شنوم. یبگو م ؟یکارم داشت - سامان

 

بنداز تو سرم  یفکر هیکنم  یپنج تا صلوات نذر م ایبدم؟ خدا لشیتحو یموقع باز شه. حاال چه چرت و پرت یکه ب یبه دهن لعنت

 کار برام بکن. هیبدم، خدا جون پنج تا هـــــا! قربونت برم  نویجواب ا

 

 .گهیبگو د ؟یمگه کارم نداشت هیچ - سامان

 

 رفت. ادمی یا از بس سرم داد زد -

 

 ؟یمنو مســـــخره کرد - سامان

 

 خواستم. یم ید یاومد. س ادمیآهان  ه؟یمسخره چ -

 

 ؟ی! برا چه کار؟ید یس - سامان

 

. حداقل واسه دل ستمیجور جاها رو بلد ن نیمنم ا یبر ینم رونیرقص. گفتم حوصلم سر نره! تو که منو ب یبرا ید یاوم، س -

 بدم. یقر هیخودم 

 

 لبخند زد. بهم

 

 رون؟یب یبر یدوست دار - سامان

 

 که تو خونه بمونم. نهیآره بهتر از ا -
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 م؟یبا هم بر یخوا یم - سامان

 

 نبره! یهر ک -

 

 نشدم. مونیبدو حاضر شو تا پش - سامان

 

 بابا دمت گـــــــــرم! -

 

به بازوش. صداش در اومد. لباسامو  دمیمهم کوب یکینشم. به جاش  کشیشدم. بهتره فعال نزد مونیبپرم بغلش پش اومدم

. دست نیی. هنوز وارد نشده از همون باال قر دادم تا پانییپا میرفت یز پله ما دیباحال. با یسکوید هی میعوض کردم با هم رفت

 وسط. میسامان رو گرفتم و رفت

 

 .ادی ینم شیفرصتا پ نیاز ا گهیکن، د یخودت رو خال یحساب - سامان

 

 .یاری. فقط اگه تو منو بادی یچرا خوبشم م -

 

 کارا کنم. نیاز ا ادی یم شیکم پ - سامان

 

 م؟یاریب گهید یخوا یرقصم نم یقدر خوب م نیمن که ا -

 

 ؟یدار ییبهت گفته اعتماد به نفس باال یتا حاال کس - سامان

 

 بار نرفتم. ریگفتن اما من ز ییچند تا هی -

 

شد. هر کس  یمسابقه شروع م گهیساعت د میدن. تا ن یم زهیکنن و به برنده جا یمسابقه رقص برگزار م هیکردن امشب  اعالم

. حرص خوردم امی یدر آورد گفت نم یباز یعوض م،یما هم بر ایکرد. به سامان التماس کردم ب یرفت ثبت نام م یاست مخو یم

االنه  ولی. اشمیگوشه مظلوم نشستم بلکه دلش بسوزه. اومد پ کینثارش کنم.  یکف گرگ هیخواستم جلو همه  یاز دستش، م

 .میاسممون رو بد میبر ایخواد بگه ب یکه ذوق مرگ شم. حتما م

 

 بهـــــــار؟ - سامان

 

 باز شد. شمین

 

 جانــــــــــم؟ -

 

 !زهیگم چ یم - سامان

 

 خاروند. سرشو

 

 بگو. -

 

 گردم. یمن برم زود بر م نیجا بش نیهم - سامان

 

 خوشحال و شاد. یلیخ
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 ؟یبر یخوا یکجا م -

 

 بغل. نیهم یی. دستشوستین یدور یجا - سامان

 

 لب: ریکه سه نشه جمع کردم و ز یآروم جور یلیرو خ لبخندم

 

 برو بترک. -

 

 ؟یگفت یزیچ - سامان

 

 .ایگفتم زود ب -

 

 آهان. باشه. - سامان

 

به  دیکه با هیمسابقه جور طیخواد شرکت کنم. شرا یباشه؟ خب منم دلم م یتونه عوض یخورد. آخه آدم چقدر م یخونمو م خون

 دایراه حل پ هیشد.  زونیآو ی. لب و لوچم حسابمیرفت یکردم م ی. کاش پرهام بود حداقل اونو خرش ممیصورت زوج باش

 یمسابقه. همه م نیتو ا میبر ادیب یکیبلکه  دمیرقص یاومدم و با لوند یرقص. اون قدر افه خرک ستیکردم. رفتم وسط پ

 یگ یاز عقب دست زد به پشتم. منو م یکی هویکردم.  یم رو انتخاب نشونی. منم داشتم بهتردنیرقص یاومدن جلو و باهام م

 کمیبا لبخند جوابشو دادم.  منمبهم لبخند زد  یکلیقد بلند و ه ،یپسر مو قرمز مدل خروس هیمتورم شد. برگشتم  رتمیرگ غ

بود که به سر و  ییرو شونش. مشتا دمی. چهار قدم رفتم عقب بدو پردمیشک نکنه. رفتم پشتش دور و برو د دمیباهاش رقص

اون جا اومدن. بهشون اعتراض کردم،  نیزد از درد. دو سه تا از مسئول یگرفتم عَربده م یزدم. گوششو چنان گاز یصورتش م

کنار.  دیاومدم باز برقصم، سامان دستمو گرفت و منو کش رونی. پسر رو پرت کردن برونیمحترمانه که پرتم نکنن ب یلیالبته خ

 !هیچه عصب نیاوه ا

 

 جا. نیا ارمتی یاول و آخرم باشه که م ینکن که دفعه  یکار - سامان

 

 کار کردم؟! یمگه چ -

 

 ؟یبود به پا کرد یچه علم شنگه ا نیا - سامان

 

 مگه من مقصر بودم؟ -

 

 نرقص؟! یجور نیا یکس یوقت جلو چی. مگه بهت نگفتم هیآره تو مقصر - سامان

 

 اصال دوست دارم به خودم مربوطه. -

 

 به من مربوطه! یکن یهر کار یکن یم یکه با ما زندگ یتا زمان - سامان

 

 رم. یکنم م یرو جمع م لمیوسا میبرگشت یباشه وقت نه؟یا مشکل تو ا -

 

 شکنم. یاون قلم پاتو م ،یرو کن یکار نیهمچ یجرات ندار - سامان

 

 داشته باش! رتیواسه خواهر خودت غ یدار رتیغ یلیتو اگه خ -
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به خواهرش کردم؟! خودشم  یاحترام یزد؟! مگه ب یلیخوابوند تو گوشم. شوکه شدم. سامان به من س یکیلند کرد و ب دستشو

 .مونهیکالفه شد از چشماش معلومه پش

 

 .دیبشه. کنترل خودم رو از دست دادم. ببخش یجور نیخواستم ا ینم - سامان

 

 نزدم فقط زل زدم بهش. یحرف چیه

 

 نگام نکن. غلط کردم، اشتباه کردم. خوبه؟ یجور نیا یبکوب تو صورتم، ول ایبزن! اصال ب یحرف هید آخه  - سامان

 

 نذاشت. رونیب امیاز کنارش رد شم دستشو انداخت دور کمرم و بغلم کرد. خواستم از بغلش ب اومدم

 

 طاقت قهرت رو ندارما. گه،یببخش د یبهار - سامان

 

 بعد ازم فاصله گرفت. نیبود. دو سه م زونیجور آو نی. دستام همختمیا اشک رصد یبابام افتادم. ب ادی یگفت بهار تا

 

 بال رو سرت آورد. بذار صورتتو پاک کنم. نی! بشکنه دستم که ا؟یکن یم هیگر یدار - سامان

 

 .مینیدستمال در آورد و اشکام رو پاک کرد. دستمال رو برد سمت ب بشیج از

 

 .یکن راحت ش نمیف هی ایب - سامان

 

 پس زدم. دستشو

 

 برو گمشو. -

 

 !؟یا پس آشت - سامان

 

 .یاالغ یلیسامان تو خ -

 

 جبران برم اسممون رو واسه مسابقه بدم؟! ینظر لطفته. چطوره برا - سامان

 

زل زد بهم. سرم رو  دمشید یچشم ریباز گند زدم. ز یبغلش و لپش رو بوس کردم. وا دمیقدر خوشحال شدم که پر اون

 .نییانداختم پا

 

 غلط کردم! -

 

 خندش بلند شد. سرمو آوردم باال. یصدا

 

 .ادی یاصال بهت نم یشرمندگ - سامان

 

 به صورتم. دمیرو کش دستم

 

 تابلوئه؟! یلیا خ -

 

 .امیآره. صبر کن برم اسمو بدم ب - سامان
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حواسم رو جمع کنم. سامان  دیله. باشرط عق اطیگن احت یم مینداشتم، اما از قد یبده. به جون خودم از کارم منظور رشیخ خدا

 اومد.

 

 ؟ینوشت -

 

 ناراحت بود. افشیق

 

 شرکت کننده ها پر شده. تیگن ظرف یکنن، م یرو قبول نم یکس گهید - سامان

 

 ؟یچ یعنی -

 

 .میشرکت کن میتون ینم یعنی - سامان

 

 .یدونم مخصوصا لفتش داد یدلت خنک شد. من که م ای. بیناز کرد ی. هگهیتوئه د ریهمش تقص -

 

 ! من که رفتم.ه؟یچه حرف نیا - سامان

 

 .گهید یدفعه  کینداره. حتما قسمت نبود. حاال  بی. عیبگ یزیخواد چ ینم -

 

اونا بودم. تو دلم  یکاش جا یخوردم ا یرفت و من حسرت م یحاضر شدن. مسابقه شروع شد. دونه دونه شرکت کننده م همه

اومدن رو سِن. رقصشون واقعا افتضاح بود،  یم یاز شرکت کننده ها با چه اعتماد به نفس یدم. بعضفقط به سامان فحش دا

خواست به  یدلم م یلیبزنن! اعتماد به نفسشون درسته تو حلقم. خ یبلبل سوتما  یدر برابر رقص جواد انیب دیبا نایا یعنی

 دونم! ینم یَمشت بزنم. به چه مناسبت یپس گردن هیسامان 

 

 آخر؛ سامان و آنا! یو اما شرکت کننده  -مسابقه  مسئول

 

 افهیمن با ق نیاحتماال ما رو از دور تحت نظر داره. به خاطر هم یکیو انیبه ما شک کرده، به خاطر جر یلیگفت چون و سامان

 دمیبرنده شن. دور و بر رو د انیا شاالیا میبر میماست. ما که نتونست نیاسمش ع یکی. هـــــِــه چه جالب امی ینم رونیب میواقع

شه  یرو نم میاما ذوق مرگ ه،یلینمردم خ یو منو برد رو سن. از خوش دی. سامان دستمو کشدمز یم دینرفت. داشتم د یکس

 . با شعر:میسادیهم وا یکرد. رو به رو شیکار

 

 تو. یمن فدا یاله -

 

 .دیخند

 

 تو. یخنده ها یفدا -

 

 باز شد. شتریب ششین

 

 تو. یخار بره به پا هیاگر  -

 

 کردم. منتظر نگام کرد. مکث

 

 !یحواستو جمع کن یخواست یکارش کنم، م یجهنم چ -
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تو کار  میتند. رفت یآهنگ سالسا هیرو جمع کرد و اشاره زد آهنگ رو پخش کنن.  ششیرفتنش. ن ییدستشو یتالف نمیا حقشه

تو پام از زور درد قرمز شدم. بهش  دیه خودش گرفت چنان کوببشر ب نیسامان. ا یاز آهنگ گذشت پام رفت رو پا کمیرقص. 

 هیپس کلش. اونم دستاشو باز کرد اول  دمیاومدم و کوب یکیموج مکز هی ون! وسط رقصمیچشم غره رفتم. منم که اهل تالف

زد.  یزدم اما اون آروم م یمحکم م یلیبازو گرفت، مچش رو برگردوند صاف اومد تو چشمم. من خ هیاومد بعد  یکیموج مکز

دست و خنده بلند  یگرفتن. آهنگ که تموم شد صدا یم لمیشد که همه ازمون ف ی. جورمیزد یهم همو م میدیرقص یهم م

که  یکار افتضاح نیسر جامون. با ا میدی. تمرگجشیشه نت یم نمیا میپاره کن کهیرو ت گهیهمد تیوسط جمع یشد. آره خب وقت

 . بعد از مشورت داورا.یباال از خوش میکالهمون رو بنداز دیبا رونیاون جا پرتمون نکردن باز  میما انجام داد

 

 باال. انیشرکت کننده ها ب یلطفا همه  - یمجر

 

 میخواستم باهاش دعوا کنم اما االن همه حواسشون به ما بود. شد یبرد. م دیرفتم؟ بازم سامان دستم رو کش یم ییچه رو با

 . آروم:گهیدلقک مجلس د

 

 .رونیدر بره ب نیصبر کن پام از ا -

 

 لب. ریز

 

 .یکن یتون ینم یکار چیه - سامان

 

 چنده. لویک نیشمرن، بب یم زییشاهنامه رو آخر پا زمیصبر کن عز -

 

 .میبرنده دار هیخوب بود اما ما فقط  ی. کار همگنیمسابقه شرکت کرد نیکنم که تو ا یاول ازتون تشکر م - یمجر

 

 .ایتماشاچبه  رو

 

 .نیدست بلند بزن هیبه افتخار همشون  - یمجر

 

 دست و سوت بلند شد. یصدا

 

 .ننیبش هیکنم لطفا بق یکه اعالم م یسه نفر نیبه جز ا م،یما سه نفر رو انتخاب کرد - یمجر

 

 .مینشد عیتا ضا میبا زبون خوش بر ایب -

 

 از خداشونم باشه. میدی! مگه بد رقصیزن یچقدر حرف م - سامان

 

 دو نفرو خوند. اسم

 

 ؟یای ینم -

 

 نه! - سامان

 

 جهنم. -

 

 برم. اومدم
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 سامان و آنا! - یمجر

 

 .مینشستن و ما سه گروه موند هیدارن. بق والیخفته! ا یبایما رو انتخاب کردن؟! بابا دمشون ز یی. خداسادمیجام وا سر

 

بلندتون اعالم  یقایمحترم. نظر خودتون رو با تشو یایدست تماشاچ میسپار یقسمت رو م نی. اهیمساو تونیشماها را - یمجر

 ن؟ی. آماده انیکن

 

 بلــــــــه. - یهمگ

 

 گروه اول. - یمجر

 

 دست و سوت بلند شد. یصدا

 

 گروه دوم. - یمجر

 

 بود. یاز اول شتریب صدا

 

 و اما گروه آخر. - یمجر

 

 بلند شد. برگشتم سمت سامان. یو دست و سوت حساب غیج یصدا م،یما باش که

 

 اون لب و دهن رو جمع کن. - سامان

 

 هیتکون دادم.  یاومدم. دستمال سرم رو باز کردم دور سرم چرخوندم و کمرم رو جواد یجواد هی تیرو به جمع یخوشحال از

 هیخرد کنه. به زور منو  خواست دندونام رو یپرت کردم. سامان هم خندش گرفته بود هم م تیچرخ زدم و دستمالو رو به جمع

 جا نگه داشت.

 

 .یدختر آبرومو برد ریآروم بگ - سامان

 

. یکرد یواسه من چپ و چوله م افهیق یدونستم. اون وقت تو ه یما رو انتخاب کردن!؟ من که از اول م یدیسامان د یوا -

 ؟یدید

 

 !ییپررو یلیخ - سامان

 

 .ننیخوام برن بش یگم. از گروه اول و دوم م یم کی. بهتون تبرهیخب مشخص شد برنده ک - یمجر

 

 .نشستن

 

 مسابقه. نیا ی زهیو اما جا - یمجر

 

 ن؟یکنن فقط هم سشونیشکل دختر و پسر تو حالت رقص. خاک بر سر خس ییطال یمجسمه  هی

 

 آل. دهی. زوج انیبامزتون که همه رو به خنده انداخت یبه خاطر اجرا نمیا - یمجر

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 145 

 

 ازش رد شده. رمیت هیقلب بزرگ قرمز و نصف قلب کنارش  هی

 

 به شما. میمبلغ هزار دالر تقد ،یاصل کار ی زهیرسه به جا یحاال م - یمجر

 

. مینشست یو سوت گوشه ا قیتشو یزنه! بعد از کل یچشمام برق م نمیب ی. پول که میداد یرو م نیجان خب از اول هم یا

 گفتن. یم کیاومدن و بهمون تبر یم تیپاراز یگاه

 

 خونه؟ میسامان بر -

 

 ؟یخسته شد - سامان

 

 کار دارم. میآره کل -

 

 .میباشه بر - سامان

 

 .میشد نیسوار ماش تا

 

 من. ی. عروسک و مجسمه مال تو، پولش برامیکن میها رو تقس زهیجا ایسامان ب -

 

 ؟ییبچه کجا ؟یا زرنگ - سامان

 

 بده؟! کیگم دو به  ی. ممیمن کال آدم قانع -

 

 . خودم دلم خواست که پول رو بهت دادم.ایدیمال رهیپول مال تو اما فکر نکن سرم رو ش - سامان

 

 کنم. یگذره تک خور یقدر راحت از حقش م نیسامان ا یوقت هینامرد دمید

 

 . چطوره؟میکن یکل پول رو خرج معشق و حال و  میر یپول م نیروز با هم با ا هی یبود یخوب و حرف گوش کن یچون بچه  -

 

 . قبول.هیفکر خوب - سامان

 

 پس بزن قدش. -

 

 خوند. یخونه. جم داشت روزنامه م میدیرس

 

 سالم استاد. -

 

 ؟یسالم دخترم. خوب - جم

 

 ن؟یممنون شما خوب -

 

 شم. یمعلومه که خوبم، تازه امشب بهترم م - جم

 

 دونم؟ یو من نم هیجدا؟ خبر -
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 .ییجورا هی یا - جم

 

 ه؟یجالب شد. حاال چ -

 

 . بذار برا بعد شام.یفهم یبه موقعش م زهیسورپرا - جم

 

 کنم. یبخورم امشب حتما جبران م یزیشام! ظهر که نتونستم چ نیآخ گفت -

 

 کرد. یبا لبخند نگام م سامان

 

 .امی یبا اجازه برم لباس عوض کنم م -

 

 دنبالم اومد. سامانم

 

 ؟یبخور یزیچ ی! ظهر نتونستیاله - سامان

 

 خوردم؟ یزیمن چ یدینه تو که د -

 

 رفت! ینم نییدرسته از گلوت پا ینون بربر یگ یراست م - سامان

 

 حرفا رو نداره. نیگنجشک به مهمون غذا دادن که ا هیقدِ  زمیعز -

 

 دلم برات کباب شد. یجور نینگو ا یطفل - سامان

 

 ؟یبابات خبر دار زیتو از سورپرا یراست -

 

 سر داد. یطانیش یخنده  هی

 

 خفنه! یلیخ زشمیآره سورپرا - سامان

 

 !ه؟یبگو چ -

 

 شه! ینم زیسورپرا گهیاگه بخوام به تو بگم که د - سامان

 

 بگــــــــــو. گه،یخودتو لوس نکن د -

 

 عمرا! - سامان

 

 به در اتاقم. دمیرس

 

 فهمم. یجهنم نگو. باالخره که م -

 

مالم! همه رو  یبه صورتم م هیچرت و پرتا چ نیا نیهوا بخوره. َاه بب کمیرو برداشتم موهام  سمیعوض کردم، کاله گ لباسامو

 نخوردم! شتریدو پرس ب نیاشتها نداشتم به خاطر هم ادی. زنییپاک کردم. رفتم پا
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 باش. نییسالن پا گهیدخترم برو استراحت کن دو ساعت د - جم

 

 فعال با اجازه.باشه چشم.  -

 

داد. خسته تر از اون بودم که بخوام تکون  یهمش تکونم م یکیشدم.  هوشیب دهینرس نی. به دو مدمیتخت دراز کش رو

. نمیرو بب شیریتونستم اون س یبود و نم کیاز پشت بسته! کالفه شدم. اتاق تار شهیریس یکه بود دست هر چ یبخورم. هر ک

بار نه دو بار، خونه  هیزدم که گوش خودم کر شد. نه  یغی. چنان جشیریسچراغ کنار تخت رو روشن کردم، روم رو بردم سمت 

 یم یروم و دستش رو گذاشت جلو دهنم. ه دیمن پر غیزشت وحشتناک جلوم بود. با ج اهیآدم س هیسرم.  یرو گذاشتم رو

 ذاشت. یبزنم نم غیخواستم ج

 

 سکه نترس منم!ما نیبابا ا -

 

 .دیزد که سامان گرخ یتند م یکشتمش. قلبم به قدر یعنیرو زد باال. سامان!  ماسک

 

 !؟یزن یقلبته؟! وا چرا حرف نم یصدا نیا - سامان

 

 به دستش کردم. دستش رو برداشت. اشاره

 

 قدر ترس داره؟ نی. آخه ماسکم ایقدر بترس نیکردم ا یفکر نم - سامان

 

 کردم کنار. پرتش

 

 .یفتیکردن ب هیکنم به گر یم ی. کارارمی یرو سرت م ییبال نیصبر کن منم همچ -

 

 .دیخند

 

 !؟یزد غیو ج یدیمنو د یشد وقت یچه شکل افتیق یدون یم - سامان

 

 هـــان؟! -

 

 یشه. توام اون شکل یم یخیس خیخوره و س یزنن، موهاشون باد م یم غیهست که از ترس ج یکارتون یاتایشخص نیا - سامان

 !یشد

 

 ؟یکن یمنو مسخره م -

 

 من؟ یک - سامان

 

 نه من! -

 

شد. لباسام رو  رمیکشه. د یجم منو م یشدم. ساعت رو نگاه کردم. وا الشیخ یدنبالش. چند تا جفتک بهش پروندم، ب دمیدو

 . جم به ساعتش اشاره زد.نییعوض کردم و رفتم سالن پا

 

 .میو پنجاه تا شنا! بدو کار دار ستیدو ر،یتاخ نیم ستیب - جم

 

 !؟یچــــــــ -
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 ندارم! یکه شوخ یدون یم - جم

 

 .الیخ یرو ب یسر نیآخرمه. ا یاستاد دفعه  -

 

 نه برو. - جم

 

 ... یخواهش م -

 

 زد. داد

 

 گفتم نــــــــــه! - جم

 

 !دمیسگ البته بال نسبت ترس نیع

 

 چشم. -

 

که تو  یاز آخر و عاقبت کس نمیبهم داد. ا نیتمر یناقابل برم. دستام درد گرفت. کل یو پنجاه تا شنا ستیشدم دو مجبور

 استاد مرد داشته باشه. یرزم یهنرا

 

 اجازه هست برم؟! -

 

 دارم برات! زیکجا؟ گفتم سورپرا - جم

 

خواد به خاطر  یم دی! آهان شاه؟یسالگرد ازدواج، نه بابا! پس چ ست،یگه ها! اوم بذار فکر کنم؛ تولدم که ن یراست م ا

 زنگ زد. شیبه زحمت نبودم. با گوش یراض ـــــــــزمیبده! بـــه بـــه عز زهیپشتکارم بهم جا

 

 .نییپا ایب - جم

 

 خودم برم کمک؟ یخوا ی. خب منییپا اریگه کادو رو ب یم یرمز طونیش یا ن؟یهم

 

 ه؟یچ زتونیسورپرا نیبگ نیخوا ینم -

 

 .یصبر داشته باش هیکاف ادی یداره م زیسورپرا - جم

 

لطفت رو جبران کنم؟  یشم؟ آخه بعدا چطور یشرمندت م یگ ی! نم؟یچرا خودتو تو زحمت انداخت گری. جنهیجم چقدر نازن نیا

گذشت سامان اومد تو. تو  نیننت حاللت. پنج م ری! ششترهیکالسش ب یجور نیبودما ا دهیپوش یزیچ یلباس رسم هیکاش  یا

. چشمم به در بود سامان درو بست ارهیخوشگله که منتظرشم رو قراره ب زیاون سورپرا گهید یکینبود. حتما  یچیه دستش

 .دمی! جم رو د؟یچ یعنیاومد جلو. وا! 

 

 !یمبازره کن کیبا من و سامان دو به  دی! بایگرفت ادی یمدت چ نیتو ا ،یخوام هنر خودتو نشون بد ی. منهیا زمیسورپرا - جم

 

 ن؟یشه دوباره بگ یم دم،یفکر کنم اشتباه شن دیجانــــــــــم؟! ببخش -

 

 !یمبارزه کن کیدو به  دی. بایدیدرست شن - جم
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سمت در که فرار کنم، اما جم و سامان گرفتنم. همش تقال  دمیشونه هاش رو انداخت باال. با تمام سرعتم دو دمیرو د سامان

 ذاشتن برم؟! یکردم مگه م یم

 

 !ن؟یکن یم یاستاد شوخ -

 

 که بهت آموزش ندادم. ی. الکمینه کامال جد - جم

 

 .سادمیننت حاللت گ ... نه شکر خوردم! سر جام وا ریگفتم ش اگه

 

 م؟یبگذره بعد ادامه بد گهیمدت د هیشه  یم -

 

 .تهیموقع نینه االن بهتر - جم

 

 .امیباشه پس با اجازتون برم لباس عوض کنم ب -

 

 نه! - جم

 

 آب بخورم؟ -

 

 نه! - جم

 

 ؟ییدستشو -

 

 نه! - جم

 

با دو تا غول مسابقه بدم؟  امیخندش گرفته بود. تو دلم گفتم نه و نگمه، نه و دل درد. تو اون روح پسرت. آخه من ب سامان

دم برس. برگشتم درو به دا ایکنن! خدا سیخوان دهنمو سرو یمحترمانه م یلیبه دل دارن خ یزیچ یا نهیخوبه وا...! البد ک

 سمت جم. گشتم. باز بررنمیگ ینداره م دهی. فادمید

 

 استا ... هیچ یدون یم -

 

نکردم و با کله رفتم تو شکمش، پرت  یچشم و رو! منم نامرد یب یمشت خوابوند تو شکمم. دوال شدم و شکممو گرفتم. ا هی

 تو کمرم. کمرم رو گرفتم. دیو به جم لبخند زدم، اما سامان با پاش از پشت کوب سادمی. با افتخار صاف وانیشد زم

 

 !؟یگ یم یوسط چ نیا گهیتو د -

 

از دست سامان حرص خوردم  یبه قدر ایکنن! آخر یتا خوردم. نامردا انگار دارن با مرد مبارزه م شیدو تا زدم به جاش ش اگه

 مالحظه نکرد حداقل اون آروم بزنه. کمیخواستم دندوناشو تو دهنش خرد کنم.  یکه م

 

 بسه! گهیتو رو خدا د -

 

 .یادامه بد دیبا ؟یمگه چقدر مبارزه کرد - جم
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که ازشون  هیذره رحم ندارن. مشت و لگد هی. المصبا ستیننت خوب بابات خوب، بابا من دخترم زورم که مثل شما ن آخه

 بلند گفتم: یرو جمع کردم با صدا می. تمام انرژرونیره ب یدر م نیبره جنازم از ا شیجور پ نیاگه هم دمینخوردم. د

 

 مواظب باش استاد، پشتت! -

 

ضربه  هیحالته  نیتو ا دمیتا د سادیمنم از فرصت استفاده کردم اون قدر به پاش ضربه زدم تا افتاد. سامان شوکه وا برگشت،

 سمت در. درو باز کردم داد زدم. دمیتم دو. با تمام سرعنیتو شکمش، پرت شد زم میدلش زدم و آخر ریبه ز

 

 . با اجازه.زتونیاستاد ممنون از سورپرا -

 

 سامان بلند شد. یصدا

 

 !یفتیدعا کن دستم ن - سامان

 

. سادمیوا نهیرو در آوردم و جلو آ زمیتو اتاقم و درو بستم. واقعا معجزس از دستشون در رفتم خدا بهم رحم کرد. بل رفتم

 جیالل افل یکینکرده زبون و ییگن خدا یاز شمرم بدترن! نم نایقرمز شده. ا ینگاه تو رو خدا بازومو کبود کردن، شکمم حساب

 یقدر ساق پام درد م نیدونم چرا ا یپاره کنن؟ شانس آوردم فرار کردم. نم کهیمنو ت ثلم ینیشم؟! آخه درسته جوون نازن یم

خوام صد  یبود؟! م نیدارم برات. ا زیگفت سورپرا یم یجام کبوده. ه نی! اـــــــــــــالیخ ی. بکنه؟! پاچه شلوارم رو زدم باال

 یچ زیسورپرا نیسهمم از ا یول رم،یگ یتپل ازش م یکادو هی! منو باش گفتم االن ینداشته باش زایسورپرا نیاز ا اهیسال س

. یکردم، البته با جرزن یبوکس اشتباه گرفته! بازم خوب شد آبرودار سهی! اِ اِ سامانو بگو! نامرد منو با کیشد؟! جز درد و کبود

 شدم! هوشیدو روزه. دوش گرفتم و ب اینداره دن بیع

 

 کنم. درو باز کردم. یخودزن ا،یخور وهیخواستم با چاقو، البته م یاون قدر سارا و سامان در اتاق رو زدن که م صبح

 

 بکپم؟ چه مرگتـــــــــــونه؟! نیذار یچتونــــــــــه؟ چرا نم ه؟یچ -

 

 ؟یقدر بد اخالق نیا ی. چرا اول صبحریصبح بخ - سارا

 

 مونم! یسگ م نهوی. من اگه از خواب بد بلند شم عنیاز خواب بلند نکن یجور نیصد دفعه گفتم منو ا -

 

 .نییپا میبر ای. بمیکن یم دارتیبا آرامش ب گهید یباشه دفعه  - سامان

 

 .نیشما بر ستیگشنم ن -

 

 .ادی یحرکت بدش م نیکه بابا از ا یدون یم - سارا

 

 .امی یلباس عوض کنم م نیباشه شما بر -

 

 .اهایزود ب - سامان

 

 شم. یدو سوته حاضر م -

 

زدم، بلـــــــه  دید هیدور شدن  یحساب یرفتن اومد. وقت یم نییپاشون که از پله ها پا ی. صداسادمیبستم و فالگوش وا درو

 .دمید یخوابم. ولو شدم رو تخت و خواب پادشاه یراحت م الیحاال با خ شیتن. آخرف
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جا بمب  نینداشت. بلند شدم رفتم تو اتاق سارا، ا دهیتکون دادم. فا یرفت کلم رو ه یمزاحم رو صورتم رژه م یحشره  هی

 یپتو رو کال رو دم،یتو اتاق سامان رفتم. رو تختش دراز کش ی. مجبورختسیبه هم ر یترکوندن؟! اتاقش افتضاحه، همه چ

. فعال تا ادی یحرفا خوابم م نیا الیخ یکردم. ب یداشتم به زور قالبش م اهرداد. اگه خو یعطرشو م ی. تختش بودمیسرم کش

 بخوابم. کمینشده  داشونیپ نایا

 

 

 

*** 

 

 

 

که. وارد  دنیشد. خوشگل ند دهینگاها به سمتم کش یگذاشتم تو همه که با سامان اومدم شدم. تا پامو  ییسکویهمون د وارد

 یکردن. آخ ینگام م یجور هی. همه دمیرقص فریبا آهنگ آن دِ فلور جن یبرداشتم و قاسم آباد ینیس هیرقص شدم.  ستیپ

 ریدو تا به راست دو تا به چپ. بگ ـــــــا،یدم. ب یم ادیخودم به همشون  ارهند بیرقصم! ع یقدر قشنگ م نیحتما متعجبن ا

زدم و براشون دست تکون  نایدورب یهمه  یلبخند گل و گشاد برا هی. رنیگ یم لممیاون قدر خوششون اومده که ف یمنو. وا

جم و سامانه، حتما به  ری. همش تقصتآهنگ کمرم گرف یدونم چرا وسطا یدادم. نم ینشون م یروزیعالمت پ امیدادم، به بعض

! بذار تا آخر آهنگ براشون برقصم. ست؟ین یهمه متقاض نیا فیجور شدم. نود درجه خم شدم ح نیا روزید یتکاخاطر ک

جاهام که سالمه. اون قسمت  هیدادم. درسته کمرم گرفته اما بق یقر م یو پشتم رو ه دمیپر یم نییدستمو قر دادم و باال و پا

دادم. آخه من چقدر هنرمندم! بگم ننم برام اسفند  یت و دو تا به چپ تکون مگه الالالالال پشتم رو به دو تا راس یم کهآهنگ 

. گهید تنیشخص یکنن! ب یکه دست بزنن، هورا بکشن هو م نیچه اسگلن. جا ا نایدود کنه. آهنگ تموم شد. هـــــــــــه ا

نکنه بخوان بزننم! منم  ای. خدادمیدوئن سمتم، ترس یگنده دارن م ینر غوال نیا زدو تا ا دمید هویحده!  نیشعورشون در هم

 یجا پرندم پر نم نیبابا ا ی. ارونیشدم ب میفرار کنم، ج دنی. بهتره تا بهم نرسوفتمیتونم باهاشون در ب یکنه نم یکمرم درد م

و بر رو نگاه کردم بلکه  دونم! دور یرفتن نم یگور دومبودا. االن ک نیاون جا پر ماش شهیتونم راه برم. هم یزنه. منم که نم

من دزد  یکنه؟ به درخت بستنش. خدا جون خودت شاهد یکار م یجا چ نی! جـــــــــان! اسب ایزیچ ،یموتور ،یدوچرخه ا

مگه اسب نبود؟!  ؟کنه یکار م یجا چ نیاالغ ا نیسمت درخت طنابشو باز کردم. ا ا دمیبردارم. دو نویاالن مجبورم ا یول ستم،ین

 به بدنش. دمی. سوار االغه شدم پامو کوبدنیداد منم د ی. ارونیاون دو مرد اومدن ب یوا

 

 !وونیهـِــــــــره بـــــــــــرو ح -

 

 یبا ی. باهاشون بادنیدو یداشتن دنبالم م دم،ی. برگشتم پشت سرمو ددیدو یاسب م نیگاو زور داشت و ع نیکه ع الحق

از االغ اومدم  یفست فود هیدم  دمیکه هست به من چه! رس ی! جهنم هر چه؟یچ انیقدر خلوته؟! جر نیکردم. شهر چرا ا

! دن؟یکنن؟! خوشگل ند ینگاه م یجور نیا نایکم کم شلوغ شد. وا چرا ا ی. سفارش غذا دادم. نشسته بودم. فست فودنییپا

 لبورداشونیب یو عکسا غای. تو الس وگاس تمام تبلرونیندادم. غذامو آوردن با ولع خوردم. پولو دادم و اومدم ب یتیاهم

 یدر حال رقص بود. کل رزنهیهمون پ شونیو یت یتوریصفحات مان ،یجکسون کلیما هیرینوشته پ رشمیبود، ز رزنهیپ هیصورت 

 ،یمپلتپل  کلیقرمز، ه یمردونه، موها یرهنیپ ریکوتاه، ز هینیچ نیدامن چ هیگنده،  یلیخ یشلوار کرد هی. دمیبهش خند

چه  ی. نازدیرقص یداشت م ش،ینیخال بغل ب هیو  ی. دماغ کوفته ایبالشت گذاشت هیرو  شیانگار هر ور ،یناموس یپشتشم جا

ناز  ـــــــــــــزم،یده! عز یم یرو چه تکون نییتوبه. المصب پا ای. دستم رو گاز گرفتم خدادمیبهش خند رهررقصه! ه یباحال م

شد.  زونی. دهنم آونیتری. رفتم جلو ودمیرس یفروش نهیمغازه آ هیتو! سرم رو تکون دادم و به راهم ادامه دادم. به  یبش

. من، من چرا شلوار نییدستم رو آوردم پا عی. سررزنسیکه همون پ نیکه ... ا نی... ا ی... ا یبه صورتم. ا دمیدستم رو کش

قدر چاق شدم؟ دندونـــــــام! دستم تو دهنم کردم سه چهار تا از دندونام  نیجا چه خبره؟ چرا من ا نیخدا ا یپامه؟! ا یکرد

 یخواستن. اون قدر شوکه بودم که هر کار یم اامض ایگرفتن  یازم عکس م ایهمه بهم هجوم آوردن.  هویافتاده. نــــــــــــه! 

سر صورتم اومده. داشتم به چند تا پسر خوشگل و  ییرفته چه بال ادمیمدت گذشت انگار  هیدادم.  یخواستن انجام م یم

 از پشت زد به شونم. یکیدادم،  یامضا م یمامان

 

 هــــــــــــان؟ -
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 زد. دوباره

 

 بگــــــــــــــــو! -

 

 .دوباره

 

 هـــــــــوم؟ -

 

 .دوباره

 

 هــــــــــــوم زرتو بزن! -

 

 .دوباره

 

 م؟دار یمگه من با تو شوخ -

 

 یچ هی هیک نمیخوابوندم تو گوشش. خم شد. صورتشو آورد باال تا اومدم بب یکیتــــــــق  هیکه بدونم ک نیبدون ا برگشتم

 .سادهی. چشمامو باز کردم. وسط اتاق سامانم خودشم رو به روم وادمیمحکم خورد به گوشم. از جا پر

 

 کنم؟! یکار م یجا چ نیم ... من ... من ا -

 

 حالت خوبه؟! - سامان

 

 مگه قراره بد باشم؟ -

 

 تو گوشم؟! یدیصدات زدم کوب یاگه حالت خوبه پس چرا وقت - سامان

 

 !؟یمن زدم؟! تو چرا زد -

 

 !یش ینگاه به دورت بنداز متوجه م هی - سامان

 

 !یدنیشده. سر و وضع خودمم د یکیور. اتاق با پر  هیبالشتا هر کدوم  ن،یداغون بود. پتوش رو زم اتاقش

 

 سر اتاقم اومده؟ ییچه بال یبد حیتوض یخوا ینم - سامان

 

 !دمید یدونم. من داشتم خواب م ینم -

 

 انداخت باال. ابروهاشو

 

 !؟یر یتو خواب راه م - سامان

 

 نــــــــــه! -

 

 !یشد یجور نیا ادیز یبه خاطر خستگ دیبهت سخت گذشته. شا یادیز روزیانگار د - سامان



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 153 

 

 

 دونم! ینم -

 

 !یبال رو سر اتاقم در آورد نیا یچه جور مینیتو اتاقم کار گذاشتم. بذار بب نیدورب هی - سامان

 

 داره؟ نیخونه دورب نیا یگما همه جا یا م -

 

 نصبش کردم. روزیگذاشتم تازه د یشیآزما نمینه ا - سامان

 

 گفتم. آروم

 

 خب خدا رو شکر. -

 

 تاپشو گذاشت رو تخت. لپ

 

 .نیبش ایب - سامان

 

 .نیدورب ستمی. رفت رو سنشستم

 

 تو اتاقم؟ یاومد یک - سامان

 

 بعد از رفتن شما. نیپنج م -

 

 ؟یکار داشت یتو اتاق من چ یآهان. راست - سامان

 

رو تخت و  سادمی. وانیکرد. اول که خواب بودم. کم کم پتو رو پرت کردم زم یرو براش گفتم. ساعت ورود منو زد و پل انیجر

 نییرو تخت. متکا رو گرفتم جلوم و باال و پا دمیدور اتاق. باز پر دمیجا انجام دادم. دو نیکه تو خواب دادم رو ا ییقرا نیع

خورم. پرا رو  یکَنم، حتما دارم غذا م یدارم متکا رو با دندونم م یالبد سوار االغه بودم. وا ردم،ک یلنگ و پاچم رو باز م دم،یپر

 میکه به سامان زدم و چک بعد یدم و چَک اول یجام که معلومه دارم امضا م نیآبروم رفت. ا یوا یکنم. ا ینگاه چه جور پرت م

به  دمیباشم. محکم کوب نیدست ا یمونده سوژه  نمی. همیاسبودم اس ی. قاطدیخند یخودم خوردم. سامان هرهر بهم م

 بازوش.

 

 !رمایگ یدهنتو ببند حالت رو م -

 

 شد. شتریخندش ب یصدا

 

 رقصت شدم. نیعاشق ا یعنی - سامان

 

 افتادم رو شکمش و گردنش رو فشار دادم. ست،یول کم ن دمی. ددیرو تخت و هرهر خند دیخواب

 

 ببند اون دهنو! رن،یزهرمار، درد، کوفت، مرض، حناق! اون دهنت رو گِل بگ -

 

 خندش. ونیم ارم،ی. دستمو گرفت که به گلوش فشار ندیخند یجور م نیهم

 

 ببرم. یضیف هیبده منم  یجور نیقر ا هیجون من پاشو  - سامان
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 برو گمشو نکبت. خودتو مسخره کن. -

 

کردم  یاز دستش فرار م یکنم. ه یتا نتونم کار دیسر شونه هام رو کش دیبردم سمت لپ تاپ تا پاکش کنم. فهم ورشی

 یگشتم هلش بدم به جاش شوت شدم تو بغلش. وارو. بر قمیموند تا پاک شه باز گرفت  کیکل هیگرفت. فقط  یدوباره منو م

خاره! البته بدم نشد، با  ینداشتم خودش تنش م شیمن کار یسر نیها ا هکرم از خود درخت نیبب ایدوباره مثل قبل نشه! خدا

 کنم. کیتونم کل یپامم م

 

 سامان بدو چشماتو ببند. -

 

 !؟یبرا چ - سامان

 

 . بدو.ایگم. جون من چشماتو باز نکن یببند بهت م -

 

 بندم. ینم یبرا چ یتا نگ - سامان

 

 نترس بدبخت به نفعته. -

 

 ابروشو داد باال. یتا هی

 

 دو ... ک،یبه جهنم.  مینبست یچیکه ه یشمرم بست یتا سه م -

 

شد. برگشتم سمت سامان. راستو زدم. آخ جوون پاک  کیلپ تاپ بردم کل کیبست. کلم رو کج کردم، پاهامو نزد چشماشو

نصف  هیباش. رو تخت اندازه  الیخ نیغنچه کرده! به هم میخالص شم؟ هـــــه چه لب نیاز دست ا یدستش دور کمرمه، چه جور

 گذشت خسته شد. نیمشت پر بود. پرا رو برداشتم و منتظر شدم. چند م

 

 کا ... یچ یپس دار - سامان

 

پامو از تخت  کی. رونیزدم و به ضرب از بغلش اومدم ب یا ثانهیتو دهنش. چشماشو باز کرد. لبخند خب ختمیپرا رو ر ی همه

 . پرا رو از دهنش در آورد.دمیرو بردارم باز کش گمیآوردم اومدم لنگ د رونیب

 

 آره؟ گه،یکه چشمامو ببندم د - سامان

 

بلند  غمیج یصدا دمیبه قلقلک دادن پهلوم حساسم. تا دستش به پهلوم خورد از جا پر دایکرد به قلقلک دادنم. شد شروع

 شد.

 

 .یریهـَــه هـَــــه هـــَــه! نکـــن. درد بگ ویسامان تو رو خدا. جون عمت نکـــــن!  -

 

کرد؟! اون قدر التماس،  یداد به پهلوم. حاال مگه ول م ریبه کجا حساسم گ دیداد. فهم یباز ادامه م یگرفتم، ول یم دستشو

بار  کی -در اتاق  کیدل و رودم درد گرفت. از تخت بلند شدم. رفتم نزد دمیغلط کردم گفتم تا ولم کرد. از بس خند د،یببخش

 ارمیکه حرصشو در ب نیبرا ا -بدش اومد  یلیگم پسرم سامان خ یبه بعد بهت م نیخوام زن بابات شم از ا یگفتم م یبه شوخ

 گفتم: رونیکه برم ب نیقبل از ا

 

 رفتار رو نداره! نیکس با مادرش ا چیبدون ه نویپسرم ا یول -
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اگه خونه رو  نیمن و سامان عادت کردن. به خاطر هم یجم و سارا به کارا گهیکه بدوئه طرفم فرار کردم تو اتاقم. د نیاز ا قبل

 سراغمون. انی ینم میسر هم خراب کن یرو

 

. مخصوصا کنار سارا نشستم که نییپا میناهار سارا اومد دنبالم. با هم رفت ی. براومدمین رونیناهار ب یکایترسم تا نزد از

 .نییبغلم. سامان از پله ها اومد پا نهیسامان نش

 

 کرد از بس زنگ خورد. یخودکش تیسارا گوش - سامان

 

 باز بود. ششیکه رفت. اَد سامان نشست ور دل من. ن نمیشانس. ا ی! بخشکبــــــــــه

 

 ؟یچطور - سامان

 

 .یهمون طور -

 

برگشتم.  یخوردند اما من انگار از قحط یغذاشونو م لکسیغذا. همه ر یبه سو د،حملهی. تا رسمیهم اومد. منتظر سارا شد جم

 گوشم: ریسامان ز

 

 ها. ادهیدنبالت کردن؟ غذا ز - سامان

 

 گذشت. یندادم. مدت یتیاهم

 

 زنگ داره؟ هیبهار  یدون یسارا م - سامان

 

 !؟یزنگ!؟ چه زنگ - سارا

 

 .اوردمیخودم ن یخواد اسگل کنه. به رو یباز م البد

 

 .ناهاشیا - سامان

 

 بود. یجد یلی. جم خدنی. سامان و سارا با هم خندنیپرت شد رو زم میکه صندل دمیاز جام پر یزد به پهلوم. جور انگشتشو

 

 .دیببخش -

 

 چیه یشورش رو در آورد. ب گهی. ددمی. مشغول خوردن شدم. دوباره زد به پهلوم. از جا پررو برداشتم و نشستم یصندل

 یجواب سامان و سارا رو که ه ی. حترونیبرداشتم و از خونه زدم ب مویو گوش فیدادم. ک رییتغ افمویرفتم تو اتاقم. ق یحرف

 . اَه مزاحم خوردنم شدنا.نیمسخره کن خودتونو نیکردن، رو ندادم. مسخره ها، بر یصدام م

 

 ینیزم بیسفارش دادم. غذامو آوردن. اول دخل س ینیزم بیخودم ساالد، نوشابه، همبرگر و س یفست فود. برا هیتو  رفتم

 ی هیبق لکسیر یلیسامانه. نشست رو به روم. خ دمی. ددیاز دستم قاپ یکیرو آوردم، بعد ساالد. همبرگرمم نصفشو خوردم که 

 غذامو خورد.

 

 نگو خانم رفته خودشو بسازه. رون؛یب یاز خونه زد یفکر کردم قهر کرد - سامان

 

 دادم باال. ابرومو
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راحت باشم. اما بازم  رونیغذامو با آرامش بخورم. اومدم ب یذاشت یدرصد. من و قهر؟ گشنم بود، تو هم نم هیقهر!؟ فکر کن  -

 .یدیمثل اجل معلق از راه رس

 

 گشنته!؟تو بازم  یعنی - سامان

 

 .ینگ یبگ یا -

 

 کرد. کلمینگاه به ه هی

 

 خوره. یاصال بهت نم - سامان

 

 جا بخورم. هیتونم هفت تا همبرگر رو  یهــــــــه! من راحت م -

 

 گرد شد. چشماش

 

 دروغ! - سامان

 

 ؟یهفت تا همبرگر رو با هم بخور یتون ینم ه؟یجون تو. چ -

 

 داره؟ یکار چیهــــه! مگه خوردن هفت تا ساندو - سامان

 

 خوره. ینم تیکار که نداره، اما اصال به گروه خون -

 

 ؟یمسابقه چطور کیامشب با  - سامان

 

 باشه. یعال زشیکه جا ی. به شرطستین یحرف -

 

 کنه. ینم ی. بازنده هم مخالفتگهیهر کس برنده شد همون موقع شرطشو م - سامان

 

 زدم. یا ثانهیخب لبخند

 

 ؟یهر شرط -

 

 .یهر شرط - سامان

 

**** 

 

 .میهم تو پارک در حال قدم زدن بود با

 

 ؟یآماده ا م،یکارمونو شروع کن دیهفته بگذره با هی نیبهار ا - سامان

 

 چقدر کارت طول بکشه؟ یکن یآره، فکر م -

 

 ؟یکن یبه تو داره، باور م یاگه بگم بستگ - سامان
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 کار کنم؟ یچ دیبه من!؟ مگه با -

 

 گم. یرو سر و سامون بدم، بهت م یتو سرمه. بذار همه چ یینقشه ها هی - سامان

 

قدر قار و قور  نیشکم که ا نیتو ا میزیبده ما بر یزیچ ،یبستن ،یسیساند هی میبر ایبابا، ب یسیچقدر گشنمه. چه قدر خس -

 نکنه.

 

 ماشاا... ماشاا... بچم اصال خوراک نداره. - سامان

 

 به خودم گرفتم. یمظلوم ی افهیق

 

 .شهینم یجور نیبرم، ا هیدکتر تغذ هی دیبا ؟یدیاِ تو هم فهم -

 

 .دیانداخت دور گردنم و لپمو کش دستشو

 

 بچه پررو. ؛یر یاز رو نم ادی یخوشم م - سامان

 

 ش؟یکش یم یآخه من لپ دارم که ه ؟یباز تو پسر خاله شد -

 

 با حاله. یلیآخه خ - سامان

 

 ؟یند یکه بستن یکن یکارا رو م نیا یهمه  -

 

 اِ تابلو شد؟ - سامان

 

 بدبختِ گدا. -

 

 .ستین یجالب یداره، اما محلش جا یخوشمزه ا یلیخ یها یجا هست بست هی - سامان

 

 ه؟یمگه چه جور -

 

 نداره، همه گنده التن. یدرست و حساب ی. آدماهیمیقد یمحله  هی - سامان

 

 گذره. یخوش م م،یبر اینداره. ب بیع -

 

 .میبر نیبا ماش دیبا - سامان

 

 .میر یبا هم م ییسه تا اره،یب نویباشه، زنگ بزن به سارا، بگو ماش -

 

. هیکدوم جهنم دره ا گهیجا د نیکه سامان داد. وا ا یبه همون آدرس میبعد سارا اومد. با هم رفت نیسارا زنگ زد. چهل م به

شاپ. انگار  یخورد اال کاف یم یشاپ چون به همه چ یگفت کاف شهینم م،یا الس وگاسه.با هم رفتج نیشهر ما در برابر ا نییپا

بزرگ هم وصل  یپنکه سقف هی. انوسیمال عهد دق یصندل زیبلند و م یلیبزرگ، سقف خ لنو سا شخوانیپ هیارواحه.  یخونه 

 و خالف. یخط خط ییجورا هینداشتن،  یدرست و حساب پیریباال. آدماشم ت یرفت طبقه  یکه م یچوب یبود. پله ها

 

 جا!؟ نیا یجا قحط بود ما رو آورد - سارا
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 .نهیجا رو بب نیعالقه داشت ا یلیبهار خ - سامان

 

 .یسراغ اصل کار میبر ال،یخ یحرفا رو ب نیا -

 

 خوام. یو قهوه م کیمن ک - سارا

 

 .نیسان شا - سامان

 

 خورم. یم نمیسان شا ن،یکن ی. حاال چون اصرار میشکالت کیاوم، کوپ شکالت، کافه گالسه، ک -

 

 چهار تا شد. چشماشون

 

 .یریگ یبچه دل درد م - سامان

 

 خورم تا شام ضعف نکنم. یرو م نای. ارهیگ یمنم نم یاز معده  کهیت هی زایچ نیا -

 

 کنم بچه غول! یبه بعد صدات م نیاز ا - سامان

 

 رو سَـــ... یکش یمنم خِشتکتو م -

 

نداخت.  یم نییسامان هم ابروشو باال و پا د،یخند یحرف نزدم. سارا بهم م یجور نیسارا آبروم رفت. تا حاال جلوش ا یجلو

 یعنیبود؛  یعال شی. همه چنیکوپ و در آخر سان شا ،یشکالت کیسفارشامونو آوردن. دست به کار شدم. اول کافه گالسه، ک

رو به  شونیکیما.  زیسه تا خرس کنگ فو کار، اومدن سر م دمیخوردم. د نمویشاهم براش کمه، حرف نداشت. نصف سان  یلعا

 من.

 

در کنار ما  ید یخودش داره، افتخار م شیپ یکیآقا  نی. اشهی. آدم اشتهاش باز میخور یچه بامزه م زم،یجـــــــون عـــــــــــز -

 ؟یباش

 

 گذاشتم رو پاش. زیم ریمن. اومد بلند شه، دستمو از ز کلیگردن سامان شد قدِ ه رگ

 

 کنم. جام راحته. یباهات حال نم شه،ینچ نم -

 

 .میکن یما هم برات راحتش م -

 

 برو عمو جون، بـــــــرو رد کارت.-

 

 :یبه سارا به فارس رو

 

 تو رو خدا؟ شانس ندارم که، مجبورم دوباره سفارش بدم. ینیب یخوردم. م یچ دمیاَه، زَهرم کردن. نفهم -

 

 خنده، سامان چپ چپ نگاش کرد. ریزد ز سارا

 

 خوشگله؟ یبهش گفت یچ -
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 .ـــــــــادیبرو بذار باد ب ؟یبه تو چه؟ مفتش -

 

 رم. ینم ییمن بدون تو جا -

 

حمله کردن به سامان. سارا  گهید ی. اون دو تااروی. سامان از جاش بلند شد و با مشت خوابوند تو صورت دیگرفت و کش دستمو

 خوردم. یم نمویراحت داشتم سان شا الیاما من با خ دیترس یلیخ

 

 کشنش. یبکن، االن م یکار هیبهار  - سارا

 

 . تو فقط مواظب خودت باش.شمیم، االن بلند مبخور نویمونده. ا گهیذره د هی سایوا اد؛ی یاون از پس خودش بر م -

 

 .زیجام بلند شدم. رفتم رو م از

 

 نفــــــــــس کـــــــــــــش. یآ -

 

کنه بهش  نیاما ع نییپا ارمیخواست ب یزد. همش م یعَربده م ی. دسته دسته موهاشو کندم. اون هم اشونیکیرو کول  دمیپر

! یکنه. هـــه، کور خوند یکی واریخواست منو با د ی. حتما موارینداره، با دو رفت سمت د دهیفا دیزدمش. د یبودم و م دهیچسب

و  دیچرخ یکردم. پنکه آروم م زونشیدستمو گرفتم به پنکه و خودمو آو وار،یبه د دهیسه سوته بلند شدم رو شونش و نرس

 یرو کله  دمیاع کنن. خودمو چند تا تاب دادم و پردف قاشونیهم بلند شدن تا از رف گهی. چند تا الت ددمیچرخ یمنم باهاش م

کرد، اون وقت من تارزان  یپاره م کهیت دشوداشت خو چارهیزدم. سامان ب یم یکچل بود، رو سرش بندر یکی نی. اگهید یکی

را. حرکت گردنشو مرخص کردم و رفتم سراغ مزاحم سا هیکه بودم، با  یرفت سمت سارا. رو کول کس یکیگل کرده.  میباز

. دست سارا رو گرفتم و با تمام میبه سامان اشاره کردم فرار کن شه،یم ادیداره تعداد ز یه دمیدخل اون رو هم آوردم. د

 :دنیدو نی. بعد از ده ممیدیدو رعتمونس

 

 باغ. نیتو ا میبر نیایب - سامان

 

 .میدیرقص یم یو الک میمهمونا شد یقاط یی. سه تاهیعروس دیشلوغ بود، شا یجا هی

 

 .نیاریخودتون ن یاصال به رو - سامان

 

. با یدنیو نوش یبزرگ پر از خوراک زیم کیچشمم خورد به  دم،یکه رقص کمیکه از خدامه قر بدم. شروع کردم به قر دادن.  من

 دادم. سامان و سارا هم اومدن. یخوردم هم قر م یهم م ز،یرقص رفتم سمت م

 

 ؟یهنوز منفجر نشد - سامان

 

 زدم؟ یزیواسه خودت، اصال من از صبح تا حاال لب به چ یگیم یچ -

 

 نه اصال. - سامان

 

گفتن  می. از قدشهیخراب م دن،یزحمت کش فه،ی. حمیرو برا من و شما گذاشتن که بخور نای. انیشمام بخور ن،یخجالت نکش -

 مفت باشه کوفت باشه. سارا جون بخور!

 

پسر خوشگل و  هی،  میلمبوند یو م میدیرقص یطور که م نیرو درو کردم. هم زیکردن. من که م ییرایهم از خودشون پذ اونا

 همسن پرهام بود. بایناز اومد طرف ما. تقر
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 .ارمی یشما رو به جا نم دی. ببخشنیخوش اومد یلیسالم، خ - پسر

 

 با اعتماد به نفس گفتم: یلی. خوهیهم آبم گهیدستم شکالت بود و دست د هی

 

 .میعروس لیما فام -

 

 .دمیسر کش ومویلبخند زد، منم کل آبم پسره

 

 جا تولده. نیا یول د،یببخش - پسر

 

 :میبا هم گفت ییشد تو صورت پسره. سه تا یتو دهنم بود خال وهیآبم یگفت، هر چ نویا تا

 

 !؟یگ یاِ اِ راست م -

 

 تو شوک لباس و صورتش بود. پسره

 

 کنم. زیصورتتو تم میبر ایب د،یببخش یوا یا -

 

دستمال در آوردم و  بمیکردم و صورتشو شستم. از ج دایآبو پ ری. شرونیگرفتم و به بچه ها عالمت دادم برن ب دستشو

که شوهر نکردم، هر  ی! اون زمانایح یب تِیترب یشده به لبام. ب رهیپسره خ دمیصورتش رو خشک کردم. تو حال خودم بودم. د

 .شنیم دایپ ییگرایچه ج نیشدم، بب جاومد. حاال که مزدو یم رمیکور و کچله گ یچ

 

 متاسفم. رهنتیپ یصورتت پاک شد اما برا -

 

 مثل تو آشنا شم. یباعث شد تا با دختر خوشگل نینداره، ا یاشکال - پسر

 

 .میخوام آدرسو اشتباه اومد یممنون، بازم معذرت م -

 

 کارت در آورد. هی بشیج از

 

مه. مهموناشم خودم دعوت کردم. خودش خبر نداشت. با خانوادش، قرار بود دوست نیامروز تولد بهتر ست،یمهم ن - پسر

 نیخوشحال شدم. سم هستم، ا تیی. از آشناشتونیاومدم پ نیشناسم، به خاطر هم یشما رو نم دمی. دمیکن زشیسوپرا

 .یریباهام تماس بگ شمیکارتمه. خوشحال م

 

 گرفتم. کارتو

 

 برم. دیبا گهیآنا هستم، منم خوشبختم. خب من د -

 

 دست دادم. باهاش

 

 برسم؛ روز خوش. یبرم که زودتر به عروس -

 

 .دارید دیبه ام - پسر

 

 بچه ها. شیپ رفتم
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 ده ساعته؟ یکرد یکار م ی. چیچه قدر لفتش داد - سامان

 

 آوردم که شک کنه. یدر م یتابلو باز دیخب نبا -

 

 شه. دایترسم باز اونا سر و کلشون پ یم م،یبهتر بر - سارا

 

 .میو دِ برو که رفت میشد نیسوار ماش میرفت اطیارواح پارک بود. با احت یدو تا کوچه باالتر از خونه  نیماش

 

 د؟یخر میبچه ها بر - سارا

 

 .میندارم، بر یمن کار - سامان

 

 ؟یبهار تو چ - سارا

 

 زنم. یم یچرخ هی امی یندارم، اما م دیمن که خر -

 

خواستم،  یم یالبته با پول سامان. هر چ دم؛ینداشتم، کل پاساژ رو خر دیکه گفتم خر ی. منمیهم چند تا پاساژ با حال رفت با

قرونشو خرج نکردم.  هی. اما زهیر یپول به حسابم م یالرجه، کل یلیخ ییالرج بودنشم. پرهام هم خدا نی. عاشق ادیخر یبرام م

 شب شد. یک دمیکه نفهم میدیو چرخ میگشت رروز مبادا. اِنقد یگذاشتم برا

 

 م؟یشام بخور میچقدر خسته شدم. بر یوا - سارا

 

 ؟ی. سامان سر قولت که هستمیآره بر -

 

 معلومه که هستم. - سامان

 

 ؟یچه قول - سارا

 

 کردم. فیرو تعر مونیبند شرط

 

 !؟نیجا بخور هیرو  چیهفت تا ساندو نیتون یشماها واقعا م - سارا

 

 ه؟یآره، مگه چ -و سامان من

 

 .میکن فیو تعر مینیبب - سارا

 

 . منو دستمون بود.میفست فود نشست یتو

 

 خوام. یو ساالد م ینیزم بیمن س - سارا

 

 ما هم که روشنه، چهارده تا همبرگر. فیتکل - سامان

 

 م؟یریهم بگ ینیزم بیس گمیم -

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 162 

 

 چطوره؟ ساالد موافقم، – سامان

 

 خواما. یهم م حرف نداره. نوشابه -

 

 ؟یمشک - سامان

 

 .نیآفر -

 

 ؟یخوا ینم یا گهید زیچ - سامان

 

 خوبه. ناینه، فعال هم -

 

 با دهن باز نگامون کرد. سارا

 

 .نیا وونهیشما دو تا د - سارا

 

 .میسامان بلند شد با

 

 ؟!کجا – سارا

 

 .ییدستشو -و سامان  من

 

رو آوردن. من و سامان غذامون  مونینیزم بی.اول ساالد و سمیبود ییتو دستشو نی. ده ممیش هیتخل دیباالخره با گه،ید آره

 کرد. یم یبا غذاش باز کیش یلیو ساالد. سارا هم خ ینیزم بیبه جون س میافتاد ییمشترک بود. دو تا

 

 .اینداز یچه طرز خوردنه؟ آدمو از اشتها م نیسارا ا -

 

 ذوقه. یب نیولش کن، ا - سامان

 

. بخور بخور شروع شد. میکرد میخودمون دو تا غذا رو تقس نیتا همبرگرمون رو آوردن. همه با تعجب زل زدن به ما. ب چهارده

. دمینفس بلند کش هیهمبرگر رو که خوردم، کم آوردم.  نی. ششممیانگار تا حاال لب به غذا نزد میخورد یبا ولع م نیهمچ

 سامان هم کم آورده بود.

 

 ؟یردکم آو هیچ - سامان

 

 نه. -

 

 ؟یخور یپس چرا نم - سامان

 

 .یخور یم یخودت دار ستین -

 

 آ آ. ا،یب - سامان

 

 رو باز کرد. یهفتم
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 ؟یکم آورد - سامان

 

 خورم. یرو هم م یکی نیا امی یو برگردم، م ابونیبرم تا اون سر خ یاگه بذار -

 

 باشه برو. - سامان

 

 نبود. چشیسامان. ساندو شیو اومدم پ دمی. دونیشد ده م یرفت و برگشت م یریمس هیشدم. تا  بلند

 

 غذات کو؟ -

 

 .گهیپشت کوه! خب خوردم د - سامان

 

 .یخورد یمن م یجلو دیبا ست،یقبول ن -

 

 تونستم صبر کنم. یگشنم بود، نم - سامان

 

 ؟یواقعا خورد -

 

 آره. - سامان

 

 باشه. -

 

 همبرگرمم خوردم. یکی اون

 

 .میشد یمساو -

 

 .نیهست ییشما دو تا عجب جونورا - اسار

 

 کنم، قابل نداره. یخواهش م -

 

 .امی یبرم حساب کنم، االن م - سامان

 

 خورد. دلم خواست. یم یکه نفر داشت اسپاگت هیشد. چشمم افتاد به  بلند

 

 صبر کن سامان. -

 

 ه؟یچ - سامان

 

 خوام. یم یاسپاگت ن،یبش -

 

 !؟یچــــــــ -و سارا  سامان

 

 گه؟ید یخر یگفتم؟ سامان م یچتونه؟ مگه چ -

 

 !؟یبخور یبازم جا دار - سامان
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 هوس کردم خب. -

 

 باشه. - سامان

 

 هیآخر غذام تو دهنم پر بود و  یو شروع به خوردن کردم. لقمه  نییداد. تا غذا رو آوردن، سرمو انداختم پا یاسپاگت سفارش

چونشونه و دارن  ریهمه دستشون ز دمی. ددمیجو یکرده از غذا، داشتم غذام رو م لپم باد هی. سرمو آوردم باال. زونیرشته آو

 باال و غذام رو قورت دادم. دمیرو کش زونمیآو یرشته  هیکنن. اون  یمنو نگاه م

 

ستت درد انگار ارث باباشون رو ازم طلب دارن. سامان جون د ما،یلقمه غذا خورد هیکنن!؟ حاال  ینگاه م یجور نیوا چرا همه ا -

 .دیچسب ینکنه، حساب

 

 چونش برداشت. ریلبخند زد. دستش رو از ز بهم

 

 ؟یشد ریس - سامان

 

 آره. -

 

 ؟یخوا یدسر نم - سارا

 

 شه خورد. یحناقم نم نایا یشدم. جلو مونیپش دم،یبرق زد. اما تا اطرافم رو د چشمام

 

 شدم. رینه س -

 

 میدیخوره. رس یذره غذا م هیآدم  ننینگاه ها سمتم بود. چشم ندارن بب یهمه  رون،یکه پام رو از اون جا بذارم ب یزمان تا

 خونه.

 

 .امی یم رترید کمیتو، من  نیشماها بر -

 

 ؟یبر یخوا یکجا م - سامان

 

 .یرو ادهیپ -

 

 .امی یمنم م - سامان

 

 رم بخوابم. یخستم، م یلیمن خ یوا - سارا

 

 .بایباشه، شبت ز -

 

 .نایزود برگرد - سارا

 

 باشه. - سامان

 

 .شهیم دهیشن شن،یپامون له م ریکه ز ییخش خش برگا ی. فقط صدامیزد یپارک قدم م یهم تو با
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 .میغذاها رو هضم کن نیا دیبا م؛یکم بدو هی ایب -

 

 ؟یخور یاِنقدر غذا م شهی. تو هممیبدو دیکه تا صبحم با یجور نیا - سامان

 

 .شهینم میزیخورم، اگه ده روز هم لب به غذا نزنم، چ یم ادیجور که ز نیحد خوردم. هم نیتا ا یکه نه، سر شرط بند شهیهم -

 

 کوهانت کو؟ ؛یمون یپس بگو مثل شتر م - سامان

 

 شتر؟! یگیبه من م -

 

 :میدیکه دو کمیدنبالش.  دمیدو

 

 .میبا هم بدو ایندارم. ب تیکار -

 

 .میپارک ولو شد یرو صندل دن،یساعت دو هیاز  بعد

 

 .میکار رو کن نیهر شب هم ای. بمایتو پارک بدو دهیشبا حال م - امانس

 

 ؟ییبدو یمگه خدا روز رو ازت گرفته که شب بخوا-

 

 .شترهیآخه شب خلوت تره، حالش ب - سامان

 

 دراز بکشم. کمیگندت رو بکش کنار، من  کلیجون اون ه یگم سام یاِ از اون لحاظ. م -

 

 .دمیدراز کش ینشست. رو صندل یاز صندل ی گوشه

 

 .یریگ یسرت رو بذار رو پام. سر درد م - سامان

 

 نه راحتم. -

 

 .گهیخودت رو لوس نکن د - سامان

 

 رو بلند کرد و گذاشت رو پاش. سرم

 

 .یتا خونه کولم کن یشیها، اون وقت مجبور م رهیگ یاالن خوابم م -

 

 .ستین یپس مشکل ،یتو که مگس وزن - سامان

 

 .ایکن یم وونمیح یدار یدست یهم مگس. دست یدستت درد نکنه، هم شترمون کرد -

 

 کنم. فیتعر گرانیاز د یجور نی. من عادت دارم اریبه دل نگ - سامان

 

 .یکن فیخواد از من تعر یپس قربونت، نم -

 

 تونم؟ یاون رو که م ؟یانتقاد چ - سامان
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 .ستین ینه مشکل -

 

 .یخور یگاو م یاندازه  ر،یخودت رو بگ یجلو کمی - سامان

 

 .میراض ،ی. در حد همون سالم و احوال پرسیانتقاد کن ستیالزم ن -

 

 کنه. یم یشد. حس کردم سامان داره با موهام باز یم نیگذشت. چشمام داشت سنگ یمدت

 

 بهـــــــــار؟ - سامان

 

 هـــــــوم. -

 

 ؟یکن یکار م یداره، بهت دروغ بگه، چ ینقش مهم تیکه تو زندگ یکس یروز بفهم هیاگه  - سامان

 

 بگه. یداره چه دروغ یبستگ-

 

 دروغ بزرگ. هیفکر کن  - سامان

 

 بخشمش. یوقت نم چیه -

 

 ؟یاگه اون شخص مجبور بوده که بهت دروغ بگه چ - سامان

 

بهم دروغ  یکی ادی یبدم م یلیگه. حاال چه مجبور باشه چه نباشه. خ یاگه من براش ارزش داشته باشم، مسلما بهم دروغ نم -

 گم. یزود راستش رو به طرفم م یبندم ول یم ادیز یزنه. درسته خودمم خال یکنم طرفم داره دورم م یبگه. حس م

 

 ؟یوجود داره که تو طرفت رو ببخش یچه راه - سامان

 

 ؟یپرس یال رو مسو نیشده که ا یوجود نداره. حاال چ یراه چیه -

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یم انایجر نیآشنا شم. بعد از ا شتریب تتیخواستم با شخص ی. میکنجکاو ،یجور نیهم - سامان

 

 .یزندگ -

 

 ؟یچ یعنی - سامان

 

 من تا اون موقع زنده هستم؟ نیحاال کو تا بعدا؟ اصال بب -

 

سامان من رو کولم کرده، آورده  یعنیو چشمام بسته شد. صبح که از خواب بلند شدم، تو اتاق خودم بودم.  اوردمیطاقت ن گهید

. ستیکار از کار گذشته، مهم ن گهید ؟یخونه بکپ یایب یذره صبر کن هی یخونه!؟ خاک تو سر خرس ُگندم کنن. عرضه نداشت

گن  یدارن م میمستق ریهستم، مراقب خوردنم باشم. غ نایا ی. بهتره تا خونه منشست زی. سر منییدوش گرفتم و رفتم پا

 کردن. یصبحانه خوردم. تشکر کردم. همه با تعجب نگام م کمیخندق بال.  نیتو ا زیکوفت نکن بر زیاِنقدر چ

 

 شده!؟ یزیچ - جم

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 167 

 

 حالت خوبه!؟ - سارا

 

 !؟یشد ضیمر - سامان

 

 نــــــــــــــه! من خوبم. -

 

 !؟یخور ینم یزیپس چرا چ - سامان

 

 کنن. یاعتراض م گهیجور د هیهم  یخور ی. نمیخور یگن چرا م یم ،یخور یم

 

 شدم. ریخب س -

 

 نگفت. رفتم تو اتاقم. سامان اومد. یزیچ یکس

 

 کردم. یبه خدا شوخ ؟یناراحت شد روزمید ینکنه از حرفا گما،یم - سامان

 

 ناراحت شم. یزیحرفام که از چ نیمن پرروتر از ا ه؟یچه حرف نیا -

 

 ست؟یمن ن یراحت باشه که به خاطر حرفا المیخ - سامان

 

 .رهیگ یم لیبابا. چه خودشم تحو مینیب نیشیب -

 

 دم. یم حیرو بهت توض زیفردا همه چ شه،ی. امشب نقشم کامل ممیکن ینقشمون رو اجرا م گهیچهار روز د یراست - سامان

 

 کنه ها. سیبفهمه، دهن جفتمون رو سرو اروی نیکه ا ینقشه نکش هی ،یدوست دار ی. اما جون هر کیخسته نباش -

 

 راحت باشه. التینه خ - سامان

 

 تو چاه. مینداز یخودمون رو م میدار یدست ی. دستستیفعال که ن -

 

 .یگرده به روال عاد یبر م مونیفکر نکن. اگه کارمون تموم شه، زندگ یاِنقدر منف - سامان

 

 کنه. رییمن تغ یاما فکر نکنم زندگ تو برگرده یبرا دیشا -

 

 .دمیگفت که نفهم یچ هیلب  ریز

 

قرن گذشت. جم و سامان  هیچون واسه من قد  م؛یریبگ دهیمنو ناد یبرق و باد گذشت. البته اگر کتک خوردنا نیچهار روز ع نیا

 .رنیگ یسخت م نایاز حد تصور، تو تمر شیب

 

 .دمیوقت ند چیکه ه ییسامان هم کمکش کنن. دوستا یبه جز من چند تا از دوستا قراره

 

 .دینرس انیدنبالمون. انتظارمون زود به پا انیکه ب میاز خونه منتظر دوستاش رونیب ییدوازده شبه و دو تا االن

 

هم بغلش  یکیپشت فرمون و  یکی گه،ی. جز ما دو نفر دمیشد شونیکیاومدن. سوار  یدود یها شهیبا ش یتا ون مشک دو

 که بغل راننده بود: ی. اونا هم چهره هاشونو پوشوندن. کسمیدیپوش یسر تا پا مشک ینشسته بودن. همگ
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 ن؟یسالم آماده ا -

 

 ؟یرو آورد لیآره وسا - سامان

 

 .هیتو اون کوله مشک -

 

 ؟یاون ماس ماسَک رو از صورتت بردار شهیآشناس، م یلیشما صدات خ دیببخش -

 

 . بذار فکر کنم.دمیحرفو زدم روشو کرد اون ور. شک ندارم صداشو شن نی. تا اتهیشخص یب چقدر

 

 رو بزن به صورتت. نیا ایب - سامان

 

 فقط چشممون معلوم باشه؟ یعنی -

 

 بشناستت؟ امیلیو یدوست دار یلیخ - سامان

 

 به کمرش وصل کرد. منم بلند کرد و به کمر منم زد. یزیچ هینگفتم. بلند شد و  یچیه

 

 ه؟یچ نیا -

 

 .شهیفرار الزم م یبرا - سامان

 

 انگشترم دستش کرد. هیبه گوشش وصل بود و  یکیکوچ یهندزفر

 

 ؟ید یبه من نم نایاز ا -

 

 .یندار یاجیتو احت - سامان

 

 خاموش کردن. نویماش ی. چراغایلیخونه و یکاینزد میدیشدم. بهتره خفه شم. رس عیچه ضا هـــــه،

 

همه محافظ  نیا ونیاز م میخوا ی. آخه چطور مرهی. خدا کنه نقشش بگمیاز هفت خان رستم بگذر دی. حاال بامیشد ادهیپ ییتا دو

 :واری. تا اومدم دستمو بزنم به دمیسادیوا وارید هیرو بگو. مقابل  نای. دوربمیرد ش

 

 دست نـــــــــزن، برق داره! - سامان

 

 !؟یچـــــــ -

 

 آمار داد. یگوش قیدوستاش از طر به

 

 باشه؟ م،یوارید کینزد ن،یبرقا رو قطع کن - سامان

 

 در آورد. یمکعب کیکوچ ی لهیدو تا وس فشیک از

 

 باال. ایمن ب نیو ع ریرو بگ نیا - سامان
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رفت باال. بهش  ــــــژیرو زد. سرش حالت چنگک شد و و ه،یدونم چ یاون ماس ماسَک رو که نم یو گرفت باال. دکمه  دستش

رفتم  یجور نی. منم همهیشد باال. جلل خالق. چه قدر خارجک دهیوصل بود. باز دکمه رو زد و خودش کش یطناب مشک هیهم 

 .میباال. داخل محوطه بود

 

 به گردنش. یکن یفوت م نیبا ا ،یدیرو د ی. هر محافظریرو بگ نیا - سامان

 

 خورد. گشید یو به جا میحاال اومد -

 

 .یقبال امتحانت رو پس داد - سامان

 

به در  میدی. رسمیکرد هوشیداره، ب یهوشیب یو ماده  زیر یخودکار که داخلش سوزنا یلوله  هیشب یزیرو با چ رونیب یمحافظا

 .یاصل

 

 ؟یکارت دار ال؛یخ یرو ب یکارت، اول ای شهیباز م یلیدر با اثر انگشت و -

 

 نه. - سامان

 

 !؟یما رو اسگل کرد -

 

 باز شد. کیت هیاثر انگشت رو زد و ورقه رو چسبوند بهش. در با  یزر ورق ِسلفون مانند، در آورد. دکمه  هی بشیج از

 

 !؟یکار کرد یچ -

 

 رو برداشتم. یکیمنم اثر انگشت و شه؛یهم باز م یکیدر با اثر انگشت و - سامان

 

 بابا دمت گرم. -

 

 .مینش دهید نایکه جلو دورب میکرد یم اطیاحت یلیخ دیداخل. با میرفت

 

 ؟ی. آماده اشهیبره، هفتاد درصد کارا تموم م شی. اگه کارمون خوب پمیفرصت ندار شتریب نیم ستیب - سامان

 

 آره. -

 

 .یلیبه اتاقِ کار و میخودمون رو رسوند یهزار بدبخت با

 

 نداره؟ نیجا دورب نیا -

 

 جاس. نینداره، هم نیکه دورب ییتنها جا - سامان

 

 ؟یچ نایدورب هیبق-

 

 .مینش دهیکردن د یکار هیبچه ها  - سامان

 

 !؟یچه جور-
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 دم. یم حیبعدا توض م،یاالن وقت ندار - سامان

 

 نبود. م،یتابلوها و کتابخونه رو گشت ی. پشت همه میاریب ریبلکه گاو صندوقش رو گ میو رو کرد ریاتاق رو ز داخل

 

 پس کجاس؟ -

 

 اتاقه، شک ندارم. بازم بگرد. نیتو هم - سامان

 

 .ستیگشتم نبود، نگرد ن -

 

راحت شدم.  شیدستم رو تو دماغم کردم. آخـــــــــ ست،یسامان حواسش ن دمیخاره. د ی. آخ چقدر دماغم میرو صندل نشستم

هم نداره. دستم رو  دیجاس، د نیبهتر یصندل ریپاک کنم؟آهان! ز ی. پس دستم رو با چستیدور و ورا ن نیدستمال هم ا

 هی واریکرد. فشارش دادم، د ریگ یزیچ هیخواستم دستم رو بردارم، به  اکردم. ت زیتم ی. دستم رو حسابیصندل ریبردم ز

 قسمت باز شد.

 

 !یدرو باز کرد یچه جور - سامان

 

 !گهید مینیهــــــــان!؟ اومــــــــم ... خب ... خب ما ا -

 

 تم برم تو.بود، خواس کیتار یراهرو کی

 

 نـــــــرو! - سامان

 

 چــــــــرا!؟ -

 

 !؟یخودتو به کشتن بد یدوست دار - سامان

 

 کار کردم!؟ یمگه چ-

 

 در آورد. نکیدو تا ع فشیک از

 

 .یفهم یبزن به چشمت م - سامان

 

 بود. واریدو تا د نیقرمز و سبز ما ب یخط یرو زدم. نورا نکیع

 

که در جا خشک  رتتیگ یم یبهشون، چنان برق یبخور هیجور تَله س. کاف هیهم  ره،ینوع دزدگ هیاشعه ها هم  نیا - سامان

 .ینیخط ها رو بب نیا یتون یم نکایع نیا قی. فقط هم از طریشیم

 

 !؟یگـــــــــــــیم یچـــــــــــ -

 

 .می. بزن برمیرد ش نایاز ا دیبا - سامان

 

رفت. ساعتشو  یداشت به گاو صندوق ور م نیهم داشت. سامان پنج م یکری. چه گاو صندوق غول پمیسالم و صلوات رد شد با

 نگاه کرد.
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 .میزمان ندار گهیبدبخت شدم، د یوا - سامان

 

 !دهینفهم یزیکه چ یچرا؟ کس -

 

 .ادی یهم صداش در م ریدزدگ شه،یفعال م نایدورب نیم ستیبعد از ب - سامان

 

 !؟میکار کن یحاال چ یوا -

 

 بهـــــــار؟ - سامان

 

 هــــــــان!؟-

 

 دارم! ازیجاس که به کمکت ن نیا - سامان

 

 کار کنم!؟ یمن چ -

 

 خوام. یزمان م کمی - سامان

 

 !؟ارمیاز کجام در ب -

 

 .نیباال. فقط ده م ایکن همه محافظا برن پشت بوم  یکار هی ،یسرشون رو گرم کن. نقشه ساختمون رو که بلد - سامان

 

 ن؟یفقط ده م -

 

 آره. - سامان

 

 مرد؟ لیا هیو من بمونم و  ی! که بعد خودت در بریینچا -

 

 رو کرد تو هم. اخماش

 

 .یکن یالزم نکرده کار - سامان

 

 جا بزنم. از جام بلند شدم. دیکارش رو برد باال. دو دل بودم. منو آورده که کمک کنم پس نبا سرعت

 

 .نیفقط ده م -

 

 خط ها رد شدم. خواستم برم: نی. از بدیخند

 

 .شتیپ امی یم عیکارم تموم شد سر - سامان

 

بلند شد. به سمت پله  ریآژ یکل ساختمون تو ذهنم بود. خواستم برم که صدا ی. نقشه رونیاز اتاق اومدم ب انیا... گو بسم

داره! از  یش شدم.اوف عجب اتاق شاخدادم و وارد اتاق ریمس ریی. تغیلیدونم چرا هوس کردم برم تو اتاق و ی. نمدمیها دو

که  میمن ک یرو خوشگل کردم. اگه بفهم نشیخودت. آ یهم برا نی. ادمیدخترت کش یآرم رو برا نیرژ برداشتم. ا هی بمیج
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خبر داد. باهاش  هیبه بق میس ی. با بدیمحافظ منو د هی. از شانس مزخرفم، رونیجلو چشمم. از اتاق اومدم ب یاری یعمم رو م

 نباشه. دایکه پ گوشه هی دمشیکردم. به زور کش هوششینداشت. ب یشدم. خوشبختانه زور آن چنان ریدرگ

 

مونده تا برسم و اَد، پنج تا محافظ دنبالم بودن.  گهیطبقه د کیعمارت چقدر پله داره.  نیا یرو برداشتم و الفرار. وا میس یب

. تعادلشون رو از نییو از کنار پله ها برداشتم، پرت کردم سمت پابزرگ ر یلیگلدون خ هیباال، اونام پشت سرم.  دمیدو یم

 به پشت بوم. دمی. رسنیدست دادن و خوردن زم

 

 نایخودم رو سپردم به تو. از کجا در برم. ا ایگذشته. خدا نیجا؟ فقط شش م نیبرو ا گهیهم جا، م نیکجا فرار کنم. ا گهید آخه

 یکی. میکن یم یگرگم به هوا باز می. انگار داردمیپر یور و اون ور م نیشد. اومدن دنبالم، منم همش ا دایهم سر و کلشون پ

. میکرد یکتک کار نی. چند مکیچهار به  ،ی. اون هم چه موزونامیحرکات موزون ب ندستمو گرفت. مجبور شدم براشو

 شم. یپانزده نفر نم فیحر گهیشد، حدود پانزده نفر. د ادیتعدادشون ز

 

 . برگشتم پشت سرمو نگاه کردم.فتمین نایاما دست ا رم،یاومدن جلو. حاضرم بم یرفتم و اونا م یعقب م من

 

 نــــــنه ارتــــــفاع! یا

 

کس  چیجون خودم به ه ،یکن بیو معجزه کن. منو غ ایخودت به دادم برس. ب ایشن. خدا یم کیبرگردوندم. دارن نزد رومو

!؟ باشـــــــه! اگر بار گران یکن یشن. نم کی. فقط نذار به من نزداریب نایسر ا ییبال هی ایدم، قول شرف.  یگم. قول م ینم یچیه

 .میو ما هم دِ برو که رفت میبه زور مجبورمون کردن بر یول مینر میخواست یم م،ی. اگر نامهربان بودمیرفت م،یبود

 

 فرصته ها. نیآخر نیا ایپشت بوم. چشمامو بستم. خدا یلبه  رفتم

 

 بـــــــــــرم؟

 

 نبــــــــــود؟

 

 .باشـــــــه

 

زدم که مرده و زندم جلو چشمم اومد. چشمامو باز کردم.  یغی. چنان جمیدستشو انداخت دور کمرم و با هم پرت شد یکی هوی

 اومد. کیشل یبهش. صدا دمیکنه چسب نیرو هوا تو بغل سامان بودم. ع

 

 ر منو فشار بده.کمت کمیآخ! بهار  - سامان

 

اون نبود. سرعتش  یچتر نجات ول یها هیتو ما یزیچ هیاالن شد راه نجاتمون.  م،یرو که به کمرمون بسته بود یزیچ همون

. مینور خارج شد. باالخره فرود اومد کیرو که انگشتر داشت رو برد باال، ازش  ی. همون دستمی. کال از اون جا دور شدادترهیز

 ع اومدن و ما رو سوار کردن.یهمون دو تا ون سر م،یتا فرود اومد

 

 .میجلو افتاد یلیتموم شد. خ -سامان 

 

 !؟یمدارک رو برداشت -

 

 آره، البته با کمک تو. - سامان

 

 زد: یکه صداش آشنا م یهمون
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 ؟یمدارک رو برداشت یهمه  -

 

 تونه از دستم فرار کنه. ینم گهیکردم. د دایپ یادیبه درد بخور ز یزایآره، چ - سامان

 

 بود. دهیتو. سامان رنگ و روش پر میکردن. رفت ادمونیدر خونه پ یجلو

 

 ده؟یچرا رنگت پر -

 

 .ستین یزیچ - سامان

 

 .ادی یاز دستش داره خون م دمید

 

 !؟یشد یزخم -

 

 .کهیخراش کوچ هی - سامان

 

 !نمیبذار بب -

 

 اومد. یرو در آورد. از بازوش خون م لباسش

 

 !؟یخورد ریتـــو ... تو ت-

 

 نه، شانس آوردم از بغل بازوم رد شده. - سامان

 

 .میدستت رو پانسمان کن ارمیب یزیچ هیبرو تو اتاقت تا برم  -

 

زخمش رو شستشو دادم و  نیکرد. با بتاد یرو بردم تو اتاقش. رو تخت نشسته بود و زخمشو نگاه م هیاول یکمک ها ی جعبه

 .دمیخال رو د نیداشت. حس کردم قبال هم ا کیخال کوچ هیبازوش  یبراش بستم. گوشه 

 

 آشناس. یلیخال بازوت خ -

 

 نگاهش عوض شد. رنگ

 

 دارن. یجور نیخال ا ایلیخب ... خب خ - سامان

 

 .دمیدونم کجا د یرو مخمه، نم نینه آخه ا -

 

 .یکه کمکم کرد یخوام استراحت کنم. مرس ی. منم میبخواب یبهتره بر - سامان

 

 شه ها. یم شیزیچ هیهم  نیا وا

 

 . شب خوش.میحساب یپس ب ،ینکردم. تو هم بهم کمک کرد ینه کار -

 

 .یخوب بخواب ر،یشب بخ - سامان
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حساس  یلیمن خ دیزنه. شا یمشکوک م یلیخ دایسامان هم جد نی. ادمیتو اتاقم. با همون لباسام رو تخت دراز کش اومدم

 کن. ریآخر و عاقبت ما رو به خ ایدونم! خدا یشدم. نم

 

 پیسر رفته.ت یلیصبحه. حوصلم خ میپنج و ن کینداشت. نزد دهیبره. دوش هم گرفتم اما فا یدونم چرا کالفم و خوابم نم ینم

لب کرد. حرف زدنش توجهم رو ج یشدم که صدا یاتاق سامان رد م ی. از جلورونیسر و صدا از اتاقم اومدم ب یزدم و ب رونیب

 گهیکنم. د یدر رو نگاه م سادمیاالن هم رنگ در اتاقش توجهم رو جلب کرده. وا ستم؛ین سادنیمن که عمرا اهل فالگوش وا

 به خودش مربوطه! ادی یاگه صداش م

 

 مرحله مونده. نیآره فقط آخر - سامان

 

 شه. یم یدنید افشیق ادیاگه ب -

 

 غلط کرد. -

 

 ؟یکیچه خبر از اون  -

 

 همون بهتر که من نبودم. -

 

 .شهیریس یلیخ -

 

 خبر. یمنم ب -

 

 آره خوبه. -

 

 کنه. ینگرانم م یلیخ دایجد -

 

 کنجکاو شده. یادیز -

 

 .چونمشیپ یدارم م -

 

 دست سارا رو طال گرفت. دیبا -

 

 نه حواسم هست. -

 

زد؟  یحرف م یموقع صبح با ک نیا یعنی. رونیراست از خونه زدم ب هیو  نییاز پله هل اومدم پا عیتر شد. سر کینزد صداش

بو  یلی. اما حرفاش خستمیدارم؟فضول مردم که ن ی. اصال به من چه؟ مگه من با اون چه نسبتارمیسر از کارش در ب یچه جور

شه  یکس نم چیبه ه ایدن نیبود؟ انگار تو ا یکنه. منظوراز اون حرفا چ یم وونمی. آخ داره ددمیند یزیداره. تا حاال ازش چ

خودم. چه جو  یخودم باشم راحت ترم. هــــه! خونه  یاعتماد کرد.بهتره تا پرهام برگشت، بهار هم از مسافرت برگرده. تو خونه 

 . دلم به حال خودم سوخت.یرو ندار ییجا جا نیگرفتتم. کدوم خونه؟ تو ا

 

سامان.  ای هیکه منو گرفت چ نیم هدف پرهام از ادون یمنو به خاطر خودم بخواد؛ فقط خودم. نم یکیآرزو داشتم  شهیهم

 یدونم چرا همه  یکجاست؟ نم نایا یمن تو زندگ گاهی.جاارهی یکنه که حرص منو در م یم ییکارا هی ی. گاهبهیعج یلیرفتاراش خ

 چیه ی. خودتو وابسته یباش یقو دی. بارونیب ای. نه نه از فکرش بنمیب یپرهام م ثلسامان رو م یگاه یذهنم شده پرهام. حت

 . خودم رو عشقس.ایدن الیخ یجور آدما ارزش عشق رو ندارن. ب نیکس نکن. ا
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کوچه شدم. چهار تا  کیکوچه بلند شد. نزد کیاز  هیو گر غیج یرفتم که صدا یکردم. داشتم راه م یرو ادهیساعت پ هی حدودا

 .رنیرو به زور ازش بگ فشیاستن کخو یرو دوره کردن و م کیکوچ یو دو تا بچه  رزنیپ کیاراذل 

 

 نی. ارمیبچه هام غذا بگ یخوام برا یپول م نیندارم. با ا یادی. من پول زنیبه ما نداشته باش یکنم کار یخواهش م - رزنیپ

 .نیریذره پول رو از من نگ هی

 

 .ادیرو رد کن ب فیحرف نباشه، ک -

 

 خورد شش هفت سالش باشه. یدختر بود. پسر بزرگ تره، بهش م یکیپسر و  شونیکیبچه ها  از

 

 ها. ینداشته باش وگرنه با من طرف یآقا با مادر بزرگ من کار - پسر

 

 کرد. هیو شروع به گر نیتو گوشش. پسره پرت شد زم دیمحکم کوب یکی مرد

 

 خفه شو آشغال، گمشو کنار. -

 

 ناراحت شدم. رفتم جلو. یلی. خنهییگنده کرده. شعورش که هنوز پا کلی. فقط ههیآدم عوض عجب

 

 .نی. خانم خوشگله خوش اومدمیبـــــــه! بچه ها مهمون دار -

 

 پسر بچه. نشستم رو زانو. اشکاش رو پاک کردم. شیبرگشتن سمت من. به همشون لبخند زدم. رفتم پ دوستاش

 

 کنه. اشکات رو پاک کن. ینم هیاِ مرد که گر -

 

 کرد: یطور که هق هق م نیهم

 

 خواستن بزنن. ی. منو زدن، مامان بزرگمم مادی یبدم م نایاز ا - پسر

 

 به لباشونه. آروم در گوشه پسره: ینگاه به اراذل انداختم. چه لبخند شتر هی

 

 ادبشون کنم؟ یدوست دار -

 

 سرش جواب مثبت داد. با

 

 باشه؟ ا،ینکن هیگر گهیرو برسم. د نایت باش تا من حساب اپس تو مواظب خونواد -

 

 باشه. - پسر

 

 اون چهار تا. صدامو صاف کردم. کیگوشه. رفتم نزد هیشدم. دستش رو گرفتم و بردمش  بلند

 

. بهتره ازشون عذر نید یتر از خودتون نشون م فیکه زور خودتون رو به ضع نیانجام داد یبد اریبس اریمن! کارِ بس یزایعز -

 تموم شه. یو خوش یبه خوب یتا همه چ نیکن یخواه

 

 کرد، صداش قشنگ تر بود. یکه اگه االغ عَر عَر م دنیافتضاح خند نیهمچ
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 گه. یم یخوشگله چ نیا نینیبچه ها بب -

 

 حرفا رو نداره. نیکه ا یمعذرت خواه هی زمیجک گفتم؟ عز ه؟یچ -

 

 دستش رو گذاشت رو صورتم. هی. کمینزد اومد

 

 کنن. یکه از ما طلب بخشش م گراننید نی. امیخوا یمعذرت نم یوقت از کس چیما ه زمیعز -

 

استخوناش  یبهش زدم که صدا یرو که رو صورتم بود، برداشتم چنان ضربه ا یآورد جلو. همون دست یصورتش رو م داشت

 .نیبلند زد و افتاد زم یلیداد خ هی. تو صورتش دمیبلند شد. با آرنجم دو بار محکم کوب

 

پرنده هم تو کوچه  هیخدا  ی. محض رضامیبود ریجور با هم درگ نیچوب. هم ایچاقو  ای ؟یبهم حمله کردن، اونم با چ دوستاش

تو صورت بچه  دیکه کوب ی. هموننیهم افتادن رو زم گهید یزد، حداقل دلم خوش باشه. دو تاشون فرار کردن و دو تا یپر نم

 پسره. شیرو بلند کردم و بردم پ

 

 .شیبزن یحساب یتون یم یاگه دوست دار -

 

 کرد. یزدش. اما انگار داشت نوازشش م ینکرد. حساب یهم نامرد پسر

 

 ه؟یاسمت چ -

 

 .لیِدَن - پسر

 

 .اریگوشت رو ب -

 

 در گوشش گفتم. ازم فاصله گرفت. با ذوق گفت: یزیچ هیرو آورد جلو.  گوشش

 

 تونم؟ یم یعنی - لیدن

 

فوت هم بهش کرد. چنان با  هیژست اومد. خندم گرفت. دستشو مشت و  ی. کلسادیمرد وا یتکون دادم. رو به رو سرمو

 کمیو دختر کوچ دیپر یم نییهم ذوق زده باال و پا لی. دننی. مرده افتاد زمدمیکه خودم گرخ ارویشکم  ریز دیمشتش کوب

 یعقب ول دمیچاقو اومد سمتم. خودمو کش هیکه  نمیق مرد رو ببیکنن. برگشتم رف یم یچه ذوق یزد. آخ یبراش دست م

فرو کنه. دستشو گرفتم و چاقو  شتریبند انگشت رفت تو شکمم. نذاشتم چاقو رو ب هی یبود و چاقو اندازه  ادیشدت ضربش ز

 دمیبه گردنش زدم. چرخ رانو، رون، کمر، بازو و در آختو ساق پا، ز بی. با پام چند ضربه پشت سر هم به ترترونیب دمیرو کش

 .نیافتاد رو زم هوشیتو دهنش. ب دمیو با پام کوب

 

 یقشون آدم جمع م هیبشه،  کیکوچ یدعوا هیدو نفر  نیخلوت ب یجا کیتو  رانیشه. اگه تو ا یخودمون نم رانیجا ا چیه واقعا

گه  ینم یکس فته،یجا اگه جنازتم ب نیشد. اما ا داشونیهمه آدم از کجا پ نیا یگ یرو از هم سوا کنه که با خودت م نایشه ا

 خرت به چند من.

 

 .یشد یتو زخم یخانم حالت خوبه؟ وا - رزنیپ

 

 اومد. یجور ازش خون م نیگذاشتم رو شکمم. هم دستمو

 

 خطرناکه. یلیجا خ نی. انیجا بر نی. بهتره از استین قیعم ادینه خوشبختانه ز -
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 .رمیبگ یتاکس هیپس بذار برات  - رزنیپ

 

رو بردارن و بفهمن  سمیبرم. اگه کاله گ مارستانیشد ب ینم افهیق نیرفت. با ا یم یاهی. چشمام سمیکرد تا سر کوچه رفت کمکم

. حاال مگه میشد یکرد. منتظر تاکس یجا من بود در جا غش م یدخلم اومده. شانس آوردم خر زورم وگرنه هر ک هیمدارکم تقلب

اومد؟ احساس ضعف  ی. اما مگه بند مادیدادم خونش بند ب یرو شکمم فشار م دستموخجسته ها  نی. منم عادی یم نیماش

 .دمینفهم یچیه گهید یاومد. تا نشستم تو تاکس یتاکس هیداشتم.  دیشد

 

سوخت و درد  یکمده. شکمم م کیو  یمیقد یتخت آهن هی لشیبودم که تنها وس کیاتاق کوچ هیکم چشمام رو باز کردم. تو  کم

 بلند شم. دیحال با نیبا ا یشد ول شتریشدم. دردم ب زیخ میداشتم. ن

 

برداشتم.  مویگوش فمیکنار تخته لباسمم عوض شده. از ک لمینه شبه؟ به سامان زنگ نزدم. وسا یبه ساعت افتاد. وا نگاهم

 اومد تو. لیاتاق باز شد و دن کار کنم؟ در یشارژ نداره. حاال چ می! گوشیلعنــــــت

 

 زخمتون خوب شد؟ ن؟یشد داریسالم خانم. ب - لیدن

 

 جا کجاس؟ نیا نمیسالم گل پسر. آره خوب شد. بگو بب -

 

 ما. یخونه  - لیدن

 

 کنم؟ یکار م یجا چ نیمن ا -

 

 شما حالت بد شد، مامان بزرگم آوردت خونمون. - لیدن

 

 مامان بزرگش بلند شد. یصدا

 

 ! مگه نگفتم سمت اون اتاق نرو؟ــــــلیدن - رزنیپ

 

 تو. اومد

 

 شدم. یکم کم داشتم نگران م ن،یاِ خدا رو شکر به هوش اومد - رزنیپ

 

 جا در آوردم؟ نیمن چطور سر از ا نیبد حیشه برام توض یزنم، م یم جیگ کمیمن  دی. ببخشریوقت بخ -

 

پول هم نداشتم بخوام  یدونستم آدرس خونت کجاست، از طرف یم. منم نیاز حال رفت یشد نیسوار ماش یوقت - رزنیپ

 هیپرستاره، اون کمکت کرد. شکمت بخ مونیدادم و آوردمت خونم. همسا نیماش هیپول داشتم کرا ی. هر چمارستانیببرمت ب

 .یازت که کمکمون کرد منونم. میرو بکش تیبخ یتون یم گمید یخورده. تا دو هفته 

 

 از شما تشکر کنم. دیمنم با -

 

 ... یعنی زه،یخب ... خب ... خب چ ؛یدون یراستش م - رزنیپ

 

 .نیبا من راحت باش -
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کنم. پسرم  یم ی. راستش من با پسرم و دو تا نوه هام زندگمیکن ییرایازت پذ میتو خونه ندار یزیشرمنده، چ - رزنیپ

 یدر م یهر چ یمشغول به کاره ول گاردیباد هیه. اون جا به عنوان ر یسر کار م یکاریورشکست شده. االن هم بعد از چهار ماه ب

شه. ازش خواستم خونه رو  یهفتمون م کیده که اندازه  یمقدار خرج خوراک م کیرو پرداخت کنه.  اشیبده دیبا اره،ی

 کمیکنم و براشون  دایخودم پ یرو برا یشغل هی. با نوه هام رفتم تا بتونم میکه دار هیزیتنها چ نیبفروشه، قبول نکرد و گفت ا

 اتفاق افتاد. نیکنم که ا دیخر

 

 نوه هاتون چند سالشونه؟ -

 

 شش سالشه و دورا هم چهار سال. لیدن - رزنیپ

 

 شه. غصه نخور. یدرست م زینگران نباش، همه چ -

 

 بچه هام. نی. عمر خودم رو کردم. اما نگران استمیمن از بابت خودم نگران ن - رزنیپ

 

 ؟یپس مادرشون چ -

 

 کنه. یتصادف فوت م کیتو  - رزنیپ

 

 ه؟یواقعا متاسفم. اسم خودتون چ -

 

 .زابلیا - رزنیپ

 

 منم آنام. ،یچه اسم قشنگ-

 

 .یدار ییبایز یچهره  - زابلیا

 

 ن؟یممنونم. شما تلفن دار -

 

 قطع شده. یبه خاطر بده - زابلیا

 

 کنم. یکار هی دیکه برم، بهتره با نیز اذارن. قبل ا ی. برم خونه زندم نمیچیه گهید

 

 رون؟یبرم ب لیتونم با دن یم ستم،یجاها رو بلد ن نیمن ا -

 

 نگام کرد. کمی

 

 بذار بــــــــــرم. یمام - لیدن

 

 .نیباشه، فقط زود برگرد - زابلیا

 

 .نیممنونم که بهم اعتماد کرد -

 

جور واجور  یها یو دورا هم خوراک لیدن یکردم. برا دیبرا خونشون خر ی. کلرونیب میرفت لیلبخند بود. با دن کیفقط  جوابم

 دم خونشون. میدی. رسهیسه هفتشون کاف یبرا لیوسا نی. ادمیهم خر یاسباب باز یگرفتم. حت
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 .ادیتو برو خونه، مادر بزرگت رو صدا کن ب لیدن -

 

 ؟یای یمگه تو نم - لیدن

 

 . بدو برو تو.امی یچرا م -

 

 جلو. اریاول صورتتو ب یباشه ول - لیدن

 

 چرا؟ -

 

 کار دارم. اریب - لیدن

 

 .دیبردم جلو. لپمو بوس صورتمو

 

 خوشگل. یلیهم خ ییقو یلیدادم، چون هم خ یازدواج م شنهادیمن اگه بزرگ بودم حتما بهت پ - لیدن

 

 یپسر چشم عسل نیگذاشتم رو صورتم. اخودش بود رو برداشت و رفت تو. دستمو  یکه برا ییها یها و اسباب باز یخوراک

 زنه. یم ییوروجک از االن چه حرفا نی. ببنهیریچقدر ش

 

اومد  زابلیرو برداره. ا لیو وسا ادیپول. از خونه دور شدم. فقط صبر کردم تا ب کمیدر گذاشتم، با  یرو جلو لیوسا ی همه

 داد زد: ستادن،یا نی. اطرافش رو نگاه کرد. بعد از چند مدیرو د لیوسا

 

 ازت ممنـــــــــونم. یهر جا که هست -

 

 خونه. یبه سو شیگرفتم و پ یتاکس ابونیراحت شد منم سر خ المیخ یبرد داخل. وقت لویوسا

 

 

 

***** 

 

 سر و صدا وارد خونه شدم. یچراغا خاموش بود. ب ی. همه دمیرس میو ن کی ساعت

 

 ؟یبود یوقت شب کدوم گور نیتا ا - سامان

 

 .شهیشونیبود و دستشم رو پ دهیکاناپه دراز کش رو

 

 هنوز؟ یداریسالم. منم خوبم، ب -

 

 جواب سوال منو بده. - سامان

 

 تموم شده. میاومد نشد خبر بدم. شارژ گوش شیپ یکار هی -

 

 جاش بلند شد و اومد رو به روم. از

 

 تموم شد؟ تمیشارژ گوش ؟ینشد خبر بد ؟یراحت نیبه هم - سامان
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 .گهیآره د -

 

 تحکم. با

 

 ؟یکجا بود - سامان

 

 از دوستام. یکی یخونه  -

 

 دروغ نگو. ،یندار یدوست چیجا ه نیتو ا - سامان

 

 تازه باهاش آشنا شدم. -

 

 اِ دوست پسرته؟ - سامان

 

 !؟یگ یچرا چرت و پرت م -

 

 .ید یم لمیچرت و پرت تحو یفعال که تو دار - سامان

 

 .یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن یبــــــــــس کن. بهتره تو مسائل -

 

 به من ربط داره؟ ینشونت بدم چ یخوا یاِ م - سامان

 

 کنار صورتم گذاشت. واری. دو تا دستشو رو دواریجلو. رفتم عقب. انقدر اومد تا خوردم به د اومد

 

 تو چته!؟ -

 

 کمه. یلی. من صبرم خیبهتره راستش رو بگ - سامان

 

 دروغ بگم؟ دیآخه چرا با -

 

زنگ زدنم  هیفرصت  یکه حت یکرد یکار م یچ بهیغر کی یوقت شب خونه  نیقبول. تا ا ،یخونه دوستت بود - سامان

 ؟ینداشت

 

 به خدا تلفن نداشتن. -

 

 .یزد یزنگ م رونیاز ب - سامان

 

 تونستم. ینم -

 

 چرا؟ - سامان

 

مونده بفهمه چاقو  نمیهم گران؟یگل کرده، شدم سوپرمن د میگفتم آرنولد باز یگفتم؟ م یبهش م ی. چنییانداختم پا سرمو

 .دمید یبود و صورتشو درست نم کیخوردم. با دستش سرمو آورد باال. سالن تار
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از من  دیاسرش اومده؟ نکنه فرار کرده؟ ش ییبه سرم زده. با خودم گفتم نکنه بال الیاز صبح تا االن هزار تا فکر و خ - سامان

 دینا ام یسر زدم. وقت یکردم رفته باش یرو نداره. همه جا که فکر م یاون االن جز من کس ؟یدلخوره. اگه تصادف کرده باشه چ

دادم، چرا مراقبت نبودم؟ چرا  ی. همش به خودم فحش منیزم یرفت ی. اما انگار آب شدگشتمدنبالت  مارستانایشدم، تو ب

لحظه هم به من فکر  کی یحت یعنیخونه دوستم بودم؟  یگ یم یراحت اومد یلیبهت نبود. اون وقت تو خ شتریحواسم ب

هـــه! منو باش  ؟یتو به فکر من هست وام،گذره؟ اصال من تو ذهنت هستم؟ انقدر که من به فکر ت یبه من م یچ ینگفت ؟ینکرد

برات ارزش نداره.  یکس چیه ایدن نیرفت هوا. انگار تو ا یود کردداشتم. اما تو همه رو د ندهیواسه آ ییها یزیچه برنامه ر

 .یریگ ینم یرو جد یزیچ چیده. تو ه یاالن داره آزارم م یاومد، ول یخوشم م تیالیخ یاز ب لی. اواینیب یفقط خودت رو م

 

 فاصله گرفت. برگشت دستش رو گذاشت پشت گردنش. ازم

 

 به کارت ندارم. یکار گهیباشن، باشه من د تیاهم یهمه نسبت بهت ب یدوست دار یلیاگه خ - سامان

 

 گذاشتم رو شونش. دستمو

 

 سامان من ... -

 

بدنم خورد شد.  ریز شهی. شفتادمیکنارم. شانس آوردم با صورت ن یا شهیش زیکه پرت شدم رو م دیپس کش یجور دستمو

ذره  کی یخواست اون لحظه داد بزنم از زور درد. ول یکنه. دلم م یزیهم رفت تو شکمم که باعث شد دوباره خون ر زیم ی هیپا

 . دستش دور بازوم حلقه شد، خواست بلندم کنه.ومدیهم صدام در ن

 

 .میبه کار هم نداشته باش یکار گهیبه من دست نزن. قرار شد د -

 

 رو جمع کردم و بلند شدم. میپس زدم. تمام انرژ دستشو

 

 .یکردم؟ وحـــــش یبود منم مثل خودش پرتش م خوب

 

 از جات تکون نخور، برم چراغو روشن کنم. - سامان

 

از پله ها اومدم باال. در اتاق رو باز کردم و اومدم تو. تا  عیبهم داده. تا دور شد، سر زابلیکه ا یتِــــــــــر زد به لباس نگاه،

زد. دستمو گذاشتم رو چشمم  ی. چراغ روشن شد. نور چشمامو منیشدم رو زم خواستم درو ببندم، در به شدت باز شد و پرت

 و با داد:

 

 رو. یلعـــــــــنت نی. خاموش کن اهیلی. جون سالم به در ببرم، خدهیگوشت کوب نیامشب چتـــــــــه تو؟ از دستت شدم ع -

 

 .ومدین صداش

 

 خاموش کن چشمم کور شد. گمیدِ م -

 

 . خواستم از جام بلند شم که دستشو انداخت دور کمرم و نذاشت.دمیلباسم رفت باال. شش متر از جا پر هوی

 

 !؟یکن یکار م ی... چ یچــ ... چ -

 

 سرت اومده!؟ یی!؟ چه بالهیچ نیا - سامان

 

 رفت تو هم. اخمام
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 به خودم مربوطه. -

 

 داد زد. سرم

 

 سرت آوردن!؟ ییچه بال ،یدِ حرف بزن لعنت - سامان

 

 کمکم کرد. رزنهیپ هیبودم.  هوشیبهم چاقو زد. تا شب ب شونیکیشدم.  ریبا چند نفر درگ -

 

 کردم!؟ یکار م یچ دیاومد من با یسرت م ییاگه بال ؟یاری یدر م یانقدر از خودت قلدر باز یبرا چ - سامان

 

 .امی ینترس، از پس خودم بر م -

 

 !؟ادی. چرا شکمت خون میافتاد یروز نم نیا که به یاومد یاگه بر م - سامان

 

 شده. یجور نی. بهش فشار اومده ایا شهیش زیم ی هیپرت شدم، شکمم گرفت به پا یوقت -

 

 ببرمت دکتر. ایب - سامان

 

 شه. ی. پانسمانم رو عوض کنم درست مستیالزم ن -

 

 .یرو آورد. نشستم رو صندل هیاول یکمک ها یشد. رفت جعبه  بلند

 

 .یبخواب یبهتره بر ز،یبذار رو م لویوسا -

 

 .یمردم از نگران یمنم درک کن. داشتم م تیخوام. موقع یبابت رفتارم معذرت م - سامان

 

 د؟یببخش یگ یبعد م ،یکن یخواد م یدلت م یهر کار شهیاِ هم -

 

 آخرمه؛ باشه؟ یخب دفعه  - سامان

 

 نباشه. -

 

 .گهیلوس نشو د - سامان

 

 تو صورتتا. امی یجفت پا م ،یکن یاگه کار هگید یدفعه  -

 

 پانسمانت رو عوض کنم؟ یذار ی. حاال میتو بگ یباشه هر چ - سامان

 

 نــــــــه! مگه خودم چالقم؟-

 

 .یبلندم کرد. خودش نشست رو صندل یبه حرفم توجه نکرد. دستمو گرفت و از صندل اصال

 

 تا پانسمانتو عوض کنم. سایخوب وا یدخترا نیع - سامان
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خواستم  یسوخت که م یم یشستشو داد. شکمم به قدر نیشکمم رو با بتاد قیرو باز کرد. دق یزد باال و پانسمان اول لباسمو

 بهتره. یجور نی. بلند شد باند رو دور تا دور کمرم بست. گفت اارمیسامان رو از کاسه در ب یچشما

 

 یچپ و چوله کردم. چشم خمار ی. چشمام رو ههیچه جور نمیلوس کنم بب یکیخودم رو واسه  بار اول، یخودم گفتم بذار برا با

 !؟هینکنه همون لب غنچه ا اس؟یگن طرف لبش رو جمع کرد، چه جور ی!؟ لبم رو کج و معوجکردم. اصال مهیشکل نیا

 

 نهیرو ببوسم. داشتم تو آ یکیخوام بپرم  ی. چشمام که چپه! لبامم، شرمنده انگار مدمید نهیامتحان کنم. خودم رو تو آ بذار

 کردم. نگام به سامان افتاد. یم زیخودم رو آنال

 

 !؟یکن یم هیکارا چ نیسنگ تو سرت نزدن!؟ ا یگم مطمئن یم - سامان

 

 !؟ینیب یمنو م یدار یاِ تو از ک-

 

 .یکرد یم یرو چَپَر چالق افتیکه ق یاز همون موقع - سامان

 

 خوره. یدرست صحبت کنا. داره بهم بر م -

 

 نه، اونم تو؟! یک چیه - سامان

 

 چشمام رو چپ نکردم که بگرخه. سرمم کج. گهی. ددمیمظلومانه، لب ورچ یلیخ ی افهیتونم خرش کنم. با ق یم نمیبب بذار

 

 سامان جونــــــــــم. -

 

 رو داد باال. ابروهاش

 

 هـــــــوم. - سامان

 

 کرده. تیسرا نین منم به اهوم گفت نیا

 

 شینیریهم خون از دست دادم. از صبح تا االن هفت تا آدامس خوردم که فقط ش ی. کلنهیینخوردم، فشارم پا یچیاز صبح ه -

 بخورم؟ یکن یدرست م یزیچ هیباعث شه غش نکنم. 

 

 !؟ینخورد یچیتو از صبح ه - سامان

 

 تکون دادم. سرمو

 

 اهوم.-

 

 برات غذا گرم کنم. نییرم پا یباشه، م - سامان

 

 عجقم! یملس -

 

 ه؟یحرفا چ نیتو حلقش. اَه چندش، ا می. عق! ملسنییپا رفت

 

 گذاشت. خودش نشست کنارم. زی. برام همه چزی. نشستم رو منییعوض کردم و رفتم پا لباسمو
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 درست کردم، خوبه؟ ینیرنگ زیبرات چه م نیبب - سامان

 

 ده. یمزه نم ییدتم بخور تنهادستت درد نکنه. خو ه،یعال -

 

 .ایهمش رو بخور دیباشه، با-سامان

 

 کنم. یرو درو م زینترس االن م -

 

 نیا گهیبخورم!؟ آره د یچیتونم ه یشدم!؟ چرا نم ضیشدم. واقعا من چم شده!؟ نکنه مر ریس رِیشش لقمه که خوردم، س پنج

 درد گرفته ها از بس چشمم زدن. نگاه از خوراک افتادم.

 

 ؟یخور ینم یچیپس چرا ه - سامان

 

 ندارم. لیدونم چرا اصال م ینم -

 

 !؟یلیم یتو؟ ب - سامان

 

 خودمم در عجبم. -

 

 .نهییبخور. دستاتم سرده، فشارت پا گهید کمیحاال به زور  - سامان

 

 تونم. یآخه نم -

 

 .رمیگ یصبر کن خودم برات لقمه م - سامان

 

 نه، اصال جا ندارم. -

 

 .یغذاتو بخور دیبا ؟یچ یعنی - سامان

 

 زنم. یمن دست رد به غذا نم یدون یتو که م ؟یگ یبچه چرا زور م -

 

 تو بغلش. ی. افتادم رو صندلدیجام بلند شدم. دستمو کش از

 

 .یذارم بر ینم ،یتا غذاتو نخور - سامان

 

 مگه زوره!؟ -

 

 آره، زوره. - سامان

 

 بچه ها. نیشد؟ ناچار رو پاش جا خوش کردم. شدم ع یخواستم از دستش فرار کنم؛ مگه م یم

 

 گرفت جلوم. با دستمال دور لبم رو پاک کرد. یم وانویخواستم بخورم، خودش ل یآب هم م یداد. حت یبهم غذا م خودش
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گرفتم و به  یده، منم براش لقمه م یخوره همش داره به من غذا م یخودش غذا نم دمیبشر آقاست، مهربونه. د نیقدر ا چه

 .یدادم. هـــه! چه حرکت عشقوالنه ا یزور به خوردش م

 

 .دیچسب یلیدستت درد نکنه، خ -

 

 م؟یغذا بخور یجور نیبه بعد هم نیاز ا یخوا یمزه داد. م یلیدست تو هم درد نکنه. خ - سامان

 

 جو گرفتت؟ دمینکن. باز بهت خند ادیروت رو ز گهید -

 

 .ریبگ لیهم دست مزدت، تحو نیا ایان خان بکن. سام یو خوب ایب - سامان

 

 من بهت افتخار دادم باهات غذا خوردم. نیبب -

 

 بهت غذا دادم. یجور نیکه ا یماچم کن یبپر یاز خوشحال دیخجالت بکش. تو با - سامان

 

 . منم بهت غذا دادم.یکار رو کن نیا دیتو با ؟یچ گهیمن!؟ د ؟یچ -

 

 هم. کینزد میو آورد میهم زمان لپمون رو کج کرد جفتمون

 

 بدو. -

 

 زود باش. - سامان

 

 !عیسر -

 

 بجنب! - سامان

 

 کار رو کنم. نیعمرا ا-

 

 بار برم. ریاصال ز - سامان

 

 .ایمسخره باز نیا الیخ یخودم به شخصه نه اعصابش رو دارم نه حوصلش رو. ب م؟یکل کل کن میخوا یتا صبح م یعنی

 

 ... گمیم-

 

قرار گرفت. شکه  گهیلب هامون رو هم د نیکم بود، به خاطر هم یلیصورتمون خ ی. چون فاصله میرومون رو برگردوند همزمان

 . ازش فاصله گرفتم. خواستم بلند شم که دستمو گرفت. به صورتش نگاه نکردم.فتهیاتفاق ب نیبذارم ا دیشدم. نبا

 

 سامان دستمو ول کن. -

 

 تونم. ینم گهیدبهار من  - سامان

 

 برقرار شد. نمونیسکوت ب نیم چند
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 هیخوام  یتونم صحبت کنم. صحبت که نه، اعتراف. م یراحت تر م یجور نی. ایریگ یخوبه که نگاهت رو ازم م - سامان

 .یخوام خوب به حرفام گوش کن یازت م یخوام سکوت کنم. هر چه بادا باد. ول ینم گهیرو بهت بگم. د یقتیحق

 

 رفت سر اصل مطلب؟ یمگه م اد،یرو ازم پنهون کرده. جونش در ب یقتیخواستم بدونم چه حق یت بود موق چند

 

 من ... یپستم. ول یلیخ یبگ دیشا اد،یاز من بدت ب دیبهار متاسفم! شا - سامان

 

 .رونیاز بغلش اومدم ب عیجم اومد. سر یخواست حرف بزنه، صدا تا

 

 ن؟ییجا نیاِ سالم شما ا - جم

 

 سالم استاد. -

 

 ؟یکن یکار م یاصال چ ای ؟ییکجا یخبر بد هی یتون یسالم، آخه دختر خوب نم کیعل - جم

 

 تموم شده بود. لمیدادم، شارژ موبا حیشرمنده، به سامان هم توض -

 

 بود. یهممون روز سخت ی. امروز براینگران نکن یجور نیرو ا یکس گهیکن د یسع - جم

 

 !؟یدیراحت خواب الیو با خ یدلم گفتم نگران شد تو

 

 شه. یبله چشم؛ تکرار نم -

 

 .یبخواب یبهتر بر - جم

 

 خواست زبون باز کنه. یتازه م نیا ؟یبخواب یرو بر یچ یچ

 

 با سامان کار دارم. یرم ول یاالن م -

 

 برو بخواب. ن،ید یبابا حاال کارتون رو فردا انجام م یا - جم

 

 ینثار روح جم کردم که ب کیرک یهم فحش ها یگفتم و اومدم تو اتاقم. کل ری. شب بخینداختروحت جم که باز کار رو عقب ا تو

 صبر کنم. دیحاضر نشه. باز هم با ییموقع جا

 

 

 

**** 

 

خواستم  یگه من نم یبه سامان گفت که م ینشده اون شب چ لیجم ذل نیا ستیگذشت. معلوم ن یخیروز از اون شب تار سه

جم رو بجوئم. آخه آدمم  یگه. دوست دارم خرخره  یتابلوئه داره دروغ م ی. ولمیبخند کمیت گذاشتم بگم، سر کار یزیبهت چ

 انقدر نخود هر آش؟

 

 سامان زنگ خورد. ی. گوشمینیب یم لمیف میو دار مینشست یخانوادگ

 

 .میرس یم گهیساعت د میباشه تا ن ؟یبله؟ ... سالم ... ممنون ... جد - سامان
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 چشممون به سامان بود. ییتا سه

 

 شده؟ یچ - جم

 

 . همه رو احضار کرده.هیعصبان یلیگن خ یاز سفر برگشته. م امیلیبهار بدو حاضر شو. و - سامان

 

 !م؟یکرد یما از خونش دزد دهینکنه فهم -

 

 چه خبره. مینیبب می. آماده شو برستین نینه موضوع اصال ا - سامان

 

 .یلیو ،یکیبودن. پرهام، و گارداشیباد ی. همه یلیخونه و میکارامو کردم و رفت عیسر

 

 .می. فقط سرمون رو تکون دادمیسادیوا یگوشه ا میکه سالم کن نیا بدون

 

عرضه  یآدم ب یکه سزا نیدون ی. منیعرضه ا یواقعا ب اتونیعرضه بودن متنفرم. بعض یاز ب نیدون یخوب م یهمگ - یلیو

 .نیاریاتاقم بودن رو ب یو محافظا نیدوربرو که قسمت  یاون چند نفر ه؟یچ

 

 باهاشون داره؟! ی! آخه چه پدر کشتگکهیمردت نیا هی. چقدر وحشدهیاوه، سر و صورتشون پک اوه

 

 .یلیو یپا ینفرشون رو آوردن و انداختن جلو ده

 

 خوره. یکنه؟ حالم از همتون بهم م دیکنه منو تهد یجرات م یچه طور کس ن؟یدو نفر آدم نشد فیعرضه ها حر یشما ب - یلیو

 

سرشون  ییبه خاطر ما بال نایکردن. نکنه ا یکار کنه؟! همشون التماس م یخواد چ ی. مدیدر آورد. رنگم پر بشیاز ج اسلحشو

 کار کنم. یدونستم چ ی. نمنیزم دیخالص کرد. فکم چسب ریت هیچشم به هم زدن همشونو با  هی! تو اد؟یب

 

 ن؟یکرد داشیپ رو یکیاون  - یلیو

 

 از محافظا: یکی

 

 همون جا. مشیبرد ن،یبله همون طور که دستور داد -

 

 سر قرار. میر ی. منیرو جمع کن نایا - یلیو

 

 . سامان در گوشم:رونیبلند شدن رفتن ب یهمگ

 

 کنم آروم باش. یخواهش م - سامان

 

همه آدم به  نیدونستم ا یاومد. اگه م ی. اصال صدام در نممیبر میخوا یدونستم کجا م ی. نمنیو برد تو ماش دیکش دستمو

شه، چطور  یکردم. هنوزم باورم نم ینم یوقت با سامان همکار چیدن، ه یمدارک راحت جونشون رو از دست م یسر هیخاطر 

 راحت بکششون. یلیدلش اومد خ

 

 .میشد ادهیپ یسامان بود. همگ نیو ماش یلیو نیموزیپل. کال سه تا ون، ل هی کینزد میدیرس
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 .رونیب نشیاریب - یلیو

 

 نفر باهاش دعوا کردم. نیبود که اول یمرد همون

 

از من  یلیکردم اما اون خ مویسع ی. من همه نیبه خانوادم نداشته باش یکنم کار یکنم. خواهش م یآقا التماستون م - مرد

 تر بود. یقو

 

هم ندارم. به خاطر فرارت  ی. شوخمیشروط. من تو کارم جد یبا همه  ،یامضاش کرد خودت ؟یمگه قرار داد رو نخوند - یلیو

 خانواده ات جونشون رو از دست بدن. یباعث شد

 

 داد زد: مرد

 

 !؟یکار کــــــــــرد ینـــــــــــه! تو چــــــــ - مرد

 

 پسر بچه آوردن. پشتش بهم بود. هیعالمت داد. از تو ون  یکیشونه هاش رو انداخت باال. به  یلیو

 

 .نییپا یزنده بمونه، بهتره خودتو از پل پرت کن یکی نیحداقل ا یخوا یاگه م - یلیو

 

 رو نداره. یکنم. اون جز من کس یخواهش م - مرد

 

 شد. سامان بازومو گرفته بود. خواستم برم جلو، نذاشت. شیزدن. دلم ر یپسره و هم مرد زجه م هم

 

 .نییپا نی. پسر رو بندازیباشه، خودت خواست ؟یبر یخوا یپس نم - یلیو

 

پل. خواستن بندازنش که باباش  کیذاشتن تکون بخوره. بردنش نزد یبازوشو گرفتن و نم ریکرد. دو نفر ز یهمش تقال م بچهه

 داد زد:

 

 .نیبه کار پسرم نداشته باش یپرم، فقط کار ی. باشه، قبول. منینــــــــــه! صبر کن - مرد

 

باباش  یکردن. بعد از مدت یم هیگر یلیهر دوشون خ یگه ول یم یچ دمیپسرش. نشست رو زانو. بغلش کرد. نفهم شیپ رفت

 کرد. یلیپل. روشو سمت و کیبلند شد رفت نزد

 

 کنم، بذار کنار پسرم باشم. یبار ازت خواهش م نیآخر یبرا - مرد

 

 .ستیدر کار ن یبخشش چیه - یلیو

 

 ییطال یخاطره  هیبودم. حاال  زاریاز ارتفاع ب شهیخورد. هم یپل. حالم داشت به هم م یسرشو برگردوند. رفت لبه  دیناام مرد

 شه. طاقتم تموم شد. خواستم حرف بزنم. یم بمیهم نص

 

 زدن کرد. غی. بچهه برگشت و شروع به جنییمن نــــــــــــه. خودشو پرت کرد پا یخدا یوا

 

و دورا رو کشتن؟!  رزنهیکار کردم. پس اون پ یخدا، من چ یبود؟! ا لیدن یاون بابا یعنی! ــــــل؟ی! دن؟ی... چــــ ... چــــــــ چــــ

 بخشم. یوقت خودمو نم چیکارم ه نیاشک تو چشمام جمع شد. به خاطر ا

 

 ه.خور ینکردن. حالم از همشون به هم م یکار چیکدوم ه چیپرهام و سامان ه ،یکیو
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 ازش متنفرم، متنفر. ،یلیاما و و

 

 پدرش باشه بهتره. شی. پنییپا نیپسر رو بنداز - یلیو

 

 .هیلیو نیمرد روزگار هم نیکار کنه؟! نامردتر یخواد چ یگفت؟! م یچ نی! ا؟یچــــــ

 

 زدم: غی. جلیسمت دن دمیو دو رونیب دمیزد. به زور بردنش دم پل. دستمو به زور از دست سامان کش یم غیهمش ج لیدن

 

 نــــــــــــه! -

 

 شد. بغلش کردم. هوشیآخر ب یتو لحظه  لیبرگشت سمتم. دن یلیو

 

 نداره. یکه گناه نی. انیبهش نداشته باش یکنم کار یبچه س. ازتون خواهش م هیاون  -

 

 ابروهاشو انداخت باال. یلیو

 

 ؟یکن یتو کار من دخالت م یبه چه جرات - یلیو

 

 !نیخواهش کردم؛ هم هیکارتون دخالت نکردم، فقط ازتون  من تو -

 

 فکر کرد. یکم

 

 ؟یکن یکار م یبگذرم، تو برام چ نیا ریبر فرض قبول کنم و از خ - یلیو

 

 .ادی یازم بر نم یمن؟! کار -

 

هم جون خودتو  ،یبچه بگذرم و اما اگه نتون نیحاضرم از جون ا ،یگم انجام بد یرو که م یکار ی. اگه بتونادی یچرا بر م - یلیو

 مونه. یبچه زنده نم نیهم ا ید یاز دست م

 

 قبول. -

 

 دارم؟! یچه شرط یبدون یخوا یقبول؟! نم - یلیو

 

 کنم. یباشه قبول م یهر چ -

 

 .میموضوع صحبت کن نیخونم و راجع به ا میخب. بهتره بر اریبس - یلیو

 

 خودمون. یبچه رو ببره خونه  نیسامان ا نیبله فقط اجازه بد -

 

 مونه. یمن م شیشه. بچه پ یتا اتمام کارت نم - یلیو

 

 .هیکار چ انتیآدم خ یدونم سزا ی. خودمم ممیکه فرار نکن نیبرامون محافظ بذار نیتون یدم. م یکارم رو انجام م ن،ینترس -

 

 ما. نیتو ماش ایباشه، بچه رو بده خودت ب - یلیو
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 بله. -

 

 از اون نداشتم. یسرخ شده بود. منم دست کم تیسامان. چشماش قرمز و از عصبان شیرو بلند کردم و رفتم پ لیدن

 

 ؟یبرا چ - سامان

 

 شدم: دیکل یدندونا یرو هم فشار دادم و از رو دندونامو

 

. اگه یباش لیمواظب دن یبهممون به باد بره. بهتره حسا هیکنم زندگ یم یخدا شاهده کار ،یحرف بزن گهید یکلمه  کی هیکاف -

 دونم و تو. یمو، من م کیمو از سرش کم بشه، فقط  کی

 

اعتماد کنم؛ نگاه چوبش  گرانیزود به د دی. نباستین هی. دست خودم نبود. االن موقع گرنییپا دیقطره اشک از چشمم چک کی

 میکه برس یکدومشون نگاه کنم. تا لحظه ا چیکردم تو صورت ه یشدم. رغبت نم یلیو نیرو هم خوردم. برگشتم و سوار ماش

 .مینشست یتو اتاق کارش. رو صندل میرفت یینزد. چهار تا یکس حرف چیه ،یلیو یخونه 

 

 ؟یبچه رو نجات بد نیجون ا یخوا یچرا م - یلیو

 

 بهتره جواب ندم. -

 

 خوام بدونم. یم - یلیو

 

 .نیممکنه ناراحت بش -

 

 نداره بگو. یاشکال - یلیو

 

 زدم تو صورتش. زل

 

 که جلوم زارت و زورت آدم بکشن، ککم هم نگزه. ستمیدل گنده ن یلیمن مثل شما خ -

 

 با پدر من درست صحبت کن. - یکیو

 

 بلند شد. یلیو یخنده  ی. خواستم جوابش رو بدم که صدایکیزدم به و زل

 

 م.دل گندم. تا حاال بهش فکر نکرده بود یلینداره، پس من خ یاشکال - یلیو

 

 خنده هاش تموم شد: یخنده؟! وقت یم یهم اسگله! داره به چ اروی نیا

 

 شرط رو بگم؟ یخوب دختر شجاع آماده ا - یلیو

 

 بله. -

 

و زرنگ و البته خوش گذرونه.  پیخوش ت یلیپسر خ کی یبا ارزشم. اون سند برا یلیخ یلیسند خ هیوقته دنبال  یلیخ - یلیو

خوام اون مدارکو  ینشده. ازت م یول ارم،ی. تا حاال با هزار دوز و کلک خواستم اون مدارک رو به دست بهیدختر باز حرفه ا کی

 .یاریبرام ب
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 امــــا! -و پرهام  یکیو

 

فرستادم زنده نمونده. چون اون پسر از نقششون بو برده و  تیمامور نیا یرو برا یدم. تا االن هر کس یم حیخودم توض - یلیو

 ای ؛ید یکه هم جون خودت و اون بچه رو نجات م یش یو موفق م یر یم ایاز من بدتر!  ی. حتهیخطرناک یلیاونا رو کشته. آدم خ

 ه؟ی. خوب نظرت چید یاون جا جون خودتو از دست م

 

 کنم. یقبول م -

 

 .پاکت در آورد هیتو کشوش  از

 

 ه؟یهفته فرصت کاف کیتو هست، به همراه عکس.  نیا یاطالعات بخوا یهر چ - یلیو

 

 نم؟یاول مشخصاتو بب نید یاجازه م -

 

 آره. - یلیو

 

 دم؟یرو کجا د نیا ایآشناس. خدا افشیکاغذ به همراه چند عکس. چه قدر ق یسر کیگرفتم.  پاکتو

 

خورد.  ینم شیخالفه؟! به گروه خون نیا یعنی! دمشیتو اون باغ د شیبود؟ آهان همون پسرس که چند روز پ یکن. اَه، ک فکر

 داره. یغلط انداز ی افهیعجب ق

 

 .ادیب لیسر دن ییبذارم بال دی. نباادی یکه ازم بر م هیتنها کار نی! ا؟یچ فتمیتو دردسر ب اگه

 

 بکشم. یعال ینقشه  هیچند وقت فکر کنم بتونم  نیبذار -

 

 .یهفته فرصت دار هی - یلیو

 

 .نیفرصت بد شتریکمه. لطفا ب یلیهفته خ کی یول -

 

 .ستیدر کار ن یشترینه، فرصت ب - یلیو

 

 کنم. سیاز تو سرو یدهن کیدرک، به ف*نار. احــــــــمق!  بـــــه

 

 خب. اجازه هست برم خونه؟ اریبس -

 

 .یای یبا دست پر م گهید یو هفته  یر یآره، م - یلیو

 

براش  یلی. خهوشهیکه بهش وارد شده هنوز ب یدکتر آوردن. به خاطر شک لیدن یجم. برا یجام بلند شدم و رفتم خونه  از

 در اتاقم اومد. یتو اتاق خودم بود. صدا لینگرانم. کاش زودتر بهتر شه. دن

 

 بله؟ -

 

 کارت دارم. رونیب ایب - سامان
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 بعد. یاالن کار دارم، باشه برا -

 

 .رونیب دیگرفت و کش دستمو

 

 !؟یروان یکن یکار م یچ -

 

 ؟یراه انداخت هیچ ایمسخره باز نیا - سامان

 

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 

 گفت؟ یبهت چ یلیو - سامان

 

 ؟یدیفهم ،یکن یآخرت باشه تو کار من دخالت م یکه گفت به خودم مربوطه. دفعه  یهر چ -

 

 .یبهتره االن چرت و پرت نگ - مانسا

 

 صدامو بردم باال. کمی

 

طفل  نیا یچشممون بابا یرفته جلو ادتیبه خاطر ما چند نفر آدم کشته شد؟ شیرفته چند ساعت پ ادتیحرفم چرت و پرته؟  -

 گهیکه د یدار یخواستن پرت کنن؟ انتظار کامال مزخرف یرو م لیخود دن ایمعصوم رو چطور وادار کردن خودشو از پل پرت کنه؟ 

کردم. االن  ینم یهرگز باهات همکار اد،یب یسر کس ییدونستم قرار بال یدر صد م هیدر صد، فقط  هیبه حرفت گوش کنم. اگر 

 بچه زنده بمونه. نیا یهم حاضرم از جونم بگذرم ول

 

حد  نیدونستم تا ا ی. نمفتهیب یاتفاق نیدونستم قراره همچ یه مچ دم؟یمن ناراحت نشدم؟ عذاب نکش یفکر کرد - سامان

 کنم. تیبچه رو همه جوره حما نی. خودم حاضرم افهیکارش کث

 

 خوام باهات صحبت کنم. یتو اتاقت، م میتو نداره. بهتره بر تیبه حما یاجیاون احت -

 

 رو داد به در. رو تختش نشستم. شیتو اتاقش. در رو بست و تک میرفت

 

 شنوم. یم - سامان

 

 .یبرام انجام بد یکار هیخوام  یازت م -

 

 ابروش رو داد باال. یتا کی

 

 مثال؟ - سامان

 

راحته که  المیرو انجام بدم، حداقل خ یلیاگه نتونستم کار و یجور نیپدر و مادرم. ا شیپ رانیرو بفرستم ا لیخوام دن یم-

 برسونه. لیبه دن یبیتونه آس ینم

 

 ؟یبچه به خطر بنداز هیجونت رو به خاطر  یحاضر - سامان

 

 .میبراش انجام بد ادی یاز دستمون بر م یهر کار دیخانوادش رو از دست بده. پس با میما باعث شد -
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 برات گذاشته؟ یچه شرط یلیخوام بدونم و یم - سامان

 

 کنه؟ یم یچه فرق -

 

 من فرق داره. یبرا - سامان

 

 رو براش گفتم. انیجر

 

 ؟یراحت قبول کرد یلیتو هم خ - سامان

 

 آره. -

 

 .رانیفرستم ا یرو م لیشرط دن هیبه  - سامان

 

 !؟یشرط بذار یخوا یمن م یجــــــــــــان؟! برا -

 

 بره. عیسر یلیفرستم خ یرو م لی. دنیآره اگه قبول کن - سامان

 

 ؟یچه شرط -

 

 بدونم. زویخوام همه چ ی. ممیبا هم نقشه بکش دیبا - سامان

 

 داره؟ یبه تو چه ربط -

 

 هفته بهت فرصت داده. کیهم فقط  یلی! ویخود دان - سامان

 

 ش؟یفرست یم یک -

 

 زود. یلیخ یاگه تو بخوا - سامان

 

 ؟یتون یم گهیبهتر شه. دو سه روز د کمیبذار حالش  -

 

 .مینقشه فکر کن یبرا دیامشب با نیآره از هم - سامان

 

 .امی یبزنم، م لیسر به دن هیباشه. برم  -

 

 در رو باز کنم. از جاش تکون نخورد. خواستم

 

 کنار؟ یر یچرا نم -

 

 .فتهیب یاتفاق نیدونستم قرار همچ یمنم نم یخوام باور کن یم - سامان

 

 زدم. شخندین هی

 

 رو باور ندارم؛ برو کنار. یکس گهید -
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 کردم. یو با موهاش باز دمیبودم. رو تخت کنارش خواب ششیپ یساعت می. نلیدن شیکنار. رفتم پ دیکش یحرف چیه یب

 

 .دیاز جاش پر هویگذشت. کم کم چشماشو باز کرد.  نیم پنج

 

 من کجام!؟ - لیدن

 

 .یمن یتو خونه  زمینترس عز -

 

 زد و با داد: غیج

 

 خانوادم. شیخوام برم پ یمن م - لیدن

 

 .دیخر میا هم رفتاومدم خونتون، ب اد؟ی ینم ادتی! آروم باش. منو شیش -

 

 .هیبغلم و با گر اومد

 

. اونا پدرمو مجبور کردن خودش رو از پل یبد یلیکشتن. خ یاونا خانوادم رو نم یموند یما م شیاگه تو پ ؟یکجا رفت - لیدن

 خواستن بکشن. ی. خواهر و مادر بزرگم رو خفه کردن. منم منییپرت کنه پا

 

 برسونن. یبیذارم به تو آس ی. نمشتمینترس من پ -

 

 خانوادم. شیخوام برم پ یم - لیدن

 

 .ستنیجا ن نیآخه خانوادت که ا -

 

 به شونه هام. دیکرد؛ با مشت کوب یم هیجور که گر نیهم

 

 خوام. یخوام، نم یخوام، نم یجا باشم، نم نیخوام ا ی. من نمیجا ببر نیمنو از ا دیبا االی - لیدن

 

کنه و ما رو گرفته  یهم سوء استفاده م یفسقل نیدر اومده بود. به غلط کردن افتادم. ابچه ها رو ندارم. کفرم  یحوصله  اصال

 به باد کتک.

 

کم خشن برخورد کنم. دستشو گرفتم و صدامو بردم  هیآروم کردنش مجبور شدم  ی. اما براهیبد یلیخ طیدونستم تو شرا یم

 باال.

 

 یرفتارت کار نیبا ا ی. تو فقط دارستیطور ن نیگردن؟ نه اصال ا یخانوادت بر م یکارا رو کن نیاگه ا یکن ی. فکر مگهیبسه د -

 ؟یخواد ناراحتشون کن یتو رو بخورن. دلت م یکه خانوادت ازت ناراحت بشن. همش غصه  یکن یم

 

 ن تر:و مهربو نیی. صدامو آوردم پاهیقربان کیمثل  یطفل نیشد و فقط زل زد تو چشمام. دلم به حاش سوخت. ا ساکت

 

. اونا هم از یخانوادت ناراحت بشن. اگه تو خوشحال باش یوقت دوست ندار چیدونم ه ی. میهست یشجاع یلیتو پسر خ -

 شن. یتو خوشحال م یخوش

 

 کرد. یم هیبغض دار شد و آروم گر صداش
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 رو ندارم. تنها خانوادم همونا بودن. یکس چیه گهیآخه من د - لیدن

 

 .میذار یرو تنها نم گهیوقت هم، همد چیخانواده. ه کیمثل  میش یبه بعد منو تو م نیاز ا -

 

 ؟یاگه اونا تو رو کشتن چ - لیدن

 

 کنه، مگه نه؟ یکار نیجرات نداره همچ یکس -

 

 آره. - لیدن

 

 ؟ینیمنو بب یواقع ی افهیق ینباش. دوست دار یچیپسر خوب. پس نگران ه نیآفر -

 

 ؟یستین یشکل نیمگه ا - لیدن

 

 رو عوض کردم. افمینه ق -

 

 ؟یچه جور - لیدن

 

 دم. یم ادتی یحاال بزرگ شد -

 

 گول زدن بچه ها. روش

 

 ه؟یچه شکل افتیق - لیدن

 

 دم. یصبر کن، االن نشونت م-

 

 برداشتم. سمویرو پاک، لنزم رو در آوردم. کاله گ ممی. گرنهیآ یجلو رفتم

 

 .میشکل نیمن ا -

 

 خوشگل تره. یلیخودت خ افهیق - لیدن

 

 ؟یجد -

 

 آره. - لیدن

 

 زشتم؟ یپس اون شکل -

 

 .یخوشگل تر یجور نیا ،یخوشگل ینه، اون جور - لیدن

 

 م؟یبا هم غذا بخور میرسم. بر یتو که نم یبه قشنگ -

 

 .ستیگشنم ن - لیدن
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 م؟یبر ا،یباش یقرار شد بچه خوب -

 

 .میبر - لیدن

 

رو  زیکه خوابش برد، رفتم تو اتاق سامان. همه چ یکرد. وقت یداد م یغذا خورد. غم تو چشماش ب کمیو به زور  نییپا بردمش

 .اوردمی. طاقت نمیبود ریدرگ ی. سه ساعتمیکرد یسم رو چک م یرفت و آمدها می. داشتزیرو م میگذاشت

 

 .ادی یخوابم م یلیامشب بسه، خ یبرا -

 

 باشه برو بخواب. - سامان

 

 شب خوش. -

 

 .ریشب بخ - انسام

 

از طرف  دمه،یکه کش یطرف فکرم مشغول نقشه ا کیشلوغ بود. وقت سر خاروندن هم نداشتم. از  یلیچند روز سرم خ نیا تو

 .رانیکردم بره ا شیگرفت. به زور راض یبهانه م یلیخ لیدن گمید

 

 یخال یخانوادش بهشون گفتم؛ همراه با کم یرو درباره  قتیشدن. حق یم یبافتم. مگه راض نایمامان ا یهم چاخان برا یکل

 کرد. هیگر یتو بغلم کل لیدن یدادن. موقع خداحافظ تیتا رضا یبند

 

تا نقشم رو  یلیو یداد بره. فرداشم رفتم خونه  تیزنم، رضا یقربون صدقه، فدات شم و هر روز بهت زنگ م یاز کل بعد

 فت. اما من نه.ر یبراش بگم. سامان طبق روال گذشته هر روز سر کار م

 

رو بپام. باز  نیا یکار برگردم خونه. شش چشم نی. بهتره بعد از اهیلیشده هر روز خونه و شیریپرهام س نیدونم چرا ا ینم

 .مینشست یلیتو اتاق کار و ییهم چهار تا

 

 ؟یکارا کرد یچند روز چ نیخب تو ا - یلیو

 

 نقشم رو براش گفتم. کل

 

 شه. یمشکل راه فرارم هم حل م د،یکن دایساختمون رو برام پ یفقط اگر نقشه  -

 

 .یتونه کمکت کنه نقشه رو بخون ی. اون ساختمون رو پرهام ساخته بهتر میهست یزرنگ یلیدونستم دختر خ ی! منیآفر - یلیو

 

 خوندم بلدم. یخودم معمار ن،ی. نقشش رو بدستیبدم بگم الزم ن یبود سوت کینزد

 

 بشم. شونیاحم اخواستم مز ینم -

 

 ره. یم شیکارا بهتر پ یجور نیتونم با آنا برم. ا یپدر، من راه فرار اون جا رو خوب بلدم. م - پرهام

 

 موفق نشه و کار به فرار نکشه. دی. اصال شایخواد خودت رو تو خطر بنداز ینه، نم - یکیو

 

 .ستیگه، الزم ن یراست م - یلیو
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 یده و با هم فرار م یکنم. اگر آنا تونست کارشو تموم کنه، بهم خبر م یاتاق تو همون طبقه رزرو م هیطبق نقشه منم  - پرهام

 .میهم شکست بخور یسر نیخوام ا یشما مهمه نم یسند برا نی. چون امیکن

 

 .یباشه، هر جور خودت راحت - یلیو

 

 .امی یپس منم م - یکیو

 

 نه. - یلیو

 

 چرا؟ - یکیو

 

 .ارهیسرت ب ییشناسه، ممکنه بال یچون سم تو رو م - یلیو

 

 .فتهینم یاتفاق چیمواظبم، ه - یکیو

 

 گفتم نه. - یلیو

 

 سر جات! نیمحترمانه گفت دخترم خفه شو و بش یلیخ

 

 .نیکن یزیراجع به نقشه برنامه ر ییبهتره تو و پرهام تنها - یلیو

 

 بله. -

 

 .یدون ی. خودت که بهتر میایکار بر ن نیبه حالت از پس ا یاما وا - یلیو

 

 .ارمی یحواسم هست. اون مدارک رو براتون م -

 

 کارت دارم. میبر ایب یکیذارم. و یتنهاتون م - یلیو

 

 بود. یجد یلیبعد از چند روز به صورتش نگاه انداختم. ظاهرش خ میتنها شد یوقت

 

 خوام جونت رو نجات بدم. یکه م یازم تشکر کن دی. تازه تو بامیدشمن دوست باش یبه جا یسر نیبهتره ا - پرهام

 

 .نیکار رو کن نیا نیستیمجبور ن -

 

 زد. شخندین

 

 سر نقشه. میکنم. بر یکار رو م نیفقط به خاطر سامان ا - پرهام

 

خواستم برم  یکه م ی. موقعمیبا پرهام بودم. قرار شد پس فردا کارمون رو شروع کن یبشه اون روز. دو ساعت یروز عجب

 از محافظا اومد دنبالم. یکیخونه، 

 

 خانم، آقا با شما کار دارن. -

 

 با من؟! -
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 بله. -

 

 کجان؟ ششون؛یرم پ یباشه االن م -

 

 اتاقشون. -

 

 کدوم اتاق؟ -

 

 اتاق خوابشون. -

 

. رفتم ستمیقلم رو ن هی نیمن اکنم.  یشرمانه بده، دک و دهنش رو آسفالت م یب شنهادیقحط بود؟! خدا شاهده اگه بخواد پ جا

 .دیکش یم پیبود و پ سادهیتو اتاقش. دم پنجره وا

 

 بهت بگم. یرو خصوص یزیچ هیخواستم  یم - یلیو

 

 .نییبفرما -

 

 کنه. یم داتیهر جور شده پ ،یکرد دایاگه از دست سم نجات پ - یلیو

 

 و کاغذ برداشت. دیکل هی زشیرو م از

 

که  نیلطف رو کنم و بعد از ا نیتونم بهت ا یکنه. م داتیکه سم نتونه پ یش ینم یمدت آفتاب هی ،یاگه سالم برگشت - یلیو

 بدونه. یزیموضوع چ نیاز ا دیکس نبا چیاز جونت محافظت کنم. البته ه یمدت یبرا ،یسند رو آورد

 

 و آدرس رو گرفتم. دیکل

 

 ن؟یکن یکار رو م نیچرا ا یممنون، ول -

 

. چه رهیگ یم یپاداش خوب اره،یهم که اون سند رو برام به دست ب یبرام ارزش داره و کس یلیچون اون سند خ - یلیو

 با ارزش تر از جونت؟ یپاداش

 

 !یگ یکه راست م تو

 

 بله حق با شماست؛ با اجازه. -

 

 

 

**** 

 

 نشستم.سامان  نی. قرار شد پرهام جدا بره و منم جدا. االن هشت شبه و منم تو ماشدیموعود فرا رس روز

 

کمرم که به  نییبلند تا پا یلیخ ژیپست هیکه مجبورم.  فی. حامیب رونیب یجور نیخواست ا یظاهر متفاوت. اصال دلم نم کی با

 سارا انجام داده. بچه ترکونده. شممیو فر درشته، آرا یرنگ قهوه ا
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بلند  یچکمه  هیبپوشونم  شتریکه خودمو ب نیرونمه. برا ا یهمراه با دامنش که تا وسطا یمشک یِتنه ورن مین یتاپ دکلته  کی

همون صورت آنا هست که سم من  افمیپالتو هم تنم بود. ق هیکه برم تو،  ی. تا موقعدمیباالتر از زانوم پوش کمی ،یورن یمشک

 .اشتماسترس د یلیرو زودتر بشناسه. خ

 

 ؟یترس یم - سامان

 

 استرس دارم. -

 

 رو مطمئنم! نیا ،یش یتو موفق م - سامان

 

 برام دعا کن. -

 

 یاز طبقه ها یکیاز امالک سمه.  یکیو رفتم تو. هتل  رونی. نفسمو دادم بسادمیهتل وا یشدم. رو به رو ادهیپ نیماش از

 .نییپا یکلوپه. چون سر و وضعم خوب بود، اجازه دادن برم داخل. با آسانسور رفتم طبقه  هیهم  شیریز

 

مال و منال. از همون  نی. هر چند طرف آدم کشه. کوفتش بشه ایو برازندگ یدارندگ گنیم شهی! دمش گرم. همیشاخ یجا چه

 زدن. پالتومو در آوردم. دور و برو نگاه کردم. یم کیت ایبدو ورودم، بعض

 

در  یباز عیشد ضا یو اخماش رفت تو هم. با ابرو عالمت داد. نم دیخورد. منو د ینشسته بود و مشروب م یگوشه ا پرهام

 پخش شد و منم وارد عمل شدم. Alexandra stan - get back. آهنگ ارمیب

 

. نگاهم به پرهام دمیرقص یبا همه م یکنم. مجبور دایرفتم تا سم رو پ یور و اون ور م نیهم ا یکردم. گاه دنیبه رقص شروع

 .گهید. پرروئه دیرو به سمت من باال گرفت و همه رو سر کش السشیافتاد. گ

 

تا داف خفن هم دورش رو گرفته بودن. باالخره چشمم به جمال سم افتاد. هفت هشت تا دختر، دور و برش رو گرفتن.  چند

 یبود. سع taking back my love که،یانر یاز آهنگا یکی کسیمیر ی. آهنگ بعداورمیخودم ن یکرد. به رو یداشت نگاهم م

 .دمیرقص یکردم تو چشم سم باشم. با همه هم م

 

 یداشت مشروب کوفت م گشمیمبل و دست د یپشت یدستش رو کیانداخته،  گشید یمبل نشسته بود. پاشو رو پا هی یرو

 و اون شدم. نیا زونی. حالم به هم خورد از بس آوگهید ایکرد. تو روحت! بلند شو ب

 

 هیخانم بود.  یداشتم که اسمم شمس کنم. من اگه شانس ییهنرنما یذارن، تک یهم نم یآهنگ درست و حساب هی حداقل

 دوست داشتم لب و لوچم رو جمع کنم. یلیاول تا االن رو لبم بود. خ یلبخند مسخره از اون لحظه 

 

رقص توپ ارائه  هیکردم که  یخفن یلیجکسون. تالش خ کلیاز ما وودیآهنگ که خوراک خودم باشه، پخش شد. هال هی باالخره

زنم رو دستت. چه عشوه  یدارم م نیبب ایب ،یگرام ادتی امرزیخدا ب کلیها رو گرفتم. ما یلیطور هم شد. چشم خ نیبدم. هم

 .ستیسم سر جاش ن دمیآهنگ د ی. آخراخشما رو بب ای. خداومدمیها که امشب ن یخرک

 

انگار عشوم به  بشر عشوه اومدم، نیهمه واسه ا نیکشه؟! ا یواقعا منو م یلیو یعنیکار کنم؟!  ی. چکیشدم در حد المپ عیضا

که برقا  نمیگوشه بش هیخوره. آهنگ تموم شد. نگاه به پرهام انداختم. شونه هام رو دادم باال. خواستم برم  یدرد ننم فقط م

 دست و پا زدم. نکنه از طرف سم باشن؟! یبلندم کردن. ه گهید یکیدهنم و با  یدستشو گذاشت جلو یکیرفت. 

 

طبقه از پله ها بردنم باال. برقا اومد. گذاشتنم  کی. ارمی یبود دخلش رو م گهیدستو پا بزنم اگه از طرف کسه د یبذار الک حاال

 .نیزم
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 با شما کار داره. سمونیی. رنینزن غیخانم لطفا ج -

 

 ه؟یکدوم خر ستونییر -

 

 .نیای. لطفا همراه ما بنیبهتره خودتون بر -

 

 .امی یجا نم چیمن با شما ه -

 

 شم به زور ببرمتون. یمجبور م نیایاگه ن -

 

 به خودم گرفتم. یعصب ی چهره

 

 ؟یبه من دستور بد یکن یچطور جرات م -

 

 گه؟ید نیای ینکردم. م یجسارت نیبنده همچ -

 

 جز قبول کردن دارم؟ یا گهیراه د -

 

 .ریخ -

 

 من شده. شهیریس یک مینیبب می. برفتیپس حرف نزن و راه ب -

 

در بود. در رو برام باز کردن. رفتم تو. تا وارد شدم در  هیراهرو  ی. انتهامیراهرو شد هیپنجم. وارد  یطبقه  میآسانسور رفت با

 به در. دمیبستن. مشت کوب رونیکردم در رو باز کنم، نشد. از ب یرو پشت سرم بستن. سع

 

 در رو باز کن. ن؟یدر رو بست یواسه چ -

 

 به در. دمیپام کوب با

 

 شه؟ یصاب مرده چرا باز نم نیا -

 

 ؟یریگ یم یدر کشت نیبا ا یدار -

 

 . خودشه.برگشتم

 

 بگو در رو باز کنن. االیجا؟  نیا یمنو آورد یچ یبرا -

 

 در. یدستشو گذاشت رو هی. کمیاومد نزد کامال

 

 اد؟ی ینم ادتیمنو  - سم

 

 دستم چونش رو گرفتم و به چپ و راست تکون دادم. با

 

 .ادی ینم ادمی یآشناس، ول افتیق -
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 .یکرد فیدوستش و لباسام رو کث یمهمون یاومد یکه اشتباه میمن همون - سم

 

 سرم رو آوردم باال. هویو رفتم تو فکر.  نییرو انداختم پا سرم

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیپسر؟ ا یاومد. چطور ادمیآهان!  -

 

 ؟ینکنه باز اشتباه اومد ؟یکن یکار م یجا چ نیمنه. تو ا یجا برا نیا - سم

 

 خوش بگذرونم. کمی. امشب اومدم دمیشن ادیجا رو ز نیا فینه، تعر -

 

 ؟یمنتظر تماست شدم. چرا بهم زنگ نزد یلیخ - سم

 

 شمارت رو گم کردم.-

 

 تو فکرت بودم. یلی. خمیکرد دایخوبه که االن هم رو پ - سم

 

 جلو. ارهیخواست صورتش رو ب ی. مهیلیخ رون،یدر برم ب نیسمت لبام. سالم از ا نییرفت پا چشماش

 

 ؟یدر نگه دار یمنو جلو یخوا یم -

 

 .یخوش اومد یلیتو. خ اینه، ب - سم

 

 خوام فرار کنم. یگرفت و برد تو سالن. حاال انگار م دستمو

 

. گمید یپا یتو. نشستم رو مبل و پام رو انداختم رو ادیخواد ب یم یپرهام چه جور ستنیدر وا یجلو نایداد بر من! اگه ا یا

 . کنارم نشست.ختیر یجفتمون چ یدونم برا یرفت قسمت بارش و نم

 

ذره منو گرفت.  هیبه خوردم داد که همون  یچ ستی. کثافت معلوم نمیزد کیشات کوچ هیدوبارمون.  دارید یهم به سالمت نیا

 گرفتم، چشمم رو خمار کردم و لبخند زدم. ادیا رو از سار یتو چشمام نگاه کرد. چشم خمار

 

 زود مست کنم؟ یخوا یم ؟یبه خوردم داد یچ طونیش یا -

 

 .دیخند

 

 نداره. یرو من که اثر - سم

 

 ؟یکن یم سهیخودتو با من مقا -

 

 .ارمی یسبک تر م زیچ هیرو  یباشه بعد - سم

 

 .یبه خوردم بد یزیچ گهی! فکر کن گذاشتم دزرشــــــک

 

 نگاه به اطراف بندازم؟ هیتونم  یقشنگه. م یلیجا خ نیا -

 

 البته. - سم
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کمد بود. سم  هیخواست داخل گاو صندوق اتاق خوابش، تو  یم یلیکه و یو رو کردم. سند ریهمه جا رو ز یشدم. حساب بلند

 کردم. یرو نگاه م رونیاتاق و در رو بست. رفتم سمت پنجره و ب یاومد تو

 

 کرد. بهتره فکر کنم. دستش دور پهلوم حلقه شد. سرشو گذاشت رو شونم. یشه کار ینم اده،یز ارتفاعش

 

 ؟یکن یم ریکجا سِ - سم

 

 .نمیب یرو م رونیب یدارم منظره  -

 

 .ییجا نیخوشحالم که ا - سم

 

 نکن. اهی! آمار دوست دخترات رو دارم، ما رو سیرابیس برو

 

 جدا؟ -

 

 .زمیآره عز - سم

 

 .دمیآن مثل فنر از جا پر هیدورم حلقه شد.  شتریب دستش

 

 شد؟! یچ - سم

 

 . رو پهلومم حساسم.میقلقلک کمیخب من  ،یدون یاِ م -

 

 .دیخند

 

 کنم. تتیخرده اذ هی دیپس با - سم

 

 اد؟ی یدلت م -

 

 کار رو نکنم. نیتا ا یبپرداز دیداره؛ با مهیجر - سم

 

 البد بپرم ماچت کنم. هــــــه،

 

 . باشه؟ارمیب نیجفتمون شامپا یجا بمون برم برا نی. هممهیجر یب مهیجر گه،ینه د -

 

 .امی یخب منم باهات م - سم

 

 کنم. ییرایازت پذ ژهیخوام به صورت و ینه، خودم م -

 

 کنم. یپس صبر م - سم

 

دست چپم رو داخل جامش کردم و هم  ی. انگشت اشاره هی. دستم رنگ الکش مشکختمیر نیجفتمون شامپا ی. برارونیب رفتم

 کنم. هوشیاون سم رو ب ی لهیماده رو بهم داده تا بتونم به وس نیزدم. سامان قبال ا
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 رو دادم دستش. السیباز بود. کنارش نشستم و گ رهنشیپ یتو اتاق. رو تخت نشسته و دکمه ها رفتم

 

 .مونیدوست یبه سالمت -

 

 از چشمم دور نموند. شخندشین

 

 .یبه سالمت - سم

 

لبش. ِد  کیرو آورد نزد السیشد. بهش لبخند زدم. گ رهیسم اصال بهش لب نزد. تو چشمم خ یرو خوردم ول نمیاز شامپا کمی

 . ابروهاش رو داد باال.نییاز دستش افتاد پا السی. گنیی! چشمش رفت سمت پایبخور لعنت

 

 خوام. یاوپـــس! معذرت م - سم

 

 .یهفت خط یشعور، معلومه حساب یب کثافت

 

 مال منو بخور. اینداره. ب یاشکال -

 

 .یراحت خورد. حناق بخور یلیرو گرفت و خ جام

 

 ه؟یحاال وقت چ - سم

 

 دن؟ید لمیف -

 

 نه. - سم

 

 شام خوردن؟ -

 

 نه. - سم

 

 م؟یبرقص نییپا میبر -

 

 نه. - سم

 

 :دانهیاماز دست همتون راحت شم. نا  ن،یریشه همتون بم یم یک

 

 دونم. ینم -

 

 .میبا هم خوش بگذرون کمیبهتره  - سم

 

تخت و  یبستم. منو خوابوند رو یشکیش هیجفتشون هم  یو سم کردم. برا یلیحرف نگفته بار و ادینگفتم. البته تو دلم ز یچیه

 دوال شد روم.

 

 شه. یخاصه، آدم توش غرق م یلیرنگ چشمات خ -

 

 دم. ی. خودم نجاتش ممیاگر هم غرق بشه، من شناگر ماهر - سم
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 ؟ید یاِ پس منم نجات م -

 

 چرا که نه. - سم

 

خواستم خفش  یگردنم. لبش که به گردنم خورد، م کی. سرشو برد نزدیمردم. دِ بجنب لعنت ی. داشتم مکیآورد نزد سرشو

کم شه. دستام مشت شده بود. سرشو آورد  تمیر دادم تا عصبانگذره. چشمامو بستم. دندونامو رو هم فشا یکنم. اَه چرا نم

که خواست دوباره روم خم شه، چشماش بسته شد. جا  نیرو در آورد. هم رهنشیباال. زل زد تو چشمام. بلند شد و نشست. پ

 دادم. ولو شد رو تخت. یخال

 

رو  السشیگ دمید یداره. وقت نیحتما دورب ییجا نیهمچ هیرسه  یمن از تو زرنگ ترم. اون قدر عقلم م ،یتو زرنگ اگه

دور تا دور  دمیجا زدم. دستمو کش نیچکمم. از اون مواد قبال به ا یانگشتم رو زدم به باال یلبه  عیسر ن،یمخصوصا انداخت زم

 ماجرا. یو ادامه  السیگ یلبه 

 

همه استرس. اومدم تو اتاق خواب سر وقت  نی. راحت شدم از اییبس استرس داشتم، بهم فشار اومد و رفتم دستشو از

 چاقو رفت سمت گردنم. هیسم. شوکه شدم. رو تخت نبود. امکان نداره. خواستم برگردم که 

 

 ؟یمنو دور بزن یخواست یپس م - سم

 

 !؟یزن یحرف م یاز چ -

 

 فرستادتت؟ یک ؟یبه خوردم داد یچ - سم

 

 شم. یمتوجه منظورت نم -

 

 .نییپا دیکش رو آروم از گردنم چاقو

 

 .یبهتره حرف بزن ؛یش یخوبم متوجه م - سم

 

 فشار داد. کمیپهلوم نگه داشت و  یرو، رو چاقو

 

 کنم؟ تیحال گهیزبون د هیکه با  یخوا ینم - سم

 

 جا؟ نیخودم اومدم ا اریمگه من به اخت ؟یگ یچرت و پرت م یچرا دار -

 

 از نقشت بود. یهم جزو نیا - سم

 

 تو شکمش و ازش فاصله گرفتم. دوال شد و شکمشو گرفت. دمیآرنجم محکم کوب با

 

 .رونیب یر یدر م نیفکر نکن سالم از ا - سم

 

 فکر کن نرم! -

 

 شک دارم. - سم
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کار بود. خالصه هم زدم و هم خوردم. دارو کم کم  یقشنگم گارد گرفتم. خودشم رزم پیرو قفل کرد. اومد سمتم. با اون ت در

 فرهنگ. افتاد روم. یشعور، ب یشدم. ب یکیضربه بهم زد که با تخت  هیکرد.  یروش اثر م داشت

 

 .ریآروم بگ قهیدق کی. یدختر تو چقدر چموش - سم

 

 زورم رو جمع کردم و از خودم جداش کردم. یلبش رو گذاشت رو لبم. حالم به هم خورد. همه  عیسر

 

 ؟یزنــــــــــ یکثافتِ لجن به من دست م -

 

 یاعتبار نیشد. به ا هوشیگذاشت و ب ریدر آورذم. انقدر زدمش که دلم خنک شد. دارو هم تاث نیچند روز رو سر ا نیا یتالف

 تخت بستم. زنگ زدم به پرهام. ی. دست و پاشو با مالفه ستین

 

 ؟ییکجا -

 

 ؟یکرد یکار م یده ساعت اون تو چ - پرهام

 

 .یایشه ب یتا از دستش راحت شدم. از در نم دیطول کش ی. کلهیعوض یلیخ اروی نیا -

 

 .دمیرس گهید نی. تا دو مامی یکولر م ی چهیدونم، ازدر یم - پرهام

 

 زود باش، منتظرم. -

 

کولر رو باز  ی چهیگذاشتم و در یصندل کی. دیشد، پرهام هم از راه رس دایپ دیگشتم. تا کل دیدر به در دنبال کل اد،یپرهام ب تا

 .نییکردم. اومد پا

 

 صندوق کجاست؟ - پرهام

 

 نشون دادم. بهش

 

 رو باز کنم. نیتو؛ تا ا انیبذار که نتونن ب یصندل یبرو پشت در ورود - پرهام

 

از  یکیکردم، آب بدنم کم شد. رفتم دم بار.  تیچند ساعت فعال نیدر. از بس تو ا یدم دستم اومد، گذاشتم جلو یچ هر

گرفت. حالم داشت به هم  شیگلوم آت ن،ییرو آوردم پا شهی. تا شدمیسر کش شهیو با ش رنگ بود رو برداشتم یها که ب شهیش

 داد. یکه سم آورد رو م هیهمون اول یخورد. مزه  یم

 

 ورزش کنم. کمیکنه،  یکار کنم؟! بهتره تا کارشو م یکشتم. چ یخود خدا! اگه مست شم، پرهام م ای

 

 م اومد.بعد پرها نیبه در جا زدن کردم. پنج م شروع

 

 حالت خوبه؟! - پرهام

 

 آره، کارت تموم شد؟ -

 

 .کمینزد اومد
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 تمومه. - پرهام

 

 .گهید میبر -

 

 داد باال. ابروشو

 

 .نمیها کن بب - پرهام

 

 چرا؟ -

 

 !؟یخورد یچ - پرهام

 

 .یچیه -

 

 .یدونستم مشروب خورم هست یدهنت معلومه. ماشاا... هم درصد الکلش باالس. نم یاز بو - پرهام

 

 خوردم. یرو هم اشتباه نیا ستم،یاهل مشروب ن -

 

 .یتا کار دستمون نداد میتر بر عیبهتره هر چه سر - پرهام

 

 چمدون بزرگ آورد. مدارکو گذاشت داخلش. هی. میکولر وارد اتاق پرهام شد ی چهیدر قیهم از طر با

 

 ؟یآماده ا - پرهام

 

 .مریگ یبرو، دارم گُر م عیآره، فقط خواهشا سر -

 

 باشه، بجنب. - پرهام

 

لباسامو  یخواست همه  یگرفتم. دلم م یم شی. درش رو بست و حرکت کرد. داشتم از زور گرما آتدمیچمدون دراز کش داخل

در  یگذشت. صدا نی. ده مرونیب امیخودمو کنترل کردم که سر و صدا نکنم و بخوام ب یلی. خخیدوش آب  ریبکنم و برم ز

زنم. انگار شانس ندارم، چون گذاشتم تو صندوق. داشتم  یبال بال م ارمخدا منو نذاره پشت تو صندوق. د یاومد. ا نیماش

 .ستادیا نیتنگ، بدون هوا. ماش یجا نی. نفس کم آوردم. تو ادمیگذشت. واقعا بر نیشدم. سه م یخفه م

 

 یکه م یالکل یشد. از بو ینم یخواستم نفس بکشم ول یتونستم تکون بخورم. فقط م یصندوق باز شد و بعد در چمدون. نم در

 خورد. پرهام بلندم کرد. یدادم حالم داشت به هم م

 

 نفس بکش. - پرهام

 

 صورتم. یرو ختیآب ر کمی

 

 دنبالمون. انیتحمل کن. ممکنه ب - پرهام

 

 کم جون: ی. با صدانییها رو داد پا شهیش یعقب گذاشت و نشست پشت فرمون. همه  یصندل منو

 

 منو فقط برسون خونه. -
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 شدم. ادهیپ نی. پرهام کمکم کرد از ماشدمیدراز کش م،یکه برس یتونم نفس بکشم. تا موقع یرفت. االن بهتر م یم جیگ سرم

 

 مدارک رو بده به من. -

 

 .امیلیدم به و یخودم م - پرهام

 

 دم. یم لشینه، اون مدارکو از من خواسته. خودم تحو -

 

 الزم نکرده، برو تو. - پرهام

 

 .نیدادم سمت در ماش هلش

 

 .ادیکل کل دارم نه حال حرف زدن. مدارکو رد کن ب یخوشگله، من نه حوصله  نیبب -

 

نداشتم. سارا و  یرفتم تو. حال درست و حساب یچشم غره رفت و مدارکو از صندوق برداشت و داد بهم. بدون خداحافظ هی

 تا اومدم، بلند شدن.سامان رو کاناپه نشسته بودن. 

 

 حالت خوبه؟! - سارا

 

 ؟یمدارکو آورد - سامان

 

 دم. یم حیرو براتون توض زی. بعدا همه چنینپرس یزیآره، خواهشا االن چ -

 

بهتر  کمیحوله دورم گرفتم و اومدم رو تخت ولو شدم. حالم  هیدوش آب سرد. فقط  ریباال. در رو قفل کردم. رفتم ز اومدم

 شدم. هوشیچشمام دست خودم نبود و ب ینیشد اما سنگ

 

 

 

**** 

 

. لباسامم میدست فیمدارکمو همراه با پول گذاشتم تو ک یکارام رو کردم. همه  عیکرد. عضله هام گرفته بود. سر یدرد م سرم

 .یلیو شیو رفتم پ رونیسر و صدا از خونه زدم ب یکه از قبل جمع کردم. ب

 

 رد شدم، گفتن برم اتاق کارش.اون هم منتظرم بود چون تا وا انگار

 

 وارد شدم، روزنامش رو بست و نگام کرد. یخونه. وقت یمبل نشسته و داره روزنامه م رو

 

 سالم. -

 

 .یهست یگم. آدم زرنگ یم کیبهت تبر ؟یسالم. پس موفق شد - یلیو

 

 ممنون. -

 

 .نیبش ایب - یلیو
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 در آوردم و گذاشتم جلوش. فمی. سند رو از کنشستم

 

 .نیسر قولتون باش دواریکار من تموم شد. ام -

 

 .یخودت و اون بچه رو امضا کرد یکارت، سند آزاد نیبا ا - یلیو

 

 رو نداشت. یکار نیهمچ الیاما انگار خ رونینزدم. منتظر بودم بگه برو ب یحرف

 

 تونم برم؟ یم -

 

 نه. - یلیو

 

 ن؟یدار یا گهیبله، امر د -

 

 بهت بدم. یشنهادیپ هیخوام  یم - یلیو

 

 مرگ رفتم. یتا پا شمیجور نیدم. هم یانجام نم یکار گهیشرمنده، من د -

 

 س. گهید زینه منظورم چ - یلیو

 

 رو دادم باال. ابروهام

 

 مثال؟! -

 

 کنم. یرو درست م یزندگ نیبرات بهتر ،ی. اگه باهام بمونیخوام که با من باش یم - یلیو

 

 فیانقدر کث ی. درسته عاشق پولم ولیش ریگرفته. ماشاا... اشتهاشم خوبه. با نون بخور س دونستم چشمش منو یاولشم م از

 کنم. یزندگ یجان هیکه به خاطر پول برم با  ستمین

 

 من نامزد دارم. -

 

 فهمه. ینامزدت از کجا م - یلیو

 

 :یجد یلیچقدر پرروئه. خ یعوض نیا اِ

 

 که هستم، بمونم. یگاهیجا نیدم تو هم یم حیترج -

 

 ؟یراجع به فرارت که نگفت یبه کس یزی. چیبود فیتو ح - یلیو

 

 خبر نداره. ینه، کس -

 

 بهم زنگ بزن. یدی. رسی. حاال هم بهتره بریماه خودت محافظ خودت کی. بعد از یایماه ن کیبهتره  - یلیو

 

 بله، ممنون از شما. -
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. عجب میراه بود یبشم رو دادم. چهار ساعت تو یکه قرار مخف ییآدرس همون جا ی. به تاکسرونیاز اون عمارت اومدم ب کال

به دستم خورد. برداشتم. ده  میگوش ی برهیکردم. و فمیک یشدم و دستمو تو ادهیپ نی. اما خونش خوشگله. از ماشهیپرت یجا

 کار داره؟! یچ یعنیکال از سامان.  سیتا اس ام اس و صد تا م

 

 داخل. نیرو ببر لیوسا نیلطفا ا -

 

 بله. - راننده

 

 خونه رو دادم و زنگ زدم به سامان. دیکل

 

 الو؟ سامان. -

 

 زد: داد

 

 ؟یلعنت ییکجا - سامان

 

 .یزن یحالت خوبه؟! چرا داد م -

 

 ؟ییبهار تو رو خدا فقط بگو کجا - سامان

 

 شده؟! یمگه چ -

 

 ازت ... خوا ... م ... نم ... - سامان

 

 .گهید یجا هیشه. صبر کن برم  ی. قطع و وصل مادی یالو؟ صدات نم -

 

 دور شدم. کمی

 

 حاال بگو. -

 

 فرار ... بمب ... بم ... - سامان

 

 !؟یگ یم یچ -

 

 هم فاصله گرفتم. باز

 

 زنم. ی. من بعدا بهت زنگ مادی یسامان صدات نم -

 

 خواد بکشتت. تو خونت بمـ ... یفرستادتت، نرو. برات تله گذاشته. م ییجا یلیبهار تو رو خدا اگه و - سامان

 

تونستم حرکت کنم. انگار پاهامو  یاز دستم افتاد. شکه شدم. نم یاومد که گوشم کر شد. گوش یبد یلیانفجار خ یصدا هی

تر به خونه  کینزد کمیاگه  یعنیشده رو نگاه کردم.  یکی شی. برگشتم و همون خونه رو که االن با دود و آتنیچسبوندن به زم

 بدبخت رو بگو. ی دهاون رانن ایرفتم رو هوا. خدا یبودم، م
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 نیبه خاطر من از ب گهید یکیاومد اما قادر نبودم تلفن رو جواب بدم. باز هم  یسامان م ادیداد و فر یمن مرد؟ صدا یجا اون

 یکثافت، حالم ازت به هم م یلیزدم. و یوضع رو تحمل کنم. حالم خرابِ خراب بود. همش عق م نیتونستم ا ینم گهیرفت. د

. ومدین رونیب یچون کس ه،یاطراف خال یزنم. ظاهرا خونه ها یباشه حتما زهرم رو بهت م هموند یروز به عمرم باق هیخوره. اگه 

 کردم. زیر زیمدارک آنا رو برداشتم و ر میدست فیاز ک

 

شدم و از اون  ی. سوار همون تاکسارهیسرش ب ییخواد چه بال یآنا بسته شد، اما خبر نداره که بهار م یپرونده  یلیو الیخ به

 بوق جواب داد. نیزنگ زدم به سامان. با پنجم میجا فاصله گرفتم. با گوش

 

 نه. ایزندم  نهیمنتظره بب دیزد. شا ینم حرف

 

 زندم. -

 

 .رانیا میر یپرواز م نیبهت برسه. با اول یبیذارم آس ینم گهی. دیمنه. خوشحالم که زنده ا ریهمش تقص - سامان

 

 کنه. ینم هیبه خاطر من گر یکس ست،یطور ن نیکرده، اما ا هیکه گر هیمثل کس صداش

 

 سراغت. ادی یم یلیچون و ،یخودم. بهتره تو هم فرار کن یرم خونه  ی. مامی یجا نم چیمن ه -

 

 گم. یکه م یبه آدرس ایاز دستش. ب میسراغم اومده. فرار - سامان

 

 تموم دارم. مهیکار ن هیگردم خونم.  ینه، بر م -

 

 بارم که شده به حرفم گوش کن. کی یبهار لج نکن. برا - سامان

 

 .یمدت بهم زنگ نزن هیبرم. بهتره  ییتونم جا یخوام انجام ندم، نم یرو که م یتا کار -

 

 گم انجام بده. یرو که م یبسه، کار یلجباز - سامان

 

 خداحافظ. -

 

برگردوندم.  هیبه حالت اول افموی. قستیغم دارم اما االن موقع غمبرک ن یلیبرم تو قالب بهار. درسته خ دیقطع کردم. با ویگوش

. دنیخر یسوغات ینداشتم و به قول یزی. چون چدمیخودم لباس خر یمختلف برا یرفتم تو فروشگاها دم،یکه رس نیبعد از ا

رو تموم کنم. تا  یباز نیا عیخوام سر یشدم. م رهیو به اطراف خ سادمیدر وا ی. جلومپرها یکارم که تموم شد، رفتم خونه 

 .شمیرفتم تو، رکس اومد پ

 

. یتو برام سنگ تموم گذاشت یول دمیند یریخ یکس چیجا از ه نیکه اومدم ا یموقع ق؟یرف ی. چطوریمیقد اریبه به! سالم  -

 صاحبت خونه س؟ نمیبازم به مرام تو. بب

 

 .ستیکه ن نیکرد. ماش پارس

 

 .شتیپ امی یبخوابم. بازم م کمیبرم تو  -

 

بردن اتاقم. دلم براش تنگ شده. لباسمو  لمویمتعجب شدن. انگار رفتم سفر قندهار. وسا دنمیبردم تو. همه از د لویوسا

. سر و کله دمیدور تا دور خونه چرخ کمی. نییدوش گرفتم و رفتم پا هیشدم.  داری. شش بعد از ظهر بدمیعوض کردم و خواب

 کپ کرد. دیتا منو د ه؟ندار یبشر زندگ نیا یعنیشد.  دایپ یکیو ی
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 ؟یخبر اومد یجا!؟ چه ب نیبهار تو؟ ا - یکیو

 

 ؟یاومدم. خوب یم دیسالم عرض شد. باالخره که با -

 

 خوش گذشت؟ ؟یرفت سالم کنم. ممنون، تو خوب ادمیانقدر شکه شدم که  دیببخش - یکیو

 

 .ادتمیاون جا به  یآوردم که بدون یبود. براتم سوغات یعال زم،یعز یجات خال -

 

 .یکن یذوق م عیبچه سر هی نیباز شد. خاک تو سرت که ع ششین

 

 ممنون. راستش اصال توقع نداشتم. یوا - یکیو

 

 نکردم. یکنم، کار ینه، خواهش م -

 

 .یگذروند یخوش م یحساب ؟ینموند شتریچرا ب - یکیو

 

 داشتم. حیتفر یداره. به حد کاف یاندازه ا هی یزیاتفاقا به موقع اومدم. هر چ -

 

 ؟یکرد دایاف هم پ یب - یکیو

 

 هست. یمشکل هیگرفت. فقط  شترینفر رو ب هیچشمم  یاوه تا دلت بخواد. ول -

 

 ؟یچه مشکل - یکیو

 

 .میذاره ما به هم برس ینم شیریدختر س هی یپسره منو دوست داره ول -

 

 بده. یلیکه خ نیا - یکیو

 

 خوره. یآره حالم از دختره به هم م -

 

 که پسره دوستت داره. نهیمهم ا - یکیو

 

 پرهام از پشت سرم اومد. یصدا

 

 م؟یبه به، سالم مهمون دار - پرهام

 

 اومده. یک نیبب ایسالم عشقم، ب - یکیو

 

 سمت پرهام. برگشتم

 

 سالم. -

 

 .یچه زود اومد ؟ییاِ سالم، تو - پرهام
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 نیخرش رو ع یهم نداد. کله  یدست خشک و خال هی یشعور حت ی. بی. حالم بد شد از بس ماچم کردرینگ لیانقدر تحو بسه

 نشست. یکیو بغل و نییگاو انداخت پا

 

 .گهیچند وقت دخوش گذشته، فعال بسه. تا  یادیگفتم ز -

 

 ؟یبر یخوا یمگه باز هم م - پرهام

 

 چرا نرم؟ -

 

 :یکیرو عوض کرد. رو به و بحث

 

 دلم برات تنگ شده. ؟یتو خوب - پرهام

 

 خواست بوسش کنه که پرهام انگشتشو گذاشت رو لبش. یکیو

 

 نداره. تیبچه ها خوب یاوه اوه، جلو -پرهام

 

 بچه؟ یگ ی. برو به ننت بخند، به من مدنیهر هر بهم خند جفتشون

 

 بعد از شام؟ ایهاتون رو االن بدم  یسوغات نیدوست دار -

 

 .یهر موقع که خودت دوست دار - یکیو

 

 بعد از شام. یپس باشه برا -

 

 یکردن و م یدر گوش هم پچ پچ م یه یکیحرص خوردم. چون پرهام و و شتری. البته من بمیساعت بعد، شام رو خورد مین

 بود. رانیزنگ خورد. از ا میزدم که گوش یم یکیبه و یکف گرگ هی. تو ذهنم داشتم دنیخند

 

 سالم قربونت برم. -

 

 خط رو خط شده. اشتباه گرفتم. دیببخش - مهرشاد

 

 ه؟یچه حرف نینه فدات شم ا -

 

 !؟ییبهار تو - مهرشاد

 

 چه خبرا؟ ؟یخوب زمیآره عز -

 

 گذره؟ ی. تو چه خبر؟ خوش مریخبر خ ،یسالمت - مهرشاد

 

 ذره شده. هیگذره. دلم برات  یبدون تو اصال خوش نم -

 

 با فرشاده. یکه واقعا حالت بده. گوش نینه، مثل ا - مهرشاد

 

 ؟یسالم چطور - فرشاد



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 213 

 

 

 عشقم؟ یچطور ،یهمون طور -

 

 !؟یجـــــــــــان با من بود - فرشاد

 

 هم هست. یا گهیمگه جز تو کسه د -

 

 ؟یندار یزیچ یتب مب نمیبب - دفرشا

 

 دارم به جز تو؛ فقط تو رو کم دارم. یهمه چ -

 

 .یبا مامانت صحبت کن، گوش ایب ؟یکن یاسگل م یدار - فرشاد

 

 حرف بزنم. یجور نیشد ا یننم نم با

 

 بود، فعال. یشام خوب -

 

 .منیسمت نش رون،ی. رفتم برنهیگ یم شیفضوال که دارن آت نیا نیپرهام ع ی افهیق

 

 الو؟ بهار؟ - مامان

 

 مامان؟ بابا خوبه؟ ی. خوبزمیسالم عز -

 

 پرهام؟ ؟یسالم دخترم. باباتم خوبه. منم خوبم خدا رو شکر. تو خوب - مامان

 

 چطوره؟ لی. دنمیقربونت، ما هم خوب -

 

 ی. انقدر مودبه که خدا مرهیگ یتو رو م یهم بهونه  یلیکه تو دل همه جا باز کرده. خ نهیریبهتره. ماشاا... انقدر ش - مامان

 دونه.

 

 .ایمواظبش باش -

 

 با خودش. یهستم. صبر کن گوش - مامان

 

 سالم. - لیدن

 

 من چطوره؟ قیسالم دورت بگردم. رف -

 

 ؟یبهار جون. تو خوب یمرس - لیدن

 

 منم خوبم. زم،یآره عز -

 

 شم؟یپ یای یم یپس ک - لیدن

 

 گذره؟ ی. اون جا بهت خوش مامی یزودِ زود م -
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کردم. فقط دلم  دایهم دوست پ ی. کلمیر یخورم، پارک م یخوشمزه م یها یدارم. هر روز خوراک یاسباب باز یآره، کل - لیدن

 مگه نه؟ شم،یپ یایزود ب یتو و خانوادم تنگ شده. تو قول داد یبرا یلیخ

 

 .رمیبگ یبوس برام بفرست تا انرژ هیبرم.  دی. من باامی یزود م یلیخ ق،یآره رف -

 

 بوس برام فرستاد. هی

 

 .ایب یدوستت دارم، زود - لیدن

 

 گلم؟ یندار یکن. کار یخداحافظ یمنم دوستت دارم. از همگ -

 

 نه. - لیدن

 

 .یبا -

 

 نفر. سرمو بردم باال. کی ی نهیرو قطع کردم. برگشتم برم. با کله رفتم تو س یگوش

 

 !؟بهیسراغ غر یمن هستم، چرا بر ،یریگ یم یاگه با بوس انرژ - پرهام

 

 ؟یسادیفال گوش وا -

 

 .دمیشدم که صداتو شن یرد م یاتفاف - پرهام

 

 آهان. -

 

 برقرار شد. نمونیسکوت ب نیم هیاز کنارش رد شم که دستامو گرفت و زل زد تو چشمام.  خواستم

 

 ؟یدیآدم ند ه؟یچ -

 

 .دمیخوشگل ند - پرهام

 

 زدم. چند تا پلک هم پشت سرش. لبخند

 

 قبول! دستمو ول کن برم. ارتیز ؟یدید -

 

 دلم برات تنگ شده بود. - پرهام

 

 زدم به فکر. خودمو

 

 اوم، منم. نـــــــه، تنگ نشده. تازه گشاد هم شده. -

 

 کالغ اومد. ازم فاصله گرفت. در باز شد. یحرف بزنه، صدا خواست

 

 گشتم. یداشتم دنبالتون م ن؟ییجا نیاِ شما ا - یکیو
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 کنن. شیبگه. خاک بر سر ُشل یموند چ پرهام

 

 .امیتا ب ییرایتو پذ نیاصال بر ای. ارمیهاتون رو ب یخوام سوغات یم میبر ایجون ب یکیو -

 

 .میباشه منتظر - یکیو

 

 نشستم. یمبل تک کیآوردم. جفتشون کنار هم نشسته بودن. رو  لویباال و وسا رفتم

 

 کدومتون رو بدم؟ یهاست. اول برا یهم باشه، نوبت سوغات یحاال نوبت -

 

 اول من. - یکیو

 

 باشه. -

 

 شده برداشتم و دادم بهش. گرفت و با ذوق مشغول باز کردن شد. چیکادو پ یبسته  هی

 

. حرصش در اومد. خودمو زدم به یو مالقه، همراه با کاله آشپز ریدستش کف گ هیبند که جلوش عکس خرگوشه و  شیپ هی

 ذوق.

 

 خوشت اومد؟ -

 

 شد. زونیو لوچش آو لب

 

 ممنون. - یکیو

 

 هست. گمید یکادو کی ایب -

 

 رفت هوا. غشیخوند. تا کادو رو باز کرد، ج یبزرگ بود. کبکش خروس م کمیکادو  نیا ی بسته

 

 !ه؟یچ نیا - یکیو

 

 مخصوص تو آوردم. نویخوشت اومد؟ ا -

 

 من؟! یبرا - یکیو

 

 .دمیتو خر تیتو افتادم. فقط هم به ن ادی دمید نویآره، تا ا -

 

 !؟یدیسگ خر یمن غذا یبرا - یکیو

 

 چپ. یعل یزدم به کوچه  خودمو

 

 سگ؟! یهـــــان؟! غذا-

 

 ؟ینیب یرو جلدش نم و،یگندگ نیعکس سگ به ا -یکیو
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 باز شد. ششین پرهام

 

 .هیکی نیرکسه. خودتو ناراحت نکن، حتما ا یمتاسفم. کادو رو اشتباه دادم. اون برا یکیو یوا -

 

 بهش دادم. ازم نگرفت. گهید یکادو هی

 

 کنم. یاصال خودم برات باز م گه،یقهر نکن د -

 

 از حد گنده براش گرفتم. لباسو بردم باال. شیب یخوشگل ول یلیلباس خواب خ هیرو باز کردم.  بسته

 

 چطوره؟ مقیسل -

 

 من انقدر گندم؟! یعنی - یکیو

 

 .یدوستش داشته باش دوارمیگشاده. البته مدلشم گشاده ها. ام کمیاوم، خب  -

 

 .یخودت بردار یبرا نویبهتر ا - یکیو

 

 تو. یها یهم سوغات نیا ای. پرهام بینیپوشم بب یرم م یپرهام رو دادم، م یسوغات یخودم هم گرفتم. وقت یاتفاقا برا -

 

 کنم. یهامو بعدا باز م یمن سوغات - پرهام

 

 .ادی یخوشت م نیاالن باز کن، بب نینه، هم -

 

 گفتم بـــــــعدا. - پرهام

 

 .یاالن باز کن دیرو با یکی نیا ی. ولیباشه، هر جور راحت -

 

 خوب باز کن. - یکیو

 

 :یجد یلیکردم نخندم و خ یسع ریبسته لباس ز هیرو باز کرد.  کادو

 

سوراخ  هی شیکیگرفتم، بغل  یاز حراج ستیشه. فقط ن ی. داخل کمرش رِگالژ مدهیمدل جد نیاندازه گرفتم. ا یچشم -

 . قابل تو رو نداره.ستیاصال مشخص ن ،ی. با نخ و سوزن بدوزکهیکوچ

 

 از جاش بلند شد. یکیو

 

 !؟یرو اندازه گرفت یچ یچشم - یکیو

 

 رو خاروندم. سرم

 

 .گهیاِ ... خوب دور کمرشو دهــــــــان؟! خب ...  -

 

 خستم. یلی. خمیپرهام بلند شو بر -یکیو
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 دره. یرانندت که جلو - پرهام

 

 من. یخونه  میبر ایکه ب نهیمنظورم ا - یکیو

 

 .شتیپ امیتونم مثل سابق ب یبهار برگشته، من که نم - پرهام

 

 مونم. یباشه، پس من م - یکیو

 

 نرفته. ادتیقبل رو که  یخونه. اتفاق سر یبرگرد دیاصال با - پرهام

 

 ؟یبه آب بد گهیدسته گل د هیتنهات بذارم که باز  - یکیو

 

 ؟یبه من اعتماد ندار - پرهام

 

 ... ــــــــنیبه ا یدارم ول - یکیو

 

 :یفارس به

 

 ن؟یرم سر وقت ا یمن م ،یآخه قربونم بر گه،ید یشاسگول-

 

 گفت؟! یچ - یکیو

 

 شه. یخشک م رتیجوش نزن، ش -

 

 دعوا راه انداختم. بهتر برم بخوابم. از جام بلند شدم. نشونیب خوبه

 

 .بایز تونیشب همگ -

 

 .دمیراست رفتم تو اتاقم و در رو قفل کردم و خواب هی

 

که به  یهمون لباس خواب یدادم. لنگه  کیدم پنجره کش میجاست. از شش و ن نیمطمئنم آفتاب نزده ا ،یکیحسادت و نیا با

سر و صدا رفتم تو اتاق  یهم داره. ب ی. حدسم درست بود. راس هفت اومد. چه عجله ادمیخودم پوش زیدادم رو سا یکیو

 پرهام. شانسم زد و خوابه.

 

. دستشم انداختم دور کمرم. خودمو زدم به خواب. در اتاق باز دمیشلوارک پاشه. آروم کنارش خواب هیفقط  ست،یتنش ن لباس

 :یکیگوش خراش و یصدا شد و بعد

 

 پرهــــــــــام! -

 

 .دمیکش ازهیچشممو باز کردم و خم هی. خودمم دیمتر از جا پر ده

 

 رو سرت. یصداتو انداخت یاول صبح هیچ -

 

 .دمیپهلو خواب به
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 شده. گهید یکیحاال نوبت  دم،یخواب ستیساعت هم ن هیهنوز  -

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا - یکیو

 

 ؟یپرس یاز من م -

 

 .ینامرد یلیپرهام تـــ ... تو خ - یکیو

 

 دم. یم حیصبر کن، توض - پرهام

 

 نگام کرد. یبه هم. پرهام عصب دی. در رو هم محکم کوبرونیاز در رفت ب یکیو

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا - پرهام

 

 خاروندم. سرمو

 

 رم. یتو خواب راه م دیدونم، شا ینم -

 

 ؟یمنو به کشتن بد یتون یم نیبسوزون. بب شیآت ومدهین هنوز - پرهام

 

 حرفاس. نیپرروتر از ا نم،یب یکه من م ینیخب حاال تو هم. نترس ا -

 

جاست. رفته بزرگ ترش رو آورده.  نیا یک نی. به به ببنییدوش گرفتم و اومدم پا هیجام بلند شدم و رفتم تو اتاقم.  از

 .زینشستم سر م

 

 ن؟ی. خوبیسالم به همگ -

 

 .ییپس بهار تو - یلیو

 

 .ارمی یبه جا نم دیببخش -

 

 هستم. یکیمن پدر و - یلیو

 

 ن؟یخوشوقتم. خوب هست یلیاوه! بله خ -

 

زد.  یم دیما رو د یچشم ریمشغول خوردن صبحونم شدم. پرهام ز الیخ یکنه. جوابمو نداد، منم ب عمینبردم جلو که ضا دستمو

تختشون کمه. صبحونمو خوردم.  هیخانواده کال  نیکنه. ا یبر و بر داره نگام م یلیمن دوخته. و یرو شویهم نگاه عصب یکیو

 .یدادم به صندل هیتک

 

حرفاس.  نیچشم و روتر از ا یجور زل بزنه تو صورتم. منم زل زدم بهش بلکه روش کم شه، اما ب نیخواد هم یم ر،ینخ دمید

 تو پام. دیمحکم کوب زیم ریبا پاش از ز. پرهام میتو صورت هم بود رهیجور خ نیهم

 

 ! صبر کن، ما را با وانت ببر از کوچه ها. با اجازه من برم.یسحر مینس یــــــیآ یعنی ،یــــــــیآ -
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 ؟یاز جات بلند ش دیهست، نبا زیبزرگ تر سر م هی ینداده وقت ادتیبابات ادب  - یلیو

 

 که با نگاش درسته خودمو بخوره. نیخوره، نه ا یکه طرفم داره غذا م نمیش یم یدر صورت -

 

 بهـــــــار! - پرهام

 

 گم؟ یمگه دروغ م ه؟یچ -

 

 .یبهتره حرف دهنتو بفهم - یکیو

 

 ؟یخانم، باز تو نخود هر آش شد دهیترش -

 

 !یادب داشت کمیچه طرز حرف زدنه؟ قبلنا  نیچت شده؟! ا - پرهام

 

 ره. یم ادمیبشه، منم ادب  نیبه خانوادم توه یقبلنا بود. وقت یاون برا -

 

 سر اصل مطلب. میبابا بهتره بر - یکیو

 

 گرفتن. دهیطور کل منو ناد به

 

تو و  یخوام خبر نامزد یکه تازه به دست آوردم و م یبدم، تو همون باغ بیبزرگ ترت یمهمون هی گهیخوام ماه د یم - یلیو

 اعالم کنم. یرو به طور رسم یکیو

 

 صحبت کردم. یکیموضوع با و نیمن راجع به ا - پرهام

 

 کارمون مشخص شه. فیتر تکل عیخوام هر چه سر یتحمل ندارم. م گهیاما من د - یکیو

 

 .میما با هم حرف زد - پرهام

 

 نداد. یجواب

 

 ه؟یمشکل چ - یلیو

 

 .مینک یراجع به ازدواجمون نم یکار چیپروژه ه نیگفتم تا اتمام ا یکیبه و - پرهام

 

 .هیکاف ن،یکه همه بدونن شما نامزد نیحرف ازدواج زد؟ هم یحاال ک - یلیو

 

 ه؟یچ یهمه عجله برا نیکنم. ا یدرک نم - پرهام

 

 ؟یمگه منو دوست ندار زمیعز - یکیو

 

 ؟یشک دار - پرهام

 

 .میداشته باش یرسم یماه نامزد نیخوام آخر ا یم یول م،یریبگ یپس بهم ثابت کن. ازت توقع ندارم زود عروس - یکیو
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 :نیبود. دلشوره داشتم. نکنه قبول کنه. بعد از چند م ینیکالفه نگام کرد. جو سنگ پرهام

 

 باشه قبول. - پرهام

 

 همراه با لبخند: یکیبه چهرم زدم. رو به و یتفاوت یشدم. اما طبق معمول نقاب ب یشه، منم خال یکه بادش خال یبادکنک نیع

 

 خوام مزدوج بشم. یمنم م یهم به سر ما بکش. چون به زود یدست هیشبونت مستجاب شد.  یدعاها باالخره -

 

 چه خوب. ؟یجد - یکیو

 

 به پرهام: رو

 

 .نیدر کنار هم داشته باش یخوب یزندگ دوارمیگم. ام یم کیتبر -

 

شده؟! چند  یچ یعنیسامان رو گرفتم، جواب نداد. نگرانش شدم.  یکه منتظر جوابش باشم، اومدم تو اتاقم. شماره  نیا بدون

 هم زنگ زدم، برنداشت. گهیبار د

 

. اما حاال دمیهم براش نقشه کش یکردم. کل یرو م یروز نیهمچ ینیب شیکنم. پ یرو ادهیپ کمی رونیو اومدم ب دمیپوش لباس

 دم.تمومم رو انجام ب مهیشده، بهتره کار ن یهم وارد باز یلیکه و

 

قابل  ریغ یلینقشم. نفرتم نسبت به و یفکرمو بذارم رو یهمه  دیفرصت ندارم. با شتریماه ب کینشستم.  مکتین هی رو

 زنگ خورد. میذارم از چنگم در بره. گوش یکنترله. نم

 

 چند بار بهت زنگ زدم؟ یدون یتو؟ م ییکجا -

 

 ؟ی. خوبدمیبود، نفهم لنتیرو سا میگوش - سامان

 

 !میعال -

 

 عمم. جون

 

 دارم. اجیباز هم به کمکت احت -

 

 .یکن یذارم کار یداشته باشه، عمرا نم یبه خدا اگه خطر ؟یکار کن یچ یخوا یباز م - سامان

 

 را بندازم. یباز شیآت کمیخوام  ینه، م-

 

 !ــــــــالیخ یب - سامان

 

 نه. ای یهست -

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یم - سامان

 

 .نمتیبب دیبا -
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 آدرس. نیبه ا ایب - سامان

 

 اون جام، فعال. گهیساعت د هیتا  -

 

 .دمیکش یم گهید ینقشه  هی دیکردم قبول کنه. وگرنه با یسامان. فقط خدا خدا م یبه سو شیجام بلند شدم و پ از

 

 . خودش در رو باز کرد.نیکه خرما نامیبزرگ تر رو به رو شدم. بابا ا یخونه  هیبا  دم،یرس یوقت

 

 تو. ایب ؟یسالم، چطور - انسام

 

 خودتونه؟ یسالم. خونه  کیعل -

 

 باشه؟ یمال ک یخواست یمنم خوبم. پس م ،یمرس - سامان

 

 .الیخ یب -

 

 آوردم و ولو شدم روش. ریمبل گ هیتو.  رفتم

 

 هنوز دنبالتن؟ -

 

 و خالص. سیدم دست پل یمدارکو م یشدم. اما به زود یتو خونه زندان ینیب یآره، مگه نم - سامان

 

 .دمیجام پر از

 

 .ایکار رو نکن نیفعال ا -

 

 چرا؟! - سامان

 

 کار دارم. یلیکن، اما االن با و یخواست یهر کار گهیماه د هی -

 

 ؟یکار کن یچ یخوا یم نمیبب - سامان

 

 کنم. ینم ینترس، کار بد -

 

 تو دردسر؟ یخودتو بنداز یخوا یباز م - سامان

 

 آدم ... ید مثل بچه کار آخرمه، بع نینه ا -

 

 حرفمو خوردم. ی هیبق

 

 ه؟ینقشت چ - سامان

 

 .یزهرمار ،یشربت ،یآب هیخشک حرف بزنم؟  یبا گلو -

 

 .ارمی یصبر کن االن برات شربت م - سامان



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 222 

 

 

 .یایو ب یبر ینخوا یپارچ درست کن که ه هیزحمت  یب -

 

 رفت: یجور که داشت م نیهم

 

 !یرو تو برم، هــــــــ یا - سامان

 

 شربت خوردم که عطشم بر طرف شه. وانیدو ل ،یستیرو دربا یپارچ شربت برگشت. ب هیبعد با  نیم پنج

 

 خب بگو. - سامان

 

 که سندشو آوردم، برگزار کنه. یتو همون باغ یمهمون هیخواد  یم یلیو گهیماه د -

 

 ه؟یلیو یمگه سند برا - سامان

 

خواد  یکل ساختمون رو دارم. م یدونم. وسط حرفمم نپر. نقشه  یکرد، نم یکار م یدست سم چ ه،یلیسند که به اسم و -

 دخترشو اعالم کنه، اون هم با پرهام. ینامزد

 

 گرد شد. چشماش

 

 !ست؟یاصال برات مهم ن یعنی ؟یگ یانقدر راحت م - سامان

 

 از پرهام. مرده شورشو ببرن. میچرا مهم باشه؟ مگه من برا اون مهم بودم؟ بگذر -

 

 .دیخند

 

 .یهم کمکم کن گهیبار د هیخوام  یکنم. م هیخوام خودمو اون شب تخل یدارم. م یکیو و یلیاز و یشتر نهیک هی -

 

 .میافت یدر م یبا بد کس - سامان

 

 دادم. حینقشمو براش توض کل

 

 ؟یاز دست بدکارت ممکنه جونتو  نیبا ا یدون یاصال حرفش رو نزن. م - سامان

 

 .یچه نکن ،یدم. چه تو کمکم کن یبخوام، انجام م ویکار هی یده. وقت یم یقرمه سبز یمن کلم بو نیبب -

 

 ذارم. یمن نم - سامان

 

 شه. ینم یچیکمکم کن. نترس، ه ،ینگرانم یلی. اگه خیکن یتو غلط م -

 

 اگه شد؟ - سامان

 

 لبخند زدم. هیشدم.  رهیچشماش خ به

 

 وقت به ظاهر آدما توجه نکن. چی. هرهیگ یکه که دلم آروم م نیمهم ا -
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 ؟یفهم ی. مادیسرت ب ییخوام بال ینم گهیتو خطر انداختمت. د یکل شمیجور نیشرمندم نکن. هم نیاز ا شتریب - سامان

 

 ؟یمنو بکش یدار یحاال تو چه عالقه ا نمیحرفام. بب نینترس سگ جون تر از ا -

 

 ؟یش الیخ یشه ب یاگه ازت خواهش کنم، م - سامان

 

 ؟یتموم شه. هست یجانیه مونیکار گروه نیشم. بذار آخر یچون شرمندت م ،یکار رو نکن نیبهتره ا -

 

 رفت. یجاش بلند شد. کالفه راه م از

 

 دم. یکار رو انجام م نیخودم ا یقبول، ول - سامان

 

 ل؟که خودم انجام بدم. قبو نهیاصل ا گه،ینه د -

 

 هوا بغلم کرد. ابروهام ناخودآگاه رفت باال. یب

 

 بشم. مونیکارم پش نیاز ا یروز هیترسم  یکه از دستت بدم. م نیترسم از ا یترسم، م یم - سامان

 

 .فتهینم یاتفاق چیدم ه یم نانیبهت اطم -

 

 باشه، قبول. - سامان

 

 تو شکمش. دمیمشت کوب هیذوق زده شدم.  یکل

 

 .یحال داد یدمت گرم پسر، کل -

 

 شد و شکمشو گرفت. دوال

 

 تو اون روحت. یا - سامان

 

 ،ی. آهان راستمید یکارمون رو با تلفن انجام م شتریبرام بپا بذاره. ب یلی. ممکنه ورونیتونم از خونه برم ب ینم ادیمن ز نیبب -

 .اریو کاغذ بزرگ بورق  هی. برو میداشته باش نیتمر دیخوام. با یچند تا رقصنده م

 

 طلبکارا جلوم سبز شد. نیا نیسامان بودم. اومدم خونه پرهام ع شیهفت شب پ تا

 

 ؟یتا حاال کجا بود - پرهام

 

 آماده کن! تیهر جا که بودم به خودم مربوطه. تو برو خودتو برا نامزد -

 

 موضوع شه. نیا الیخ یکنم ب یم یرو راض یکی. خودم ورینگ یجد ادیاونو ز - پرهام

 

 ؟یگ یرو به من م زایچ نیا یچرا دار -

 

 ! نگم؟یچون زنم - پرهام
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 ؟یگ یهــــه زنت؟ جوک م - پرهام

 

 ؟یکجا رفت زمیپرهام عز - یکیو

 

 به من. رو

 

 آوردن. فیبه به چه عجب خانم تشر - یکیو

 

 ندرال؟یس یمادر ناتن یشما شد -

 

 جا تِلپه؟ نینداره ا یاون جا بود. خونه زندگ یلیز شانس گندم واما ا من،یتوجه به جفتشون رفتم اتاق نش یب

 

 سالم. -

 

 از خدمتکارا رو صدا زدم. یکی. ندنیچ زیکه رو م مییرایپذ ی لهیرو مبل، به به وس نشستم

 

 .نیاریب پسیظرف پر چ هیمن  یبرا -

 

 بله. - خدمتکار

 

 ذره کالس اومدم. هی. رفت

 

 رو روشن کنم؟ یو یاجازه دارم ت -

 

 جواب نداد. شونم رو انداختم باال. یکرد ول نگام

 

 تو دهاتِ ما سکوت عالمت رضاست! -

 

آهنگ  کمینداره بذار  یچیه میو یت نی. ادیرس پسممیاومدن چ یکینداشت. پرهام و و یچیو رو کردم، ه ریرو ز ماهواره

چشم و ابرو  یگاه هیدور از چشم بق میخوردم از طرف یم پسیطرف چ هی. صداشو بردم باال. از یام س یگوش کنم. رفتم رو پ

برقصن! سرمو بردم باال  دیصدا اومد خوشگال با هویافتاد دوال شدم بردارم  تماز دس پسیچ هیدادم.  یاومدم و گردن قر م یم

 ریقطع شد مخصوصا زدم ز پی. تا کلیام س یپ ویالو  یرو نشون داد و در آخر خودم و یکیاز رقص و کمیتا آخر باز شد.  شمین

 کرد. یسرفه م یاخماش رفت تو هم پرهامم الک یلیو ،یهم شوکه بود هم عصب یکیخنده. و

 

موند! صد  یاسگال م نیا نهویاحمقاس. خاک تو سرش ع نیرو ع افشیچه مشنگه. ق هیمو فرفر نیخدا چقدر بامزه بود. ا یوا -

 چقدر داغونه. هـَه هَـه هَـه! نیا ی. وایکیرحمت به اون 

 

 از جاش بلند شد و با داد گفت: یکیو

 

 !گهیبس کن د - یکیو

 

 دستمو رو هوا گرفت. یکیخوابوند تو گوشم منم بلند شدم دستم رو بردم باال که  یکیو  اومد

 

 ذارم. یدستتو رو دختر من بلند کن زندت نم یجرات دار - یلیو
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 بلند شد. پرهامم

 

 بهار دست من امانته! ست،یاصال درست ن یکیخبر نداره. کار و یزیر بهار که از چپد - پرهام

 

 ؟یکن یدفاع م نیاز ا یکه از زنت دفاع کن نیا یجا - یلیو

 

 کتک بخوره؟ یکیاز و دیبا لیدل یبهار ب - پرهام

 

 خورده؟ لیدل یب - یلیو

 

 دونه! یاون که نم میدون یمن و شما م - پرهام

 

 ؟یکن یازش دفاع م یدار - یکیو

 

شه؟ هم خودتو  یم یاگه خانوادم بفهمن چ یدون یم ؟یکار رو کرد نیا یچ یبهار دست من امانته برا یدون یتو که م - پرهام

 هم منو! یکن یبَده م

 

 خوام. یمعذرت م - یکیو

 

 .یکن یاز من عذرخواه دینبا - پرهام

 

باال تو اتاق خودش در رو  می. رفتمیدیازش د یحرکت هی. چه عجب ستیبرنج ن ری. پس اون قدرام شرونیگرفت و برد ب دستمو

 رو داد به در. شیبست و تک

 

 کل کل نکن. یلیخواهشا با و - پرهام

 

 گفت؟ یچ یدیخواد بکنه؟ ند یدلش م ی! بذارم هر غلط؟یچ یعنی -

 

 به خاطر من. - پرهام

 

 نگفتم. یزی! اما چام؟یکه به خاطرت کوتاه ب یهست یبزنم تو پَرش بگم تو ک خواستم

 

 ندارم. شیاگه پا رو دم من نذاره منم کار -

 

مرده دست رو من  لیچک رو بهت بزنم. ذل نیتا دو برابر ا نی. شانس آورد جا دستش رو صورتم نموند. بشنهیسمت آ رفتم

 .هویشه  یکنه! هار م یبلند م

 

 ؟یخوب - پرهام

 

 آره. -

 

 به کارت نداشته باشه. یبترسونم کار کمیرو  یکیخوام و ی. میاین نییبهتره پا - پرهام

 

 ؟یدفاع نکرد یکیو زتیچرا از زن عز -
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 نه اون. ییزن من تو - پرهام

 

 تونستم پوزخندم رو جمع کنم. ینم

 

 .رهیگ ینگو خندم م -

 

 جلوم دستم رو گرفت. اومد

 

 .ستین یآدم درست یلی. وفتهیبرات ب یدوست ندارم اتفاق - پرهام

 

خودمو سپردم به تو. اومدم تو  ایخورش کردن؟! خدا زی. دستمو گذاشتم رو گونم. نکنه چرونیو رفت ب دیگونم رو بوس عیسر

رو  یویک نی. در رو از داخل قفل کردم. اگه حال ازیو لپ تاپم رو همراه با کاغذ برداشتم و نشستم پشت م نیاتاق خودم. دورب

 در اومد. ی! دو ساعت بعد صداستمیر نبها رمینگ

 

 بله؟ -

 

 خانم براتون غذا آوردم. - خدمتکار

 

 خورم ببر. ینم -

 

 اما آقا گفتن حتما غذاتون رو بدم. - خدمتکار

 

 بگو خورده. -

 

 ... یول - خدمتکار

 

 . کار دارم.گــــــــهیاِ برو د -

 

 پرهام اومد. یبعد صدا نیبرد. پنج م فیتشر باالخره

 

 بهار؟ - پرهام

 

 هــــان؟ -

 

 ؟یخور یچرا غذاتو نم - پرهام

 

 کشه. ینم لمیم رمیس -

 

 درو باز کن. - پرهام

 

 خوام بخوابم. ی. برو مستیلباس تنم ن -

 

 ندارم! یمن مشکل - پرهام
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 تا درو باز کنم. نیبچـــــــه پررو! بش -

 

 بخور. یزیچ هیپس اگه گشنت شد برو  - پرهام

 

 باشه. -

 

 .دمیرو جمع کردم گذاشتم تو کمد و راحت خواب لمیدو همه وسا یکایکنه! نزد ریرو بخ یبعد خدا

 

. با تعجب نییدوش گرفتم و رفتم پا هیو ورزش کردم.  نیشدم. تو اتاق خودم شروع به تمر داریصبح از خواب ب میو ن شش

 .پرهام اومد نی. بعد سه مزینبودن. نشستم پشت م یکیفراوون خاندان و

 

 ؟یدیخوب خواب ریصبح بخ - پرهام

 

 آره. ر،یصبح بخ -

 

 ؟یشد زیچه عجب آفتاب از کدوم طرف در اومده سحرخ - پرهام

 

 شم. یزود بلند م شهیمن هم -

 

 .دمیخواب یمرغ م نیمن بودم ع لیآره. اون اوا - پرهام

 

 مرغ؟ یگفت یبه ک -

 

 من گفتم؟ - پرهام

 

 .رمیگ یم دهینشن -

 

 کنار. دمیسه لقمه خوردم و کش دو

 

 ؟یشد ضیمر - پرهام

 

 نه. -

 

 .یشام نخورد شبمید ؟یخور ینم یزیپس چرا چ - پرهام

 

 خورم. یمن با شکم خودم تعارف ندارم هر موقع گشنم باشه م -

 

 بخور. گهیذره د هیحاال  - پرهام

 

 افتادما. یریبود سامان، حاالم پرهام. عجب گ تا

 

 سر کار؟ یر یکنم. م ینه، به جاش ناهار جبران م -

 

 رون؟یب میعصر بر یخوا یآره. م - پرهام
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 ؟یکیالبد با و -

 

 بردم؟ یکیاز و یاسم - پرهام

 

 شه! یم دایسر و کلش پ ادی ینترس تا اسمش م -

 

 .میر ینه خودمون دو تا م- پرهام

 

 اگه قسمت شد باشه. -

 

 .امی یپس عصر زود م - پرهام

 

 باشه. -

 

 جاش بلند شد. از

 

 ؟یخوا ینم یزیرم، چ یمن دارم م - پرهام

 

 ره باال. یآبروهام م یگرفتم ه کیت دایدونم چرا جد ینم

 

 نه ندارم به سالمت. -

 

 .یراحت شد که پرهام رفته زنگ زدم به سامان. بعد از سالم و احوال پرس المیخ یوقت

 

 جا؟ نیا یایب یتون یم یکارا رو انجام دادم. ک شتریب یراست - سامان

 

 ؟یکار کرد ی. صدا رو چامی ی. احتماال فردا مستمیامروز ن -

 

 دانلود کردم. نترنتیاز ا - سامان

 

 ؟یندار یکارام رو انجام بدم. کار هیبق ستیخوبه. برو به کارات برس منم تا پرهام ن -

 

 نه مراقب خودت باش. - سامان

 

 فعال. -

 

شش کارم تموم شد. خسته شدم از بس  یکایرو قطع کردم و رفتم تو اتاقم که تا اومدن پرهام کارامو انجام بدم. نزد یگوش

 .رونیب میحاضر شدم و با هم رفت عیسر نرسه سر یکیکه و نیبود. هفت پرهام اومد. از ترس ا نییسرم پا

 

 م؟یکجا بر یدوست دار - پرهام

 

 نداره. یفرق -

 

 ؟یشهرباز میرب - پرهام
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 خواد منو ببره تو اون قبرستون؟! یجــــــــــدِ سادات! باز م ای

 

 .دیخواد برم خر ینه. دلم م -

 

 .یباشه هر جور راحت - پرهام

 

. چون ناهارم نخوردم شام کیرستوران ش هی میرفت دیکردم. بعد از خر دیتونستم خر یدر اومدم تا م بشیاز خجالت ج یاساس

پرهام داره با  دمیآبرومندانه غذامو خوردم. غذام که تموم شد سرمو آوردم باال د یلیو خ نییرو که آوردن سرمو انداختم پا

 کنه و هنوز دست نخوردس خودشم غرق فکره. یم یغذاش باز

 

 ؟یخور یچرا غذاتو نم -

 

 ؟یشد ریندارم. س لیم - پرهام

 

 آره. -

 

 .میپس بلند شو بر - پرهام

 

 زد. حوصلم سر رفت. یراه اصال حرف نم ی. تومیشد نیسوار ماش رونیب میرو حساب کرد و اومد پول

 

 ؟یچرا انقدر ساکت -

 

 ؟یخودت چرا ساکت - پرهام

 

 بگم؟ یمن چ یزن یآخه تو حرف نم -

 

 کلوپ باحال؟ هی میبر یخوا ی. میدوست دار یهر چ - پرهام

 

 .ستمیبلد ن دنیمن که رقص -

 

 .یورجه و ورجه کن یالک دینداره فقط با یکار - پرهام

 

 .میباشه بر -

 

زدم و برگشتم  یطانیلبخند ش هیکرد.  یم بمونی. داشت تعقیکیو نیبغل چشمم خورد به ماش نهی. از آیدادم به صندل هیتک

 سمت پرهام.

 

 !ییسه تا میبکن یچه حال -

 

 !؟یچ - پرهام

 

 من و تو با بچمون! -

 

 ؟یگفت یچ دمیجانـــــــــــم؟! نشن - پرهام
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 .ادی یپشت سرتو نگاه کن بچمون داره دنبالمون م -

 

 نگاه کرد. نهیآ از

 

 !ادیتونه دنبالمون ب یبازم م نمیبب نی. محکم بشادی! خوبه گفتم نه؟یک گهید نیا - پرهام

 

 چهل پنجاه تا سکته زدم. برگشت سمتم. می. تا برسمیگذاشت رو گاز و دِ برو که رفت پاشو

 

 .میبر اینشده ب داشی. حاال تا باز پچوندمیبچمونم پ ایب - پرهام

 

 م؟یدی! سالم رس؟یجد -

 

 .ریمنو دست کم نگ - پرهام

 

. ناراحت رنیگ یپول خون باباشونم از آدم م گهیقشنگ تر. معلومه د یکیاز  یکی شییکلوپ باحال. خدا هی میو رفت میشد ادهیپ

 نشون بدم. پرهام دستمو گرفت. یتونستم خود یبودم که نم نیا

 

 وسط. میبر ایب - پرهام

 

 خودت برو. ستمیبلد ن -

 

 کردم توام همونو انجام بده. ی. من هر کارهیبه هر ک یجا هر ک نی. امیبر ایب - پرهام

 

 نداره. یباشه اگه آبروت رفت به من ربط -

 

 م؟یره. بر ینم - پرهام

 

 و پرهام رو نگاه کردم. سادمیماست وا نیوسط ع میهم رفت با

 

 دن. یپرن و دستشون رو تکون م یم نییباال و پا یدن. الک یانجام نم یکار خاص چیرو نگاه کن ه هیبق - پرهام

 

 یپرهام که باهاش برقصن، ول کی. دو سه تا دختر اومدن نزددیرقص یحوصله همون کار رو تکرار کردم، اما پرهام قشنگ م یب

 الیخ ینه شد همون پرهام سابق. باز تا چشمش به چهار تا دختر افتاد ب دمیمدت که گذشت د هیبه من بود.  شتریاون روش ب

 و دستم رو زدم به کمرم. سادمیما شد. وا

 

 برم. یآبروت رو م یچه جور نیصبر کن بب اس؟یجور نیا -

 

 ارُمی ی. تو ذهنمم آهنگ آدنیرقص یهست رفتم شروع کردم به جواد یشتریب تیکه جمع ییاج دمیدور و اطراف رو د برگشتم

پسر  ییپنج تا پیاک هی. دنیبهم خند یشه. چند نفر یداره پخش م ینداشتم که چه آهنگ میخوندم، کار یرو م ایدل دارُم ب ایب

لنگ و پاچه و  ،یشدن. رفتم تو فاز بندر کیشر یو باهام تو دلقک باز شمیپ ناومد طونانیکه مشخص بود از اون شر و ش

 هیکنه،  یداره با تعجب نگام م سادهیوا دمی. پرهام رو دمیدیدادم. خالصه اون جا رو به گند کش یدست و همه رو تکون م

 اقتی. لستیبا من ن نیا یعنیکه  گهیروش رو کرد طرف د عیدادم و براش دست تکون دادم. سر لشیلبخند گل و گشاد تحو

 نیرفتم وسط و دستم رو ع دیداد. نوبت من که رس یم یقر هیرفت  یم یهر ک بیو به ترت میزد رهیدا دمیجد یقاینداره! با رف

 هیزدن. خواستم  ی. پسرام برام سوت مدمیچرخ یدادم و م یدن کردم و آروم قر م یو گاز م ننیش یکه پشت موتور م ییکسا

 .رونیو به طور کل برد ب دیکه پرهام اومد دستم رو کش امیب گهیحرکت د
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 .میبرگرد ایگذره ب یکجا؟ تازه داره خوش م -

 

 لبخند زد. هی

 

 شو. نیبا زبون خوش برو سوار ماش زمیعز - پرهام

 

 . دست و پا زدم.نیمنو انداخت رو کولش و برد سمت ماش هویخواستم برگردم که  رونیب دمیرو از دستش کش دستم

 

 ه؟یچه کار نیا نییمنو بذار پا -

 

 !ادیبهتره صدات در ن - پرهام

 

 .نییبابا! منو بذار پا مینیب نیبش -

 

 شد. نیخودشم سوار ماش ن،یرو باز کرد و منو شوت کرد تو ماش نیماش در

 

 ؟یمنو بگردون یمثال اومد-

 

 دنه؟یچه طرز رقص نی. ایآبرو برام نذاشت - پرهام

 

 که همه خوششون اومد و استقبال کردن! یدید -

 

 .یبرا دلقک باز یتر. فقط ساخته شد وونهیاونام از تو د - پرهام

 

 !ایکن یم ادیروتو ز یدار -

 

 سر جات. نیبش - پرهام

 

 قفلشو زد. عیدرو باز کنم سر خواستم

 

 خونه. میامشب بسه. بهتره بر حیتفر - پرهام

 

 کنم. هیرو تخل میخوام انرژ یشده، م ادیز میره. شام خوردم انرژ یتو خونه حوصلم سر محال کنم.  کمیبابا بذار برم  یا -

 

 ؟یحال کن یخوا یکه م - پرهام

 

 مثبت تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 

 ؟یکن هیتخل تویانرژ یخوا یم - پرهام

 

 اوهوم. -

 

 شه! هیتخل تیهم انرژ یحال کن یکنم هم حساب یکار م هیخونه  میر یباشه م - پرهام
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نه  ومد،یگرفت. تو راه صدام در ن شیخونه رو در پ ریرو روشن کرد و مس نیساکت شدم. ماش ه؟یگرد شد. منظورش چ چشمام

تو خونه که به اتاقم پناه ببرم.  دمیقرض کردم و دو گمیخاموش شد دو پا داشتم چهل پنجاه تا د نیاون حرف زد نه من. تا ماش

 خندش بلند شد. یصدا

 

 ؟یانقدر عجله دار یعنی - امپره

 

کنه منم  یم یشم ازم گلگ یپس فردا با مادر شوهرم چشم تو چشم م دمیبرگردم دک و دهنش رو آسفالت کنم، اما د خواستم

 شم! رفتم تو اتاقم و درو بستم. یشرمنده روش م

 

 باش. الیخ نیبه هم یهـــه فکر کرد -

 

 بعد صداش از پشت در اتاقم اومد. نیم سه

 

 ؟یداریب ؟یبهار خواب - رهامپ

 

 ندادم. جواب

 

 خرابه انقدر منحرف نباش! یلی. خواستم بگم فکرت خیداریدونم ب یمن که م - پرهام

 

به سرم نزد، چون خسته بودم زود اومدم که  یکرد! البته من که فکر بد عمیخندش اومد. نگاه چه جور ضا یصدا دوباره

. صبح بعد از رفتن پرهام زنگ زدم به سامان و باهاش قرار گذاشتم. باز زنگ زدم به دمیبخوابم! لباس عوض کردم و خواب

 .ییمایآژانس هواپ

 

 تونم کمکتون کنم؟ ی. مریسالم وقت بخ - آژانس

 

 ... یبرا طیبل هی نیسالم خسته نباش -

 

 

 

*** 

 

و خونمون موندگار شد.  اوردیاون روز دلش طاقت ن یاز فردا یکیکارامم. و ریدرگ یگذره و من حساب یماه از اون روز م هی

دونم چوب تو سر پرهام  ی. نممیبود یمهمون یبرنامه  ریسامان و درگ یرفتم خونه  یسه روز بعد از رفتن پرهام م یهفته ا

شادوماد سر کار نرفت  یلی. روز جشن وستیکنه! البته برا من که اصال مهم ن یمهربون شده و بهم توجه م دایخورده که جد

 عروس خانمم اومدن خونمون.

 

 .ری. صبح قشنگت بخزمیسالم عز - یکیو

 

 .ریصبح توام بخ ؟یسالم خوب - پرهام

 

 .یش یرسما مال خودم م گهیخوشحالم. امروز د یلیخ یوا - یکیو

 

 م؟یمگه با هم صحبت نکرد - پرهام

 

 گفتم که نه. ،یآره. جوابتم گرفت - یکیو
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 ست؟ینظر من برات مهم ن یعنی - پرهام

 

 .ادیمعلومه که مهمه. مخالفتم رو بذار به حساب دوست داشتن ز - یکیو

 

 خوام پدر و مادرمم باشن. یاما من م - پرهام

 

 .میریگ یم گهید هیمهمون هینداره اونا که اومدن  بیع - یکیو

 

 مردم؟ یسوژه  میکه بش - پرهام

 

که بهار  یعوض شده. از موقع داینکنه عالقت نسبت به من کم شده؟ چرا رفتارت جد ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا - یکیو

 !یشد یجور نیبرگشته ا

 

 به بهار داره؟ یچه ربط - پرهام

 

 .نهیا ریربط داره همش تقص - یکیو

 

 که ازت دفاع کنه. ستیجا بابات ن نیزنما! ا یپُرکِش تو دهنت م هیشم  یبلند م نیبب -

 

 ــار!بهـــــ - پرهام

 

 .هیفکر کرده خبر دمیدلش خواسته گفته. دو دفعه بهش خند یهر چ -

 

 تو! ایشه، من  یبرنده م یک نیصبر کن بب - یکیو

 

 به پرهام. رو

 

 لطفا منو برسون. رانندم رفته. شگاهیخوام برم آرا ی. ممیکن یاعالم م مونویگردم. امشب نامزد یمن از حرفم بر نم - یکیو

 

 نگام کرد. ی. پرهام عصبرونیخونه زد ب از

 

 کنم؟ یحاال چه غلط ؟یخواست یم نویهم - پرهام

 

 !نهیش یلرزشم م یخوره پا یخربزه م یبه من چه هر ک -

 

 .نیلرزشم بش یاِ پس پا - پرهام

 

 !رمیخوام چند تا چند تا زن بگ یحواسم نبود م یروتو برم! وا یا -

 

 ... نیبب - پرهام

 

 کارت داد دستم. هیمن  شیراست اومد پ هیاومد تو.  یکیو دوباره

 

 کارتمون. نمیا ا،یدعوت کنم حتما ب ژهیخواستم تو رو به عنوان مهمون و یبهار جون م یراست - یکیو
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هستن. دوست  سمیتو ف سیعکس انداختن؟ چه ف یک نایکارتم آدرس. ا نییباز کردم. عکس جفتشون تو بغل هم. پا کارتو

 پاره کنم! خودمو نباختم. کهیداشتم همون جا پرهامو ت

 

 شه. یم یقشنگ زیخوام بزرگ کنم. چ یم ؟یعکسو بد نیا یشه کپ ی. میچه عکس باحال یوا -

 

 آره حتما. - یکیو

 

 گفتم: آروم

 

 .ادی یاز آب در م کیکار ش هیآره واسه سر در مستراح  -

 

 .میخونه. بر یایب ستین یاجیاحت گهیپرهام لباستو برداشتم د - یکیو

 

جمع  لمویوسا یذارم. همه  یتا بذارم امشب بختت باز شه. داغ پرهامو به دلت م نی. آره بشرونیب دیگرفت و کش دستشو

سامان. جم نبود فقط سارا و سامان  یامشب رو برداشتم و رفتم خونه  لیگوشه. دوش گرفتم بار و بند هیکردم و گذاشتم 

 بودن.

 

 ؟یکاراتو کرد - سامان

 

 آره. -

 

 ام؟یمنم باهات ب یخوا یم - سامان

 

 هم سر من؟ ارنیسر تو ب ییبال هیکه بشناسنت هم  یایب -

 

 ؟یهست یاوه اوه حاال چرا انقدر عصبان - سامان

 

 .رمیرو بگ یکیو نیخواد زمان زودتر بگذره حال ا یدلم م -

 

 شو. الیخ یب یخوا یم ستا،ین ریهنوزم د - سامان

 

 ؟یبدوش؟ با پسرا قرار گذاشت یگ یگم نره تو م یمن م -

 

 آره. - سامان

 

 نصب شده؟ یهمه چ -

 

 آره. - سامان

 

 خوبه. -

 

 ؟یچرا انقدر استرس دار - سارا

 

 موضوع بوده. نیا ریماه ذهنم درگ کیکارمو تموم کنم.  دیمن امشب با -
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 زمان بگذره. میکن یکار هی ایخب ب - سارا

 

 از اتاقا استراحت کنم؟ یکینم برم تو تو یتونم کنم. م ینم یکار چیاالن ه -

 

 .ایالبته با من ب - سارا

 

 نیتونم بکشمش هم یکه نم فی. حرمیگ یم شیآت ادی یکه م یلیو نیکالفه بودم اصال اسم ا یلیاز اتاقا. خ یکیسارا رفتم تو  با

و  دمیهفت اون جا باشم. تا ساعت پنج دور خودم چرخ دیشه و با یاز ساعت پنج شروع م ی. مهمونهیکاف ارمیکه حرصشو در ب

 در اتاقم رو زد. امانرفتم. س یور و اون ور م نیکالفه ا

 

 ؟یآماده ش یخوا یبهار ساعت پنجه نم - سامان

 

 شم. بچه ها اومدن؟ یاالن حاضر م -

 

 منتظرن. نییآره پا - سامان

 

 .امی یم گهید ی قهیبرو. منم چند دق -

 

 یمشک بیشش ج یشلوار ساده  هیآنا درست کردم. کار صورت و سرم که تموم شد  نیرو ع افمیو ق نهیآ یو. نشستم جلرفت

 دیرو که د افمی. سامان قرونی. نقاب زورو هم برداشتم و اومدم بدمیبود پوش نیآست یورش ب هیکه  یتاپ مشک هیهمراه با 

 از جاش بلند شد.

 

 در جا کشتت؟ نتیبب افهیق نیبا ا یلیاگه و یدون ی! م؟یرو عوض کرد افتیق یبرا چ - سامان

 

 زنم. ینقاب م -

 

 !یجور نیکنه، اما ا یکار هیتونه  یپرهام م یخودت باش افهیباز اگه با ق - سامان

 

 شه. ینم یچیه -

 

 نبود. نیقرارمون ا - سامان

 

 .میکن یبعدا راجع بهش صحبت م میاالن وقت ندار -

 

 .یذارم بر ینم ای یکن یرو درست م افتیق یر یم ای - سامان

 

 .یریرم. بهتره جلومو نگ یاما من م -

 

 ؟یفهم یذاره م یزندت نم یلی. وافهیق نینه با ا یباشه برو ول - سامان

 

 جرات نداره. -

 

 .ستین یاالن وقت کله شق - سامان
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 و درو قفل کرد. داد زدم. دیبرم سمت در جلوتر از من دو خواستم

 

 !یدرو باز کن لعنت -

 

 .ید یدست خودت م یکار هیحالت  نیبا ا یاصال الزم نکرده بر - سامان

 

 تر شدم. یبودم عصب یعصب

 

 شه. ینم یزیبذار برم. گفتم چ -

 

 کنترل صدام دست خودم نبود. گهید

 

 نبود. نیمن ا ی. به خدا زندگیلی. تا بود پرهام حاالم ودمیروز خوش ند هیجا  نیکه اومدم ا یبذار برم. از موقع -

 

 .ادیب رونیقطرشم ب هینذاشتم  یحت یتو چشمام جمع شد، ول اشک

 

نشون  الیخ ی! چقدر خودمو ب؟ینفهم ،یوونگیخودمو بزنم به د یبرگردم خونم؟ تا ک ییمنو نابود کردن با چه رو یزندگ نایا -

پرهامو در  یکه خونوادم صدا نیا ی. فقط براستمیسنگ که ن تحمل کردم. منم آدمم، احساس دارم از تمیاز ظرف شتریبدم؟! ب

نابود شد،  تمیموندم. شخص یلحظه کنارش نم کی یراحت بشه کنارش موندم، وگرنه حت ناز بابت م الشونیکنار من بشنون و خ

که  یلینابود کرد. و مویآدم احمق. پرهام زندگ هیرفتم تو قالب  ستمین الیخ یتو خودمم؟ به خدا ب ینیبار بب هیخرد شدم. شد 

. بذار برم میخبر یکه من و تو ازشون ب گهیاون طفل معصوم رو نابود کرد و هزار تا کار د یخواست منو بکشه. خونواده  یم

 خوام مجلسشون رو خراب کنم. یرسه، فقط م ینم یبه کس یبیآس چیه یدون یشم. خودت م یآروم م کمی یجور نیحداقل ا

 

 .نییانداخت پا سرشو

 

 .ستیپرهام مقصر ن - سامان

 

 اومد. حاال درو باز کن. یبال سرم نم نیدادم ا یاحمقانه زود بله نم یلجباز هیگرفت و سر  یاگه خودمم کرمم نم یگ یراست م -

 

 .ادیسرت ب ییکنم نذار بال یباشه، فقط خواهش م یش یآروم م یجور نیاگه ا - سامان

 

 .شمیاسلحه در آورد و اومد پ هیو از تو بوفه  رفت

 

 ممکنه الزمت بشه. ریبگ نویا - سامان

 

 ندارم. یاجیبهش احت -

 

 دونم اما باشه ضرر نداره. یم - سامان

 

 رو گرفتم درو باز کرد. اسلحه

 

 خبر بده. یدیبرو بچه ها منتظرن. رس - سامان

 

 .یباشه. ممنون که کمکم کرد -
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 خوام. یمعذرت م یدیکه کش ییباشم. به خاطر تمام دردسرهااز تو ممنون  دینه من با - سامان

 

 حرفو نزن. نیداداش گلم ا -

 

. پنج تا پسر ترک موتور منتظر رونیشه. فقط باهاش دست دادم و اومدم ب تیاذ نیاز ا شتریبغلش کنم، اما نخواستم ب خواستم

 میباغ بش کیکه نزد نی. قبل از ایمهمون نیآخر موتور سوار شدم. رفتم به هینشسته بودن. به همشون سالم دادم و ترک 

ورود دادن. هــه چقدر به باغ  یتا اجازه  میکارت نشون داد هی. یقسمت ورود می. رفتمیدیهفت رس قای. دقمینقاب زد یهمگ

 شد. گوشم رو فشار دادم تا سامان صدام رو بشنوه. ینم دهیتو گوشم بود که اصال د کیکوچ یلیخ یهندزفر هی. دنیرس

 

 .میدیسامان رس -

 

 .نیقسمت رختکن که مثال آماده ش دیبر - سامان

 

 باشه فعال. -

 

 یلیخ ینبات راهنیپ هی یکیمهمون داشتن همه از دم با کالس. و یشمع و گل. کل زایم یهمه  یتا دور باغ پر مشعل بود و رو دور

زنم  هیکرد.  یکرد و با چند نفر صحبت م یداشت حناق کوفت م میلی. ودهیچسب دوقلو به پرهام چسب نیکوتاه تنش بود و ع

خوند. هــِـه خوبه اسمشو بذارن حنجره طال! با  یآهنگ م دشیخراش یاجرا درست کردن و با صدا یکه برا یرفته بود رو سن

 قسمت رختکن. میبچه ها رفت

 

 .ومدمیاگه خودم ن ی. حتنیجا خارج ش نیاز ا دیبا عینره تا اجرامون تموم شد سر ادتونی -

 

 بله. - پسرا

 

به هشت  ی. هر چمیلباسم ندارن. ساعت هشت اجرا داشت نیهم اقتیبودم. ل یلباس عوض کردن، اما من همون جور پسرا

 ما. یبه اجرا دیشد. نوبت رس یم شتریاسترسم ب میشد یم کینزد

 

 حواست باشه. میر یم میدار سامان -

 

 .یمراقب باش. موفق باش - سامان

 

که  یخواستم آهنگ یبه خودم وصل کردم. م کروفونیم هیاومد. رفتم  یرو سن. همزمان با ما گروه شعبده باز میهم رفت با

 یلیماه خ هی نیخوندن. تو ا یخارج یکنم رو خودم بخونم. صدام بد نبود، البته برا یحال یلیحرفمو به و میمستق ریقرار بود غ

خوندم. اولش پسرا شروع  یپخش شد و خودمم با گروه مشغول اجرا شدم و م pyromaniaروش کار کردم. آهنگ کاسکادا 

 کردن.

 

 .یآتش افروز ،یآتش افروز - پسرا

 

 داره انیمن جر یدر رگ ها یزیچ هی وونهیخطاب کن! به من بگو د یمن رو عقده ا -

 

 وجود داره یزیکه در درون چه چ نهیتونه بب یمن نم یها چشم

 

 یریمنو بگ یجلو یتون یتوام نم رم،یخودم رو بگ یتونم جلو ینم من

 

 ممکن بشه ریتو غ یبرا دنیکنم که نفس کش یرو به پا کنم، کار شیآت نیخوام ا یم من
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 ره یره، باال م یداره باال م حرارت

 

 ... رمیگ یم شیکه من دارم از حرارت باال آت چون

 

 کردن. یبرنامه اجرا م شیباغ روشن شد. شعبده بازا هم فقط با آت یمشعال یحرفم دستم رو گرفتم باال و همه  نیبا ا همزمان

 

 ی. اوه اوه اوه آتش افروزیآتش افروز ،یآتش افروز -

 

 اعتراف کنم که دی. من بایباال رفته آتش افروز حرارت

 

 رسونه ینو به اوج مصفر خشونت م یهزار درجه باال یدما

 

 کن دایخودت رو پ گاهینداشته باش جا ترس

 

 رو به راه بندازم شیآت نیخوام ا یبره، من م یم نیتو رو از ب یترس ها یهمه  نیا

 

 ره یممکن بشه حرارت داره باال م ریتو غ یبرا دنیکنم که نفس کش یکار

 

 سوزم یشه و من دارم از حرارت م یداره گرم م هوا

 

 اوه اوه اوه یآتش افروز یافروز آتش

 

 رمیگ یم شیکه من دارم آت ینیب ینم تو

 

 یآتش افروز ،یافروز آتش

 

 .یلیزدم تو صورت و زل

 

 خودش قرار گرفته یباال من رو در احاطه  یرسه دما یبه اوج م شیآت یهمون موقع که شعله ها -

 

 سوزم یشه و من دارم از حرارت م یکنم. هوا داره گرم م یخوام معذرت خواه یمن نم و

 

 یآتش افروز ،یافروز آتش

 

 رو صدا زد. یکیرفت رو سن پرهام و و یلی. ونییپا میتموم شد اومد اجرامون

 

 .رونیب نیبچه ها بر -

 

 رو بهتون بدم. یمهم یلیخبر خ هیخوام  یامشب م - یلیو

 

 رو گرفت. شونییدو تا دست

 

 جا ... نیخوام هم یم - یلیو
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 سامان حاال. -

 

راحت  المیکه خ یاومد. وقت یجور صدا م نیکردن. هم یزدن و فرار م یم غیگلوله همه جا پخش شد. همه ج کیشل یصدا هوی

 .رونیشد همه رفتن ب

 

 .رونیسامان بسه رفتن ب -

 

 شد. یکه به درختا وصل بود پخش م کریچند تا اسپ ی لهیبه وس کیشل یصدا

 

 رون؟یب یخودتم رفت - سامان

 

 آره. فعال. -

 

 دمید رونیپخش شه. خواستم برم ب شیباعث شد آت نیزدم. هم شیها رو آت یزیاز مشعال رو برداشتم چند تا از روم یکی

 افتاده. نیرو زم یلیو

 

 کمکم کن. - یلیو

 

 رو از صورتم برداشتم. چشماش گرد شد. نقاب

 

 من کمکت کنم؟ یکمکت نکرد، انتظار دار یزد یهـــه دخترت که انقدر حرصشو م -

 

 !؟یامکان نداره! تو چطور زنده موند - یلیو

 

 .سادمیسر و مر و گنده جلوت وا ینیب یحاال که م -

 

 سوخته! یپس اون جنازه  - یلیو

 

 به جهنم! یتو شد. بهتره بر یکار احمقانه  یبدبخت بود که قربان یراننده تاکس هیاونم  -

 

از پسرا رو قرض  یکیشد. موتور  یم ادیداشت ز یه شیآت یچون شعله ها رون،یش زدم و فرار کردم بلگد محکم به هی

 ادی ثمیاز صدقه سر م میگرفتم و قرار شد بدم سامان بهش پس بده. کالهم رو سرم گذاشتم و سوار موتور شدم. موتور سوار

خورد، اما فرصت نداشتم جواب بدم.  یزنگ م میراه همش گوش ی. توهحرکت کردم سمت خون عینداشتم سر ادیگرفتم. وقت ز

بشه.  یکیخونه که قسمت و نیا فیاطراف خونه همه روشن بود. ح طیمح ی. چراغادمیساعته رس هیکه من رفتم  یبا اون سرعت

شدم خواستم حرکت . سوار دهیکه پرهام تازه برام خر ینیگذاشتم تو ماش رونیرفتم تو چمدونام رو برداشتم و آوردم ب عیسر

. رونیرو باز کردم و رفتم ب یافتاد مدارکم رو برنداشتم. باز رفتم تو خونه و مدارک رو برداشتم. اومدم در ورود ادمیکنم 

 اس ام اس اومد درو بستم و اس ام اسم رو باز کردم. میگوش یبار برا نیا

 

 ! فرار کن دنبالتن.؟ید یچرا جواب نم - سامان

 

 . سرمو بلند کردم چشمام چهار تا شد.یکیرفتم خوردم به  یجور که راه م نیهم

 

 و دار و دستش بودم. یلیو یبه رو رو

 

 .نشیری. بگارمی یطرفا؟ امشب باالخره سر از کارت در م نیبه به پارسال دوست امسال آشنا. از ا - یلیو
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 ریشن که باهاشون درگ کمیاز پرهام نبود. خواستن نزد یرخب یاومد ول میکیفرار کنم از چند طرف محاصرم کردن. و خواستم

هر  گمید یاز پشت گرفتم دو تا یکیشدم. باالخره گرفتنم.  یکارن نم یده تا آدم نره غول که همشونم رزم فیشدم، اما حر

 گوشم. یمحکم خوابوند تو یکیبار دوم  یتو چشمام. برا دو زل ز کیاومد نزد یکیبازومو. و هیکدوم 

 

 .یزدم چون جشنمو خراب کرد نویا - یکیو

 

 زد. گهید یکی

 

 قبلت. یها یزبون دراز یبه تالف نمیا - یکیو

 

 کردم تو صورتش. تف

 

 کاشتم. یبادمجون خوشگل پا چشمت م هیگرفتنم که  ی! اگه نمیزن یوضع م نیمنو با ا یدار یشاهکار نکرد -

 

 حاال که دستات بستس و دور دور منه. - یکیو

 

 گم. یم کیتبر یمن! آخ راست دنید یاینبودم از وسط جشنت ب یخوش گذشت؟! راض تینامزد یآخـــــ -

 

 حمله کرد. بهم

 

 .زیبه همه چ یتو گند زد یکنم، ول یبه هم بخوره. تازه موفق شدم پرهام رو راض مینامزد یکثافتِ آشغال تو باعث شد - یکیو

 

 سمیکه کاله گ دیدفعه جو گرفتش و افتاد به جون موهام. از بس کش هیکرد تو شکم و پهلوم.  یجور مشتش رو ول م نیهم

 چونم و سرمو برد باال. ریگذشت دستشو گذاشت ز کمیدستش نگاه کرد.  یتو سیکنده شد. با تعجب به کاله گ

 

 به من نگاه کن. - یکیو

 

 خوش ندارم. -

 

 زد. داد

 

 گفتم به من نگاه کن. - یکیو

 

 .کیتو چشمش شدم. سرشو آورد نزد رهیخ

 

 چطور متوجه لنزت نشدم؟! - یکیو

 

بع بع در آورد. خواست  یاز دستش گرفتم که صدا یمنم چنان گاز ارهیچشمم که لنز رو در ب کینزد ارهیدستشو ب خواست

 اومد جلو چند تا چک محکم زد تو صورتم. یلی. پاهامو گرفتن. ونیتو شکمش پرت شد زم دمیبزنتم با پام محکم کوب

 

 .نیاریلنزاشو در ب - یلیو

 

 بردن سمت صورتم. داد زدم. ورشی
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 .ـــــــارمی یخودم در م -

 

 نیگفت اونم سرشو تکون داد و رفت. سه م یچ هیاز محافظا  یکیاشاره زد دستم رو ول کنن. لنز رو در آوردم. در گوش  یلیو

 دیکلم و با دستمال افتاد به جون صورتم. کارش که تموم شد کش یشد رو یخال خیسطل آب  هی. کمیسطل اومد نزد هیبعد با 

 کردم. یداد میمدت داشتم داد و ب نیکنار. تو تمام ا

 

 .یداد رییکه خوب خودتو تغ نمیب یبـــــه بهارِ آنا نما! م - یلیو

 

 ؟یخواست یم میاز جون زندگ یمن. چ یبه زندگ یدیبختک چسب نیاز همون روز اول ع - یکیو

 

 .یبهتره دهنتو ببند -

 

 ره. هم دستامو گرفتن هم پاهامو. یبشر از رو نم نی. اکمیاومد نزد باز

 

 نره. ادتی یزنم که تا عمر دار یبهت م یچنان چک یسر نیا - یکیو

 

 لبش. یلبخند بزرگم گوشه  هی. صورتشو آورد جلو اوردمی. خم به ابرو ندیزد تو گوشم که مخم سوت کش نیهمچ

 

 زم؟یچطور بود عز - یکیو

 

 داشته باش. نوی! حاال ایعال زم،یعز یعال -

 

 یلیکه و دیپر نییزد و باال و پا غیج نینکردم و با کله رفتم تو صورتش. مخ خودم نابود شد چه برسه به اون. همچ ینامرد

 پرهام بلند شد. ی. تا خواستن بهم حمله کنن صداانیاز خجالتم در ب یدستور داد حساب

 

 .نیولش کن - پرهام

 

 اسلحه دستشه. دمید برگشتم

 

 .نمیب یازت م دیجد ی. کارازیبه به داماد عز -

 

سرش. چشمام داشت از کاسه در  یبهش پرهام برش گردوند و اسلحه رو گذاشت رو دیبره تو بغل پرهام. تا رس دیدو یکیو

 .تیبا عصبان یلیاومد. و یم

 

 ؟یکن یم یچه غلط یدار - یلیو

 

 کنم. یم یگوله تو مخ دخترت خال هیبگو محافظات ولش کنن وگرنه  - پرهام

 

 پرهام! - یکیو

 

 .یبهتره خفه ش - پرهام

 

شدم. کردم. بهشون اشاره زد. از دستشون خالص  یجمع م نیبه طور حتم چشمامو از رو زم دیداد با یادامه م گهیذره د هی اگه

 کرد. خکوبیسامان منو م یپرهام صدا کیخواستم برم نزد
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 !نیاسلحتو بذار زم - سامان

 

! مرد آروم ــــــــــالیخ ی. بسادهیو اسلحه به دست وا سیاز محافظا اسلحش رو در آورده و اما سامان که با لباس پل یکی دمید

 گفت: تی. سامان با جدنیاسلحشو گذاشت رو زم

 

 پرهام! شیبرو پ -

 

 ی. اونم نمیلیو یپا یسنگ و از شانس گندم پرت شدم جلو هیکرد به  ریسامان بودم اصال حواسم نبود. پام گ پیشوک ت تو

 اسلحه در آورد و منو نشونه گرفت. هیدونم از کجاش 

 

 .نیبهتره اسلحتون رو بنداز - یلیو

 

 .یمنه بهتره تو اسلحت رو بنداز شیدخترت پ - پرهام

 

 یم کیاگه نه شل ،یچیکه ه نیشمارم اگه اسلحتون رو انداخت یندارم! تا سه م یشوخ یکه با کس یدون یخودت بهتر م - یلیو

 دو ... ک،یکنم! 

 

 .نیباشه، صبر کن. سامان اسلحتو بذار زم - پرهام

 

 گوشه. هیاومد کنار باباش. هر کدوم رو بردن  میکیو رن،یدستور داد پرهام و سامان رو بگ یلی. ونیدو گذاشتن زم هر

 

 من دوستت داشتم! ؟یکارو با من کرد نیپرهام چرا ا - یکیو

 

 حرفاست؟ نیاالن موقع ا - یلیو

 

 به پرهام. رو

 

شه.  یگرون تموم م یاما برات حساب ،یموفقم شد یاعتماد منو جلب کن یکرد یسع یلیکارات نقشه بود؟ خ یپس همه  - یلیو

 کنم. یدو تا درک نم نیرتباطت رو با افقط ا

 

 دم. یم حیبذار برن خودم توض - پرهام

 

 ؟یهمه سال هنوز منو نشناخت نیبعد از ا - یلیو

 

 .یبه کار بهار نداشته باش یبهتره کار - پرهام

 

 !؟یجد - یلیو

 

 .میازت مدرک دار ی. کلیراه فرارم ندار ،یش یم ریزود دستگ ای ریکارات بردار. د نیدست از ا - سامان

 

 چاه! یکشم تو یمن اگه تو چاه فرو برم شماهارم با خودم م - یلیو

 

 با ما بکن. یخواست یبذار بهار بره هر کار - سامان

 

 دارم. شیتازه براتون نما - یلیو
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 داد سمت جلو اسلحه رو به سمتم نشونه گرفت. هلم

 

 .نیدو تا رو ببند نیا یاول دست و پا - یلیو

 

 !؟یکار کن یچ یخوا یم - پرهام

 

 !یحرف نزن یکیبهتره تو  - یلیو

 

به محافظاش  یلیبودم. و سادهیوا نایا نیو پاشون رو بستن به درخت. پرهام سمت چپ و سامان سمت راست منم ب دست

برام  یزدم. خستگ یشدم با تمام قدرتم م ری. ده نفر آدم. فرار کردم گرفتنم. باهاشون درگکمیاشاره کرد اونام اومدن نزد

نقش  سه؟یسامان پل یعنیگرفتن؟!  یمواقع انقدر بهم سخت م نیا یداشتم. پس برا نیساعت ها تمر شهینداشت. هم ییمعنا

جم افتادم که منو مجبور کرد همزمان با خودش و سامان مبارزه کنم! همش نقشه بود؟ ذهنم هنگ کرد!  ادی ه؟یوسط چ نیمن ا

زدنم.  یتمام م یِبا نامرد ماونا نیسرم. افتادم زم زنیباعث شد حواسم پرت شه و بر نی! همه؟یپرهام و سامان چ یرابطه 

 پرهام و سامان همه جا رو گرفته بود. ادیداد و فر یصدا

 

 کثافـــــتا! نیولش کن - پرهام

 

 بســــــــه! ـــــدشینزن - سامان

 

 عالمت سوال تو سرم بود. یکل "باال! یببر تویمقاومت بدن دیبا"جم تو گوشم زنگ زد:  یکردم. بازم صدا یحس نم ادیرو ز درد

 

 فعال بسشه. - یلیو

 

 رو به من. یلیفاصله گرفتن. و ازم

 

 رو بفرستم جهنم؟ نایاز ا یکیبعد از خودت کدوم  یدوست دار - یلیو

 

 به درک! نیبهتره اول خودت و دخترت بر -

 

 هنوزم زبونت کوتاه نشده! - یلیو

 

 که باهات هم کالم شم. نمتیب یدر حد خودم نم -

 

 افتادم. اسلحشو گرفت باال. نیرو زم زیخ مین

 

 !یکن یخداحافظ تیبهتره با زندگ - یلیو

 

کنم  یکه نگاه م افتونی! از جفتتون متنفرم. به قنیزن یبهت بگم؛ تو و دخترت حالمو به هم م یزیچ هیخوام  یفقط قبلش م -

 !نمتیب ی. و در آخر تو جهنم مارمیخوام باال ب یم رهیگ یعقم م

 

رکس اومد و  یصدا هویکردن.  یجفتشون بلند شد، داشتن التماس م ادیداد و فر یزد. چشمام رو بستم. بازم صدا شخندین هی

 یجور ازش خون م نیو هم نیزم یتاده بود روجلوتر از من اف کمیمن نــــــــــه! رکس  ی. چشمامو باز کردم. خداکیبعد شل

همه  نی. اختمیجور براش اشک ر نی! همق؟یرف یکار کرد یدوستم. تو چ نیبهتررفت. به زور خودمو رسوندم به رکس، به 

 عیبذار زنده بمونه. سرمو آوردم باال هنوز اسلحه دستش بود. سر ایقطره اشک، اما به خاطر رکس! خدا کیاز  غیکتک خوردم در



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 244 

 

که اسلحه داشت. از دستش افتاد  یدست نکردم به همو کیرو که سامان داده بود رو در آوردم و شل یاز بغل جورابم اسلحه ا

صحنه رو  نیکه تا ا یکیتو. هنوز اسلحه دستمه. و ختنیمور و ملخ ر نیع سایکارم پل نیخودشم دادش رفت هوا. همزمان با ا

 چپش. یپا یبعد کیزد. شل یکردم. نعره م شیبه دست بعد گهید کیشل هیغش کرد. همه رو گرفتن.  دید

 

 بهار نـــــــــــه! - پرهام

 

 به خاطر رکس! نمیا -

 

 راست. یبه پا کیشل و

 

 !یدیتو صداشونو نشن یکه التماست کردن ول ییبه خاطر تمام کسا نمیا -

 

بحثش جداس. سامان اومد جلوم و اسلحه رو از  رهید بمالبته اگه بخواد از در ره،ینزدم که بم یآخر به گوش چپش. جور کیشل

 گفتم: هیآمبوالنس اومد. با گر عی. سردیدستم کش

 

 کنم! یازتون خواهش م ن،یرو نجات بد وونیح نیتو رو خدا اول ا -

 

که  نیگذشت حس ا نیسرمو گرفتم تو دستام. چند م نیکردن و رکس رو بردن. نشستم رو زم یدگیرس زیتند به همه چ تند

 .سیسرمه رو داشتم. سرمو بردم باال، جم با لباس پل یباال یکس

 

 .میریرو بگ رانیا یقاچاقچ نیبزرگ تر یازت معذرت بخوام هم تشکر کنم. تو باعث شد دیدخترم هم با - جم

 

 شدم. خشک

 

 رشیمدرک که دستگ یسر هیو  میاصغره معروف به اصغر ترقه. چند ساله دنبالش شیاسم اصل شه،یاسم تقلب امیلیو - جم

 .میجلو افتاد یلیبا کمک تو خ م،یکن

 

 .دمیسوال پرس هی فقط

 

 ه؟یپرهام و سامان چ یرابطه  -

 

 و ... گنیهمد یو چند ساله  نیچند یاونا دوستا - جم

 

 بدونم. یزیخوام چ ینم گهید -

 

 .کمیرو برداشتم. پرهام و سامان اومدن نزد فمیجام بلند شدم و به ساعت نگاه کردم ک از

 

 باهات صحبت کنم. دیبا - پرهام

 

 .میگفتن ندار یبرا یحرف -

 

 اما من دارم. - پرهام

 

 گوش بده. قهیبهار چند دق - سامان
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 شدم. رهیرو هوا نگه داشتم. به دستم خ یبردم باال که بزنم تو صورت جفتشون، ول دستمو

 

 .نیچکم ندار نیهم اقتیل -

 

 خواستم برم جفتشون بازمو گرفتن و گفتن: برگشتم

 

 صبـــــــــر کن! -

 

 کج کردم و رو به پرهام گفتم: سرمو

 

 خودت بمونم. شیپ دیبه کلم بخوره. بدبختانه با یباد هیرم  ینترس م -

 

از خونه فاصله گرفتم پامو رو پدال گاز فشار دادم و خودمو  یو سوار شدم. وقت نمیشل شد. رفتم سمت ماش دستاشون

خواست  یپروازم م دمیچشمشون کور دندشون نرم خودشون بدن! به موقع رس نمیماش یها مهیرسوندم به فرودگاه. جر

 دادم و تمام! لیتحو لمویحرکت کنه. وسا

 

سر  ییبال ایدادم. خدا هیتک یخونوادم. سرمو به صندل شیخوام برم پ ینم یول ران،یخوام برگردم ا ینشستم م مایتو هواپ االن

مدت  نیتو ا یعنی! هیکه بدونم زندس برام کاف نی! هم؟یچ رهیشد؟ معرفت رو در حقم تموم کرد! اگه بم ی! آخه چادیرکس ن

سو استفاده شد. . چقدر راحت ازم ادی یلحظم به من فکر نکردن؟ از همشون بدم م هی یچند نفر بودم؟ حت نیدست ا ی چهیباز

 باهام بد تا کردن، بـــــــــــد!

 

ببرن. هر موقع بخوام  ییموضوع بو نیگذره. ساکن شمال شدم. دوست ندارم خونوادم از ا یم ییکذا انیماه از اون جر دو

 هیکنم نفهمن کجام. به لطف پولدار بودن شوهرم  یوارد م فتهیشه شماره ن یکه باعث م ییکدا نیاز ا رمیباهاشون تماس بگ

به چشمم  کیکوچ یخونه  گهیکردم د یبزرگ زندگ یلیخ یچند ماه تو خونه  ره. باالخدمیبزرگ خر یلیتوپ دوبلکس خ یالیو

اشگاهم ب کیکنم. تو  یم نیدر آوردم و اوقات فراغتم اون جا تمر یخونم رو به صورت سالن ورزش ینیرزمیز ی. طبقه ادی ینم

دونن متاهم.  یکه پاشون به خونم باز شه. م یدارم، اما نه در حد ادیز قمیتکواندو مشغول به کارم. دوست و رف یبه عنوان مرب

خواست بدونم حال رکس چطوره.  یدلم م یلی. خمیمونده بفهمن فرار نمیبستم شوهرم خارج از کشور مشغول به کاره. هم یخال

سر راهشون  یخورم که چه راحت پل ها یخوره خودم رو م نیع ییتو تنها شهیکنن. هم دامیخوام پ یخطام عوض شده چون نم

دو ماه کارم شده فحش دادن به همشون. باز  نیکردن. تو ا وونمیکار د نیبگم خاک تو سرشون که با ا یاونا! چ یکردم ول بازرو 

 دیبع یچیه نایحرفو زده که اسگلم کنه! از ا نیجم ا دیدونم شا ی. چه مرمیهمون اصغر ترقه رو بگ ای یلیخوبه تونستم حال و

شم برم تو  یمنم مجبور م نهییتو سالن پا شمیاصل گاهیپره. جا یبرقا م وزیف ونیدر م روز کیدو هفتس هر  کی. االن نزدستین

رو  یکیبزرگ پر از دار و درخت.  یخونه  هیگرخما! تنها تو  یشم که دوباره وصلش کنم، اما م نیرزمیو از اون جا وارد ز اطیح

. اگه بکشنمم فتادهیبرام ن بیو غر بیعج یکم اتفاقا تمد نیآخه تو ا دمیترس کمینداره. راستش  یمشکل چیگه ه یآوردم م

 نمیدادم بب کیره. تو اتاقم لب پنجره کش یکه برق م هییباشه. امشب از اون شبا یزدم کار کس یفهمه. حدس م یکس نم چیه

. از زور دمساعت معطل بو هیکنم.  یابیروشن گذاشتم که قشنگ همه جا رو ارز اطمیح ینه! چراغا ایتو خونه  ادی یم یکس

بود. طاقتم تموم شد خواستم برم.  دهیفا یرم، اما ب یدادم که االن م یم یدواریبه خودم ام ی! هدمیترک یداشتم م ییدستشو

تو خونه رفت سمت  دیپر واری. از ددمیرو ند افشی. پشتش بهم بود قیسر تا پا مشک یکلیآدم ه هیافتاد،  واریرو د هیسا هی

تو دستم رو روشن  یچراغ قوه  عیکه برقا قطع شد. سر رونیگذاشتم رو برداشتم و خواستم برم ب تاقمکه تو ا ی. چوبنیزم ریز

 دیدر سالن به ضرب باز شد و همون شخص پر هوی زدم که خونه به لرزه در اومد. یغیچنان ج دمیتا رس ،ییرایکردم رفتم تو پذ

 !سیدزد و پل تی. شده حکامیدیچرخ یسالن م وردور تا د ارو،یتو. به خودم اومدم و با چوب افتادم دنبال 

 

 ! صبر کن!رمت؟یگ ینم ی. فکر کردسایوا یاگه مردش -

 

 رجهیمنم با ش نیو خورد زم یزیچ هیپاش رفت رو  هویبود همون شخص  کیکه خودم خسته شدم. چون خونه تار میدیدو انقدر

 پرت شدم روش.
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 ؟یهست ی! تو ک؟یر یم یرو اعصاب من اسک یه یباالخره گرفتمت. کرم دار -

 

 زد. ینم حرف

 

 ؟یالل -

 

معلوم  یول نم،یشد صورتشو درست بب ینم گهیطرف د هیبزنم تو صورتش دستم رو گرفت چراغ قومم پرت شده بود  خواستم

 میخوردم. زدم به س یتونستم خودمو کنترل کنم همش وول م یبود دست به آب داشتم خفن نم یبد یبود نقاب داره. صحنه 

 . داد زدم.بودحاال اون ول کن ن رونیب امیآخر خواستم از بغلش ب

 

 !خـــــــــــتیولـــــــــــم کن، ر -

 

تو  دمیزنان پر رجهیشد! دستاش شل شد ش یبارون م ریت تمیثیموندم آبرو و ح یم گهید قهیدق هیغلط کردن افتادم. اگه  به

 نیدادم که برقا اومد. انگار ا یبودا. داشتم با آرامش کارم رو انجام م کی! نزدـــــــشیدرم از داخل قفل کردم. آخ ییدستشو

تا چشمم  یکیرو از بوفه بردارم. تو اون تار دیرفت اون مالفه سف ادمینقشم خراب شد.  اهمخش تاب داره! مردم آزار!  اروی

. حرفا امیتا من ب ستهیهمه جا رو چک کردم نبود. نه پس وام رونیدر آوردم. اومدم ب یباز یخورد بهش فکر کردم روحه و کول

 .رمیحالشو بگ گهید یتا دفعه  دمیزنما! ناچار خواب یم

 

 یکردم حس کردم صدا م یو داشتم موهامو خشک م رونینشد. انگار آدم شده. از حموم اومدم ب یهفته گذشت ازش خبر هی

. آروم رفتم ادی ینه واقعا داره صدا م دمیشدم. د شیو مشغول آرا دمیپوش یتاپ شلوارک کوتاه ورزش هی. باز توهم زدم. ادی

چوبمو برداشتم و  یعنیعوض کردن نداشتم. اسلحم . فرصت لباس نیرزمیز تشد! رفت سم داشیپ نیپنجره. باز که ا کینزد

 جا شوت کردم. هی دشمیبرقا رفت چراغ قوه رو روشن کردم رفتم تو و درو قفل کردم کل دمی. تا رسنیرزمیسمت ز دمیدو

 

 !رونیب یای. بهتره بیذارم در بر ینم یسر نیا -

 

 . رو به روم بود.دمیکوتاه کش غیج هی نمیکنم. برگشتم پشت سرمو بب داشیاطراف رو چراغ انداختم تا پ کمی

 

 !؟یستین هیتو همون زورو قبل نمیبب -

 

 مثبت تکون داد. یبه نشونه  سرشو

 

 !؟یهست یتو ک -

 

 ابروشو داد باال. یتا هی

 

 م؟یمن ک یاگه گفت -دار  نقاب

 

 نقابتو بردار. -

 

 اُ اُ! نچ. -دار  نقاب

 

 گم بردار. یبهت م -

 

 زوره؟ خوام ینم -دار  نقاب
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 !رونیاز بغلش بزنه ب گمینشونت بدم که پونصد تا د یخوام ینم هیاالن  -

 

 قابلمه. هیلبخند زد و بوس فرستاد. چشمام شد قد  بهم

 

 کنم! یم تیبچه پررو االن حال -

 

 گوشه چوبو دور سرم چرخوندم. هیقوه رو گذاشتم  چراغ

 

 نفـــــــــــس کـــــــش! یـــــــــــیآ -

 

نداره چوبو انداختم کنار و با جفتک و لگد وارد  دهیبا چوب فا دمیداد. چه زبل شده. د یم یکردم سمتش همش جا خال حمله

 دهیفا دمیزد. د یضربم به من نم هیشد، اما  یمن م فیبود. راحت حر زیاز حد ت شیکرد ب یضرباتمو دفع م یعمل شدم. همه 

 زدم. ی. نفس نفس مسادمیم. واکن اباهاش دعو دیتا صبح با یجور نینداره ا

 

 ؟یشد خسته شد یچ -دار  نقاب

 

حرکت دستمو گرفت و  هیسمتش دستامو بردم باال و خواستم نقابشو بکشم که با  دمینقابشو بکشم. دو دیکردم. با زیر چشمامو

 . لبشو چسبوند به گوشم و زمزمه وار:واریبرم گردوند چسبوندم به د

 

 ده بود!دلم برات تنگ ش -دار  نقاب

 

 تونستم بخورم. ینم کمیتکون کوچ هی یاما حت رم،یازش فاصله بگ خواستم

 

 تکون نخور! خودیکوچولو ب -دار  نقاب

 

 ؟یخوا یاز جونم م یانقدر به من نچسب. چ -

 

 خودتو! -دار  نقاب

 

 !یوقت خفه ش هینکنم  ریهــــه تو گلوت گ -

 

 کار کنم که خفه نشم! ینترس خودم بلدم چ -دار  نقاب

 

 . مور مورم شد. داد زدم.دیبوس گردنمو

 

 !؟یکن یم یچه غلط یدار -

 

 شدنتم! یرتیغ نیعاشق هم -دار  نقاب

 

 کنم. تیولم کن تا حال -

 

 گفت: یحالت مسخره ا به

 

 !یترسون ینگو منو م یوا -
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 .یولم کن یجرات ندار ییترسو گهیآره د -

 

جا پرت کردم  هیرو  دیداشتم کل میشم. چه اعتماد به نفس یهرکول نم نیا فیخدا من که حر یازم فاصله گرفت برگشتم. ا هوی

 فرار کنم؟! یدونم کجاست! چه جور یکه خودمم نم

 

 .اریبا زبون خوش اون نقابو در ب -

 

 !اریدرش ب ایب یتون یم -دار  نقاب

 

تو  دیمنو کش هویضربات من آشناس! خسته شدم.  یشم؟ انگار با همه  فشیتونم حر یبهش حمله کردم. چرا، چرا نم بازم

کرد!  یزدم مگه ولم م یمشت م یبذارم! منو سفت گرفته بود. به بازوش ه دیبغلش و لباشو گذاشت رو لبام. نــــــــه نبا

هوا گرفت و بلندم کرد. پشت کمرش به صورت ازم دور شد. پاهامو رو  عی. سرزنمب دیکه نبا ییپاهامو بردم باال که بکوبم جا

 زدم: غیبودم. ج یافق

 

 !نیبذارم زمـــــــــ -

 

 بهش. دمیکرد منم از ترسم سفت چسب دنیشروع به چرخ هوی

 

 رفت. جی. ولم کن سرم گنیزم میندازیاالن م وونهید -

 

 شد. یم دهیکه به زور شن یکم جون یرفت شل شدم با صدا یم جیگوش نداد. سرم گ اصال

 

 جون ننت بس کن. -

 

 .دی. چشمامو بستم. قادر نبودم جم بخورم. حس کردم کنارم دراز کشنیشد و آروم گذاشتم زم الیخ یب

 

 ؟یخسته شد یزود نیبه هم -دار  نقاب

 

 صورتم. یرو دیندادم. دستشو نوازش گونه کش یجواب

 

 نه؟ ستم،ین زادیمن مثل آدم -دار  نقاب

 

 .دیکردم. خند دییبا سرم حرفشو تا ید ولکه حالم بد بو نیا با

 

 !یمال خودم یچه نخوا یچه بخوا -دار  نقاب

 

 حالم بهتر شد، اما باز خودمو زدم به ضعف. کمیکشه.  یم کیبار یاگر بلند نشم کار به جاها ی. وادیبوس چونمو

 

 خوام از دستت بدم. ینم یمتیق چیبه ه -دار  نقاب

 

 و حاال! با کله رفتم تو صورتش. گهید کمیصورتم. حاال وقتشه!  کینزد ارهی یداره صورتشو م دمیچشممو باز کردم د کمی

 

 !یآ -دار  نقاب
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که  یزینقابشو کندم و از جام بلند شدم و رفتم برقا رو زدم. دستش جلو صورتش بود کم کم دستاشو برداشت. از چ عیسر

 تعجب کردم! یواقع یبه معنا دمید یچشمم م یجلو

 

 ـــــــــــه!ن -

 

 زد. لبخند

 

 هم آره، هم نـــــــه! -دار  نقاب

 

 س ... سا ... سامان؟! -

 

 زد. پوزخند

 

 جاس. نیعجله نکن. مشکل هم - سامان

 

 سامان؟! -

 

که  ستین یکس چیاالن ه ؟ینیب یکارو کنم، اما جلومو گرفتن. م نیخوام که امشب اعتراف کنم. قبال خواستم ا یم - سامان

 !رهیجلومو بگ

 

 ؟یکارو با من کن نیا یتو چطور تونست -

 

 تند نرو خالف شرع نکردم. - سامان

 

 !یبهتره کم چرت و پرت بگ -

 

 اول به حرفام گوش بده. - سامان

 

 .یو بر یمحترمانه راهتو بکش یلیآقا سامان بهتره خ نیبب -

 

 سامان؟ - سامان

 

 زد. گفت: خی. دهنم باز موند. خشک شدم. پاهام دیصورتشو کش هویگردنش و  ریجلوم دستشو گذاشت ز اومد

 

 تعجب نکن سامانم قالب صورت منو داره! -

 

 ؟یکن وونهیمنو د یخوا یپرهـــــــــــام؟! م -

 

 یگم. م یبدم. برات اول از ازدواجمون م حیبهت توض زویخوام همه چ یبه حرفم گوش بده م یدم، ول یبهت حق م - پرهام

 دمیفهم دمید یاون جور افتویق یاما وقت ،یهست یتو راض دی. اولش گفتم شامیکه به خواست پدر بزرگامون ازدواج کرد یدون

 !یتوام مخالف صد درصد

 

 .دیخند
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 یکه چطور حرصمو در آورد میتو شوک بودن! بگذر یداغون بود. خونواده هامونم که حساب یلیجفتمون خ افهیق ییخدا - پرهام

اما  ،یشد یعصبان یلیدونستم خ یم یکن غیج غی. خواستم جلو همه جیکنم که به همه گفتم موافق یمنم خواستم باهات لجباز

 تتیاذ کمی امیشبم خواستم ب هی. دمتید یمنم با دوستام اومدم شمال. اتفاق ال؛! و اما شمیهست یراض دمیدر کمال تعجب د

خودت وسوسه شدم که ببوسمت از کارمم  یو بعد اداها یت اومدم گفتم دوستاتو رد کنتو اتاق یکنم که اون اتفاق افتاد. وقت

 .ستمین مونیاصال پش

 

 بشناسمت؟ یچرا نخواست -

 

 طنتیباشم. ش شتیخواست همش پ یاز برگشتت راحت شد منم زود برگشتم. بعد از اون شب دلم م المیصبر کن. خ - پرهام

گم. دوست ندارم  یرو برات م یکه واجبه بدون ییخستت کنم. قسمت ها ادیخوام ز یمبود. ن نیریهاتو دوست داشتم برام ش

 دمید یکه دوستش دارم. وقت یبا کس یبدم، ول لیتشک یزندگ هیخواست  ی. دلم میدنبالم سابقت خرابه خانوم یفتیبا چوب ب

گند  ریدوستم ام یول ،یخواستم تو بدون یبزرگ داشتم نم یلیمشکل خ هیراحت شد. فقط  زیدارم برام همه چ یحس هیبه تو 

اصال بهت دروغ نگفتم  یعنی نگفتم. در رابطه با شغلم دروغ یدیرو د یکیو اون اتفاق تو فرودگاه افتاد و تو و زیزد به همه چ

رو با  یرزم یهنرا م،یشست یمحل م کی. تو میفاب هم یقایکردم. من و سامان نوزده ساله رف یمخف قویحقا یسر هیفقط 

 ی. گذشت. چون هنراسهیپل یدون ی. باباشم که میدرس خوند من عمران و معمار ی. اون دانشکده افسرمیشروع کرد گهیهمد

 نیکنم منم قبول کردم بدون ا شونیبه عنوان داوطلب همراه تاشونیاز مامور یکیداد تو  شنهادیبود سامان بهم پ یعال میرزم

اعتمادشو جلب کردم. شانس  یبودم و با هزار بدبخت یلیو یکارا ریه سه سال اون جا درگشد ک نیببرن و ا ییکه خونوادم بو

کنم. قرار نبود  یتونستم کار یشد. نم یکنم جم از دستم شاک یم واجخبر دادم دارم ازد یعاشقم شد. وقت یکیگندمم زد و و

که دنبالش  یبود و مرب اریشانس باهام  یسر نیخائن. ا هیو من واسه تو شدم  دیاجل معلق سر رس نیفرودگاه، اما ع ادیب یکیو

. به خاطر دیو تو رو د نمون. همون روز سامان اومد خویدونستن تو زن من یجم بود. موقع تست گرفتن هنوز نم یگشت یم

از از دستت شکار بود به خاطر اون گوش گ یلی. خستین یجور نیدفعه باهات خوب شد وگرنه سامان اخالقش ا کی نیهم

 یبا ما همکار یبفهم یزیکه خودت چ نیازم خواست بدون ا ششیروز جم بهم زنگ زد و گفت کارم داره. رفتم پ هیگرفتن. 

رفتم. از بس سامان تو گوشم  یبار نم ریز یطیشرا چی. تحت هیو با استعداد یهست یزرنگ یلیخ ترداشت دخ دهی. چون عقیکن

شد که سارا قالب صورت من و سامان رو درست کرد. ما  نیباشم و ا شتیکه خودم همش پ یخوند تا قبول کردم به شرط

 نیا دمیرو نبوس یکیوقت و چیبهت بگم من ه وامخ ی. ممیصدا بود دیعاشق تقل یاز بچگ میاریرو در ب گهیهمد یصداها میبلد

 ایخودم بودم  ی افهیهمش با ق ای. دمتیبوسجم  یمن بودم که تو سالن خونه  نیرفتم، ا یم رونیمن بودم که همش باهات ب

دور  اجفتمون از اون ج یدیسامان رو که من باشم بوس یچرا وقت یدون ی. میاومد تو با سامان باش یم شیکم پ یلیسامان. خ

سامان  ی افهینکنه عاشق ق دمیدوستش بشه منم ترس یو شرمنده  فتهیاتفاق ب نیوقت واقعا ا هینکنه  دیسامان ترس م؟یشد

 دید یم ی. وقتدیرس یچطور سر بزنگاه م یدیمراقبم بود. خودتم د یرو بهت بگم اما جم حساب قتی! چند بار خواستم حقیبش

دورا دور مراقبت  شهیهم ری. اممیجاسوس داشت یلیو یکنه. تو خونه  سکیر گهید ستخوا یشه نم یکارا داره درست م عیسر

خواست لو بره چون جم پوست از سرش  یبود. نم ریام هیک یبدون یکه کنجکاو بود ییصدا اون یلیو یاز خونه  یبود. موقع دزد

. یدی. اون خالم رو بدن من دینیشب رو بب اونزخم  یتون یم یکه حرفم رو باور کن نیا ی. برایدیفهم یم یزیکند اگه تو چ یم

که بهت  یهمون پسر یدید رونیب یاومد یوقت م؟یخون بد شیآزما میبا هم رفت ادتهی. ادیسرت ب ییخواستم بال یبهار من نم

جمه، البته خودمم مقصرم! جم  ریتقص امیبدبخت نیا یبود؟ اون بال رو من سرش آوردم. همه  یچه جور افشیداد ق ینخ م

تو  یدم، ول یم حیگفت خودم بعدا بهش توض ی. میکن یکارت تالش م یبرا شتریب ادیاز من بدت ب شتریب یمعتقد بود هر چ

من  نی. به خاطر هممیکن داتیپ یجور نیزد ا بتیگذاشت که اگر غ ابیرد کیاز کفشات  یکیتو  دیاما سامان به دادم رس یرفت

مهم  زایچ نینخوردم. االن ا شویخوردن همبرگر تقلب کردم من آخر ی. تو مسابقه کنم گمیاعتراف د هیخوام  یجام. م نیاالن ا

خواستم مجبور شدم، مجبورم  ینم یکردم ول انتیکردم با انکارم بهت خ یباز تیدونم با زندگ ی. میخشمنو بب نهیمهم ا ستین

 کردن!

 

 .دیطرف به خاطر کار پرهام قاط زدم شد هیطرف خوشحال بودم که با چند نفر همزمان نبودم از  هیشوک بودم از  تو

 

 رم؟یممکنه بم یدرصد نگفت هی یحت -

 

 بهار! - پرهام
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رو  یارزشم؟ اون جا جز تو کس یمن انقدر احمقم؟ انقدر ب یعنی ؟یراحت قبول کرد یلیبازم خ یشناخت یرو م یلیتو که و -

 ؟یکارو باهام کرد نیداشتم که ا

 

من  ی. ولومدیاونم ن ،یومدیجلو ن یدرست تی. توام با نیگله کن دی. چشممو بستم. نبانییقطره اشک از چشمم اومد پا هی

 آوردم درو باز کردم برگشتم. ریرو گ دیکنم. رفتم سمت در، کل یبا جونش بازنخواستم 

 

 بخشمت. یوقت نم چیکارت درست نبود، ه -

 

 وجب باهاش فاصله داشتم. کیبرم گردوند. بازوهامو گرفت.  دیدستم رو گرفت کش رونیاز در برم ب خواستم

 

 من مجبور بودم! ؟یش یچرا متوجه نم - پرهام

 

 !یرفت یبار م ریز دیتو نبا ؟یچرا مجبور بود -

 

 کردم. یدرکم کن. من که عذرخواه - پرهام

 

 ؟یزن یحرفا رو به من م نیا یحاال چرا دار -

 

 .میخوام که از نو شروع کن یم - پرهام

 

 کنم! یدرصد فکر کن من با تو زندگ هیآره  -

 

 !یچه نخوا یچه بخوا ،یتو زنِ من نیبب - پرهام

 

 بود! یکیزن تو همون و زن؟ -

 

 ؟یفهم ینداشتم، م یکیبا و یوقت رابطه ا چیگم من ه یم - پرهام

 

 نداره. یکه هست به من ربط یهر چ -

 

 !یخودت کن ی فتهیاونو ش ی!؟ اون موقع که خوب تالش داشتیهـــه نکنه عاشق سامان شد - پرهام

 

 بهم. دیخودشم چسب واریتو د دیبه جاش اون منو کوب یبا پام بکوبم تو دلش، ول خواستم

 

 !یآره؟ سامان رو دوست دار - پرهام

 

 !یبهتره حرف دهنتو بفهم -

 

 گم؟ یمگه دروغ م - پرهام

 

 !یبچه ا یلیخ -

 

 .نیی. کم کم چشماش قِل خورد و اومد پامیتو چشم هم بود رهی. خمینگفت یزیچ
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 فکرشم نکن. یحت -

 

 بودم. واریبه د دهیتونستم سرمو بکشم عقب چون چسب ی. نمنییآورد پا سرشو

 

 برو عقب. -

 

نشد.  یخبر یچشمامو بستم، ول عیصورتشو آورد جلو منم سر هوی. میبند انگشت فاصله داشت کی یتر شد. اندازه  کینزد

 واریکنه. دوست داشتم کلمو بکوبم تو د یداره با خنده نگام م دمیاز چشمامو باز کردم د یکیذره گذشت  هیچشمام بسته بود. 

 در آوردم! یآخه چقدر شوت باز

 

 !ادی یکه توام بدت نم نمیب یم - پرهام

 

 شدم همون بهار لجباز. صدامو بردم باال. بازم

 

 بکش کنار عمــــــــــــو. ؟یبخورم تا دست از سرم بردار ریس لویک لویک دیانگار با -

 

 .ارایدر ن یباز جا واسه من الت نیا - پرهام

 

 .ادیبرو بذار باد ب -

 

 .زمیخوام. مراقب خودت باش عز یگردم و ازت جواب م یبعد بر م یدم که فکر کن یهفته بهت فرصت م هی - پرهام

 

 افتم. یم یکیو ادی زمایبه من نگو عز -

 

 باشه خانومم. - پرهام

 

مدت پرهام کنارم بود؟! باورش برام سخته  نیتمام ا یعنیرو تخت.  دمیرفت. رفتم تو اتاقم دراز کش عیو سر دیبوس گونمو

 یکه راحت بهم کلک زده. نم میازش عصبان شتریکنارم بوده و هوامو داشته، اما ب شهیخوشحالم که هم یلیخ ییجورا هی. یلیخ

 یم رمیرار کنم گهر جا که ف تیوضع نی. با استیببخشمش هدف من که ازدواج ن فرضکار کنم؟! بر  یدونم چ یدونم واقعا نم

! بگم غلط کردم خوبه؟ یزن پسر مردم شد یخب غلط کرد نم؟یبب دیبا ویسقف ک هی ریبرم ز یکی. آقا اصال من نخوام با ارهی

خونوادم. حاال تا  یول ستیبرا من که مهم ن ؟یکنم. اگه طالقم بده چ یخوام باهات زندگ یگم نم یکنم و م یکارشو بهونه م نیهم

 باالخره خوابم برد. الیکار کنم؟ با هزار فکر و خ یبعدش چ یشه، ول ینم داشیهفته پ کی

 

 

 

*** 

 

 

 

کالسام شدم. عصر خسته و  ریرفته بود، از بس درگ ادمیگذره. به طور کل پرهام از  یم انیهفتس که از اون جر کی االن

. لبخند دمید کویروبیا یایاز مرب یکیآژانس  نداشتم. خواستم برم تو که بگم زنگ بزنن نمی. ماشرونیکوفته از باشگاه زدم ب

 زدم.

 

 .نیخسته نباش -

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 253 

 

 ؟یر ی. مگه خونه نمزمیممنون عز - یمرب

 

 .اوردمین نی. امروز ماشرمیخواستم آژانس بگ یچرا م -

 

 .میتو رو هم برسون ایپسرم اومده دنبالم ب - یمرب

 

 .ییشانسم زده. زدم رو دنده پررو ولیا

 

 ستم؟یمزاحمتون که ن -

 

 .میبر ای. بهیچه حرف نیا زمینه عز - یمرب

 

 زنگ خورد. هیمرب یتراب یگوش دیسف یایپرش هیسمت  میکرد حرکت

 

 .امی یکالس داره؟ نه هنوز نرفتم. باشه االن م ی. اِ چرا؟ تا چه ساعتزیجانم بگو عز - یتراب

 

 کرد. قطع

 

 برگردم باشگاه. دیببخش رها جان با - یتراب

 

 افتاده؟ یاتفاق -

 

 .سمیاومده قرار شد من برم جاش وا شیبراش پ یمشکل هیسانس بعد  ی. مربزمینه عز - یتراب

 

 بله. باشه روزتون خوش. -

 

 رسونتت. یکجا؟ صبر کن پسرم م - یتراب

 

 رم. یممنون خودم م -

 

 بهش بگم. میبر ایبرادرت. ب نیاونم ع ه؟یچه حرف نیا - یتراب

 

داره! بعد از  یشد. اوف عجب پسر تپل ادهیپ نیپسرش از ماش میشد نیماش کی. نزدگهید امی یم یکن یکه انقدر اصرار م حاال

 .یسالم و احوال پرس

 

 رها جونو برسون منزلشون. ن،یرام - یتراب

 

 .نییکنم بفرما یبله خواهش م - نیرام

 

 خواستم مزاحم شم. ینم -

 

 .نیدار اریاخت - نیرام

 

 شد. بچه ها فعال خداحافظ. رمیبرم که د - یتراب

 



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 254 

 

اگه جلو  شم،یگه مگه راننده تاکس یم نمیعقب؟! اگه عقب بش ای نمیموندم جلو بش نینشست تو ماش نی. راممیکرد یخداحافظ

 داره؟ کارم راحت شد. خودش در جلو رو باز کرد. نشستم. ی! اه اصال مگه فرقهییچه پررو نیگه ا یم نمیبش

 

 برم؟ دیکجا با - نیرام

 

دادم  یسرمو تکون م یمزه. منم مجبور یب یگفت تا جوک ها یگذشت آقا فکش گرم گرفت از خاطرات سرباز کمیدادم.  آدرسو

 .میخونه شد کیزدم. حوصلم سر رفت. نزد یو لبخند م

 

 بازم ممنون. -

 

 کنم. یخواهش م - نیرام

 

 کنار خونه. سادیوا

 

 . با اجازه.نیبه مامان سالم مجدد برسون -

 

 جوکم گوش کن بعد برو. هی نیآهان حاال ا - نیرام

 

 یبا صحنه ا یول رمیبودم! برگشتم سمتش حالشو بگ دهیتو عمرم نشن یمزگ یب نیچه پسر خاله شد! تا حاال جوک به ا نیا جــــان

حال انقدر شکمش گندس که افتاده رو فرمون. تعجبم چه  نیبا ا یکه تا آخر داده بود عقب ول ویخنده. صندل ریزدم ز دمیکه د

 فرمونو چرخونده! یجور

 

 .گهید یکیحاال  ؟یحال کرد - نیرام

 

 برم. دیشده با رمیمن د دیببخش -

 

 در آورد. بشیکارت از ج هی

 

 پس بهم زنگ بزن. - نیرام

 

 رفت تو هم. اخمام

 

 من متاهلم! -

 

 !م؟یکار کن یچ میخوا ینداره که مگه م یبیع - نیرام

 

 شدم. ادهی. خودمم پرونیب دیگرفت و کش قشوی یکیسمت خودش باز شد  نیدر ماش هوی

 

 !یکن یم یبراش بلبل زبون یدار یادیز - پرهام

 

 به تو چه زنمه! - نیرام

 

 ابروشو داد باال. یتا هی

 

 تا حاال زن من شده زن تو؟! یاز ک - پرهام
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 هــــان؟! مــــ ... من گفتم دوست زنمه! - نیرام

 

 .دمیدستشو کش بایپرهام تقر شی. رفتم پنییپا ارهیتپلو ب نیمونده فک ا نمیهم

 

 منو رسوندن. دنیاز همکارامن، زحمت کش یکیپسر  شونیا زمیعز -

 

 رسوندمشون. یعنی...  یبله، بله زحمت کش - نیرام

 

 زد. پوزخند

 

 .می. در خدمت باشنیلطف کرد - پرهام

 

 ممنون. با اجازه. یلیخ - نیرام

 

 به من. دیبختک چسب نیع یزدم سمت خونه، ول رجهیکه به پرهام نگاه کنم ش نیشد گازشو داد و رفت. بدون ا نیماش سوار

 

 !؟یهِر هِر و کِر ِکر راه انداخت کهیمرت نیبا ا یبرا چ - پرهام

 

 !یزن یحرف م یاز چ ادی ینم ادمی -

 

 انقدر افتضاح شده؟! قتیتا حاال سل یاز ک - پرهام

 

 .دیبه در سالن وارد شدم جوابشم ندادم. دستمو کش دمیرس

 

 با تو بودما. - پرهام

 

 که تو رو انتخاب کردم. یاز وقت -

 

 ؟یفکراتو کرد - پرهام

 

 کنم. یخوام باهات زندگ یآره، نم -

 

 کنم، اما حاال عمرا ولت کنم! یرم و پشت سرمم نگاه نم ینه م یگفتم اگه بگ نمیصحنه رو بب نیکه ا نیتا قبل از ا - پرهام

 

 خوام. ینم یوص لیمن وک نیبب -

 

 !ایدیمنو ند ی. هنوز اون رویفتیبهتره با من در ن - پرهام

 

 .یکن یکار ی! جرات نداردینگـــــــــو چهار ستون بدنم لرز -

 

 اس؟یجور نیا - پرهام

 

 آره. -
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 .میپس بچرخ تا بچرخ - پرهام

 

 .میچرخ یم -

 

بهونس. لباسمو عوض  کیپرهامم که فقط منتظر  نیراه انداخت! ا یچه الم شنگه ا نیبب نی. تو اون روح رامرونیدر رفت ب از

م و دوش گرفت هیبخوابم. کارام که تموم شد. رفتم باال  یخواست اساس یکردم و افتادم به جون خونه. فردا جمعه بود و دلم م

 . دمیبخورم خواب یزیکه چ نیبدون ا

 

و درو باز  دمیکش ازهیرو در ضرب گرفته بود. خم یکی. نییکه ظاهرمو نگاه کنم رفتم پا نی. بدون ادمیدر از جا پر یبا صدا صبح

و  مییدا ل،یخودم که شامل مامان و بابام، دن یکار کنم؟! کل خونواده  یدونستم چ ینم دمید یکه جلوم م یزیکردم اما از چ

زدن تو بغلم.  رجهیهمه ش امیپرهام! تا به خودم ب یدو طرف و خونواده  یپدر بزرگ و مادر بزرگا ال،یزنش، عموها و عهد و ع

 دادن و رفتن تو. فقط مامانم موند جلو در. تیو ماچ و بوسه رضا یبعد از سالم و احوال پرس

 

 شوهرت رفت. الیناقص زده. آبروم جلو فام ی که سکته یجلو پرهام باش یجور نیدختر تو ا - مامان

 

 مگه چشه؟! -

 

 !؟یاز آنگوال فرار کرد ه؟یچه سر و کله ا نیگوشه! ا ستیچش ن - مامان

 

 .نیای یشدم! اصال خبر نداشتم م زیآخه من از اومدنتون سورپرا -

 

 !یش یما ذوق مرگ م دنیدونست از د ینم گهیکنه. د زتیخواد سورپرا یدونم پرهام گفت م یم - مامان

 

 !الیخ ی. حاال بزمیتو عز ایب -

 

 تو. میهم رفت با

 

 .امی یمن تازه از خواب پاشدم برم سر و وضعم رو درست کنم م دی. ببخشنیخوش اومد یلیخ یهمگ -

 

 اومد تو. دیخر یهست؟! درو باز کردم پرهام با کل میا گهیمگه کس د یدر اومد وا یاز پله ها برم باال باز صدا خواستم

 

 .یسالم به همگ ی. وادمیخر یخواست یکه م ی. هر چریسالم خانومم. صبحت بخ - پرهام

 

رو  لیکردم لبخند بزنم. وسا ی! سعواری. دوست داشتم کلشو بکوبم تو دهیبق شیرو پرت کرد تو بغل من و رفت پ دایخر

 گذاشتم تو آشپزخونه و اومدم باال.

 

 .یبودم حساب یپرهام اومد تو و درو بست. از دستش شاک رونیب امیشستم لباسامم عوض کردم. خواستم ب صورتمو

 

 ؟یکارو کرد نیا یچ یبرا -

 

 !میبچرخ تا بچرخ اد؟ی ینم ادتیجمله  نیا - پرهام

 

 !یکن یکارت سو استفاده م نیبا ا یتو دار -

 

 رو انداخت باال. شونش
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 پسندم. یتر مرو به یباز نیمن ا - پرهام

 

 !ینکن یسرت اومد ِگلِگ ییاِ پس اگه بال -

 

 بهتره تو حواست به خودت باشه. - پرهام

 

 .دید میهــه خواه -

 

 .میکرد یعشقوالنه رفتار م یلیخ گرانیجلو د دی. بانییپا میاومد

 

تو اتاقا. چهار تا اتاق خواب  نیرو بذار لتونیشمام وسا میکن یصبحانه رو آماده م زیتک تکتون خوشحالم. تا ما م دنیاز د یلیخ -

 .گسیباالم باز چهار تا اتاق د یطبقه  نه،ییپا

 

 نیاومد. هم لمیتو آشپزخونه دن میرفت یی. دو تانییموندن، پدر بزرگا و مادر بزرگام پا نییو مهرشاد به خاطر زنشون پا ثمیم

 کردم. یآماده م لویطور که وسا

 

 ما چطوره؟ لیآقا دن -

 

 ؟یر ینم گهیخوبم. دلم برات تنگ شده بود. د - لیدن

 

 بگم! یچ موندم

 

 .میمون یم گهینه د - پرهام

 

 سمتش. برگشتم

 

 شما ... -

 

 ن؟یخوا یکمک نم - مامان

 

 .میکن یما کارا رو م نینه مامان تو برو بش -

 

 مادر شوهرم اومد. زهره

 

از ما  نیتون یآشپزخونه با من و مادرته، شماها بعدا هم م تیمسئول میجا نیهفته که ما ا کی نیعروسم تو ا نیبب - زهره

 .رونیب نی. برنیکن ییرایپذ

 

 بده! یلیکه خ یجور نیا -

 

 .میستین بهیما که غر - مامان

 

 .رونیببر ب ریپرهام دست زنتو بگ - زهره

 

 بهار. میبر ایچشم. ب - پرهام
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 .رونیگرفت و برد ب دستمو

 

 !مایزبانیمثال ما م ؟یکش یخجالت نم -

 

 ؟یکارشون دار یکنن چ یم یاحساس راحت یجور نیا - پرهام

 

 !ادهیروت ز یلیخ -

 

خوردم بهتر بود. من و پرهام کنار هم  یاما من حناق م م،یکرد لیم یخونوادگ ی. صبحانه رو در فضامیدور هم جمع شد یهمگ

 یکرد که م یتو پاش اونم با پاش چنان تالف دمیکوب زیم ریشدم و از ز ی. آخر از دستش کفرختیر یکرم م یه مینشست

 رییتغ یزد. جفتمون ه یخواستم از زور درد خونه رو بذارم رو سرم. با ناخنام رون پاشو محکم فشار دادم. داشت بال بال م

ذاشتن دست  ی. خوشبختانه اصال نمرمیشدم تا بعد حالشو بگ الیخ یکنه ب یبد م یفکرا نهیبب یکیاگه  دمی. دمیداد یرنگ م

 یبا هم م یلیخ میسال بود همسن بایو سارا زن مهرشاد، چون تفر بایو فر مایس شینشستم پ کمی میبزن دیو سف اهیبه س

 ما! شیشوهرامونم که فضول اومدن پ میدیو خند میحرف زد ی. از هر درمیدیجوش

 

 !میما هم بخند نیبگ ن؟یخند یم یه یبه چ - فرشاد

 

 خوره. یبه درد شما نم - بایفر

 

 یبه آدم خوش بگذره. هر ک نیهفته بذار نیاسب کار کنم حداقل ا نیع دیبا گهید ی. هفته میبزن یوسط میبر نیایب - ثمیم

 .ادیب سیپا

 

 یم دمیدونستم پرهام با توپ شه یمنم چون م ننیرو بب یبه خاطر باردار بودنشون نشستن باز مای. سارا و سرونیب میرفت همه

 کنم. ینم یکنه گفتم باز

 

 !میکم دار اریمگه دست خودته  - مهرشاد

 

 .ادیب نیبگ لویدن -

 

 توپ ما بهش بخوره داغون شده! یاون بچس ضربه  - پرهام

 

 من با پرهامما! -

 

 با هم. بایبا هم، پرهام و مهرشاد و فر ثمی. من و تو و منیبابا! عمرا بذارم زن و شوهر با هم باش مینیب نیبش - فرشاد

 

 خوام با شوهرم باشم. یاِ من م -

 

 لب گفتم: ریز

 

 کنه. یم سیوگرنه دهنمو سرو -

 

 .میکرد یکش اری گهیبسه د - ثمیم

 

 گوشم گفت: کیاومد بغلم و نزد پرهام
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 مراقب خودت باش! -

 

. پرهام ثمیبعد م رون،یشدم. اول فرشاد شوت شد ب یم میقا پشت مردا شتریزدنا. من ب ی. نامردا محکم ممیما وسط بود اول

 یخودِ خدا. پنج تا صلوات نظر م ایکنه. توپم دستش بود. توپ رو تو دستش چرخوند  یزد تا االن بخواد تالف یمخصوصا به من نم

. دیکش رینخورد. تا اومدم برگردم کمرم ت ولیرو هوا و لنگامو باز کردم. ا دمیپرت کرد پر تشکنم بهم نخوره. توپو با تمام قدر

 .شمیمهرشاد درد گرفته چه محکم زد. سارا اومد پ نیا

 

 !ستیکه ن یباز یوحش هیباز یبد زد یلیمهرشاد خ - سارا

 

 ؟یدن! بهار زنده ا یکه به هم ماچ نم یتو باز - مهرشاد

 

 نشم گفتم: عیکه جلو پرهام ضا نیمردم اما برا ا یم داشتم

 

 .میکن ویباز یادامه  می. برنیکه شمام شلوغش کرد ستین یزیچ -

 

 مهرشاد خدا به دادت برسه. - پرهام

 

 چرا؟ - مهرشاد

 

 !یش یصبر داشته باش متوجه م - پرهام

 

زبل بود. توپ  یلیکردن پرهام و در آخر مهرشاد. خ یباز یخورد، بعد از کل بای! اول فرمیاینوبت ما بود از خجالتشون در ب حاال

 اومد تو. یم یکیکرد  یرو رد م یبعد یاگه مهرشاد دو تا ضربه  ثمه،یدستِ م

 

 ؟یمهرشاد جون آماده ا - ثمیم

 

 !یستین یآره داداش تو که عدد - مهرشاد

 

ش تا به با پام محکم شوت کردم به کمینزد دی. تا توپ رسیعجب توپِ کات دار ولیداد. ا یتوپو پرت کرد مهرشاد جا خال ثمیم

 کردم فاصلمو باهاش حفظ کنم. یمهرشاد منم سع شیپ دیتوپ خورد وسط پاش. دادش رفت هوا. باز سارا دو ادیخودش ب

 

 سر جات! نیحاال بش ؟یخورد زمیعز - سارا

 

 کنم. یاگه دستم بهت برسه خفت م - مهرشاد

 

 دن عمو جون! یکه به هم ماچ نم یوا تو باز -

 

 که خودم بفهمم. یجور کمیسارا بلند شد اومد نزد دنیخند همه

 

 .هیلیخ فتهین یشوهرم از مرد میخودمون - سارا

 

 نترس اون قدرام بد نزدم. -

 

 گفتم خدا به دادت برسه! - پرهام
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 .ارهیسرم ب ییخواد چه بال یم یگفت یخب رک و پوست کنده م - مهرشاد

 

 دونستم. ینم گهید شویکنه اما چه جور یم یدونستم تالف یم - پرهام

 

 .کمیمهرشاد رو ِخرکِش کنون بردن تو. پرهام اومد نزد مردا

 

 باش! ی. منتظر بعدیاز دستم در رفت یسر نیا - پرهام

 

 !یستیحرفا ن نیبرو پسرم مال ا -

 

اونام گفتن جوجه کباب درست کنن که مردام  دنیحامله پرس ی. بحث غذا شد. من که آدم نبودم از زن هامینشسته بود یهمگ

. انقدر دمیخر ی. دستم درد نکنه چه خونه امیانداخت زیرو م اطیبساط ناهار رو تو ح رونیب میرفت ی. همگدنیکش یزحمت م دیبا

کنه. تا غذا درست شه من پامو انداختم رو پام و رفتم باال منبر  یم تیرفتن کفا کین کیروز پ هیواسه  شیبزرگه که هر قسمت

نشستن سر  ی. کم کم غذا رو آوردن همگمیکه با پرهام کجاها رفت یبند یخال یسر هیگفتم و  یهمه از الس وگاس م یو برا

 جوجه به چنگال زده گرفت سمتم. کهیت هی شمی. پرهام اومد پزیم

 

 جوجه. نمیهوس جوجه کردم ا یگفت یم یخانومم بخور. ه ایب - پرهام

 

 چشمک زد. هی بایفر

 

 ه؟یخبر - بایفر

 

 !؟ینه بابا چه خبر -

 

 .رمیکنه! اومدم چنگالو بگ ینیریپرهام خواسته جلو همه خودش نیا البد

 

 خوام بهت بدم دهنتو باز کن. ینه خودم م - پرهام

 

 !یالو باز الِیخ یاُاُ ب - ثمیم

 

 دستم خسته شدا! - پرهام

 

. ییرفتم تو دستشو دمیگاز زدم دستمو گرفتم جلو دهنم و از جام پر هیکه  نیباز کردم جوجه رو گذاشت تو دهنم هم دهنمو

افتادم حالم دگرگون  یم شمیشور ادی یجوجه نمک زده که حالم به هم خورد. جوجش افتضاح شور بود حت نیبه ا ینامرد به قدر

 زدن به در. یم یه نایشد! مامان ا یم

 

 ؟یبهار خوب - مامان

 

 چت شد؟ زمیعز - زهره

 

 !نیغذاتونو بخور نیشما بر ستین یزیخوبم چ -

 

. سادنیهمه وا دمید رونیکه اومدم ب یی. از دستشوارهیبال رو سرم ب نیخواست ا یمحبتش قلمبه شد نگو م هویچرا  گفتم

 تعجب کردم!



Roman-City.ir 
 اگه گفتی من کیم؟ رمان

 

https://telegram.me/romancity 261 

 

 

 شده؟ یزیچ -

 

 گلم بشم! یقربون نوه  یاله - مامان

 

 جــــــان؟! -

 

 !سایرو پا وان ادیز میبر ایب زمیعز ایب - زهره

 

 چرا؟ -

 

 !؟یگ یو به ما نم یش یمامان م یدار - ثمیم

 

 .ستین نیکن یجور که شما فکر م نی! به خدا ان؟یگ یم نیدار یچ -

 

 بـــــــــرو! - سارا

 

 کارو کرده. دارم برات. نیپس مخصوصا ا دیخند یم زیر زیبه پرهام نگاه کردم. داشت ر ملتمسانه

 

 نهیساخت ا یاون جا بهم نم یشم. غذاها یم یجور نیبار ا هیگم. من هر چند وقت  ینفر به شما م نیباشه که اول یاگه خبر -

 .ختهیکه معدم به هم ر

 

 اومد جلوم. لیشد. دن یبادشون خال همه

 

 باهات دارم. یحرف خصوص هیبهار جون  - لیدن

 

 .زمیبگو عز -

 

 جا بگم؟ نیهم یعنی - لیدن

 

 بگو. ستین یمشکل -

 

 !یبهم بد یقول هیخوام  یم - لیدن

 

 ؟یچه قول -

 

 اول قول بده! - لیدن

 

 دم. یقول م -

 

 خوام زنم مثل تو خوشگل باشه! یزن من بشه، چون من م دیاگه بچت دختر بود با - لیدن

 

 من نبود. هیدخترم شب دیحاال شا -

 

 چرا هست! دخترت مال منه؟ - لیدن
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 به پرهام. رو

 

 .ریبگ لیتحو ندتویبفرما دامادِ آ -

 

 میدار میما رو باش چه به دلمون صابون زد ؟یش یم یچ یپس فردا که بزرگ شد یباش زایچ نیوروجک تو از االن تو نخ ا - بابا

 .میش ینوه دار م

 

 .دییکرد بفرما خیغذاها  -

 

 .دیخند یرفتن. پرهام موند داشت م یهمگ

 

 خاره؟! یم یلیانگار تنت خ -

 

 !یلیآره خ - پرهام

 

 !ارمیسرت ب ییچه بال نی. صبر کن ببیش یبرو حموم خوب م -

 

. دمی. رفتم تو اتاقم درو بستم رو تخت دراز کشرونیب میو بر میاستراحت کن هیقرار شد  می. غذامونو خوردرونیب میاومد

 شهیزد به ش یداشت م یکی ادی یاز پنجره صدا م دمیساعت گذشت د می! نارمیسر پرهام ب ییکردم چه بال یداشتم فکر م

 .ببندمنبود خواستم درو  یبلند شدم درو باز کردم کس

 

 شد! جیدستم افل ریبگ نویا - پرهام

 

 باال افتاد رو تخت. دی. خودشو کشنهیساکم دستش. ساکو گرفتم اوه چقدرم سنگ هیپنجره بود و  زونِ یپرهام آو دمید نوییپا

 

 زنم؟! یم شهیش نیده ساعته دارم به ا ییکجا -پرهام

 

 توش؟ یآجر بار کرد ه؟یساک چ نی. انمیب رونیبفرما تو دم در بده! پاشو برو ب -

 

 نداشتم. یزیجا که چ نیخودمه. ا لینه بابا وسا - پرهام

 

 نبود سابقشم که خرابه! نیحواسم به موندن ا یوا

 

 ؟یجا بخواب نیا یخوا یشب که نم نمیبب -

 

 خوابم. یجا م نیاتفاقا هم - پرهام

 

 ؟یچ گهید -

 

 ؟یترس یم هیچ - پرهام

 

 ؟یمن؟ از چ -

 

 خودت بگو. - پرهام
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 .یتـــ ... تو به من نظر بد دار -

 

 .دیخند

 

 داشتم. یادیز یتایموقع انیکه خونواده هامون ب نیکنم قبل از ا یخواستم کار ی! من اگه مهیاعتماد به نفست ستودن - پرهام

 

 !یستین یآش دهن سوز نیتوام همچ -

 

 ؟یبگ یچ ینگ نویا - پرهام

 

 اعتماد به سقف. یبابا خدا -

 

شدم. چشمامو باز کردم هوا  هوشیکه گذشت چشمام گرم شد و ب کمیپشتمم بهش کردم.  دمیگوشه از تخت دراز کش هی

 نامه برام گذاشتن. هیکس نبود  چی. هنییلباس عوض کردم و اومدم پا عی! سردمیبچقدر خوا یبود. وا کیتار

 

 میای یکه سر دردت خوب شه. تا ما م یکنن گفتم خوب بخواب دارتیآرم خنده! نذاشتم ب هیخانومم؟  یدیخوب خواب - پرهام

 مراقبِ خودت باش!

 

 بلند زدم. غیج هیرو مچاله کردم و  کاغذ

 

 کرد نرم. یکار هی نیبب شعوری! بیش یبهت بزنم آدم م یکف گرگ هی ی! وقتیروان وونه،ید ،یعوضــــــــ -

 

هفته  هی نیزنگم به همکارم زدم که ا هی. دیمختصر براش داشتم. کارامو کردم و رفتم خر یبرنامه  هی انیکه ب نیقبل از ا تا

بعد اومدن. پرهام اومد  نیگوشه نشستم. ده م هیکردم و  یجاساز لمویبودن. وسا ومدهیبرگشتم هنوز ن یمن بره. وقت یرو جا

 .دیگونمو بوس کمینزد

 

 ؟یبهتر شد زمیعز - پرهام

 

 بخوابم واقعا االن بهترم. یکه گذاشت یآره، مرس -

 

 داد باال. ابروهاشو

 

 واقعا؟ - پرهام

 

 ؟یپس چ -

 

 .میکن یجانانه باز یوسط هی میخوا یفردا م - مهرشاد

 

 خوش بگذره. -

 

 گذره. یبا وجود تو حتما خوش م زمیآره عز - مهرشاد

 

 کنم. یبا تو باز گهیمن غلط کنم د -
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 ؟یترس یچرا م - مهرشاد

 

 !یبچه دار نش گهیبزنمت که د یجور یسر نیترسم ا یآره م -

 

 نگو شوهرم گناه داره. - سارا

 

 زن من گناه نداره؟ - پرهام

 

 .انیاز پس هم بر م نایبابا ا نینترس - ثمیم

 

 خستم. یلیکه خ میفقط شامو بخور - فرشاد

 

مسواک زدم  ی. وقتییتو اتاقم. مسواکمو برداشتم رفتم تو دستشو میرفت بخوابه من و پرهامم رفت ی. هر کسمیخورد شامو

 یدندون کردم. خوب که فلفل ریبهش زدم و داخل خم یظرف فلفلو که قبال کش رفتم رو باز کردم سرگوش پاک کن رو حساب

. رنگش قرمز رونیبعد با غضب اومد ب نی. دو مییبه دست رو تو دستشو ک. پرهامم مسوارونیکردم و اومدم ب میشد ظرفو قا

 تا خواست درو باز کنه. زونهیکه لباساش آو ی. رفت سمت کمداوردیخودش ن یبود اما انقدر مغرور بود که به رو

 

 پرهام؟ -

 

 .برگشت

 

 !یهــــا؟ آ - پرهام

 

فنر به در کمد بستم سرشم دستکش بکس، تا درو باز کرد مشت ول  هیتنها در خانه  لمیف ادی! به نهیهم ادیز دنید لمیف یخوب

 .نیشکمش. دوال شد رو زم ریشد ز

 

 نوش جـــــــون! ؟یخورد -

 

 ه؟یمزخرف یچه شوخ نیآخ! آخه ا - پرهام

 

 .میکجا بود؟ من کامال جد یشوخ -

 

 .دیلنگون اومد رو تخت دراز کش لنگون

 

 !یچه به روزم آورد نیبب - پرهام

 

 !ادیسرت ن نیحقته بپا بدتر از ا -

 

 ذارم. یجواب نم یکارتو ب نیا - پرهام

 

 .رونیب امیب یکه نذاشت نیا یتالف نمیا -

 

 مواظب خودت باش. یلیخ - پرهام

 

 .شتریتو ب -
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بسته. چرا متکام انقدر سفت شده؟ اَه چند  یکیچشمم باز و  هیشدم.  داری. با سر درد بمیدیبه هم و خواب میرو کرد پشتمون

 یدستمو زدم بهش. سرمو بلند کردم. ا ینرم هست. ه زیچ هی دمیمتکا کنم د ریرو متکا! خواستم دستمو ز دمیبار سرمو کوب

. دهیگوشه خواب هیبدبختم  نیتختم جا گرفتم ا شتری! نگاه بدم؟یخواب یجور نیکنه؟! چرا ا یکار م یداد سرم رو شکم پرهام چ

ساعت بعد پرهام اومد  میبودن. ن داری. همه تک و توک بنییدوش گرفتم و اومدم پا هیچشمم افتاد به ساعت بلند شدم 

چشمم  منو! هر موقع نیا ایبکشم  نویا من ایترسم  یدر حال آماده باش باشم. آخر م دیبهش بود. با ی. حواسم شش چشمنییپا

جز  فتادین یاتفاق چینهفتس؟! تا شب ه یظاهر چه فکر شوم نیترسوند که پشت ا یمنو م نشمیهم دیخند یافتاد م یبهش م

تعجب کردم که  نی. از امیکن یموشک باز میقا نیایداد ب چیسه پ ریشب کودک درونش گل کرد و گ ازدهیخانم  مایکه س نیا

 قرار شد بابام چشم بذاره. رونیب میکنن به جز مامانا و پدر و مادر بزرگا. رفت یکردن باز قبولهمه 

 

 .نایدور نش یلیخ - بابا

 

. میکردنه؟! من و پرهام سوا رفت یچه طرز باز نی. واقعا الیپرهامم با دن یبال استثنا دست زنشو گرفت و رفت. بابا یک هر

. منم میبا ما بر اینزدن ب یتعارف خشک و خال هیمنم که تابع جمع. نامردا جاس که همه رفتن سمت جنگلِ پشت خونه  نیجالب ا

. دمیبزرگ رو د یدرخت تپل مپل هیدور شم  یلیخواستم خ یگذشت نم کمی. دمیچرخ یمور و اون ور  نیتنها واسه خودم ا

منم که  یشد راحت روش بخواب یباال. چراغ قوم رو زدم به کمربندم و رفتم باال. انقدر بزرگ بود که م یداد ازش بر یجون م

 یکیبزنم که  غی. خواستم جدمیاز جا پر ادروم افت یزیکه چ نیخوش خواب چشمام رو بستم و کم کم خوابم برد. با احساس ا

 کور شد.دستشو گذاشت جلو دهنم نور چراغو انداخت تو صورتم. چشمم 

 

 !؟یکن یکار م یجا چ نیبهار تو ا - پرهام

 

 برداشت. دستشو

 

 باال! یر یکه از درخت م یمونیمگه تو م ؟یکن یم یجا چه غلط نیخودت ا -

 

 !اییباال نیحالت خوبه؟! انگار خودتم ا - پرهام

 

 بکش کنار خفه شدم. یهـــان حاال هر چ -

 

 کنار. دیکش

 

 ساعت چنده؟ -

 

 ه.دوازد - پرهام

 

 دروغ؟! -

 

 ؟یشد هوشیب یآورد ریجا گ هیخوش خواب باز  - پرهام

 

 خوابم برد. هوی -

 

 شناسم. یآره من تو رو م - پرهام

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -
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 ده نه؟ یحال م یلیدرخت. خ نیا یباال امی یبار م هیجا هر چند وقت  نیکه اومدم ا یاز موقع - پرهام

 

 شن. یهمه نگرانمون م میبر ایحال و مال رو ولش کن ب -

 

 حرفو زدن. نیدو نفره ا یرو ادهیپ یشه همه به بهونه  ینم ینگرانه کس یکس - پرهام

 

 نــــــــه! -

 

 منو کشته! وتیکیآ - پرهام

 

 تکون دادم. سرمو

 

 گردم. یمن که دارم بر م یحاال هر چ -

 

 .میصبر کن با هم بر - پرهام

 

 .میشد بلند

 

 .نییرم پا یاول من م - پرهام

 

 رم. یاول من م رینخ -

 

 .ایمن رفتم بعد تو ب سایسر جات بابا. وا نیبش - پرهام

 

 رم. یمن اول م ادیبرو بذار باد ب -

 

 میداد یحرف حرفِ خودمون باشه جفتمون همو هل م میو بخوا میزودتر بره! انگار به هم لج کن یکرد ک یم یدونم چه فرق ینم

 میخودمم پرت شدم. در اوج شوت شدن بود رمشیاومدم بگ نییآن پرهام تعادلشو از دست داد و افتاد پا هی. میکه زودتر بر

 .زونشیوشاخه منم آ هیکه پرهام دستشو گرفت به 

 

 .یفتین ریسفت منو بگ - پرهام

 

 توئه. ریتقص ادیسرمون ب ییهر بال -

 

 کنن؟ یکل کل م تیموقع نیاالن تو ا - پرهام

 

 .یخواستم که بدون -

 

 هر لحظه ممکنه شاخه بشکنه. نهیخودتو بکش باال که منم بتونم. وزنمون سنگ - پرهام

 

ُسر خوردم. منم کش شلوار پرهام رو  هویتونستم خودمو خوب بکشم باال. دستمو بردم باال که  یدستم عرق کرده بود نم کف

 گرفتم.

 

 .نییپا ادی یشلوار رو ول کن االن م رینو بگ! م؟یکن یکار م یچ - پرهام
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 تونم. ی. خب نمیزن یاِ چقدر غُر م -

 

 .ریگم منو بگ یم - پرهام

 

شدم. البته  یوگرنه نابود م نیدستم. شانس آوردم با پا اومدم زم یشلوارشم تو نییشده بود چون پرت شدم پا رید گهید اما

 زد: ی. پرهام داد میلیشدما اما نه خ

 

 ؟یبهـــــار! حالت خوبه؟! سالم - پرهام

 

 آره بابا. -

 

 .امی یصبر کن االن م - پرهام

 

 ولو بودم چشممو بستم و اخم کردم. صداش اومد. نیخودمو لوس کنم. رو زم کمیبذار  گفتم

 

 .نمیچت شد؟ بلند شو بب یبهار خانم - پرهام

 

 کمرم خواست بلندم کنه. ریانداخت ز دستشو

 

 تونم تکون بخورم. یدست نزن نم یآ یآ -

 

 کنه؟ یباشه کجات درد م - پرهام

 

 شدم، آخ چاقالوس گرفتم! جیافل یهمه جام. وا -

 

 بذار کمکت کنم. - پرهام

 

هم خندم گرفت هم چشمم چهار تا شد. شلوارش که هنوز تو دستم بود رو دادم  دمیکه د یباز کردم اما از صحنه ا چشممو

 بهش.

 

 پات کن. نویاول ا ایب یخوا یم زهیگم چ یاِ م -

 

 ؟یشد زونشیجا بود که آو نمی. آخه دختر خوب اایگ یاِ راست م - پرهام

 

 .دیپوش شلوارشو

 

 ؟یبلند ش یتون یم - پرهام

 

 کار کنم؟ یتونم حرکت بدم. حاال چ ینه پامو نم -

 

 کنم. یبذار من بغلت م - پرهام

 

دور کمرم و بلندم  گشمیپام و دست د ریدستشو انداخت ز هیکه کولم کنه  نیجا ا یبده، ول یرم رو کولش چه حال یاالن م ولیا

راه انداخته بود. چشممو  ییسکویدادم. قلبش چه د هیتک نشیکرد منم مجبور شدم دستمو بندازم دور گردنش. سرمو به س
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 یپرهام راه نم دمیگذشت د نی. چهار مدمیرقص یاستفاده رو بردم. داشتم تو ذهنم با آهنگ شان پال و آرش م تیبستم و نها

 .نیپرتم کرد رو زم هویره. تا چشممو باز کردم 

 

 ؟یمگه مرض دار ؟یآخ چته روانـــــ -

 

 کنه! یکه پات درد م - پرهام

 

 خب آره. -

 

 !ستین تیحال گهیتو فکر د یر یانگار م - پرهام

 

 ه؟یمنظورت چ -

 

 یور و اون ور تکون م نیپاتو ا یتو بغلم ه یتونم پامو تکون بدم پس چه جور ینم یگ یم یتو بغلِ من جا خوش کرد - پرهام

 ؟ید

 

 خاروندم. سرمو

 

 تونم حرکت کنم. یگم نم یاالنم م یکن یاشتباه م -

 

 ؟یجد - پرهام

 

 آره. -

 

 استراحت کنم. نیم هیکنم، اما بذار  یباشه دوباره بغلت م - پرهام

 

داره به  دمیشد. سرمو آوردم باال که بگم وقتت تمومه د یطوالن قشیدق هی. سادیجور وا نیداد به درخت و هم هیدستشو تک هی

 کنه. خواستم برگردم. یپشت سرم با تعجب نگاه م

 

 برنــــــــگرد. - پرهام

 

 چرا؟! -

 

 .شتمیمن پ ایبهار اصال نترس - پرهام

 

 شده؟! یچ -

 

 پشت سرته! هر لحظه ممکنه بهمون حمله کنه. هیه، الشخوره چدونم گرگه، شغال ینم هی - پرهام

 

 !؟یکن یم یشوخ -

 

 چشم غره رفت. از جام بلند شدم با تعجب نگام کرد. هی

 

 !؟یپاتو حرکت بد یتونست یتو که نم - پرهام
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 تونم حرکت کنم. یم نمیب یکنم م یاالن که فکر م یدون یم -

 

 زدم. غیج

 

 .ــــــــــمیفرار کن بر -

 

خونه هم بدو رفتم باال تو اتاقم  دمیلحظه هم پشت سرمو نگاه نکردم. تا رس هی یسمت خونه حت میدیتمام سرعتمون دو با

 گذشت برگشت سمتم و با خنده. کمی. میزد یافتادم رو تخت. پرهامم باهام بود. اونم ولو شد رو تخت. نفس نفس م

 

 .دنیدو نیبه ا نیخوب سِر کارت گذاشتما! آفر - پرهام

 

 باز منو سر کار گذاشت! ی. وادیخند بازم

 

 !؟یچــــــــــ -

 

 نه؟ یدار یاالن احساس خوب - پرهام

 

 خوام کَلتو بکنم. یآره م -

 

 خواد. یجرات م - پرهام

 

 مراقب خودت باش. یاز االن حساب -

 

 .دیخند بازم

 

 

 

*** 

 

 

 

. صبح زودتر از همه میکن یکار چیه میباعث شد که نتون نمیهم میدیپا یرو م گهیهمد دایروز مثل برق و باد گذشت. شد چهار

رو  نایبود ا نکیتو س وانیل یسر هی. دمیچ زیرو م لویوسا یدم کردم همه  ییکه صبحانه درست کنم. چا نییشدم رفتم پا داریب

شد از بس ظرف شست.  سیچند روز دهنش سرو نیتو ا ییظرفشو نیکردم در حق ماش یترکوندم انقدر فداکار گهیبشورم د

رو برداشتم و رفتم تو  کایزدم. اصال منو چه به ظرف شستن! ر یطانیلبخند ش هیبرداشتم نگاهم رو رنگش ثابت موند  کایر کمی

کردم و  یظرف خال هیبود. همه رو تو  کایسر و صدا رفتم تو حموم درو بستم. شامپوش هم رنگ ر یاتاقم. پرهام خواب بود. ب

 شدن. داریربع بعد همه ب هی. رونی. اومدم بختمیجاش ر کایر

 

 ؟یدار یچیبهار ق - مامان

 

 ؟یآره، برا چ -

 

 کنم راحت شم. شیچیخوام ق یکنه م یم تمیمارک پشت لباسم اذ - مامان

 

 .ارمی یباشه االن م -
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 یچیکجاس؟ شونمو انداختم باال. در کمد رو باز کردم خواستم ق یعنیاومد.  یآبم نم یباال تو اتاق. پرهام نبود صدا اومدم

شده؟ خواستم  یجور نیچرا ا نیخدا ا ایو با غضب نگام کرد.  رونیحوله دور کمرش اومد ب هیبردارم در حموم باز شد پرهام با 

 گرفتم. عیفرار کنم سر

 

 کجــــا کار دارم باهات. - پرهام

 

 صبحانه آمادس. میبر زمیگم عز یاِ م -

 

 انداخت رو کولش و رفت سمت حموم. منو

 

 ره. یآبروم م ادیب یکی! اگه ؟یکن یکار م یچ -

 

 برو. یکنم بعد هر جا خواست یاول من کارمو م - پرهام

 

 شد. یگفت؟! قلبم داشت از جا کنده م یچ نیا

 

 کار؟! ی... چــــ یچـــ ... چـــــــ -

 

قرار داره،  نهیآ واریو سر تا سر نصف د هیو توالت فرنگ ییراهرو که دستشو هیه اول شکل لیحموم به صورت مستط مدل

حموم و راهروئه که فضا رو  نیب وارمینصف د کیشه حموم.  یخوره که م یم کیکوچ یپله  هیهمراه با کمد و کشو. ته راهرو 

 کنه. یجدا م

 

 .ینیب یاالن م - پرهام

 

 شد فرار کنم. یجور نم چیبودم خودشم رو به روم. ه واریدو د نی. مابنیراست رفت تو حموم منو گذاشت رو زم هی

 

 !؟یکن یکارا رو م نیچرا ا -

 

 .شیاز اول نیدارم. ا یعال زیبرات دو تا سوپرا - پرهام

 

دوش  ریخواستم از ز ی. منییرفت پا یصدام م دیکوتاه زدم نبا غیج هیآب سرد رو باز کرد انگار بهم شوک وارد شد!  ریش هوی

 داره. یشامپوشو بر م یداره قوط دمیزد. د یآب گرمو باز کردم. قلبم تند تند م عیمحکم منو گرفته بود. سر یول رونیب امیب

 

 دوم. زیسوپرا نمیا - پرهام

 

 عمرا بذارم. -

 

 .دید میخواه - پرهام

 

 مامانم اومد. یگذشت صدا کمیکردم.  یتقال م یکنه رو سرم. منم ه یرو خال کایخواست ر یزور م به

 

 ؟یبساز یچیق یبهـــــــــار؟ رفت - مامان

 

 :یآروم یصدا با
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 ؟یدر حمومو قفل کرد -

 

 نه. - پرهام

 

 تو. ادی یاالن م یوا -

 

 .وارید یگوشه  چسبوندمش

 

 از جات تکون نخور. -

 

 به پرهام. دمیرفتم عقب و چسب عیدر تکون خورد. سر ی رهیدستگ دمیقدم دور نشدم که د هیبرم درو قفل کنم  خواستم

 

 .ادیصدات در ن -

 

 حموم؟ یبهار رفت - مامان

 

 .امی یجانم مامان؟ زود م -

 

 پرهام کو؟ - مامان

 

 .یرو ادهیرفته پ دیدونم شا ینم -

 

داشت  نهی. مامان جلو آرونیاومدم ب نییپا دمیدر آوردم چشم پرهامو گرفتم و شلوارمم کش زمویپاش اومد. نــــــه. بل یصدا

 کرد. یموهاشو درست م

 

 کشم. یبابا من خجالت م یا ؟یکن یکار م یجا چ نیاِ مامان ا -

 

 بهم انداخت. دارانهینگاه خر هی

 

 بزام. گمید یکی. هوس کردم یکلیبچه بزرگ کردنم. ماشاال چه ه نیدست گلم درد نکنه با ا - مامان

 

 وا! -

 

 ساختم؟! یواال نگاه چ - مامان

 

 .امی یاالن م رونیبرو ب -

 

 .نییپا ایدارم توام زود ب یخودم بر م دمیرو د یچیق - مامان

 

 باشه. -

 

لباس  دیبا ومدهی. تا پرهام نرونیحوله برداشتم گرفتم دورم و اومدم ب هیدر آوردم  مویناموس ی. منم سه سوت لباسارفت

 نهیدر حموم اومد. زود حوله رو گرفتم دورم. جلو آ یتنم کنم صدا زیخواستم بل دمیپوش رمویز ی. لباسانییبپوشم برم پا

 کردم. یم نگاشرفت. داشتم  یداشت به موهاش ور م سادیوا
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 نگاه کن. گهیذره د هی - پرهام

 

 نتت؟یمانم ببما یدیدرصدم خجالت نکش هی ی. حتیبود آبرومو ببر کینزد -

 

 خجالت بکشم؟ یاز چ ینه چون زنم - پرهام

 

 !ییاز بس پررو -

 

 به تو رفتم. - پرهام

 

 حولشو از دورش باز کنه. خواست

 

 !؟یکن یکار م یاِ چ -

 

 خوام لباس عوض کنم. یم - پرهام

 

 جلو من؟! -

 

 ندارم. یمن مشکل - پرهام

 

 لب: ری. زبرگشتم

 

 به پررو گفته برو کنار من هستم. -

 

 گذشت. کمی

 

 ؟یدیپوش -

 

 آره. - پرهام

 

 .برگشتم

 

 !؟یدیشلوار پوش هیفقط  یهمه منو معطل کرد نیا -

 

 ؟یکار دار یتو به من چ - پرهام

 

 خوام لباس عوض کنم. یخب م -

 

 بکن به من چه؟! - پرهام

 

 .رونیپس برو ب -

 

 رم. ینم - پرهام
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 جلوش. رفتم

 

 خوام لباس عوض کنم. یگم م یدِ م -

 

 ؟یخوا یآهان. کمک م - پرهام

 

 !رمـــایگ یحالتو م -

 

 .یبوس بد هیکه  یرم اما به شرط یباشه م - پرهام

 

 ؟یخوا یکه بوس م -

 

 اوهوم! - پرهام

 

 جلو. ایباشه ب -

 

قِر به گردنم دادم، آماده؟ اکشن!  هی! ؟یخوا یاون موقع بازم بوس م نمیبا کله اومدم تو صورتت بب ی. وقتکیآورد نزد سرشو

 صورتش بودم که در باز شد! یمتر یلیم یبه فاصله 

 

 گم بهــــــــا ... یم - مامان

 

 دستش زد تو صورتش. با

 

م. بگم هول شد یچ ی... وا یعنینه  نیانگار بد موقع مزاحم شدم. ادامه بد زهیپرهام جون. اِ چ دیخاک عالم! ببخش یوا - مامان

 اصال من رفتم.

 

بودم. قرمز شدم. دوست داشتم پرهامو در جا خفه کنم. رفتم در اتاقو قفل  دهیقدر خجالت نکش نیبست. تا حاال تو عمرم ا درو

جا  هیکرد منم دنبالش.  یفرار م یبرداشتم ه زیشم. طرفش خ یعصب شتریباعث شد ب نی. همدیخند یکردم برگشتم داشت م

 .رشتو کم دمیبودم با پام کوب کشینزد بایتقر

 

 آخ! - پرهام

 

منم پت و مت  دیدنبالم منم از دستش فرار کردم. در حال دو بودم حولمو از پشت کش دی. اوه! امروز چه خشنه. دوبرگشت

م کجا رو دونستم با دست ی! نمرونیب ختیر میزندگان یحاال همه  یدستمو بردم باال. وا رمیکه حولمو بگ نیدر آوردم جا ا یباز

 نیعقب و هم دیدستشو کش یرفتم سمتش که حوله رو بکشم ول رجهیشد تو صورت پرهام نگاه کنم. ش یبپوشونم. رومم نم

ازش فاصله گرفتم خواستم برم اما دستشو انداخت  کمیکنن.  تیخاک بر اون سر دست و پا چلفت یتو بغلش. ا فتمیباعث شد ب

 دور کمرم.

 

 دستتو بـــــردار. -

 

 بهــــار! - امپره

 

 کردم. یبود و نگاهش نم نییپا سرم

 

 به من نگاه کن. - پرهام
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 حرفش گوش ندادم، با دستش چونمو گرفت باال. به

 

 خوام باهات حرف بزنم پس نگام کن. یم - پرهام

 

 زل زدم تو چشماش. یهزار بدبخت با

 

 م؟یستیمگه ما محرم ن ؟یستیمگه تو زن من ن - پرهام

 

 خب؟ -

 

 ؟یکن یپس چرا ازم فرار م - پرهام

 

 .نییپا میبهتره بر -

 

 رم. یجا نم چیه رمینه من تا جوابمو نگ - پرهام

 

کار کنم؟ بلد  یکنم، اما چ یکنم. دوست نداشتم فکر کنه دارم خودمو لوس م تشیخواستم اذ یامروز الل شدم. نم انگار

اگه بگم دوستت دارم و بخنده  ؟یباشه چ یباز هی نمیم؟ اگه اکنم دوستش دارم اما چطور بگ یابراز عالقه کنم. حس م ستمین

 بهش بگم؟ دیبا یشم! پس چ یم اغونکنم، د یدق م ؟یبگه باز سر کارت گذاشتم چ

 

 تو کجاس؟ یمن تو زندگ یجا -

 

سر و صدا  یبهش نگفتم. ب یزیچ میپوزخند زدم خوشحالم که از حس درون هیگذشت.  نیشل شد برگشت. چند م دستش

 .دمیاسامو پوشلب

 

 .یفراموش کن وینکن. بهتره همه چ تیخودتو اذ -

 

 در خواستم درو باز کنم. کینزد رفتم

 

 صبر کن. - پرهام

 

 بود. میقدم کی ی. به فاصله برگشتم

 

 دارم؟ تیتو زندگ ییاصال جا ؟یمن چ گاهیجا - پرهام

 

 سوال منو با سوال جواب نده! -

 

 بگم. دی. اما باادیب شیپ یبعدش چ ستیچون معلوم ن ،یلیسخته خ یلیگم. خ یباشه. خب اول من م - پرهام

 

کنن. خودم  یکه خونوادم چه فکر ستیبرام مهم ن گهیکار کنم؟ د ی! اون وقت من چمیجدا ش ایآن خودمو باختم. نکنه بگه ب هی

 ندارم. شویطاقت دور

 

 بهار من ... من ... - پرهام
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 بست. چشماشو

 

از  یحرفو بهت بزنم اما خواستم از احساسم مطمئن بشم، شدم ول نیخوام ا یوقته که م یلیتت دارم. خمن دوس - پرهام

تحمل  گهیهر چه باداباد. د یکه ممکنه جوابت به نفعم نباشه ول نی. امروز بگو و خالصم کن. با استمیاحساس تو مطمئن ن

 رو ندارم. یفیبالتکل

 

 باز کرد. چشماشو

 

 ؟یتو منو دوست دار یآره من دوستت دارم تو چ - پرهام

 

 چیرو از دست بدم؟ اما ه یماه نیقند آب شد. دوست داشتم بپرم بغلش بگم مگه کم دارم شوهر به ا لویک لویدلم ک تو

 نشون ندادم! یواکنش

 

 .یخوا یمنو نم یعنی یندونم. اگه حرف نز یسکوت رو عالمت رضا نم هیمهمه. من مثل بق یلیبهار جوابت برام خ - پرهام

 

بابا بپر ماچش کن بگو  یبه دادم برس. ا ایابراز احساسات کنــــــــــم. خدا ستمیبگم؟ من بلد ن ی. به چه زبونیکار سختــــــ چه

 بگـــــو! ینداره که. خب آماده ا یمنم دوستت دارم کار

 

 باشه جوابمو گرفتم. - پرهام

 

 زد. لبخند

 

 شم. یمزاحمت نم گمیرم د یجا م نینکن. بعد از رفتن خونواده هامون از ا ریخودتو درگ - پرهام

 

 پرهـــام! -

 

پشت سرم. ابراز  دمیکوب یکیخواستم بهش بگم.  ی! من که مزم؟یبه سرم بر ی. چه خاکرونیبغلم رد شد و رفت ب از

حانه خوردم نه پرهام. مامانم دورا دور برام . نه من صبنییداغون رفتم پا یپسر مردم فرار کرد. با اعصاب هیاحساساتتم خََرک

 میدر باطن داغون. تصم میدادم. جفتمون ظاهرا شاد بود یم یلبخند اجبار هیبا  بشو. ناچار جوادیخند یاومد و م یچشم و ابرو م

 یشتم ولدوستش دا یلیکه خ نیمن بخوابه. با ا شیکرد شب آخرو پ لهیپ لیگرفتم شب اعتراف کنم، اما از شانس گندم دن

. شمونیاومد پ لیشب دن فتم؟گ یم یخواستم دست به دامن مامان شم اما بهش چ یخواستم خفش کنم. م یاون لحظه م

نگفتم. تا صبح خوابم نبرد.  یزیشه چ داریب لیکه دن نیکرد. چند بار خواستم حرف بزنم اما از ترس ا ینگامم نم گهیپرهام د

 از دوستام. یکیرو برداشتم و زنگ زدم به  یقبل از ظهر حرکت کنن. همش تو خودم بودم. گوش نایقرار شد مامان ا

 

 ؟یاز ما کرد یادیبه به سالم بهار خانوم. آفتاب از کدوم طرف در اومده  - دایآ

 

 ؟یسالم، خوب -

 

 .یستیمن که خوبم اما انگار تو رو به راه ن - دایآ

 

 زحمت برات داشتم. هیدم.  یم حیضآره. حاال بعدا سر فرصت برات تو -

 

 بگـــــــــو. هیچه حرف نی. اقینه رف - دایآ

 

 اما مامانم باز برگشت اومد کنارم و در گوشم. م،یکرد یخداحافظ یهمگ از
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 !دمیکه من د یزی. اون چید یبندم خبر نوه دار شدنم رو بهم م یشرط م گهید یدفعه  - مامان

 

سو استفاده  تمی. داره از مظلومدهید یکه چ ارهی یم ادمیبه  یما کال دوست داره منو حرص بده. ه یننه  نیتکون داد. ا سرشو

 لبخند گل و گشاد زدم. هیجواب دندون شکن بدم.  هیبهش  دیشدم. با دیکنه از بس جلوش سرخ و سف یم

 

 .ارمی ینوه م ینیمادر من تو مهلت بده من برات ج -

 

 گرد کرد. چشاشو

 

 !میقد ی! دخترم دخترا؟یکش یخجالت نم - مامان

 

 بندازم هــان؟ ادتیبار اون شب که برقا رفت رو  هیشد من  ،یندازیم کهیت یزدم؟ تو که ه یوا مگه حرف بد -

 

 منتظرن! نایمن برم بابات ا زهیاِ چ - مامان

 

 .نیآره خب مواظب خودتون باش -

 

 فعال خداحافظ. - مامان

 

. تا دور شدن پرهام رفت باال. نشستم رو مبل و پامو انداختم رو پام. میکرد یازشون خداحافظ ییرفتن و ما با خوشرو یهمگ

 .لشیهمراه با وسا نییاومد پا

 

 ؟یر یم یدار -

 

 ندارم. ییجا جا نیا - پرهام

 

 .یبمون یتون یم یاگه دوست دار -

 

 زد. پوزخند

 

 لطفو در حقم نکن. نینه ا - پرهام

 

 اما برنگشت. سادیدر وا یجلو رفت

 

 خداحافظ. - پرهام

 

 دایکه فکرم مشغول باشه شروع به جمع و جور خونه کردم. سه ساعت بعد آ نیا یکه منتظر جوابم باشه رفت. برا نیا بدون

 زنگ زد.

 

 سالم دوستم. - دایآ

 

 روباه؟ ای یریش ؟یسالم چطور -

 

 ؟یدیاِ اس ام سو ند - دایآ
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 کنم. ی. جبران مبای! دمت زیریپس ش -

 

 .میکن فیو تعر مینیبب - دایآ

 

 ؟یبار یزنم. کار ینکن. بهت زنگ م ادیروتو ز گهید -

 

 قربونت. - دایآ

 

 فعال. -

 

 .گهیخواستم انجام بدم فکر کردم. هِـــه خل شدم د یکه م یرو تخت و به کار دمیدوش گرفتم. دراز کش هی

 

 دمیپر واری. از رو داری یکرده. آره خونه  دایبرام پ دایکه آ یرو زدم رفتم به آدرس میمشک سر تا پا یدزد پیشبه. ت دوازده

! رکـــــس! انگار منو شناخت نم؟یب یم یمن چ یخدا یپارس سگ اومد. صدا از پشت بود برگشتم. وا یصدا هویتو خونه. 

 دمینه؟! پر ایشاخ در آوردم  نمیبب دمیآوردم. دستمو رو سرم کش یبال در م تمخوشحال شدم داش یلی. خشمیاومد پ عیسر

 رو هوا و چند تا بشکن زدم.

 

 هیشد  فی. کارم ردارمیدلِ صاحبتو به دست ب دیکردم فعال با دای. تو رو که پییجا نیتنگ شده. خوبه که ا یلیدلم برات خ -

 گردم. ی. برم تو برمارمی یم ریزن خوبم برا تو گ

 

رفتم باال و  واریمارمولک از د نیاز پنجره هاش باز بود. ع یکیباال  یداشت. طبقه  یبزرگ یالیو پنجره ها بسته بود. ودر  ی همه

از اتاق همه جا رو  رونینداشت. آروم اومدم ب یخاص زی. چنیو کتابخونه. هم زیفرش و م هیاتاق ساده  هیخودمو انداختم تو. 

 نوشته: کیتختش همراه با  یشاخه گل سرخ گذاشتم پا هی. دهیآوردم. بچم چه مظلوم خواب ریگ اقشوکردم تا باالخره ات یوارس

 

 کنم یاگر سلطنت بلد نباشم سلطنت نم -

 

 کنم ینم یبلد نباشم زندگ یزندگ اگر

 

 رمیگ یم ادیاگر دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطر تو  اما

 

 رکس. شی. رفتم پرونینداره رو باز گذاشتم و از خونه زدم ب دیاز پنجره ها که د یکی. در نییپا یطبقه  اومدم

 

 . من رفتم تا بعد. مواظب صاحبت باش.یکن یباهام همکار دیزنم فقط با یهر شب بهت سر م قیرف -

 

 کنه. ریرو بخ یگذشت خدا بعد ریاون جا دور شدم. امشب که بخ از

 

 

 

*** 

 

 

 

تونم مثل آدم بهش حرفمو بزنم.  یکار کنم نم یشاخه گل. خب چ هیپرهام با همون متن و  شیرم پ یشب دوازده به بعد م سه

 .شمی. رکس اومد پاطیتو ح دمیباز پر
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 ده؟یصاحبت در چه حاله؟ خواب نمیبب -

 

 تکون داد. دمشو

 

 خوبه. -

 

 شیپا تخت کی! نزدستایم سرد نپتو. هوا اون قدرا ریز دهیاوضاع رو چک کردم. اومدم تو اتاقش اوه چه چپ کمیتو.  رفتم

 از پشت گرفتم تعادلم رو از دست دادم و شوت شدم رو تخت. یکی هویشدم. دوال شدم گل و نوشته رو بذارم، اما 

 

 .ارمی یامشب سر از کارت در م - پرهام

 

نذاشتم.  رونیگرفتم افتاد روم. خواست کالهمو از سرم بکشه ب گه،یسمت د هیبرداشتم  زیشد. خ یم کی. داشت نزدبرگشتم

 با هم. میبود ریدرگ

 

 رسه؟ یزورم بهت نم یفکر کرد - پرهام

 

 مثبت تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 

 .دید میباشه خواه - پرهام

 

داد  ریتختو روشن کرد. باز گ یبزنم. چراغ پا غیخواستم ج یسرم. نامرد انقدر محکم فشار داد که م یضرب برد باال هیبا  دستمو

. با تعجب زل زد بهم. دیو صورتمو د دیکالهو کش هویدادم کالهو نکشه. اما  یخوردم. سرمو تکون م یوول م یبه کالهم منم ه

 چند لحظه سکوت!

 

 بهـــــــار؟! - پرهام

 

 طلبکارانه جوابشو دادم. یلیخ

 

 !؟یدیآدم ند هیهـــان؟ چ -

 

 شد. یجد صورتش

 

 !؟یکن یکار م یجا چ نیا - پرهام

 

 .یکنم؟ خب اومدم مهمون یکار م یچ -

 

 ؟یمهمون یهــه که اومد - پرهام

 

 ؟یدار یآره. مشکل -

 

 که نگام کنه. نیروم بلند شد نشست رو تخت. بدون ا از

 

 ؟یاومد یبرا چ - پرهام
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 ؟یناراحت -

 

 جواب منو بده. - پرهام

 

 .یفکر کن خواستم تنها نباش -

 

 تخت بلند شد بازم نگاهم نکرد. از

 

 . برگرد خونه.ی. الزم نکرده به فکر من باشستمیتنها ن - پرهام

 

 جام بلند شدم اومدم رو به روش. از

 

 خوام باهات صحبت کنم. یم -

 

 .میگفتن ندار یبرا یحرف - پرهام

 

کارا رو  نیا ی. منو باش به خاطر کرونیاومدم ب یتو صورتش و م دمیکوب یتا م بودم دو گهید طیکنارم رد شد. اگه تو شرا از

 که برگردم سمتش. نیشدم! بدون ا یکردم. نگاه عاشق ک

 

 یرو به شوخ یزندگ شهیکه بمونم. اومدم تا کنارت باشم نه به خاطر تو به خاطر خودم، به خاطر هر دومون. هم شتیاومدم پ -

خوام  ینم یاالن بتونم ول دیاز کنارش رد شم. شا الیخ ینتونستم ب موینقطه از زندگ هیگذشتم، اما  یسرسر یگرفتم از همه چ

رو تو دلم راه ندادم اما تو خود به خود نقشت برام پر رنگ شد  یوقت جز خونوادم کس چی. هنهیریچون دوستش دارم برام ش

 و ...

 

 مکث. کمی

 

 رم. ی. من مستین یکه دوستش دارم. اگه تو نظرت عوض شده مشکل یکس میزندگ یتو شد -

 

 شدم دستمو گرفت. یداشتم از کنارش رد م یکه نگاهش کنم رفتم سمت در. وقت نیبدون ا برگشتم

 

 به من نگاه کن. - پرهام

 

 بود. نییپا سرم

 

 باال! ریپس سرتو بگ ؟یدوستم دار یگ یمگه نم - پرهام

 

 آوردم باال زل زدم تو چشماش. سرمو

 

 .یمیزندگ یچون تو همه  یکنارم باش شهیخوام که هم یهم دوستت دارم هم عاشقتم. م - پرهام

 

 زدم. یطانیلبخند ش هیگل کرد  طنتمیش

 

 دونم. یم -

 

 .دیخند
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 ؟یبهم بگ یزیچ یخوا ی. حاال نمگهید یا فتهیخود ش - پرهام

 

 چپ. یزدم به کوچه عل خودمو

 

 هـــوم، نــــــــــه! -

 

 ؟یبگ یخواست یم یچ هیچرا  - پرهام

 

 .ادی ینم ادمیمـــــــــن؟  -

 

 ؟یگ ی. نمگهینکن د تیاذ - پرهام

 

 نه. -

 

 دارم چشماتو ببند تا نگفتم باز نکن. زیسوپرا هینگو. برات  سیباشه خس - پرهام

 

 ؟یواسه چ -

 

 .گهیکار دارم ببند د - پرهام

 

بذار بچم دلش  میستین لیها رو نداره! ما که بخ ینیمقدمه چ نیبوس کردن که ا هیکار کنه، بابا  یخواد چ یتابلوئه م هـــه

 خوش باشه. چشممو بستم.

 

 .ایتا نگفتم باز نکن - پرهام

 

 باشه. -

 

 بلندم کرد. هوینشد.  یشدم خبر منتظر

 

 !؟یکن یکار م یچ -

 

 چشمتو باز نکن. باش و تا نگفتم یدختر خوب - پرهام

 

 گذشت. نی. سه مگهیکارش کنم دوست داره د ی. چارهیدر ب یباز کیخواد رمانت یره. البد م یدونستم کجا م ینم

 

 . باشه؟یکن یشمرم بعد چشماتو باز م یتا سه م - پرهام

 

 باشه. -

 

 دو، سه ... ک،ی - پرهام

 

گه  ینم ؟یشد شوخ نمیبگم؟! ا یبشر چ نیآب. آخه من به ا ریباز کردن من همانا و شوت شدنم تو استخر همانا. رفتم ز چشم

اومد.  یخندش م یادبش کنم. صدا دیبا ره؟یبه سرش بگ یخواد چه گل ی!؟ مادیسرم ب یینکرده زبون دشمنش الل بال ییخدا

 موندم. ریکه باال نرم همون ز واریدستمو گرفتم به د
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 .گهید ای. بــــــهار بینکن تیانقدر منو اذ ی. بسه. تا تو باشگهیباال د ایب - پرهام

 

 کم صداش نگران شد. خودمم نفس کم آوردم. کم

 

 باال. بهـــــار! ایبسه ب یبهـــــار! لوس باز - پرهام

 

 ی. چشمم بسته بود. سعـــــشیباال. آخ دیکش . کف استخر ولو بودم. اومد بغلم و منودیتو آب. جون ننت بدو نفسم بر دیپر

 .دهیترس ی. آروم چند تا زد به صورتم. معلومه حسابنیکردم نفس بکشم. گذاشتم رو زم

 

 بهـــــار غلط کردم بلند شو. - پرهام

 

 یخاک عالم داره تنفس مصنوع یبا دو دست فشار داد. به قول مامانم وا نمویس یتر از قفسه  نییپا کمیلباسمو باز کرد.  یجلو

 لبخند گل و گشاد زدم. هیگرخه چشممو باز کردم.  یداره م گهید دمیزد د یصدام م یده. ه یم

 

 خوب سر کارت گذاشتما! ؟یهـــه چطـــــــور -

 

 !نه؟یگن ا یاوه خشم اژدها که م اوه

 

 !یداد یسکتم م یداشت ه؟یمزخرف یچه شوخ نیا - پرهام

 

 قشنگ بود؟ یلیخودت خ یمثال شوخ ؟یش یم یاِ چرا عصب -

 

 بغلم کرد انقدر محکم که نفسم بند اومد چشمم چپ شد. هوی

 

 شم! یحتما خفه م یجور نیخفه نشدم ا یگم اگه اون جور یم -

 

 مظلومانه. یلیشل شد. زل زد تو چشمم. خ کمیدستاش  ی گره

 

 نکن. تمیکنم انقدر اذ یخواهش م - پرهام

 

 دم. یقول نم یکنم ول یم یسع -

 

 کردم تو هم. اخمامو

 

 ؟ینگفت یزیراجع به رکس چ یچ یبرا -

 

 کنم. زتیخواستم سورپرا یم - پرهام

 

 اگـــ... نیبب -

 

 لبام حس کردم. چند لحظه گذشت دستامو بردم باال و انداختم دور گردنش. یلباشو رو یگرم امیبه خودم ب تا

 

 دوستت دارم. -
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 .شترین ب! میباالخره گفت - پرهام

 

 بار منم باهاش همراه شدم. نیو ا دیمنو بوس دوباره

 

 مشترک ما! یبود سر آغاز زندگ نیا و

 

*** 

 

 هیخودش  ی. پرهام برامیکن یم یتهران و اون جا زندگ میبرگشت رونیگذره. از کارم اومدم ب یمشترکمون م یماه از زندگ دو

دم  یدونم احتمال م یشه. نم یبد م هویحالم  هیکنم. چند روز یکمکش م یباز کرده و مشغول به کاره منم گاه یدفتر مهندس

کنم. چون فعال قصد بچه دار شدن رو ندارم، اما کو گوش  یکه پرهام رو خفه م اشمچک گرفتم اگه ب یبیب هیباردار باشم. 

 یعنی. ییشدم رفتم دستشو داری! صبح زود از خواب بمیکن یل کل مموضوع با هم ک نیسر ا شمیشنوا! آقامون عاشق بچس هم

. حاال هر دو تاش. چشمم در اومد. نگام ردمچشممو باز ک هی. دمیترس ی! نه بابا الکنمینب نمیچشمم بستس. جوابو بب ه؟یجواب چ

 زدم. غیرفتم باال سر پرهام که خواب بود ج رونیرو جواب ثابت موند. اومدم ب

 

 .میام! پاشو که بدبخت شدپرهـــــ -

 

 .دیده متر از جاش پر چارهیب

 

 شده؟! یچ - پرهام

 

 من حاملم. میتوئه! بدبخت شد رهیهمش تقص -

 

 .دیهنوز خواب آلود بود دوباره دراز کش انگار

 

 سرش اومده. ییبال یخب حاال گفتم البد کس - پرهام

 

 بلند شد. هوی

 

 !؟یگفت یچ - پرهام

 

 گم من حاملم! یم -

 

 !؟یکن یم یشوخ - پرهام

 

 کجا بود؟! میشوخ -

 

 لبخند گل و گشاد زد. هی

 

 پس بابا شدم! چه خوب. - پرهام

 

 !امایبراش ب کوینانچ پیریت هیگه  یم طونهی. شستین الشیخ نیدر آورد. اصال ع حرصمو

 

 کنم! یخفــــت م -
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 .دیرو تخت منو گرفت تو بغلش گونمو بوس دمیپر

 

 یمن بچه م یگفت یم یتو که ه نی. ببستایشو انقدرم بپر بپر نکن برات خوب ن الیخ یگم خانومم. خشونتو ب یم کیتبر - پرهام

 خوام به حرفت گوش دادم پس توام به حرفم گوش کن.

 

 خوام؟ ی! من گفتم بچه مادهیروت ز یلیخ -

 

 .دیخند

 

 .گهیآره د - پرهام

 

 بچم فقط به من بره. شاالیا -

 

 از االن بچم بچم نکنا. اول شوهر بعد بچه. نیبب - پرهام

 

 حسود بدبخت. یا -

 

 که هست. ظاهر و باطن. نهیهم - پرهام

 

*** 

 

که  میو رها دار نیدختر و پسر دوقلو به اسم راد هی. میداد لیچهار نفره تشک یخونواده  هیگذره و ما  یم مونیسال از زندگ ده

. بعد از فتنیدو تا وروجک م نیا ریبرسه که گ ییمن و پرهام مظلومن! خدا به داد کسا نیرن باال ع یراست م واریماشاال از د

پسر هشت ساله به اسم  کیخانومه،  یلیخ تاسی. اسم زنش آنمیکرد دایپ یو معذرت سامان روابط خانوادگ یعذرخواه یکل

 یبا پدرش به مدت هفده سال روانه  یهمکار لیبه دل میکیاعدام شد. و امیلیدختر شش ساله به اسم آوا داره. و کیآرش و 

 دادن. ریلوح تقد سیبا پل یهمکار لیزندان شد. به من و پرهامم به دل

 

. اومدم تو اتاقم و درو دیمخم سوت کش گهیکنن د یشبه و بچه ها رو به زور فرستادم برن بخوابن. از بس سر و صدا م االن

 بستم ولو شدم رو تخت.

 

 شن. یکنن خسته نم یهمه هم که ورجه و ورجه م نیدارن. ا یژانر نایچقدر ا یوا -

 

 .زمیباشه به پدر و مادرشون رفتن. تو ناراحت نباش عز یهر چ - پرهام

 

 کرد. بغلم

 

اگه خونه رو  ادی یزنم که صبحا م نیمن جمع کردم خسته شدم. ا ختنیخونه رو به هم ر نای. از بس اایپرهام دست به من نزن -

 .هیگه عجب زن شِتره شلخته ا یم نهیبب یشکل نیا

 

 کنه! یخونه رو منفجر م یدونه ک یکردنه خودش م زیاون کارش تم - پرهام

 

 برقا رفت. هوی

 

 اِ برقا رفت. -
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 .ستیچه بهتر! مهم ن - پرهام

 

 بچه ها! -

 

 بابا اونا خوابن. یا - پرهام

 

 زدم. غیو ج دمیدر باز شد. منم ترس هویگذشت  نیم چند

 

 !مینینترس مامان من و راد - رها

 

 هُل شدم. حاال

 

 .نیزم نیخور یم نیاین ختسیجا به هم ر نیدخترم ا زهیاِ چ -

 

 .میکه مزاحم میبر نیباشه راد گه؟یمنظورت از دخترم همون دخ خرمه د - رها

 

وقت  چیگن ه یخودمه! م یدختر لنگه  نیحرف رو به مامانم زدم. ا نیمن ا قایو درو بستن. شوکه شدم دق دنیخند جفتشون

 دور و زمونه رو باش نگاه چقدر پرروئن. نیا یواقعا راسته! بچه ها ادی ینخند چون سرت م یبه کس

 

 دلت خنک شد؟ ایب -

 

 .دیخند

 

 .گهیبچن د - پرهام

 

 شم. یممنونت م یلطف رو در حقم کن نیصبرا بده. اگه ا نیاز ا کمیبه منم  ایخدا

 

 

 ماست ریآن تقص یها یزشت باستیز یزندگ

 

 ماست ریآن تدب باستیهر چه ناز رشیمس در

 

 گذرد ... یماست همان م ریگذرد آنچه تقد یآب روان است روان م یزندگ

 

 انیپا
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 ی)...( طباطبائ

 

 
 

 

 


