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 «به نام خالِق عشق  »
 

 :مـقـدمـه

 ...آمدی جانم به قربانت

 ...باالخره آمدی  

  .ها پوچی و انتظار آمدی و من معنی زندگی را فهمیدم بعد از سال

 !قبل از تو را هیچ یادم نیست؛ زندگی پر است از زمانی که تو آمدی

  ...آمدی و تماِم ناتمام من شدی 

 ...ای ناگهانیقربانت چونان معجزهآمدی جانم به 

 شود "عـشـق"؟ ای که ناگهانی رخ دهد میراستی گفته بودم معجزه

 ...ای در من رخ داد آمدی و معجزه 

 ...ام را زیر و رو کردای که تماِم زندگیمعجزه

 ...ای که نور امید شد و تابید بر زندگانیممعجزه

  ...آمدی و عشق و معجزه با هم ترکیب شد

   ام شدآمدی و تماِم زندگی

 " ای به نام تومعجزه "
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 "های تکراری اول:خواب فصل "

 

 |جانا |

با نفس نفس از خواب پریدم؛ تمام تنم خیس از عرق بود عرقی سرد که  
 .ی کمرم رو پر کرده بودتیره

دستم رو روی قلبم کشیدم، ضربانش روی هزار بود و سرعتش مثل یک  
 !اسب بخار 

وار تکون دادم و چند بار پشت سر هم پلک زدم. این دیگه  بیچارهسرم رو 
 !چه خوابی بود؟ 

 .کالفه دستی توی موهای پریشونم کشیدم و از جام بلند شدم

زد و توی سرم  نگاهم روی تخِت نبات چرخید، خالی بود. قلبم هنوزم تند می 
  .واجور بودپر از فکرای جور

ای کشیدم و از اتاق بیرون  پوف کالفهخسته از صداها و تصاویر توی سرم 
های خونه خاموش بود، چشمام به خاطر تاریکیِ اتاق به  ی چراغاومدم. همه

 .تاریکی عادت کرده بود

ی نقلی و کوچیکمون چرخوندم و به سمت آشپزخونه  نگاهم رو توی خونه
 .حرکت کردم

  !نبات توی آشپزخونه هم نبود 

دلیل بدنم کم بشه.  م تا بلکه اضطراب بییه لیوان آب یخ رو یکجا سر کشید
 .لیوان رو توی سینک ظرفشویی گذاشتم و از آشپزخونه بیرون اومدم 
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های باغ روشن بود، درست مثل همیشه! با فکر به اینکه نبات هم مثل  چراغ 
خوابی به سرش زده و به باغ رفته در ورودی رو باز کردم و با پوشیدن  من بی

 .سوییشرتم بیرون رفتم

حدسم درست بود کنار درخت گیالس نشسته بود و باز هم مثل تمام این  
چندماه مشغول درست کردن درناهای کاغذی بود، درناهایی که برای من  

 !تبدیل به یک معما شده بودند

 :هام کاغذ توی دستش رو کنار گذاشت و متعجب نگاهم کرد با صدای قدم 

 !بیدار شدی؟_

 :آروم سر تکون دادم 

 .از خواب پریدم آره..._

 :یه تای ابروش رو باال انداخت  

 همون خواب همیشگی؟ _

 :وار سرتکون دادم بیچاره 

نه، بدیش هم همینه که همون خواب نبود، امشب خوابم همون خوابی که  _
 !بینم نبودپنج ساله هر شب می

اش رو کنار درخت گذاشت و دستم و کشید و باعث شد کنار  دفترچه 
 .بشینمخودش روی چمن 

 :خیره به چهره پریشونم نگاه کرد و نگران لب باز کرد 

 !یعنی اون مرد دیگه تو خوابت نبود؟ _

 :هام رو باز و بسته کردمدار چشمغصه 
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 !چرا بود اما این خواب، خواِب هر شبم نبود_

 :سوالی نگاهم کرد که ادامه دادم 

بینم که تا حاال ندیدمش؛  من پنج ساله که هر شب توی خواب مردی رو می _
شم توی نگاهِ  کنه و من محو میهرشب توی خواب اون مرد بغلم می

اش و هردو خیره  ذارم روی شونهمشکیش... هرشب توی خواب سرم و می
شیم به دریایی که روش یه قایِق شکسته شناوره، اما تو خواب امشبم  می

را نبود... توی خواب امشبم همون مرد بود ولی این دفعه زخمی بود  و  این خب
ی یه خونه  کشید گوشهبه شکمش چاقو خورده بود، و همونجور که درد می

داد. حتی توی خواب هم تندی ضربان قلبم و ترس رو  خرابه داشت جون می
من هر  های کردم، انگار که واقعی بود! اصال انگار پنج ساله که خوابحس می

های تکراری رو دوست  شب واقعیه اما با یه خواب تکراری... من اون خواب
داشتم و مشکلی با هر شب دیدنشون نداشتم ولی این خواب فرق داشت،  

 .کرد این خواب ترس و اضطراب و تو وجودم القا می

 .ام گذاشت های یخ زدهزده نگاهم کرد و دستش رو روی دستنبات غم 

ترسی؟!  گی خواب، از چی میخواهرِ من، خودت داری می آخه قربونت برم_
 .خوابه دیگه 

 :وار نگاهش کردمبیچاره 

بینم؟! اونم  به نظر تو عادیه که من پنج ساله هر شب خواب یه مرد و می _
مردی که تا حاال تو زندگی واقعی ندیدمش... اون هیچی اینکه مرز بین خواب  

شم و حس  هاش میغرق چشمدم و هر شب و واقعیت رو تشخیص نمی
 !وار عاشقشم طبیعیه؟ کنم دیوانهمی
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آروم روی موهای پریشونم دست کشید و سوالی که هزاران بار ازم پرسیده   
  :بود رو دوباره پرسید 

 جانا مطمئنی تا حاال تو واقعیت ندیدیش؟_

 :های سرد دراز کشیدمای کشیدم و روی چمنپوف کالفه 

دیدمش ولی هرشب توی خوابمه و هر شب بغلم  آره تا حاال یه بارم ن_
شم بهش و نگاهم  کنه! هر شب بیشتر از دیشبش تو خواب خیره میمی

شه از خیره شدن بهش... من یه مرگیم هست نبات اینا طبیعی  سیر نمی
 !نیست

 .های کنارم دراز کشیدنبات هم روی چمن 

 !شاید بهتره دوباره بری پیش روانشناس جانا _

به آسموِن باالی سرم، به آسمونی که امشب پر از ابرهای بزرگ   خیره شدم 
 .بود

 ...خواست بباره انگاری اونم مثل من دلش گرفته بود و می

من از همون پنج ساِل پیش چندین بار پیش چند روانشناس مختلف رفته  
های تکراریِ من ریشه در  بودم اما نظر همشون مثل همدیگه بود، خواب

ی من داشتند اما من نه توی کودکی نه توی  گذشته کودکی یا خاطرات
گفتم همشون فکر  خاطراتم اون مرد و تا به حال ندیده بودم و هر چی می

 .گمکنم و دروغ میکردند چیزی رو مخفی میمی

خیره به آسمون دوباره یاد خواب امشبم افتادم و تنم لرزید! خواب امشبم با   
 ...ه بودم فرق داشت و زیادی ترسناک بودهایی که تا به حال دیدتمام خواب
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دونم چقدر گذشت اما با صدای نبات به خودم اومدم؛ خیره به آسمون  نمی
 :ای گفتبا لحن بامزه

خواد این مرد رویاهای تو رو  دونی چیه جانا، من انقدر که دلم میولی می_
 !خواد ببینم دلم هیچی دیگه رو نمی

 :لبخند کمرنگی زدم 

 !گیرم که آرزو به دل نمونیوی خواب ازش عکس میاین دفعه ت_

  :نیشخندی زد و نگاهش و بهم دوخت 

کنی که من  هات تعریف میگم؛ تو انقدر از این ادِم خوابدیوونه جدی می_
گم این آدم چه جیگریه که جانا هر شب خوابش رو گاهی اوقات با خودم می

زنه، گاهی  ت ازش حرف میشه و هر بار با لذبینه و از دیدنش سیر نمیمی
گم نکنه خواهرم انقدر عاشق این ادم خیالی بشه که از دنیای  اوقات می

 ...واقعیش و ادمای اطرافش جا بمونه

تلخندی زدم و دوباره نگاهم رو دوختم به اسمون ابری. گاهی اوقات خودمم   
شدم که ضربان  کردم، انقدر غرق خواب و اون چشمای مشکیش میشک می

 .کردمریزش دلم رو توی خواب هم حس می  قلب و

گفتم نکنه  ها رو دوست داشتم که گاهی اوقات به خودم میانقدر این خواب 
 ...جدی جدی مجنون شدم

 :دوباره با صدای نبات به خودم اومدم 

 !اوه رفتی توی هپروت که باز_

 :گیج نگاش کردم 

 گی؟ چی می_
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 :گیالس تکیه داداز جا بلند شد و به دوباره به درخت  

گم بیا بریم تو توصیفش کن بدیم یکی از این گالریا عکسش و بکشن،  می_
 !بلکه منم دیدمش 

 :شونه باال انداختم  

تونن یه آدم که  هر چقدر هم توصیف کنم کمه، با توصیفات من که نمی _
 !شبیه سوپرمدالس رو دقیق بکشن

غراق توی صورتم شیطون نگاهم کرد، انگار دنبال اثری از شوخی و ا  
هاش رو  ام چشماندازهگشت من اما کامال جدی بودم! با دیدن جدیت بیمی

 :ریز شده کرد و جدی شد 

 !یعنی انقدر خفنه که اینجوری ذوق کردی خواهرم؟ _

 :لبخند پررنگی زدم  

 شبی در دامن مهتاب دیدم _

 که همچون بخت من در خواب بودی 

 تو را با ماه سنجیدم به خوبی 

کنم این شعر فریدون  بسی زیباتر از مهتاب بودی! وقتی بهش فکر می
دونی نبات اگه واقعا خیال نبود و وجود  شه! میمشیری توی سرم زمزمه می

ای  ی ساده یا حتی معمولی و مردونهداشت شاید از نظر خیلیای دیگه چهره
داشت اما به نظر من یه جذابیت خاص داره... یه چیزی که من و جذب  

شه هر کسی  کنم! باورت میکنه، انقدر که توی بیداریامم بهش فکر میمی
ده رو با اون مقایسه  که توی دانشگاه میاد طرفم و بهم پیشنهاد دوستی می

 !کنم و هر بار توی این مقایسه اون برنده میشه؟ می
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 : سری به عالمت نفی تکون داد 

 .کنممن که درک نمی_

دونم چند دقیقه گذشته  شدم به آسمون، نمیآه پر حسرتی کشیدم وخیره  
بود که صدای اذان بلند شد. دست از فکر و خیال برداشتم و از جام بلند  

 :شدم

 .بهتره بلند بشیم، فردا کلی کار داریم _

 :نبات هم جاش بلند شد  

 .ریم آره باالخره فردا بعد از پونزده سال از این باغ می_

 :ه داد نگاهش رو توی باغ گردوند و ادام  

 .دلم برای اینجا خیلی تنگ میشه جانا، مخصوصا برای این درخت گیالس _

 :لبخند تلخی زدم 

؛ من هم  شهکل بچگیمون توی این باغ گذشته معلومه که دلمون تنگ می_
ای برم، ولی حیف که با  خواد جای دیگهاینجا رو خیلی دوست دارم و دلم نمی

و اینجا دیگه نیازی به سرایدار  مرگ حشمت خان بچه هاش باغ و فروختن 
 .نداره

نبات اروم سر تکون داد؛ وارد خونه یا همون اتاقک سرایداری خودمون   
 .شدیم 

بی صدا به اتاقمون رفتیم و هر کدوم روی تخت خودش دراز کشید. بعد از  
 :چند ثانیه که به فکر خیال گذشت صدای نبات توی گوشم پیچید
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قراره بریم، همون جایی که آقاجون قراره  جانا این جای جدیدی که _
 !دونی دقیقا کجاست؟سرایدارش باشه می

ی باغش  گفت یه عمارته که قراره مثل اینجا یه خونه گوشهجون میخانوم _
جون کارای خونه  به ما بدن؛ آقاجون قراره سرایداری و باغبونی کنه و خانوم

 .رو

 :آه پر حسرتی کشید 

ن یه جایی داشتیم، تا آقاجون مجبور نباشه این  کاش ما هم برای خودمو_
  .همه سال سرایداری کنه 

 :خودم و زیر پتو مچاله کردم

کاشکی... ای کاش حداقل این چند ماه زودتر بگذره که حداقل تو فارغ  _
التحصیل بشی و  بتونی توی یه دبیرستاِن غیرانتفاعی ریاضی تدریس کنی تا  

م که هنوز دو سال مونده مدرکم و بگیرم؛  یکم دست و بالمون بازتر بشه. من
دی زبان تدریس  خدا رو چی دیدی شاید منم اومدم جایی که تو درس می

خونم دیگه. خسته شدم از بس  کردم، باالخره منم دارم مترجمی زبان می
معلم سرخونه بودیم و چندرغاز در آوردیم و نتونستیم درست حسابی کمک  

چی درست  ه خودمون رو دادیم. اگه همهآقاجون کنیم و فقط خرج دانشگا 
جون  کنیم و یه خونه برای آقاجون و خانومبشه اونوقته که ما کار می

 .گیریم تا اونا استراحت کنن می

 

صدایی از نبات در نیومد و من با خودم فکر کردم شاید خوابش برده، غافل  
مشکالت  ها و رویاهام بودم خواهرم از اینکه وقتی من انقدر درگیر خواب

  ...تری داشته بزرگ
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هام رو بستم اما هزار جور فکر و خیال به سرم هجوم اورد. انگار  چشم 
 .امشب خواب بر من حروم شده بود

جون و  صدای تق تقی که از بیرون میومد نشون دهنده بیدار شدن خانوم
 .خواستن نماز بخوننآقاجون بود که می

 .ل بتونم این چند ساعت رو بخوابم هام رو روی هم فشار دادم تا حداقچشم 

کردیم، پنج سالم  جون زندگی میاز وقتی یادم میومد ما با آقاجون و خانوم  
 .ای که داشت فوت کرد بود که مادرم به خاطر بیماریِ قلبی

ها رشت بودیم، نبات دو سال از من بزرگتر بود؛ مامان که مرد من  اون سال 
ی  تمام بچه بودنمون این اتفاق ضربه پنج سالم بود و نبات هفت ساله با

سخت و سنگینی برامون بود، بعد از مرگ مامان حال روحی من و نبات با  
جون با مرگ دخترش  همون سن کم و بچگی داغون شد و از طرفی خانوم

جون نبود اما  داشت ذره ذره آب میشد؛ آقاجون حال و روزش بهتر از خانوم
هتر شدن حالمون ما رو از اون محیط دور  خب به خاطر ما سرپا شد و برای ب

کرد و دستمون و گرفت وآوردمون تهران، از همون موقع بود که توی این باغ  
 .موندگار شدیم و اقاجون شد سرایدارش

دونم وقتی  پدرم رو هیچوقت ندیدم نه خودش و نه عکسش رو! فقط می 
ند پدرم مرد،  گذروهای اخر بارداریش و مینبات دو سالش بود و مادرم ماه

 !هاشاونم توی یه آتش سوزی همراه تموم وسایل و عکس

این تنها توضیحی بود که مادرم راجع پدرم بهمون داده بود. از دار دنیا نه  
 ...خانواده پدریم رو دیدم نه پدرم رو

ها  جون بود و اقاجون که ما رو بزرگ کردن و تمام این سالهمش خانوم 
سالگی هر شب خواب اون مردِ به قول نبات رویاهام   کنارمون بودن، از پانزده
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دیدم؛ اوایلش یه پسر تقریبا بیست ساله بود که با باال رفتن سن  رو  می
من، هم من و هم پسر توی خواب بزرگ شدیم، اما خواب همون خواب بود؛  

شدیم به قایق  ذاشتم و خیره میاش میمن و آغوِش اون و سری که رو شونه
هامون رو  ناور روی دریا و سکوت دریایی که صدای نفسچوبی شکسته ش 

 .داد نشون می

هام گرم شد و  دونم چقدر فکر کردم و چند دقیقه گذشته بود که چشمنمی 
 .تو دنیای خواب رفتم 

 ...خوابی که دوباره تبدیل شد به کابوس دیشب 

*** 

باغی   نگاه آخرم رو هم به باغ انداختم و آه پر حسرتی کشیدم؛ دل کندن از
 ...که تمام بچگیم رو توش گذرونده بودم سخت بود

هام رو گردوندم و نگاهم روی نبات موند، اونم انگار دِل، دل کندن از  چشم
 .گردوند این باغ رو نداشت که با حسرت نگاه می

با صدای خانوم جون هر دو دست از دل دل کردن برداشتیم و از در باغ   
 .بیرون زدیم

 .یاین مادر؛ ماشین اومد جانا... نبات ب _

ی جدیدمون بریم یا بهتره بگم به سمت  قرار بود با آژانس به سمت خونه 
 ...اتاقِک سرایداری جدیدمون

برد رفته بود  ي کامیونی که وسایلمون رو میآقاجون جلوتر از ما همراه راننده 
دش  جون به خاطر پا در و ما منتظر آژانسی بودیم که االن رسیده بود. خانوم

روی صندلی جلو نشست و من و نبات هم عقب. با فکر به پا دردش دلم  
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گرفت؛ این زن برای بزرگ کردن ما زیادی سختی کشیده بود و قطعا  
های  هایی آسمونی بودند که از پس ما بچهمادربزرگ و پدربزرگ من فرشته

ند  شیطون بر اومده بودند و بزرگمون کرده بودند. با این فکر ناخودآگاه لبخ
هایی که توی خونه باغ رو لبم نشست و فکرم رفت سمت تمام شیطنت

 .داشتیم

 :با صدای راننده به خودم اومدم 

 خانم باید از سمت میدون کاج بریم؟ _

 :آروم سر تکون دادم 

بله همونطور که توی ادرس نوشته، البته باید میدون کاج رو رد کنین تقریبا  _
 .پارادایز شه نزدیک پارک می

راننده اروم سر تکون داد و به مسیر ادامه داد. خونه جدیدی که قرار بود  
توش زندگی کنیم بر عکس خونه باغ که توی وسط شهر بود باالی شهر قرار  

 .داشت

جون صبح گفته بود قرار بود به یه عمارت بریم؛ عمارتی  طور که خانوماون 
سرایدارش بود و حاال با رفتنش به  که مش سلیمون دوست آقاجون قبال 

 .شهر خودش آقاجون و به جای خودش معرفی کرده بود

 .سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم 

دیشب دم دمای صبح خوابم برده بود و دوباره همون کابوس لعنتی تکرار  
 !شده بود؛ جالبیش اینجا بود که اینبار بیشتر از قبل واقعی به نظر میرسید

 ...دونستم مانش رو هم میحتی انگار ز 

 ...اسگفت این اتفاق برای چند روزِ  آیندهیه حسی توی دلم می
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 .از گیجی و کالفگی آه آرومی کشیدم

 ...سرم شده بود یه انبارِ باروت که هر لحظه امکان انفجارش وجود داشت 

های تکراریم مشکلی نداشتم، چون شیرین و  طی پنج سال گذشته با خواب
خواستم ذهنم رو از  اما حاال با دیدِن  فقط دو بارِ این کابوس میملموس بود 

 .هر چیزی خالی کنم 

 ...رفتم دادم و دوباره پیش روانشناس میشاید باید به حرف نبات گوش می

سعی کردم گوش بسپرم به آهنگ در حال پخش و ذهنم رو از هر چی خواب  
شد با  بط ماشین پخش میو اون مردِ خالی کنم اما انگار حتی آهنگی که از ض

 ...انداخت تموم شاد بودنش بازم من و یاد اون می

 شه این زندگی با تو زیباترم می"

 شهتو عاشقم بودی من باورم می

 شه با تو دلم غرق یک بچگی می 

  شهمن اخر رویام این زندگی می

 من با تو فهمیدم زیباییم خوبه 

 یک مرد مغرورِ رویایی هم خوبه  

 فهمیدم دلبستگی بد نیست من با تو  

 گاهی به یه کابوس وابستگی بد نیست  

 اس وقتی تو اینجایی دنیا همین خونه 

 اس حاال تو بگو بازم این زن یه دیوونه 
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  شموقتی تو اینجایی حواترین می 

  شمعاشق ترین آدم روی زمین می

 من با تو فهمیدم زیباییم خوبه 

 "یک مرد مغرورِ رویایی هم خوبه  

 :اش صدایی توی سرم زنگ خورد توجه به ادامهبی 

 "یک مردِ مغرورِ رویایی هم خوبه" 

 .کالفه سر تکون دادم و آروم چشم باز کردم

 .اندازنها هم من رو یاد اون میباورش برام سخت بود که حتی اهنگ 

 !شدممن رسما داشتم دیوونه می 

 .هام بودتوی دلم به یاد کسی بودم که فقط تو خواب 

دونم چند دقیقه بود که غرق افکارم بودم، که دوباره با صدای راننده به  نمی 
 :خودم اومدم

 .بفرمایید اینم پالک هشتاد و دو رسیدیم_

هام از شوک و تعجب  با دیدن عمارت رو به روم تمام افکارم پرید و  چشم
  گرد شد. من تمام عمرم رو توی یه باغ چند صد متری بودم اما اینجا زیادی

 .کرد زیبا جلوه می

 ...تازه این فقط نمای بیرون عمارت بود

یه باغ چند هزارمتری که وسطش یه عمارت لوکس مثل یه الماس   
 .درخشید می
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سعی کردم خودم و جمع و جور کنم، حاِل نبات هم انگار مثل من بود اما   
جون که برعکس ما عادی برخورد  باالخره به خودمون اومدیم و همراه خانوم

 .کرد با زدن زنگ و باز شدن در وارد عمارت شدیم می

ای که تقریبا پنجاه متر با  کارگرها مشغول بردن وسایلمون به داخل خونه
عمارت فاصله داشت بودند؛ یه خونه که در برابر اون عمارت اتاقک به نظر  

 .میومد 

 .یه اتاقک تقریبا هشتاد متری که مثل قبلی دو تا اتاق خواب داشت 

جون گفت برای ماست و پر از  ه نبات  کیفم رو داخل اتاقی که خانومهمرا  
جون برای معرفی  جعبه بود گذاشتیم؛ و بعد به دستور آقاجون همراه خانوم

 .به خانوم خونه یا بهتره بگم بانویِ این عمارت رفتیم 

با گذشتن از در سفید و سلطنتی ساختمون و ورود بهش برای چند ثانیه   
 .ام حبس شد و نگاهم مات اون همه زیبایی موندنفس تو سینه

  کرد مبلمان سلطنتیِ با ورود به خونه اولین چیزی که نظرِ آدم و جلب می 
ای بود که حدود ده متر با در ورودی فاصله داشتند و یکم  مشکی طالیی

ای از همون مبلمان وجود  پایین تر ازشون میز ناهار خوری دوازده نفره
 .داشت

ونه به شکل سنتی دیزاین شده بود و پر از تخته های چوبی با  سمت چپ خ 
 .بالشتک های قرمز و مشکیِ روش بود

هایی پیچ در پیچ به رنگ مشکی طالیی وجود داشت و از  ته سالن پله
ی باالترش معلوم بود. این یعنی این  ی باال و هم طبقههمینجا هم طبقه

 .خونه تریبلکس بود 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

با نوزده، بیست ساله من و نبات تقریبا برای بار  با اومدن یه دخترک تقری
مون به سمت راسِت سالن که  دوم خودمون رو جمع و جور کردیم و همه

 .شد به اشپزخونه رفتیمراهرویی باریک بود و منتهی می

های قدیم بود و اونم به طرز شگفت  دیزاین آشپزخونه بیشتر شبیه مطبخ
 .کرد آوری جذاب جلوه می

ی  تونم بگم کار طراح و دیزاینر این خونه برای منی که عالقهجرئت میبه  
کردم فوق  زیادی به طراحی و دکوراسیون داشتم و مجالتش رو دنبال می

 .العاده بود

 .انقدر محو جذابیت عمارت بودم که صداهای اطراف برام زیاد واضح نبود 

دیگه هم اینجا بودند؛  تنها چیزی که فهمیدم این بود که به غیر از ما دو نفر 
گلی و همون دخترک که البته دختر گلی بود و درست مثل صورت ناز و  

 .ملوسش اسمش نازی بود 

ی گلی اونا قبال به همراه زن مش سلیمون مسئول نظافت و پخت  به گفته 
ها خونه رو  جون اونو پزِ این خونه بودند؛ اما حاال قرار بود با اومدن خانوم

 .جون آشپزیخانومتمیز کنن و 

جون مشغول  ای که با گلی و دخترش داشتیم خانومبعد از آشنایی ساده
ی خونه شد و ما مثل  ی روزانهحرف زدن و سوال پرسیدن راجع به برنامه

 .مجسمه کنارشون ایستادیم 

کفش همه به سمت صدا برگشتیم. زنی تقریبا پنجاه  با صدای تق تق پاشنه 
های  ای روشن با کفشامنی خوش دوز به رنگ قهوهساله و بور با کت و د

کرد وارد آشپزخونه شد. این  چرمی که صدای تق تقش قدرت نمایی می
 !خورد تا خونهها بیشتر به درد مهمونی میلباس
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 :گلی با دیدن زن هول به کنارش رفت 

 .سالم خانوم -

 :ن گفتزن بی جواب سر تکون داد، گلی به سمت ما برگشت و با اشاره به ز 

صنم خانوم، خانوِم اقای کیانی و البته خانوم عمارت؛ خانوم ایشونم همسر  _
 .هاشون سرایدار جدید هستن همراه نوه

داد سر تکون  زن با سری که زیادی باال بود و غرور و نخوتش رو نشون می 
 :داد 

 خوبه؛ کارهات رو فهمیدی؟ _

 .جون گفتاین رو به خانوم 

 ...زنکحتی سالم هم بلد نبود  

 .گیرمبله خانوم برنامه غذایی و ساعت ِسرو رو هم از گلی خانوم می_

 خوبه؛ اسمت چی بود؟ _

 .گوهر هستم  _

ی خودت باش از فردا  خوبه؛ گوهر خانوم امروز و مشغول جا به جایی خونه _
 .کارت و شروع کن

  چشم  _

 ...خوبه_

 ...بود. خوبه و درد کالفه چشم چرخوندم، انگار فقط همین یه کلمه رو بلد  

 !مامان، مامان... صنم بانو _
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اش خشک  با صدای مردونه ای که  توی عمارت پیچید زن که تا حاال چهره 
 .بود لبخندی زد و از آشپزخونه بیرون زد

 .ام رو بیرون فرستادمنفس حبس شده 

 .غرورش سرسام آور بود 

 :صدای زمزمه نبات و کنار گوشم شنیدم 

 !ها و عروس دوماداشافتاده، بیچاره بچه از دماغِ فیل _

ام رو خوردم تا جلوی گلی و دخترش سوتی ندم و دو تا لیچار بار این  خنده 
 ...به اصطالح صنم بانو نکنم

با صدای گلی نگاهمون به سمتش برگشت با لبخند مهربونی به ما اشاره   
 :کرد

امروز بقیه کارهای عمارت رو  بهتره برید امروز رو به کارهاتون برسید، ما _
 .دیم، در ضمن اگه کمک هم خواستید من و نازی هستیم انجام می

 .و به دخترش اشاره کرد  

ی سالم و بفرمایید و به زبون  دخترک که از اون موقع تا حاال فقط دو تا کلمه
 .اورده بود اروم سر تکون داد

سردرد داشتم حاال   های این عمارت عجیب بودند! کم خودمی آدمانگار همه
 ...هم با ورود به این عمارِت عجیب بدتر شده بودم 

ی به اصطالح جدیدمون رفتیم تا  جون به سمت خونههمراه خانوم 
 .وسایلمون رو بچینیم
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*** 

جا شده  گذشت؛ سه روزی که جابهسه روز از ورودمون به عمارت جدید می
رسیدند و من و  ی عمارت میجون به کارها بودیم. این روزها آقاجون و خانوم

 .مون بودیم های خصوصینبات مشغول درس و دانشگاه و تدریس

های من  رسید؛ به غیر از خواباین سه روز تقریبا همه چیز عادی به نظر می 
 .داشتندکه دست از سرم بر نمی

شد...همون مرد و همون زخم و  هر شب توی خوابم همون اتفاق تکرار می 
 !چاقو

ام تنگ شده بود و واقعیت این بود که من  های گذشتهی خوابدلم برا 
دادم توی خواب توی آغوشش باشم تا اینکه بخوام آغوش  ترجیح می

 ...خونینش رو ببینم 

ام که این روزها تمامی نداشت کالفه سر تکون دادم  از فکرهای بی سر و ته 
 .و سعی کردم حواسم رو به کالس و استاد بدم

داد از جام بلند شدم، به  که خبر از تموم شدن کالس میبا صدای استاد  
ساعت نگاه کردم هفت بود اما رسما شب شده بود. هوا، هوای پاییز و  

 .تاریک شدن بود

از دانشگاه تا خونه با اتوبوس یک ساعتی راه بود تازه اگر ترافیک رو نادیده  
  .گرفتم؛ از صبح سرکالس بودم و تمام تنم کوفته شده بودمی

خستگی و فکر خیال دست به دست هم دادند که ناپرهیزی کنم و به جای  
 .جویی و رفتن با اتوبوس تاکسی اینترنتی بگیرمصرفه
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هام رو بستم اما لعنت به ذهن  سرم رو به صندلیِ ماشین تکیه دادم و چشم
هام رو باز کردم و به  من که بازم به طرف اون خواِب لعنتی رفت. چشم

 .شدم بیرون خیره 

بارید و باز هم لعنت به من که با دیدن بارون یاد خوابم  بارون نم نم می 
 !افتادم... توی خواب من هم هوا بارونی بود

 ...کالفه بودم؛ کالفه و عصبی 

خواست مغزم یه دکمه داشت تا خاموشش کنم بلکه دست از فکر  دلم می 
 .و خیال برداره 

کردن پلی لیستم سعی کردم   هندزفری رو توی گوشم گذاشتم و با پلی 
ی  حواسم رو به بارون و آهنگ مورد عالقم بدم اما انگار این روزها همه

 !نداخت های لعنتی چه با ربط چه بی ربط من رو یاد اون میاهنگ

 ...این روزها این مرد لعنتی توی ذهن و جوِن من نفوذ کرده بود 

 عشق چشم بسته دل و بهت دادم"

 مت افتادم با پای خودم به دا 

 خوای از جون یه آدمدیگه چی می 

 عشق تو این قهر و اشتیای یه ریزی  

 بهم میزنی هی مگه مریضی  

 با این همه باز چه عزیزی  

  عشق بوسه ای وسط پیشونی 

  یه زخمی که همیشه میمونی
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  "به جون خودم درد بی درمونی

 خانم...خانم _

 :نگاه از بیرون گرفتم با صدای راننده اهنگ رو قطع کردم و  

  بله_

 اینور ترافیکه، اشکال نداره میانبر بزنم از کوچه پس کوچه برم؟ _

 :آروم سر تکون دادم 

 .نه مشکلی نیست از هر راهی که نزدیکتره و ترافیک کمتر و برید _

 :مرد لبخند ارومی زد 

 .حله آبجی از کوچه پس کوچه می، رم دو سوته برسیم_

 .هام نشستش لبخند کمرنگی رو لباز لحن الت و صمیمی

های بارون و کوچه و خیابون  دوباره اهنگ رو پلی کردم و نگاهم رو به قطره
 :دوختم

 آهای عالیجناب عشق"

 فرشته عذاب عشق  

 ...صاحاب عشق حریف تو نمی، شه این قلبه بی 

  من و دیوونه میخوای

  تو اینجوری خوشی عشق

 ولی بازم دمت گرم 

  "ی عشقکشچه زیبا می 
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دونم چه چیزی عجیب بود که با دیدن خیابونی که توش بودیم یهو به  نمی
 ...واری ضربان قلبم باال رفتطرز دیوانه

نگاهم توی خیابوِن در حال حرکت گشت، انگار من قبال اینجا بودم یا قبال   
 ...اینجا رو دیده بودم! رسما یه دژاوو در حال رخ دادن بود 

ید و هر بار قلبم بلندتر زد و نگاهم موند روی یه  هام چند بار چرخچشم
 ...کوچه که ماشین از کنارش گذشت 

 :ناخودآگاه شروع کردم به حرف زدن 

 !آقا وایسا_

 :مرد از توی آیینه متعجب نگاهم کرد 

 چیزی شده؟ _

 :چند بار به حالت گنگ سر تکون دادم

 ...دونم! وایسا خودمم نمی_

 :ترمز زد 

 .بیا آبجی_

 .پشت سر نگاه کردم، چند کوچه از اون کوچه فاصله گرفته بودیمبه  

 :مستاصل به راننده نگاه کردم 

 !شه دنده عقب بگیرید؟می_

 :اخم کرد  

 !اتفاقی افتاده؟ کسی رو دیدید؟ _
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 :کالفه نگاهش کردم 

 !نه فقط دنده عقب برو_

 :مرد ناچار سر تکون داد 

 .باشه _

 :نظر صدام دوباره بلند شدی مورد با رسیدن به کوچه 

  وایسا... وایسا _

نگاهم رو توی کوچه گردوندم. هوا تاریک بود و با وجودبارون داخل کوچه  
گفت این کوچه همون  واری بهم میزیاد معلوم نبود اما یه حس دیوانه

 !ایه که توی خواب دیدمکوچه

 .تر پارک بودنگاهم چرخ خورد روی ماشینی که چند متر اون طرف 

 .هام شکل گرفت ناخودآگاه تصویر خوابم جلوی چشم

خودش بود؛ این ماشین مشکی توی خوابمم بود و همین گوشه پارک شده  
 .بود

دستم روی دستگیره نشست و در رو باز کردم. انگار همه چیز بدون اراده   
 :من و ناخودآگاه بود 

 خانم کجا؟ _

 :به سمت راننده برگشتم 

خودم باید برم توی اون کوچه... باید از یه چیزی  من کیفم توی ماشیِن ولی  _
 ...مطمئن بشم 

 ...اما _
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 .به ادامه حرفش گوش ندادم و پیاده شدم

رفت و جالب اینجا بود که با هر قدم صدای  ی من جلو میپاهام بدون اراده 
 .کردمقلبم رو بیشتر حس می

مثل  ها هم های اطراف چرخ خورد؛ حتی ساختموننگاهم روی ساختمون
  !خوابم بود

ی آجر سه سانتی اول کوچه بود و رو به روش یه مجتمع چند  یه خونه
 .واحدی 

ی ویالیی ته کوچه بود و  ی ویالیی کنار هم و در اخر یه خونهچندتا خونه 
 .کنارش یه خونه خرابه

 ...همون خونه خرابه بود

 :شنیدمهنوز فکرم کامل نشده بود که صدایی آروم و لرزون رو  

 آه... کم..ک ک..م..ک  _

های من این صدا رو  هام گرد شد؛ صداش ضعیف و لرزون بود اما گوشچشم
 .شنید 

هام رو سرعت بخشیدم و  ی کنار اون خونه، قدمخرابه نگاهم موند به خونه 
 .به همون سمت رفتم. تاریک بود اما نه انقدر که چیزی نبینم

 .از در مخروبه گذشتم و جلو رفتم

 !دونستم کجا برمنگار میا

 !هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم که با دیدنش خشکم زد 

 ...خودش بود
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های  لرزید و این لرز خفیف با دیدن خوِن روی لباسش و چشمتمام تنم می
 .ملتمسش که بهم دوخته شده بود، بیشتر شد

ه لعنتی  دستم رو نیشگون گرفتم، انگار منتظر بودم اینم یه خواب باشه اما ن 
 !واقعی بود

 ...هام بوداین مرد، مردِ خواب 

 :صداش توی گوشم پیچید

 کمک..م ک..ن _

با شنیدن صداش پاهام قدرت غیرقابل وصفی گرفت و تقریبا به سمتش  
 !دویدم

 :کنارش زانو زدم؛ خیره به خون جاری شده از شکمش لرزون زمزمه کردم

 !دا..ره خ..ون می..اد _

 :سعی کرد حرف بزنه 

 !کم..ک کن ا..ز این..جا ب..رم_

 :اختیار از چشمم چکید و به سکسکه افتادمقطره اشکی بی

 . باید زنگ... زنگ بزنم اورژانس_

جونم نشست و انگار جون شد به تنم! صداش  دست سردش روی دست بی
 :لرز داشت 

  .....ان نه پل..یس پلی..سنه... اور..ژان..س و بی..مارست _

صورتش از درد نذاشتم ادامه بده و خودم حرفش رو کامل  با جمع شدن 
 :کردم
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 !فهمه؟پلیس می _

 :عرق از پیشونیش چکید 

 !ام به ه..ومن زن..گ بز..نار..ه من و بب..ر خون..ه_

 :کالفه سر تکون دادم

 کی؟_

 هو...من _

 :دو حالی که دیگه خبری از سکسکه نبود مستاصل و بیچاره نالیدم 

 کیه؟چجوری بهش زنگ بزنم؟ هومن  _

 :تو مرز بیهوشی بود، دستش رو دراز کرد و گوشه دیوار رو نشون داد  

 !اس..مش توی گوشی..م هست _

 : هق زدم 

 ات... کجاست؟ خونه_

 !های گوش..یم نوش..تمت..وی یادداش..ت_

 !هاش بسته شد و از هوش رفتاش چشمبا تموم شدن جمله 

خیز شدم، نبض  یک آن نزد، هول زده نیمقلبم لرزید و حس کردم برای  
گردنش رو گرفتم با حس کردن ضربان کندش زیر دستام ضربان قلبم  

 !خودوم رو هم حس کردم

 .شوکه بودم و بدتر از اون ترسیده بودم
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هول از جام بلند شدم، به خاطر نشستنم روی زمین تموم جونم گلی شده   
 .بود

 .گوشیش رو برداشتم 

ابه بیرون زدم و خودم رو به سرکوچه رسوندم؛ راننده توی  با دو از اون خر  
 :ماشین نشسته بود، در و باز کردم و با نفس نفس حرف زدم

 !آقا... آقا بیا کمک _

 :مرد با دیدن حال زارم، متعجب شد 

 !ابجی چی شدی؟ _

 !میرهبیا کمک داره... می_

 :هاش گرد شدمرد چشم 

 کی؟! چی شده؟  _

 :نذاشتم ادامه بده 

 !تو رو خدا بیا_

 .دویدم دوید ناچار پیاده شد و پشت سر من که می 

 :هام ترسیده نگاهم کرد ببا وارد شدن به خرابه و دیدن مرد خوا

 !آبجی این کیه؟ _

 :ملتمس نگاهش کردم 

 .ره تو رو خدا کمک کناقا کلی خون داره ازش می_
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رحم اومدن مرد کافی  دونم صدام چقدر سوز داشت اما انگاری برای به نمی 
 .بود

به سمت مردِ عجیب این روزام رفت و زیر بازوش و گرفت؛ به خاطر قد   
ای که داشت راننده به سختی و البته با کمک من  بلند و هیکل چهارشونه

  .کولش کرد 

به همون سختی روی صندلیای عقب ماشین گذاشتیمش، هیکلش زیادی  
 .ر پاهاش جمع شده بود ها بزرگ بود و به همین خاطبرای صندلی

 .دوباره نبضش رو چک کردم و با زدنش سریع روی صندلی جلو نشستم

برای جلوگیری از خون ریزی بین دو تا صندلی دوال شدم و دستم و روی جای  
 .زخم فشار دادم 

 :راننده نگران نگاهم کرد  

 !ابجی بریم بیمارستان؟_

 .نه برو به آدرسی که میگم _

  بیمارستانآبجی باید بریم _

 :کالفه نگاهش کردم 

  جایی که میگم برو _

  .با یک دست موبایلش رو از توی جیبم در اوردم

رمز داشت؛ دستم رو از روی زخم برداشتم و با زدن انگشتش رمز گوشی باز  
 .شد
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دوباره دستم رو روی زخم گذاشتم و با اون دستم گوشی رو نگه داشتم و  
 .راننده خوندم ادرس و از توی یادداشت ها برای

 راننده با سرعت نور حرکت کرد؛  

هام بیاد و تقصیرها گردن اون  ترسید بالیی سر مردِ عجیب خوابانگار می
 .بیوفته، البته تا اینجا هم مردونگی کرده بود که کمک کرده بود

 .توی لیست مخاطبین گشتم و روی اسم هومن کلیک کردم 

 :گوشی پیچیدبعد از چند تا بوق صدای سر خوشی توی  

 !به به آقا حسام، چه عجب شما زنگ زدی _

  آقا _

 :با شنیدن صدام چند لحظه سکوت کرد و بعد متعجب به حرف اومد

 !شما؟ _

 :با لکنت حرف زدم

حال..ش خوب نی..ست؛ چاق..و، چا..قو خو..رده گفت به ش..ما  _
 !زنگ..بز..نم

داش پر از بهت  حاال دیگه خبری از صدای سرخوش و یا متعجبش نبود و ص 
 :و ترس شده بود 

 چی؟ االن کجاست؟  _

 .اش گفت بی..اید ر..یم خون..هدار..یم می _

ای ندادم و گوشی رو قطع  ام و به سختی ادا کردم و مهلت حرِف دیگهجمله
 .کردم
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کشید و جالب کرد و درد مینگاهم رو بهش دوختم؛ داشت زیر لب ناله می 
کردم کشید رو حس میاش انگار من هم دردی که مینالهاینجا بود که با هر 

 !کشیدمو درد می

شد این اتفاقات واقعیت داشته باشه و من به جای  هنوز هم باورم نمی 
 ...خواب توی بیداری ببینمش

 !پس اسمش حسام بود

 ...بهش میومد

نبضش رو برای بار چندم چک کردم؛ تنش سرد بود و نبضش کند... دلم  
 !شدنگرانی تیکه پاره میداشت از 

دونم چند بار زیر لب آیة الکرسی خوندم و بهش فوت کردم که با  نمی 
 :حالش گرفتمصدای راننده نگاه از چهره بی

 .رسیدیم _

 .ای رنگ دوختمنگاهم رو به در قهوه 

 !ی حیاط دار یه خونه

  هول از ماشین پیاده شدم و چند بار زنگ در و زدم و وقتی جوابی نشنیدم
 .به سمت ماشین رفتم و در سمتش و باز کردم

 .هاش رو گشتم کلید داشت جیب  

دونم امشب چرا انقدر با جربزه شده بودم؛ در حالت عادی یه  خودمم نمی
 !کردم دختر سر به زیر و معمولی بودم اما حاال شبیه یه دختر نترس عمل می

 .در خونه رو باز کردم و با کمک راننده به داخل بردمش  
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 .انقدر هول و نگران بودم که به اطراف حتی نگاه هم نکردم  

 !با ورود به خونه روی کاناپه وسط هال گذاشتیمش 

 :به سمت راننده برگشتم  

 اقا خیلی ممنون _

 :آروم سر تکون داد 

 .بردینش بیمارستان کنم آبجی، ولی کاش میخواهش می_

دونم چرا انقدر  ا نمیشونه باال انداختم؛ خودمم نگران همین موضوع بودم ام
 ...اشحرفش برام مهم بود که به جای بیمارستان آوردمش خونه

 .خواد خودش نمی _

 :مرد ناچار سر تکون داد. کرایه رو از توی کیفم در اوردم  

 .بفرمایید. بگید اگه کمه بیشتر بدم. خیلی کمکم کردین  _

  نه آبجی بسه. خداحافظ _

 خداحافظ _

 .راننده، نگران به سمتش رفتم با رفتن  

تونستم دست روی دست بذارم تا این هومن خانی  کرد. نمیهنوزم ناله می 
گفت بیاد. اصال از کجا معلوم اون دکتر باشه؟ شاید فقط یه ادم  که می

 .نزدیک بهشه 

ای که بلد بودم سعی کردم خودم یه کاری رو  های اولیهبا توجه به کمک
ه رفتم و یه کاسه آب ولرم برداشتم و چند تا دستمال  پیش ببرم؛ به آشپزخون

 .از کنار سینک به سمتش رفتم
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خواستم یه جوری  کردم فقط میانقدر هول بودم که به کارهام فکر نمی
 .جلوی اون خونریزی لعنتی رو بگیرم

تونستم این  اصال حواسم نبود توی ماشین با بستن شالم دور شکمش می 
 .ه مغزم به کار افتاده بودکار و بکنم و حاال تاز 

 دکمه های پیراهنش رو باز کردم،  

 .با دیدن زخم عمیقش دلم زیر و رو شد 

با دستمال و آب ولرم دور زخم و تمیز کردم و در اخر با شالم دورش و محکم  
 .بستم 

 .کرد و بدنش سردتر شده بودهنوزم داشت ناله می

 !پس این به اصطالح هومِن لعنتی کجا بود؟ 

هام خیره موند روی  ام چکیدن و چشماجازه روی گونههام دوباره بیاشک
 ...صورت پر از عرقش

هامم  من از کی انقدر ضعیف شدم که به خاطر یه نفر حتی اختیار اشک
 ...بینمشندارم؟! اونم یه آدم که اولین بارمه از نزدیک می

رد توی صورتش  دلم ناخواگاه انگار از یه سراشیبی پرت شد. نگاهم چرخ خو 
 .و مشغول بررسی این صورت شد 

 ...دیدمصورتی که پنج سال بود هر شب فقط توی رویاهام می

های پرپشتش به طرز  های درشِت مشکیش که االن بسته بود و مژهچشم 
اش و مردونه تر  کرد، بینی متوسطش که عجیب چهرهترش میعجیبی جذاب

ور مرتبی آنکارد بود و در آخر  کرده بود، ریشای مشکی و کوتاهش که به ط
 ...هایی که زیادی وسوسه انگیز به نظر میومد لب
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این آدم زیادی جذاب بود و من این و برای بار هزارم، حاال توی بیداری هم  
 .کردم تایید می

 .اش رو کنار زدم موهای کنار شقیقه

 .صدای زنگ در بلند شد

 ؟ کردمبه خودم اومدم؛ مِن لعنتی داشتم چیکار می

 داد و من مشغول نوازشش بودم؟اون داشت جون می 

 .از جام بلند شدم و در رو باز کردم

 .های مرد از توی حیاط اومد و بعد خودش وارد خونه شدصدای قدم

 :مستاصل نگاهم کرد 

 کجاست؟  _

 .حال به سمت کاناپه اشاره کردم و همقدم با مرد به سمتش رفتمبی 

ه زخمی که بسته بودم کیف کنارش و باز کرد روی دو زانو نشست و خیره ب 
و شالم و از دور زخم کنار زد؛ با دیدن نخ بخیه و گاز استریل فهمیدم طرف  

 .کردم برگشتواقعا پزشکه؛ به سمت من که خشک شده نگاهش می

 .چرا وایسادی؟ بشین کمکم کن_

رو  کنارش زانو زدم و سعی کردم بی توجه به خونی که داشت دلم رو زیر و 
 .گه از توی کیف بهش بدمای رو که میکرد هر وسیلهمی

کرد و  حسی بخیه میبا دقت مشغول کارش بود و با حرص خاصی بدون بی 
 ...شد مشخص بودهای حسام که هر لحظه بلندتر میاین از ناله

 :هام از سر گرفته شد و لب باز کردمناخوآگاه با درد کشیدنش دوباره اشک
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 !تر بزنین؟! همینجوری ضعف داره. خیلی دردش میادومشه یکم ار نمی_

 :برای یک لحظه مکث کرد؛ شاکی چشم دوخت بهم 

کنم؛ توام اگه نگرانشی به جای آبغوره گرفتن ساکت  من دارم کارم و می_
 .باش تا تمرکزم بهم نریزه. در ضمن این کله شق دردِ بیشتر از اینم حقشه 

 :اش به گوشم رسیدهدوباره مشغول بخیه زدن شد و زمزم

 !ی لجبازِ احمقپسره_

*** 

هام رو چند بار پشت سر هم روی هم کشیدم تا باالخره خوِن روی  دست
 .دستم پاک شد

از آشپزخونه بیرون اومدم و نگاهم موند روی صورت مردِ عجیبِ رویاهام؛   
خواب  هاش خبری نبود؛ انگار به یه ُسرُم به دستش وصل بود و دیگه از ناله

 .عمیق رفته بود 

 چجوری این اتفاق افتاد؟  _

دونستم اسمش هومِن به سمتش برگشتم؛ روی مبل  با صدای مردی که می
 .زدکنار کاناپه نشسته بود و به سیگارش پک می

 :شونه باال انداختم 

 .دونممنم نمی _

 :پوزخند تلخی زد  

 !دونی چجوری اتفاق افتاده؟ تو باهاش بودی، اونوقت نمی _

 .دونستم چه اتفاقی افتادهمستاصل سر تکون دادم، من واقعا نمی
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 .به سمِت مبِل کنارِ کاناپه رفتم و روش نشستم

 :با سکوت من دوباره به حرف اومد 

 !تو این دو سالی که رفیقشم دختر کنارش ندیدم، از کی باهاشی؟ _

ل  فقط نگاهش کردم. جوابی نداشتم که بدم، در اصل جواب منطقی و قاب  
 .باوری نداشتم 

کشید از  گفت پس چرا تا درد میگفتم من فقط پیداش کردم که میاگر می
بینمش که  هام میگفتم توی خوابشد، اگر هم مینگرانی نفست حبس می
 .کرد؛ پس فقط سکوت کردم به دیوونه بودنم شک می

 :با سکوتم انگار عصبانی شد  

ره توی دردسر یه  که وقتی میببین خانوم حسام کله خرتر از این حرفاست _
دختر و هم همراه خودش ببره ولی تو رو برده پس یعنی خیلی بهش نزدیکی  

و از خیلی چیزا خبر داری؛ منم رفیقشم پس بهم بگو تا از دردسر نجاتش  
 !بدم. دوباره با آدمای رسولی درگیر شده؟ 

 .آب دهنم رو با استرس قورت دادم 

جیک و پوک رفیقش خبر دارم و خبر نداشت که  کرد من از  این مرد فکر می 
ها با  شناسه، درست برعکس من که پنج ساِل شبرفیقش حتی من رو نمی

 .شم خوابم و بیدار میفکر اون می

 :های خشک شدم بیرون اومد باالخره صدام از بین لب

 .دونممن چیزی نمی_

 .این تنها چیزی بود که تونستم بگم  
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 :کالفه از جا بلند شد 

 .گیرمهر طور راحتی؛ اما بدون من خودم از حسام حساب پس می_

به ساعتش نگاه کرد و من انگار تازه متوجه ساعت شدم؛ دوازده شب بود و   
  !کردمن هنوز خونه نرفته بودم، قطعا خانوم جون شهیدم می

 آوردم؟حاال باید چه توجیحی می

 .ه تنهاستمن دیگه باید برم پرستارِ مادرم رفته، مادرم خون_

 :به حسام اشاره کرد 

اش کن... اگه احیانا بیدار شد و آب  تا صبح ممکنه تب و لرز کنه، پاشویه _
 .هاش بهش بدهخواست فقط در حد مرطوب کردن لب

 .تونستم بمونمهام گرد شد، من نمیچشم 

 :فکرم رو به زبون آوردم 

 .ن شام نگرانم میتونم بمونم. خانوادهمن باید برم نمی_

 :اخم کرد  

حسام نباید تنها بمونه، شانس گند من امیرعلی هم رفته سفر تا پس فردا  _
نمیاد، اگه االن بهش بگم فقط نگرانش کردم. اگه به بقیه هم بگم بعدا خود  

ام و میکَنه! هیچ راهی نیست، نبایدم تنها بمونه چون ممکنه  حسام کله
 !ب باال سرش بمونی؟تشنج کنه. یعنی انقدر برات مهم نیست که یه ش

 .هام موند رو صورت غرق در خوابش مستاصل نگاهم رو چرخوندم و چشم 
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ها نگاهش کنه؛  انقدر معصومانه خوابیده بود که آدم دوست داشت ساعت 
تونستم دروغ بگم این مرد پنج سال هر شب توی  به خودم که نمی

  .های من بود و برام مهم شده بودخواب

خواستم یه تار مو از سرش  ر مهم شده بود که حتی نمیعجیب بود ولی انقد
 ...کم بشه 

با دیدن اخم وسط پیشونیش لبخند رو صورتم نشست و دوباره ناخوداگاه   
 :حرف زدم

 !مونمباشه می_

 :هومن از جاش بلند شد؛ باالخره لبخند زد 

فهمم چرا حسام به دوستاش نشونت نداده و غایمت کرده. تو  االن می _
 .یلی خوش قلبی هستی دختر خ 

 .شناسه چاره خبر نداشت حسام اصال من رو نمیتلخندی زدم، بی 

 :به سمت حسام رفت؛ ُسرم رو از دستش در آورد  

االن خوابه اما اگه زیاد درد داشت یه دونه از اون کپسول آبیا که گذاشتم  _
 .رو اُپن رو بهش بده، دردش میوفته 

 .آروم سر تکون دادم 

 :مهربونی زدلبخند  

 .مواظب این رفیق کله خرم باش، فعال  _

 خداحافظ  _

 با رفتن هومن به سمت کیفم رفتم؛  
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 !سی و شش تا میسکال

 اوردم؟ ای میلبم رو با ترس گزیدم؛ حاال باید چه بهونه 

  .یکم فکر کردم و یک آن فکری تو سرم جرقه خورد 

که صدای عصبیش توی  ی نبات رو گرفتم، هنوز بوق دوم نخورده بود شماره
 :گوشی پیچید

 جانا _

  سالم_ 

 سالم و زهرمار، ما مردیم از نگرانی کجایی دختر؟ _

 :نگاهم رو به حسام دوختم و صدام رر مظلوم کردم  

کرد... ظهر  پیش مریمم، بیچاره باباش تصادف کرده دختره همش گریه می_
در درگیر حال  بهش خبر دادن از راه دانشگاه با هم رفتیم بیمارستان؛ انق

اشونم... تازه خوابش  ام و به کل یادم رفت. االنم خونهبدش بودم که گوشی
 !تونم تنهاش بذارم. مامانشم بیمارستاِن، دختره حال خوبی ندارهبرده نمی

 :صدای نبات شاکی شد 

 مردی یه زنگ بزنی؟ حاال باباش حالش خوبه؟ خب می _

 . حواسم به شماها نبودآره بیچاره خوبه... نبات باور کن اصال _

 :جون اومدصدای نگران خانوم

گه این ورپریده؟ کجاست؟ بیچاره اقاجونت داره کوچه قدم  نبات چی می _
 . رهرو می

 :صدای نبات آروم شد
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 ای فهمیدی؟ جون نگران نباشین. جانا صبح خونهپیش دوستشه خانوم  _

 :لحن مظلومم رو ادامه دادم

 .چشم میام  _

 .خداحافظ_

 .خداحافظ خواهری _

با قطع کردن موبایل لبخند زدم؛ خدا رو شکر نبات بود و االن مخ آقاجون رو  
 .کردداد و آرومش میهم شستشو می

از جا بلند شدم؛ مانتوم گلی شده بود، از تنم در آوردم.  یه تیشرت قرمز   
ی مبل خونی افتاده بود، شستمش و دم  رنگ ساده تنم بود. شالم گوشه

 .ویزونش کردمپنجره آ

 .لگن رو دوباره پر از آب کردم و با دستمال باال سر حسام رفتم 

دستم رو روی پیشونیش گذاشتم، همونجور که هومن گفته بود تب داشت.  
 .اش کردم تا تبش افتادیک ساعِت تموم پاشویه

 ...های سرکشم خیره شد بهشنفس راحتی کشیدم و دوباره چشم

تماما جذاب بود؛ نه تنها صورتش که قد و هیکلشم این  این مرد نماد یه مرد  
 .کردرو ثابت می

حیای من امشب هی روی سینه ستبرش  های بیلباس تنش نبود و چشم
داد برای اینکه سرت و بذاری  لغزید. بازوهاش جوری بود که جون میمی

 .روش

 .جام استغفراللهی گفتم و نگاهم رو به صورتش دوختم به این فکرهای بی 
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کرد؛ جالب بود اما خودمم از اینکه اینجا پیشش  اخم روی صورتش دلبری می
  .بودم ارامش داشتم 

 :اش کشیدم و ناخودآگاه زمزمه کردمدستم رو روی موهای کنار شقیقه

 ...از پیِش تو راهِ رفتنم نیست_

 .هام رو بستم سرم رو کنار سرش روی کناپه گذاشتم و پلک

دونم کی خوابم  هام استراحت کنه اما نمیپلک خواستم چند دقیقهفقط می
 .ام برد، یه خواب عمیق با تکرار رویای پنج ساله

دونستم اسمش حساِم و  من و قایق شکسته و آغوش مردی که حاال می
 ...هامون که دوخته بودیم به قایق شکسته چشم

 

*** 

 |حسام|

 

کردم... دیدم تار بود،  هام رو باز  با احساس درد عجیبی توی شکمم چشم
  .چند ثانیه طول کشید تا به خودم بیام

 .صورت دختری کنار سرم بود و خودش نشسته خوابش برده بود

ابروهام باال پرید و تو جام نیم خیز شدم؛ تموِم تنم درد بود و رد چاقوی   
 !کرد جدیدی روی تنم خود نمایی می

و سعی کردم اتفاقات اخیر رو   هام رو باز و بسته کردمبا درد چند بار چشم 
به خاطر بیارم، توی سرم انگار یه نوار پلی شد؛ اولین صحنه دعوام با اون  
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غول تشن بود و بعد فرارم برای اینکه نتونن صورتم رو تشخیص بدن و  
شناساییم کنن، پناهم به اون خرابه که مثل یک پناهگاه بهش پناه بردم و در  

 .ری که پیدام کرده بود اخر صورت غرق اشک و شوکه دخت

این دختر همون دختر بود... این یعنی نه تنها نجاتم داده بود بلکه پرستاری   
 !حال ناخوشمم کرده بود

 پس این هومن لعنتی کجا بود؟ 

با یاد اینکه هومن شب رو حتما باید خونه پیش مادر مریضش بگذرونه   
ه به خاطر حال بدم  های پازل و کامل کرد؛ یعنی این دختر غریب ذهنم تیکه

کنارم مونده بود؟ اما چطور؟ مگه خانواده نداره؟ اصال چجوری انقدر به یه  
 !مرد مشکوک اعتماد کرده؟

ناخوداگاه نگاهم چرخید و ُسر خورد رو صورت غرق خوابش؛ زیادی معصوم   
 .شدرسید و عجیب اینکه همین چهره معصوم جذاب دیده میبه نظر می

  .گ تکون دادم و لعنت برشیطونی فرستادمبا این فکر سرم و گن 

درد شکمم طاقت فرسا شده بود اما من دردهای بدتری و تحمل کرده بودم،  
کردم و توی بازار  همون روزها که برای در آوردن یه لقمه نون سخت کار می

 .کردم بار کول می

کردم  همون روزها که صبح تا شب از دوازده سالگی هم درس خوندم هم کار   
ها به خاطر یه سری از خدا  نپاچه، اما تموم اون زحمتام از هم که خونواده

 .بیخبر از بین رفته بود

 .خواستم به هدفم برسم این تازه اولش بود من به درد عادت داشتم و اگه می
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از جا بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم؛ روی اُپن یه بسته مسکن بود،  
 .د احتماال هومن گذاشته بو

 .دوتا قرص و با یک لیوان آب سر کشیدم

خواست اما با این حالم ممکن  بدنم کوفته بود و دلم یه دوش حسابی می 
 نبود؛ 

 .های آهسته به سمت اتاق رفتم، یه تیشرت مشکی ساده تنم کردمبا قدم 

 .صدای اذان بلند شد؛ از توی اتاق بیرون زدم و به سمت دستشویی رفتم 

رسید که چاقو  دیدم عمرا به فکرش هم نمین اگر کسی میبا طرز راه رفتن م
 .خوردم

 ...چند بار دست و صورتم رو شستم و در اخر وضو گرفتم

کرد یاد خدا بود و چقدر آدمی که بهش این روزها تنها چیزی که ارومم می 
 ...تبدیل شده بودم با خدا فاصله داشت 

کردم و مشغول راز و نیاز با    تر از کاناپه پهنجانمازم رو چند متر اون طرف 
بارم به دادم رسیده بود و  خدای خودم شدم؛ خدایی که با تموم بد بودنم این

 ...د قبل از رسیدن به هدفم بمیرمنذاشته بو

هام قفل شد توی دو  با گفتن تشهد و سالم سرم رو چرخوندم و چشم 
ی از  کرد؛ یه حس که ترکیب جفت چشم سبز که با یه حس خاص نگاهم می

 .تعجب و مهربونی بود

هایی که شبیه جنگلی  ها شد، چشمدونم چرا اما نگاهم قفل اون چشمنمی 
 ...شورانگیز بود

 .شدی یه جنگل سرسبز که غرقش می 
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 :هام رو کندم و لب باز کردمباالخره چشم

  سالم _

 :لبخند هول و مهربونی زد

 .سالم، قبول باشه _

 :آروم سر تکون دادم 

  قبوِل حق_

 .هام توی هم رفتشکمم تیر کشید و اخم

 :نگران از جا بلند شد و به سمتم اومد، کنارم زانو زد 

 .خوبی؟ اقا هومن گفت نباید بهت فشار بیاد_

 .لبخند زدم؛ یه لبخند که پر از تعجب بود 

این دختر نه تنها پرستاریم رو کرده بود که حاال حتی نگران درد کشیدن من   
 ...بود

 .ببخشید شما خیلی زحمت کشیدید خوبم؛  _

 :آروم سر تکون داد  

 .من کاری نکردم، فقط شما تنها بودید و حالتون بد، برای همین من موندم  _

 !اخم کردم؛ چطور انقدر به من اعتماد داشت؟

 اتون چی؟ خانواده_

 :شونه باال انداخت 

 .گفتم پیش یکی از دوستامم؛ بهم اعتماد دارن_

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 :ابرو باال دادم

 اونا به تو اعتماد دارن اما تو چطور به یه غریبه انقدر اعتماد داری؟ _

 :سر تکون داد و لبخند آرومی زد

شما زخمی بودی، پس اگر قصد و نیت سویی هم داشتی که من مطمئنم  _
شدم. دوستتونم چون من همراه شما بودم بعید  نداشتی من حریفت می

 .خواست کاری بهم داشته باشهدونم میمی

 .وم سر تکون دادم جوابش قانع کننده بودآر 

 .ممنون که مراقبم بودی _

 :از جا بلند شد و به ساعت نگاه کرد، شش صبح بود

 .من دیگه برم؛ آفتاب هم دیگه طلوع کرده، شما هم مراقب خودتون باشید_ 

 .گیرم صبحونه بخورید بعد برید، براتون آژانس می_

 :شونه باال انداخت 

 .نه باید برم _

 ...انتوش رو تنش کرد و من نگاهم موند روی موهاش م 

 :موهای پر پیچ و تابش که عجیب من و یاد این شعر انداخت

 "گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست"

 !نگاه دزدیدم؛ من چم شده بود؟ انگار مغزمم تکون خورده

 شالش رو سرش کرد و بهم نگاه کرد؛ 

 ...نگاهی که پر شده بود از نگرانی 
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خوام بپرسم چجوری این  دردتون گرفت مسکن رو اپن هست؛ نمی اگه _
اتفاق افتاد چون به من ربطی نداره، اما خواهشا مراقب خودتون باشید...  

 .زندگی خیلی کوتاهِ 

 :لبخند ارومی زدم 

 .ممنون از اینکه مراقبم بودید _

 :گوشیش رو از روی میز برداشت و آخرین نگاه و بهم انداخت

  خدانگهدار_

ها بود  دونستم، دختری که مثل فرشتهرفت و من حتی اسم این دختر و نمی
 .دیدمش و من جونم و بهش مدیون بودم اما احتماال دیگه هیچوقت نمی

شه؛ کسی که با تموم  ها کم پیدا میبا خودم فکر کردم چقدر از اینجور آدم 
 ...غریبگیش برات نگران باشه

*** 

 

 |جانا |

 

 روی قلبم گذاشتم؛ با بستن در دستم رو

وار خودش رو به  ها دویده و قلبش دیوانهای بود که ساعتحالم حاِل دونده 
  .کوبه و حاال حاال قصد آروم شدن ندارهدر و دیوار می
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خبری از دو سرعت نبود اما من با شنیدن اون صدای بم، اون ژست موقع  
م از دستم در رفته  اش افسار قلب نماز خوندن، اون نگاه و اون تشکر مغرورانه

 ...بود

حالم عجیب بود؛ من تازه یک روز بود که این مرد مشکوک و مبهم و دیده   
 ...هام بود اما حاال توی بیداریم بودم اما برام غریبه نبود. پنج سال توی خواب

 .قلبم با دیدن این غریبه آشنا افسار پاره کرده بود 

 ...وام نکنهاش زده بودم بیرون تا حال دلم رساز خونه 

های آروم هوای دم صبح رو نفس کشیدم و به جای آرامش آشوب  با قدم
 .شدم

دیدمش، فکر کنم این آخرین  غم تموم عالم توی دلم نشست؛ دیگه نمی 
 .کردمدیدار بود و حاال باید به دیدنش توی خواب اکتفا می

ی گرفتم  آه پر افسوسی کشیدم! خیابون خلوت بود. با موبایل تاکسی اینترنت 
 .اش از جلوی چشمم کنار نرفتو تا رسیدن ماشین چهره

بغض داشتم و این بغض با گوش کردن آهنگ در حال پخش توی ماشین  
 :تبدیل به اشک شد؛ اشکی که ناخوداگاه بارید 

 تو از شهر غریبه بی نشونی اومدی  "

 تو با اسب سفید مهربونی اومدی  

 تو از دشتای دور و جاده های پر غبار  

 برای هم صدایی  

 همزبونی اومدی  
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  تو از راه میرسی پر از گرد و غبار 

 تموِم انتظار میاد همرات باهات 

 چه خوبه دیدنت  

 چه خوبه موندنت  

  چه خوبه پاک کنم غبار و از تنت 

  غریبه آشنا دوستت دارم بیا

 من و همرات ببر به شهر قصه ها 

 بگیر دست من و تو اون دستات  

 سقفمون یکی باشه باهم چه خوبه  

  بمونم منتظر تا برگردی پیشم 

 "...تو زندونم با تو من ازادم

 اس؟خانم، این خونه_

هام رو پاک کردم. جلوی در عمارت بودیم؛ کرایه رو  با صدای راننده اشک 
 .حساب کردم و پیاده شدم 

  جون برای نیومدنم برام مهم نبود! مهمدیگه حتی دعواها و غرغرهای خانوم
 ...خواستی اون مرد رو میقرارم بود که دیدار دوبارهدل بی

 ...واقعا من چم شده بود؟! این رفتار نرمال نبود 

 .کلید رو توی در انداختم و وارد شدم 

 .حتی منظره باغ و حال و هواش هم نتوست سرحالم کنه 
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  .ی خودمون رفتم و در رو باز کردمبه سمت خونه 

اجون نبود و این نشون میداد که رفته تا نون تازه  طبق معمول خبری از آق
 :جون اما توی آشپزخونه بود؛ با دیدنم اخمو به سمتم برگشت بگیره. خانوم

گفتین گاوی، گوسفندی،  به جانا خانوم از این طرفا؛ خوش اومدین. میبه_
 .کشتیم چیزی براتون می

 :ای کشیدمپوف کالفه 

 .سم بعد شروع کن جون، بذار از راه بر سالم خانوم_

 :هاش عمیق تر شداخم 

دی... معلومه از دیشب کجا  چشمم روشن، چشم سفید جوابم که می_
 !بودی؟

 .پشت میز نهارخوری چهارنفره وسط اشپزخونه نشستم 

موندم، حالش خوب نبود. االنم خیلی بی  گفتم که باید پیش دوستم می _
 .ام ببخشید اگه دیر زنگ زدمحوصله

 .مع شد؛ انگار نرم شده بود هاش جاخم 

 حاال االن حال باباش بهتره؟  _

 لبم رو از تو گزیدمـ  

 ...از دیشب تا حاال کلی دروغ گفته بودم

 .آره... خدا رو شکر خوبه _

 .آروم سر تکون داد و چای دم کرد  
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 .خبر بری جاییاخدا رو شکر... دیگه نبینم بی _

 .لبخند زدم، یه لبخند خسته 

 اش رو بوسیدم بلند شدم و گونهاز جا 

 .دم عشق جاِن منچشم قول می _

 .کنارم زد و به سمت یخچال رفت  

خُبه... خُبه... حاال زبون نریز، برو نبات رو بیدار کن کالس داره؛ خودتم یه   _
دوش بگیر خستگیت در بره بعد بیا یکم تو عمارت کمک من، امروز صنم  

 .خانوم مهمون دارن 

 :ام جمع شد اون زن مغرور قیافه با شنیدن اسم 

 !مگه گلی و دخترش نیستن؟ _

 :چپ چپ نگاهم کرد 

 .تنبل خانوم اونا هستن ولی من بازم دست تنهام _

 .ناچار سر تکون دادم و با غرغر به سمت اتاق رفتم  

با دیدن نبات که توی یک خواب عمیق بود لبخند زدم و اروم به سمتش   
 .رفتم

 خانوم پاشو ساعت هفِت مگه تو کالس نداری؟ نبات... نبات  _

 :توی جاش غلت خورد

 .اه ساکت شو جانا خوابم میاد _

 :هام گرد شدچشم 
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 !خوای بری سر کالست؟ پاشو ببینم کالس داری... قیامت شده که تو نمی _

 :هاش رو باز کرد و چپ چپ نگاهم کرد الی چشم 

 .روز کالسامون عوض شده، امروز کالس ندارم_

 :کوک نگاهش کردممش

چند وقته یه جوری شدیا، فکر نکن حواسم نیست. همش داری کالسات و  _
 .پیچونی؛ اینا از تو بعیدهمی

 .خیز شدتوی جاش نیم 

 .تو که نمیذاری آدم بخوابه... چه مشکوکی؟ کالس ندارم دیگه  _

 :شونه باال انداختم 

ش گرم درنا درست  باشه منم گول خوردم؛ خواهر اروم من این روزها یا سر  _
کردنه یا سرش توی دفتر اسرارآمیز و عجیب غریبشه یا به باال رفتن از  

درخت و اب بازی و خرید و رقص مشغوله؛ این رفتارهات مشکوکه... انگار تو  
 نبات سابق نیستی. اون نبات اروم کجا تو کجا؟! چه خبره؟ 

 :ادام رو در اورد 

ودت مشکوکی! دیشب به مریم  خواد نگران من باشی خچه خبره؟ تو نمی_
زنگ زدم روحشم خبر نداشت که تو کجایی... راستش و بگو کجا بودی؟ تا  

 .جون نگفتم به اقاجون و خانوم

ی حسام خوابم برده بود و یادم  هام گرد شد. لعنتی دیشبم غرق چهرهچشم
 ...رفته بود به مریم بسپرم

 ...خب... من _
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 :از جا بلند شد 

شورم، توام لباست رو عوض کن و دوتا  صورتم رو می رم دست و من می _
 .چایی ببر تو باغ که هم یه چایی بخوریم... تا من ازت اعتراف بگیرم

 :دو دل نگاهش کردم که هشدارگونه انگشتش رو به طرفم گرفت

 .فکر پیچوندنم رو هم نکن که بد برات دارم_

د همه چیز و به نبات  ای کشیدم... حاال بای از اتاق بیرون رفت؛ پوف کالفه 
خواست و بعد هم یک خواب طوالنی،  گفتم. دلم یه حموم حسابی میمی

 ...خوابی که توش حسام رو ببینم 

با تشویش سرم رو تکون دادم؛ حالم رو به راه نبود... یعنی میشد دوباره توی  
 واقعیت ببینمش؟ 

 .هام رو عوض کردم و از اتاق بیرون زدملباس 

چیدن میز صبحانه بود؛ دوتا چایی ریختم و به سمت در  جون مشغول  خانوم
 .رفتم

 :صدام کرد

 .کجا؟ میز رو چیدم _

 :شونه باال انداختم  

ریم توی باغ یکم حرف بزنیم بعد میایم... االن آقاجونم میاد شما  با نبات می_
 .هم دوتایی صبحانه بخورید

 :چپ نگاهم کرد ریزخندیدم که چپ

 .دی چشم سفی حیا کن دختره_
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لب گزیدم و به سمت درخت انار رفتم. درختی که جدیدا با نبات به اون  
 .کردیم دادیم و درد و دل میتکیه می

روی عمارت پارک بود و انگار  نگاهم رو دور باغ چرخوندم؛ دوتا ماشین روبه
ی گلی به سفر  یکیشون برای پسر خانواده بود که از زمان ورود ما به گفته

کی هم برای کیانی بزرگ. صنم خانومم که راننده شخصی  رفته بود... اون ی
 .داشت

به غیر از صنم خانوم کسی رو از خانواده کیانی ندیده بودم؛ کنجکاو هم   
 .نبودم که ببینم... انقدر خودم درد داشتم که وقت این کارها نبود

اش جدی بود و این یعنی  با دیدن نبات فکر و خیاالتم رو پس زدم... چهره
 .ابی گیر افتاده بودم من حس

 .کنارم نشست و یه چایی رو از توی سینی برداشت  

 .شنوم خب می _

 :کالفه نگاهش کردم 

 ...خب... راستش _

 :اخم کرد  

 مِن نکن... کجا بودی جانا؟ مِن _

 :آروم سر تکون دادم 

 .کنیاگه بگم باور نمی _

 .کنم تو بگو من باور می _

 :کردمهام رو بستم و لب باز چشم 
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 .کابوسم به واقعیت تبدیل شد _

 چی؟ _

 .صداش زیادی شوکه و بلند بود  

 :اخم کردم  

 . هیس... اروم_

 تو چی گفتی؟  _

 .مضطرب نگاهش کردم

ی ماجرا رو  داد... همهاش حال دیشب بهم دست میانگار با تعریف دوباره 
 .اش مو به مو گفتم، از دیدن حسام توی اون خرابه تا موندن تو خونه

شد اما لحنم انقدر جدی و صادق بود که  هاش درشت تر میهر لحظه چشم 
 .باور کنه

 :مظلوم نگاهش کردم 

شم نبات، من دیدمش توی واقعیت... خودش بود عین  دارم دیوونه می _
 هام... اینا یعنی چی؟ من چرا تونستم آینده رو ببینم؟ چرا نبات؟ خواب

 :و گیج و مضطرب لب زد مستاصل نگاهم کرد و دستم رو گرفت   

ای که مربوط به اون مرده... جانا تو چند ساله که داری توی  اونم آینده _
بینیش... حاال هم که اون کابوس که از قضا مربوط به اوت  هات میبخوا

دلیل  مرد هستش رو دیدی و تبدیل به واقعیت شده.... به نظرم این بی
رو سمت اون مرد بکشونه. انگار  نیست جانا... انگار خواست خداست که تو 

 !دونم یه ربطی بین شما دوتا هست ولی چی و نمی
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 :پر غصه سر تکون دادم  

تونم  کنم باشه اونوقت دوباره میدونم؛ شاید حق با توئه که دعا مینمی_
 .ببینمش 

 :بار نگاهم کرد غم 

اگر ادم خطرناکی باشه چی؟ اگر بهت آسیب بزنه چی؟ اگر دوباره قسمت  _
 ه و همو ببینین اما اون باعث آسیب رسیدن به تو باشه چی؟ بش

 !اشلبخند زدم... یه لبخند که توش امیدواری بود؛ امید دیدار دوباره

 ...هر چه از دوست رسد نیکوست  _

 :نبات شوکه نگاهم کرد

 !جانا_

 :از جا بلند شدم و نذاشتم ادامه بده  

 .حال نصیحت شنیدن رو ندارم_

های متعجبش به  م خسته از فشاری که روم بود جلوی چشمابا پایان جمله
 .سمت خونه رفتم 
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 "ی درنای کاغذی فصل دوم:افسانه "

 

 |امیرعلی|

 

 .چمدونم رو برداشتم و سوار اولین تاکسی شدم 

این روزها کارهای شرکت زیادی درهم و برهم شده بود و حاال هم قبول   
بستن قرارداد خستگی این سفر کاری رو روی تنم  نکردن شرکِت الوند برای 

دونستم چجوری به بابا توضیح  گذاشته بود؛ انقدر داغون شده بودم که نمی
 .بدم

 !خسته بودم اما خستگیم فقط مربوط به کار و سفر کاری نبود 

 ...کردماحساس پوچی می

دن، نه  کرد؛ نه کار کر ام نمیگشتم هیچ چیزی توی دنیا هیجان زدههر چی می
 !ترش خوشگذرونی، نه مهمونیای رنگارنگ با دخترای رنگارنگ

 ...جسمم تو سن بیست و پنج سالگی بود اما روحم شبیه یه آدم صدساله 

انقدر تفریح کرده بودم و انقدر همه چیز داشتم که هیچی دیگه به چشمم   
 !نمیومد 

 .با صدای زنگ گوشیم از این فکر و خیال بیرون اومدم 

  .ی دستم راننده صدای ضبط رو کم کردبا اشاره

 .اسم روی صفحه هومن بود

 :جواب دادم 
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 بله؟_

 !بله و زهرمار یه جانم بلد نیستی بگی؟ _

 :ای کشیدمپوف کالفه 

 .امات و ندارم خستههومن اصال حوصله_

خب حاال توام یه ذره اخالق نداریا، البته شما خاندانن اینجورین... هم تو،  _
 !گیریدحسام فقط پاچه میهم اون  

 ...دونی حسام خط قرمز منه پس شوخیهومن می_

خب بابا من اصال غلط کنم پشت حساِم شما بد بگم خوبه؟ فقط زنگ زدم   _
 ببینم باالخره رسیدی؟ 

 .رم خونهآره سوار ماشین شدم... دارم می _

 .خوبه... برو استراحت کن شب باید بریم صفاسیتی حسابی بترکونیما  _

 :خسته سر تکون دادم

 .من نمیام... حال ندارم _

 خوای بری خونه چیکار؟ خود! میبی _

 بشینی وردل مامان و بابات؟ 

 .خوام برم بگیرم بکپمام مینخیر خسته _

 .ریم خب بکپ! شب می_

 با تو بحث کردن فایده نداره، کاری نداری؟  _

 .باید بیای منتظرم... به حسام هم گفتم _
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 :هام گرد شد و متعجب ابرو باال انداختم چشم

 !گفت میاد؟_

 .شناسیش که حوصله مهمونی رو ندارهنه بابا گفت کار داره... می _

گی فکر کنم گفته میاد؟ منم عین حسام گفتم نمیام  پس چرا یه جوری می _
 .حوصله ندارم

ا خواهر  تو که امشب حوصله نداری وگرنه پایه ثابت خودمی. بیا که قراره ب_
 .مهسا آشنات کنم 

 مهسا کیه؟  _

 .جدیده... جوِن تو خواهرش خوب چیزیه، خوشت میاد _

 :ریزخندیدم 

  از چه نظر خوب چیزیه دقیقا؟_

  :صداش شیطون شد

کنه، امیرعلی به جون تو یه هیکلی داره که اصال ببینیش  فیتنس کار می_
  .ناخودآگاه یاد جنیفر میوفتی 

 .ام رو بگیرمجلوی بلند شدن صدای خندهنوچ زیرلبی کردم تا  

  .نوچ... خاک برسرت که دکتر مملکت نباشی_

  .دکترام دل دارن خب مهندس _

 .لعنت بر شیطون، میام قطع کن سرم درد گرفت_

 !لیتر مستر کیانییوباشه، پس سی _
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 .خداحافظ _

کردم  تماس رو قطع کردم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم. حاال که فکر می
تونست حال و هوام رو عوض کنه، البته یه خوشی  فتن به مهمونی میر 

 .بردزودگذر که خأل کامل درونم و از بین نمی

 .هام رو بستم سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم

 .انقدر خسته و داغون بودم که بعد از چند ثانیه خوابم برد 

  آقا... آقا _

 :گ به راننده نگاه کردم هام رو باز کردم و گن آروم الی پلک

 بله؟  _

 .گفتید، رسیدیماین آدرسی که می _

 .تازه نگاهم ر و به اطراف دوختم  

جلوی در عمارت بودیم؛ کرایه رو حساب کردم و با برداشتن چمدون پیاده   
 .شدم

ی باغ خواب رو از سرم  کلید رو توی در چرخوندم و وارد شدم؛ هوای تازه 
 .پروند 

 .برداشتم  به سمت خونه قدم 

مامان و بابا و حتی حسام از اومدنم خبر نداشتن؛ چون قرار بود بیشتر بمونم  
 .اما با بسته نشدن اون قرارداد کوفتی دیگه حسی برام نمونده بود

داد خدمتکارها مثل  وارد عمارت شدم، سر و صداهای آشپزخونه نشون می
 .همیشه در حال کار هستند
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ها رفتم و با رسیدن  ایجاد نکنه؛ به سمت پله چمدونم رو بلند کردم تا صدا 
 .به طبقه باال چمدون رو کنار در اتاقم گذاشتم و به سمت اتاق مامان رفتم

در اتاق باز بود؛ با دیدنش لبخند روی لبم نشست؛ دستش یه کتاب بود و  
 ...انقدر محو کتاب بود که متوجه ورودم نشد

 :لبخندم بوی شیطنت گرفت 

 !بانوسالم بر صنم  _

 .های گرد شده به سمتم برگشتبا چشم 

 :ام رو بیشتر و بیشتر کرد با دیدن تعجبش ریزخندیدم و لحنش خنده 

 .ی پرروسالم و زهرمار؛ ترسوندیم پسره_

 :ای کردمام رو قطع کردم و اخم مصنوعیخنده

 یعنی از دیدنم خوشحال نشدی؟  _

 :با لبخند نگاهم کرد  

 .برنگشتی مادر؟ دلم برات یه ذره شده بود چرا زودتر _

 .آره از استقبال گرمتون کامال معلوم بود_ 

 :ای درهم به سمتم اومد و گوشم رو پیچوندبا چهره

 !آی_

 ترسونه اخه؟ زهرمار بچه پررو، آدم مادرش و می_

 :با لبخند پیشونیش رو بوسیدم 

 .این بچه پررو قربون شما که صنم بانو  _
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 .لبخندزنان نگاهم کرد؛ روی کاناپه کنار اتاق نشستیم 

 خوش گذشت؟  _

آروم سر تکون دادم. با فکر به اون سفر کذایی که فقط برام خستگی   
 :داشت لبخند از لبم پرید 

دونم جواب بابا رو چی  بد نبود ولی نتونستم قرارداد رو ببندم... حاال نمی _
 .بدم

 :وی صورتم کشید اخم ریزی کرد و متفکر دستش رو ر  

فداسرت مادر، من مطمئنم تو تالشت و کردی... نگران باباتم نباش من  _
 .زنم باهاش حرف می

 :لبخند زدم

آخ دمت گرم صنم بانو؛ خودت رگ خواب کیانی بزرگ و بلدی راضیش کن با  _
 .اتهای زنونهحربه

 :چپ نگاهم کرد چپ

 !ادبزهرمار بی_

 :از جا بلند شدم 

ادر من؟ خب راست میگم دیگه. تو دوتا چشم و ابرو میای  ادب چیه مبی _
 .اون سریع کوتاه میاد

 :اش رو خورد و هشدارگونه صدام کرد خنده 

 !امیرعلی _
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باشه مادرِ من... اصال به من چه؟ من رفتم بخوابم. ذاتا شبم نیستم که   _
 .کنی دعوام کنه خودت رامش می

 اونوقت شب کجایی دقیقا؟  _

 .ریم بیرونداریم میبا هومن _

 .بذار برای یه شب دیگه، امشب مهمون داریم  _

 :کنجکاو نگاهش کردم

 کی؟  _

 .خانواده شهریاری دارن میان  _

 :اخم کردم 

 .رمخب پس من حتما می_

 !امیرعلی_

امیرعلی نداره مادرجان... من حوصله اون شریک از خودراضیِ بابا با اون  _ 
تا من قرار هم نبوده امروز باشم بهشون بگو دخترای چپر چالقش رو ندارم. ذا

 .هنوز مسافرتم

 :به سمت در رفتم دوباره صدام کرد 

 !امیرعلی _

 :به سمتش چرخیدم، خیره و جدی نگاهم کرد 

راه اینا چیه مگه  دونی دلیل بابات برای دعوت راه و بیتو خودت خوب می _
 !نه؟

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

  :پوزخند تلخی روی لبم نشست  

ِ خوب می_  من... اما بابا یادش رفته که اگر بخواد من و اجبار کنه  دونم مادر
 .دمشده برم گلی رو با اون سن و سالش بگیرم تن به این وصلت نمی

 .اش لبخند کمرنگی زدممادرم ریزخندید و من از خنده

کمی روی صورتم مکث کرد بعد لب باز کرد، عجیب اینکه صداش دیگه   
 :سید ر جدی نبود بلکه غمگین به نظر می

 امیرعلی؟  _

 .جانم _

 .ناهار بخور بعد بخواب  _

 .نه توی هواپیما خوردم، االن فقط خوابم میاد  _

 امیرعلی؟ _

 !خواست یه چیزی بگهکالفه نگاهش کردم، دو دل نگاهم کرد؛ انگار می

 خوای بگی؟ که ربطش دادی به ناهارِ من؟جانم مادر چی می _

 حسام هم امشب باهات میاد؟ _

 .هوا اشکی شد هاش بیآوردن اسم حسام چشمبا 

 .هام رو با غم روی هم فشار دادم چشم 

 .نه... نمیاد _

 حالش خوبه؟  _

 :ابرو باال انداختم 
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 .هنوز بهش سر نزدم ولی پشت تلفن خوب بود _

 :آروم سر تکون داد  

  .باشه برو بخواب مادر _

 .از اتاق بیرون اومدم 

دونستم  دلتنِگ مامان حالم و بد کرده بود؛ خوب میهای اشکی و دیدن چشم
  .کنهدلتنگی مثل خوره به جون آدم میوفته و آدم رو نابود می

خواست با هم رو در رو بشن و حرف بزنن اما چه کنم که هردوشون  دلم می
 .مثل هم لجباز بودند

 .مشونه باال انداختم و به اتاقم رفتم تا بلکه باالخره چند ساعتی بخواب 

 

*** 

 

آخرین نگاهم رو به آیینه انداختم و با مطمئن شدن از ظاهرم از اتاق بیرون  
 .زدم

های کذایی  داد خدمتکارها برای اومدن مهمونسر و صداهای پایین نشون می 
  .هنوزم مشغول به کار هستند 

 .ها پایین رفتمای کشیدم! از پلهپوف کالفه

 .آشپزخونه بود خبری از مامان نبود؛ انگار اونم توی  
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تونستم تا حواسش نیست برم مگرنه  با این فکر لبخند زدم؛ خدا رو شکر می 
داد که یه امشب رو مهمون داریم و  با اون اصرارِ صبح بازم بهم گیر می

 .ی این مهمونای زیادی ناخونده رو نداشتمبمونم، منم اصال حوصله

ت؛ نفس عمیقی کشیدم   رفاز در عمارت بیرون اومدم. هوا رو به خنکی می
 .هوای باغ سرحالم کرد

 ...زد ماشینم از دور بهم چشمک می

 .لبخند عمیقی زدم و به سمتش خرکت کردم

 .این چند روز دلم حسابی براش تنگ شده بود 

 .صدای زنگ گوشی موبایلم بلند شد 

 :بازم مثل اکثر اوقات هومن بود 

 بله؟_

 کجایی؟  _

 کجایی؟ دارم راه میوفتم؛ تو _

 .رم باال توام زود بیامن رسیدم دارم می_

 .باشه دارم میام فعال _

 .رسونهراستی... امیرعلی خواهر مهسا رو آوردم سالم می _

 :در ماشین رو باز کردم؛ نیشخند زدم

 .سالمت باشه...توام به جنیفرجونم سالم برسون_

 ...تو روحت _
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نشدم. نگاهم موند روی   های هومنابروهام باال پرید؛ دیگه متوجه حرف
ی چند متری ماشین قرار داشت. به خاطر فاصله و  درختی که در فاصله

 .تاریکی هوا زیاد چیزی معلوم نبود اما انگار یکی باالی درخت بود 

 !هو... امیرعلی با توام_

 :ی صدای هومن شدم انگار تازه متوجه 

  هوم؟ _

 گم؟ دوساعته دارم چی میهوم و درد... اصال حواست هست من _

 .هومن دارم میام دیگه قطع کن  _

 ...وا تو _

 .نذاشتم ادامه بده خودم قطع کردم  

 نگاهم دوباره سر خورد روی درخت،  

کنجکاو شده بودم؛ پاهام بی اختیارِ من از سر کنجکاوی به اون سمت   
 .حرکت کردند 

 .هام گردتر شد با هر قدم نزدیک شدن به درخت چشم 

 ...کَنده شو دیگه! چقدرم اون باالس اَه _

جان؟! البته هنوز  مردی دوتا هم رو شاخه پایین در بیاری درختخب می 
جان یکم  خوام دیگه؛ جون مادرت کَنده شو... درختها اما من مینرسیده

خوام نرسیده بخورمشون،  تر خب، باور کن نمیات و بیار پایینشاخه
 !ن... وایی کَندم آخ جون خوام خشکشون کنم برای تزییمی

 :ی درخت کشیددستش رو روی شاخه
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 !آفرین درخت جون... یکم غر زدم ولی دمت گرم کمکم کردی... ماچ بهت  _

 این دیگه کی بود؟  

  !و چله گیره خلام سر راه من قرار میام گرفته بود، هر کیخنده

 ...زنهداره با درخت حرف می

ی درخت فاصله گرفت و به این  دختر از تنه  ام رو خوردم؛لب گزیدم و خنده
 .سمت برگشت 

 ...هنوز روی شاخه نشسته بود  

 :با دیدن من جیغ خفیفی کشید 

 !هی... تو دیگه کی هستی؟_

نگاهم توی صورتش چرخ خورد، به خاطر تاریکی زیاد اجزای صورتش  
 .مشخص نبود

 :از صدای طلبکارش ناخودآگاه اخم کرده بودم 

 !دیگه کی هستی؟ در اصل تو   _

 .خب من نباتم –

 گیج نگاهش کردم؛ چیه؟  

 ای؟ هان؟ تو چی _

 .ی سرایدارنباتم... نبات، نوه _

 .ریزخندیدم؛ این دختر واقعا کم داشت 

 .منم شکالتم، از اشناییتم بسیار خوشبختم  _
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 :شاکی نگاهم کرد 

گم؟ تو  نه تو نمکدونی، بامزه اسمم نباته! اصال من چرا اسمم رو به تو می_
 هستی؟   خودت کی

 هستی؟  در اصل تو کی _

 ...گفتم که _

 گفتی؟ _

 ...من که نباتم، اما فهمیدم تو _

 :لحنش رو بامزه کرد  

ام اسمم رو  کنی. یه بار دیگهگم رو تکرار میای! چون هر چی من میطوطی _
 !ات مسخره کن تا این میوه رو بندازم پس کله

 !اعصاب بودتر زیادی بامزه و بیلبخند روی لبم نشست. این دخ  

طوطی به تو بیشتر میاد... باالی درخت که هستی، میوه نرسیده رو که   _
 ...زنی؛ تازه حیِف طوطیمیکَنی، با درخت که حرف می

 :آه پر تاسفی کشیدم 

 !ای! دیوونهتو دیوونه _

 .روی شاخه جا به جا شد؛ انگار زیادی حرصی شده بود 

 ...ببین آقا پسر  _

 .صدای شکستن شاخه بلند شد و صدای دخترک قطع 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ی درخت رو از بین بردم و توی یه حرکت کامال  ی چند سانتیم با تنهفاصله 
 .ی این اتفاقات توی چند ثانیه رخ داده بود غیرارادی روی هوا گرفتمش، همه

 .هاش رو تا ته باز کرد اش رو بیرون داد و چشمنفس حبس شده 

 .ی یک وجب بود ی صورتش با صورتم به اندازهفاصلهحاال  

 .نگاهش چرخ خورد توی صورتم و نگاهِ منم مشغول آنالیزش شد 

 ...دختر زیبایی بود 

 .در عین سادگی صورت لوندی داشت  

ای که متوسط بود اما  ای و بینیهای قلوهای تیره، لبهای درشت قهوهچشم 
اردهای من با وجود ساده بودنش از  به صورتش میومد. در کل طبق استاند

گرفت! امتیاز قابل قبولی بود، لبخند روی لبم نشست...   صد، هشتاد رو می
هوا مشت  بعد کمی خیرگی باالخره اون زودتر از من به خودش اومد و بی

 !ام کوبیدمحکمی تو شونه

 .بذارم زمین_

مکش کرده  هام گرد شد؛ این دختر خروس جنگی بود. خیر سرم مثال ک چشم 
 !بودم

 .گذاشتمش روی زمین 

 :اخم کرده نگاهش کردم 

 وحشی... تشکر بلد نیستی؟ _

 : شاکی نگاهم کرد 

 .تشکر؟! تو خودت یهو پیدات شد و باعث افتادنم شدی_
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 ای؟من؟ تو رفتی باالی درخت مگه گربه _

 :سرش رو کالفه تکون داد 

 .بحث با تو فایده نداره، اعصاب خورد کن_

  .نازک کرد و بالفاصله با چند قدم تند ازم دور شد پشت چشم

 .هاج و واج نگاهش کردم

این دختر اولین دختری بود که به جای دلبری و خودشیرینی باهام دعوا   
 ...کرده بود

 یعنی من و نشناخته بود؟ 

 دونست من پسر این عمارتم؟ نمی

 شد؟ فهمید رفتارش چجوری میاگر می

 هستم؟   خوای بدونی من کینمی _

 :به سمتم برگشت

گلی خانوم گفته بود پسرش نیما، داره میاد دنبالش ولی نگفته بود انقدر   _
 .ادبه بی

 ام؟ هام گرد شد؛ فکر کرده بود من پسرِ گلیچشم

 .بدون حرفی به سمت اتاقک سرایداری قدم برداشت

 سر تکون دادم. پس نشناخته بود؛  

اونم مثل تمام دخترای دور و برم رفتارش  هستم    فهمید من کیحتما اگر می 
 .کرد شد و دام پهن میعوض می
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سری برای افکارم تکون دادم و نگاهم خیره شد به پایین درخت که چندین   
 ... درنای کاغذی و دفترچه یادداشتی که کنارشون بود

درناها رو برداشتم و لبخند زدم؛ منم تجربه درست کردن حیوانات کاغذی رو  
ترینشون بود؛ درناهایی که برای درست کردن هر  ما این نوع سختداشتم ا

شد، کنجکاو یکی از درناها رو به همراه  ای صرف میکدوم زمان طوالنی
 .ی کنارش برداشتم دفترچه

 .حتما مال دخترک بود؛ لبخند خبیثی زدم

 ...خواست ببینم چه چیزی توی دفترچه نوشتهدوم چرا اما دلم مینمی

دونستم هر لبخندی که عمیق باشه یه  قی روی لبم بود اما نمیلبخند عمی  
 ...شهروزی تبدیل به بغض می

سوار ماشین شدم و با وسواس عجیبی دفترچه رو توی داشبورد گذاشتم، تا  
بتونم آخر شب با دقت بخونمش و در آخر درنا رو روی داشبور گذاشتم و با  

تنها رفتارش بلکه اعمالش هم   ها و رفتارهاش لبخند زدم؛ دخترک نهیاد حرف
ها بود. ابرو باال انداختم و خودمم نفهمیدم تا رسیدن به مقصد  شبیه بچه

هاش فکر کردم... انقدر فکر کردم  فقط و فقط به اون دفترچه و حاضر جوابی
و حواسم پرت شد که راه رو اشتباه رفتم و دیر رسیدم و غرهای هومن و اخم  

نیفر و خواهرش رو به جون خریدم و باز باوجود  های به قول هومن جو تَخم
 !خیال غرق فکر دخترک شدم ها کل شب رو بیتمام این

 

*** 

 |نبات|
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 اَه کجاست پس؟ _

 !گردی؟دنبال چی می_

 .کالفه به سمت جانا برگشتم  

 .کنم یادم نمیاد ام؛ معلوم نیست کجا گذاشتمش، هر چی فکر میدفترچه_

 .روی تختش نشست

  .دراور فاصله گرفتم و منم روی تختم نشستم از 

فهمم که چرا انقدر برات مهمه  اس دیگه! من نمیحاال مگه چیه یه دفترچه_
 .کنی؟ یکی دیگه بخرکه اعصابت رو خورد می

 :ای کشیدمپوف کالفه

ام نیست که مسئله چیزاییه  ام دفترچهممنون از راهنماییت... من مسئله_
 .که توش نوشتم

 .ابروش و باال انداخت  یک تای

 :کنجکاو نگاهم کرد 

 مگه چی نوشتی؟ _

 :اخم کردم 

 .گمیه چیزی نوشتم دیگه جانا، البد خصوصیه که نمی_

 :اخم کرد  

 .فهمم کنی، منم باالخره میتو  جدیدا داری یه کارایی می_
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فهمی من برم بقیه جاها رو هم  آفرین کاراگاه پوآرو بفهم... فقط تا تو می_
 .بگردم

 .از جا بلند شدم

 حاال کجا؟ مگه این خونه چند متر هست که دنبال بقیه جاهایی؟  _

 :به باغ اشاره کردم

رم تا عقلم و از دست  ای بابا توام کله صبحی مخ من رو خوردی دارم... می _
 .ندادم توی باغ رو هم بگردم بلکه پیداش کنم 

 :روی تخت دراز کشید  

  برو... برو _

 ری ؟ وابیدی؟! مگه دانشگاه نمیتو چرا خ_

 .خوام یه دو ساعت دیگه هم بخوابمساعت دوازده کالس دارم. می _

 :ام پرت شده بودنگران نگاهش کردم؛ حواسم کال از دفترچه 

 جانا این روزا همش خوابی؛ حالت خوبه؟_

 :بغض کرد

تونم ببینمش نبات... از وقتی که دیدمش دیگه انگار  فقط تو خواب می_
خواد  واب برام کافی نیست؛ همش عطش دیدنش رو دارم! دلم میخ

گیرم که نرم در  شه اما همش جلوی خودم رو مینگاهش کنم؛ باورت نمی
اش و دست دلم رو خودم رو کنم...من این مرد رو یک بار توی بیداری  خونه

ام کافی نیست.  دلم  های گذشتهدیدم و هزار بار توی خواب اما دیگه خواب
 .کنیه؛ دلتنگی یعنی انگار یه گم شده داری ولی هیچوقت پیداش نمیتنگ
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 :دار نگاهش کردمغصه 

کنم اما امیدوارم از این  نمیدونم چی بگم... چون حالت و درک نمی_
هات  بالتکلیفی در بیای. باید بریم پیش یه روانشناس جانا، باید ریشه خواب

 .رو پیدا کنیم 

بیرون زدم تا بغض خواهرم رو بیشتر از   هاش رو بست و من از اتاقچشم
 .این نبینم

بردمش پیش یه  شدم؛ باید حتما میاین روزها بیشتر از حد نگران جانا می 
ای  هاشو پیدا کنه؛ البته فکر نکنم دلیل منطقیروانشناس بلکه ریشه خواب

 .باشه مخصوصا حاال که تو بیداری هم اون پسر و دیده

جون به خاطر  داد خانوماین نشون می کسی توی آشپزخونه نبود و
اس و امروز دیرتر از همیشه برای کارهای  های دیروز حسابی خستهمهمون

 .رهعمارت می

 .سوییشرتم رو تنم کردم، کالهش رو روی سرم کشیدم و از در زدم بیرون  

 .تر کرد دارم و ارومهوای باغ حال و هوای غصه 

 .ام رو پیدا کنمترچهسعی کردم تمرکر کنم بلکه بتونم دف  

ای که داخلش تمام آرزوهای کوچیک و قابل دسترسم و نوشته  دفترچه
 ...بودم

 ...کارهایی که دوست داشتم تا دیر نشده انجام بدم

 !ها بودتر از این حرفشد چون زندگی کوتاهکارهایی که باید انجام می

 .یه جور آرزو یا کار؛ آرزوهایی که تاریخ انقضا داشت 
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خواست تا دیر نشده  ها آرزو نبود یه سری کار بود که دلم میاصل ایندر 
 .انجامشون بدم 

از تنهایی سفر رفتن تا رنگ کردن موهام و خوردن دل و جیگر توی یه   
 ...جیگرکی کثیف

و من برای انجام تمام این کارها تا شش ماه دیگه یعنی اردیبهشت وقت   
 ...ر بود داشتم و زمان چه بی رحمانه در حال گذ

 .با دیدن آقاجون بغض لونه کرده توی گلوم رو قورت دادم و به سمتش رفتم  

 .روی چهارپایه ایستاده بود و مشغول چیدن سیب از درخت بود 

 .سالم بر آقاجون خودم _

 .ام شدبا شنیدن صدام متوجه

 :لبخند به لب نگاهم کرد 

 .سالم دخترم صبحت به خیر... زود بیدار شدی_

 :تکون دادمسر  

 .امم از دیشب نیست یادم نمیاد کجا گذاشتمش اره دنبال دفترچه _

 :کنجکاو نگاهم کرد 

 برای درس الزم داری؟ _

 :برای مهار کنجکاویش مجبور شدم دروغ بگم 

 .آره برای درسمه، اگه دیدینش بهم بگید_

 .جونت خوابه بیدار شد بهش بگواس خانومباشه؛ البد توی خونه _
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 .چشم _

 :ه درخت اشاره کردمب 

 خواید کمکتون کنم؟ می _

 .شی نه باباجان تو خسته می_

لبخند زدم؛ مگه چقدر وقت داشتم تا بهش کمک کنم؟ باید خاطرات خوبی   
 ...کردم و برای همه ثبت می

 .دونید که من عاشق میوه چیدنمنه اتفاقا می_

ها  ر من سیبخوای کمک کنی این سبد رو از دستم بگیباشه، حاال که می _
 .دم بذار توی سبدرو می

 :سرتکون دادم

 .چشم _

 بال چشمت بی _

 .دادچید و دونه به دونه بهم میها رو میآقاجون با حوصله سیب 

 .صدای ماشین اومد، به اون سمت برنگشتم البد راننده صنم خانوم بود  

 آقاجون سبد پر شد ببرمش عمارت بدم گلی خالیش کنم دوباره بیارمش؟  _

 ...خواد سنگینه من نه بابا نمی _

 سالم_
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با شنیدن صدایی که زیادی آشنا بود هم من و هم اقاجون هر دو به سمتش   
کرد؟ مگه پسر گلی نبود؟ چرا هر روز،  برگشتیم؛ این دوباره اینجا چیکار می

 !هر روز میومد؟

ی پلی  نگاهم روی ماشین پشت سرش خیره موند... این ماشین که به گفته
 ...کرد؟! نکنه اینبرای پسر آقای کیانی بود دست این چیکار می

 :با صدای آقاجون رشته افکارم بریده شد 

 .سالم آقای کیانی صبح بخیر _

 .تنم یخ زد؛ پس حدسم درست بود 

من دیشب به پسر آقای کیانی و صنم خانوم اون همه حرف زدم... خدا  
 !صاحبت رو بگیریبیتونی جلوی اون زبون لعنتت کنه نبات که نمی

 :نگاهش رو موزیانه از اقاجون به من دوخت 

 اتونه مش رحمت درسته؟سالم خانوم؛فکر کنم نوه_

  .ام بله آقا نبات نوه _

اقاجون به من چشم و ابرو اومد که یعنی سالم کنم اما من تو فکر یک  چیز  
م هم گم  ادیگه بودم، دیشب همراه یکی از درناها که زیر درخت نبود دفترچه

شده بو و تنها کسی که با من زیر درخت انار بود این آدم بود، یعنی ممکن  
 ام رو این برداشته باشه؟بود دفترچه

 :زنم خودش به حرف اومد چاره وقتی که دید من هیچ حرفی نمیآقاجون بی 

دخترم ایشون پسر آقای کیانی، آقا امیرعلی هستن دیروز از سفر اومدن.  _
 ؟ خوب هستین آقا
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 .به خوبیت خوبیم مرسی مش رحمت _

 .جلو اومد و سبد رو از دست من گرفت

خواستن ببرینش عمارت بیاید کمکتون  سبد براشون سنگینه، فکر کنم می_
 .کنم می

 ....نه آقا شما زحمت نکشین من خودم_

 .زحمت نیست مش رحمت _

 .آقاجون برام چشم و ابرو اومد  

 .قدم شدمباهاش همناچار سر تکون دادم و  

 :با دور شدن از آقاجون بعد از چند ثانیه به باالخره به حرف اومد

بینم که زبونت رو موش خورده... نکنه حاال که فهمیدی من کی هستم  می_
 ترسیدی؟ هوم؟

صورتم رو جمع کردم؛ شاید اون اول ترسیدم اونم فقط به خاطر شغل   
یه جوجه پولدار که به لطف باباش به  که خودم بترسم اونم از آقاجون اما این

اش زیادی سنگین بود که دوباره افسار  اینجا رسیده مسخره بود. انگار جمله
 :زبونم رو از دست دادم

 .تو کی باشی که من از تو بترسم؟ ذهنم مشغول بود _

نگاهش متعجب شد اما خیلی سریع تعجبش رو پنهان کرد و بدجنس نگاهم  
 :کرد

 .ی من و دیدی و فکرت مشغول شد آهان پس خوشتیپ _

 .ای کشیدم؛ این آدم خدای اعتماد به نفس بودپوف کالفه 
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ای و موهای  های قهوهاش و اون چشمدرسته خوشتیپ بود، درسته چهره
اش ممکن بود هوش از سر هر کسی ببره اما این برای من صدق  طالیی

این آدم شک داشتم.  کرد. چرا که من فکرم درگیر اون دفترچه بود و به  نمی
ترسیدم برش داشته باشه خونده باشدش اونوقت با خوندنش یا فکر  می

ام یا به تاریخ انقضا داشتن آرزوها شک کرده باشه و بویی  کرده باشه دیوونه
 ...از بزرگترین و غمناک ترین راز زندگیم برده باشه 

 :اخم کردم و جلوش وایسادم

 !ام و برداشتی؟تو دفترچه _

 :او نگاهم کردکنجک 

 ای؟ دفترچه؟! چه دفترچه_

 یعنی کار این نبود؟  

 .ام گم شده دیشب پای درخت یکی از درناها و دفترچه _

 :شونه باال انداخت  

 به من چه؟! حاال چی توش هست که انقدر مهمه؟ _

 !به تو چه _

حواس و پر از حرص مشتی توی  های توی دستش بیتوجه به سبد سیببی
 .ی خودمون قدم برداشتمو به سمت خونتبازوش کوبیدم 

 :های گرد شده صدام کرد با چشم

 !هی شکالت_
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شخصیتی نثارش کردم. انگار زمزمه رو از طریق حرکت  برگشتم و زیرلب بی
 :هام فهمید که خندید و با لحنی که زیادی کیوت بود لب زد لب

 !بچه پررو _

صدای زنگ موبالیش بلند  بتا تمام توان خودم رو کنترل کردم و جوابی ندادم 
شد، با خونه چند قدم فاصله داشتم اما یه حس کنجکاوی عجیب مانعم  

 .زنهشد... ایستادم تا ببینم با کی حرف می

 بله هومن چیه کله صبحی؟ _

 _... 

 .اش میامآره دیشب نصف شب رفتم پیشش، االن دارم از خونه_

_... 

 !چی؟! کی حرف زدی؟_

_... 

 یم ساعت پیش صدای گلوله اومد و گوشیش قطع شد؟ یعنی چی؟! یعنی ن _

 :صداش بیش از حد نگران بود  

 .نه من دارم میام _

_... 

 .گفتم دارم میام کلید دارم، خداحافظ_

 .به سمتش نگاه انداختم هول و حراسون با دو به سمت ماشینش رفت 

 ...این آدم هم مرموز بود 
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 .ای که گفت گلولههاش نه به نه به بچه بازی

 !یعنی نگران کی شده بود؟ 

هام پرید؛ حاال منم مثل امیرعلی داشتم  با صدای جیغِ بلند جانا شونه 
 .دویدم اما به سمت خونهمی

 

*** 

 

 |جانا |

 

های آب به  جا تاریک بود و سکوت محض؛ فقط صدای چِک چِک قطرههمه
 .رسید گوش می

هایی  تاریک رو روشن کرده بود... صدای قدمای از اتاق  نور خورشید گوشه 
توی اتاق پیچید. حسام پشت در پناه گرفته بود و مردی دورتر با هیکلی  

درشت مشغول قدم رو رفتن بود... صورت حسام با یک ماسک سیاه رنگ  
دونستم که پشت اون ماسک  کردم؛ میپوشیده شده بود اما من حسش می

 .صورت اونه

ایل حواس مرد رو به سمت در اتاق معطوف کرد.  صدای ویبره گوشی موب
حسام گوشی رو از جیبش بیرون آورد و روشن کرد اما حرفی نزد، انگار  

 .خواست فرد پشت خط از وضعیتش باخبر بشه فهمیده بود در خطره و می
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مرد در یک لحظه غافلگیر کننده وارد اتاقشد ود با دیدن فرد ماسکدار   
دیدن اسلحه از شوک خارج شد و به سمت   اش و کشید، حسام بااسلحه

 .پنجره دوید

 ...مرد ماشه رو کشید

 .جا تاریک شد همه 

 .صدای گلوله پیچید

 .زده به اطراف نگاه کردمبا جیغ بلندی از خواب پریدم وحشت 

ام به طرز عجیبی باال و پایین میشد؛ تنم یخ زده بود و  قفسه سینه 
 .هام به شمارش افتاده بودنفس

 ی شد؟ چ _

 .جون و نبات بود که سراسیمه وارد اتاق شدنداین صدای خانوم 

 .ی چشمم چکیدیک قطره اشک از گوشه

 ...این خواب مثل قبلی زیادی واقعی بود  

 !انقدر زیاد که انگار چند لحظه پیش اتفاق افتاده بود  

 :ام رو از هم فاصله دادم و صدای لرزونم به گوش رسیدهای خشک شدهلب 

 .اِب بد دیدمخو_

 :جون از نگرانیش کم شدخانوم

گی خواب بوده دیگه. رنگ به روت نمونده من  ترسیدم مادر... خودتم می_
 .رم برات یه لیوان گل گاو زبون دم کنم بیارممی
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 :به نبات اشاره کرد  

نبات مادر توام یه شکالتی چیزی بده از تو کشو بخوره فشارش افتاده، رنگ  _
 .نداره به رو 

 .نبات گیج سر تکون داد 

 .جون بیرون رفت و بغضم ترکید خانوم

  :نبات سراسیمه به سمتم اومد  

 !چی شدی جانا؟! چه خوابی دیدی؟_

 :مستاصل نگاهش کردم 

نبات یه اتفاقی افتاده؛ من مطمئنم یه خواب بد بود، خیلی بد... عین    _
 .قبلی

 :مردد نگاهم کرد  

 فته؟ یعنی ممکنه اتفاقی بیو _

 :پشتم لرزید 

 .کنم اتفاق افتادهحس می _

 :اخم کرد  

 چی دیدی جانا؟ _

حسام بود و یه مرد... حسام رو صورتش ماسک بود؛ مرد به سمتش شلیک  _
کرد اما من ندیدم تیر بهش خورد یا نه! از خواب پریدم. نبات من مطمئنم  

 .خوابم واقعی بود... نگرانم باید برم
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 :ابرو باال انداخت 

 جا؟دیوونه شدی؟ک _

کنه من باید مطمئن بشم  اش... مهم نیست چی فکر میباید برم دم خونه _
 .حالش خوبه

 :به ساعت اشاره کرد 

 خوای بری چی بگی؟! اگه فقط یه خوب بود چی؟ ساعت هشت صبح می_

 :ملتمس نگاهش کردم 

 .اگه نبود چی؟ باید برم نبات _

  .با این حالت؟ رنگ به رو نداری _

 .مهم نیست... من خوبم_

 .از جا بلند شد 

ی آدمی که هیچ  زارم تنها بری دم خونهباشه برو اما منم باهات میام، نمی_
 .شناختی ازش نداری؛ ادمی که به نظرم زیادی خطرناکه

 :ناچار سر تکون دادم 

 .باشه بیا_

 .اولین مانتو و شالی که روی جالباسی بود رو برداشتم و پوشیدم 

 .گوشیم رو هم برداشتم، نبات هم حاضر شد 

 .بریم _

 :یه شکالت از توی کیفش در اورد و به سمتم گرفت 
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 .اینو بخور بریم _

 .شکالت رو باز کردم و توی دهنم گذاشتم

 .با هم از اتاق خارج شدیم  

 :جون متعجب نگاهمون کرد خانوم 

 کجا؟ _

 .ام کشیدمهای خشک شدهزبونم رو روی لب

 .جونیکم هوا بخوریم خانومخوایم می_

 :ابرو باال انداخت 

خب تو باغ هوا بخورید. تو همینجوریشم حالت بده حاال گشنه و تشنه  _
 میخوای بری بیرون؟ 

 :نبات دستم رو کشید 

خوریم. االن حالش خوب  جون... بیرون یه صبحونه هم میخوبه خانوم_
 .نیست باید بریم هوا بخوره

 .ن داد جون ناچار سر تکوخانوم

 .من که سر از کارهای شما دوتا در نمیارم_

لبخند زدم؛ واقعا ممنون نبات بودم اون بهترین خواهر دنیا بود... تاکسی  
 .اینترنتی گرفتم و هر دو سوار شدیم

 .جوشیددلم عین سیر و سرکه می

 ...هوا ابری بود درست عین دل من 
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 !دونید بدترین حال چه حالیه؟می 

  ...بباری اما دلیل بغضت حتی تو رو یادش نیاد  اینکه بغض کنی 

 .سرم رو به پنجره تکیه دادم 

 :بارون نم نم بارید و صدای ضبط ماشین حال بدم رو بدتر کرد 

 زنه این آسمون منو بارون که می"

 کنه دیوونه می 

 کنه خون گریه می 

  پای منهی پابه 

  تو این خیابونا

  کنممن گریه می

 کنه میاون گریه 

 زنه بارون که می 

  کنهباز جای خالی تو درد می 

 تو کوچه های شهر 

 فهمم اینو من می 

 کنه تنهایی آدم و ولگرد می 

  من هنوز نگرانتم  

 بارهوقتی که بارون می

 نکنه اون که باهاته  

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 یه روزی تنهات بزاره  

  من هنوز نگرانتم  

 رفتی تنهایی که چی شه 

 مردن یکی اینجاست که   

 "ی تو زندگیشه واسه

 .ام چکید اشک رو گونه 

 ...های خوابم از جلوی چشمم رد شدی صحنههمه 

 :لب زدم

 ...نگرانتم _

دونم چند بار اون  کردم یا حتی نمیدونم چند دقیقه بود که گریه مینمی
 .هام رد شد که با صدای نبات به خودم اومدمخواب از جلوی چشم

 اس؟ جانا این خونه_

 .ای خونه نگاه کردمه در قهوهب

 .خودش بود؛ سر تکون دادم و بدون معطلی پیاده شدم

 .کوبید ام میوار توی سینهقلبم دیوانه 

 .دستم رو روی زنگ گذاشتم 

 .نبات کرایه رو حساب کرد و پیاده شد 

 .اخم کرده به حال و روزم نگاه کرد  

 .برنداشتم چشم ازش گرفتم اما دست از روی زنگ 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

در باز شد و همزمان مردی سراسیمه و نگران بیرون اومد و با دیدن من   
 :بادش خوابید و اخم کرد 

 چیه سر اوردی؟  _

 :صدای نبات مانع حرف زدنم شد 

 !تو؟ _

 :هاش گرد شدمرد به نبات نگاه کرد و چشم

 کنی؟ تعقیبم کردی؟ تو اینجا چیکار می _

شدم که این دونفر همدیگه رو از کجا  یای بود کنجکاو م ی دیگههر لحظه
 .کردم حسام بودشناسن اما االن به تنها چیزی که فکر میمی

 .مرد رو کنار زدم و وارد حیاط شدم

 آقا حسام کجاست؟ تو کی هستی؟ _

 زد؟ امیرعلی کی بود اینجوری زنگ می _

با دیدن هومن عاجز نگاهش کردم؛ اونم انگار من رو شناخت که نگاهش   
 .جب شدمتع

 :بغض کردم 

 کجاست؟  _

 :جدی نگاهم کرد 

 دونی؟ ما هم دنبالشیم... تو چیزی می_

 لب گزیدم؛ یعنی کجا بود؟  
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 آخرین بار صدای گلوله از گوشیش اومد... تو خبر نداری کجا رفته؟  _

 .زیر پاهام سست شد

 ...پس خوابم درست بود

 :نم دادُسر خوردم روی زمین، نبات بازوم و گرفت و نگران تکو 

 جانا خوبی؟ _

 :هام ریختاشک 

 ...دیدی گفتم؛ دیدی _

 :آروم بازوهام رو نوازش کرد 

 .هنوز که چیزی معلوم نیست _

 اینجا چه خبره؟  _

 .این صدای همون پسر اولی بود 

 :هومن آروم نگاهش کرد  

 .گمبیاید بریم تو می _

 .با کمک نبات وارد خونه شدم  

 .هومن یه لیوان آب بهم داد 

 .میل کمی خوردم بی

 :کردمردی که حاال فهمیده بودم اسمش امیرعلیه کنجکاو نگاهم می 

 این خانوم کیه هومن؟  _

 :هومن اخم کرده نگاهش کرد 
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امیرعلی حسام بیخیال نشده، افتاده دنبال ادمای رسولی. هم تو باندشون  _
ود و  ره و شنهای مختلفش مینفوذ کرده هم انگار به طور یواشکی تو خونه

هاش  ذاره. چند روز پیش هم انگار رفته بود تو یکی از خونهدوربین کار می
 ...خورهبینتش و بعد از درگیری چاقو میها میکه یکی از محافظ

 :صدای داد امیرعلی گوشم رو سوزوند 

 !چی؟! چاقو؟_

 :هومن آروم پلک زد 

روز این   نگران نباش... خوب شد، نخواست به تو بگم تا نگران نشی. اون_
خانوم پیشش بود... روز بعد که از حسام پرسیدم راجع به رسولی و  

انتقامش و ماجرا گفت اما راجع به این خانوم گفت خودشم نمیشناستش  
فقط کمکش کرده و مثل همیشه توضیحی نداد که کیه... با یه کلمه که  

ممنونمه که نجاتش دادم دهنم رو بست. راجع به این دختر چیزی نگفت  
ما  انگاری به همدیگه نزدیک هستند و جالب اینجاست که انگار از ماجرا  ا

 .دونیمخبر داره. ماجرایی که فقط من و تو حسام می

 :امیرعلی اخم کرده نگاهم کرد  

 دونی که امیرعلی قرار بوده کجا بره؟ پس یعنی االن می_

 .گیج و مستاصل نگاهشون کردم  

دونم در حالی که من تنها  حسام رو میی زندگی  کردند من همهاینا فکر می
 !دونستم اسمش بود چیزی که ازش می

 :هومن جدی بود 
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دونی بگو ما صدای گلوله شنیدیم نگران  دونی کجا رفته؟ اگه میتو می_
 .حسامیم 

 .هام رد شدی گلوله تموم اون لحظات از جلوی چشمبا شنیدن کلمه 

 .تنم لرزید 

 :رسیدنبات متوجه حالم شدکه به دادم  

 .دونست کجاست که االن انقدر نگران نبود گید؟! اگه میاَه شماها چی می_

 :امیرعلی یه تای ابروش و باال انداخت 

 دونه برای چی نگرانه؟باهوش اگه نمی _

 :نبات پر از غیض و حرص چشم چرخوند 

 !خواد فضولش رو بشناسه که خدا رو شکر کی بهتر از تومی_

از تمسخری زد و با لحنی که زیادی شک برانگیز و رمزآلود  امیرعلی پوزخند پر 
 :بود لب زد 

جان، مخصوصا اگر راجع به یه  آره خب من فضولی رو دوست دارم شکالت_
 .دفترچه یادداشت قرمز باشه

 :روش ایستادنبات تقریبا جیغ کشید و به سمتش جهید و روبه 

 .دونستم تو برداشتیش... دزد! بده ببینم می_

 :علی تخس نگاهش کردامیر  

 !عمرا_

 .ترکید سرم داشت از صداشون می
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 .کردند تنم سست بود و تو اوج نگرانیم این دوتا داشتن کلکل می

 :تقریبا جیغ زدم 

  .بسته دیگه _

 .صدای بسته شدن در اومد 

 حسی قوی بهم گفت حسامِ  

 .تقریبا به طرف حیاط شیرجه زدم 

 ...خودش بود 

 .با من به حیاط اومده بودندآستینش خونی بود؛ همه 

 .حالش رو بهمون دوختمتعجب نگاه خسته و بی 

 ...هاش پر از تعجب بود اما اون لحظه برای من هیچی مهم نبودچشم 

 .روش ایستادمها رو دوتا یکی پایین پریدم و روبهپله

ناباور دستم رو به آستین خونیش کشیدم، بغضم که این روزها بد عادت  
 .اره سر باز کردشده بود دوب

 :نالیدم

 !خونیه_

 .هاش آروم از هم فاصله گرفتلب 

 :صداش ضعیف بود

 .شیروم سبز میی نجاتی که وقتی حالم بده روبهتو انگار جدی فرشته_

 :لب گزیدم 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 تیر خورده؟ _

 :لبخند بی رمقی زد

 !تیر نخورده فقط خراشیده شده _

 .ام اوج گرفت گریه 

 .دار زیر بازوش رو گرفتتر از من با صدایی بغض سراسیمهامیرعلی  

 .ری گفته بودی دیگه سراغشون نمی _

 :تلخند زد  

 .تونم بیخیالشون بشمنمی _

 :هاش باز و بسته شدچشم

 .تونم وایسم، بریم تونمی_

 .هاش بسته شد و از حال رفتبعد از برداشتن اولین قدم چشم

گرفته شد و منم درست همون لحظه  با دیدن این صحنه جونم از تنم  
 .هوش شدمهام بسته شد و بیچشم

 

*** 

 

 .هام رو باز کردم با حس گیجی چشم

  .چندبار پشت سر هم پلک زدم تا باالخره تونستم موقعیتم رو درک کنم 
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مغزم شروع به پردازش کرد و بعد از چند ثانیه تمام اتفاقات توی سرم مرور  
 .شد

 .ریع روی کاناپه نشستم؛ گردنم تیر کشید با یاد وضعیت حسام س 

هام موند روی  نگاهم رو به اطراف گردوندم، کسی توی هال نبود. چشم 
 .ی گوشه پذیرایی، روی کاناپه خواب بود و یه ُسرم به دستش وصل کاناپه

 از جا بلند شدم. به سمتش رفتم؛ 

صورت   خواستم خیره بشم بهبرام مهم نبود بقیه کجا رفتند، من فقط می 
این مرد؛ صورت غرق در خوابش که برعکس شخصیتش زیادی معصوم جلوه  

 .کرد می

 به راستی این آدم کی بود؟  

خوند یا اون کسی که  اون کسی که با اون اخالص و لبخند مهربون نماز می 
خورد؟ یا حتی اصال شاید ضخصیت واقعیش  کرد وچاقو میکارهای مرموز می

 ظلوم خوابیده؟ این کسی بود که اینطوری م

 !کدوم شخصیتش واقعی بود؟ 

دونستم  آه سوزناکی کشیدم؛ من به جز اسم این آدم چیز زیادی ازش نمی 
 .اما حاضر بودم همین لحظه جونم رو هم براش بدم

اسم این حس چی بود؟ چرا این آدم تا این حد برام مهم بود؟ چرا وقتی درد   
د؟  اسم این حس چی بود؟  کر کشید تن من هم اون درد و احساس میمی

 عشق؟ 

 اما آخه انقدر سریع؟ 
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تلخندی زدم؛ سریع هم نبود، پنج سال بود هر شب توی ضمیر ناخودآگاهم   
 .بود

 .ی من برای نوازشش بلند شداراده و بدون اجازهدستم بی 

 .اش کشیدمدستم رو روی موهای کنار شقیقه هام نشست؛لبخند رو لب

افتادم؛ انگار قرار بود بازم خیره شدن بهش اونم وقتی  یاد چند روز پیش  
غرق خوابه تکرار بشه،  خیره شدنی که آرامش بود برای منی که همش  

 ...خوابیدم تا ببینمشمی

 :ناخودآگاه شعر جمال ثریا توی سرم زمزمه شد  

 كنم؛  فراموشت تا خوابيدم_"

 .باز تو را بيدار شدم اما

 "...امداشته  دوستتدر خواب هم   شايد

جدی این آدم و دوست داشتم... این آدِم توی خواب و  انگار من جدی
 ...هاموبیداری

هاش دستم خشک  دونم چند دقیقه نوازشش کردم که با باز شدن پلکنمی 
 .شد

 !انگار بهم جریان برق وصل کردن  

 .ابروهاش گیج باال رفت، دستم رو سریع عقب کشیدم  

بان قلبم رفت روی هزار و تنم گر گرفت؛ خجالت تمام تنم رو پر کرده  ضر  
 .بود

 ...لب گزیدم  
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 :به حرف اومد 

 جدی کی هستی؟ تو جدی _

گیج نگاهش کردم؛ هنوز هم توی حال و هوای خجالت بودم و چیزی   
 .فهمیدمنمی

 .با دیدن صورت گیجم کالفه شونه باال انداخت  

زن و از تو دستش بیرون کشید؛ با دیدن این  از جا بلند و بدون تامل سو 
 !ای با درد نداشت حرکت صورتم جمع شد. این مرد انگار هیچ رابطه

انگار نه انگار که تیر از بغل بازوش رد شده بود و خراشیده بودش، حاال   
 .کرد ای خونسرد به من نگاه میداشت با چهره

توی این خونه وجود  ای برای وجودم هام رو دزدیدم؛ توضیح منطقیچشم 
 .نداشت 

 .ی مبل چنگ زد و پوشید از جا بلند شد؛ تیشرتش رو از گوشه

 .ام رو زبون کشیدمهای خشکیدهلب 

 :حالم به گوش رسیدصدای بی

 ...حالتون خوبه؟ نباید بلند _

 .اخم کرده نگاهم کرد؛ صدام قطع شد 

 :به سمت آشپزخونه رفت و همونطور گفت 

دونستی من توی  سوالم جواب نداشت؟! تو از کجا میتو کی هستی؟ این _
خطرم؟ من و هومن و امیرعلی هر چی از خواهرت پرسیدیم جواب نداد.  
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هوش شدی، حتی بیشتر از منی که زخمی بودم!  خودتم که چندین ساعته بی
 !بگو از کجا آمار من و داری؟اصال کی هستی؟

 .هام و روی هم گذاشتم و باز کردم پلک

 و بسته شدن در حیاط اومد و صدای باز

 .بعد از چند ثانیه نبات وامیرعلی وارد خونه شدند  

 .کیسه دارویی دست امیرعلی بود   

 :نبات به سمتم اومد 

 باالخره به هوش اومدی. خوبی؟ _

 :آروم سر تکون دادم 

 کجا بودی؟ _

 .با امیرعلی رفتیم داروهایی که هومن نوشته بود و بگیریم _

انداختم؛ چه زود صمیمی شده بود... جلو اومد. آروم کنار گوشم پچ  ابرو باال  
 :زد

خواست بفهمه تو از کجا حسام  البته من انگار رفته بودم بازجویی، هی می _
ها؛ ولی خیالت راحت من یک کلمه هم حرف نزدم.  شناسی و این حرفو می

 .کردند گفتمم باور نمیالبته اگه می

شی؟ هومن گفت تکون  با آب بیارم، تو آدم نمی برو بشین من داروهات و _
 .نخوری 

 .خوبم امیرعلی _

 .برو تو گفتم حسام _
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این مکالمه بین امیرعلی و حسام بود... حسام از اشپزخونه بیرون اومد، روی   
 .کاناپه نشست 

 :به سمت کیف و مانتوم رفتم؛ به نبات نگاه کردم

 .بپوش بریم _

 .ومد و کنار حسام نشست امیرعلی از آشپزخونه بیرون ا 

 !کجا به سالمتی؟ _

 .این صدای خشک و جدی حسام بود که به گوشم رسید 

 :هول شدم اما خودم رو نباختم  

 بله؟  _

 .گم شما به من یه توضیح بدهکاریمی _

این که کی هستی؟ چطوری از حال من خبر داشتی؟ اصال این که توی اون   
ره. اون دفعه نفهمیدم  جا کسی نمیخرابه من و پیدا کنی مشکوکه چون اون 

ات پیدا شده... تو کی هستی؟ امیرعلی  اما حاال دوباره وقتی زخمیم سرو کله
کنی.  ی من زندگی میاشونی یعنی توی خونه خالهی سرایدار خونهگه نوهمی

 .هستی تا بذارم بری این همه تصادف اتفاقی نیست! پس بگو کی

شناخت چون پسر اون عمارته  و برای این میاخم کردم؛ پس نبات امیرعلی ر  
 .ی صنم خانومو حسام خواهرزاده

روی هم  پشتم لرزید؛  خودمم گیج بودم... انگار سرنوشت داشت ما رو، روبه
  .ای وجود نداشتداد. هیچ جواب منطقی دیگهقرار می
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فراری  گفتم؟ راه کردند، باید واقعیت رو میحسام و امیرعلی منتظر نگاهم می
 نبود اما آیا اینا حرفم و باور میکردند؟ 

 .گفتم کردند یا نه مهم نبود من باید میاینکه باور می

 .روشون نشستم؛ نبات هم به تبعیت از من کنارم نشست روی مبل روبه 

تو ظهر توی یه خونه بودی، پشت یه در وایساده بودی... یه نقاب رو   _
 صورتت بود؛ 

رفت. صدای ویبره گوشیت کار رو خراب  قدم رو مییه مرد بیرون اون اتاق 
ی آخر گوشی رو روشن کردی... مرد اومد تو اتاق به سمت  کرد اما تو لحظه

 پنجره رفتی مرد به سمتت نشونه رفت و صدای شلیک درسته؟ 

 :کرد... گیج سرتکون داد بهت و تعجب توی صورت حسام خودنمایی می

 دونی؟ تو از کجا می_

م از دست یه مرد فرار کردی و خودت و توی خرابه مخفی  ی قبل هدفعه_
 کردی درسته؟ 

 :پرتمسخر و شوکه خندید

 بهم دوربین وصل کردی؟  _

لحن صداش به دور از تمسخرش بیش از حد شوکه بود، از این حرفش   
 :ام گرفت اما نخندیدمخنده

هستم که بهت دوربین وصل کنم؟   MUSAD یا  CIA مگه من عضو سازمان _
 ...فقط  من

 :مکث کردم؛ امیرعلی کنجکاو نگاهم کرد 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 فقط چی؟  _

 :نبات زودتر از من به حرف اومد 

 ...بینهفقط خواب می _

 !چی؟_

 .ی حسام بوداین صدای شوکه

  :نبات شونه باال انداخت  

موش رو توی خواب  خواد برات اتفاق بدی بیوفته جانا موبههر وقت می_
 .بینه می

 :و شوکه بود اما  امیرعلی پوزخند صداداری زد  نگاه حسام هنوزم گیج

 مگه فیلم تخیلیه؟! ما رو مسخره کردین؟ _

 :های حسام دوختم ام رو به چشماخم کردم و نگاه خیره 

میل خودته باور کنی یا نه اما من تموم جزئیات خوابم رو برات گفتم و   _
 .دیدی هیچ کم و کسری وجود نداشت 

بسته کرد و با لحنی که انگار بیشتر کنجکاو بود تا ناباور  هاش رو باز و چشم 
 :لب زد

بینی؟ فقط همین دوبار  ها رو میچرا خواِب من؟! اصال از کی این خواب_
 بوده؟ 

های قبلیم رو پنهان  خواستم خوابدونم چرا اما میخواستم بگم آره... نمیمی
 :من به حرف اومد کنم؛  امانبات دوباره مثل چند دقیقه قبل زودتر از 
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بینه اما هر شب یه  شه که هر شب خواب تو رو مینه... پنج سالی می _
خواب تکراری. تا چند روز پیش که دوبار کابوس چاقو خوردن و بعد هم  

 .ها دید و به واقعیت تبدیل شدشلیک گلوله رو جدای اون خواب

گاهش پر از  حسام نگاه از نبات گرفت انگار بیش از پیش گیج شده بود که ن
 :سوال بود

 دیدی؟ چه خوابی؟ آخه چرا من؟ پنج سال هر شب خواب من رو می_

لحنش ناباور نبود، کنجکاو بود... انگار باورم کرده بود! این باور کردنش   
هام رو باور کرده بود  عجیب بود، این مرد بدون هیچ شناختی از من حرف
ش جونم رو بدم...  همونطور که من بدون هیچ شناختی حاضر بودم برا

مطمئنن یه چیزی این وسط بود یه اتصال نامرئی که ما رو به سمت هم  
 .کشوندمی

های سیاه و جذابش  با صدایی که مردد و ناآروم بود همونطور خیره در چشم 
 :لب زدم

 !کنی؟باورم می _

آروم سر تکون داد؛ نگاه مغرورش پر از اطمینان بود انگار حتی شک هم   
 .نداشت 

 .کنمن آدم دروغگو زیاد دیدم، توی نگاه و لحنت دروغ نیست باورت میم_

صدای تمسخرآمیز و ناباور امیرعلی بلند شد هر چند که من هنوزم خیره به   
 :های حسام بودمچشم

کنی؟ حسام خل شدی؟ سرت خورده جایی؟ اینا داستان میبافن  باور می _
 !کنی؟ توام باور می
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هامون رو از هم کند و نگاه سختش رو به  ل چشماخم کرد و باالخره اتصا 
 :امیرعلی دوخت 

دونم شاید سرزنشم کنی ولی  کنم... میدونم چرا اما باورش میخودمم نمی _
ها رو  ها گشتم که برهامیرعلی ولی من برای خودم گرگی شدم، انقدر بین گرگ

دم، این دختر لحنش پر از صداقت و مهربونیه پس باورش  تشخیص می
 .گه که باید باورش کنم کنم... یعنی یه حِس عجیب توی دلم مییم

کرد و چه خوب بود این حس اعتماد.  قلبم لرزید؛ تنم گر گرفت... باورم می 
تره. نگاهم پر از  به نظرِ من اعتماد داشتن به کسی از عاشقش بودن هم مهم

 :حس نگاهم کرد شور و اشتیاق شد اما اون بی

خوام باهام رو راست باشی، حاال بهم  رت کردم اما میمن بدون دلیل باو  _
 بگو پنج سال پشت هم چه خوابی دیدی؟ 

 :لب گزیدم و شونه باال انداختم 

 کنه؟ چه فرقی می_

 :صدای نبات خندون و شیطون به گوش رسید  

 !گه مورد منکراتی دارهنمی _

بود  شوکه نگاهش کردم و نیشگون ریزی از بازوش گرفتم، تموم تنم حرص  
 گرفت؟ اش کنم... چرا دو دقیقه اللمونی نمیخواست خفهدلم می

 :سریع جبهه گرفتم  

 گی؟ چرا چرت می_

هول به حساِم کنجکاو نگاه کردم و خودم بدتر از نبات گند زدم و چرت   
 :گفتم 
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 ...فوقش یه بغل بود، منکراتی نداره که  _

 .این بار حتی امیرعلی اخمو هم خندید 

 .گاز گرفتم و توی دلم به خود زبون نفهمم فحش دادملبم و رو از تو 

ای بود به گوش رسید؛ خشک بود  صدای خشک حسام که عاری از هر خنده 
کردم... یه شیطنت  دونم چرا من توی صداش شیطنت و حس میاما نمی
 .نهفته 

 !فقط یه بغل بود؟ دیگه چی؟ _

  :اخم کردم و این بار با صداقت کامل توضیح دادم 

بینم، توی اون  شه پشت سر هم فقط یه خواب رو میمن پنج سالی می _
کنم و هر دو همزمان خیره  ات، بغلت میخواب سرم رو میذارم روی شونه

 .ای که روی آب شناورهشیم به دریا و قایق شکستهمی

 :ابروهاش باال پرید 

 قایق شکسته؟! اون قایق با اینکه چوبیه اما آبی رنگه درسته؟  _

شناخت؟ ربط من  هام گرد شد و سر تکون دادم اون از کجا قایق رو میچشم
 و حسام به اون قایق چی بود؟ 

گفت انگار به فکر فرو رفته بود؛ یه فکر که  اخم کرده بود اما چیزی نمی
 .کردداد اما خودش رو آروم میعذابش می

  :اور به حرف اومدبعد از چند دقیقه سکوت عذاب

هات برای چیه اما آخه ربط اون قایق به تو  اون قایق تو خوابدونم من می _
 چیه؟ 
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  :کالفه دستش رو توی موهاش کشید و پچ زد 

 .فهممدونم وهللا که نمینمی_

 :گیج نگاهش کردم که ادامه داد 

 .ای شده من فعال ذهنم درگیر یه چیز دیگه_

 .مکث کرد؛ انگار دو دل بود  

تونست بگه اون گره ابرو  بود و چه کسی میابروهاش رو دوباره بهم گره زد 
 برد؟ چاره چه دلی میاز مِن بی

 :هاش رو چفت هم کرد و در حالی که هنوز هم مردد بود لب باز کرد دست

گم، حاال  خوام یه چیزی بگم... یه چیزی که ازش مطمئن نیستم اما میمی  _
بهم کمک   تونی خطر و حس کنیبینی و میهات من و میکه تو توی خواب

 !کن

های من فقط شوک بود و شوک... من چه  شوکه نگاهش کردم، امروز فکت
 کمکی ازم برمیومد؟ 

 !کمک؟ _ 

 :آروم سرتکون داد 

خوام انتقام خون عزیزم رو بگیرم و حاال  خوام وارد یه بازی بشم، میمن می_
تونی کمکم کنی چون هروقت خطری وجود  تو تنها کسی هستی که می

دونم نباید  دونم غیرمنطقیه، میمیتونی به دادم برسی... میداشته باشه 
  ...هات چرته اما یه چیزی اینجاها و خوابی حرفاباورت کنم و بگم همه

  :روی قلبش زد
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گه باید بهت اعتماد کنم چون تو دوبار توی بدترین شرایط نگرانم بودی و  می_
 .ازم مراقبت کردی

 :امیرعلی از جا جهید و غیض کرد 

ها طول کشید تا به خود من اعتماد کردی حاال چجوری توی  حسام تو ماه_
کنی؟ چه مرگت شده؟ سیمات اتصالی  چند ساعت به این دختر اعتماد می

  کرده؟

تربن حالت ممکن رو داشت ادامه  کمی مکث کرد وبعد با لحنی که ملتمس
  :داد 

گی؟ انتقام و کوفت چرا  میبیخیال شو... چرا امروز داری انقدر چرت و پرت _
کنی و  داری؟ چرا انقدر دنبال انتقامی که خودت رو قانع میدست برنمی

کنی؟ تو رو جون من تو رو به ارواح  های چرت و پرت این دختر و باور میحرف
 .خیال شوخاک حنا بی

تر همدیگر رو به آغوش  تر شد و ابروهاش تنگهای حسام عمیقاخم 
 .کشیدند 

دونم چرا قلبم  دونم چرا بهش اعتماد دارم امیرعلی خودمم نمینمیخودمم  _
تونم امیرعلی... من تا  مغزم رو قانع کرده، راجع به انتقامم باید بگم من نمی

اس از طرف خدا که  شم. وجود این دختر یه نشونهانتقام نگیرم آروم نمی
 .یکی کمکم کنه 

سر جای خودش نشست من   ای زیرلب نثارش کرد و دوبارهامیرعلی دیوونه
خواد از کی انتقام بگیره؟!  هام میکردم مرد خواباما داشتم با خودم فکر می

اون عزیزی که به خاطرش حاضر شده بمیره کیه؟ امیرعلی گفت ارواح خاک   
 حنا، حنا کیه؟ 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 اصال این داستان چرا انقدر پیچیده شده؟

 

*** 

جا رو سکوت  بود اما همههای حسام گذشته دونم چند دقیقه از حرفنمی
 .برداشته بود و همه به فکر فرو رفته بودند

خواد از کی  خواستم بدونم میدونم اما من بیشتر از همه میبقیه رو نمی
روی من کیه؟ شیطان یا  انتقام بگیره؟ داستان چیه؟ اصال این مرد روبه

 فرشته؟ مرموز یا صادق؟

 . با صدای نبات به خودم اومدم

 .ند شو بریم جانا بل _

ترسه از این رفتارهای  اش معلوم بود اونم میگیج نگاهش کردم ؛ از چهره
ی دنیا تا به  برد دورترین نقطهحسام و نگراِن منه. اگر به نبات بود من و می

دونست که حتی اگه دورم بشم دل لعنتیم  این آدم نزدیک نشم اما چه می
افکار توی سرم رو پس زدم و سعی   تپه...اختیار پنج ساله که برای اون میبی

 .کردم به خودم مسلط بشم

 .تفاوت دوختمنگاهم رو به حساِم بی 

دیدم بهش  انگار که اصال جواب من براش مهم نبود! من هر دفعه خواب می
خواست من رو در جریان کارهاش و  گفتم اما این بار فرق داشت؛ میمی

دونستم داستان این انتقام  من نمیخواد انجام بده قرار بده و جاهایی که می
تونم اتفاقات اینده رو خواب ببیننم یا نه؟ اگر خوابم رو  چیه. اصال من بازم می

بعد از تعبیر شدن ببینم چی؟ سواالت توی سرم انقدر زیاد بود که داشت  
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اشون رو بپرسم تا به  کرد پس سعی کرد دونه به دونهمغزم رو متالشی می
 :جواب برسم 

خوای از کی یا چی انتقام بگیری؟ چه انتقامی؟ اصال  خوام بدونم میمن می_
 !تو کی هستی؟ شیطانی یا فرشته؟

 :نبات به بازوم کوبید و تقریبا کشیدم 

جون  بلندشو ببینم حاال سوال پرسیدنش گرفته، ساعت شش شده خانوم _
 .ریم خونه؛ بلندشو حاضرشو بریم دوبار زنگ زده که کی می

کشیدم من اما نگاه منتظرم هنوز هم به حسام بود... نگاهم مردد بود  دوباره 
و هیچ جوابی بهش نداده بودم اما خودم بهتر از هر کسی میدونستم که  

هاش رو تو صورتم گردوند و با  توجه به نبات چشمحاضرم کمکش کنم. بی
 :داری شروع به حرف زدن کردصدای خش

دیدی بهم بگی... منم جام و بهت   خوام هر وقت خوابمن فقط ازت می _
گم تا اگر اتفاقی قرار بود بیوفته بتونی پیدام کنی و به امیرعلی و هومن  می

 خوای بیشتر از این بدونی؟ اطالع بدی، برای چی می

 :اخم کردم  

خواد بدونم این چه  خوام بهت کمک کنم؛ منتی نیست اما دلم میمن می_
رو به خطر بندازی؟ اصال این آدمی    انتقامیه که حاضری به خاطرش جونت

 ...که اینا 

 : به امیرعلی اشاره کردم و ادامه دادم

 ...ای؟! خالفکاری یا گن اسمش رسولیِ کیه؟ تو چیکارهمی_

 :سر تکون دادم 
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 یا یه ادم درستکار؟ _

 .چند بار پلک زد؛ انگار توی سرش با خودش درگیر بود تا بهم بگه یا نه 

ایستاده بود... دستش رو کشیدم و باعث شدم دوباره کنارم  نبات هنوز هم 
بشینه. بهم چشم غره رفت اما اهمیتی ندادم و دوباره نگاهم رو به حسام  

 .دادم 

 :ی امیرعلی باعث شد به سمتش برگردمصدای کالفه

بهتره این بحث رو همینجا تموم کنیم. نه من نه حسام اونقدرها هم بهتون   _
 ...ر ضمن یادآوری گذشته حسام و اذیت میکنه پس اطمینان نداریم، د

 .حسام بین حرفش پرید؛ صداش زیادی جدی بود  

ام گم... یادآوریش برای خودمم بهتره اینجوری با یاد اون روزها انگیزهمی_
 .شه چند برابر می

ای گفت؛ عجیب بود اما انگار  امیرعلی نگران نگاهش کرد و نوچ کالفه 
کشید... نگاهم رو دوختم به اون دو جفت  م عذاب میامیرعلی از عذاب حسا

 شبِ تیره بود. انتظارم   ِ چشم مشکی؛ دو جفت چشمی که شبیه به آسمون
هام خوند کمی توی نگاهم مکث کرد اما بعد از چند ثانیه با  رو از چشم

 :صدایی که پر از غم بود شروع کرد به حرف کرد زدن

گم... از  گه برام مهم نیست پس میدونم گفتنش درسته یا نه اما دینمی_
وقتی که یادمه من مرد خونه بودم... ده سالم بود که پدرم فوت کرد و تمام  

خوندم هم  مسئولیت خونه افتاد روی دوش من... اون زمانا هم درس می
ی ده ساله که باید کارتون  کردم. یه بچهرفتم توی بازار و بارکشی میمی
بیاره، مادرم راضی نبود و خودش برای مردم خیاطی  کرد تا پول در جا میبهجا
ها  تر از این حرفده اما من سرتقگفت همین پول کفافمون رو میکرد میمی

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ی  تر بود... یه بچهبودم که به حرفش گوش بدم. حنا چهارسال ازم کوچیک
پدری زیادی رو دختر لوس بابا تاثیر گذاشته بود. مادرم شش ساله که غم بی

کردم تا آب تو دل خواهر یکی  کرد برای مردم و من کار میورد میسبزی خ
هاش گذشت؛ من تا دیپلم  ام تکون نخوره... زمان با وجود تمام سختییدونه

های  خوندم اما همیشه آرزوم بود حنا رو بفرستم دانشگاه، کار کردم و کالس
رجمون  ی خ ذاشتم مادرمم کار کنه... همهمختلف فرستادمش دیگه حتی نمی

دادم... از شونزده سالگی توی بازار فرش فروشا پیش یکی از  و خودم می
رسید. بیست و دو  حاجیا شروع به کار کرده بودم و حاجی خیلی بهم می
ی من تونست  سالم بود؛ حنا دانشگاه قبول شد. خواهر هجده ساله

 ...های ایران مهندسیِ عمران قبول بشه، اونم توی یکی از بهترین دانشگاه

  :کمی مکث کرد و ادامه داد

گذشت اما حنا اون حنای سر به  شش ماه بیشتر از دانشگاه رفتنش نمی_
کردم تحت تاثیر محیط دانشگاه قرار  زیر و درسخون سابق نبود، فکر می

هاش بیشتر شد،  دادم تا اینکه سرکشیگرفته و زیاد بهش گیر نمی
اشتند و این برای خواهر  اش همه  وضع مالی خوبی دهای دانشکدهدوست

گذروند حس حسد رو به همراه آورده بود یه  من که باهاشون وقت می
حسادت عمیق که ذهن و فکرش شده بود، نارضایتی از وضع زندگیمون و  

ها گذشت و حنا روز به  ی اینهای که کشیده بودیم... همهپولی و سختیبی
انشگاه دنبال کار گشت و  تر شد و خودشم در کنار دتر و ناراضیروز سرکش

توی یه شرکت هم به عنوان منشی مشغول به کار شد... تقریبا نوزده  
سالش بود که بهم گفت با یه پسر پولدار اشنا شده، یه پسر که  

خواهرکوچولوی من رو عاشق خودش کرده بود... خواهر کوچولوی منم فکر  
هاش  ود سرکشیکرده بود سیندرالس و این پسر هم پرنس چارمینگ... با وج
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زدیم از بچگی دوستای خوبی برای هم بودیم... یه روز وقتی از  با هم حرف می
اوضاع و احوالش پرسیدم بهم از اون پسر گفت؛ زمانی که بهم گفت  

ای، یکم صبر  احساس کردم رگ گردنم باد کرده... بهش گفتم تو هنوز بچه
خوره گفتم بذار یکم  یخیابونی اونم توی این سن به درد نم  کن، گفتم دوستی

سنت بره باالتر بعد اما اون اصرار کرد که پسر جدیه... انقدر گفت و گفت تا  
گفت  گفتم اگر انقدر موضوع جدیه پسره رو بیاره باهاش آشنا بشم.  می

 ...گفت عاشقشه پسره نمایشگاه ماشین داره نزدیک دانشگاهشون، می

ی من ضعف  بود. دِل بیچارهرگ گردنش باد کرده بود و صورتش قرمز شده  
 ...رفت برای این خشمش و بغض به گلوم چنگ انداخت 

 :دار شده بود؛ انگار اونم بغض داشتصداش خش

قرار شد با پسره صحبت کنه و بیارتش پیش من، هیچوقت اون روز و یادم  _
 .رهنمی

ترین حال رو براش  چند دقیقه مکث کرد... انگار یادآوری اون روزها دردناک
ر پی داشت... بغضم رو قورت دادم و سعی کردم جلوی کنجکاویم رو بگیرم  د

هاش که حاال طوفانی شده  ی چشمو فقط چشم دوختم به اون آسموِن تیره
 :بود. لب زدم

 !کنه ادامه ندهاگه اذیتت می _

هاش چه  دونم چشمهام؛ نمیتلخند آرومی زد و نگاهش رو دوخت به چشم 
 :کرد. ادامه دادری مِن آشوب رو اروم میخاصیتی داشت که اینجو

پول و آس و پاس که های باند قاچاق انسان بود. یه پسر بیاون پسر از آدم_
   .خواست پولدار بشه و بهترین راه پیوستن به این باند بوداز هر راهی می
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ی من و چندتا دختر دیگه رو بعد از جلب اعتمادشون دزدیده  خواهر بیچاره
 ...رار بود از مرز خارج کنن و بفروشنشون به شیخای عرببودند و ق

پسر رو دستگیر کردن! کنار جسد خواهرم یه دختر دیگه هم بود؛ یه دختر  
که همراه خواهرم شبونه تونسته بود از جایی که زندانیش کرده بودند فرار  

خوره اما بازم با اون  کنه. البته این بین خواهرم حین فرار توی پاش تیر می
ها شده بودند و  کنه انگار وقت سوار ماشین یکی از اون آدمدختر فرار می

کنند دختر اولی خودش رو از  وقتی تحت تعقیب بودند توی راه تصادف می
کنه بیرون اما خواهر من به خاطر پای زخمیش توی ماشین  ماشین پرت می

 .سوزهشه و میمنفجر می

 :هاش رو با درد بست و ادامه داد پلک 

اون پسر دستگیر شد... توی اعترافاتش از یه آدم به اسم رسولی اسم برده   _
اش و ندیده بود و  بود. اما خب هیچ ردی از این رسولی نبود؛ پسر حتی قیافه

هاش رو دیده بود... مادرم چهل روز بعد از مرگ حنا از غصه دق کرد و  نوچه
برای انتقام. االن  بر اثر ایست قلبی فوت کرد، من موندم و یه زخم چرکی 

گذره، یه ساله تونستم باندشون رو پیدا کنم؛  شش سال از اون موضوع می
ایه ولی رییسشون نیست. بینشون نفوذ کردم! االن دست  رسولی آدم گنده

خوام رییس اصلی رو گیر بندازم و با مدرک تحویل  ام. میراست رسولی
نشن... اینا یکی   پلیس بدمش تا حداقل دخترهایی مثل خواهر من بدبخت

از کارهاشون قاچاِق انسانه، از قاچاق مواد گرفته تا معامله اعضای بدن و  
چی تمومه... تو این راه ممکنه  اداره میکنه؛ اگه رییسشون گیر بیوفته همه

ای حتی از سر  جا کنم یا هر چیز دیگهمجبور بشم ادم کتک بزنم، جنس جابه
کارا رو بکنم تا اعتماد جلب کنم و نفوذم  کردم! باید این  اجبار چاقوکشی هم 

خوام رییس اصلی رو ببینم؛ رییسی که فقط رسولی باهاش  زیاد بشه... می
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رم. چیزی برای از  در ارتباطه... توی این کار خطر هست اما من تا آخرش می
دن  هایی که توش کارهای کثیف انجام میدست دادن ندارم! چندتا از خونه

گذاری کردم اما چندتاشونم موفق نشدم و مثل حاال  وربینرو شنود گذاری و د 
خوام تا پایان این انتقام زنده  زخمی شدم اما مهم نیست، چون حداقل می

 !هات کمکم کنینبمونم. البته اگه تو و خواب

فهمید  قلبم لرزید این مرد از جونش گذشته بود؟  اصال معنی زندگی رو می
 ه هدفش انتقامه؟ زنده بود؟ یا فقط یه جسم بود ک

سرم پر از صدا بود و با هجوم افکارم مدام بین این سواالت و افکار شعری  
احساس بخونم و  شد... شعری که دوست داشتم برای این آدم بیزمزمه می

بگم تو باید زنده بمونی... تو باید مراقب خودت باشی چون برای یه ادم مهم  
  :شد تا بلند بگمتر از مهمی؛ اما نمی

 میرم تاری از موی سرت کم بشود، می»

  میرمآه، گیسوی تو درهم بشود، می

 گیرد قلب من از تپش قلب تو جان می

 «...میرم آه قلب تو پر از غم بشود، می

 

از غِم نگاهش قلبم تیر کشید. چه بالیی سر این ادم اورده بودند؟ طفلی   
 ...خواهرش 

هاش اشکی  افتاد. اونم عین من چشمبغضم رو قورت دادم. نگاهم به نبات  
هام رو پاک کردم و نگاهم رو به حسام دوختم. دیگه تردید تو کار  بود اشک

 :نبود
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توام هر وقت  گم؛ کنم. هر وقت خواب ببینم بهت میمن کمکت می _
 .خواستی بری توی دل دردسر بهم خبر بده 

 :چیزی شبیه به لبخند روی لبش نشست 

 .ممنون  _

کون دادم. موندن بیشتر از این جایز نبود؛ چون کافی بود بمونم و  آروم سر ت 
های اشکیش، اونوقت مطمئنن عنان از دست  نگاهم رو بدوزم به چشم

ی خودم رو بیشتر از پیش  کردم و آبروی نداشتهدادم و بغلش میمی
 !بردممی

 :بار من به حرف اومدم ریخت! اینبه نبات نگاه کردم؛ هنوز هم اشک می 

 .شهجون نگران میباید بریم خانوم _

 .هام رو باریک کردم، از جاش بلند شدگیج نگاهم کرد؛ چشم 

 .باشه بریم _

 .امیرعلی از جا بلند شد

بانو  منم باید برم خونه؛ از دیشب نیستم صبحم که دوباره اومدم اینجا صنم_
 .ام و میکَنهکله

 :کرد لبخند ارومی زدم . به من و نبات اشاره  

 .ریم با هم می _

 :ابرو باال دادم 

 .دیم زحمت نمی_

 .رسونمتون کنم مینه بابا خواهش می _
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از خدا خواسته چیزی نگفتم، مانتوم رو تنم کردم و کیفم رو برداشتم؛ نبات   
 .هم حاضر شد 

 .حسام روی کاناپه نشسته بود و انگار اصال توی یه دنیای دیگه بود  

 .به حرکت در اومدن جلوش زانو زدم  پاهام بدوِن اختیارِ من

ی نزدیکش به خودش اومد. شروع به  انگار با دیدن من اونم توی فاصله
 :حرف زدن کردم 

گیرم. خواهشا چند روز انتقام و  اتون رو از آقا امیرعلی میمن شماره _
 .شید بذارید زخمتون خوب بشهبیخیال

 :آروم سر تکون داد 

 .شهرده و یه غریبه نگران آدم میچه خوبه که هنوز انسانیت نم_

  !ی زهر گرفتتلخندی زدم؛ دهنم مزه 

 ...من غریبه نبودم یا حداقل اون برای من غریبه نبود

 .از جا بلند شدم روبه، روم ایستاد 

 .اگه خواِب جدیدی دیدی بهم بگو_

 .شما هم این چند روز رو استراحت کن_

 .بریم _

تنش کرده بود. نگاه از نگاه مرد  صدای امیرعلی بود که کاپشنش رو  
 .هام کَندم. همراه نبات و امیرعلی از خونه خارج شدیم خواب

 ...مون ی پیچیدهخبر از آینده و گذشتهبی 
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*** 

 

 |نبات|

 

 ...ی ماشین تکیه دادم؛ حالم دگرگون بود، یه حاِل متفاوت سرم رو به شیشه

جانا یک بار دیگه اون    گشتیم به یک ساعت قبل قطعا به اینکهاگر برمی 
خواست حتی  دادم اما حاال دلم میمرد مرموز رو ببینه واکنش نشون می

 !خودمم کمکش کنم

بارش غم و  غم توی صداش حالم رو دگرگون کرده بود و داستان زندگی غم 
ام جا داده بود. آه پرسوزی کشیدم، چندین سوال توی سرم بود؛  توسینه

 !خوردم رو میهایی که مثل خوره مغز سوال

ی حسام که همون صنم خانوم ما باشه برای خودش آدم ثروتمند  مگه خاله 
و متمولی نبود؟ پس چرا حسام از بچگی مجبور به کار و سختی بوده؟! یعنی  

ی کلنگی  اون موقع ثروتمند نبودند؟! اصال چرا االن حسام تنها توی اون خونه
 !کرد؟ وسط شهر زندگی می

هام رو دوختم به امیرعلی  واالت نگاهم رو گردوندم و چشمبا فکر به این س 
 متفکر؛ 

 .ای که سخت مشغول رانندگی و فکر کردن بودامیرعلی 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ام گرفت من این آدم رر  کشیدم؛ با این فکر خندهباید از زیر زبونش حرف می
شناختم اما به اندازه چندین ساعت ازش سوال داشتم، تازه  دو روز بود می

 !حرف هم ازش بکشمخواستم  می

دارم؛ خواهری که روی  نگاهم رو به آیینه دوختم و خیره شدم به خواهر غم 
 .باریداش میصندلی عقب نشسته بود و غرق فکر بود و غم از چهره

خواست اینجوری همه غمگین  فضای ماشین زیادی سنگین بود؛ دلم نمی 
 .باشن

ماشیِن امیرعلیِ کیانی   توجه به این کهدستم رو به طرف ضبط بردم و بی 
امه انگار که ماشین دوستمه روشنش  پسر کیانیِ بزرگ و صاحب کار خانواده

 .کردم

خواستم فضای ماشین عوض بشه اما با روشن شدن ضبط و آهنگی که  می 
های حسام و اتفاقات غمناک زندگیش  پخش شد خودمم فکرم پر از حرف

 .شد

 

  وای از دست ادما"

 رارحمن بگو چچه بی

 تو قایقمشکسته بی 

  کنی نگام ِِ چرا نمی

  ترم غریبمزخمیه بال و پرم از توام خسته

 خدا یه کاری بکن بال پرنده نشکنه 
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 بیا یه کاری بکن قایق من بی مقصده  

 تو بگو کجا برم 

 دردم و به کی بگم نمیدونم  

 خدا یه کاری بکن بال پرنده نشکنه  

 مقصده بیا یه کاری بکن قایق من بی  

  مرامن ادمابی 

  دور میشن ازت چرا

  نمیدونم

 ببر من و پیش خودت

 ام از ادمای شهرخسته 

 گرون خریدم این دل و 

 نذار که از دستش بدم 

  بازار نامردی چرا 

 شلوغه هر روز خدا 

 پرنده بی بال و پرش 

  اسیر پروازه خدا 

 خدا یه کار بکن بال پرنده نشکنه 

  مقصدهق من بیبیا یه کاری بکن قای 

 تو بگو کجا برم 
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 دردم و به کی بگم  

 "دونم نمی 

 

 !امیرعلی صدای ضبط رو کم کرد 

آهنگ قشنگی بود و من با قطع شدن صداش اخم کردم اما اخمم وقتی   
مقدمه با لحن  بیشتر شد که نگاهش رو از توی آیینه به جانا دوخت و بی

 :ای گفت هشدارگونه

تونم  دی ندارم؛ اعتمادی هم بهتون ندارم اما نمیهای شما اعتقامن به حرف_
رو حرف حسام و تصمیمش هم حرف بزنم، یادت باشه که اگر یه مو از سر  

 !گیرمحسام کم بشه و بفهمم مقصرش تو بودی حساب پس می

تفاوتش رو بهش دوخت و لب از لب باز نکرد؛ انگار خودش  جانا نگاه بی 
ی امیرعلی آخرین چیزی بود که بخواد  ها بیشتر از همه نگران بود و حرف

 !ازش بترسه

 :من اما تموم وجودم پر از حرص شد و لحنم تند 

خواهر من دلیلی برای دروغ نداره، پس توام خوب گوش کن اگر یه زمان به  _
خان شما یه تار مو از سر خواهر من کم بشه، هم از تو هم از  خاطر حسام

 .گیرماون حساب پس می

 :روش و حین رانندگی پوزخند تلخی زددوخت به روبهنگاهش رو 

هاش رو راست و حسینی گفت اما خواهرتو داره از یه  حسام تمام حرف_
زنه و معلوم نیست راست بگه یا نه؛ اصال اگر راست  سری خواب حرف می

بینه؟ اصال  خطرهایی که حسام رو تهدید میکنه رو می  بگه چرا اون خواب
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نامعلوم اگه لج کنه و خوابش و نگه؟ یا اصال بگه و   اینم درست و دلیلشم
ها رو تو  شه این خوابزمان خواب با لحظه اتفاق یکی باشه چی؟ اصال می

هاش  واقعیت تغییر داد و ازش جلوگیری کرد؟ خواهرت با تعریف این خواب
ترسم چون این  حسام رو برای انتقام مسرتر کرده و من از خشم حسام می

 !سوزونهخشم خودشم می

دونم چرا با اینکه حرفای اخرش منطقی بود  هام رو جمع کردم؛ نمیچشم
خواست وقتی  حرصی شدم! من رسما به این پسر آلرژی داشتم و دلم می

 !اش کنم؛ گوشه لبم و گزیدم و اداش و دراوردمزنه خفهحرف می

که دقت  اصال... ور ور ور! چقدر غر میزنی کنیز حاج باقری مگه؟ اصال حاال  _
دونم  گفت من میای همون که میبینم شبیه اون یارو توی گالیلهکنم میمی

 !میمیریمما می

رو  های گرد شده یک لحظه نگاهم کرد و دوباره نگاهش رو به روبهبا چشم 
دوخت. زیر لب استغراللهی گفت و هیچ جوابی به من نداد و فقط سر تکون  

 .داد 

 !کردن با من فایده نداشت رفتارش طوری بود که انگار بحث

هیچ حرفی در رو باز کرد و پیاده  با ترمز ماشین جلوی در عمارت، جانا بی 
 .شد

 :من اما از جام تکون نخوردم. با اخم نگاهم کرد

 !خوان پیاده بشن؟ مادمازل نمی _

 :لبم رو کج کردم و ابرو باال انداختم 

 !امنخیر اول دفترچه_
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ادش رفته بود که اول گیج نگاهم کرد اما بعد از چند  ام و پاک یانگار دفترچه 
 :ثانیه به خودش اومد و یه نگاه بدجنس بهم انداخت 

 االن دستم نیست؛ من موندم چی توش نوشتی که انقدر نگرانی؟  _

 :اخم کردم؛ دلم زیر و رو شد و مردد لب زدم 

 !نخوندیش که؟_

 :ابرو باال انداخت 

 !فعال نه_

 :گردنم رو کج کردم 

 .اون دفترچه شخصیه؛ بهم پسش بده _

 :شونه باال انداخت  

 .االن دستم نیست فردا برات میارمش  _

 .هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم ناچار نگاهش کردم و بی 

 

*** 

 

 |کلدانای|

 |قبلسالیکوسی|
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اش و لبخندی که از  گلینگاه آخر را به آیینه انداخت و با بستن روسری گل 
اش درون آیینه روی لبانش نشسته بود، از در اتاق  های گل انداختهلپدیدن  

 .خارج شد 

صدای مادرش و چند زِن دیگر روستا که در حیاط کنار هم نشسته بودند و   
مشغول سبزی پاک کردن و حرف زدن راجع به خانواده جدیدی که تازه  

شتند به  همین یک هفته پیش به روستا آمده بودند و انگار قصد موندن دا
 .گوشش رسید 

تر شد و به  لبخندی که روی لبش نقش بسته بود، از کنجکاوی زنان پررنگ 
 .سمت در ورودی رفت و وارد حیاط شد 

گوهر با دیدن دختر خندان و شادابش حرفش را قطع کرد و نگاهش را به او   
د  کردند. نارین سالم بلن ی زنان عالوه بر گوهر به او نگاه میدوخت، حاال همه

 :باالیی به آنان تحویل داد 

 !غیبت و بار گذاشتیدبینم که دوباره دیِگ سالم... می_

های او عادت کرده بودند. مادرش  همه لبخند زدند؛ دیگر به این شیرین زبانی
 :اخمی مصنوعی تحویلش داد

 !ی چشم سفیدِ زبون درازکنیم دخترهآره یه دیگی که خودتم توش چپه می _

 را عمق بیشتری بخشید؛نارین لبخندش 

 .هایش بیشتر از پیش خودنمایی کردجوری که چال گونه 

 .پس بهتره من برم تا چپه نشدم  _

 :گوهر جدی نگاهش کرد  

 کجا اونوقت؟ _
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 »دخترک با شیطنت ابرو باال انداخت

خوام برم لب چشمه، قول داده بودید اگه کل خونه رو تمیز کردم  می _
 .بذارید برم

و آب زاللش خبر   سر تکان داد؛ از عالقه دخترش به چشمهگوهر ناچار  
داشت. دخترک عاشق آب زالل چشمه و صدای پرندگان بود و هر روز بعد از  

داد تا مادرش  برگشتن از مدرسه تمام کارهای خانه و تکالیفش را انجام می
ی این  اجازه بدهد به چشمه برود... جالب اینجا بود که روستا به بهانه

ی زاللی که درونش قرار داشت چشمه نام گرفته بود! نارین با  چشمه
خداحافظی آرامی ذوق زده از در خانه بیرون زد. هر کسی را که در  روستا  

شناخت به جز ارباب و  ی روستا را میکرد؛ تقریبا همهدید سالم میمی
  ها بود، اماهای کشاورزی روستا برای آناش که در اصل تمام زمینخانواده

بار  کردند و سالی یکخودشان در عمارت اربابی نه بلکه در شهر زندگی می
 .آمدندبه روستا می

اش هنوز با خانواده جدیدی که یک هفته بود  البته عالوه بر ارباب و خانوده
به این روستا نقل مکان کرده بودند آشنا نشده بود اما تعریف این خانواده را  

دانست این خانواده از اعضای  شنیده بود. می از مادرش و زنان دیگر همسایه
 .اندی پسر، پدر و مادرش تشکیل شدهسه نفره

های کشاورزی گذشت رو به کارگران مشغول به کار  با لذت از کنار زمین
سری به معنی سالم تکان داد، نارین در همین روستا بزرگ شده بود و تا به  

سانی بود که در همین  همین حاال که هفده سال داشت پدرش یکی از ک 
 .کرد های ارباب کار میزمین
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های در سرش از ذهنش پر کشید و  با دیدن چشمه تمام فکرها و خیال 
  ...لبخند دوباره بر لبانش نشست؛ لبخندی که بیش از حد دلربا بود 

هایش را  کنار چشمه روی تخته سنگی نشست و همانطور که چشم
به هر سو پر کشید. از رویاهایی که  ی خیالش مثل همیشه  بست، پرندهمی

هایی که خودش در خیالش بافته بود...  در سرش جریان داشت تا داستان
اش بود و آرزو  العادهو فوق هایی عاشقانه که نشان از تخیل قویداستان

 .ها را به چاپ برساند داشت روزی آن

 ...شودای بزرگ بله درست فکر کردید، نارین آرزو داشت روزی نویسنده 

گرفت؛ دوست  ی روستا میهایی بود که از کتابخانهکل اتاقش پر از رمان 
ها بنویسد و بشود  داشت خودش هم روزی مانند تمام آن نویسنده

هایی با  نویسد، رمانهای عاشقانه را میای که زیباترین رماننویسنده
 ...مضنونی از عشق واقعی

ی برای خودش در راه بود، همچو  تر از واقعغافل از اینکه عشقی واقعی 
 .هایی که دوست داشت روزی بنویسدرمان

ها از دنیای خیال بیرون پرید و ترسیده به پشت  ِخرش برگبا صدای ِخرش 
سرش نگاه کرد و در یک لحظه چشمانش خیره ماند به دو جفت چشم  

 !مشکی

دو جفت چشمی که همچون دو گودال براق و خیره کننده بودند و چه   
هایی که  ها کند...چشمی آن چشمعجیب که سرنوشت قرار بود او را دیوانه

 !انگار سهمش نبود..."قسمت نبود " پاسخی به تمام ذوق هایی که کور شد

 !داست چند دقیقه گذشته است؛ انگار زمان را از دست داده بود نارین نمی
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رند  هایی که در فضا شناوچالهرویش همچون سیاهبهچشمان مرد رو 
 .نمود، همانقدر پرجاذبه و در برگیرندهمی

با صدای مرد به خودش آمد؛ انگار زمان به حرکت در آمد و باالخره توانست   
اش را بیرون دهد. مرد جوان به سن و سالش  نفس حبس شده در سینه

 .خورد بیست و پنج سال را داشته باشدمی

 :مرد لبخند نگرانی زد

 .! من اومده بودم هیزم جمع کنمانگار ترسوندمتون؛ ببخشید _

از ادب و متانت مرد لبخند زیبایی بر لبانش نشست... لبخندی که مثل   
 !همیشه آن دو چال دلربا را به نمایش گذاشت

نه من زیاد غرق فکر و خیال بودم و حواسم به اطرافم نبود برای همین   _
 !ترسیدم، تقصیر شما نیست

های دخترک دوخت و در  ق روی گونهحسین نگاهش را به آن دو چال عمی 
دلش چیزی فرو ریخت. تا به حال به ناموس هیچکس به چشم خریدار نگاه  

بردند  نکرده بود اما با دیدن این دخترک انگار چشمانش از مغزش فرمان نمی
 !زدند و میان صورت دخترک چرخ می

 .ی روان دوختزیرلب استغفار کرد و نگاه خود را به چشمه 

ی چرخش نگاه او روی صورتش و نگاه گرفتنش شده بود  نارین که متوجه 
ای اینگونه لبخند نزده اما  لبخندش را خورد... تا به حال به هیچ غریبه

 !دانست چه مرگش شده است خودش نیز نمی

حرفی مرد و خیره شدنش به چشمه ترجیح داد حرفی نزند و به سمت  با بی 
 .خانه برگردد 
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 .غروب کردن بود و دیگر زمان رفتنش رسیده بود خورشید در حال

اش همراه هیجانی  هنوز چند قدم برنداشته بود که حس کنجکاوی ذاتی 
 .خاص در وجودش رخنه کرد

به سمت عقب برگشت، حاال مرد جای قبلی او روی تخته سنگ نشسته   
 :اش را تر کرد و سوالش را پرسید بود. لبان خشک شده

 !تا هستید، درسته؟شما ساکن جدید روس _

حسین از صدای کنجکاو دخترک لبخندی بر لب نشاند و به سمتش   
 .برگشت 

بله ما تازه از رامسر اومدیم اینجا... البته اینجا در اصل روستای مادریِ منه   _
 .کردند و متاسفانه االن فوت شدندها قبل اینجا زندگی میو پدربزرگم سال

 :دنارین لب گزید و غمگین زمزمه کر 

 .خواستم ناراحتتون کنم، خدا بیامرزتشون نمی_

 .حسین آرام سر تکان داد و نارین ماندن بیشتر را جایز ندانست 

 .از آشناییتون خوشبخت شدم، با اجازه _

با این حرف لبخند دوباره روی لبان مرد نشست و نارین با خود فکر کرد که  
کند...  ازیر میلبخند این مرد مانند چشمه حس آرامش را به قلبش سر 

 .بودآهنگ میهای نارین بسیار خوشهمانند صدایش که به گوش

 .منم همینطور_

نگاهش دوباره با مرد تالقی کرد و تمام وجودش در یک لحظه سوخت...   
  !انگار چیزی درون دلش فروریخت
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ای که بهش دست داده بودترسید و برای  از حس عجیب اما دوست داشتنی
دانست  حساس پا تند کرد و از آنجا دور شد. خودش هم نمیفرار از از این ا 

چه اتفاقی برایش افتاده؛ شاید تاثیرات حرف زدن با پسری غریبه بود اما هر  
سوخت و بدنش  هایش میچه بود ضربان قلبش را تند کرده بود... گونه

 ...نبض میزد؛ بدنش کوره آتش شده بود 

تغییر نکرد و تا زمانی که به خواب برود  با بازگشت به خانه هم این حالتش  
نوایش تندتر از همیشه گوشش را  چشمان پسر را به یاد آورد و قلب بی

  .نوازش کرد

اراده از جایش بلند شد دفتر شعرش را برداشت و با یاد  آخر شب بود که بی
هیچ فکر و دلیلی شعری را نوشت... شعری که با یاد  آن آدم ناخوداگاه بی

 !شداو در سرش زمزمه میهای چشم

 ای خاص؟مگر آن چشم ها چه داشت جز نجابت و جذبه 

 چون تورا مینگرم دل به تپش می آید "

  َسرِ من سویِ تنم بَهرِ مَکِش می آید 

 سیاه این چه ِسحریست دروِن آن دو چشمانِ 

 "روحِ من با تو بسی رو به تَنِش می آید

کرد  آن دو چال عمیق با خود فکر میی ما به یاد سوی روستا مرد قصهو در آن
 !چه ساده دلرباست این دخترک روستایی

 

*** 
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درست یک هفته و سه ساعت از دیدن آن مرد چشم مشکی گذشته بود،  
یک هفته و سه ساعتی که حتی هنگام خواب هم چشمان مرد پشت پلکان  

کرد تمام این  بست... یک هفته و سه ساعتی که سعی مینارین نقش می
  !شدها را دور کند اما موفق نمیو خیال فکر

با صدای مادرش از فکر و خیال بیرون پرید؛  این روزها زیاد در افکارش غرق  
 .شد و مادرش هم متوجه این موضوع بودمی

 نارین کجایی؟  _

 :از اتاق بیرون رفت 

  جانم مامان؟ _

 :مادرش اخم کرد 

 .قته تو فکریکنم! چته دختر؟ چند ودو ساعته دارم صدات می_

 :آرام سر تکان داد و شاید برای اولین بار به مادرش دروغ گفت  

 .فکرم درگیر درسام شده... این روزا امتحان داریم  _

  :گوهر انگار قانع شد که لبخند محوی زد 

اس لب چشمه هم نرفتی!  خب انقدر به خودت فشار نیار مادر، یه هفته_
 .تریخودت مهمهمش تو اتاقتی؛ ول کن درس و مشق و 

لبخند آرامی زد؛ یک هفته بود که حتی به چشمه هم نرفته بود و تمام  
ترسید دوباره آن پسر را ببیند و احساسات ضد و  دلیلش این بود که می

تر شود. راستش از رو به رو شدن با آن دو چشم مشکی  نقیضش بیش
 ...اشهراس داشت! هراِس لرزیدن دل بیچاره
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 :ره به خود آمدبا صدای مادر دوبا

 !میای مادر؟_

 :گیج سر تکان داد 

 کجا مادر؟  _

 :گوهر از گیجی دخترکش عصبی سر تکان داد

ی این همسایه  رم خونهگم؟ دارم میپس من دارم این همه وقت چی می_
جدیده؛ کل زنای روستا رو دعوت کرده برای آشنایی و دورهمی، مثل اینکه  

 .جا شدن باالخره کامل جابه

ی آن مرد چشم  دانست چرا با فکر به رفتن خانهنگاه از مادرش گرفت؛ نمی 
ست که این روزها  مشکی دلش زیر و رو شده! با خود فکر کرد این چه مرضی

  !به سراغش آمده؟

 :گوهر دوباره صدایش کرد 

 باالخره میای یا نه؟ _

 :اراده به حرف آمدناخودآگاه و خیلی بی 

  میام _

هایش را  نارین به اتاقش رفت و با دستانی لرزان لباس گوهر لبخندی زد؛
عوض کرد. این حس لعنتی چه بود که با یک نگاه در دلش نقش بسته  

بود؟! او هر چقدر هم رمانتیک بود هرگز به عشق در یک نگاه اعتقاد  
 ...نداشت 
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آه آرامی کشید و سعی کرد بر خود مسلط شود، پیراهن قرمز رنگی به تن   
اش با پیراهن  های گل انداختهی سفیدش را روی سر بست. لپکرد و روسر 

اش هارمونی قشنگی ایجاد کرده بود؛ از اتاق بیرون رفت و همراه  و روسری
ی همسایه جدیدشان حرکت کردند،  مادرش با هیجان خاصی به سمت خانه

 !خبر از دلی که قرار بود در آن خانه جا بماندرفتند بی

خانم نام داشت به استقبالشان آمد و  مسایه که هالهبا ورود به خانه زن ه 
 .نوازی کردبه گرمی مهمان

هم آمدند؛  جالب اینجا بود که تمام مدت حواس   های همسایهکم بقیهکم
نارین به هیچ کس نبود و با یک چشم انتظاری عجیب به در خیره شده  

  !قراری های دلش چیست دانست دلیل این بیبود... خود نیز نمی

بود متعجب   زیبا دوستش که از قضا دختر هاجر خانم دوست مادرش هم
 :تکانش داد 

 !وا نارین حواست کجاست؟ من دارم با تو حرف میزنما  _

 :گیج سری تکان داد و سعی کرد بر خود مسلط شود 

 اینجام کجا باشم؟  _

 .ولی انگار حواست نیست! تو مدرسه هم همین حال و داشتی _

 :زد لبخند ارامی  

 گفتی؟ خوبم چیزی نیست... چی می _

 : زیبا لبخندی به زیبایی اسمش زد و با شوق گفت  

شناسی، انگاری امروز مادرش به  گم احمد پسر طوبی خانوم و که میمی_
  .مادرم خبر داده برای اون قراره بیان خواستگاریم

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 :نارین ابرو باال انداخت

 و تو میخوای ازدواج کنی؟ _

 :ر تکان دادزیبا متفکر س 

 آره  _

 :کردنارین هنوز هم خیره نگاهش می

 دوستش داری؟ _

 .خوام قبول کنم نه اما می_

 ...چرا؟ زندگی بدون عشق خیلی_

گذره! من هفده سالمه  چون پسر خوبیه، چون سن ما دیگه داره می _
خواهرم چهارده سالگی ازدواج کرد. خیلی از دخترهای روستا هم همینطور،  

شهر نیست دخترها دیر ازدواج کنن! اینجا یکم دیگه که بگذره به  اینجا که 
 !گن البد هیب و ایراد داریمگن ترشیده، میما می

خواست به این دالیل  نارین متاسف سر تکان داد؛ هیچوقت دلش نمی 
ازدواج کند! حرف مردم چه اهمیت داشت که وقتی عشق نبود بخواهد  

 ازدواج کند؟ 

ز سرش آن دو چشم مشکی در سرش نقش بست و با ی عشق ابا گذر کلمه
 این فکر تنش لرزید؛ این حس عشق بود؟ ولی چگونه ممکن بود با یک نگاه؟ 

ای که از حیاط شنیده شد قلبش فرو ریخت؛ تمام تنش گر  با صدای یاهللا 
 .گرفت

 :هاله خانم لبخند آرامی زد و رو به جمع گفت 
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اومده! شما راحت باشید تو نمیاد  گیری  ام حسین از ماهیببخشید بچه _
 !برم تو حیاطناهارش و می

ها آرام و کنجکاو سر تکان داد و دختران جمع لبخند به لب و مشتاق  زن 
خیره شدند به در! انگار بعضی او را دیده بودند و بعضی دیگر وصفش را  

 .هایشان فهمیدپچشنیده بودن این را نارین از پچ

 !قدی دارهدونی که چه وای نمی _"

هاش از دورم معلومه  اره دیدمش چقدرم سر به زیر و اقاست. _وایی مژه_
 .انقدر زیادن

 اس؟ دیدی چقدر ورزیده _

 .کنهحیف که به هیچکس نگاه نمی _

 !هاش رو ندیدمآره تا حاال چشم _

 ".کنههمیشه یا سر به زیره یا خیره نگاه نمی _

اش دل  رو شد؛ پس مرد چشم مشکیها زیر و دل نارین از شنیدن این حرف 
 ...دختران دیگر را هم لرزانده بود

با فکر به حس مالکیتش دوباره لرزید؛ خدایا امروز چه بالیی بر سر افکارش  
 آمده بود؟ 

خانم سینی به دست به سمت در رفت و انگار گوهر مادر نارین حرف  هاله 
 :دلش را زد

خانوم مجمع بردار سینی سنگینه به هالهنارین مادر پاشو پارچ آب و از تو _
 .کمک کن
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  بار دختران دیگر به هالهنارین با ذوقی خاص از جا پرید و زیر نگاه حسرت 
 کمک کرد و همراه هم

به سمت در رفتند. در را باز کرد، هاله لبخند به لب بیرون رفت و پشت او  
خسته  نارین! حسین پشت در روی تخته چوب وسط حیاط نشسته بود و  

چشم بسته بود، از طلوع آفتاب به ماهی گیری رفته بود و با حال خسته و  
کوفته برگشته بود. از وقتی از شهر آمده بودند و به خاطر پدرش مجبور  

گیری  شده بودند در آب و هوای روستا زندگی کننده تصمیم گرفته بود ماهی
 !کند 

بود و به اصرار  پدرش نیز مثل تمام مردم روستا مشغول کشاورزی شده  
 .کردحسین برای کار نکردنش توجهی نمی

گیری  حسین مهندسی شیالت را نصفه رها کرده بود و حال مجبور به ماهی 
شده بود! تلخندی روی لبش نشست که با صدای مادرش چشمانش را باز  

 :کرد

 .بذارش رو تخته دخترم  _

این روزها در    چالدار! اسمی کهچشم گشود و چشم در چشم شد با دخترگونه
ی تمام در فکرش رژه  ذهنش برایش گذاشته بود؛ دختری که یک هفته

 !رفت و انگار دلش را لرزانده بود می

ی او شرمگین سر به زیر انداخت و جالب اینجا بود که  خیره  دخترک از نگاه 
  !هایش نمایان شدور انداز و خواستنی روی گونهآن دو چاله خانه

اش لبخند زد اولین بار بود که  ش را دنبال کرد و از خیرگیرد نگاه پسر  هاله
اش را پنهان  شد لب گزید تا ذوقپسرش با این شیفتگی به دختری خیره می

 .اش شودکند؛ انگار قرار بود این دختر زیبا عروس آینده
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 حسین مادر؟ _

  :حسین با صدای مادرش به خود امد و گیج نگاهش کرد  

 بله؟  _

 .مادرتم هستا منم نگاه کنسالم، _

لب گزید و با خود فکر کرد حاضر بود تا آخر عمر    نارین از تیکه معنادار هاله 
  !یش را به جان بخردی مرد رو به روسنگینی نگاه خیره

پارچ را رو تخته گذاشت و با ببخشیدی دور شد تا بتواند جلوی تپش قلبش  
 ...ترک بود یش مشرا بگیرد! تپشی که با مرد رو به رو

توانند یک تپش قلب  و چه جالب که دو انسان با دو جسم متفاوت می
 .داشته باشند... تپشی که نام دیگرش عشق است 

*** 

 

 |زمان حال|

 |امیرعلی|

 

اش گرم شده بود و  ام رو از آقای شهریاری که تازه چونهنگاه خسته و کالفه
جایگاه رسیدن   داشت از قراردادهای درخشانش و تالشش برای به این 

 .گفت گرفتم و از جا بلند شدممی
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شدم، خدا رو شکر  گیر بود و من رسما داشتم خفه میجو سنگین و نفس
ی باال رفته بودند مگرنه تا حاال از زنش و دو تا دخترش همراه مادرم به طبقه

  .نفسی و اعتذاب مرده بودمبی

تعجب به سمتم  با دیدن ایستادِن من نگاه پدرم و شهریاری هر دو م
 .برگشت 

  :ای زدم و با حالتی خونسرد که فقط ظاهری بود گفتم لبخند زورکی 

 .من باید یه تماس کوتاه بگیرم با اجازه _

  :شهریاری سر تکون و لبخند زد 

 راحت باش پسرم _

توجه به نگاه جدی پدرم که خوب دلیِل بلند  ای کردم و بیتشکر" زیرلبی" 
  .ن جدیش کرده بود به سمت حیاط رفتم دونست و همی شدنم رو می

ی شهریاری داخل عمارت  خسته بودم و دلیل این خستگی حضورِ خانواده
دونستم قصد و  ای که به ظاهر مهمون بودند اما من خوب میبود، خانواده

 !اشون کنه نیت پدرم اینه که رسما با وصلت بینمون صاحبخونه

اشتم به سمت یکی از درختان  سر تکون دادم و دست از فکر و خیال برد 
  .وسط باغ رفتم و نشستم 

 .ی درخت تکیه دادم و چشم بستم سرم رو به تنه

رسیدم اما فقط خودم خوب  عار و درد به نظر میشاید از بیرون پسری بی 
هام تموم شدنی نیست و مشکالتم سر به فلک  دونستم که نگرانیمی
و شرکت و حاالم دو دختری که   کشند... از حسام گرفته تا مادر و پدرممی

کردند و حسام با غدبازی تمام بهشون اعتماد کرده  ادعای خواب و خیال می
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های ازدواجِ من و آال دخترِ شهریاری که کم کم داشت  بود و حاالم که زمزمه
 ...ترسوند پیچید و من رو میمی

ه ایمان  من مرد ازدواج نبودم؛ نه اینکه از ازدواج بدم بیاد نه اما همیش 
ی شدید قلبی باشه نه بنا بر  ی یک عالقهداشتم ازدواجم قراره بر پایه

 .اممصلحت خانواده

دونستم یکی از دالیل  من هیچ جوره از اون دختر خوشم نمیومد و خوب می 
 !اصلی این خوش نیومدنه اجباریه که پشتش قرار داره 

اشتم، فندک رو زیر  پاکت سیگار رو از توی جیبم بیرون آوردم و یه نخ برد 
 .سیگار گرفتم و حین کام گرفتن پاکت رو کنارم انداختم

 .کنهگن کشیدن هر نخ سیگار دو ثانیه از عمر آدم کم میمی_

اش سبز  پوزخند تلخی روی لبم شکل گرفت، مار از پونه بدش میاد دم لونه 
 .شهمی

 .اش دوختمگونهماکنسرم رو کمی چرخوندم و نگاهم رو به قامت بلند و  

ایش اونو شبیه  دختر خوشگلی بود، چشمای درشت سبز رنگ و لبهای قلوه 
ایریانا شایک کرده بود! اما با وجود این همه زیبایی برای من نچسب  

 .اش بود شد و یکی از دالیلش قطعا تکبر نگاه و فیس و افادهمحسوب می

 :نفس بلندی کشیدم و جواب حرفش رو دادم  

 ...گنکشم در ضمن اینا شر و وراییه که دکترا میتفریحی سیگار میمن  _

 :پوزخندم رو عمق بخشیدم و پچ زدم 

 .البته دور از جون شما خانوم دکتر _
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 .ام گرفتخانوم دکتر رو کشیدم، جوری که خودمم خنده 

 .لبخند پررنگی زد و بدون اینکه بهش بربخوره کنارم روی زمین نشست 

هایی  ها رو صندلیپرید؛ بارها دیده بودم این دختر توی مهمونیابروهام باال  
شه اما حاال به  شینه چرا که معتقد بود لباسش کثیف میکه لک داره نمی

توجه به لحن  خاطر زدن مخ من حاضر شده بود روی زمین بشینه و بی
 !تمسخرآمیزم لبخند مکش مرگما تحویلم بده... تالشش قابل تحسین بود

ای به سیگار زدم و تقریبا دودش رو روی صورتش فوت  دیگه  پک محکم 
 .کردم

 :لبخندش کمرنگ شد اما از بین نرفت  

  شمام مثل من از جمع خوشتون نمیاد مگه نه؟ _

شد بیشتر و بیشتر  آروم سر تکون دادم؛ حضورش رو مخم بود و باعث می
این دختر  های ازدواجی که تصمیم پدرم بود و یه سرش به فکرم سمت زمزمه

 .شد بره وصل می

 .ی خودمم ندارم چه برسه مهمونمن حال و حوصله _

این نیش دومم بود و این دختر انگار زره آهنین پوشیده بود که خم به ابرو   
 .اورد نمی

های  ام... البته از بحثام یعنی یه جورایی خستهحوصلهراستش منم بی _
 .رفتن خواهرم تجاری بابا و فخرفروشیای مادرم و قیافه گ

هاش با من توی یک دقیقه  ابروهام باال پرید، برای کش دادن حرف 
اشو فروخت، نه خوشم اومد جدی جدی عزمش رو جمع کرده بود اما  خانواده

ام توی تنمه و شده شبونه فرار کنم تن به  خبر نداشت من یه رگ از خاله
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فم رو  دم پس سعی کردم حر ها و خود نچسبش نمیوصلت با شهریاری
  .مستقیم بزنم

های پدرم و پدرتون و برای وصلت ما دو نفر شما شنیدید  شمام زمزمه_
 درسته؟ 

تر از همیشه به نظر  های سبز رنگش تیرهاش شوک زده شد و چشمچهره 
 .رسید

  .انگار توقع این سوال رو نداشت و من با پرسیدنش به هدف زده بودم 

ثانیه خودش رو به دست اورد، لب    منتظر نگاهش کردم و اون بعد از چند
 :باز کرد و با صدایی که نازکتر ازحد معمول بود گفت 

بله راستش پدرم خیلی شما رو دوست داره برای همین به این وصلت فکر   _
 .کنهمی

  پدرتون من و دوست داره؟ _

 :لبخندی از لحن تمسخرامیزم زد 

رد خوبی هستید...  دونم شما مخب اره البته که تا اونجایی که من می _
 .تونه داشته باشه دار و دارای هر انچه که یه مرد میکاری، بااصالت خانواده

 .یه تای ابروم رو باال دادم و دستم رو به ته ریشم کشیدم

 اونوقت اینا روی پیشونیم نوشته شده؟  _

 :اروم سر تکون داد  

البته دلیل این  خب معلومه که نه راستش اینا از رفتارتون مشخصه و  _
  .نظراتم تعریف اطرافیان هم هست
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تنم رو از درخت کمی فاصله دادم، سیگار توی دستم خاموش شده بود و من  
 .فقط تونسته بودم دو تا پک بهش بزنم

  .فیلترش رو روی زمین انداختم خودم رو کمی به جلو متمایل کردم 

شدارگونه بود جلوی  هام کشیدم و با لحنی که اروم اما ه زبونم رو روی لب
  :اش پچ زدمصورت متعجب و شوکه

این تعریِف اون مهندس شیک و پیکای اطراف بابام و باباته اما رفیقای من  _
ی ماده هم رحم ندارم خانوم دکتر...  گن امیرعلی دخترباز! من به پشهبهم می

مطمئن باش قرار نیست با وجود یه زن فقط به اون محدود بشم پس  
ن و خط بکش و فکرم و از سر بابات بنداز بیرون چون اگر بهم  خودت دور م

ها ببینی  فکر کنی و رویاهای دخترونه بچینی و بخوای من و پرنس قصه
 !کنی من ته تهش بتونه برات گربه نره باشم خودت ضرر می

خواست چیزی  صدا تکون خورد؛ انگار میهاش بیهاش گرد شد و لبچشم 
 .تونست بگه اما نمی

  .اش ازش دور شدمتوجه به حال شوکهجا بلند شدم و بی از 

 ...ترهایی که زده بودم راضیاز خودم راضی بودم و از حرف

 :سوار ماشینم شدم و یه پیام با این مضمون برای مادرم فرستادم  

دیگه با دعوت کردن اینا من و توی عمل انجام شده نذارید چون اونی که   "
م... در ضمن فکر نکن نفهمیدم دختره رو  شه من نیستتهش ضایع می

ی حسام  فرستادی باغ دنبالم من این کاراتو حفظم صنم بانو، من رفتم خونه
تا بلکه یکم ارامش بگیرم در ضمن به بابا بگو برای قرصاش نگران نباشه  

ی چپر چالق و  خواد این دخترهدرسته اون با من لجه و به اسم صالحم می
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ی قرصای میگرنش و از دکتر  رم نسخهفردا می بهم غالب کنه ولی من
 "برم شرکتگیرم و میمی

ام موند روی داشبورد و درنای کاغذی و  ماشین رو روشن کردم و نگاه خیره 
ی دخترک سرایدار، امروز هم ندیده بودمش تا دفترچه رو بهش بدم،  دفترچه

وقتی توی  دیروز از اتاقم برداشته بودم و توی ماشین گذاشته بودمش تا 
 .حیاط دیدمش بهش بدم

دم اما امشب  راه افتادم و با خودم فکر کردم فردا دفترچه رو بهش پس می 
 .کشمحتما یه سرکی هم به نوشته هاش می

 

*** 

 

 |نبات|

 

هام رو  کوله پشتی رو روی دوشم انداختم و از اتاق خارج شدم؛ کتونی
غ سرحالم کرد و یه لبخند  پوشیدم و از در خونه زدم بیرون... هوای تمیز با

طرف باغ مشغول حرس کردن  نامحسوس رو لبم نشست. آقاجون اون
جون توی عمارت، جانا هم صبح رفته بود دانشگاه و خدا  ها بود، خانومدرخت

های عجیب و غریب  چی امن و امان بود و خبری از خوابرو شکر امروز همه
چند ماهی بود که به هوای    رفتم دانشگاه!جانا نبود؛ منم مثال داشتم می

زدم بیرون اما از دانشگاه رفتن خبری نبود! اصال مگه  دانشگاه از خونه می
  چقدر وقت داشتم که بخوام اونم با دانشگاه رفتن خراب کنم؟
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 .بغض به گلوم چنگ انداخت؛ دیگه این بغض عادت همیشگیم بود

بعد از یک ماه وقت  از در باغ بیرون اومدم؛ ساعت ده صبح بود و من امروز  
دکتر داشتم... دکتری که قرار بود دُز داروهام رو تغییر بده تا این سردردهای  

دونستیم این سردردها درمانی تر بشه، اما هم من هم اون خوب میلعنتیم کم
 !نداره و این داروها موقتیه... اونم فقط برای شش ماه 

بودم، باید  . باید قوی میام چکید؛ با دستم پاکش کردم قطره اشکی رو گونه 
دونید همین فرصت زندگی کردن  کردم. میحداقل این چند ماه رو زندگی می

خبر  نالیم، بیترین نعمت خداست و ما ندونسته همیشه از زندگی میبزرگ
  ...از اینکه یکی مثل من حسرت زندگی رو داره 

و مثل  به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم و هندزفریم و توی گوشم گذاشتم 
ام بیرون کشیدم و مشغول درست کردن  همیشه تکه کاغذی از توی کوله

درناهای کاغذی شدم، درناهایی که این روزها یه جوری امیدواری بود برای  
 .ی دنیا ناامید بودم منی که از همه

با اومدن اتوبوس سوار شدم و روی صندلی نشستم و همونطور که مشغول  
دادم و وصف  گی که این روزها زیاد گوش میدرست کردن درناها بودم آهن

 :حالم بود رو پلی کردم

 

  شهمن برم هیشکی تنها نمی"

 شه بغض ابری برام وا نمی

 شه طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده می 

  شد این و الاقل بدونیکاش می 
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  موندم اینجا که تنها نمونی

  عاشقم واقعا نه از این

  عشقای یه قرونی

 آب زندگی عین دریای بی

 من همش راه میرم بی تو، تو خواب  

 مثل یه کوریم که عصاش و داده  

  به دست یه کرم شبتاب 

 دونی ازم که آخه تو چی می

 رو تنم جای چنگال گرگه 

  شمپا گذاشتم رو قلبم که له 

 ما کوچیکا خدامون بزرگه 

  من برم هیشکی تنها نمیشه 

 فسرده میشه طفلکی مادرم بعد من حتما ا

 بچگیم توپ چهل تیکه بودم  

  ته اون کوچه تاریکه بودم 

 ها گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم خیلی سال

  ها رو یادم نمونده خیلی سال 

  دورمم خیلی ادم نمونده

  من هنوز حرف دارم با چشات
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  درد و دل کم نمونده 

  آبزندگی عین دریای بی

  من همش راه میرم بی تو، تو خواب

  مثل یه کوریم که عصاش و داده به دست یه کرم شبتاب

  اخه تو چی میدونی ازم که

  رو تنم جای چنگال گرگه

  شمپا گذاشتم رو قلبم که له

 ما کوچیکا خدامون بزرگه 

 "شه من برم هیشکی تنها نمی 

 

ام رو پاک کردم؛ خودآزاری گرفته بودم... انگار زمان و  اشِک روی گونه 
بودن روی دور تند و من شمار روزهام از دستم در رفته بود؛ کاش  گذاشته 

 ...زود تموم نشه 

این سردردها پنج ماهی بود که شروع شده بود و من فقط شش ماه دیگه   
ره،  روزی که دکتر بهم گفته بود  وقت داشتم؛ هیچوقت اون روز و یادم نمی

ین جای مغزم؛  ترتوی سرم یه تومور بدخیم وجود داره اونم درست حساس
 !ترکه مونه و قطعا طی چند ماه مییه تومور که عین بمب ساعتی می

االن فقط شش ماه فرصت از اون چند ماه مونده بود؛ تومور پیشرفته بود و  
درمان نداشت به جز یک راه، عمل کردن توسط پروفسوری که استاد  

 .ی هاروارد بود، دکتری به اسم نیکوالس پونادانشکده
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کرد فقط دو درصد جای موفقیت داشت و به  گر اون اون عملم میتازه ا 
 !شدم یا فلجاحتمال نود و هشت درصد یا کور می

تلخندی روی لبم نشست؛ من انقدر پول نداشتم که به خاطر این امید دو   
درصدی خرج کنم... پس تصمیم گرفته بودم این چند ماه رو زندگی کنم؛ یک  

م آرزوها و کارهایی که انجام نداده بودم و  دفترچه برداشته بودم و تما
دوست داشتم انجام بدم رو نوشته بودم... یه دفترچه با چندتا دلنوشته و  

آرزو با تاریخ انقضای شش ماهه که متاسفانه این دفترچه به دست امیرعلی  
افتاده بود و من امیدوار بودم انقدر خنگ باشه تا چیزی نفهمه یا حداقل  

ام خواست هیچکدوم از اعضای خانوادهه، چون دلم نمیدفترچه رو نخون
ی کافی درد  دردم رو بفهمن و به خاطر من ناراحت بشن. اونا به اندازه

داشتن! با رسیدن اتوبوس به ایستگاه گاندی سه درنای جدیدی رو که  
درست کرده بودم رو داخل کیفم گذاشتم و پیاده شدم؛ تا مطب دکتر چند  

رو رو پیاده رفتم؛ مطب خلوت بود. منشی با دیدنم  پیش  قدم راه بود. مسیر
 !شناختلبخند زد... من رو می

 .سالم خانوِم چشمه بفرمایید دکتر منتظرتونن _

با لبخند سر تکون دادم؛ در اتاق رو باز کردم دکتر که مردی حدودا پنجاه  
 :ساله بود پشت میزش نشسته بود. با دیدن من لبخند محزونی زد

 .خترم خوش اومدیسالم د  _

 :آروم سر تکون دادم 

 .سالم _

 :روی صندلی نشستم 

 خب حالت چطوره؟_
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 :شونه باال انداختم  

 !همون سردردهای همیشگی اما این چند روزه یکم بیشتر شده  _

 :آروم سر تکون داد  

شه و نیازی به معاینه نیست... دُز  طبق حدسیاتم عالئم داره شدیدتر می _
 .برم باالمیقرصات رو کمی 

 .مرسی _

دوباره با غم نگاهم کرد انگار اونم دلش به حال جوونیم سوخته بود، آروم  
 :لب زد

 ...خوای هنوز تصمیمت سرجاشه؟ نمی _

 :میون حرفش پریدم 

خوام برم برای درمانم؛ ذاتا اون دو درصد فقط  نه من تصمیمم رو گرفتم نمی_
ون کشور و درمان من هزار برابر ی رفتن به ابرای دلخوشیه! در ضمن هزینه

 ...کل دار و ندار خاندان منه 

ای  محزون سر تکون داد و نسخه رو نوشت. تلفن مطب زنگ خورد؛ لحظه 
 :مکث و بعد برداشت

 خانوم مگه من نگفتم وقتی مریض دارم نیا رو خط؟  _

_... 

 :هاش باز شد و لبخند زداخم

 .پدرش رو بگیره ی داروهای بگو بیاد، اومده نسخه_

_... 
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 !ره، شخص محترمیه معطلش نکن بگو بیاد تو نه مریضمم داره می _

  .تلفن رو گذاشت و نسخه رو به دستم داد  

پس مطب دکتر هم پارتی بازی داشت! سر تکون دادم و افکارم رو پس زدم،  
 :نگاهم رو به دکتر دوختم؛ نسخه رو به سمتم گرفت 

 !امیدوارم تجدید نظر کنی  _

 !تلخندی زدم؛ من نه پولش رو داشتم نه امیدشو 

  فکر نکنم؛ بازم ممنون دکتر _

در اتاق زده شد از جا بلند شدم؛ در باز شد و صدای آشنایی توی گوشم  
 :پیچید

 ...سالم دکتر ببخشید، من عجله داشتم  _

هام قفل شد توی دو جفت  به سرعِت جت به اون سمت برگشتم و چشم 
یک آن نزد؛ تهران نُه میلیون جمعیت داشت و من حتما    ای! قلبمچشم قهوه

  !دیدم؟ باید این آدم رو اینجا می

فهمید و  فهمید قطعا از اینجا بودنم میام نمیحاال دیگه اگر از روی دفترچه
بردن! انقدر شوکه بودم که  ام بویی میوای به حال من اگه خانواده بیچاره

  .م اینجا بودنم رو توجیح کنم حتی دروغی توی سرم نیومد تا بخوا

 :گنگ اسمم و زمزمه کرد 

 نبات؟_ 

 : اب دهنم رو قورت دادم؛ گلوم خشک شده بود... زیرلب زمزمه کردم 

 !امیرعلی _
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 ...نبات_

اش رو نشنیدم چرا که سرم گیج رفت و یک آن من بودم و  ی جملهادامه
 !سیاهی مطلق

 

*** 

 

 |امیرعلی|

 

تا به خودم اومدم و سراسیمه به سمتش   دونم چند ثانیه گذشت نمی
دوییدم! دکتر همراه من شوکه به سمت نبات رفت؛ دستم رو روی صورتش  

ای  ای خورد جرقهکرد؟ یک آن انگار توی سرم جرقهکشیدم. اینجا چیکار می
ای  که دلم رو سوزوند و دعا کردم اشتباه باشه اون درناهای کاغذی و افسانه

ی لعنتی  ای متنی که توی اون دفترچهته بود... لحظهاش نوشکه توی دفترچه
 :خونده بودم توی سرم تکرار شد

ی عجیبی رو خوندم،  کردم افسانهامروز وقتی داشتم توی اینترنت سرچ می"
هایی که مریضن اگر هزارتا درنای کاغذی بسازند از  ها معتقدند آدمژاپنی

تا درنای کاغذی  هتصمیم گرفتم روزی پنجاکنند... از امروز  مرگ نجات پیدا می
   "بسازم فکر کنم تا شش ماه دیگه هزارتا بشه

  !افکارم رو پس زدم، امیدوارم حدسم درست نباشه 
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گفت درسته؛ مگرنه اینجا بودنش اونم توی  یه چیزی عین خوره توی مغزم می
  های اون دفترچه که تاریخ انقضای ششمطب دکتر مغز و اعصاب و نوشته

 ماهه آخرش وجود داشت برای چی بود؟

ی داروهای میگرن بابا رو  ام رو پس زدم؛ مثال اومده بودم نسخهافکار مسخره 
 :بگیرم اما زندگی سورپرایزم کرده بود. دوباره با دست روی صورتش زدم

 !نبات! نبات _

 :دکتر کنارم زد و کنارش نشست 

 .اش کنمباید معاینه _

دختر زیادی بچه بود! کال یک هفته بود   خیره نگاهش کردم؛ این
شناختمش ولی از فکر اینکه مریض باشه، اونم مریضی العالج قلبم فرو  می

 :ریخت و ناحودآگاه لب باز کردم 

 مریضه؟  _

 :دکتر زیر کتفش رو گرفت و روی صندلی نشوندش؛ منشی رو صدا زد  

 !خانوم یه لیوان آب بیار_

عد سریع از اتاق بیرون رفت؛ دکتر به سمتم  زن نگران اول به اتاق اومد و ب 
 :برگشت 

 شناسید؟ همو می _

 :تلخند آرومی زدم؛ آروم سر تکون دادم 

 که نیست مگه نه؟ شناسم! یعنی از دوستای خانوادگیشونم... مریض می _
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دکتر از لحن ناباورم محزون سر تکون داد؛ منشی از در اتاق تو اومد، لیوان   
 :بیرون رفت. دکتر به سمتم برگشتآب و به دکتر داد و  

من نباید این و به شما بگم؛ اونم بدون اطالع مریضم ولی متاسفانه این   _
گه و به نظر من بهتره یکی از نزدیکانش این رو  دختر چیزی به کسی نمی

  !بدونه... ایشون تومور مغزی داره 

  :دو دل نگاهم کرد و با کمی مکث ادامه داد 

 !که شش ماه بیشتر فرصت نداره  و بعدی ماجرا اینه_

 .شد گنگ نگاش کردم؛ انگار باورم نمی 

این خبر زیادی سنگین بود که با این صراحت مطرح بشه؛ روی صندلی ولو  
 .شدم

دکتر آب رو به صورت نبات پاچید؛ انگار با دیدن من شوکه شده بود و از   
 !هوش رفته بود 

راحتم بهش دوختم؛ باز هم  شدم... نگاه ناهوش میکم داشتم بیمنم کم 
هاش  گم این دختر برای این درد زیادی بچه بود. بعد از چند ثانیه چشممی

دار  حال امتداد داد. بغض رو باز کرد و نگاهش رو از دکتر به سمت مِن بی
 : لب زد

 .باالخره یکی فهمید _

 : دکتر آروم به سمت میزش رفت و زمزمه کرد 

 .گفتم متاسفانه باید می_

های  های محزونش رو بهم دوخت و من توی سرم یکی از دلنوشتهشمچ 
 :تر معنیش رو درک کردم تکرار شداش که امروز بیشدفترچه
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ی، ربودن اميد است. اميد همان دلخوشى هاى كوچك  دزد  نوع بدترين"
خوش میکند که فردا صبح که بیدار شد نپرسد، من،   است كه حال آدم را

 "!چرا، اینجا 

 

*** 

 

 |نبات|

 

ی درخت تکیه دادم  و چند نفس عمیق کشیدم؛ این روزها  سرم رو به تنه
تر از  ی تهران هم که به لطف درختان باغ غلظتش کمحتی هوای دود گرفته

 !قبل بود برام لذت بخش شده 

ها موجودات خیلی عجیبی هستند؛ همین من اگر  دونید به نظرم انسانمی 
فهمیدم از این لحظه هم میشه  ل هیچوقت نمیگشتم به یک سال قببرمی

ی یه درخت و با تموم بدبختیام از هوای  لذت برد، از اینکه تکیه بدم به تنه
بردم چون زمان محدود بود و من تازه  آلوده لذت ببرم، اما حاال لذت می

اش بهره  فهمیدم بزرگترین نعمت دنیا زندگی کردنه و باید از هر لحظهمی
ن حال اون ناخدایی بود که همیشه از امواج بلند دریا و  ببرم. حاِل م 

شه و  نالید اما حاال فهمیده بود یه مدت دیگه کال از دریا دور میطوفانش می
 !هاش فکر می، کرد های دریا و نعمتبینه و تازه داشت به خوبیدریا رو نمی

ه برای  قرار امیرعلی ک آه پرسوزی کشیدم و یاد ظهر افتادم؛ ظهر و حال بی 
یه غریبه مثل من نگران بود و بارها و بارها از دکتر راجع به درمان پرسیده  

زده  بود و من هر بار زودتر از دکتر گفته بودم درمانی وجود نداره و اون غم
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نگاهم کرده بود! توی ماشین سکوت بود و سکوت؛ انگار از االن عزای من رو  
  .اعالم کرده بودند که ماتم گرفته بود 

خندی رو لبم نشست؛ امیرعلی پسر مهربونی بود که برای منی که چند روز  تل 
گذشت انقدر نگران بود... اون ذاتا مهربون بود! درسته  از شناختم نمی

ی درونیش مهربون بود و  خیال به نظر برسه اما انگار پوستهخواست بیمی
برای حسام   این برای بار دوم بهم ثابت شد و بار اول زمانی بود که اونجوری

  .کردقراری میبی

لب گزیدم، قسمش داده بودم تا به کسی حرفی نزنه و اون بعد از کمی  
  .تفکر با غم بهم قول داده بود 

ام از هر زمان دیگه  باد آرومی وزید و تنم از این باد لرزید. این روزها بنیه
ن  هایی که درماهام بود؛ قرصتر شده بود و بیشترش به خاطر قرصضعیف
کردم تا یه وقت کسی از  م بودند و توی هزارتا سوراخ غایمشون میاموقتی

  ...وجودش مطلع نشه 

  !نگاهم رو به آسمون تیره دوختم؛ آسمونی که عین بخت من سیاه بود

یعنی چندبار دیگه می، تونستم آسمون رو ببینم؟ یعنی تو این شش ماه  
 !چقدر فرصت داشتم به آرزوهام برسم؟

  !ح بود تقریبا هیچیجواب واض

ی زهر گرفت، امید من بریده شده بود و خبر نداشتم که زندگی  دهنم مزه
ی زندگی یه ادم یه ادم  اس و گاهی معجزههاش پر از معجزهحتی با غم

 ...اسدیگه

هام از جا پریدم و ترسیده به عقب برگشتم؛ امیرعلی  با گرم شدن شونه 
 :ام انداخته بود اشاره کرد شونه کنارم نشست و به سوییشرتش که روی
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 !خوریهوا سوز داره، گفتم سرما می _

 :پوزخند روی لبم نشست و تلخ گفتم

 .شمتر نمیاز این مریض _

هاش رو ازم گرفت تا غمش رو نبینم... عجیب بود اما مگه یه آدم چشم 
 دار بشه؟ تونه خوب باشه که با غم یه نفر غمچقدر می

دوختم بهش اما اون درنایی که کنار درخت گذاشته بودم رو  نگاهم رو  
 :ایش رو به آسمون سیاه دوخت، لب زدم های قهوهبرداشت و چشم

دونی  تونم این آسمون رو ببینم... میکردم چندبار دیگه میداشتم فکر می _
گفت آدم تا وقتی چیزی رو از دست نده  یه دوست داشتم که همیشه می

اهمیته چه باشه چه  کردم چیزی که بی! من اما فکر میدونهقدرش و نمی
دادم،  اهمیته! من اصال به زندگیم و خودم و تفریحاتم اهمیت نمینباشه بی

همش شده بود درس و تدریس تا بتونم موفق بشم و برم یه کار دائمی... تا  
ی کار دائمی به غیر از تدریس رو  شد آقاجون اجازهدانشگاهمون تموم نمی

خواستم درس بخونم تا بتونم کار کنم و بشم عصای  داد و من میون نمیبهم
 !دهدستش، اما خب یادم رفته بود زندگی به ما مهلت نمی

 :به سمتم برگشت نگاهش نامفهموم بود 

 !رحمهزندگی بی _

 : تر از زهر بود و لب زدملبخند رو لبم نشست یه لبخند که تلخ 

زنه! من با  نی چی جالبه؟ اینکه یهو ضربه میدورحمه؛ ولی میآره خیلی بی_
 .خواد بمیرم اینکه هیچی ازش نفهمیدم... نمیدونم چرا اما دلم نمی

 :لب گزید و نگاهم کرد
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گه مرگ خوبه وقتی بهش برسه  خواد؟ هیچکی! هر کی میکی دلش می_
 !دوننشگه کاش یکم دیرتر اتفاق بیوفته، همه از دور خوب میمی

 :تکون دادمآروم سر  

خواد حداقل  شه کرد و جلوی زندگی و گرفت... دلم میآره ولی کاری نمی_
 . قبل مرگم کمی زندگی کنم

 :ابرو باال انداخت 

 اس؟های کوچیک توی دفترچهمنظورت اون آرزوها وخواسته _

 :آروم سر تکون دادم 

ش جا  آره؛ اون دفترچه تموم کارهایی که دوست دارم انجام بدم رو تو خود_
 .خواد انجامشون بدم قبل از اینکه دیر بشهداده... دلم می

 :تلخ خندیدم و ادامه دادم 

گم..  دونم چرا دارم اینا رو به تو میزنم نه؟ حتی االن نمیزیاد حرف می _
 .دونی شاید چون رازم و می

هام دوخت؛ چشماش رنگ خاصی داشت یه  ی چشمنگاهش رو به قرنیه 
  !شدی ترک تیره میبه عسلی بود و گاهی اوقات شبیه قهوهای که مایل قهوه

 !دونم چرا اما نگاهش دلم رو لرزوند و صداش تنم رو نمی

 :شاید از هیجان بود 

کنه...  چی داشتم ولی این روزا دیگه هیچی راضیم نمیاز وقتی یادمه همه _
طر چسبن و به خانه کار، نه مهمونی، نه دخترهای جورواجوری که بهم می

خواست یه کاری کنم که حس شادی و تو  پولم دنبالمن! همیشه دلم می
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ام  وجودم بیاره، یه شادی که شبیه خریدن بستنی توت فرنگی مورد عالقه
دونم چرا  باشه توی شش سالگی... یه همچین حسی؛ پاک و معصومانه. نمی

که یه  کنه؛ اینکنم... کمک به تو خوشحالم میاما از ظهر دارم بهش فکر می
ده، میخوام بهت کمک کنم  نفر حس زندگی کنه قبل از مرگ بهم ارامش می

 .اس برآورده بشههات که توی دفترچهتا تموم اون خواسته

 :هام گرد شد و حس بدی توی وجودم نشست چشم 

 !کنیچرا؟ داری ترحم می_ 

 :اخم کردم و ادامه دادم

و دنبال یکی دیگه من از این  خوای ترحم کنی بر زارم! اگه میمن از ترحم بی_
 ...زارملغتو معنیش بی

 :اخم کرده نگاهم کرد و دستاش رو روی صورتش کشید 

 !ای خواد نه چیز دیگهترحم نیست... گفتم به خاطر خودمه، دلم می_

 ...اما_

دستش رو به معنی سکوتم بلند کرد، نگاهش صادق بود و من باورش کردم  
 !، خواست باورش کنمبه همین سادگی. انگار دلم می

خوام یه دوست خوب برات باشم چون تو پر از  نبات من فقط می _
 معصومیتی، میای با هم تموم ارزوهای کوچیکت و براورده کنیم؟ 

تونست دوست خوبی باشه... لبخند رو لبم نشست؛  دوست؟ این مرد می
ن از  جوی خانومهام و نمایان کرد! چالی که به گفتهگونهلبخندی که چال

خورد. خیره به چال  مادرم به ارث برده بودم و جانا همیشه حسرتش و می
 :هام زمزمه کرد گونه

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 پس قبوله؟ _

 :آروم سرتکون دادم 

 .دونم چرا اما آره قبولهنمی_

 :لبخند جذابی زد 

 !فردا میبینمت  _

نگاهش روی صورتم چرخ خورد و بعد از چند ثانیه از جا بلند شد و نگاه ازم  
گرفت به سرعت باد رفت درست همونجور که اومده بود؛ انگار که از اولم  

کردم  نبود! سوییشرتش رو با خودش نبرد اگر این سوییشرت نبود فکر می
ل تنم  توهم زدم! شونه باال انداختم؛ این چش شد یهو؟ سوییشرت رو کام

کردم و با حس عطرش که زیادی خوشبو و دلنواز بود ناخودآگاه بدون در  
 :نظر گرفتن ربط شعر یا حسی که داشتم یه بیت و زمزمه کردم

 بویِ عَطرِ تو غَزَل ریخت به جان و تَِن مَن دوری اَمّا تو کنارِ دِلمی، اینجایی _
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 "!که به آغوش کشیدی   سوم:دختری فصل "

 

 |حسام|

 

ای کشیدم؛ سه روزی بود که فکرم درگیر  خیره به ساعت پوف کالفه
های امیرعلی بود و داشتم به نتایج کارم و به خطر افتادن جونم فکر  حرف

رسیدم، من آب از سرم  کردم به یه نتیجه میکردم اما هر چی فکر میمی
 !بس... پس جونم ارزش نداشتگذشته بود و هدفم فقط انتقام بود و 

حاال قرار بود جانا کمکم کنه و اینجوری شاید جونم کمتر به خطر میوفتاد؛   
هاش هم خبری نبود و انگار قرار نبود  اما توی این یک هفته از اون و خواب

 .اتفاق خاصی بیوفته 

گوشی رو از روی میز برداشتم و دو دلی رو کنار زدم و قبل از پشیمونی  
اش و گرفتم؛ با پیچیدن بوق اول توی گوشم دلم پیچید و تموم  شماره باالخره

  تنم پر از استرس شد! اما با شنیدن صدای منحوسش توی گوشم تمام حس
ترس و دلهره کنار رفت و تنها کینه باقی موند، کینه از صاحب این صدا و  

 !رییسش 

 !بَه سالم آقا حسام؛ باالخره زنگ زدی  _

 :و سعی کردم جدی باشم صدام رو صاف کردم  

 !سالم رییس... من فکرام و کردم میرم سومار _

 :هام پیچید صدای منحوس رسولی دوباره توی گوش 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ی با لیاقتی هستی و موفق خواهی شد!  دونستم بچهآفرین پسر... می _
رو از  سومار رد کنی   تعریفت رو پیش رییِس بزرگ کردم، اگه بتونی محموله

تونی با رییس بزرگ مالقات کنی.  یاد دستت و به زودی میهای بزرگ مپروژه
 !اگه زرنگ باشی نونت تو روغنه

خواستن دخترهایی که اغفال کرده بودند  پوزخند تلخی روی لبم نشست، می 
های عرب بفرستم! قرار بود  یا فراری داده بودند رو از مرز رد کنم و برای شیخ

 .ر رو من انجام بدمبه خاطر جلب اعتماد کامل رسولی این کا

کرد با رد کردن ناموسم و فروختنشون به یه سری  چقدر تلخ بود که فکر می 
ها  شیخ عوضی و خانوم باز نونم میتونه توی روغن باشه! این آدم

های رو زمین بودن و من باید به خاطر رسیدن به هدفم و  ترین آدمغیرتبی
ما قبلش باید به سهیل  کردم؛ اکله پا کردن کل باند ازشون اطاعت می

گفتم، تا بتونه بعد از خروج از مرز و پایان عملیاِت من تمام اون دخترها  می
رو پس بگیره البته با کمک پدرش سرهنگ رضایی که از فعالیت زیرآبی من  

خبردار بود و با وجود مخالفت با من و دخالتم تو کار پلیس اونم بدون اطالع  
 !رسونددن کمک میهیچ ارگانی و انفرادی کار کر 

های سهیل حتی امیرعلی هم خبر نداشت چون اگر کسی  از وجود کمک
رسوند شغلش به خطر  فهمید و باد یهو به گوش نیروی انتظامی میمی

  !میوفتاد

؛ سهیلی که از سر مرگ حنا باهاش اشنا شده بودم،  سهیل رفیقم شده بود
زدم جمع  ا گند میسهیلی که پلیس بود و از کارهام خبر داشت و هر ج

های فساد این کثافتا رو جمع کرده  کرد و با راپرت دادن من بعضی از خونهمی
بود و البته به خاطر این اتفاق که به نام خودش تموم شده بود مورد تقدیر  

 .باال دستیاش قرار گرفته بود 
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 :با صدای رسولی به خودم اومدم 

راه و چاه و بلده اما ادم توئه و   فرستم؛ با هم برید اونمن بهمن و باهات می_
 .کنه! مشکلی بود به خودم زنگ بزن ازت اطاعت می

 :صدام سرد بود 

  باشه فعال_

 .پسرجان، بهمن ساعت ده میاد دنبالت خداحافظ _

خواست به امیرعلی  گوشی رو قطع کردم و روی مبل دراز کشیدم. دلم نمی 
خوند! به جانا هم اصل ماجرا رو  س میی یأچیزی بگم چون فقط آیه

گفتم چون لزومی نداشت؛ درسته قول داده بودم از جا و مکانم بهش  نمی
هاش که اگه قبل از  خبر بدم اما خب کاری ازش برنمیومد به جز خواب

  !تونستم آینده رو عوض کنمی اونا رو دید شاید من میاتفاق 

 :لبخند تلخی زدم و یه پیام برای جانا فرستادم 

من چند روزی تهران نیستم... به امیرعلی نگو! ممکنه تو خطر بیوفتم  "
 " .تونم جواب تلفن بدم پس اگه خوابی دیدی برام مسیج بزناحتماال نمی

 .شدم و به سمت حمام رفتم گوشی رو سایلنت کردم، از جا بلند

 .کردمامشب قرار بود برم لب مرز و باید حسابی فکر می 

 

*** 

 

 |دانای کل|
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 |قبلسالویکسی|

 

باالخره بعد  ازدو روز تصمیمش را گرفت، از دو روز قبل که حسین را با آن  
اش از سرش پریده  نگاه خیره به خود دیده بود تمام هوش و حواس نداشته

تمام فکر و ذکرش آن پسر چشم مشکی بود! دو روز بود که دلش  بود و 
میخواست به چشمه برود اما دل در دلش نبود که اگر با او رو به رو شود  

چه؟! با خود که رودربایستی نداشت؛ دلش گرفتار شده بود و از رسوایی این  
 !ترسیدمشکی این روزهایش میدل گرفتار پیش مرد چشم

ی دختران  بود دختر هوای عشق و عاشقی کند؛ همهدر آن دوران رسم ن  
  !کردندروستا سریع ازدواج می

توانست یک بار قبل از محرمیت  اش میبه قول مادرش دختر در زندگی
ی عقد را  چشم به مردش بدوزد، آن هم زمانی بود که قرار بود جواب بله

  !بدهد 

 .اب چشم بدوزد ی جذچالهاما او دوست داشت صبح تا شب به آن دو سیاه

افکار مختلف را از سرش دور کرد و با این فکر که حسین به نقل قول از   
رود دلش را آرام کرد و با اجازه خواستن از  مادرش روزها به ماهیگیری می

قرارش را به دست  مادرش به سمت چشمه رفت تا ارامش دل اشوب و بی
 .بیاورد

و یا دختران دیگر روستا وصف   هایشدر این دو روز چندین بار از همکالسی 
اش نشسته بود؛  چهره و جذابیت حسین را شنیده بود و هر بار اخم در چهره

دانست و این محق  کسی حق نداشت به او فکر کند و این را حق خود می
  ...اندازه شیرین بودبودن بی
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آرام و متفکر به کنار چشمه رفت؛ روی تخته سنگ همیشگی نشست و  
ای انگار که درد دلش باز شده باشد شروع به حرف زدن کرد؛  هیچ ارادهبی

رسید، چون  ی ما میحرف زدنی که چند متر آن طرف تر به گوش پسر قصه
چالدارش به جای ماهیگیری به  او نیز دو روز بود به امید دیدن دختر گونه

نشست و از شانسش آن روز هم کمی  ها آنجا میامد و ساعتچشمه می
 .رخت تکیه داده بوددورتر به د

ی او نبود اما پسرک همه تن چشم و گوش شده بود و به  نارین متوجه 
 .نگریست معشوق این روزهای دلش می

کنم آِب روون! مادرم  گیره با تو مشورت میهاست که وقتی دلم میسال _
گه حرف دلت رو به آب روون بزن چون اون فقط رازداره و حرفت  همیشه می

خوام حرفم رو فقط به تو بزنم؛ این روزا دلم  کنه منم میمی و تو خودش حل
دونی چشمه من تموم تخیالتم راجع به عشق داره به سراغ  قراره، میبی

خودم میاد؛ فقط با یه فرق من به عشق تو یه نگاه اعتقاد نداشتم اما برام  
اتفاق افتاده! من چم شده چشمه؟ من انگار عاشق جانسوزی شدم که راه  

و پیش ندارم! همش تو فکرمه؛ تو کالس، تو خونه، حتی االن هم  پس 
ره؛ من عاشق شدم و عاشقیِ  چشماش پشت پلکامه! توی مغزم قدم رو می

یه دختر تو این دوره و زمونه گناهه... اما عشق که گناه نیست نه؟ مگرنه  
کرد. من عاشق شدم و از حال دل اون خبر ندارم؛ من چم  خدا حرومش می

 مه؟شده چش

 نارین خانوم؟ _

قرار به  به سرعت به پشت سرش برگشت؛ مردِ این روزهایش با چشمانی بی
نگریست و این صدا کردن اسم از زبان او برایش همانند شکوفه دادن  او می
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ها در بهار بود تنها با یک فرق آن هم اینکه به جای درختان قلبش  گل
  ...شکوفه داد

شود مرد این روزهایش اینگونه  ه! آخر مگر میسر تکان داد؛ فکر کرد توهم زد 
  !قرار به او بنگرد و چشم در چشمانش بدوزد و نامش را به زبان بیاورد؟ بی

در آن سو حسین نگاهش را به او دوخت با شنیدن حرفهایش ناخوداگاه به  
  .او نزدیک شده بود و نامش را که از مادرِ خود شنیده بود به زبان اورده بود 

این دختر مانند نامش اتش بود، آتشی که داشت جان و دلش را  حقا که 
  !سوزاندمی

های دخترک را شنیده و دلش کنده شده بود، دخترِک این روزهایش  حرف
عاشق شده بود اما آن مرد خوشبخت که بود؟ هیچ خودش در ذهنش خطور  

یش  نکرده بود! نارین نیشگونی از دستش گرفت و با باور اینکه مرد رو به رو
اش کشید و لب گزید؛ قطعا  واقعا حسین است زبان روی لبهای خشکیده

 !هایش را شنیده بودمرد رو به رویش حرف

 : حسین دوباره به حرف آمد 

  !اون آدم خوشبخت کیه؟  _

هایی که به سرخی انار بود همانقدر  نارین لبش را زیر دندان کشید؛ لب
  !انگیزوسوسه

رفت اما اگر جواب  حسین است آبرویش میگفت آن مرد خود  اگر می
کرد ممکن بود برداشت بد کند و با فکر به  داد یا با شک نگاهش مینمی

  !اینکه او عاشق کسی است هیچوقت به او فکر نکند
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دانست چند ثانیه به آن دو گوی مشکی جادویی نگاه کرده است اما  نمی
و منطق حرفش را به زبان  توجه به عقل توجه به حیا و آبرو، بیباالخره بی

 :آورد

 !تو _

 :هایش شک کرد و شوکه زده دوباره زمزمه کردحسین به گوش

 !کی؟ _

هایش  توجه به گونهترین حالت ممکن را به خود گرفت و بیو نارین گستاخ 
 :که رنگ گرفته بود و در اتش گرفتن بود دوباره به زبان آورد 

 !تو _

های بلند  دختر با خجالت و شتاب زده قدمحسین قلبش پرشور تپید و   
برداشت و دور شد؛ اما قبل از دور شدن با شنیدن صدای مرد این روزهایش  

 :در قلبش زلزله به پا شد

زنم... یکی از همین روزا میایم خواستگاری  ام حرف میبا خانواده _
 !چالدار دوست داشتنیدخترگونه

نمایان شد؛ برنگشت اما در دل   هایشگونهلبخند روی لبش نشست و چاله 
با خود فکر کرد این عشِق پاک چه زود و جذاب قرار است به ثمر بنشیند...  

 !اید با ما آنگونه که باید راه نمی اما خبر نداشت زندگی

 

*** 

 |زماِن حال|
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 |جانا |

 

های گرگ پیچیده بود... صدای  جا تاریک بود و صدای باد میون زوزههمه
  .تر شنیده بشه فس زدن باعث شد صدای باد کمها و نفس نقدم

دوباره همون حالت بهم دست داده بود؛ انگار دوتا چشم نامرئی بودم و فقط  
دونستم خوابم... اونم یکی از اون  دیدم! عجیب بود اما خودمم میداشتم می

 .های عجیب غریب و واقعیم خواب

که حتی تو تاریکی هم  رو مردی پدیدار شد، مردی از پشت درختان سرو روبه 
  ...تونستم تشخیصش بدم، حساممی

قلبم فروریخت؛ دختری همسن و سال من میون آغوشش بود! دستانش  
اش پر از قطرات خیس عرق  اش، چهرهزیرپای دختر و سرِ دختر روی سینه

 !دیدمبود و عجیب اینکه من توی اون تاریکی اون قطرات رو می

ای کرد انگار درد داشت. سرش رو جلو  ناله نزدیک شد و نزدیک تر، دخترک 
هایی که آرزوم بود  هاش، اون نفسبرد و زیر گوش دختر در حالی که نفس

 :نشست، زمزمه کردروی صورتم بشینه روی صورت دخترک می

 .دم رسه! نجاتت مینترس... دستشون بهت نمی _

 :هاش و لب زددخترک چشم دوخت به چشم 

 .سردمه  _

تر کرد؛ احساس کردم نفسم تنگ شد و همون آغوشش رو تنگو اون لعنتی 
  !لحظه صدای شلیک گوله توی فضا پیچید و توی پای حسام خورد

  !قلبم لرزید؛ انگار جون از تن منم رفت 
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 .حسام همراه دختر روی زمین افتادند 

با گر گرفتگی از خواب پریدم، حالم بد بود... انگار جونم از تنم پریده بود و  
  .ره زنده شده بودمدوبا

ام چکید و عجیب این بود که به جای  لب گزیدم و یه قطره اشکی روی گونه
نگرانی راجع به خوابم و اون گلوله نگران وجود اون دختر توی بغل حسام  

 :بودم! اخم کردم و زیر لب غریدم

 !زهرمار! خوبه دوبار بیشتر ندیدیش به تو چه؟ _

 :ردو انگار قلب نافرمانم زمزمه ک 

 !من پنج سال هر شب پشت سر هم خوابش رو دیدم؛ من بهش حس دارم_

 :دستم رو روی قلبم کشیدم و زمزمه کردم 

 !هیس رسوام نکن _

نگاهم رو به ساعت دوختم؛ یک نیمه شب بود. حسام بعدازظهر بهم پیام   
تونه جواب بده و در صورت خواب  ره لب مرز و نمیداده بود که داره می

 !بهش پیام بدم؛ حاال با این خواب من انگار قرار بود یه اتفاقی بیوفته دیدن 

دونستم زمان اتفاق افتادن خوابم االن نیست و  جالب بود انگار می 
دونستم همزمان با خواب بودن من اتفاق  فرداست... مثل خواب قبلیم که می

 !افتاده

 !اومده بود؟لب گزیدم. من چی بودم؟! یه پیشگو؟! چه بالیی سر ذهنم  

قرار بود هر خوابی که دیدم به حسام پیام بدم اما دلم عجیب حسادت   
گفت همون بهتر که تیر بخوره با اون  کرد و یه شیطون ته ذهنم میمی

 !حالتی که اون دختر رو بغل کرده بود
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  .لب گزیدم و شیطون و اون ته ذهنم فرستادم  

نگرانش بودم. از فکر تیر خوردنش  کرد من ام میگوشیم رو براشتم؛ هر کاری
 :دلم لرزید و پیام و فرستادم 

دونم اونجا چه خبره اما فردا شب  سالم امشب دوباره خواب دیدم! نمی "
قراره توی یه جای جنگلی پشت درختای سرو در حالی که یه دختر تو بغلته  

وگیری  تیر بخوری. امیدوارم یه راهی پیدا کنی تا بتونی از بروز این اتفاق جل
 ".کنی! شب خوش 

ربط کامال از  روی تخت دراز کشیدم، لحنم سرسنگین بود و این دلگیریِ بی 
ترین  نفهممتن پیام هویدا بود اما خب کار دلم بود دیگه! دلی که زبون

گرفت و  کردم اون افسارم رو به دست میقسمت از من بود و هر کاری می
اسمش عشق بود... دلم شور   ای کهکشوند! بیراههمن رو به بیراهه می

الکرسی خوندم تا از هر بالیی دور بشه. چشم بستم تا  زد؛ توی دلم آیةمی
 !ام آروم بشمبلکه با دیدن خواب تکراری و پنج ساله

 

*** 

 

درست پنجاه و هفت ساعت و چهل دقیقه از فرستادن پیامم به حسام  
پیامی، نه زنگی، نه  ها هیچ خبری ازش نبود! نه گذشته بود و طی این ساعت

  .ای هیچ چیز دیگه

تر کرده  گوشیش در دسترس نبود و این وهِم من و از تعبیر اون خواب بیش
بود. نگاهم رو به ساعت دوختم ده و چهل و دو دقیقه صبح بود، از جا بلند  
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ای  شدم... بس بود هر چی خودخوری کردم و صبر کردم. این صبر هیچ فایده
 !نداشت 

زدم؛ درسته حسام گفته بود بهش خبری ندم اما  رعلی حرف میباید با امی 
تونست بهم کمک کنه تا بفهمم سر  زدم شاید اون میباید باهاش حرف می

شق و لجباز این روزهام چی اومده. سوییشرتم رو تن کردم، یه شال  مرد کله
ساده روی سرم انداختم و از در زدم بیرون. هوای باغ سوز داشت و رو به  

  .رفت می سردی

جون  آقاجون مثل تمام این روزها ته باغ مشغول رسیدگی به باغ بود و خانوم
 .به عمارت رفته بود 

های  ماشین امیرعلی توی باغ پارک بود، به سمت عمارت رفتم. نبات روی پله 
ی مرموز همیشگی توی دستاش بود،  جلوی در نشسته بود و همون دفترچه

 !نویسه داشتم تا بدونم توش چی میمیاخر یه روز اون دفترچه رو بر 

هام نگاهش و از دفترچه گرفت و بهم دوخت؛  با شنیدن صدای قدم 
 :دونم حالم چجوری بود که شوکه زمزمه کردنمی

 جانا، خوبی؟  _

  .لبخند گنگی روی لبم نشوندم و سعی کردم آروم باشم  

ونم چرا!  دحتی خوابم رو برای نبات هم تعریف نکرده بودم و خودمم نمی
 .شاید چون نبات این روزا زیادی توی فکر بود

 .خوبم... تو خوبی؟ چرا اینجا نشستی؟سرده... سرما میخوری _

 :شونه باال انداخت  

 !ام توی خونه سر رفته بود هوای باغ برام لذت بخشه نه خوبه، حوصله _
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 :آروم سر تکون دادم و به سمت در رفتم که صدام کرد  

 !جون کار داری؟وی عمارت؟ با خانومری تبرای چی می _

 :سر تکون دادم 

 !خوام امیرعلی و  ببینمنه می_

 .اخم کرد، یه اخم گنگی و نفهمیدن 

 !برای چی؟ چیزی شده؟ باز خواب دیدی؟_

تونستم خودداری کنم. از بچگی همین  لب گزیدم؛ دیگه بیشتر از این نمی 
تونستم چیزی رو ازش پنهان  گفتم و نمیمیی مشکالتم رو به نبات بود! همه

ریز و خودخوری بود! از در فاصله  کنم؛ برعکس اون که آدم آروم و درون
 .ها نشستمگرفتم و کنارش روی پله

 !آره خواب دیدم؛ یه خواب بد که فکر کنم تعبیر شده_

 منظورت چیه؟  _

جواب  بیچیز رو تعریف کردم، از پیام حسام تا خواب و پیام من و همه 
  .هام از طرف حسام موندن تماس

 .تر شدنبات با دقت گوش کرد و هر لحظه صورتش جمع

 .خدا کنه اتفاقی نیوفتاده باشه  _

 :این رو با ترس گفت؛ از جا بلند شدم بازوم رو گرفت 

زنی  بینه با امیرعلی حرف میخواد بری داخل یهو صنم خانوم میتو نمی _
 .زنم گه؛ االن بهش زنگ میپرت میکنه چرت و فکر ناجور می

 :ابرو باال دادم 
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 !اش رو داری؟شماره_

 :آروم سر تکون داد  

 آره؛ خب مگه چیه؟ _

سر تکون دادم و دست از سوال جواب نبات راجع به امیرعلی برداشتم و  
تمام تمرکزم رفت طرف حسام! انقدر فکرم درگیر بود که متوجه اومدن  

دونم چند دقیقه گذشته  با نبات نشدم. نمی وگوی آرومشامیرعلی و گفت
بود که با صدای امیرعلی به خودم اومدم، یه اخم بزرگ وسط پیشونیش جا  

 .خوش کرده بود

 چرا زودتر نگفتی؟  _

 :چی رو براش تعریف کرده بود؛ زبونم و روی لبم کشیدم انگار نبات همه

 !خودش گفته بود _

 :تر شد که ادامه دادماخمش عمیق 

 !خواست نگران بشی نمی _

 :تلخندی زد 

 !ده ندازه. آخر من و سکته میفقط خودش رو توی دردسر می _

 :چیزی نگفتم... حق باهاش بود، گوشیش رو در اورد  

 !شاید رفته خونه _

 پس چرا به من زنگ نزده؟  _

شاید مربوط به اون دختر توی خوابته! شاید وجود اون باعث شده بهت   _
 !زنگ نزنه
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خواست تالفی دیر خبر دادنم و در بیاره! دلم  لحنش خبیث بود؛ انگار می 
فروریخت، خاک برسرت جانا که انقدر ضایع بازی در اوردی آخر امیرعلی هم  

 :حساسیت خاصت و روی حسام فهمید! سعی کردم عادی باشم

 .شاید اینطور باشه _

 :امیرعلی لب گزید و گوشیش رو نگاه کرد 

ای دیده و بردتش خونه و انقدر  خی، شاید اون دختر صدمهحاال دور از شو _
 !جا پرت شدهحواسش به درد اون بوده که حواسش از همه

توضیحش منطقی بود اما برای من نه، منه احمق چم شده بود؟ به ماشین   
 :اشاره کرد

اشم  اش شاید خونه باشه با اینکه جواب تلفن خونهبیاید بریم در خونه _
زنم به هومن تا مطمئن  ه نظرم حدسم درسته! االنم زنگ میده ولی بنمی

 .زنهبشم؛ چون اگر اتفاقی افتاده باشه به هومن که دکتره زنگ می

 :آروم سر تکون دادم، صدای نبات هر دومون و به سمتش برگردوند 

 .خبر نذاریدمن نمیام امروز باید برم بیرون شما برید. فقط من و بی _

 .ب خودت باشباشه خواهری مراق _

امیرعلی چیزی نگفت و اخم کرده به سمت ماشینش رفت، به خونه رفتم و   
 .لباسم رو عوض کردم و مسافت باغ تا در اصلی رو پیاده رفتم

امیرعلی ماشین و بیرون برده بود و منتظرم بود، در و باز کردم و سوار شدم   
 :کست سکوت مطلق بود... انگار هردومون توی فکر بودیم سکوت و ش
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حدسم درست بود! اتفاقی برای حسام نیوفتاده ولی انگار اون دختر زخمی  _ 
بوده حسام شش صبح رسیده خونه زنگ زده به هومن و هومن رفته  

 .پانسمانش کرده و هومن تازه از پیش حسام اومده بیرون

اش! انگار وجدانم توی  بغض توی گلوم نشست؛ پس اون دختر و برده خونه 
 :سرم زد و گفت

گی برده خونه انگار برده باهاش باشه! خب برده  به تو چه؟ همچین می »
 !چون زخمی بوده دیگه

  :خودم جواب خودم رو دادم 

 «!هوده؟ اصال اون دختر کیه؟! قضیه چیه؟به اون چه؟ مگه اون رابین_

خواست بگم امیرعلی بزنه بغل تا پیاده بشم! حاال که حالش خوب  دلم می 
درمون توی قلبم افتاده بود و هی دو  ودن من نبود اما یه درد بیبود دلیلی بر ب

گفت برو دختره رو ببین! اصال برو قضیه رو بفهم! هر چی  دقیقه یک بار می
درمون پیروز شد  شد. آخر اون درد بیگفتم به تو چه؟ حالیش نمیبهش می

 !و تا رسیدن به خونه حسام زبون به دهن گرفتم

یاده شدم، توی کوچه جای پارک نبود و امیرعلی رفت تا  با ایستادن ماشین پ 
لرزید! اصال از وجود هر جنس  اش رفتم، دلم میپارک کنه. به سمت در خونه

  ...لرزیدمونثی کنارش دلم می

تونست از  منطق شده بودم و تنها عشق بود که میدونید من بیمی
  !منطق بسازه ترین آدم جهان یه بیمنطقی

م و بعد از چند ثانیه نفس گیر در خونه باز شد، چشم تو  زنگ رو فشرد
اش. عجیب بود اما من دلم ضعف رفت برای  ی ژولیدهچشم شدم با چهره

 !ی ژولیدههمین چهره
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 !سالم_

ی جذابش  با صدای سالمش به خودم اومدم و دست از خیرگی به چهره
داشت که از  برداشتم. خدایا دلم چرا انقدر براش بیتاب بود؟ مگه اون چی 

 !ترین مرد دنیا به شمار میومد؟نظر من جذاب

ای  کرد؟! گاهی به طرز احمقانهقرارم میمگه چی داشت که اینجوری بی 
کردم بین من و اون یه طلسم خونده شده یه طلسم قوی که من و  حس می

 !کنهجذب این مرد می

 :های خشکیدم کشیدم و باالخره به حرف اومدمزبونم رو روی لب 

سالم، ببخشید مزاحم شدم ولی بعد از اون خواب کنجکاو حالتون بودم  _
 ...برای همین

برای همین به من گفت دوباره خودت و توی دردسر انداختی و با هم  _
 !اومدیم تا بفهمیم خوبی یا نه؟

 .این امیرعلی بود که پشت من ایستاده بود و شروع به حرف زدن کرده بود 

 :چشم دوختیم بهش و ادامه داد هم من هم حسام   

کردم جانا برات خطرناک باشه، اما تو از همه برای خودت  فکر می_
 !تریخطرناک

 :هام رو نوازش کرد صدای جدی حسام گوش 

 !اینجا جای سخنرانی نیست، بیاید تو  _

 .از جلوی در کنار رفت... اول من و بعد امیرعلی وارد حیاط خونه شدیم  

  !گشتهای لعنتیم که با فضولی تمام دنبال اون دختر میچشموای از  
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 :صدای آروم امیرعلی کنار گوشم پیچید 

 !فکر کنم باید داخل دنبالش بگردی  _

اش بیشتر بود و صدای امیرعلی  هام توی هم رفت؛ حسام با ما فاصلهاخم 
به  اونقدر آروم بود که متوجه حرفش نشه اما نگاه کنجکاوش با یه اخم ریز 

 !ی یه وجب بود اش باهام اندازهما دوتا بود. به سمتش برگشتم فاصله

 :مثل خودش آروم زمزمه کردم

 !فقط کنجکاوم _

 :لبخند شیطون و جذابی زد و سر تکون داد و زمزمه کرد  

 !حتما همینطوره _

حرصی نگاه ازش گرفتم و به سمت حسام برگشتم، هنوزم خیره بود بهمون!   
 .ز من به سمت خونه رفتامیرعلی جلوتر ا

 بلد نیستی یه تعارف کنی بیایم تو؟  _

پچ کردنات! صدای حسام هنوز هم زیادی خشک  مگه تو امون میدی با پچ _
 :بود... امیرعلی ابرو باال انداخت و در و باز کرد

 !هوا سرده بیا تو جناب رابین هود، بذار جانا هم بیاد تو_

گم  اال نیست که خودم بهش نمیچه زود هم صمیمی شده بود؛ جانا! ح
امیرعلی! از جنگ توی سرم کالفه شدم و با یاد لقبی که امیرعلی به حسام  

 .داد لبخند زدم 

منم توی ذهنم بهش گفته بودم رابین هود! حسام به من نگاه کرد و آروم  
 : زمزمه کرد
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 .چیز و توضیح بدمبفرمایید داخل تا همه _

دونم چم شده بود! من یک شب  شدم؛ نمیهای نامطمئن وارد خونه با قدم
 !ترسیدمتا صبح با این مرد تنها بودم اما ترس نداشتم ولی حاال... حاال می

یه ترس مبهم! اونم نه به خاطر وجود حسام یا امیرعلی یا بودن کنار دوتا   
اس. دختری که  دونستم توی این خونهنامحرم؛ ترس من از دختری بود که می

 !دونستم کیهنمی

  !ای که یه روزی من روش خوابیده بودم بغض کردم با دیدنش روی کاناپه 

انگار که اون دختر عروسک موردعالقم رو دزدیده بود و حاال روی مبل  
  .ام خوابیده بودموردعالقه

من تنها یک بار روی این مبل خوابیده بودم اما بودن این دختر اینجا برام  
  !ذاشتنفس نمی

توی صورتش؛ خواب بود و اخم روی پیشونیش نشون از درد  دقیق شدم  
تونست هر مردی رو فریب  ی معصوم و زیبایی داشت و میداشت. چهره

 !بده

 :یعنی با هم تنها بودن؟! دوباره همون صدا توی مغزم پیچید 

تنها باشن به تو چه؟ اصال گیرم که به تو مربوطه؛ توام باهاش تنها بودی  _»
کرد؟ جانا این همون حسامیه که نماز خوند، فکر نکنم به  مگه باهات کاری  

 !یه زن به چشم بد نگاه کنه 

 :خودم جواب خودم و دادم 

 !چه ربطی داره؟ اونم یه مرده  _

 :دوباره اون صدا جواب داد 
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 !توام باهاش تنها بودی  _

 :بغضم بیشتر شد 

 «!شاید من براش جذاب نبودم  _

خواست  کردم؟! دلم میا خودم بحث میخدایا من چم شده بود که داشتم ب 
  !این مرد با نگاه خریدار بهم نگاه کنه

هام  جون این حرفلب گزیدم، تموم حجب و حیام کنار رفته بود! اگر خانوم
 .کرد شنید قطعا سرم رو از تنم جدا میرو می

 !تموم شد؟  _

نشسته  ی اون سمت این صدای امیرعلی بود که همراه حسام روی کاناپه 
 :بودند. گیج لب زدم 

 !چی؟_

 آنالیزِ دخترِ مردم! حساِم چه هیزه این جانا، نه؟  _

لحن امیرعلی حاال شوخ بود و از جدیت چند دقیقه پیش خبری نبود. انگار با  
  !دیدن سالمتی حسام خیالش راحت شده بود اما حسام هنوزم اخمو بود

وجود این دخترک دلبر اینجا  مرد اخموم شاید از وجود من و امیرعلی اونم با 
هام نشست اما غرورم مانع ریختنش  ناراحت بود! با این فکر اشک تو چشم

ای که دخترک خواب بود، یه مبل تک نفره بود؛ روش  شد. کنار کاناپه
 .نشستم

 :سعی کردم صدام نلرزه  

 ...کردم؛ این دختر توی خوابم بغلِ فقط داشتم نگاه می _

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 :ه کردمپلک بستم و آروم زمزم 

 .حسام بود _

 !کردم و یه بارم رسمیدونستم چرا یه بار صمیمی صداش میخودمم نمی

کرد  با یه حس گنگ خیره به حسامی که حاال به جای اخم گنگ نگاهم می 
 :نگاه کردم و ادامه دادم

من خیلی از این خواب ترسیدم و با نبودت واقعا فکر کردم اتفاقی افتاده   _
 !م تو هم این دختر سالمید اما خوشحالم که ه 

 :ی لجباز زمزمه کردتوی دلم انگار یه دختربچه 

اره جون عمت! تو از بودن این دختر خوشحالی؟! اگه به تو بود دوست  _»
 «!داشتی اون تیر مغزش و سوراخ کنه

لب گزیدم و دخترک حسود وجودم و دعوا کردم به جای جنگ با خودم رو   
 :به حسام ادامه دادم

 !خوام ببینم چه اتفاقی افتاد؟فقط می_

 :امیرعلی به تایید من گفت  

گه حسام! اینکه تونستید آینده و خواب جانا رو تغییر بدید خوبه  راست می_
 !اما چه اتفاقی افتاد؟

گفت تو چرا  نگاه حسام هنوز هم به من بود؛ یه نگاه که انگار داشت می 
پرسید قطعا  ن سوال و ازم میانقدر نگران منی؟! و خب اگر یه روزی ای

گفتم حاال که خدا  داد... فقط میجوابش عاشقتم نبود! چون غرورم اجازه نمی
هام جا داده دوست دارم کمکت کنم. انگار برام یه  تو رو توی خواب

 !مسئولیته که تو سالم بمونی
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 :باالخره لب باز کرد 

محموله قاچاق  ی رسولی قرار بود برای رد کردن یه اون شب طبق گفته _
دختر همراه بهمن به سومار بریم، رفتیم. طرفای اذان صبح رسیدیم. یه انبار  

های عرب! دخترهایی درست  پر از دختر که قرار بود بفروشنشون به شیخ
اشون کرده بودن یا  مثل حنا که یا پدر و مادراشون در عوض پول معامله

خوار رسولی که  جیرههای  ی یه سری از آدمفراری بودن یا فریب خورده
ی من بود که رسولی اعتماد کاملش  دزدیده شده بودن! این محموله بر عهده

رو بهم پیدا کنه و من و با رییسش آشنا کنه. بهمن به عنوان دستیار کنارم 
بود؛ توی اون دخترها یه دختر بود که بدجور چشم بهمن و گرفته بود. یه  

خواست اون و بهش بدن، اونم به  دختر که با دیدنش به رسولی زنگ زد و 
 .ازای دو سال دستمزدش از هر محموله! رسولی قبول کرد

 :به دخترک روی مبل اشاره کرد  

این دختر بود؛ یه دختر بیست ساله که توسط پدر معتادش فروخته شده   _
بود و به زور چندتا گردن کلفت گرفته بودنش! شاید عجیب باشه اما خیلیا  

 .ی تنشون و میفروشن ه قرون دوزار پارههستن که به خاطر ی

 :تلخندی زد 

هایی که با گرم شدن زمین  ها هستن! فیلبه نظر من اینا از نسل فیل _
هاشون و میذارن زیر پاشون و با وایسادن روشون میخوان پاشون  بچه

 !نسوزه

 :اشک خواه ناخواه از چشمم چکید و لب باز کردم  

  !وشه؟! اینا وجدان ندارن؟کدوم آدم پستی دخترش رو میفر _ 

 :ای ادامه دادحسام بعد از یک مکث چندثانیه
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قرار بود بعد از رد شدن از مرز کل این محموله رو لو بدم و بندازم گردن یه   _
شد. برای همین  باز مینفر دیگه؛ اما این دختر بیچاره باید اسیر بهمن هوس

دخترها این دختر رو    جاییچند ساعت قبل از رد کردن گروه بعد از جابه
فراری دادم ولی بهمن سریع متوجه نبودش شد و چندتا آدم انداخت  

ای از  بار زخمی. دختر من رو نفروخت و کلمهدنبالش! دوباره گرفتنش اما این
ی اینکه یه  من حرف نزد و گفت خودش با غفلت نگهبانا فرار کرده؛ به بهونه

از اونجا زدم بیرون و منتظر موندم.    کار مهم دارم و باید سریع برگردم تهران 
با گرگ و میش دوباره وارد شدم، اونم به سختی و پوشوندن صورت و زدن  

چندتا محافظ. بهمن هم انقدر مست بود و خسته از کتک زدِن دختربیچاره 
 .خواب بود 

دختر و بغل کردم و خواستم به طرف جنگل برم اما با یاد پیام جانا راهم و   
ها برگشتم  تهران.  های محافظا دزدیدن یکی از ماشینعوض کردم و ب

دخترک زخمی بود؛ شش صبح رسیدم. زنگ زدم هومن اومد بهش رسیدگی  
 .کرد و با خوردن یه مسکن تا حاال خوابه! کل داستان همینه 

 اون عوضی که بهش دست درازی نکرده؟ _

، رگ  این صدای پر از خشم و غیرت امیرعلی بود؛ نگاهم رو دوختم بهش  
هاش مشت شده روی پاهاش بود. صدای  گردنش برجسته شده بود و دست

 :حسام هم همونقدر سخت شد 

نه خدارو شکر دختره زیاد مقاومت کرده اونم بیخیال شده! انگار قرار بوده   _
فردا به عیشش برسه که اونم من نذاشتم. اما حرومزاده خیلی کتکش زده  

 .بود
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 اون حس حسادت ده درصد بود و نود درصد نگاهم رو به دختر دوختم، حاال 
سوخت اما  چاره! دلم براش میدلسوزی بود! دلم براش ریش شده بود. بی

خواست به خاطر اون بغل کردن حسام هر  منطقم میهنوزم اون قسمت بی
 !ی بیشعور اش و بکَنم! دخترهچند اجباری کله

نستم؛ به حرف  دوانقدر حسام گفته بود دختر که حتی اسمش رو هم نمی
 :اومدم

 اسمش چیه؟  _

 :شونه باال انداخت 

 .پرسم دونم هنوز نپرسیدم؛ بیدار شد مینمی _

پرسه؟ چه  هر چی دلسوزی داشتم دود شد و رفت رو هوا؛ بیدار شد می
خواد اینجا بمونه؟! آره منم گذاشتم! دوباره اون صدا توی  غلطا! یعنی می

 :ذهنم به حرف اومد

خوای نذاری؟! اصال مگه  دقیقا به تو چه؟ االن تو چجوری میبه تو چه؟  _»
جا رو نداره دیگه؛ پس اینجا  نشنیدی گفت باباش فروختتش یعنی هیچ

 !مونهمی

 :اخم کردم 

غلط کرده بمونه! بمونه که پس فردا حسام عاشقش بشه بگیرتش و   _
 «!تمام؟

 :اومدماز سناریویی که ساخته بودم لب گزیدم و ناخودآگاه به حرف 

 مونه؟ اینجا می _
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ی امیرعلی و حسام  این رو با چنان خشم و اخمی گفتم که یه آن نگاه شوکه 
خواست آب بشم برم توی زمین! خدایا من چرا انقدر  روم موند، دلم می

 !احمقم؟! چرا؟

 :امیرعلی شیطون نگاهم کرد  

خواب  آره دیگه حسامم قراره پرستارش بشه! نگاهش رو به دختر که هنوز   _
 :بود دوخت و ادامه داد 

 !ای هم هست المصب... آخ چه تیکه_

 :حسام کوبیده بود توی گردنش و این آخ برای اون بود  

 !زنی؟چرا می _

 :حسام اخم کرد 

 !گیچون داری چرت و پرت می _

 :به من نگاه کرد 

 .هوشه تا بعدم خدا بزرگه فعال که بی_

 !نــــــــــه _

های درشت عرقی که  ر برگشتیم که حاال با دونههمه شوکه به سمت دخت 
ای که بین ما  های شوکهروی پیشونیش بود روی مبل نشسته بود و با چشم

 !کرد سه نفر در حرکت بود نگاهمون می

 

*** 
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لیوان رو پر از آب کردم و چندتا حبه قند و چند قطره گالب بهش اضافه  
وی سینی و با برداشتن سینی  کردم، قاشق رو توی لیوان گذاشتم و لیوان و ت

 .از آشپزخونه بیرون اومدم

گذشت و توی  پنج دقیقه از زمانی که دخترک ترسیده از خواب پریده بود می 
هوشی و  این پنج دقیقه حسام داشت از چطوری فراری دادنش اونم توی بی

ای شیطون روی مبل نشسته بود و زل  داد؛ امیرعلی با چهرهبراش توضیح می
  !د به دخترک زده بو

دونم چرا  ی کم حسام و دختر ناخودآگاه اخم کردم، من نمیبا دیدن فاصله
توی این حال و اوضاع فقط به فکر دوری و نزدیکی حسام به این دختر  

بودم؟! سینی رو روی میز جلوی کاناپه گذاشتم و نگاهم رو به دختر که حاال  
 :دی جدی بود گفتمنگاهش و بهم دوخته بود دوختم و با صدایی که زیا

 .بخور برات خوبه، رنگت پریده معلومه فشارت افتاده البته برای ترسه_

  .زیرلب تشکری کرد و لیوان رو از روی میز برداشت 

به سمت مبلی که امیرعلی نشسته بود رفتم و کنارش نشستم، هنوزم 
اش لبخند شیطونی زدم و با لحنی  نگاهش خیره به دختر بود. با دیدن چهره

کرد آروم جوری که فقط خودم و خودش بشنویم  که خودش شوخی می
 : گفتم 

 !بپا شست پات نره تو چشمات_

 :تر زمزمه کردبا این حرف نگاهش و گیج بهم دوخت و گیج 

 !هان_

 !لب گزیدم تا نزنم زیرخنده، اصال تو باغ نبود 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 گم اقای دختر ندیده چرا اینجوری خیره شدی بهش؟ می_

 :شروری زد لبخند  

دادم طبق معیارهام و امتیاز بندیام هفت  خوشگله، داشتم بهش امتیاز می_
 .گرفت

  .خورد اخم کردم و نگاهم رو دوختم به دختر که آروم آب قندش و می 

های درشت  گفت زیادی لوند و زیبا بود؛ به خصوص چشمراست می
 .کرد عسلیش که بیشتر از همه خودنمایی می

نازک و پر از نازش نگاهم توی صورتش چرخید؛ ناز توی  با شنیدن صدای  
کرد! نگاهش به  مجذوب میای وصداش کامال خدادادی بود و هر شنونده

 :حسام بود

ی حرفاتون قبول ولی من اونجا دیدم که همه از شما حرف شنوی  همه _
دارن، مگه شما مسئولشون نبودید؟ پس چرا من و نجات دادید؟! شما کی  

 !پلیس یا یه نفوذی؟ هستید؟ یه 

 :ای به دختر انداخت حسام نگاه جدی 

اینکه چرا از من حرف شنوی داشتن و من کی هستم مهم نیست؛ فقط   _
 .بدون من از اونا نیستم همین کافیه

 :دختر قدردان نگاهش کرد  

گید مهم نیست شما کی هستید، شما برای من یه فرشته نجاتید  راست می _
 .دونم چجوری ازتون تشکر کنم من و نجات دادید، نمیو این مهمه! شما 
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خواستم خودم رو کنترل  هام رو باز و بسته کردم، انگار با این کار میچشم 
کنم تا بلند نشم موهاش رو از سرش جدا کنم که اونجوری قدردان و پر از  

  !محبت به حسام نگاه نکنه

به تالطم انداخت. این   حسام لبخند جذابی زد، لبخندی که انگار تموم تنم و 
رحم بود  لبخند رو به دختر بود اما قلب من و به شورش انداخت و چه بی

 :کوبید. دختر نگران نگاهش کرد ام میرحمانه به سینهقلبم که اینجور بی

کنه؛ مخصوصا حاال که هوسم توی سرش  من مطمئنم اون آدم من و ول نمی_
نم؟ من جایی برای رفتن ندارم؛ اون از  افتاده و ناکام مونده! من باید چیکار ک 

 !پدرم که فروختم اینم از حاال که یه روانی میوفته دنبالم 

 :حسام اخم کرد؛ یه اخم غیرقابل نفوذ و با صدای خشکی گفت 

تو من و یاد خواهرم انداختی، برای همین نجاتت دادم؛ پس مطمئن باش   _
 .کنم ازت مراقبت می

گاهش رو به سمت من سوق داد؛ انگار کمی  دختر گیج نگاهش کرد و بعد ن
 .خیالش راحت شده بود اما اون گیجی نگاهش از بین نرفته بود

 یعنی من شما رو یاد ایشون انداختم؟  _

 :حسام نگاهش و به من دوخت و تلخند آرومی زد 

 . ایشون خواهرم نیستن _

 :دختر ابرو باال انداخت و به امیرعلی نگاه کرد و کنجکاو گفت 

 !و این اقا هم حتما برادرتون نیستن درسته؟ چون اصال شبیه نیستید  _

 :امیرعلی لبخند عمیقی زد و قبل از حسام به حرف اومد  
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 !تشنمآفرین به تو خوب فهمیدی که من جذابتر از اون غول _

ریزخندید؛ همیشه چرت و پرتاش رو داشت که بگه! حسام به امیرعلی نگاه   
خاص، یه لحنی که انگار پر از محبت و دوست داشتن بود  کرد و با یه لحن  

 :گفت

 ...امیرعلی رفیق صمیمی من و  _

 :کمی مکث کرد و بعد از چندثانیه ادامه داد 

 !پسرخالمه _

 :امیرعلی بامزه نگاهش کرد و شوخ گفت 

 !شما همون امیرعلی صدام کن  _

 : دختر لبخند ارومی زد 

 .خوشبختم منم افسونم_

 :ای گفت باره به من دوخت و با لحن بامزهنگاهش رو دو 

دونم برای یه نفر که جونش و نجات دادید زیاد کنجکاوم ولی باور کنید  می _
  منه! این خانوم کی هستن؟  ِاین فضولی توی خون

تر بود! یه  حسام با لبخند نگاهش و بهم دوخت ؛ این لبخند از قبلی جذاب 
تر اون نگاه  گذاشت و از همه مهم های ردیفش و به نمایشلبخند که دندون

شورانگیزش بود که قلبم و زیر و رو کرد، نگاه به رنگ شبش و توی جنگل  
 :چشمام دوخت و با یه صدای بم و جذاب گفت

 !پناهِ منهایشون جان _

 :دختر سرکج کرد 
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 !پناهه؟اسمشون جان _

 :نگرفت  سرش رو به حالت جذابی باال و پایین کرد و یه لحظه هم نگاه ازم 

 !پناه منهنه اسمش جاناس ولی جان _

ی شیرین بودم؛ بهم گفته  انگار مسخ شده بودم و توی یه خواب یا خلسه 
 !پناه؟بود جان

کوبید که حتی با صدای سوت  ام میانقدر قلبم با  شورش و هیجان به سینه
 .رنگش نگرفتمهای شببلند باالی امیرعلی هم نگاه از چشم

ر زودتر به خودش اومد و نگاه ازم گرفت. توی سرم  انقالب به پا  اون اما انگا  
شده بود و تمام تنم پر از آتیش بود؛ اما سعی کردم عادی باشم. دختر انگار  

کنجکاویش رفع شد، چون کمرش رو کمی از مبل فاصله داد و با یه حالت که  
 .کرد دردش رو زیاد بروز نده از جا بلند شد سعی می

 شویی کجاست؟ ببخشید دست  _

ی سالن اشاره کرد؛ دختر با کمک دیوار به سمت دستشویی  حسام به گوشه 
توجه به امیرعلی نگاهم و به حسام  رفت. با رفتن دختر یا همون افسون بی

 :دوختم و کنجکاو گفتم

 !پناه؟جان _

 :لبخند مرموزی زد  

ن لقب  دی، یهو اییعنی محافِظ جان! توام که هر بار جون من و نجات می_
  .یاد افتادم فقط همین

گفت جوگیر نشوها این یه حرف ساده بود یه لقب  انگار با این حرفش می
که بهت میاد همین! با دیدن خیرگیم ابرو باال انداخت، من و بگو یک آن چه  
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حال رمانتیکی بهم دست داد، اصال یادم نبود این آدم مقابلم حسامه!  
 !منه بیچاره رو هم دزدیدهحسامی که انگاری قلب نداره و قلب 

 :با صدای جدی امیرعلی رشته افکارم پاره شد  

 خوای چیکار کنی؟ حاال می_

 :حسام شونه باال انداخت  

های  خوام از خوابهام و هویتم چیزی بفهمه؛ حتی نمیخوام از نقشهنمی _
جانا چیزی بدونه چون هنوز اعتمادم رو جلب نکرده... با اینکه وقتی  

گرفتنش من و نفروخت اما معلوم نیست در آینده چه اتفاقی بیوفته، یهو  
هام پنبه شد.  ی رشتهدیدی گیر افتاد و اونموقع هویت من لو رفت و همه

اینجوری حداقل اگه یه روز بگه نجاتش دادم یه بهونه الکی میارم، یه چیزی  
  !مثل عالقه و شناخت قبلی و این حرفا 

مئنن اگر یه روزی به اون دخترک چشم عسلی عالقه  اخم کردم؛ عالقه؟! مط
 !کردماش میای خفهکرد خودم قبل از بهمن یا هر کس دیگهپیدا می

لب گزیدم و نفس عمیقی کشیدم؛ من چم شده؟! شدم شبیه یه ماده شیر   
که قراره به قلمروش حمله بشه و اون هر کی وارد قلمروش بشه رو تیکه  

لمرو منه! یه قلمرو که پنج ساله توی ذهنمه و حاال  کنه. آره حسام قپاره می
  .رومروبه

 !دم من اجازه ورود هیچ احد و الناسی و به این قلمرو نمی

 :تر شد بار جدیصدای امیرعلی این 

 خواد اینجا بمونه؟ منظورم اینه که می_

 :حسام متفکر پلک زد 
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 .ای نیستدونم؛ فعال که چارهنمی _

دونم اونم اونی که  اون حرف و زدم، فقط یه چیز رو میدونم چی شد که نمی 
به حرف اومد من نبودم! بلکه دخترک لجباز توی وجودم بود که حسابی  

 .کرد و نمیتوست این دخترزیبا رو با حسام تنها بذاره حسادت می

  .مونبرمش خونهمن می _

 :نگاه متعجب حسام و امیرعلی روم نشست که ادامه دادم 

گی بهت شک کنه ممکنه  ترم هست؛ اگه همون بهمنی که میاینجوری به_
 .شناسهبرات بپا بذاره اما کسی من و نمی

 

*** 

 |حسام|

 

  !نگاهم رو توی صورتش گردوندم؛ یک حرکت کامال غیرارادی

لبخند روی لبم نشست؛ این دختر صورتشم مثل سیرتش بود همونقدر زیبا  
قدر به فکرم بود اونم بدون هیچ  و دوست داشتنی. اینکه یه دختر غریبه این 

دلیلی برام قابل تحسین بود؛ این دختر با چند بار حضورش برام فرشته  
 !پناه من بود نجات شده بود... این دختر قطعا جان

هاش رو دزدید؛ لبخندم عمق گرفت و جوابش رو  ام چشمبا دیدن نگاه خیره 
 :دادم 

 دی؟ ات و چی میاگه بیاد پیش تو جواب خانواده _
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 :شونه باال انداخت  

کنم؛ فعال مهم جاییه که افسون باید یه مدت  واسه اون یه فکری می _
ره سرکار و اونموقع تو  بمونه. بذار خطر رفع بشه بعدش اونوقت خودش می

 .کنید و امیرعلی هم بهش کمک می

گفت  هاش منطقی بود و باب میل من! راست میآروم سر تکون دادم؛ حرف 
کنارم هم برای اون هم برای من خطرناک بود و از طرفی درست   بودن افسون

 .هم نبود 

 !زنیدمثل اینکه دارید راجع به من حرف می _

این صدای دختر یا بهتره بگم افسون بود، جانا لبخند خونسردی زد و خیره   
 :بهش گفت 

گفتم بهتره یه مدت پیش من باشی اینجوری  آره عزیزم راستش داشتم می _
 .بهتره تا بعد هم خدا بزرگه 

 :افسون اخم ریزی کرد 

خوام مزاحم کسی باشم یه خاله پیر توی شهرستان دارم، درسته  من نمی_
 .تونم برم پیشش چند ساله ندیدمش اما می

 :اخم کردم و جدی گفتم  

فعال خطرناکه؛ به قول خودت بهمن میوفته دنبالت پس بهترین جا برات   _
 !موندن پیش جاناس 

هایی که درد ازشون مشخص بود  ختر ناچار سر تکون داد و دوباره با قدمد 
  .به سمت مبل رفت و نشست 
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با حس خیرگی نگاهی برگشتم؛ نگاه جانا بود که گنگ همراه شور خاصی روم  
  !زوم بود.ابروهام باال رفت و متوجه منظور نگاهش نشدم

 :امیرعلی به حرف اومد 

م شرکت کلی کار عقب افتاده دارم اگه بهشون  پس بهتره بریم، من باید بر  _
کنه. جانا به افسون کمک کن حاضر  نرسم کیانی بزرگ سرم و از تنم جدا می

 .بشه، بریم 

 :جانا اروم سر تکون داد؛ دوباره سوالی که توی ذهنم بود و به زبون آوردم 

 ات چی بگی؟ خوای به خانوادهباالخره نگفتی می _

 .هام کرد ند که لبخند رو مهمون لبلبخند ملیحی زد؛ یه لبخ 

خندید یا حتی یه لبخند ساده  دونم چه ِسری بود که وقتی این دختر مینمی 
 !نشستزد  آرامشی عمیق توی وجودم میمی

گم یکی از دوستای دانشگاهمه که برای ترم جدید از شهرستان اومده  می _
ه با اصرار من قبول  خوابگاه جا نداشته مجبوره یه مدت بمونه پیش ما، البت 

 !کرده

 :نگاهش رو ازم گرفت و به امیرعلی نگاه کرد 

 .راضی کردن صنم خانوم هم با توئه _

 :امیرعلی لبخند مهربونی زد 

خیالت تخت، مادرم درسته یکم بداخالقه اما پوسته نرمی داره بهش بگید   _
 .کنهقبول می
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تمام مدت ساکت  جانا خدا رو شکری زیر لب گفت و به سمت افسون که   
هایی که االن تنش بود شامل  بود رفت؛ کاپشنش رو شسته بودم و لباس

ی من بود که با کمک هومن موقع  ی خودش و پیراهن مردونهشلوارِ پاره
  !هوشی تنش کرده بودیم بی

با حاضر شدن افسون امیرعلی خداحافظی کرد و رفت تا ماشین و بیاره دم  
 .فت و جلو اومد و رو به روم ایستاددر، جانا از افسون فاصله گر 

 :نگاهش رو بهم دوخت  

مواظب خودتون باشید؛ نگران این دختر هم نباشید اگه خواب دیدم خبرت   _
 .کنم می

  .لبخند روی لبم نشست  

ها بود حسش نکرده بودم توی وجودم وول خورد  یه حس شیطنت که مدت
 :و به حرف اومدم

 !من چند نفرم؟_

 :کرد که ادامه دادمگیج نگاهم   

 !یه بار توام یه بار شما؛ من چند نفرم؟  _

 :لبخند روی لبش نشست و لب گزید 

 دونم؛ تو بگم یا شما؟ خب هنوز نمی_

من یه نفرم، درسته درشت هیکلم و قد بلند ولی باور کن یه نفرم! پس بگو  _
 !تو عین من که بهت گفتم جانا
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خاص و عجیب شد همراه یه  در عرض صدم ثانیه نگاهش مثل اونموقع  
شور خاص! و من باز هم منظور نگاهش رو نفهمیدم. بعد از چند ثانیه  

 :هام گفتلبخند به لب خیره به چشم

 .پس مواظبِ خودت باش _

یه چیزی توی وجودم تکون خورد؛ این چندمین بار بود که این حرف رو میزد   
  .کرد اما حاال لحنش فرق می

مادرم بود؛ لحنی که پر از نگرانی و خواهش بود.   لحنی که عجیب شبیه لحن
قلب لعنتیم یه حسی شد... یه حس عجیب که خودمم نفهمیدم چیه اما هر  

چی بود اون حس توی نگاهم نشست و خیره شدم به جنگِل سبزِ  
 !هاش چشم

های هم خیره بودیم که با صدای افسون به خودم  دونم چقدر توی چشمنمی 
  .اومدم

 :ایستاده بودکنار جانا  

 .کنممن تا آخر عمر مدیونتونم؛ مرسی که نجاتم دادید. یه روزی جبران می _

تونستم حرف بزنم، هنوز هم درگیر حس و حال  دهنم خشک شده بود و نمی 
  .ی پیش بودمچند ثانیه

فقط سرتکون دادم  صدای بوق ماشین امیرعلی اومد. جانا با صدایی اروم و  
 :حرف زدن کرد تحلیل رفته شروع به 

 .ریم خداحافظما دیگه می _

 :باالخره به حرف اومدم 

 .خداحافظ_
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افسون هم خداحافظی کرد و با کمک جانا بیرون رفتند. تنم کوره آتیش بود!   
هام رو محکم باز و بسته کردم و  این دیگه چی بود؟ من چم شده بود؟!چشم

 .یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم بهش فکر نکنم

ن تالش زیادی مذبوحانه بود چرا که ناخودآگاه با فکر به خیرگی  اما ای 
های الهیجان بود شعری که چند  گر جنگلچشمان سبز رنگش که تداعی

وقت پیش از شاعر "حسین دلجو" خونده بودم توی سرم زمزمه شد و این  
 :احساس بعید بودزیادی از منه بی

 

 هایت دشت آهـو رامعطل کرده سبز چشم"

 ندی که باالتر نشانده تاق ابــرو را به ترف

 

 کشیدی روی قـرص ماه خودآهسته آهسته 

 شکوه طرح تلفیق بـهار و عـطر شب بو را

 

 کپی برداشتی از تاری شب های یلـدایم 

 که طراحی کنی اشک شفق درطرح گیسو را

 

 ات ی شمسچسان پیدا کنم دل را درون سینه

 یاهو راکه گم کرده ست موالنا در آن یاحق و  

 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 من آن مرداب خاموشم که ماندم تا شبی دستت 

 ام آرامـش قـو راکند ترسـیم روی سـینه

 

 رود وقتی که تو آهسته می کاری غم از دل می

 به نازی زیر سقفم خاطرات یک پرستو را

 

 چرا بشناسم از پا دست خود وقتی زلیخاها 

 خوانند در چشم تو فرق دست و چاقو رانمی

 

 د در چشم سبزت دشت آهوها بیا تا گل کن

 "بیا تا بشکفی از نو تو احساسات »دلجو« را

 

ترین معمای زندگیم، چرا که  چشمان این دختر تبدیل شده بود به عجیب
 ...حواس کنهتونست منه حواس جمع رو بیمی

هاش گوشیم رو برداشتم و به رسولی پیام  برای پرت کردن حواسم از چشم
 :دادم 

انجام دادم و قابل اعتماد بودنم و ثابت کردم. حاال نوبت توئه  من کارم و  "
 ".که من و با رییس بزرگ اشنا کنی و کارای بزرگتر بهم بدی
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رفت و  های جانا هنوز هم توی سرم رژه میگوشی رو روی میز گذاشتم، چشم 
 !اون حس قلب لعنتیم رو به تالطم انداخته بود

د مادرم مورد توجه یک نفر اونم انقدر  با خودم فکر کردم شاید چون از بع  
خالصانه و بدون چشم داشت نبودم این حس توی وجودمه و خودم و قانع  

  !کردم تا به ناجی این روزهام حس عجیبی ندارم

به پیامم به رسولی فکر کردم و یه پیام هم برای سهیل فرستادم تا مطمئن  
دادنش و اینکه موفق   بشم دخترهایی که از مرز رد کردن و گرفتن، با جواب 

 .ام تمرکز کنم ی نقشهشده نفس راحتی کشیدم و سعی کردم به ادامه

بهترین راهِ منحرف کردن فکرم، فکر کردن به انتقام بود... انتقامی که به   
 !شدقیمت جونم باید گرفته می

 

*** 

 

 |کلدانای|

 |قبلسالویکسی|

 

ای از خوشی  نارین در خلسهچیز آنقدر سریع پیش رفت که گویی همه
فرورفته بود! فردای روزی که حسین به احساس خود اعتراف کرده بود  

شان آمده بود و با گوهر مادرِ نارین صحبت کرده  خانوم به خانهمادرش هاله
گفته بود برای آخر  بود و طی مشورتی که گوهر با همسرش کرده بود به هاله

 .هفته به خواستگاری دخترک بروند
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ی حسین به  سه روز از آن زمان گذشته بود و قرار بود فردا خانواده 
اش بیایند؛ اما در طی این سه روز نارین جن بود و مادر و پدرش  خواستگاری

 !هللابسم

دانست پدرش حتما نظرش را راجع به این  خجالت امانش را بریده بود و می 
 .عی خود حرف بزند خواهد و او شرم داشت از نظر واقخواستگار عجول می

برد و حتی سر سفره هم  سه روزی بود که بیشتر اوقات در اتاق به سر می 
 .گذاشت خورد که جای صحبت نمیانقدر عجوالنه غذا می

با صدای در اتاق به خود آمد؛ پدرش در را باز کرد و لبخند به لب کنارش   
  .روی زمین نشست 

  !قایم موشک بازی تمام شود دلش هری ریخت، انگار قرار بود باالخره این

 خوبی دخترم؟ _

 :لبخندی پر استرسی زد 

 .خوبم_

 :پدر لبخندش را عمق داد  

شه! ولی  خب خدا رو شکر... سه روزِ که میخوام باهات حرف بزنم اما نمی _
 .حاال انگار وقتشه 

 .اش دوختمش رحمت نگاه مهربانش را به دختر خجالتی 

رسیده یا حتی بهتره بگم گذشته چون خیلی  دونی که زمان ازدواجت فرامی_
از دخترهای روستا ازدواج کردن! توام کم خواستگار نداشتی ولی هربار که  

نظرت و خواستم محکم گفتی نه و من تابع نظرت بودم... اما این روزها حاال  
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هللا نظرت انگار با دفعات قبل فرق داره! نظر  انگار تو شدی جن و من بسم
 گیری میکنه مگه نه؟ من مثبته که گوشهدخترک پر شرِم 

نارین لب گزید و تنش پر از شرم شد. پدرش از احساساتش با خبر بود!   
گذرد... صدایش  اش چه میفهمید در دل دخترک نازدانهباالخره پدر بود و می

 :لرزان شد

 .هر چی شما بگید  _

ز  مش رحمت خشنود نگاهش را به دخترش دوخت؛ پس دل این دخترک پر ا 
 :ناز لرزیده بود. از جا بلند شد 

دونی که اینجا رسمه همون شب جواب  فردا میان خواستگاری و می _
خواستگار رو بدیم! من از این پسر خوشم میاد راجع بهش پرس و جو کردم 

دونم کجا  وارده اما همه دوستش دارن.  مرد کار و زندگیه! نمی با اینکه تازه
به دخترم اطمینان دارم، انتخابت و تحسین   دیدیش که دلت لرزیده اما من

 .کنم و منم موافقممی

نارین سر بلند نکرد تا نگاهش با نگاه پدرش تالقی کند. با صدای بسته   
 !شدن در قلبش لرزید، پدرش موافق بود و این انتهای خوشی برای او بود

*** 

همراه  باالخره روز موعود فرا رسید؛ یک ربعی از آمدن مرد این روزهایش  
اش گذشته بود و او حاضر و آماده در اشپزخانه منتظر ایستاده بود تا  خانواده

 .مادرش صدایش کند و او همراه سینی چای خارج شود

رسید و انقدر اضطراب داشت که دقیق از  صداهای گنگی به گوشش می
 !فهمیدهایی که در هال بودند چیزی نمیهای خانوادهصحبت

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ر تلنگری بهش خورد و ضربان قلبش تندتر از  با صدای مادرش انگا 
 :های قبل شدلحظه

 .نارین مادر چای رو بیار_

سینی را برداشت و با ریختن چای در فنجان و گذاشتنش در سینی و   
 .برداشتن سینی از آشپزخانه بیرون رفت

خواست مرد چشم  روی سر بلند کردن نداشت اما دل سرکشش می 
  !اش را ببیندمشکی

کمی سر بلند کرد و با صدایی نجواگونه سالم کرد. جواب سالم بقیه گوشش  
تر صدای مردش بود که محکم و جذاب در  مهمرا نوازش کرد و از همه 

وجودش نشست. به سمت احمدآقا رفت و چای را تعارف کرد، بعد از آن  
  خانوم بود و بعد پدر و مادرش و در اخر با دستانی لرزان سینینوبت هاله

 !چای را مقابل یارش گرفت

چالدارش؛ دلش با  حسین سر بلند کرد و نگاه دوخت به دخترک گونه 
 !قرارش میکرد؟قراری تپید! این دختر چه داشت که این گونه بیبی

ی دخترکش از خجالت سرخ بود و  لبخند عمیقی زد و چای را برداشت. چهره 
 !او کیف کرد از این همه شرم و حیا

و فاصله گرفت و تمام سعی خود را کرد تا نگاهش نکند اما درست نارین از ا 
یه لحظه افسار دلش از دستش در رفت و آخر نگاه سرکشش روی حسین  

نسشت و چه عجیب که افسار دل هر دو همزمان از دستشان رفت و  
های  نگاهشان با هم تالقی کرد... نگاهی که آتش زد به وجود هر دو و شعله

ن کرد، واقعا این دو نگاه چه داشت که انگار تمام  این عشق را سوزا
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احساساتشان تکمیل شد و عشقشان کامل شد؟! وای از نگاهی که جان  
 .سوزاندمی

 :با صدای مش رحمت هر دو همزمان به خود آمدند  

دونید اینجا رسمه چند روز قبل از  خب راستش همونطور که می _
دن ؛ به اینکه دختر و  جواب میکنند و روز خواستگاری  خواستگاری فکر می

پسر با هم حرف بزنن اعتقادی ندارن! منم به رسوم پایبندم و با دخترم حرف  
 ...زدم و جوابش 

کمی مکث کرد و لبخند به لب خیره شد به چشمان مشتاق حسین، قطعا   
داد. اصال این عشق  عشق توی چشمانش گواه خوشبختی دخترش را می

؟! افکارش را پس زد، او به دخترش اعتماد داشت  چگونه شعله پیدا کرده بود
 :اش را کامل کرد کند. لبخندش را عمق بخشید و جملهدانست خطا نمیو می

 .هم من و گوهرخانوم و هم نارین موافقیم_

 :گوش همه را نوازش کرد صدای شاد هاله 

 !مبارکه، مبارکه _

چالدارش و با  گونهحسین قلبش فروریخت و نگاهش را دوخت به دختر  
هایش یقین پیدا کرد داشتن این  هایش و سرخی گونهدیدن چال روی گونه

 !دختر خود خوشبختیست و مگر خوشبختی چه بود جز داشتن دلدار؟ 

 :تر کرد احمدآقا با حرف آخرش آتش عشقشان را سوزان

پس اگه اجازه بدید از االن تا یک ماهه دیگه که سور و سات عروسی و راه   _
اشون بهم بندازیم یه محرمیت یک ماهه بینشون بخونیم که این نگاه شیفته

 !گناه نباشه
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ی  حسین و نارین همزمان نگاه شرمگینشان را از هم گرفتند و صدای خنده 
 :پدر و مادرها بلند شد؛ مش رحمت با لبخندی که روی لبش بود گفت

 .ی فردا شب فکر خوبیه؛ فقط االن پیش نماز مسجد نیست بزاریم برا  _

 :احمد آقا زیرلب صلواتی فرستاد  

 .خونم، البته اگه قابل بدونیداس خودم مییه محرمیت ساده_

 :مش رحمت لبخندش را عمق داد  

 .اختیار دارین؛ چی بهتر از این؟ خودتون بخونید_

به حسین اشار کرد و گوهر به نارین و هر دو همزمان با دلی که در   هاله 
  .ر هم نشستند تپید کناسینه می

احمد صلواتی فرستاد و محرمیت را جاری کرد، نارین لب گزید انگار با این  
خواست مطمئن شود بیدار است و این رویا واقعیت دارد! زیرلب با  کار می

 :صدایی پر از شور و شعف زمزمه کرد 

 !قَبِلتُ  _

ز  همه دست زدند... دستان نارین برای اولین بار توسط یک مرد به غیر ا  
اش لمس شد! حاال او واقعا مرد او بود. با این پدرش توسط مرد چشم مشکی

خبر از آنکه  ها حرکت کردند... بیفکر دستش را فشرد و در دلش پروانه
ها قرار بود در دل هر دو بنشیند! و چه زود  روزی حسرت لمس این دست

 !شودهایمان تبدیل به حسرت میداشته

 

*** 
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صورت مرد رو به رویش دوخت؛ مردی که حال تمام آرزو و رویا نگاهش را به 
 .اش بودو عشق و آینده

دو روز از محرمیت گذشته بود اما عجیب با گذشت همان دو روز انگار   
گذشت و عشقی که به او داشت دو هزار برابر دوهزار سال از آشناییشان می

اش  مشکی ی جذابی داشت اما چشماناش چهرهشده بود. مرد زندگی
 ...دنیایی دیگر بود

رویش گرفت و به دخترک دوخت؛ از  ی روبهحسین نگاهش را از چشمه 
وقتی آمده بودند خیره به صورتش بود. عجیب اینکه این روزها دلش جور  

لرزید؛ شاید هزار برابر بیشتر... چرا با دیدن این دختر افسارش را  دیگری می
تپید؟ جواب ساده بود او عاشقش شده  داد و قلبش اینگونه میاز دست می

 .بود و قطعا دلیل لرزش دلش همین بود 

هایی به رنگ انار  لبخند جذابی زد و رو به نارین که حال خجالت زده با گونه 
 :سر به زیر شده بود گفت

 !کنی دلبر؟ تموم شدم که چرا اونجوری نگاه می _

آن دو چالش  از لحن شوخش لبخند روی لبان نارین نشست و دوباره  
برنداز را به نمایش گذاشت. سعی کرد خجالت نکشد؛ هر چه که بود  خانه

 .این مرد دیگر برای او بود

 : ی دلفریبش لب زدنگاهش را بلند کرد و با چهره 

 .مال خودمه دوست دارم نگاه کنم _
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چشمان حسین از شیطنت دخترک گرد شد! در اصل خود نارین هم از این   
 .ش شوکه شد اما از جوابی که داده بود راضی بودهمه جسارت کالم 

های نارین حلقه شد، این  دستان حسین باال آمد و خیلی غیر ارادی دور شانه 
دومین لمسشان بود. بعد از دو شب پیش هم را ندیده بودند و امروز با  

ی پدر نارین به چشمه آمده بودند تا کمی حرف بزنند، هر چه بود  اجازه
 !کمی نامزد بازی عیب نداشت محرم بودند و 

 : حسین با صدایی بم و جذاب در جوابش گفت 

 !بری با این حرفات دلبر کوچولوقربونت برم من که دل و دینم و با هم می_

ها چند ثانیه  ی ایندل نارین به شورش افتاد و تنش منقبض شد اما همه
ت و سعی  ی حسین گذاش طول کشید و بعد از چند ثانیه سرش را روی شانه

 .کرد خجالتش را پس بزند

 :حسین لبخند عمیقی زد و خیره به چشمه زمزمه کرد  

شاید برات عجیب باشه اما این چشمه برای من یه جای مقدس محسوب   _
شه؛ چرا که تو رو اولین بار اینجا دیدم و از همون روزی که رو به روی این  می

چی داره دختر؟! یه  چشمه دیدمت دلم لرزید و فکرم درگیر شد. چشمات 
 .کنه جنگل سبز اما عین دریا من و توی خودش غرق می

 .نارین از شوق لب گزید؛ قلبش در تالطم بود

با این مرد حس عجیبی داشت؛ حسی بین شوق و ارامش! این مرد خود   
 .عشق بود 

 :صدایش لرزان بود اما به حرف آمد
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. باهات حالم عجیبه!  منم از اون روز بهت فکر کردم؛ کل فکر و ذکرم شدی  _
 .تو برام حس بین شوق و آرامشی و این عشقه 

اش گذاشت و خیره شد  ی زیبای نارین دست زیر چانهحسین از شوق جمله 
به صورتش نگاهش روی چشمانش ماند، چشمان دخترک خجالتی اما  

 :جسورش را کاوید و لبخندی عمیق زد و زمزمه کرد 

 !جزه تو دل تاریکیی خدایی درست مثل یه معتو هدیه _

قلب نارین از شوق بیشتر کوبید، حسین سر خم کرد و لبانش روی پیشانی   
ترین  نارین نشست. آرامشی عمیق هر دو را در بر گرفت و قطعا مقدس

ست!  ناگهان با صدای فریاد کسی این  ی روی پیشانیی دنیا بوسهبوسه
رف چشمه مردی  آرامش برهم ریخت و هر دو به سمت صدا برگشتند. آن ط 

هوش شده بود و آن آخ اخرین صدا  زخمی روی زمین افتاده بود و انگار بی
 .اش بودقبل از بیهوشی

 .ی مرد از آن فاصله معلوم نبود اما هر که بود انگار آشنا نبود چهره 

 :نارین از جا پرید 

 !زخمیه _

 :حسین بلند شد 

دکتر روستا رو خبر  باید بیاریمش این طرف چشمه؛ من میارمش تو برو   _
 .کن

نارین سراسیمه دوید و حسین وارد آب شد تا از چشمه عبور کند و مرد را   
دانستند  کردند! ای کاش میبه این سمت بیاورد... اما ای کاش کمکش نمی

 ...شان استی زندگیآن مرد خودش عامل تمام دردهای آینده
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 "چهارم:نوازش قلبت فصل "

 

 |حالزمان|

 |نبات|

 

نیمه شب گذشته بود و هوا سوز داشت اما حتی این سوز هوا هم برام  
بخش بود. سرم رو به درخت پشت سرم تکیه دادم و خیره شدم به  لذت

ای که فکر  های آسمون؛ زندگی واقعا عجیب بود، درست لحظهستاره
فهمیدی از تو  شد که میتر از تو وجود نداره یه نفر پیدا میکردی بدبختمی
 !تر هم وجود دارهارهبیچ

از عصر که به خونه اومدم و افسون رو دیدم و داستان زندگیش و اتفاقاتی   
سوخت.  راه نبود، دلم براش میکه افتاده بود رو از جانا شنیدم حالم روبه

چاره هیچکس رو نداشت که نگرانش باشه، هیچکس رو نداشت  دختر بی
خته بودش و مجبور بود  که دوستش داشته باشه و حتی پدر خودشم فرو 

هایی بیش نبودیم بمونه و شب رو توی اتاق کوچیک من  ی ما که غریبهخونه
  .و جانا سر کنه 

جون و  باز خوبه صنم خانوم اجازه موندنش رو صادر کرده بود و خانوم
گشت پیش حسام که  آقاجون ازش خوششون اومده بود مگرنه که باید برمی

چاره واقعا  هیچ شناختی ازش نداشت. دخترک بییه مرد غریبه و تنها بود و 
 .سوخت سوزی داشت ولی دلم برای اون بیشتر میتنها بود! حال خودم دل
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ای کشیدم، باز اون زنده بود و سالم اما من چی؟ شش ماه بیشتر  آه خسته 
هام حلقه زد و بغض نشست توی گلوم...  وقت نداشتم. اشک توی چشم

کردم آروم باشم، به خودم قول داده بودم قبل  بغضم رو قورت دادم و سعی 
بودم و از هوای  از مردن فقط زنده نباشم بلکه زندگی کنم؛ پس باید آروم می

 .بردم سوزناک امشب هم لذت می

 ای بهش؟این آسمون چی داره که هر وقت دیدمت خیره _

با صدای امیرعلی نگاهم رو بهش دوختم، کنارم نشست. متوجه اومدنش   
 .بودمنشده 

 تو چرا اینجایی؟  _

 :با شنیدن لحن متعجبم لبخند مرموزی زد 

امه و من کل بچگیم توی این  ی من و خانوادهتا جایی که یادمه اینجا خونه _
 .باغ گذشته، پس اینجا بودنم طبیعیه چون اینجا محل زندگیمه 

 :هام رو چرخوندمچشم

ی چی اومدی توی  منظورم اینه که این ساعت شب وقتی همه خوابن برا  _
 باغ؟

 :شونه باال انداخت  

 برد؛ تو چی؟ خوابم نمی_

 .برد اومدم به آسمون نگاه کنم یکم آرامش بگیرممنم خوابم نمی _

ام  اش موازی شونهاش و به درخت داد و شونهخودش رو جلو کشید و تکیه 
شد، از این همه نزدیک یه حال عجیبی شدم اما سعی کردم عادی باشم و  
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به آسمون نگاه کنم. صدای فندکش رو شنیدم و بعد بوی دود سیگارش  بازم
 .ام رو جلب کردکه ترکیب عجیبی ازبوی چوب و شکالت بود توجه

  .کمی سر خم کردم و نگاهم رو بهش دوختم 

های عمیق  نگاهش خیره به آسمون بود و با ژست خاصی مشغول پک زدن
ترین و  بخشسیگار لذتبه سیگار شده بود؛ جوری که انگار اون  

 !انگیزترین لذت دنیاستوسوسه

با حس خیرگیِ نگاهم باالخره نگاه از آسمون گرفت، مثل خودم سر کج کرد   
 .و بهم چشم دوخت

 :تر از همیشه بود پچ زدبا صدایی که به خاطر کام گرفتن از سیگار بم

ار  دونم سیگیه جوری نگام نکن که بخوای نصیحتم کنی خودم خوب می _
های کوفت زهرمار بدن بده اما کشیدنش  ی بخشهزارتا ضرر داره و واسه

 !کنه و من این آرامش و با وجود هزارتا ضررش دوست دارمآرومم می

 .لبخند کمرنگی زدم؛ من اصال آدم نصیحت کردن نبودم

  .ذاتا به جای نصیحت از سیگار کشیدنش خوشم اومده بود 

 :الی حرف توی سرم رو بلند گفتمخی شونه باال انداختم و با بی

خواستم بگم  خواستم بگم سیگار بده یا هزارتا ضرر داره برعکس میمن نمی _
  !خواد سیگاری بشه کشی که آدم دلش مییه جوری جذاب سیگار می

تر کرد و من اما بدون خجالت از حرفم  شوِک توی صورتش لبخندم رو عمیق
 .دوختم هام رو به آسمون دوباره چشم

زندگی به من یاد داده بود از چیزایی که خوشم میاد تعریف کنم چرا که   
 .گذشتن و ممکن بود فردایی نباشهها یکی پس از دیگری میفرصت
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 :چند دقیقه سکوت شد و این بار امیرعلی بود که به حرف اومد 

امروز روز عجیبی بود، از یه طرف حسام و ماجراها از یه طرف شرکت و کار  _
 .و بار خیلی درگیر بودم

گفت؟ انگار سوالم رو از  به سمتش برگشتم؛ چرا داشت اینا رو به من می 
 :نگاهم خوند که گفت

کنی؟ مگه دوستم نیستی؟ خواستم باهات  چرا داری با تعجب نگاهم می _
  .دردِ دل کنم

  دوست؟_

  :آروم سر تکون داد 

چه برسی، قراره کمکت  دوست، من به تو قول دادم به آرزوهای اون دفتر _
ی اون کارا  کنم پس دوستتم دیگه. اصال بیا یه برنامه بریزیم و دونه به دونه

 .رو انجام بدیم

نگاهم توی صورتش چرخید و ناخودآگاه لبخند روی لبم اومد، من فکر کرده   
بودم اون شب تحت تاثیر مریضی من قرار گرفته و اون قول و داده اما انگار 

 .گفتواقعی می

 گی؟ جدی می _

 :لبخند زد 

 آره مگه شک داشتی؟  _

 :حقیقت رو گفتم 

 .فکر کردم دلت برام سوخته، با توجه به جو یه چیزی گفتی _
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 .امنه من کامال جدی _

 :از جام بلند شدم 

 کجا؟ _

 :با شوق گفتم  

 !ام و بیارمبرم دفترچه _

 :ابروهاش باال رفت 

 االن؟ _

 !آره دیگه وایسا  _

شوقم خندید و من با ذوق به سمت خونه رفتم؛ باالخره یکی پیدا شده  به  
کرد توی این  هام باشه، یکی که کمکم میبود که قرار بود پایه دیوونه بازی

 .شش ماه زندگی کنم

رفتم تا کسی  آروم و یواش وارد خونه شدم و به سمت اتاق رفتم پاورچین می
خواب بودن قفل کشو رو باز کردم  بیدار نشه؛ وارد اتاق شدم جانا و افسون 

ام و آروم از توی کشو برداشتم و دوباره پاورچین از اتاق و بعد از  و دفترچه
 .خونه بیرون زدم و به سمت امیرعلی رفتم

هنوز هم به درخت تکیه داده بود، کنارش نشستم. سیگارش رو خاموش   
 .کرده بود

 .اینم از دفترچه، البته فکر کنم خوندیش _

 :د شیطونی زد لبخن 
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خیال ازش رد شدم. فقط  خوندم اما برای رفع فضولی ولی دقیق نشدم و بی _
تاریخ انقضاش و اون افسانه برام عجیب بود که اونم با دیدنت توی مطب  

 .معماش حل شد... ولی از کارهایی که توی دفترچه نوشتی زیاد خبر ندارم

 :دفترچه رو باز کردم 

 ...یا اول برای چندتای اول برنامه ریزی کنیم خب فعال چند مورد نوشتم ب_

کمی مکث کردم و اون منتظر نگاهم کرد؛ با لبخندی ساده و با فکر به 
  :کارهای کوچیکی که هنوز نتونسته بودم انجام بدم غمگین لب زدم 

 !اولی رفتن به کوه و صبحونه خوردن تو فضای دم صبح_

 :ابروهاش باال رفت 

 تا حاال نرفتی؟  _

 :ی زدمتلخند

کردم حاال  جون شدم؛ فکر مینه یا همش درس خوندم یا کمک خانوم _
دونی گاهی اوقات باید بهمون یه تلنگر بخوره یه  حاالها فرصت دارم! می

بینی با تموم خوبیا و بدیاش  تلنگر که بهت بگه ببین زندگی همینقدر که می
ند بلند بلند! به  ها بخیه نعمته تا دیر نشده ازش استفاده کن، مثل دیوونه

کنن،  گن یا راجع بهت چی فکر میهیچی توجه نکن، اینکه مردم چی می
های بارون لذت  نم و قطرهزیربارون قدم بزن حتی اگه سردت بود از اون نم

خوری، حرفت و بزن نذار چیزی رو دلت  ببر بیخیال اینکه بعدش سرما می
از حقت دفاع کن. به  بمونه بذار هر کی هرجور دوست داره فکر کنه، تو 

حیوونا غذا بده و باعث خوشحالیشون باش، خالصه که فقط زنده نباش  
 !زندگی کن 
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جدی نگاهم کرد؛ انگار خبری از اون امیرعلی همیشه شوخ نبود... صداش  
 : رسیدگرفته به نظر می

ام بهت گفتم ولی انگار همه چی  من همیشه همه چی داشتم، اون دفعه_ 
با این چیزایی که تو گفتی انگار خودمم تا حاال زندگی   برام تکراری شده!

خوام مفید باشم.  خود مینکردم. خسته شدم از دوستای فیک و کارهای بی
 .کنم هیچوقت فکر نکن بهم مدیونی پس بهت کمک می

هاش شد همون امیرعلی شوخ و  قدردان نگاهش کردم که دوباره چشم 
 :شیطون

 !ریم کوه خب این حله همین جمعه صبح می_

 :شوقی شورانگیز توی تنم نشست 

 !واقعا؟ _

 :ای زد چشمک بامزه 

 !برمت یه جای باحال آره تا دلت بخواد من کوه رفتم، می _

گیری، یه روز بعدشم بریم دوچرخه سواری یاد  بعدش باید بریم ماهی _
 .بگیرم

 :هاش گرد شد چشم 

 اینکارا رو نکردی؟ دختر چه سطح توقعاتت پایینه! تا حاال  _

 !نه _

 اش؟چینم، این شد سه تا بقیهخب برای اینا برنامه دقیق می _

 .اش برای بعد بقیه _
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 !ی این هفته کوهقبوله پس جمعه _

لبخند زدم، دستش رو به طرفم دراز کرد دستم رو توی دستش گذاشتم،   
 .برقی عجیب از تنم رد شد

اما این انگار فرق داشت. شاید  من قبال با جنس مخالف دست داده بودم  
تحت تاثیر کمکش قرار گرفته بودم اما یه شوق توی دلم نشست و یه برق از  

  .تنم رد شد 

هام نشست هول دستم رو کشیدم و از جا بلند  نگاه اونم عجیب توی چشم
 .شدم، نفهمیدم چه مرگم شد اون اما انگار عادی بود 

 :کردم نلرزه گفتم با صدایی که سعی می 

 !پس میبینمت _

 :سر تکون داد  

 شب بخیر _

  شب بخیر _

 .به سمت خونه راه افتادم 

 ...لرزوندمدونم چرا اما انگار دستش هنوز توی دستم بود و گرماش مینمی

 

*** 

 

 |حسام|
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روم، مردی که به حد مرگ ازش متنفر بودم و  نگاهم رو دوختم به مرد روبه
های عسلیش رو که بیشتر زرد  مدوست داشتم روزی برسه تا بتونم اون چش

 ...رسید ملتمس به خودم ببینمرنگ به نظر می

خواد جونش رو ببخشم و من  ببینم روزی رو که به دست و پام افتاده و می 
  !کنماین کار رو نمی

 :با شنیدن صداش به خودم اومدم

 حسام با توام... حواست کجاست پسر؟_

 :جدیت دادم و به حرف اومدم سعی کردم به خودم مسلط بشم، به صدام 

 هیچی؛ توی فکر بودم چی گفتین؟  _

 .گم رییس باالخره رضایت داده باهاش آشنات کنمدارم می _

مکث کرد و خیره شد به صورتم، انگار منتظر بود هیجان و شوق و توی   
 .صورتم ببینه! من اما مثل قبل نگاهش کردم و تمام شوقم و پنهان کردم 

 :ناامید شد و ادامه دادانگار  

اس،  چند روز دیگه میاد ایران؛ فعال برای قرارداد و یه محموله بزرگ روسیه _
گم خوب  بهم پیغام داده روزی که رسید تو رو ببرم پیشش... بهت تبریک می

تونستی خودت و نشون بدی. خیلیا بعد از سالها هم افتخار اشنایی با  
 !ایشون و ندارن

  هام بشینه رو پس زدم، افتخار آشنایی؟د روی لبپوزخندی که میوم 
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صبرانه منتظر دیدنش بودم و  دیدن اون سگ کراهت داشت تا افتخار! بی
 !جمع کردن مدارک 

زدم که هیچوقت بلند نشه، باید افتخارش ختم بشه به  جوری زمینش می 
رص  گیرم. تموم تنم پر از حهای زندان و اعدام اونوقته که آروم میپشت میله

دادم و تمام  هام رو نشون میموندم تمام حرص و کینهبود، اگر یکم دیگه می
  .دادمزحماتم رو به باد می

 :از جا بلند شدم

 .به خاطر این خبرتون ممنون، اگه فعال ماموریتی برام ندارید برم _

 :از جا بلند شد و یه تای ابروش و باال انداخت  

ندازی، همونقدر سرد و  آشناهای دورم میخیلی عجیبی! من و یاد یکی از  _
شناخت اما تو  خشنی... االن هر کی جای تو بود از خوشحالی خودش و نمی

 .کامال سردی برای همینه که ازت خوشم میاد 

 :لبخند مغروری زدم و سر تکون دادم  

 .این لطف شماست رییس _

 :سر تکون داد 

 .تونی بری فعال کاری باهات ندارممی_

 .فعال _

 .باره سرتکون داد و من پشت کرده بهش از در بیرون رفتمدو

هایی که داخلش بودند متنفر  نگاهم رو توی باغ گردوندم؛ از این کاخ و آدم 
 .بودم
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این خونه با آه و داغ هزاران نفر ساخته شده بود اما من همش رو آوار   
  .کردم می

کردم تا  ند رو منهدم میکردم، و در نهایت باید این باباید عدالت رو برقرار می
 .روی رفتن به سر خاک حنا رو داشته باشم

از روزی که خاکش کرده بودیم پیشش نرفته بودم و به خودم قول داده   
ها رو به سزای اعمالشون رسوندم برم و این مژده رو بهش  بودم وقتی مجرم

 !بدم

ور  آه پر افسوسی کشیدم، سوار موتورم شدم... قبل از روشن کردن موت 
 .صدای زنگ گوشیم بلند شد، امیرعلی بود

 بله؟  _

 سالم چطوری؟  _

لبخند زدم، بعد از مادرم تنها کسی که نگرانم بود امیرعلی بود... بماند که  
هیچ دلیلی  شد... یه دختر که بیاین روزها یک نفر دیگه هم نگرانم می

 !نگرانم بود

 !های سبزش لبخندم عمق گرفتبا یاد چشم 

 !حسام باتوام _

 :با صدای بلندش به خودم اومدم

 هان؟ _

 حواست کجاست؟ می گم میای؟ _
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لب گزیدم، انقدر غرق فکر کردن به جانا شده بودم که حواسم به صدای   
کردم این نگرانی از  پشت خط نبود! خدایا من چم شده؟ چرا حس می

 هاش نیست و از یه احساس خاصه؟ مسئولیت و خواب

 نه؟  حسام میای یا  _

 :حواسیم اخم کردماز بی

 !گی؟ اصال نفهمیدم کجا؟ چی می_

گم امروز با جانا حرف  کنی؟ حواست و بده به من؛ میباز داری چیکاری می_
خوام  گفت افسون همش توی خودشه و حال خوبی نداره، میزدم میمی

ببرمشون یکم دور بزنن و حال و هواشون عوض بشه... اون دختر دوران  
ذرونده نباید تنهاش بذاریم. خیلی باید دردناک باشه که پدر  سختی و گ

 .خودت بفروشتت اونم به خاطر پول باید حواسش و پرت کنیم 

هاش یک طرف اون قسمتی که گفته بود با  اخمم عمق پیدا کرد؛ کل حرف 
 !جانا حرف زده یک طرف

در  من چرا حساس شده بودم؟ چرا یه حس بد داشتم؟ اصال چرا امیرعلی انق 
با جانا صمیمی شده بود اونم در حالی که تا همین چند وقت پیش اونو  

 دونست؟ کالهبردار می

 :ای ناخودآگاه به حرف اومدمبدون هیچ اراده 

 جانا چرا به تو گفت؟ _

 :صدای امیرعلی متعحب شد 

یعنی چی چرا به تو گفت؟ خب امروز صبح توی باغ دیدمش گفت دیگه!   _
 حسام تو حالت خوبه؟

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 :هام کشیدمستم  و روی چشمد 

 .خوبم_

 میای یا نه؟ _

هام  ام بشینم و نقشهخواستم مثل همیشه توی خونهاگر به خودم بود می 
رو مرور کنم، به خصوص حاال که رییس بزرگ اذن دیدار داده بود... اما  

دونم چرا و به چه دلیل با خواست قلبم که مغزم رو تعطیل کرده بود  نمی
 :گفتم 

 .کارمبریم، امروز بیباشه  _

 :صدای امیرعلی شاد شد

 !ایول باالخره من گفتم بریم بیرون نگفتی نه  _

 خوای ببریشون؟ حاال کجا می _

 .بریم دربند  _

 .بینیم باشه پس من با موتورم میام؛ اونجا همو می _

 .ریم خب من میام دنبالت همه با ماشین می_

 .گردم خونهبرمیترم؛ بعدم خودم نه اینجوری راحت _

 .بینمتباشه داداش می _

 ...امیرعلی مادر بیا_ 

با شنیدن صدای صنم خانوم اخم کردم؛ هیچوقت بهش خاله نگفته بودم و  
هیچوقت هم قرار نبود بگم! چرا که این نسبِت خونیِ لعنتی دلیلی برای خاله  

  !بودنش نبود
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 ...خواستم ببینمشنمیبود نبود و حاال هم اون زمانی که باید می

ترین رفیقم بود و هیچوقت پسر  امیرعلی اما برام فرق داشت، اون صمیمی
 !دونستمام نمیدونستمش چرا که من هیچوقت مادرش رو خالهام نمیخاله

 .خداحافظ _

 ...احساس شده بودصدام با شنیدن صدای اون زن خشک و بی 

 .خداحافظ داداش _

  .م و سعی کردم به اتفاقات گذشته فکر نکنم گوشی رو توی جیبم گذاشت 

اش  به اینکه مادرم بعد از ازدواج با پدرم طرد شده بود و کل عمرش خانواده
اش تازه پیداشون  رو ندیده بود... به اینکه بعد از مرگ مادرم و حنا خانواده

کردن پدربزرگم از شش سال بعد از طرد کردن مادرم  شده بود و ادعا می
ام هم بهش کمک  گشته و خالهه بوده و دنبال دخترش میپشیمون شد

 ...کرده اما هیچ ردی از مادرم پیدا نکردندمی

من اما وجودشون رو قبول نداشتم، هیچوقت دیدن پدربزرگم نرفتم و   
 .کنمام رو به عنوان خاله قبول نمینخواهم رفت و خاله

طردمون نکرده بودند   ی پدرمچرا که شاید اگر به خاطر فقیر بودن خانواده 
 !ای داشتیماالن پدرم و مادرم و حنا زنده بودند و زندگی دیگه

از امیرعلی شنیده بودم پدربزرگم بعد از شنیدن خبر مرگ مادرم سکته کرده   
و ویلچرنشین شده و در حال حاضر برای درمان در کشور سوییس اقامت  

ببینه من اما هیچوقت قبول   داره... بارها خواسته بود به ایران بیاد تا من رو
 .نکرده بودم و حتی حاضر به شنیدن صداش از پشت تلفن نشده بودم
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ای که  من کل خاندانشور رو قبول نداشتم، کلشون به جز امیرعلی، امیرعلی 
به مرور به عنوان یه دوست پذیرفتمش و قبولش کردم چرا که اون توی  

کنارم بود... اونم بدون هیچ  بدترین شرایط من رو جمع و جور کرد و همیشه 
روندمش اما اون با دیدن وضع بد روحیم  چشم داشتی؛ اولش همش می

  .کمکم کرده بود و حاال رفیقم بود 

از همون اول شرط کرده بودم و گفته بودم اسم مادرش رو جلوی من نیاره و  
 .گفت اون انقدر برام احترام قائل بود که قبول کرده بود و هیچی نمی

 .ای کشیدمالفهپوف ک 

دونم چرا اما دلم  موتور رو روشن کردم و به سمت خونه رفتم؛ نمی 
خواست امشب خوشتیپ به نظر برسم و دوباره اون نگاه شورانگیز رو به  می

 !پناهم شده بودخودم ببینم... نگاهی که متعلق به جانا بود؛ کسی که جان

 

*** 

 

 |جانا |

 

با مطمئن شدن از ظاهرم از جام بلند   آخرین نگاه رو به آیینه انداختم و
هام خیره موند روی افسونی که مثل تمام  شدم. کیفم رو برداشتم و چشم

روش و هنوز حاضر نشده  بهاین چند روز نگاهش رو دوخته بود به دیوار رو
 .بود
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هاش به معنای واقعی غمگین بود و  لرزید؛ چشماز غم نگاه این دختر دلم می 
  .لرزوندگاهش دلم رو میعجیب اینکه غم ن

به سمتش رفتم و کنارش روی تختی که متعلق به خودم بود اما این روزها  
 .خوابید و من روی زمین نشستم اون روی اون تخت می

با تکون تشک تخت متوجه حضورم شد و نگاهم کرد. لبخند آرومی زدم و   
 :زدن مقدمه شورع کردم به حرف دستم رو روی دستاش گذاشتم و بی

دونم برای  دونم تا جای تو نباشم نمیتونم درکت کنم، میدونم سخته، میمی _
خوام  های اون و به جاش قدم برداشت اما میقضاوت یه آدم باید با کفش

یه نصیحت خواهرانه بهت بکنم... با غصه خوردن هیچی حل نمیشه. اینکه  
ترینا برات رقم بخوره  چه اتفاقاتی افتاده مهم نیست، اینکه از این به بعد به

تونم ببرمت یه روانشناس،  مهمه. خودت رو جمع و جور کن! اگه سختته می
ی خودته راحت باش و به زندگی برگرد ما  غریبی نکن اینجا عین خونه

 .پشتتیم

ها روی لبش نشست، یه لبخند که زیباییش و  لبخند کمرنگی بعد از مدت 
ود و حاال با این لبخند شده بود شبیه  چند برابر کرد. این دختر واقعا زیبا ب

 !هاش زیباتر شدهگل زیبایی که با باز شدن غنچه

 :صداش غمگین بود اما آرامش داشت

ات باعث شدید  ها تو خانوادهممنون که به فکرمی، ممنون که بعد از مدت _
جون و آقاجونت مثل  حس خانواده داشتن بهم دست بده، ممنون که خانوم

کنن و تو و نبات مثل خواهر و بهم حس سربار  ام برخورد میهاشون باهنوه
کنه دلم  دید اما با فکر به اینکه پدرم من و هر دفعه قربانی میبودن نمی

میلرزه! کاش یکم دوستم داشت، من خسته شدم از دوست داشته نشدن!  
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دونم باید گذشته رو فراموش کنم و خودم و جمع و جور کنم و اینکار و  می
 .اما به زمان نیاز دارم کنم می

لبخند آرومی زد، حق با اون بود. برای فراموشی وتسکین دل این دختر زمان   
 .نیاز بود 

 :سعی کردم بغضم و پس بزنم، از جام بلند شدم 

پس برای اینکه حالت بهتر بشه از همین االن شروع کن... همونطور که نیم  _
ر ! حاضرشو بریم یکم فکرت  ساعت پیش گفتم قراره امیرعلی ببرتمون دور دو 

 .باز بشه 

  .آروم سر تکون داد، انگار اونم از تو خونه موندن خسته شده بود 

از جا بلند شد و مانتویی که از مانتوهای خودم بود و براش گذاشته بودم رو 
 .پوشید و شال و سرش کرد و همراه هم از در خونه زدیم بیرون

وتش عجیب آرامش بخش بود!  رفت اما سک هوای باغ رو به سردی می 
های باغ روشن بود، امشب مثل بیشتر روزهای هفته صنم خانوم چراغ

مهمون داشت و انگار این مهمون زیادی مهم بود که همه از جمله  
جون و آقاجون برای کمک و کار به تکاپو افتاده بودند و موقعی که از  خانوم

 .وافقت کرده بودند بیرون رفتنمون حرف زده بودیم بدون هیچ سوالی م

مسیر باغ تا در اصلی توی سکوت گذشت در و باز کردم و همراه افسون   
  .بیرون رفتیم

تر پارک شده بود تا یه وقت یکی از افراد عمارت  ماشین امیرعلی کمی پایین
ی صنم خانوم سر و سری  های سرایدار با شازدهما رو نبینن و فکر نکنن نوه

 !دارن 
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آماده شده بود و با سرخوشی عجیبی که معنیش رو   نبات زودتر از من 
 .فهمیدم از خونه بیرون اومده بود و سوار ماشین شده بودنمی

در رو باز کردم اول افسون و بعد خودم سوار شدم، نبات جلو نشسته بود و   
 !لرزوندهاش دلم رو میاین سرخوشی توی چشم

ین روزها اون خواهر  نکنه بین اون و امیرعلی سر و سری باشه؟ نبات ا 
تر مبادی آداب همیشه نبود و من از صمیمیت بیش از حدش با  بزرگ

 !ترسیدمامیرعلی می

مگه توی این چند روز چی شده بود که از خروس جنگی تبدیل شده بودن  
به رفیق صمیمی؟! جوری که پیشنهاد این بیرون رفتن و نبات به جای من به  

ی عمارت قبول  چرا و بیخیال مهمون ویژه چون وامیرعلی داد و امیرعلی بی
 !کرد

هاش و مهمونی رفتناش رو از گلی و دخترش  وصف امیرعلی و دختربازی 
شنیده بودم؛ اینکه بعضی شبا مست میاد خونه یا خیلی اوقات آقای کیانی  

کنه و من  ها و مهمونی رفتناش و گیر افتادناش رو جمع و جور میگندکاری
 !تر از گلم دل بده به همچین پسریکترسیدم خواهر پامی

ترسیدم از  آلی نبود و میامیرعلی خوب بود... لوتی و بامرام اما مرد ایده 
اسرار نبات  خبر از اینکه تنها رازدار و محرمصمیمیت نبات و امیرعلی! بی

 ...امیرعلیه و اون قراره بشه یه معجزه تو زندگی خواهرم

 :و گیج به افسون نگاه کردمبا تکون بازوم به خودم اومدم  

 بله؟  _

ی امیرعلی که  افسون با لبخند ملیحی به جلو اشاره کرد؛ نگاهم موند رو چهره
 :کرد با خنده از توی اینه نگاهم می
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 !هپروت خوش گذشت؟ _

 :گیج سر تکون دادم که نبات به جاش ادامه داد 

ریم موزیک  داریم میده که رستورانی که امیرعلی دو ساعته داره توضیح می _
 !زنده داره و کلی جا رزرو کردن توش سخته

 :اخم کردم  

 خب؟  _

ی حرف نبات رو  ی ریز افسون و نبات اومد و امیرعلی ادامهصدای خنده 
 !گرفت؛ من نمیدونم چرا اینا زبون هم شده بودن

ی جای شلوغ رو ندارید برم  گفتم اگه حوصلهخب به جمالت! داشتم می _
 !دیگه افسون و نبات مشکلی نداشتن اما تو، تو باغ نبودی جای 

هیچ  توی سرم پر از شورش بود؛ پر از حس نگرانی برای خواهرم... اونم بی  
ای! آدمی نبودم که از صمیمیت و دوست معمولی بودن با  دلیل منطقی

دونستم نبات هم درست مثل  پسرها پرهیز کنم ولی حریم داشتم ومی
ب از دوستی نبات و امیرعلی ترسیده بودم! درست مثل  خودمه؛ اما عجی 

 .نبات که از کنار هم بودن من و حسام ترسیده بود حتی به عنوان دوست

 چی شد باالخره برم یا نرم؟ _

سعی کردم مثبت فکر کنم؛ هم به موافقت امیرعلی بعد از بیرون رفتن اونم   
غ و حرف زدنش و  ی نبات، هم دیدنشون اونم نصف شب توی بابا یه جمله

هیچ  خیره شدن دوتاییشون به آسمون! دوست بودن دیگه گاهی با هم بی
  !زدند چیز عجیبی نبوددلیلی حرف می
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کرد و من حق دخالت توی زندگیش رو نداشتم.  خواهرم کار اشتباهی نمی
 : پس لبخند زدم

 .بریم _

 :ای گفت امیرعلی لبخند زد و رو به نبات با لحن بامزه

 !ره عروس بله رو گفتباالخ _

ی خواهرم لبخند زدم و فکر کردم باید از این  نبات ریز خندید و من از خنده 
صمیمیت خوشحال باشم چون لبخند روی لبم آورده و این قطعا یه دوستی  

خورن و فقط  معمولیه مثل رفاقت دوتا پسر! و امیرعلی و نبات اصال بهم نمی
 .دوتا دوستن

زیاد کرد و عجیب اینکه با پخش شدن آهنگ ذهنم  امیرعلی صدای ضبط رو  
هام، مردی که چند  از هر چی آدم بود پاک شد فکرم رفت طرف مرد خواب

روزی بود ندیده بودمش و هر شب با همون خواب تکراری رفع دلتنگی  
کردم و با وجود دلتنگی خوشحال بودم از اینکه براش اتفاق بدی نیوفتاده  می

 !کراریهو خوابم همون رویای ت

دونه  ده که امشب بیاد اما بعید میامیرعلی گفته بود بهش خبر می 
 !دونستماومدنش و همونطور که من بعید می

 :کرددلم براش تنگ بود و تموم وجودم التماس اومدنش و می 

 

 دونم که تو نه من تنگه دلم اما می"

 کنم این دفعه قول دادم به خودم فراموش می 

 گه ازم بربیاد کنم افراموش می 
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  اگه عکسای تو به حرف بیاد 

  اگه وسط تابستون برف بیاد

  دنبالت دنیا رو من گشتم 

  برگشتمی بیرفته

 نشونت و از کی بگیرم؟

 خودت بگو رفتی کجا از پیش من؟ 

 دورترین نزدیک من  

 "!نذار تو رو از من بگیرن  

 

دورترین نزدیکم بود! پنج سال  ای کشیدم؛ حسام پنج سال بود که  آه خفه 
کشیدم تا توی خوابم ببینمش! کسی که  بود که کل روز انتظار شب و می

دید نه بیشتر نه  کردم و اون من و یه ناجی میجوره فراموشش نمیهیچ
 !سوختکمتر و من چقدر دلم برای خودم که مبتالش بودم می

دلم افتاده بود چی  هوا توی هام و مهری که بیاصال حکمت خدا از خواب 
 هام چی بود؟ بود؟ اصال دلیل خواب

هام رو باز و بسته کردم، خودمم از این سوال خسته شده بودم و باید  پلک 
کردم و  کردم. باید دوباره با یه روانشناس مشورت میجوابش رو پیدا می

هاش راجع به یک شخص  فهمیدم آدمی مثل من وجود  داره که خوابمی
 به حقیقت تبدیل بشه یا نه؟  واقعی باشه و

 .با وایسادن ماشین به خودم اومدم  
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تر فکر کنم و حواسم رو  تمام طول مسیر رو فکرم درگیر بود؛ سعی کردم کم
 !شدبدم به دختر کنارم که باید سرحال می

 .از ماشین پیاده شدیم؛ دربند بودیم  

 :امیرعلی لبخند به لب به باال اشاره کرد  

 .ی کنیم یکمرو باید پیاده _

 :نبات با ذوق سر تکون داد

 .برمایول از هوا و قدم زدن کلی لذت می_

دونم چرا اما حس کردم نگاهش  نگاه امیرعلی ُسر خورد روی نبات، نمی 
 !زده و غمگینغمگینه! یه نگاه حسرت

 .فکر کنم امشب زیاد توهمی و خیاالتی شده بودم  

 :گفت  امیرعلی نگاه از نبات گرفت و رو به من 

فقط باید یه چند لحظه صبر کنیم قراره یه دراکوالی بداخالق بهمون   _
 !بپیونده 

 !اته بچه پررودراکوال داداش نداشته _

 .حاال نگاه همه به سمت صاحب صدا چرخیده بود؛ حسام بود 

دونم چرا اما با  با دیدن ظاهرش قلبم به تالطم افتاد؛ پس اومده بود، نمی 
کرد مگه  کرد و تو گوشم تکرار میقلب چموشم رم میدیدن این مرد 

 تر اونم وجود داره؟ خوشتیپ

 :توجه به همه به من دوخت و با یه لبخند نادر لب زد نگاهش رو بی 

  سالم _
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 !دلم لرزید و نفهمید با همین یه لبخند ساده دل من دیگه دل نمیشه

 !نداشتم دِل کندِن نگاهم رو از اون دوتا چشم مرموز و مغرور و 

 .کردمهایی که من عجیب پشتشون مهربونی رو حس میچشم 

اون اما بعد از چند ثانیه نگاه ازم گرفت و رو به بقیه سالم کرد. با امیرعلی   
دست داد و حال افسون و پرسید و افسون با همون لبخند زیباش گفت که  

خند  خوبه و اون جانای حسود درونم دوباره باال اومد و دلش خواست لب
  !دلفریب افسون و پاک کنه 

خواستم کمکش کنم؛ دختر دوست داشتنی و  سوخت و میمن دلم براش می
آوری وقتی به حسام نگاه  ی دلسوزیم به طرز شگفتمهربونی بود اما با همه

هاش رو از کاسه در بیارم! شاید به خاطر اون  خواستم چشمکرد میمی
ام  های زنونهد، شایدم شاخکخواب و نجات دادن افسون توسط حسام بو

داد... هر چی که بود سعی کردم جانای حسود و به  داشت بهم هشدار می
 .اعماق وجودم بفرستم و با بقیه همقدم بشم

کرد همراه امیرعلی با حرف زدن  نبات دست افسون رو گرفته بود و سعی می 
آلوچه و    اش و خاطراتی که ازهای خوشمزهها و خوراکیو نشون دادن مغازه

 .رفتم لواشک داشته بخندونتش و من اخم کرده با فاصله ازشون راه می

 .تر حسام کمی از من جلوتر بود و از اون سه تا عقب 

 !ترین آدم روی زمین بودممنطقکرد و امشب انگار بیسرم درد می 

اون از سرشب که هی به نبات و امیرعلی فکر کردم؛ اینم از حاال که فکرم  
اش رو به حسام بود. لبخند اون ساده بود  منطق پی افسون و لبخند سادهبی

 !گیرصاحاب من بهونهو دل بی
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 با حس سنگینی نگاهی از فکر دراومدم؛ 

نگاه حسام با فاصله چند متر بهم بود و خبری از امیرعلی و نبات و افسون   
 .نبود

دم و حواسم و  معلوم نیست دوباره با این درگیری فکری چقدر کُند ش 
 .نسبت به افراد از دست دادم 

هام رو سرعت بخشیدم و با چند قدم به حسام رسیدم و با نگاه کردن  قدم 
 :به دور و بر متعجب لب زدم

 پس بقیه کجا رفتن؟_

 :بدون هیچ لبجندی شونه باال انداخت  

جلوترن؛ انقدر حواسشون پرت حرف زدن و اطراف بود که متوجه کُند   _
 !ت نشدن شدن قدما

 ابروهام به صورت غیرارادی باال رفت؛  

  !یعنی اونا حواسشون بهم نبود اما اون حواسش بود؟  

ام کوبید که حس کردم  ی معمولی چنان به سینهقلبم با همین یه جمله
شه  های حسام و بگه چی میخواد از جاش در بیاد و بیوفته کف دستمی

اشتاین که همیشه قلب همسر   ی رمان فرانکتوام مثل مری شلی نویسنده
مرحومش همراهش بود من و همراهت داشته باشی تا این جانای بیچاره  

 !اروم بگیره

خورد؛ لب گزیدم و دست از نگاه  نگاهش جستجوگر توی چشمام چرخ می 
  !گرفتم ام برداشتم. این اولین بار بود که من زودتر از اون چشم میخیره

 :زدنشروع کرد به آروم و جدی حرف 
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 امروز مثل همیشه نیستی... انگار فکرت مشغوله مشکلی پیش اومده؟  _

ی مثل همیشه فکر کردم! مگه ما  هام رو باز و بسته کردم و به کلمهپلک
چند بار هم و دیده بودیم؟ چهار پنج بار بیشتر نبود و حاال قلب لعنتی من  

کرد! گاهی اوقات  ی مثل همیشه استفاده میکوبید و اون از واژهاینجوری می
کردم شاید من این مرد رو توی زندگی  حتی قبل از دیدنش با خودم فکر می

قبلیم دیدم! شاید ما دچار تناسخ شدیم و توی زندگی فعلیمون کنار همیم اما  
کردم فکرهای ماوراییم رو عقب  زدم و سعی میسریع تخیالتم رو پس می

 .بزنم و دنبال چیزهای واقعی باشم

 :تم دست تکون دادجلوی صور  

  !پس حتما یه چیزی هست که انقدر فکرت مشغوله  _

هام خب البته بخشی از مشغله  سعی کردم موضوع رو ربط بدم به خواب
 !هام بود ذهنیمم به خاطر خواب

 :قدم شد همراه با حرف زدن شروع به حرکت کردم و اون باهام هم 

من میوفته؟ اینکه چرا همش   فکرم درگیر خوابامه! اینکه چرا این اتفاق برای_
بینم؟ اینکه از آینده باخبر میشم و تموم اون آینده  خواب تو و خودم و می

 !مربوط به توئه؟ واقعا چرا؟

 :نواز نوازشم کردآه آرومی کشید و صداش مثل یه موسیقی گوش 

خواد بفهمم چرا اما سرنخی  خودمم فکرم درگیره این موضوعه و دلم می _
 !نیست

 :رو دوختم بهش و کنجکاو لب زدمنگاهم 
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تونی  شناسی پس میهام رو میی توی خوابتو گفتی اون قایِق شکسته _
 !ربطشم پیدا کنی

 !تر بود اخم کرد؛ لعنتی با اخم جذاب 

 !کنم ربطی بین اون قایق و تو پیدا نمی _

 :منم متقابال اخم کردم و برای اولین بار با خشم حرف زدم 

 !ربط داریم... بهم بگو صاحب اون قایق کیه و کجاست؟ بهم بگواما انگار  _

توجه به خشم صدام با صدایی که انگار بغض داشت و بغضش قلبم و  بی 
 :میلرزوند اروم گفت 

با تعریفایی که تو کردی اون قایق مال پدرمه... اون قایِق شکسته قطعا مال  _
  .پدرمه، قایقی که جسدش رو کنارش پیدا کردند 

 !هام گرد شد و دلم ریختچشم

 :ناخودآگاه لب باز کردم

 چه اتفاقی افتاده بود؟ _

 :کرد دار بود و امون از درد توی صداش که درد رو بهم القا میصداش خش

پدرم ماهیگیر بود؛ مهندسی شیالت خونده بود هر چند که نصفه ولش   _
ه به جای کار توی  کرد ک کرده بود... انگار آرامشش رو توی اون دریا پیدا می

کاریش  اشم مزید برعلت بیگرفت، البته سوسابقهیه شرکت مجهز ماهی می
و ماهیگیریش بود! مرد شریفی بود اما با ما مهربون بود و چیزی برامون کم  

ذاشت... با تمام اینا همیشه یه غم توی نگاهش بود، یه غم که با تموم  نمی
زندان داشت! انگار توی یه دعوا بهش  ی  لرزوند! پدرم سابقهبچگیم دلم و می

اش از کار افتاده بود و  اش! شصت درصد ریهچاقو زده بودن؛  اونم توی ریه
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هم خودش هم ضارب هر دو به زندان افتاد بودند! بعد از عمل جراحی  
بازداشت شده بود... اینا مال قبل از ازدواج با مادرمه و اینا رو از مادرم 

ی شاهدین یه روز وقتی که رفته بوده  ق گفتهشنیدم! خالصه اینکه طب
گیری برای نجات یه زن حامله که در حال غرق شدن بوده توی آب  ماهی

اکسیژنی باعث  پره! جالب این بوده که دکتر بارها بهش گفته بوده بیمی
پره! دلیل نجاتش هر  شه اما اون بازم به خاطر اون زن توی آب میمرگش می

شه و نفس  رو گرفته! بعد از نجات زن طوفان می چی که بوده جون خودش
شکنه! پدرم با  زنه و قایق میتر از همیشه؛ رعد و برق میپدر من تنگ

رسه اما با رسیدن اون  ده و همراه زن تا ساحل میبدبختی قایق و نجات می
 .کشه زن به ساحل پدرم نفس آخرش رو می

  !اقعی بودهام سر خورد؛ پدرش یه جوونمرد واشک روی گونه 

  .چقدر دردناک مرده بود

 :لب باز کردم؛ صدام دورگه شده بود 

 !های من اون اتفاقهشاید معمای ما دست اون زنه! شاید دلیل خواب _

 :شونه باال انداخت  

دونم اون زن کیه! هیچوقت ندیدمش! حتی برای تشکر از مادرم و من نمی _
تان و یکی از ماهیگیرایی که نجات جونش توسط پدرم نیومد و تموم این داس

هاش رو باالی جسد پدرم شنیده  قایق و دیده بوده و هق هقای زن و حرف
 .بوده برامون تعریف کرد

هام ربط داره! یه حس قوی  گفت این ماجرا به خوابیه حس عجیب بهم می
  !و واقعی

 .دونستمای رو گفتم که خودمم دلیلش رو نمیاختیار جملهبی
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 .دم اون قایق؟ البته اگه هنوز وجود داره   شه بریممی _

 :تر کردتابتابم و بیغمگین نگاهم کرد و غم نگاهش دل بی

های تو رو  ی خوابپرسیم و ریشهریم و دوباره راجع به این داستان میمی _
کنیم اما فعال نه! من فعال باید پی کارای رسولی باشم... دیگه آخرای  پیدا می

 .ریماصلیم. بعدش با هم میراه رسیدن به رییس 

کشتنش چی؟ باید ازش قول  لرزید، اگر میدلم از فکر به انتقامش می 
 .گرفتم! یه قول که به خاطرش زنده بمونهمی

 :قرارم زبونم رو به حرف آورددل بی 

 .قول بده... قول بده بعد از تموم شدن این ماجرا ببریم _

 !خوندلبخند جذابی زد، انگار راز ته قولم رو 

 .دمقول می _

 :لبخند روی لبم نشست 

 .کنم... مرده و قولشخوبه به قولت اعتماد می _

ای از  لبخندش عمق گرفت و من با خودم فکر کردم قطعا لبخندش تیکه
 !بهشته

 

*** 

 

 |کلدانای|
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 |قبلسی و یک سال|

 

نگاهش را دورتادور بهداری چرخاند و دوباره چشم دوخت به مردی که به  
  .کرد خاطر زخم تنش در بیهوشی ناله می

ی مرد نگاهش را به دختر و پسر جوان انداخت و مشغول  دکتر با معاینه
 :توضیح شد 

حالش وخیمه؛ این زخم روی تنش زخم چاقوئه... فقط جای شکرش باقی   _
های حیاتی آسیبی نرسونده و به بخشی از بافت  هستش که زخم به اندام

 ید کجا پیداش کردید؟ شکم برخورد کرده. گفت 

حسین از توضیحات دکتر اخم روی صورتش نشسته بود؛ این مرد که بود که   
 ردی از چاقو روی تنش بود؟ او چه کسی را نجات داده بود؟

 :ی منتظر دکتر دست از فکر کردن برداشت و جوابش را داد با دیدن چهره 

شما   خواست. اون طرف چشمه پیداش کردیم، زخمی بود و کمک می _
 نمیشناسیدش؟ 

 :دکتر ابرو باال انداخت 

دونم کجا دیدمش! مطمئنم از اهالی روستا  ی آشنایی داره اما نمیچهره _
 .نیست

 :نارین باالخره سکوتش را شکست و حرف دکتر را تایید کرد  

 .شناسمش از اهالی روستا نیستبله منم نمی _
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همان حین به سمت در  ی خفیف مرد دکتر به سمتش برگشت و در با ناله 
 :اشاره کرد

تونید بیرون باشید که اگه ژاندارمری اومد توضیحات الزم رو بدید  شما می_
 .دم راجع به زخم این آقا هم نگران نباشید باقیش با من نجاتش می

حرف سر تکان داد و با اشاره به نارین که کنجکاو به مرد نگاه  حسین بی
 .در برد  کرد او را همراه خودش به سمتمی

از نگاه کنجکاو و فضول دخترک دلش قنج رفت؛ این دختر در همه حال   
 .خواستنی بود 

با ورود به حیاط بهداری حسین باالخره طاقتش طاق شد و حرف دلش را   
 :به زبان آورد 

 .ی فضولتاخه من دورت بگردم با قیافه _

فت. با  چشمان نارین به آنی گرد شد و تمام وجودش را هیجان و گرما گر 
 :خجالت لب گزید و نام مرد این روزهایش را به زبان اورد 

  !کشم حسین این حرفا چیه؟ من خجالت می_

های دخترک را کنار  دید و بلبل زبانیحسین که دلیلی برای خجالت نمی
توجه به مردمی که به بهداری رفت و آمد داشتند  چشمه یادش مانده بود بی

 :ت و با شیطنت گفت ی نارینش انداخ دست روی شانه

 !من قربون حسین گفتنت که آتیش کوچولو _

نارین با لقبی که حسین بهش داده بود سر ذوق آمد و معذب بودن خود را   
 .اش از یاد برد و لبخند به لب نهاد نسبت به حس دستانش دور شانه
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حسین نگاهی به دخترک ساکتش انداخت و با دیدن لبخند شیرینش و آن   
ای را زمزمه کرد و دل دخترک  ورانداز ناخوداگاه دکلمه ی خانهگونهچال 

 :عاشقش را بیش و از پیش شیفته کرد

به قول شاعر نخند جانم، نخند! آدم دست و پای دلش میان چال گونه ات  _
شکند. تو نخند! میترسم نقاش ها لبخندت را نقاشی کنند. عکاس ها  می

لبخندت  غزل بگویند. نویسنده ها کتابت  لبخندت را ثبت کنند...شاعرها از 
کنند بعد مِن دست و پا شکسته چطور با یک شهر رقیب رو به رو 

 .شوم؟رحم کن؛ یواشکی بخند،فقط برای من

حیایی بود اگر بگوید  گر مردش چرخید و بیهای زمزمهنگاه نارین روی لب
داند  میای کند؟ و چه کسی گر را مهمان بوسهدلش خواست آن لبان زمزمه

تاب حسین با دیدن نگاه آتیش کوچولیش چه حالی شد و خواست  دل بی
 ...شد بین تمام مردم در رفت و آمد روستا او را ببوسد! اما هیهات که نمی

با دیدن ماشینی که به سرعت از کنارشان رد شد هر دو از حال و هوایشان  
اده شدن مردی  خارج شدند و کنجکاو نگاهشان را به ماشین دوختند و با پی 

ترشان کنار بهداری با حال آشفته کنجکاویشان  درست چند متر آن طرف
 :بیشتر شد و صدای داد مرد در گوششان طنین انداخت

  ی من کجاست؟نوه _

همه پرسشگرا به مرد نگاه کردند بعضی سریع به احترام خم شدند و بعضی  
داد که مرد دوباره داد  انگار او را نشناختند. مگر او که بود؟ هیچکس جوابی ن

 :زد

گن  ی من کجاست؟ میجواب من رو بدین نوه خیر سرم خان روستام_
ی من کجاست؟ با دیدن دکتر و احترامش  دیدنش آوردنش بهداری دکتر نوه
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به مرد و همراه کردن مرد همراه خود به داخل بهداری  صدای همهمه قطع  
 .شد

ی خان بود؟  یعنی آن مرد نوهو درست همان لحظه حسین به این فکر کرد  
ی خان را نجات داده بود؟ نکند آش نخورده و دهان سوخته شود و  او نوه

اش اوست و  تقصیرها گردنش بیوفتد؟ نکند خان فکر کند مسبب حال نوه
بالیی بر سر خود یا نارین عزیزتر از جانش بیاورد؟ با این فکر سخت اخم کرد  

ید از او متشکر نیز باشند که مرد را نجات  ها باو به خود دلداری داد که آن
   .داده

 :با صدای پرستار هم نارین هم حسین همزمان از فکر و خیال دست کشیدند 

 .خواد شما رو ببینه بفرمایید داخل دکتر می_ 

 

*** 

 

پیرمرد نگاه کنجکاوش را روی صورت دختر و پسر به گردش در آورد و با  
 :َشک لب به سخن باز کرد

 وید رو نجات دادید؟ شما ن _

نارین دستش را به دست حسین رساند و با استرس دست او را گرفت؛   
 .خواست احساس آرامش کند انگار با این کار می

رویش خوف داشت، شاید  دانست چرا اما از دیدن مرد روبهخودش هم نمی 
  .چون اون خان یا همان ارباب روستا بود... خانی که تا به حال ندیده بود 

 :سین ترس نارین را حس کرد و دست او را فشرد و خود به حرف آمد ح
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 .بله ما پیدا کردیم... ایشون زخمی بود و کنار چشمه افتاده بود _

 :مرد با َشک سر تکان داد و با حالی عجیب پرسید 

 موقعی که پیداش کردید یه کیف همراهش نبود؟ _

 :حسین شانه باال انداخت  

کنم  ر هول کردم که چیزی یادم نیست اما فکر نمیمن با دیدن ایشون انقد _
 .کیفی همراهشون بوده باشه

 :زد زمزمه کردمرد سر تکان داد و انگار که داشت با خود حرف می 

حتما راهزنا توی راه خفتش کردن و به خودش چاقو زدن و کیف و وسایل  _
ین  توی ماشین بردن! صدبار گفتم این جاده خطرناکه اما کو گوش شنوا ا

 .ده... خدا رو شکر که این پسر نجاتش داده پسر اخر من و سکته می

 :بعد انگار که قانع شده باشد رو به حسین گفت  

ماشینش و توی جاده پیدا کردن؛ منم همراهش به روستا اومده بودم اما   _
من توی عمارت موندم و اون قرار بود برگرده به شهر با اون زخم عمیق  

کرده تا به اون چشمه برسه. خوبه که تو اونجا بودی و  مسافت زیادی و طی 
 .نجاتش دادی ممنونم جوون 

حسین از این که مورد سوءظن مرد مقابلش قرار نگرفته بود لبخندی زد و   
 .نفس راحتی که نارین کشید را حس کرد. انگار او هم نگران بود

 :رو به مرد آرام و موقر گفت  

 .دادمی انسانیم رو انجام  من وظیفه _
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رویش زیادی خوشش آمده بود، معلوم بود پسری آقا و  مرد از پسرک روبه
ای  ی سرکشش هم مثل او بشود! نوهجوانمرد است در دل ارزو کرد کاش نوه

که به خاطر عقب نماندن از عیش و نوشش شرکت را بهانه کرده بود و با  
عجیب اینکه   های محصوالت به جاده زده بود و این بال سرش آمده بود وپول

دانست اما به رویش نمیاورد چون او برایش از همه چیز  خان همه چیز را می
 .مهم تر بود او یادگار پسرش نوروز بود

شود  اش خوب میبا فکر به اینکه دکتر به او اطمینان داده است حال نوه
 :لبخند زد و رو به مرد رو به رویش گفت

 .عنوان پاداش بخوایتونی هر چی دوست داری از من به می _

 .حسین تلخند آرامی زد؛ انسانیت که قیمت نداشت  

 .خوامگفتم که من این کار و برای انسانیت انجام دادم چیزی نمی _

 .خان لبخندش عمق گرفت این پسر واقعا آقا بود 

 ممنون پسرجان... تو هم جز کشاورزای روستایی؟ _

 :حسین سر تکان داد 

 .نه من ماهیگیرم  _

نگاهش را به دختر انداخت و فکری در سرش جرقه زد؛ او فکر کرد این  مرد  
اش را مجبور  انگاری نوهاش کند و مدتی به خاطر سهلپسر را دستیار نوه

کند تا در روستا بماند و کارهای نظارت بر محصوالت و زمین را انجام دهد و  
این پسر یاد   اش کمی ازاش کند؛ با این کار شاید نوهاین پسر هم راهنمایی

اش سر به راه شود  شد، اما نه تنها قرار نبود نوهمیگرفت و سر به راه می
بلکه  فکری که در سرش افتاد بعدها هم حسین هم نارین را سوزاند اما  
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عشق نامیرایشان را از بین نبرد! عشقی که در اینده زبانزد تمام مرد روستا  
 .شد می

 :مرد به حرف آمد  

ی زندگیت خوشبخت بشی و پیشرفت کنی و به جای  خوای تو اگه می _
دار داشته باشی فردا بیا به عمارت من! مطمئن  ماهیگیری یه کار نون و آب

باش شغلی رو بهت میدم که بتونی دختر کنارت و خوشبخترین دختر دنیا  
 .کنی 

حسین با حرف مرد وسوسه شد؛ فکر داشتن یک شغل خوب به جز   
 :د و به حرف امد، آن هم با صدایی که شاد بودماهیگیری در ذهنش چمبره ز 

 .ممنون؛ حتما میام  _

 .مرد لبخند زد، پسرک عالوه بر اقا بودن عاقل هم بود 

 .تونید برید بازم ممنون می _

حسین سر تکان داد و با خداحافظی همراه نارینی که یک کلمه هم حرف   
ارین نگاهش را به نزده بود از بهداری خارج شد. به محض خروج از بهداری ن

 :حسین دوخت و نگران گفت 

خیال  اش! بیمن به این مرد حس خوبی ندارم نه به خودش نه به نوه _
 .پیشنهادش شو

 :حسین دست دخترک نگرانش را فشرد و لب باز کرد 

کنم نگران  رم تا بدونم پیشنهادش چیه اگه بد بود قبول نمیمن فقط می_
 .ه تو خوشبخت بشینباش من تموم تالشم برای اینه ک
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های نمایان شده و حرفی که زد دل و دین  نارین لبخند آرامی زد و با آن چاله 
 :حسین را برد

 .تو که باشی من خوشبختم  _

توجه به موقعیت دستی که در دستش  حسین آنقدر منقلب شد که بی
 :ای زد و زمزمه کرد داشت را بوسه

 .شیممیما برای همیشه کنار هم خوشبخت _

 :نارین با شرم لب گزید و زمزمه کرد 

 .تا همیشه  _

*** 

 |حالزمان|

 |نبات|

 

هام رو بستم و نفس عمیق کشیدم، با حس وارد شدن هوای پاک و  چشم
 .هام باز کردمهام لبخند عمیقی زدم و چشمخنِک دم صبح به ریه

کج    کرد و کنج لبش یه لبخندبه سمت امیرعلی برگشتم؛ خیره نگاهم می 
دونم نگاهش چی داشت اما هر چی که بود دلم هری  نشسته بود. نمی

 .ریخت و نگاه دزدیدم

 .امروز جمعه بود؛ طبق قرارمون امیرعلی بدقولی نکرده بود و اورده بودم کوه  

ها دیر میومد عمارت و  از بعد از شبی که دربند بودیم ندیده بودمش! شب 
فهمیدم. انگار دوباره  پارک میکرد می من این و از صدای ماشینش که توی باغ
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هاش و دورهمیاش گرم بود اما با این حال دیشب درست  سرش با دوست
ای که ناامید شده بودم و فکر کرده بودم قرارمون و یادش رفته بهم  لحظه

 .پیام داده بود و گفته بود پنج صبح آماده باشم

کوه؛ حتی به جانا هم  خوام برم به همه گفته بودم با دوستای دانشگاهم می
خواستم براش سوتفاهم بشه یا اینکه دنبال این  واقعیت و نگفته بودم. نمی

ماجرا رو بگیره و برسه به کلکسیون درناهای کاغذی و یه دفترچه که قراره  
 .هاش برآورده بشه چون شش ماه دیگه من نیستم تمام نوشته

 از منظره خوشت اومد؟  _

بود سعی کردم اون نگاه و فراموش کنم و عادی   حاال دقیقا کنارم ایستاده 
تونستیم دوستای خوبی برای هم باشیم و  برخورد کنم؛ من و امیرعلی فقط می

 .کردمپردازم و کنترل میمن باید این ذهن توهمی و خیال

 :لبخند زدم و خیره به مردمی که در حال رفت و آمد بودند گفتم

 .اسالعادهجا فوقآره عالیه هوای تازه و سرسبزی این  _

 :رخ جذابش دوختم و ادامه دادمنگاه قدردانم رو به نیم 

 .ممنونم _

 :به جلو اشاره کرد  

اینجا تازه اولشه باید جلوتر و ببینی دارآباد یکی از جاهای دیدنیه برای   _
 .کوهنوردی

 :شونه به شونه قدم زدیم  و من جواب دادم  

مردمی که توی این ساعت با سرخوشی مشخصه، هم از آب و هواش هم از _
 .مشغول کوهنوردین 
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 اینا ذاتا سرخوشن مگرنه کی شش صبح میاد کوه؟  _

 :ریزخندیدم 

 !خودمونم اومدیما _

 :شیطون نگاهم کرد  

 !تو اولین دختری هستی که تونسته من و مجبور کنه این ساعت بیام کوه _

 :ابروهام باال رفت و متعجب گفتم 

 !حاال نیومده بودی؟ یعنی تا   _

 :سر تکون داد  

پیچوندمشون و ساعت  خواستن برن کوه میها مینه راستش هر وقت بچه_
یازده دوازده ظهر راه میوفتادم تا اونا که ناهار میخورن منم پیششون باشم،  

کنم این ساعت کوه و  ی سحر نه تا حاال نیومده بودم! اما اعتراف میاما کله
 .ده اس حس زندگی به آدم مییگهآب و هواش یه جور د

 :آروم سر تکون دادم 

 .اس فهمه زندهآره یه حس عجیب که آدم می _

تقریبا به ایستگاه اول رسیدیم حاال باید یه جا بریم تا یه صبحونه دبش   _
 !بزنیم به بدن 

 :خندون نگاهش کردم 

 .بذار یکم راه بریم بعد برو سراغ شکمت _

 :چپ چپ نگاهم کرد 
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صل مهم و یادت نره مرده و شکمش! ما مردا اگه شکممون سیر نباشه  یه ا _
 .داریم قدم از قدم برنمی

قانع شدم قربان اما نیاز به گشتن و پیدا کردن رستوران نیست فقط یه جا   _
 .برای نشستن پیدا کن

 :متعجب نگاهم کرد 

 برای چی؟  _

 :شیطون ابرو باال انداختم  

 !نه با منگم و بکن صبحوتو کاری که می _

 :آروم سر تکون داد و به سطح صافی که خیلیا نشسته بودن اشاره کرد 

 اون طرف جا واسه نشستن هست، خوبه؟_

 .آره خوبه  _

 .ام و از روی دوشم برداشتم و بازش کردم به اون سمت رفتیم؛ کوله 

زیراندازی که آماده کرده بودم رو بیرون آوردم و پهن کردم؛ ظرف پنیر، تخم   
 .پز و گوجه خیار رو دراوردم و دونه به دونه چیدممرغ آ

فالکس کوچیکم رو بیرون آوردم و داخل دو لیوان یه بار مصرفی که همراهم   
 .بود چایی ریختم و در آخر نایلون نون رو در آوردم و روی زیرانداز گذاشتم

کرد برگشتم و  به سمت امیرعلی که تمام مدت ایستاده بود و نگاهم می
 :ملبخند زد

 .اینم از صبحونه _
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نگاه متعجبش جاش رو به یه نگاه قدردان داد و لبخند زد؛ روی زیراندار   
 :روی من نشستدرست روبه

 .ی اینا توی اون کوله جا شدهشه که همهباورم نمی _

 :لبخند زدم

 کردی برای چی کوله پشتی انداختم؟ پس فکر می _

 :لبخندش و عمق داد و صادقانه گفت 

های خودت و توش گذاشتی، کاله و سوییشرت و لوازم فکر کردم وسیله _
 .آرایش و اینجور چیزا که دخترا همش همراهمشونه 

 :ابرو باال دادم 

 .اشتباه کردی جناب من با دخترای اطرافت فرق دارم_

هام گردوند؛ از چپ به راست از راست به چپ!  نگاهش رو توی چشم 
کرد  یب اینکه وقتی اینطوری نگاهم مینگاهش جاذبه خاصی داشت و عج 

خورد!  من زور کندن نگاهم رو نداشتم و یه چیزی توی وجودم تکون می
 :همونطور چشم تو چشم زمزمه کرد 

 !اون که معلومه شبیه هیچکدومشون نیستی _

ابروهام باال رفت و امیرعلی نگاه گرفت و مشغول خوردن صبحونه شد و   
 :شیطون ادامه داد

زنن، نه به من  رن، نه با درخت حرف میکدوم نه از درخت باال میآخه هیچ _
 !تونن من و توی این ساعت بیارن کوه ندازن، نه میتیکه می

 :حواس لب زدممثل خودش شیطون شدم و بی
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 !تر از من نیستنو هیچکدوم خوشگل_

صورتم  نگاهش رو توی صورتم گردوند، یه نگاه کامال عادی اما همین نگاهم  
 !رو سوزوند

 :متفکر و خندون به نگاه کردنم ادامه داد 

 !ی تو نیستاعتماد به نفسشونم اندازه  _

 :چپ چپ نگاهش کردم و حرصی گفتم 

 !زشت عمته و اون دوست دخترات _

 :ژستش رو حفظ کرد و با همون لحن متفکر گفت  

سه  ی دوست دخترام هلویی بودن واعمه که ندارم ولی باور کن همه _
  !خودشون 

حرف مشغول خوردن  با حرص لب گزیدم تا چاییم و خالی نکنم روش و بی
تخم مرغم شدم. انگار از سکوتم تعجب کرد که بعد از چند دقیقه کنجکاو  

 :لب زد

 االن قهری؟  _

سیر شده بودم ته چاییم رو سر  کشیدم و نگاهم و بهش دوختم اما جواب   
 :لب زدندادم لبخند شیطونی زد وخیره بهم 

 !حاال قهر نکن توام هلویی _

تیکه نونی که جلوم بود رو به طرفش پرت کردم این حرکتم انقدر ناگهانی   
 :بود که نون دقیقا خورد توی صورتش

 !هلو عمته گالبی  _
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 :اش ادامه دادم خیره به نگاه شوکه 

 !من نباتم همونقدر شیرین _

هوا  امیرعلی از شوک خارج شد و بیلحنم انقدر بامزه و بچگونه بود که  
ی بلندش شگفت زده شدم و تموم حرصم یادم رفت  خندید؛ از صدای خنده

 !ی ما بود که توی کوه گمشده بود و خودمم خندیدم. حاال این صدای خنده

 !گفت دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش اید مثال ما مثال اون شعر بود که می 

امون! شاید همینم بود که  کلمون و نه خندهنه حرصمون معلوم بود، نه کل 
 .باعث شده بود بزرگترین راز زندگیم رو بهش بگم و ازش کمک بخوام

بخش  وار و لذتدلیل و دیوانهی بیدونم چقدر خندیدیم اونم یه خندهنمی
 :اما با صدای متعجب پسری به خودمون اومدیم

 امیرعلی پسر خودتی؟_

هر دو برگشتیم به طرف پسر که همراه دوتا  امون قطع شد و  صدای خنده 
کردند یا بهتره بگم متعجب امیرعلی و نگاه  دختر دیگه متعجب نگاهمون می

 !کردندمی

بعد از چند ثانیه نگاه متعجب امیرعلی جاش رو به ذوق داد و با لبخند از جا  
 :بلند شد 

 مسیح! چطوری پسر؟  _

اش رو باز کرد و امیرعلی و  همرد که حاال فهمیده بودم اسمش مسیحِ دست 
 .بغل کرد

 :بعد لبخند عمیقی زد 
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 .شه این ساعت تو اینجا باشیمن که خوبم ولی تو انگار بهتری! باورم نمی_

کرد لبخند  ی جذاب که هر کی نگاهش میامیرعلی آروم خندید؛ یه خنده 
  .نشستروی لبش می

 :ای گفتدستش رو پشت گردنش کشید و با لحن بامزه

 !ودمم باورم نمیشه خ _

 :های شیطون ادامه دادبعد به سمت من برگشت و با چشم 

بیا حاال تعجب کن دیدی گفتم تو اولین دختری هستی که این ساعت  _
 !تونسته من و بیاره کوه

کردند و  حاال عالوه بر امیرعلی مسیح و دو دختر همراهش به من نگاه می 
  .نگاهشون عجیب کنجکاو بود 

 :شدم و لبخند به لب گفتم از جا بلند 

 !پس این یه رکورد جهانیه  _

 :نگاهم رو از امیرعلی گرفتم و رو به اون سه نفر لبخند به لب نگاه کردم 

 .سالم _

 :مسیح زودتر به خودش اومد و نگاه کنجکاوش و جمع کرد و لبخند زد 

 .سالم خانوم من مسیحم  _

 :سر تکون دادم 

 .خوشبختم _

 : کنارش اشاره کردبه دو دختر  
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 !نامزدم سما و خواهرشون سمیرا_

 :امیرعلی زودتر از من به حرف اومد  

گم پس چرا تو مهمونیا نیستی و خبری ازت نیست! پس حسابی سرت  می _
 .شلوغه باالخره نامزد کردی 

 :به سمت دختری که مسیح نامزدش معرفی کرده بود نگاه کرد و ادامه داد 

 .باالخره تونستی مخ رفیقم و بزنی! دمت گرمبَه سما خانوم پس _

اش به دل مینشست  سما دختر ریزه میزه و بانمکی بود و عجیب چهره
 :لبخند شیرینی زد 

 !واال رفیقت مخ من و زد تا من مخ اونو_

 :از حاضر جوابیش لبخند روی لبم عمق گرفت و به سمتش دست دراز کردم  

 .از آشناییت خوشبختم؛ نبات  _

 :رومی و دستم و فشرد لبخند آ 

 .اتهچه اسم قشنگی دقیقا برازنده_

  ممنون_

 :به سمت امیرعلی نگاه کردم و ابرو باال انداختم 

 .دیدی گفتم عین اسمم شیرینم _

 !ریخت امیرعلی ریزخندید، عجیب بود امروز با هر لبخندش دلم هری می 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

باالخره   دختری که خواهر سما بود و مسیح اون و سمیرا معرفی کرده بود 
اعالم حضور کرد و به حرف اومد، اما برعکس خواهرش نه خودش نه لحنش  

 .به دلم ننشست

  .سالم _

 :امیرعلی باالخره لبخندش و جمع کرد و جدی شد؛ اروم جواب داد

  سالم _

ابروهام باال رفت؛ من امیرعلی همیشه خندون رو فقط یه بار اینجوری دیده  
هاش حرف زده  ی حسام بودیم و جانا از خواببودم اونم روزی بود که خونه

ی حرفاش رو دروغ تلقی کرده بود و توی ماشین هم راجع  بود و امیرعلی همه
به اینکه یه مو از سر حسام کم بشه تهدیدمون کرده بود. اما حاال این اخم و  

 !جدیت یعنی یه چیزی بین این دختر و امیرعلی بوده

گفت! با این فکر به شکل  هایی بود که میشاید این دختر یکی از همون هلو  
 .کامال ناخودآگاه به سمتش برگشتم و مشغول آنالیزش شدم

  !اسداد این آنالیز دو طرفهنگاه اونم به من بود و نشون می 

های متوسِط مشکی،  ای داشت؛ پوستش روشن بود با چشمصورت ساده
سبت به خواهرش  ای، قدش ن های قلوهبینی کوچیک و قلمی به همراهِ لب

  .بلندتر بود و این به جذابیت افزوده بود 

نشست، انگار که سردی و نخوت خاصی  اش قشنگ بود اما به دل نمیچهره
 !صورتش رو پوشونده بود

 .با صدای امیرعلی هردو دست از آنالیز هم برداشتیم 
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مسیح جان ایشالله خوشبخت بشید؛ خوشحال شدم از دیدنت ولی ما   _
 .باید بریمدیگه 

ابروهام باال رفت و این لحن امیرعلی من و به یقین رسوند که توی گذشته   
 .بین امیرعلی و این دختر یه چیزی بوده 

ای زد، انگار اونم از گذشته خبر داشت که از رفتار  مسیح لبخند مصلحتی 
امیرعلی تعجب نکرد و همراه سما خداحافظی کرد  و اون دختر با یه پوزخند  

 .رفت

حرف زیرانداز و وسایل رو جمع کردم و به سمت امیرعلی که دوباره مثل  بی 
 .کرد برگشتم دفعه قبل فقط نگاهم می

 بریم؟_

 .آروم سر تکون داد، فکرش مشغول بود  

 :بعد از چند دقیقه که فقط قدم زدیم به حرف اومد  

 خوای راجع به رفتارم با اون دختر بپرسی؟ نمی_

 .تم؛ نگاهش روی صورتم زوم بودنگاهم رو به سمتش دوخ 

 .گی اگرم نه که البد دوست نداری من بدونماگه خودت بخوای می_

 :متعجب نگاهم کرد  

 یعنی کنجکاو نیستی؟_

 :لبخند آرومی زدم 

خوای جواب  خوام سوالی که نمیمیرم اما نمیراستش دارم از فضولی می _
 .بدی و بپرسم! در ضمن به من مربوط نیست 
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جی زد، از همون لبخند جذابا! گفته بودم امروز با هر لبخندش دلم  لبخند ک  
  لرزیده؟

ی دخترایی که دیدم متفاوتی... اونقدر متفات که حس  تو واقعا با همه_
 .تونم یه راز و بهت بگمکنم همونطور که تو رازت رو بهم گفتی منم میمی

 :ابروهام باال رفت و زمزمه کردم

 راز؟ _

اد، به سراشیبی رسیده بودیم. کنار یه تیکه سنگ نشستیم  آروم سر تکون د 
اش من  اش برام تعریف کرد که با هر جملهو امیرعلی داستانی رو از گذشته

ای ازش آشنا شدم و از اون دختری که دیده بودم بیشتر و  با یه بُعد دیگه
 ...بیشتر بدم اومد 

*** 

 :شوکه نگاهش کردم و ناخودآگاه بغض کردم

 یعنی چی؟! یعنی تو به بقیه واقعیت و نگفتی؟ _

 :تلخند آرومی زد  

 !نه _

یعنی اون دخترک عوضی در حالی که دوست دختر رفیقت بود بهت   _
ات  پیشنهاد دوستی داد و با حرکاتش تو مهمونیای مختلف خواست وسوسه

دادی و تو  کنه و وقتی موفق نشد به همه گفت تو بهش نظر داشتی و نخ می
 رفیقت واقعیت و نگفتی؟ به 

سامیار از پونزده شونزده سالگی رفیقم بود و عاشق سمیرا! برای غرورش بد   _
 ...فهمید عشقش پی رفیقش بوده شد اگه میمی

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 اما اون فکر کرده رفیقش پی عشقش بوده این براش بد نشد؟  _

 .غرور یه مرد اول عشقشه! بتش نباید بشکنه  _

دادن به دوستیتون باعث شدی اون با یه خائن  اما تو با نگفتنت و پایان _
 .باشه

 :سر تکون داد 

 !با هم نیستن  _

 :هام گرد شدچشم 

 چی؟  _

چند وقت بعد از حرفای سمیرا و دعوای سامیار با من دست سمیرا و هرزه   _
بازیاش رو شد و با هم کات کردن، اما من و سامیار دیگه باهم رفیق  

 .ن به صمیمی ترین رفیقش شک کرده بود نشدیم... حرمتا شکسته بود و او 

لیل بغض کرده  صورتم رو جمع کردم؛ حرصم گرفته بود از اون دختر و بی 
 !بودم، بغضم برای جوانمردی امیرعلی بود

ها و کارهاش به ناموس رفیقش چشم نداشت اما  ی دختربازیاینکه با همه
دیدم مو  می بهش تهمت زده بودن. قطعا اگر یک بار دیگه اون دخترک رو

دونم چه شکلی شده بودم اما هر چی بود  ذاشتم! نمیتوی سرش نمی
 :امیرعلی با دیدنم زد زیر خنده 

وایی نبات شانس آوردیم مسیح و سمانه و سمیرا رفتن وگرنه با این حرصی  _
موند! حرص نخور شیرین  خوری مطمئنن سمیرا زنده نمیکه تو داری می

حیفه به خاطر اون دختره عوضی حرص  عسل پاشو بریم؛ اومدیم کوه  
 !بخوری 
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لبخند زدم؛ یه لبخند عجیب! انگاری دلم از یه سراشیبی پرت شد پایین،   
انگار معلق شدم و از آسمون به زمین نگاه کردم؛ حس عجیبی بود که با  

جنبه  ی شیرین عسل از زبون امیرعلی بهم دست داد! من بیشنیدن کلمه
 .گم شده بود دونم چه مر نبودم اما نمی

افکارم رو پس زدم؛ من شش ماه بیشتر وقت نداشتم و نباید درگیر  
 .شدم احساسات می

 .ی هم راه افتادیمشونهبهاز جا بلند شدم و همراه امیرعلی شونه 

روز عجیبی بود؛ روزی که روزِ شناخت هر دو طرفمون برای هم بود، مثال من   
ام بدم حرف زدم و امیرعلی از  از عالیقم و کارهایی که دوست داشتم انج

گیره و اون بیشتر  شرکت و کارهاش گفت... از اینکه پدرش خیلی سخت
اش رو با هومن به  ی تعطیالت آخر هفتهپیچونه و همهروزها شرکت رو می

ره، از حسام و ماجرای خانوادگیشون گفت و من از پدری که  مهمونی می
 .خدا   ندیده بودم و مادری که زود رفته بود پیش

هامون گفتیم و خندیدیم...  خالصه که اون روز ما هم رو شناختیم، از غم
شوخی کردیم و غذا خوردیم و من یادم رفت که شش ماه دیگه بیشتر زنده  

  .کنهنیستم و اون یادش رفت داره بهم کمک می

ی  های همدیگرو تسکین بخشیدیم و قرار شد هفتهمثل دوتا رفیق درد و غم
 .به ماهیگیری بریم دیگه با هم 

دونستم دلم چرا برای دوباره بیرون  تاب و نمییه حالی بودم یه حال بی
 !تابه رفتنمون بی
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قطعا اون روز برای دلم اتفاقی افتاد، یه اتفاقی که ناگهانی ریشه دووند و   
ای که ناگهانی برای  من بعدها اسم اون اتفاق رو فهمیدم؛ فهمیدم معجزه

 !شه عشقاحساساتت رخ بده می

 

*** 

 

 |دانای کل|

 |قبلسالویکسی|

 

چشمانش را باز و بسته کرد؛ شکمش هنوز هم به خاطر ضربات چاقو درد  
کرد و از وقتی چشم باز کرده بود در ذهن و فکرش دختری با چشمانی  می

 !اش را دیده بودهوشی چهرهزد... دختری که قبل از بیسبز پرسه می

ی پدربزرگش همراه مردی که نامزدش بود او را نجات  گفتهدختری که به  
داده بودند. چشمان آن دختر چنان در فکر و ذهنش نفوذ کرده بود که  

ی نامزد شده بود، اینکه او نشان شده بود مهم نبود او قطعا  خیال کلمهبی
خواست طعم آن دختر را بچشد و امان از روزی که هوس چیزی در  دلش می

 !رسید اش مید آن زمان بود که قطعا باید به خواستهسرش میوفتا 

خیز شد و با دیدن  با صدای در از افکارش دست کشید و در جایش نیم 
 :پدربزرگش لب باز کرد

  باباسالم خان _
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خان لبخند آرامی زد؛ اینکه او بهبود یافته بود برایش خوب بود. اشاره کرد تا  
 :دراز بکشد

 .حالت کامل خوب نشده دراز بکش راحت باش باباجان هنوز _

نوید با حرف پدربزرگش دارز کشید؛ خان کنارش روی تخت نشست و   
 :نگاهش را به او دوخت 

 .اومدم باهات یه موضوعی رو مطرح کنم _

 :نوید از کنجکاوی اخم کرد و لب باز کرد 

 .بابا در خدمتم بفرمایید خان _

 :خان نفسش را آرام بیرون داد  

خیالیت خسته شدم، از رفیقای  یگه از این سر به هوایی و بیراستش من د _
خواد تو بشی عین بابات نه یه  نابابت گرفته تا عیش و نوشت... من دلم می

 !آدم عیاش 

بابا از کارهایش خبر داشت و به رویش نمیاورد  نوید بر خود لرزید؛ پس خان 
کن بلند   خواست لب باز کند که خان نگذاشت و دستش را به معنی سکوت

 :کرد و خود ادامه داد 

خوام بهت مسئولیت بدم و مرد  خوام یه مدت از شهر دورت کنم. میمی _
بار بذارم توی روستا بمونی تا باال سر زمینا و  خوام اینبارت بیارم، راستش می

خوام اگه یه روز  خوام مرد بشی نوید، میکشاورزا و محصوالتمون باشی! می
خوام مایه افتخار  بابات و دیدم شرمنده تربیت بد تو نباشم. میتوی قیامت 

من و نوروز خدابیامرز باشی، پس بمون توی روستا و مرد شو و کار کن و با  
 !اصالتت روبرو بشو
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 :نوید بهانه آورد؛ دلش نمیخواست در روستا بماند  

و   آخه خان من توی شهر توی شرکت یه عالمه کار دارم؛ در ضمن من با چم _
 .خم کار و محیط روستا اشنا نیستم 

خان لبخند زد، فکر تمام اینها را کرده بود به خصوص که امروز با همان پسر   
دانست اسمش حسین است حرف زده بود و او را  مودبی که حال می
 .استخدام کرده بود

امروز با همون پسری که نجاتت داد حرف زدم؛ به عنوان دستیارت  _
تی حالت کامل خوب بشه میاد کمک دستت اونوقت  استخدامش کردم، وق

 ای داری؟ جا رو بهت نشون میده هم توی کار کمکته؛ دیگه چه بهونههم همه

جا رو کرده بود یاد دخترک چشم سبز  نوید به فکر فرو رفت؛ خان فکر همه 
کرد هم به  در سرش جرقه زد. فرصت خوبی بود هم خان و از خود راضی می

شد و  عجیب مورد اعتماد خان قرار گرفته بود نزدیک میآن پسر که خیلی 
توانست از این راه به دخترک چشم سبز که از قضا نامزد او بود نزدیک  می

 !شود

 :لبخند زد و سر تکون داد 

 .باشه هر چی شما بگید _

 :اش را بوسید خان از این رضایت سریع او خشنود شد و پیشانی

 .آفرین پسرم رو سیاهم نکن _

خبر از اینکه با ماندن نوید در روستا باعث جدا کردن  ن جمله را گفت بیای 
شود و آن لحظه قطعا پست تر از نوید در دنیا نبود؛ کسی که  دو عاشق می
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با وجود نامزد داشتن دخترک چشمش دنبالش بود و چشم دوختن به عشق  
 ...ترین کار دنیاستکسی قطعا کثیف

 

*** 

 

لبخند عمیقی زد. گوهرخانوم در دل قربان   نگاهش را به قالی دوخت و
 :ی لبخند دختر زیبایش رفت و لب باز کرد صدقه

 خوبه مادر؟ پسندیدی؟  _

 :نارین نگاهش را از قالی گرفت و به مادرش دوخت و ذوق زده گفت 

 .وایی عالیه مامان دستت درد نکنه  _

 :مادرش لبخند زد 

ی تو  شه که بافتم و برای جهیزیهمیسرت درد نکنه مادر این و چند سالی   _
قایم کردم. حاال وقتش بود که بهت نشون بدم باالخره قراره تا چند روز دیگه  

 .عروس بشی

 .نارین با فکر به عروس شدنش لب گزید و ذوق تمام وجودش را فراگرفت  

اش  فکر اینکه قرار است با حسین در یک خانه زندگی کند و خانوم خانه
 .آورد وجد می بشود او را به

 :گوهر لبخند عمیقی زد

 .خوبه خوبه چه سرخ و سفیدم شده! چقدر ذوق داری مادر _
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نارین خجل سر پایین انداخت؛ مادرش هم فهمیده بود او ذوق دارد اما چکار   
 !توانست ذوقش را پنهان کند توانست بکند؟ نمیمی

 :گوهر از جایش بلند شد  

اتاق تو هم برو دست و روتو بشور و  رم این قالی رو بذارم توی من می_
 .اش بیان لباسات و عوض مادر شب قراره حسین و خانواده

آرام سر تکان داد؛ دلتنگی به سراغش آمد. چند روزی بود که حسین را   
کرد،  ی خان کار میندیده بود. درست از وقتی که حسین پیش نوید نوه

شب پیش او بود و   همان مردی که نجاتش داده بودند. حسین از صبح تا
اش را خفه کند! چرا که حسین او را  خواست خان و نوهمشغول کار دلش می

 .حسابی مشغول کرده بودند و باعث شده بودند او را نبیند 

از جایش بلند شد؛ باالخره امشب به لطف مادرش و مهمانی شامی که داده   
دخترش پی  توانست حسین را ببیند. انگار مادرش هم به دلتنگی بود می

ی هماهنگ کردن خرید عروسی و انجام دادن  ها را به بهانهبرده بود که آن
 .کارها دعوت کرده بود

از حسین دلخور بود؛ چرا که خودش را غرق کار کرده بود و نارینش را از یاد   
خبر از دلخوری نارین دل در دلش نبود که زودتر  برده بود و اما حسین بی
 .ببیندشب برسد و دلدارش را 

دلش برایش لک زده بود، اما انقدر درگیر خورده فرمایشات نوید بود که  
 .رفتدیروقت به خانه می

خواهد زود برود و  البته که امشب را استثنا قائل شده بود گفته بود و می 
 .عجیب اینکه نوید هم قبول کرده بود 
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ها و  بنوید پسر بدی نبود و فقط یکم سر به هوا بود و تمام حساب کتا  
رسیدگی به اهالی روستا به دست حسین افتاده بود، عمال نوید هیچکاری  

 !کردنمی

به خاطر همین هم بود که حسین تا اخر شب درگیر کارها بود. انقدر به   
 :ساعت نگاه کرده بود و در فکر فرو رفته بود که نوید حالش را فهمید 

 .چته پسر؟ اگه انقدر عجله داری خب برو _

آمد و نگاهش را از ساعت گرفت و خودکار را روی میز کنار   به خودش 
 .ها گذاشتبرگه

 .نه حواسم هست آقا _

نوید لبخند زد و در دل به او حق داد در فکر باشد! هر چه باشد آن دخترک  
  !دلبر در فکر رفتن هم داشت

 :به حرف آمد 

 .صدبار گفتم بگو نوید نه اقا؛ ما با هم رفیقیم_

 :ادحسین سر تکان د

  چشم آقا _

 :مکث کرد

 .نوید _

خواست به این مرد نزدیک شود، زیر و بمش را  نوید لبخند شیطانی زد؛ می 
بیرون بکشد و در آخر دخترک را از چنگش در بیاورد. خودش هم  

 .دانست چرا آن دختر انقدر برایش جذابیت داشت! آن هم با یک دیدار نمی
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 :بود. به حسین نگاه کرد هر چه که بود به آن دختر جذب شده 

 .دوماد! برو حاضرشو به مهمونیت برس بقیه کارا برای فردا پاشو برو شاه_

  !اش گفت : _نوید آدم خوبیست حسین لبخند زد و در دل ساده

قرار که  بعد از تشکر از نوید به خانه رفت و حاضر شد. انقدر هول بود و بی
 !قراری پسرشلبخند میزد به عشق و بیمادرش هم به حالش پی برده بود و 

 .ی نارین رفتند ساعت حدود هشت بود که به سمت خانه 

قرار  امشب قرار بود در مورد خرید عروسی حرف بزنند و حسین چقدر بی 
 .بود که نارینش را در لباس عروس ببیند

وقتی رسیدند با استقبال گرم مش رحمت و گوهرخانوم مواجه شدند و  
بود که نارین با پدر و مادرش گرم گرفت اما با او به گفتن یک  جالب اینجا 

 کرد؟ قرارتر شد؛ چرا دلبرکش اینگونه میسالم اکتفا کرد. اخم کرد و بی

دانست به خاطر این چند روز دلخور  خواست با او حرف بزند. میدلش می
است. دوست داشت برایش توضیح بدهد و نازش را بخرد اما چگونه  

 با او تنها باشد؟ توانست می

 :انگار خدا صدایش را شنید که کمی بعد مادرش با لبخند گفت  

ها چند روزه همو ندیدن شاید باهم حرف داشته باشن  مش رحمت بچه _
 .اگه اجازه بدید برن توی اتاق صحبت کنن

مش رحمت لبخند زد؛ چه اشکالی داشت؟ آنها محرم بودند، پس سر تکان   
 :داد 

 .ه برنبله اشکال ندار  _
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 .نارین از جایش برخواست و حسین با تشکری زیر لبی به اتاق نارین رفتن 

به محض ورود حسین در اتاق را بست و دختر دلبرش را از پشت در آغوش  
 :کشید 

 کردی دلبر؟ چرا نگام نمی _

 :کرد. لب باز کرد نارین لب گزید آغوشش بهشت بود و ارامش می

زاده رو بیشتر از من دوست  اون خان و خانچند روزه سراغم نیومدی انگار  _
 !داری

حسام به لحن حسود و بانمک دلبرکش لبخند زد و پشت گردنش را بوسید   
 :و عطرش را به ریه کشید؛ نفس نارین حبس شد

کنم  کنم دلبرکم، حق باتوئه خیلی گرم کار شدم ولی جبران میجبران می_
 .دلخور نباش عشِق من

زبان بریزد و نارین دلخور بماند. در آغوشش چرخید؛   شد او اینگونهمگر می 
 .حاال خیره به هم بودند و دستان حسین دور کمر نارین

 :لبخند زد 

 !بخشیدم ولی لطفا تکرار نشه  _

 :اختیار سر جلو بردحسین لبخند زد و بی

 .چشم دلبر حاال بذار رفع دلتنگی کنم  _

روی لبانش تازه منظورش را  نارین گیج شد اما با قرار گرفتن لبان حسین  
 .اش را تجربه کردفهمید. لرزید؛ هیجان در بدنش باال رفت و اولین بوسه

 .تجربه و کامال غریزی حسین را همراهی کردچشم بست و بی 
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خبر از  داد... بوسیدند بیای که طعم عشق مییکدیگر را بوسیدند؛ بوسه 
 ...است  اینکه این اولین و آخرین بوسه

 

*** 

 

 |جانا |

 |زمان حال|

 

اش رو  جا کردم و تردیدم رو کنار گذاشتم؛ شمارهگوشی رو توی دستم جابه
گرفتم و نفس عمیق کشیدم. با پخش شدن صدای بوق توی گوشم ضربان  

گرم مانع از قطع کردن  قلبم باالتر رفت، کف دستم عرق کرد و قلب وسوسه
  .شد

 :دای بمش توی گوشم پیچیدبعد چند بوق و چند ثانیه طاقت فرسا ص

 بله؟_

 :سعی کردم به خودم مسلط باشم و عادی حرف بزنم

  سالم_

 :عجیب بود اما با گفتن همین یه کلمه لبخندش و حس کردم

 !بَه جانا خانوم از این طرفا _

شم؟ گفته بودم اسم  خود میکنه از خود بیگفته بودم اسمم رو که صدا می
 !شنگه؟ از زبون حسام یه جور دیگه ق
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  چی شد؟ الو_

 :به خودم اومدم و افکارم پس زدم

 خوبی؟_

 :صداش نگران شد 

 خوبم اما انگار تو خوب نیستی! چی شده؟ خواب جدید دیدی؟  _

 :چشمام و باز و بسته کردم و گوشی رو توی دستم فشردم و لب باز کردم 

 ...نه راستش _

از اون شبی که   تونستم بگمتونستم راستش رو بگم؟ چجوری میچجوری می
 !توی دربند دیدمت دلم تنگته و برای رفع این دلتنگی زنگ زدم

 .راستش زنگ زدم حالت و بپرسم _

صداش سرحال شد و عجیب بود اگه بگم من پشت اون صدا شیطنت   
 حس کردم؟ 

 .خوبم االن بهترم شدم _

 :لبخند زدم

 واقعا؟_

خانوم خوشگل حالت و  اوهوم مگه چندبار در سال اتفاق میوفته که یه _
 !بپرسه

لبخندم عمق گرفت، از نظرش من خوشگل بودم! وای خدا این اوج حال   
ی  ی به اوج رفتنم تا سقوط فاصله این جمله تا جنلهخوب بود؛ فاصله

 .بعدیش بود
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 خودت خوبی؟ افسون خوبه؟ _

شد  فشردم؛ من منطق و نگرانی دوستانه سرم نمی هام رو روی همچشم
 !پرسید د حال اون رو میکر غلط می

بره و با  یادم رفته بود اون حسامه، حسامی که با یه جمله تو رو به اوج می 
ی بعدی ناخواسته باعث سقوطتت بشه. عین اون دفعه که بهم گفت  جمله
 ...ی این لقب پناه و بعدش دلیل آورد واسهجان

یاد هم  سعی کردم حسادت و حرص و توی صدام نمایان نکنم اما انگار ز  
 .موفق نبودم

 !خوبه ممنون که انقدر به فکرشی_

 :اش رو شنیدمصدای تک خنده 

 تو خودت خوبی؟  _

 .حرص بهم چیره شد و حواسم نبود که دیگه کی پشت خطه 

 .کنی؟! خوبم دیگه چرا انقدر احوال پرسی می_

 خودت زنگ زدی حالم و بپرسی و با احوال پرسی من مشکل داری؟  _

 :لب گزیدم 

ه چند روزیه خواب جدید ندیدم گفتم حالت و بپرسم باالخره ما االن  آخ _
 .همه با هم دوستیم دیگه 

 :صداش قدردان شد  

مرسی که به فکرمی! بعد مادرم و حنا تو اولین زنی هستی که جنس  _
 .خوشایند و برای خودمهنگرانیش برام
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 :ی اون حسای بد پر کشید و گفتمهمه

ی باهم بریم سراغ اون قایق شکسته و جواب  یادت باشه تو بهم قول داد _
 .سواالم و دلیل خوابم و پیدا کنیم، پس کار خطرناک نکن و سالم بمون

 :آه کشید 

 .برام دعا کن_

 :اخم کردم 

 اتقاقی افتاده؟  _

 :مکث کرد و بعد از چند ثانیه حرف زد 

فردا شب قراره رییس بزرگ و ببینم و همراهش برای نظارت به یه محموله   _
یاد گرفتن بعضی از کارا برم لب مرز شاید سومار شایدم مهران شهرش   و

هنوز معلوم نیست؛ اگه بتونم مدارک کافی جمع کنم کمتر از چند ماه دیگه  
رسم و یه نفس راحت  ام میمیتونم باند و مختل کنم و اونوقت به خواسته

 .کشممی

 :تر شدمسر تکون دادم نگران بودم نگران 

خوابه که  کسی که این همه سال رییس تشکیالت بوده جایی میبه نظرت  _
  !آب زیرش بره؟ من که بعید میدونم 

برای همین میگم چند ماه چون باید کامل اعتمادش و جلب کنم. من چند  _
ساله دارم تالش میکنم تا فقط ببینمش حاال که موفق شدم پس رسیدن به  

نقطه ضعف اساسی   موفقیت اصلی دور نیست. درضمن همه،ی آدما یه
 .دارن 

 مونی؟چقدر مرز می_

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 .شهیه بیست روزی می _

 .پس ممکنه خوابای عجیب ببینم؛ عین اون دفعه_

 .آره و خب این بار گوشیم روشنه بهم زنگ بزن _

 اگه دیر خوابم و دیدم نتونستی تغییرش بدی چی؟ _

 .صدام ترس داشت؛ انگار حس کرد 

 .بینیقطعا تو به موقع خواب میاین یه نعمِت از طرف خدا؛ پس  _

 .مواظب خودت باش _

ام رو به  این جمله رو از ته دل گفتم و آخ از صداش که جواب توصیه 
 :ترین شکل ممکن داد دلبرانه

 .چشم توام مواظب خودت و خوابات باش _

نفسم گرفت و خواستم تلفن و قطع کنم؛ این تماس دیگه زیادی طوالنی و   
 :نفسگیر شده بود

  من دیگه برم خداحافظ _

 جانا؟ _

دلم اما جلوی خودم و گرفتم. با این تماس و نگرانیام  پشت لبم اومد بگم جان
 :به اندازه کافی خودم و رسوا کرده بودم 

  بله _

 ...امشب میای_

 :مکث کرد و خودم ادامه دادم 
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 کجا؟  _

همیشه تنها  خوام برم یه جایی که توی این پنج سال بعد از حنا  امشب می _
خوام تنها باشم تو  رفتم. یه جا که به یاد خواهرم اروم گرفتم. امشب نمی

 باهام میای؟ 

 :لبم و زیر دندون کشیدم و غیرارادی زمزمه کردم 

 فقط خودم؟ _

 .آره فقط خودت _

 :توجه به اینکه باید به خونه دروغ بگم گفتم توجه به شرایط خونه، بیبی 

 .اره میام _

 :اش رو شنیدمنفس اسوده 

 .ممنونم، ساعت هفت میام دنبالت_

 :با ذوق  لبخند زدم و گفتم

 .می، بینمت خداحافظ_

 .خداحافظ _

 .گوشی رو به قلبم چسبوندم 

  جانا_

 :با صدای افسون پریدم

 بله؟  _

 :اش گرفتبا دیدن حالتم خنده
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 .جون میگه بیا ناهار اومدم صدات کنم خانوم_

 :لبخند آرومی زدم

 .اومدم _

آروم و متعجب از حالم سر تکون داد و رفت؛ دختر خوبی بود. خونگرم و 
مهربون همه اهالی خونه دوستش داشتن منم همینطور اما یه حس عجیب  

باعث میشد نسبت به نزدیک شدنش به حسام یا هر نگاهش حسادت  
 .خود بود اما هر چی که بود من حسود شده بودم کنم! شاید یه حس بی

*** 

 

اهم رو توی چشمای مشکیش گردوندم؛ حس گنگی داشتم. انگار در آن  نگ
واحد دو جا حضور داشتم! یکی منی بود که به حسام خیره بود و یکی دیگه  

 !که داشت از دور به خودم و حسام نگاه میکرد 

ی اون فکر نشدم.  فکری مثل برق از ذهنم گذشت و عجیب بود که متوجه 
 !لبام و روی لباش گذاشتم  هوا خودم رو جلو کشیدم وبی

زد و  زدم. تنم نبض میبا صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم؛ نفس نفس می 
قلبم روی هزار بود. این دیگه چه خوابی بود خدایا؟ آروم سر تکون دادم؛ نه  

ها نبود که به واقعیت تبدیل بشه! نه من عمرا اگه اینکار و  این از اون خواب
 من کی خوابم برد؟  بکنم! امکان نداره! اصال

  .نگاهم رو به ساعت دوختم؛ شش و نیم عصر بود  

ی حسام لب گزیدم.  به سمت گوشیم رفتم قطع شده بود با دیدن شماره
قرار بود هفت بیاد دنبالم؛ با یاد خوابم لبم و محکم گاز گرفتم نکنه احمق  
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ه من عقل  بشم و خوابم تعبیر بشه؟! نکنه واقعا اینکار رو بکنم؟! وای خدایا ب
 !بده

رفت و  اش رو گرفتم. دلم نمیومد این قرار و کنسل کنم چون فردا میشماره 
کردم  تونستم توی خواب ببینمش؛ اما اگر کاری میمن بیست روز فقط می

 چی؟ 

 :به خودم دلداری دادم و صداش توی گوشم پیچید 

 الو_

 .سالم ببخشید خواب بودم جواب ندادم _

 :رزوند صدای شیطونش دلم و ل 

ای با خرس  سالم خانوم خوش خواب، االن وقت خوابه؟ احیانا شما رابطه_
 !قطبی دارین؟

 :لبخند زدم 

 !خرس قطبی نه ولی من یه پاندام! یه پاندای گوگولی _

اش گوشم رو نوازش کرد؛ این واقعا همون حسام اخمو بود  صدای ریز خنده 
کنه اگه اینجوری دلبری کنه  خندید؟ خدا امشب و به خیر که اینجوری می

 !بعید نیست واقعا خوابم تعبیر بشه

رسم زنگ زدم بگم  خب پانداخانوم من راه افتادم تا نیم ساعت دیگه می _
 .حاضر باشی 

 :لبخند زدم 

 .شمباشه االن حاضر می_
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 !آفرین نخوابی _

 :دوباره اخم کردم 

 !حاال گفتم پاندام ولی دیگه نه در اون حد _

 !پس در این حدی نه اون حد آهان  _

 :به مسخره بازیش لبخند زدم 

 .کاری نداری؟ برم حاضر بشم _

 .نه برو خداحافظ _

  .خداحافظ _

گوشی رو قطع کردم به سمت کمد رفتم و مانتوی سفیدم رو همراه با شال  
سبزم برداشتم، شلوار سبز رنگ ست شالم و برداشتم و پوشیدم. این رنگ  

 !ومد هام میعجیب به چشم

های حسام توی  های خودم توی خواب چیزی یادم نبود اما لباساز لباس 
ذهنم هک شده بود؛ یه شلوار مشکی همراه پیرهن مردونه طوسی و 

کرد. سر تکون دادم  کاپشنی مشکی و زنجیری که توی گردنش خودنمایی می
 .و سعی کردم دیگه به اون خواب فکر نکنم

کمی کرم مرطوب کننده زدم و بعد با  روی صندلی جلوی آیینه نشستم؛ 
پنکیکی که تقریبا همرنگ پوستم بود پوستم رو پر کردم. خط چشم نازکی  

تر به نظر برسه؛  هام کشیدم که درشتکشیدم و مداد سفید رو توی چشم
هام  هام کشیدم و در آخر رژلب صورتی رنگم و روی لبریمل رو روی مژه

 .کشیدم
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لبخند زدم؛ موهام رو کج توی صورتم ریختم و    ی خودم توی آیینهبه چهره 
 .بقیه رو پشت سرم جمع کردم 

رسیدم و تنها دلیل این رسیدگی  برای اولین بار بود که انقدر به خودم می 
 !حسام بود

شالم رو روی سرم انداختم و کیف دستی کوچیکم رو برداشتم و از در اتاق  
ته بودن و مشغول  بیرون اومدم. نبات و افسون جلوی تلویزیون نشس 

 !تماشای سریال بودند و جالب اینجا بود اصال حواسشون به من نبود

 فهمه بهش خیانت کرده؟ به نظرت دختره می_

 :نبات حرصی شونه باال انداخت و جواب افسون رو داد 

نه بابا دختره خیلی خره... فکر کن عاشق یه همچین پسر عیاشی شده!  _
کردم! خاک بر  اش میشتش! من بودم خفهبخکنه میپسره هر غلطی که می

 .سرش

 :افسون هم به تایید سر تکون داد  

 !زدم نصف بشهدقیقا منم می_

 :ریزخندیدم 

 .خورید تا دختر داستانفکر کنم شماها بیشتر حرص می_

های گرد شده خیره  با شنیدن صدام هر دو به سمتم برگشتن و با چشم 
 .شدن بهم

 :ام عمق گرفت خنده 

 چیه آدم ندیدید؟  _
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 :نبات ابرو باال انداخت 

 برید خانوم؟جانای این شکلی تا حاال ندیدیم! کجا تشریف می _

 :شونه باال انداختم  

 .ریم بیرون با یکی از دوستام می _

ابروهاش باالتر رفت، دروغ هم نگفته بودم حسام هم دوستم محسوب   
 !شدمی

 :نبات به سر تا پام اشاره کرد 

 تیپ؟ اونوقت احیانا این دوستتون حسام نیست؟ با این _

لب گزیدم؛ خواهرم تیزتر از اون بود که بشه پیچوندش، مخصوصا که از   
دونست من ممکنه فقط برای یه نفر  حسم به حسام خبر داشت و خوب می

 .اینجوری تیپ بزنم 

 :افسون لبخند زد 

 !شدی ایپناه؛ دختر عجب تیکهگه جانمعلومه چرا حسام بهت می _

کرد من و حسام عاشق و معشوقیم  لبخند روی لبم نشست؛ افسون فکر می
گفت بهتره همینجوری فکر کنه  و از واقعیت ماجرا خبر نداشت و حسام می

 .و قاطی اتفاقات ما نشه، مخصوصا که بهش اطمینان کامل نداشت 

 :نگاه نبات هنوز زوم بود بهم؛ لبخندم و جمع کردم و لب زدم 

 .خوایم یکم بریم بیرون خواد برای کارش بره جایی امشب میفردا می _

دونست کار حسام چیه و فکر کنم حدس زده  نبات آروم سر تکون داد؛ می 
 .بود فردا هم دوباره قراره مثل اون مدت دوباره بره لب مرز
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 :آروم سر تکون داد و لبخند زد

 .خوش بگذره خواهری برو_

جون توی عمارت  د که داشتمش. خانومذوق زده نگاهش کردم؛ چه خوب بو
خوام با دوستام برم بود اما من قبل از اینکه بخوابم بهش گفته بودم می

  .بیرون و اون اجازه داده بود

با صدای تک زنگ گوشیم به سمت در رفتم و در جواب خوش بگذره افسون  
  .و نبات لبخند زدم 

 .با ذوق طی کردم  هام رو پوشیدم و مسافت در خونه تا در اصلی وکفش

روم؛ مردی که کمی اون  بهدر رو باز کردم و نگاهم خیره موند به مرد رو 
 .تر از در با همون تیپ توی خوابم ایستاده بود طرف

  .هام رو باز و بسته کردم و نفس عمیق کشیدمضربان قلبم باال رفت؛ چشم 

 :جلو رفتم و لب باز کردم

 .سالم_

 :نایابش زداز اون لبخندای  

 .سالم_

نگاهم از خودش به موتورش رفت؛ با موتور اومده بود؟ یعنی قرار بود با  
 .موتور بریم؟ حرارت تنم باال رفت

 :انگار معنی نگاهم رو حس کرد که گفت 

 !من ماشین ندارم همین یه موتورِ و من _

 .شی بینمون کیف بذار مجبور شدم با این بیام دنبالت اگه اذیت می 
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هام دور تنش انقدر وسوسه  دار بود! فکر حلقه کردن دستت؟! خندهاذی  
 .کردم اذیت شدن بودانگیز بود که به تنها چیزی که فکر نمی

 :ی مبهوت من نگاه کرد پشت موتور نشست و روشنش کرد و به قیافه 

 !بپر باال_

م  ی کاپشنش و گرفتم تا حاال سوار موتور نشده بودپام رو بلند کردم و گوشه 
 .آورتر بودو این برام هیجان

پروا دستم رو دورش حلقه کردم؛ نگاهش  باال پرید و بدون گذاشتن کیفم بی
  .از آیینه به نگاهم تالقی کرد و لبخندش و دیدم

 .قرارتر شد قرار من هر لحظه بیحرف شروع به حرکت کرد و قلب بیبی

دونم اینه که هر  دونم چند دقیقه توی راه بودیم؛ تنها چیزی که می نمی 
 .ی اون موتورسواری لذت شد و ریخت به وجودملحظه

ی بام تهران موتور و روی جک زد، پیاده شدم و  با رسیدن به بلندترین نقطه 
اونم پیاده شد. تا حاال انقدر باال نیومده بودم خلوت بود و سوت و کور و  

دار  خندهخلوتیش به خاطر بلندیش بود مگرنه توی این ساعت خلوتی بام 
 .رسید به نظر می

به سمت تک صندلی اون گوشه رفت و روش نشست به تبعیت ازش من  
 .هم کنارش نشستم 

 :به سمتم برگشت 

 چطوره؟ _

 :لبخند زدم 
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جای باحالیه؛ هم خلوته هم آرامش بخش خیلی باالست تا حاال اینجا  _
 .نیومده بودم

 :به ماه کامل اشاره کرد

 .بهت نزدیکه و آدما ازت دوراینجا جاییه که ماه خیلی _

 :رو نگاه کرد و گفتبه روبه 

گفت اینجا تنها جاییه که انسانا  با حنا خیلی اینجا میومدیم؛ حنا می _
گفت ماه نزدیکه و  رسن و اصل واقعیشون معلومه! میکوچیک به نظر می

 .نعمتای پروردگار قابل لمس 

 :لبخند پر بغضی زد  

و کرده بود، بعد از حنا همیشه تنها اومدم  امشب دلم عجیب هوس اینجا ر _
 ...دونم چرااینجا اما نمی

 :هامبه سمتم برگشت و خیره شد به چشم 

دوست داشتم امشب با تو بیام؛ شاید چون تو تنها زنی هستی که بعد از   _
 .خواهر و مادرم نگرانمی

 !دستش رو روی دستم گذاشت و پوستم سوخت از لمسش 

 .خیلی خوبی هستی! مرسی که وارد زندگیم شدیجانا تو دوست  _

تلخندی روی لبم نشست؛ من براش یه دوست بودم! یه دوست که  
خوام  خواست گریه کنم؛ بغض کنم بگم من نمیعاشقش شده بود. دلم می

 !دوستت باشم
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اس اما به جاش به دستور مغزم  نگرانی من دوستانه نیست بلکه عاشقانه
 :لب باز کردم وگفتم 

گه آدما زمانی آدم بودنشون و به دیگران ثابت  جون همیشه میومخان_
کنن که کمکشون کنن. منم دارم با توجه به نعمتی که خدا بهم داده  می

 .کنم کمکت می

بدون اختیار جلوتر رفتم. خیره بود به نورماه و انگار حواسش یه جای دیگه  
به سمتم برگشت    وار از روی کاپشن روی بازوش کشیدم؛بود. دستم و نوازش

 :و متعجب نگاهم کرد و لب زد

 ات کردم؟ خسته_

 شد از با اون بودن خسته بشم؟ اش زدم؛ مگه میلبخند آرومی به چهره 

 .های مشکیشآروم سر تکون دادم و نگاهم و دوختم به چشم 

لبخند زد و از جاش بلند شد و عجیب بود اگه بگم صورتش دقیقا همون  
 خوابم بود؟ ای بود که توی  زاویه

من زندگیم پر از خطره! خدا تو رو سر راهم قرار داده که کمکم کنی و من   _
 .به خاطر وجودت ازش ممنونم 

 :به سمتم برگشت

 .شه، شاید همین فردا لو برم و همه چی تموم بشهمعلوم نیست چی می_

قلبم فرو ریخت؛ فکر نبودنش وجودم رو گرفت یه حس سراغم اومد و   
 !کردم اگر نباشه من هم نخواهم بودتصور  

 .ام ریخت قلبم لرزید و اشک از توی چشمام روی گونه 
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 .یاد خوابم افتادم، انگار حکمت بود اون خواب دیدم 

خواستم ثابت کنم خواستم بهش ثابت کنم که مواظب خودش باشه؛ میمی 
 .که یه نفر اینجا منتظرشه و باید برگرده 

ایستادم و خیره شدم به صورتش زیر نورماه،  از جا بلند شدم و کنارش 
برد از  شد و دل میتر از همیشه دیده میصورت این مرد زیر نور ماه جذاب

منه حسرت به دل که هر شب توی خواب توی آغوشش بودم و توی بیداری  
شد یکبارم که شده در  شد بغلش کنم؛ کاش میدر حسرتش! کاش می

 !واقعیت به آغوش بکشمش 

به مدت بیست روز بره و من دل توی دلم نبود اگر سالم برنگرده   قرار بود
گفت  المثل قدیمی داشت که میجون یه ضربچی؟ اگر لو بره چی؟ خانوم

گفت معلوم نیست فردا چی بشه پس  خیال فردا... میامروز رو بچسب بی
 .کاری که به نظرت درسته رو انجام بده 

ی  ی داشت اگر با یه بوسهقدم بشم؟ چه عیب چه عیبی داشت من پیش
ناگهانی فکرش و درگیر خودم بکنم؟ چه عیبی داشت اگر از حسم با خبر  

بشه و شاید یه روزی حسی مثل من پیدا کنه؟ چه عیبی داشت اگر با یه  
 روم؟بردم از مرد سخت روبهابراز عالقه دل می

هم رو از  هام بود؛ نگااش بودم و عجیب اینکه نگاه اونم به چشمهنوزم خیره 
هاش! اگر اتفاقی براش  اون دو چشم مشکی دلبر گرفتم و خیره شدم به لب

شدم از نبوسیدنش چی؟ اگر بالیی  میوفتاد و یه عمر حسرت به دل می
دونست چی؟ با این فکر لب گزیدم و  سرش میومد و از حسم چیزی نمی

ام  ههاش قرار گرفت؛ چشمهام روی لبهوا خودم رو جلو کشیدم و لببی
 !ی زندگیم بود و حسام اولین مرد زندگیمرو بستم. این اولین بوسه
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 خورد؛ انگار شوکه شده بود که تکون نمی 

ها شده بودم. خودمم جسارتم برام  من اما امشب پرروتر از این حرف 
آور بود؛ شاید چون خواب این لحظه رو دیده بودم. یاد حال چند  تعجب

کردم این یه خواب بیشتر نیست و  تکرار میساعت پیشم افتادم که با خودم 
شم اما انگار قرار بود تمام  قدم نمیمن هیچوقت برای یه بوسه پیش

 !های من به حقیقت تبدیل بشهخواب

هام رو از هم فاصله دادم و با لب پایینم لب باالش رو بوسیدم؛ انگار از  لب 
دور کمرم  هاش شوک خارج شد و جالب بود که به جای پس زدن من دست

حلقه شد و لب باالم رو به اسارت لب پایینش در آورد. عجیب بود اگه بگم  
داد؟ دستم بلند شد و موهای پس سرش و چنگ  ی عسل میهاش مزهلب
  .زدم

 !تر اش خشنتر شد و بوسهدستش دور کمرم محکم

 .هامون از هم جدا شددونم چقدر زمان گذشت که با نفس نفس لبنمی 

شد این من بودم که  زار بود و یه حس گنگ داشتم.  باورم نمیقلبم روی ه
 .حسام رو بوسیدم و حس خجالت تازه توی سرم زنده شد 

اش چسبوندم. نه اون  هام رو باز نکردم و خجل سرم و روی سینهچشم 
شکوند.  زد نه من و صدای نفس نفس هر دومون سکوت و میحرفی می

جالب اینجا بود قلبش زیر گوشم مثل  هاش هنوز هم دور کمرم بود و دست
 !قرار میزدمن بی

 :باالخره لب باز کرد  

 !چیکار کردی تو دختر؟! چیکار کردیم؟ _
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 .صداش شوکه بود، انگار هم از من هم از خودش متعجب بود 

اش با همون چشمای بسته لب باز  لب گزیدم و با همون سر روی سینه
 :کردم

از دیدنت دوستت داشتم؛ من یه   پنج ساله که توی خواب منی قبل _
دوست نه بلکه یه عاشقم! شاید تو حست مثل من نباشه اما بوسیدمت تا  

خوادت... یه نفر که دوست داره سالم برگردی...  بدونی یه نفر هست که می
 .یه دختر که دوستت داره

صدای نفس عمیقیش گوشم رو نوازش کرد و دو طرف بازوم و گرفت؛ سرم   
 :ا یه دست سرم و بلند کرد و نگاهم کرد و با یه غم عمیق گفتپایین بود. ب

بستن درست نیست جانا! اگه من سالم برنگردم؟ اگه ته این انتقام  این دل_
 بمیرم؟

هاش گذاشتم. جایی که چند دقیقه  دست و بلند کردم و انگشتم و روی لب 
 .هام بودپیش میعادگاه لب

دونی منتظرتم...  ال که میگردی؛ مخصوصا حاهیس تو سالم برمی _
 .کنم گردی و من با دلبریام عاشقت میبرمی

 .لبخند روی لبش نشست و انگشتی که رولبش بود و بوسید  

 :اش گذاشتم ریز خندید و آروم زمزمه کردمبا خجالت دوباره سر روی سینه 

جون بفهمه حرفامو، وای که اگر بدونه کارامو! یه فس  وای که اگر خانوم _
 !ی چشم سفید خجالت و قورت دادیگه دخترهنتم و میز می

اش و صداش ارامش ریخت به  مردونه خندید و دلم ضعف رفت برای خنده
 :وجودم. سرم رو بوسید و دلم و گرم شد
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کنن ول  گفتی تو پاندایی، آخه پانداهام وقتی همو بغل میراست می _
گردم تا عاشقم کنی!  گردم، برمیکنن تا از هم جداشون کنن! چشم برمینمی

 ...پناه من گردم جانگردم که با دلبریات یخای قلبم رو آب کنی! برمیبرمی

 

 

*** 

 

 |نبات|

 

 .هام نشست با دیدنش از دور لبخند روی لب

من دیده بودمش اما اون اونقدر حواسش پرت فرد پشت تلفن بود که   
  .دم برداشتم ی من نشده بود. از درخت فاصله گرفتم و به سمتش قمتوجه

هام سرعت دادم و با چند قدم به  هاش آروم بود اما من به قدمسرعت قدم
  .پشت سرش رسیدم

یه حس عجیب مانع از صدا کردنش شد؛ یه حس عجیب فضولی که  
گه! اصال راجع به چی داره حرف  گفت وایسا گوش کن ببین داره چی میمی
 درخت ندیده؟ های دیگه تو رو کنار اون  زنه که برعکس شبمی

درختی که طبق یه قرارداد نانوشته هر شب موقع اومدن امیرعلی زیرش   
زد و بعد  مینشستم تا ببینتم، اونم طی یه قرار نانوشته اول با من حرف می

 .رفتبه سمت عمارت می
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این قرار درست از بعد از اون روز توی کوه اجرایی شده بود از بعد اون روز   
بیرون نرفته بودیم. امیرعلی کارش توی شرکت زیاد شده بود و  دیگه با هم 

 .قول داده بود آخر این هفته بریم ماهیگیری 

 :با شنیدن صدای خندونش دست از افکارم کشیدم رو حواسم و دادم بهش 

 !برو چرت و پرت نگو _

_... 

 !خندم چون فکر تو فقط حول محور این چیزا میچرخه خب می_

_... 

 .به جون تو من فقط به فکر کارم فکر من؟ نه _

_... 

خواجه عمته! حاال درسته چند روزیه از میادین دور شدم ولی آخر هفته   _
 !میام و همتون و زخمی میکنم 

_... 

گه فکرم دنبال کاره  دوباره خندید. لب گزیدم ؛ چقدر پررو بود این بشر، می 
 !خواد بره همه رو زخمی کنه بعد می

 !د؛ امشب انگار قرص خنده خوردهغش خندی دوباره غش 

با این توضیحاتی که تو دادی داداش، جون تو توی سرم تصورش کردم.  _
 گفتی قدش چنده؟ 

_... 

 .خوبه از دختر شاسی بلند خوشم میاد _
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_... 

 .دونی که نمیومد اون و باید ببریم تست نه حسام نیست؛ اگرم بود می _

_... 

 :دوباره خندید

 !رمسراسآره اون که خواجه ح_

_... 

 .چشم اخر هفته میام دیگه _

_... 

 نه کار ندارم ساعت هفت اونجام. ویالی رضا ایناس این هفته؟  _

_... 

 .اوکی حله خداحافظ _

 :خیره به گوشی توی دستش خندید 

 !لعنت بر شیطون فکرم و مسموم کرد این هومن_

 .سالم_

 :برگشتبا شنیدن صدای من از جا پرید و بهت زده به سمتم 

 !کنی؟سالم... تو اینجا چیکار می _

 :ابرو باال انداختم 

 !واال من همش توی این باغم _

 کنی؟ نه منظورم اینه پشت سر من چیکار می _
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اومدم سالم کنم ولی ماشالله انقدر گرم حرف زدن بودی حواست به من   _
 .نبود

 :یک تای ابروش و باال انداخت  

 فالگوش وایسادی؟ _

 :اخم کردم  

 ...نخیر ناخواسته شنیدم ولی  _

 :مکث کردم و با لحن آرومی ادامه دادم  

ولی مگه ما آخر هفته با هم قرار نداشتیم؟ پس چرا به آدم پشت تلفن  _
 قول دادی؟ 

 :گیج نگام کرد  

 قرار؟_

 :پوزخند زدم

 .گفتی که وقت کشی نکنم و منتظر تو نباشمجا زدی؟ خب بهم می_

 :ی ماهیگیری و یادش اومد لبخند رو لبش نشست انگار تازه قرارمون برا

خوام  شنبه میگی حواسم نبود، مگرنه یادم نرفته! من پنجآهان اون و می _
 ذاریم جمعه خوبه؟ برم مهمونی ماهیگیری و می

 :سر تکون دادم 

جون برم تو یادت نرفته آلزایمر گرفتی! من گفتم جمعه قراره با خانوم _
 .امامزاده صالح
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 :نگاهم کرد مظلوم 

 ی بعد بریم خوبه؟ خب هفته _

کنه! اون  کردم امیرعلی ترحم نمیبغض کردم؛ چقدر احمق بودم که فکر می
خواست بهم لطف  فقط به فکر خودش بود و با گردش بردن من انگار می

کردم که چسبیدم بهش.  کنه و منه احمق داشتم نقش یه انگل و بازی می
خواست به خاطر من از مهمونی  ن نمیکردم، اوباید خودم رو جمع می

کردم امیرعلی یه  بلندش بگذره اونوقت من فکر میکذاییش و دختر شاسی
خواد کمکم کنه. اون بهم کمک که نه  دوست خوب و یه آدم مهربونه که می

 !ترحم کرده بود 

 :بغضم و قورت دادم و جدی نگاهش کردم 

 .بگذره نیازی نیستخوش_

کرد اینجوری جوابش رو  جدیم متعجب نگاهم کرد؛ فکر نمیبا شنیدن لحن   
 .بدم

توجه به نگاهش به سمت اتاقک خودمون قدم برداشتم. سرم تیر کشید؛  بی 
خواست مغزم  دوباره اون سردرد لعنتی به سراغم اومده بود و چقدر دلم می

 !رو در بیارم و بندازم دور تا بلکه این سردرد دست از سرم برداره

لی صدام نکرده بود و منم انتظاری نداشتم. انگار من چقدر مهم بودم  امیرع  
 !که صدام کنه

وارد خونه شدم؛ جانا مشغول ظرف شستن بود و افسون داشت قابلمه روی  
جون و آقاجون توی عمارت بودند.  زد و طبق معمول خانومگاز و هم می

 .صدا به سمت اتاق رفتمبی
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اهی بود و من اونقدری وقت نداشتم تا به یه  دلم گرفته بود؛ امیرعلی امیدو 
کردم،  های اون لیست و برآورده میامیدواهی دل ببندم. باید خودم خواسته

 .کردمرسیدم و زندگی میباید خودم به داد خودم می

من یه دختر عادی نبودم؛ من یه دختر بودم که فقط شش ماه وقت داشت   
خواست اون شش ماه و  و می شش ماهی که تازه ممکن بود کمتر هم بشه

 .زندگی کنه

گفتم امیرعلی امیدواهیه اما از جا زدنش  صدا ترکید، میبغض توی گلوم بی 
هام رو پر کرد و سردرد امونم هام گونهناراحت بودم. عجیب شده بودم؛ اشک

 .رو برید

  .صدای زنگ گوشیم بلند شد 

 !اره زنگ زد با دیدن اسم امیرعلی اخم کردم و رد تماس دادم. دوب

 :ای کشیدم و جواب دادم پوف کالفه 

 بله؟_

 قهری؟_

 :صداش مظلوم بود اما دلم رو نرم نکرد 

 من مگه کیم که قهر کنم؟  _

 ریم خوبه؟ عسل هر چی تو بگی؛ همین هفته میببخشید شیرین_

 :هام پر کشید اما تلخند زدمعسل تمام غملب گزیدم با گفتن همون شیرین 

 !ترحم بدم میادگفته بودم از  _

 :صداش جدی شد  
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 .کنمگفته بودم بهت ترحم نمی_

 :ناخودآگاه با صدایی همراه ناز و غم زمزمه کردم

 ای، تو گفتی از مهمونی و پارتی خسته _

گفتی دورت پره از دوستای فیک. گفتی کمک کردن به من حالت و خوب   
 !پیچونیه من و میکنه اما حاال انگار حال تو با اون مهمونیا خوب میشه ک می

من فقط با تعریفای هومن وسوسه شدم که برم همین مگرنه کمک به تو   _
 .کنهحالم و از هر چیزی بهتر می

 :شونه باال انداختم 

 !خب برو _ 

 !تونم؛ اخه اون روز در اختیار شمام بانونه دیگه نمی _

 !من ماهیگیری نمیام _

 :خندید

 کنی! کجا دوست داری؟ برمت بلکه آشتی هر جا بگی می_

خواست  خواست ببخشمش خوب بود، اینکه میلبم رو گاز گرفتم؛ اینکه می 
 !کمکم کنه خوب بود، اصال اینکه بود خوب بود

 :ای که به جونم افتاده بود رو به زبون آوردم بدجنس شدم و وسوسه

 !منم ببر مهمونی _

 چی؟  _

 :گوشی رو از گوشم فاصله دادم و اخم کردم 
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 !د نزن! خب منم ببردا _

 :پر حرص گفت 

 !گی نبات؟ اونجا جای تو نیستچی می _

 :تخس شدم  

ری، هزارتا دختر دیگه هم میرن منم میخوام برم.  چرا نیست؟ تو داری می _
 .ی تفریحات و امتحان کنمام و میخوام همهمن شش ماه زنده

 ...اما _

کنم تا برم و مهمونی پیدا میرم یه اما نداره امیرعلی منم میام اگه نبریم می_
 !کنجکاویم برطرف بشه 

 :نفس پر صدایی کشید 

 !برمت باشه می _

 !لبخند پیروزی زدم و فکر کردم چی بپوشم؟ 

 

*** 

 

 |امیرعلی|

 

ام تکون خورد؛  نگاهم رو یک دور از سر تا پاش گردوندم و چیزی درون سینه
 !انگیز و خواستنی شده بودهوساین دختر خوشگل بود اما امشب عجیب 
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لب گزیدم و سعی کردم عادی باشم؛ نبات خط قرمز من بود. اون یه دختر   
خواست زندگی کنه و من  ساده بود که توی این چند وقت فقط می

  .خواستم ازش سواستفاده کنمنمی

کرد حق نداشتم  ام میدر اصل نبات اولین دختری بود که هر چقدرم وسوسه
 !بشم بهش نزدیک

های جذابش و به  ام لبخند عمیقی زد و اون چال گونهبا دیدن نگاه خیره 
 :نمایش گذاشت و گفت 

 چطور شدم؟ _

اخم کردم، خوشگل شده بود اما جایی که ما قرار بود بریم پر از گرگ بود و   
 !خواستم طعمه گرگا بشه من نمی

 خوای بری عروسی؟ خیلی پرزرق و برقی مگه می_

 :جمع کردصورتش رو 

 !خیلیم خوبم_

ها رو شبیه  های قرمزش، رژلبِ قرمز رنگ این لبنگاهم ُسر خورد روی لب
خواست یه گاز از اون سیب سرخ  سیب سرخ بهشتی کرده بود... دلت می

 ...بزنی اما ممنوع بود، نزدیک شدن به این دختر برای من ممنوع بود

گه نگاهش نکنم؛  سر تکون دادم؛ عرق روی تنم نشست. سعی کردم دی 
 .سوار ماشین شدم و نبات کنارم قرار گرفت

 :ماشین رو روشن کردم و اتمام حجت کردم 

نبات اینجور جاها پر از آدم عوضیه پس مواظب خودت باش و از کنار من   _
 !تکون نخور 
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 .آروم سر تکون داد، حرکت کردم 

 :ضبط رو روشن کرد  

ای که من  رده، تو امیرعلیاخالق برگشه لطفا بگی امیرعلیِ خوشمی _
 !شه خوردتشناسم نیستی چون با یه مَن عسلم نمیمی

شیطون شدم، این دختر ناخواسته و ندونسته خوب بلدبود مود من رو   
 :عوض کنه. ابرو باال انداختم

 !عسلمن خودم عسلم، شیرین _

 .اشم خواستنی شده بودریزخندید و امشب حتی صدای خنده

بلوتوث به ضبط وصل کرد و مشغول باال پایین کردن  گوشی خودش رو با  
ی متعجبِ من توی  ها شد، بعد از چند ثانیه صدای آهنگ همراه خندهآهنگ

 :ماشین پیچید

 

 ...چی به نام عشقه همه"

 ...ی نباتهعشق شاخه 

  "...ی حیاته سر چشمه 

 

 :ابرو باال انداختم 

 ی نبات؟ شاخه _

 :ریز خندید 
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 پس چی؟  _

ط رو زیاد کردم و هر دو با خنده و مسخره بازی مشغول خوندن  صدای ضب 
 :شدیم 

 

 ...عشق خون تو رگاته"

 ...پاتهرفیق پابه

 ...اگه قدرش و بدونی  

 ...هاتههمدم لحظه

 ...چی به نام عشقه همه

 ...دل ما غالم عشقه 

 ...با عشق زنده بودن  

  ...ختم کالم عشقه 

 ...پس عاشقی و عشقه

 ...عشقه دلدادگی و  

 ...ما بندگان عشقیم 

  "...این بندگی رو عشقه 

 

رقصیدم، اگر یک نفر از  زد و من خندون پشت فرمون مینبات بشکن می 
های  ترین آدمدغدغهدردترین و بیکرد بیکرد قطعا فکر میدور به ما نگاه می
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کنیم  میها فکر ی آدمی ما با دیدن خندهدنیاییم... تا بوده همین بوده همه
 .ها رو دارندها بیشترین خندهخبر از این که پردردترین آدماونا درد ندارند بی

تا رسیدن به ویالی رضا،نبات فقط جواد یساری گذاشت و خوندیم و  
خندیدیم و رقصیدیم؛ راستش بودن با این دختر خیلی بیشتر از اومدن به  

حقیقت تلخ بود   گذشت، پر از انرژی بود و چقدر مهمونی به من خوش می
 .که فرصتش کوتاهه 

حیاِط ویال پر از ماشین بود، پارک کردم و همراه هم پیاده شدیم و هم قدم و   
 .شونه به شونه سمت ورودی رفتیم 

 :نگاهش رو گردوند و پر ذوق لب زد 

 .وایی هیجان دارم امیرعلی  _

 :لبخند زدم و دستش رو گرفتم 

 .نگران نباش _

تکار نبات رو راهنمایی کرد تا لباسش رو عوض کنه و  با هم وارد شدیم؛ خدم  
رم تا بیاد رفتم داخل. صدای آهنگ بلند بود، خیلیا  من با گفتن اینکه می

 .مشغول رقص بودن و خیلیا مشغول خوش و بش

به سمت هومن رفتم کنار دو دختر ایستاده بود؛ با دیدنم لبخند زد و دست   
 :تکون داد 

 خان باالخره تشریف آوردید؟ سالم؛ به جناب امیرعلی _

 .منت سرت گذاشتم اومدم  _

چپ چپ نگاهم کرد و به دو دختری که با کنجکاوی و مشتاق نگاهم  
 :کردند اشاره کردمی
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 .ها امیرعلی، امیرعلی النا دوست دخترم و دوستش سرونازبچه_

لبخند زدم، این دوتا قطعا جدید بودن و سروناز همون دختری بود که داشت  
کرد... همون دخترِ قدبلند و بور که زیادی  تلفن تعریفش رو می پشت

ی این خوشگلی صورتش روح نداشت درست برعکس  خوشگل بود اما با همه
 .نبات که صورتش بازتاب زندگی بود! اول به النا و بعد به سروناز دست دادم

 :دستم رو فشرد و لبخند دلبری زد  

 .خوشوقتم _

 :ابرو باال دادم 

 .منم همینطور_

 .اندامش جذاب بود و باِب میل من 

 :با صدای رضا نگاه ازش گرفتم 

 !بَه امیرعلی خان باالخره افتخار دادین _

 :دستش رو فشردم 

 چطوری آقا رضا؟ _

 !من خوبم تو چطوری؟ خیلی وقته نیستی_

 :پشت سرم و خاروندم 

 .درگیر بودم _

 :لبخند مرموزی زد  

 درگیر کدومشون؟ _
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 :خندیدم 

 .راستش کار داشتم، برای اولین بار پای دختر وسط نبود_

 !این کیه دیگه؟ چقدر خوبه_

با شنیدن صدای یکی از پسرها نگاه از رضا گرفتم و به پشت سرش نگاه   
 .کردم

رضا هم همزمان با من به عقب برگشت و نگاهم خیره موند روی دختر   
 .رومروبه

ام حبس شد، لباس قرمز و سینهانگیز شده؟ نفس تگفته بودم امشب هوس
رنگش پوست تنش و کامل به نمایش گذاشته بود و امان از اون پیراهن  

 .هایی که رنگ سیب سرخ بهشتی بود کوتاه با یقه قایقیش و اون لب

برای اولین بار حسی عجیب بهم دست داد یه اسم که هیچ میونه و آشنایی   
هش کنن! عجیب بود اما یه  باهاش نداشتم...حسد، دوست نداشتم بقیه نگا

 .حس مالکیت داشتم و خودمم از این حس متعجب بودم

سعی کردم افکارم رو پس بزنم، پوشش به خودش مربوط بود پس چیزی   
روی  هایی که بهش خیره شده بود روبهتوجه به نگاهنگفتم. جلو اومد و بی

 :من ایستاد؛ لبخند شیطونی زد

 .اونطوری نگاهم نکن گفتم که خوشگل شدم، _

 :به خودم اومدم و شیطنتم گل کرد

 !عسل آره شبیه گوجه فرنگی شدی شیرین _

عسل اما نبات واقعا دختر  گفتم شیریندونم چرا بهش میخودمم نمی 
 .شیرین و جذابی بود 
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 هاظ برام خط و نشون با چشم

هم  ام گرفت. با صدای هومن نگاه از  کشید و من از حرص خوردنش خنده
 :گرفتیم 

  شناسید؟ی شما چقدر آشناست... همو میچهره_

کرد من تنها اومدم و برای همین این حرف رو زد. در  خندیدم؛ هومن فکر می 
ای هم داشت، نبات امشب زیادی خوشگل بود و برای هومن  اصل دلیل دیگه

 .ذاشتم هیچ گرگی نزدیک این بره بشه یه طعمه اما من نمی

 .با هم اومدیم  _

 :ابروهاش باال رفت و سوالی نگاهم کرد و رو به نبات فریبنده گفت  

 .من هومن هستم  _

 :نبات ابرو باال انداخت و سر تکون داد  

 .ی حسام، من خواهر جانامما همو قبال دیدیم خونه _

 هومن دست جلو برد و نبات دستش رو 

 :فشرد 

یب بود شاید برای  آها بله درسته... اما شما اینجا کنار امیرعلی برام عج _
  کنی؟همین نشناختمتون، امیرعلی جان کامل معرفیشون نمی

النا خودش رو کنار هومن رسوند؛ انگار احساس خطر کرده بود! سروناز کنار   
های من بودند تا نبات رو معرفی کنم شون خیره به لبالنا ایستاد و حاال همه

 .دونستم چی بگماما راستش نمی
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دختر فقط دوستمه کل این جماعت برای یه همچین لعبتی   گفتم ایناگر می 
دخترمه اون دختر شاسی بلند رو  گفتم دوستکردند و اگر میدندون تیز می

 !دادمبرای تفریح از دست می

دونم چی برداشت کرد که خودش لب  انگار نبات تردیدم رو حس کرد. نمی 
 :باز کرد 

 .نبات هستم _ 

هاش کرده  جه به النا که دستش رو چفت دستتو ای بیهومن با لحن بامزه
 :بود گفت

 .چه اسم قشنگی دقیقا برازندتونه  _

نبات لبخند زد و به سمت من که سکوت کرده بودم  برگشت و با شیطنت   
 :گفت

جدی؟ اولین بار که اسمم رو به امیرعلی گفتم فکر کرد دارم مسخره بازی   _
ر تا حاال یه همچین اسمی و  درمیارم بهم گفت خوشبختم منم شکالتم انگا 

 .نشنیده بود

به یاد اون روز و باال رفتنش از درخت افکار قبلیم رو پس زدم و با لبخند  
 :عمیقی  گفتم 

 .توام بهم گفتی طوطی _

 :ریزخندید 

 .کردیگفتم رو تکرار میآخه هر چی من می_

 :حواس با یاد اون روز گفتم بی 
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 !ذار زمینبعد توی بغلم زدیم و گفتی من و ب _

با یاد اون لحظه خجالت زده شد و با صدای هومن تازه یادمون به حضورش  
 .افتاد 

 !امیرعلی نگفته بود کسی توی زندگیشه  _

سروناز پوزخند زد و نبات با دیدن نگاه من روی دخترک کمی مکث کرد و   
 :بعد با صدای آرومی توضیح داد 

 .ما فقط با هم دوستیم نه چیزی بیشتر_

 :ابروهای هومن باال رفت و رضا که تا اون موقع ساکت بود لب باز کرد 

 .من رضام صاحب مهمونی از آشناییتون خوشبختم  _

نبات با رضا دست داد و من از نگاهش به نبات اصال خوشم نیومد! لب   
ها بهش چیره بشه... کاش گفته بودم  گزیدم، ترسیدم یکی از این گرگ

 .شدس بهش نزدیک نمیدوست دخترمه اونوقت هیچک 

 :ای زد رضا لبخند فریبنده 

 .بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید من برم میزبانی بقیه_

 :نبات سر تکون داد  

 .بله ممنون _

با رفتن رضا نفس راحتی کشیدم؛ نبات نگاهش رو به النا که هنوز از دست  
چال خونه  هومن آویزون بود دوخت و لبخند بانمکی زد و دوباره اون دو تا 

 .برانداز و به نمایش گذاشت

 کنید؟ شما خودتون و معرفی نمی _
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 :ای زد النا لبخند مصنوعی 

 .من النام دوست دختر هومن _

 :نبات آروم سر تکون داد 

 .خوشبختم_

 .دست داد و دستش رو فشرد  

دونم چرا پوزخند آرومی به من زد و بعد نگاهش  به سروناز نگاه کرد و نمی 
 :اون دوخت و گفترو به 

 شما چی؟  _

سروناز هم مثل خودش نگاه کرد، نگاهشون به هم آنالیز کننده و کنجکاو  
 :بود

 .من سرونازم دوسِت النا  _

 !نبات خوشبختمی گفت و دست هم نداد 

خدمتکار با سینی نوشیدنی اومد. قبل از اینکه نبات شراب برداره آب   
 : شاکی نگاهم کرد و آروم گفت ای برداشتم و به دستش دادمپرتقال ساده

 !خواستممن آب آلبالو می _

 :به سادگیش لبخند زدم 

 .این آب آلبالو نبود، شراب بود_

انگار دوزاریش افتاد و فقط سر تکون داد. برای خودم یه گیالس برداشتم و  
 .خوردبقیه هم مثل من انتخاب کردند. فقط نبات داشت آب پرتقال می
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توجه به نبات بهم نزدیک شد، دختر لوندی بود و دوست داشتم  بیسروناز  
 !اش کنمبه کلکسیونم اضافه

 :ای زدم. کنارم ایستاد لبخند فریبنده 

 بعد از نوشیدنی یکم برقصیم نظرت چیه؟ _

داد،  اینکه یه دختر خودش بهم پیشنهاد بده همیشه حس غرور بهم می 
 :لبخندم و عمق بخشیدم و گفتم

 !حتما _

اش زیبا بود و من این رنگ دوست داشتم و اشتیاقم بیشتر  پوست برنزه
 .شد می

اس و نیازی به مقدمه  جا سر کشید. معلوم بود پر تجربهگیالسش رو یک 
 .سازی نداره. منم همین کارو کردم و دستم رو به سمت دستش گرفتم

 بریم؟_

بغل  دستش رو توی دستم گذاشت. به سمت نبات برگشتم؛ با فاصله  
های ما! نگاهش عجیب  دستم ایستاده بود و نگاهش قفل شده بود به دست

 :اش زدم، نگاهش رو باال آورد معنیش نشدم. به شونه بود و من متوجه

 .رم برقصممن می_

 :به هومن نگاه کردم  

 !مواظب نبات باش امانت دست تو_

این باعث   ابرو باال انداخت؛ تا حاال دختری رو بهش امانت نداده بودم و 
  .خواست بفهمه نبات کیهتعجبش بود. انگار می
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شد و مخصوص رقص  به سمت پیست رقص رفتیم. آهنگ تندی پخش می
ای بود؛ درست عین من... انقدر پارتنر خوبی  سالسا بود. سروناز رقاص حرفه

بود که تا آخر رقص حواسم از نبات و نگاهش پرت شد. بهش گفته بودم از  
وری اما خودم با دیدن یه دختر از کنارش رفته بودم. با  خپیشم جنب نمی

زدم؛ رقص سختی بود اما به من لذت  تموم شدن رقص نفس نفس می
  .دادمی

 :به چهره خندون سروناز لبخند زدم و زمزمه کردم

 .کارت عالیه_

 :لبخند عمیقی زد و دستش و دور بازوم پیچید

 !کار توام حرف نداشت، ازت خوشم اومد _

 :رو باال انداختم و پر از شیطنت گفتم اب 

 !همه از من خوششون میاد  _

 .پرروییتم جذابه _

 :بلند خندیدم 

 .منم ازت خوشم اومد دختر _

های  به سمت هومن رفتیم؛ لبخند روی لبم خشکید! دسِت نبات توی دست
  .رضا بود و لبخند عمیقی روی لبش 

  !انی شد، لرزید دونم سر قلبم چی اومد اما یک آن پر از نگر نمی

شاید دل نگران نبات بودم اما لعنتی این حس از نگرانی بیشتر بود... دلم  
  .کردخواست گردن رضا رو بشکنم و هیچ چیزی این حس و توجیه نمیمی
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ی دخترهای دورم فرق داشت، دوست نداشتم کسی  انگار نبات با همه
 !نگاهش کنه! دوست نداشتم به کسی اونجوری بخنده

 .گردنم بیرون زد و تنم پر از یه حس مبهم شدرگ  

به اون سمت حرکت کردم و تقریبا سروناز رو که به بازوم چسبیده بود   
 .کشیدم

نگاهم رو به رضا دوختم؛ حاال نبات و هومن و رضا و النا داشتن نگاهمون   
هاش بود،  کردند. نبات لبخندش رو جمع نکرد اما یه حسی پشت چشممی

 .دلخور بود و من اون حس دلخوری رو فهمیدمانگار 

 خوش گذشت؟ _ 

 این صدای نبات بود... لحنش عجیب بود یا من عجیب بودم؟

زدیم و جالب  دستش هنوز توی دست رضا بود. با نگاهمون با هم حرف می 
 !اینجا بود که هر دومون دلخور بودیم 

 :آهنگ تانگو پخش شد و رضا دستش رو فشرد  

 .شروع شد بریم_

 :اختیار گفتمابرو باال دادم و بی 

 کجا؟  _

 :رضا خندون نگاهم کرد 

 .ی ماه خب معلومه دیگه پیشنهاد رقص دادم قبول کردکره _

 .نبات نگاه از من گرفت و همراهش شد  
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سروناز به سمت النا رفت و خندون مشغول پچ پچ شدند، انگار داشت از   
  !گفتمن براش می

اهم رو دوختم به پیست و نباتی که با یه حالت  هومن نزدیکم شد و من نگ
رقصید و رضایی که با  معذب دستش رو دور گردن رضا انداخته بود و می

  !زدکرد و اون لبخند میخنده داشت یه چیزی و براش تعریف می

 .دلم خواست همون لحظه رضا رو نصف کنم 

 این دختر دقیقا کیِ توئه امیرعلی؟  _

 :تم و نگاهش کردم گیج به سمت هومن برگش 

 !گفتم که دوستم _

 :ابرو باال داد 

این جنسش فرق داره، تا حاال نشده یه دختر فقط دوستت باشه و تو   _
ی دنیاست! تا حاال  ترین ناخواستهجوری نگاهش کنی که انگار خواستنی

نشده به من بگی مواظب یه نفر باش، تا حاال نشده وقتی یه دختر دستش  
ذاره با نگاهت بخوای گردن طرف رو بشکونی باهاش  یرو توی دست یکی م

  !دوئل کنی 

 گی هومن؟چرا چرت می_

چرت؟ نگاه تو به اون دختر چرت نیست، من رفیق چندین سالتم بهتر از  _
 شناسمت. عاشق شدی؟ همه می

پوزخند زدم؛ عشق؟ مسخره بود! من فقط حس نگرانی و دلسوزی داشتم   
خواستم کسی  ت نداشت و من نمیهمین. نبات شش ماه بیشتر فرص 

 .گناه بود اذیتش کنه! این دختر بی
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 :هومن بازوم و تکون داد 

 .باتوام امیرعلی  _

 !چرت نگو اون فقط دوستمه _

 :ابرو باال داد 

 .واقعا؟ پس دیگه به اون پیست نگاه نکن _

خواستم بزنمش! اومدم یه  کالفه سر تکون دادم؛ هومن رو مخم بود. می 
 .بگم اما با صدای جیغ به اون سمت پیست رقص برگشتم چیزی 

نگاهم خشک شد روی نباتی که روی زمین افتاده بود؛ یک آن قلبم نزد! یه  
کردم! با سرعت نور خودم رو  حال غریبی شدم. خودمم خودم رو درک نمی

داد و بقیه  بهش رسوندم. رضا ترسیده کنارش زانو زده بود و تکونش می
دند و به غیر از صدای آهنگ صدای هیچکس به گوش  دورش جمع شده بو 

 .رسید نمی

هاش بسته بود و من توی سرم فقط یه آالرم پخش  کنارش زانو زدم، چشم 
شد؛ نبات شش ماه وقت داره االن وقتش نیست! دستم رو روی نبضش  می

گذاشتم و با کوبیدنش انگار خون به تنم تزریق شد و حس زنده بودن بهم  
 .دست داد

توجه به سواالت بقیه که چش شده  هام رو زیر پاهاش بردم و بیتدس 
توی بغلم به سمت در رفتم. رضا و هومن کنارم میومدند. به خدمتکار اشاره  

 .های نبات رو بیارهکردم و ازش خواستم لباس

 .هاش رو گرفت و من به سمت ماشین رفتم هومن لباس 

 .ست هومن گرفتم هاش رو از دروی صندلی عقب گذاشتمش و لباس
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 :رضا نگران نگاهم کرد 

 چش شد؟ _

 :شونه باال انداختم 

 .دونم اما باید ببرمش بیمارستاننمی _

 :هومن سر تکون داد 

 . منم میام _

 .نه نیازی نیست  _

  .سوار ماشین شدم و با گفتن خداحافظ گاز رو فشردم 

اص شده  توی دلم غوغا بود؛ خودمم متوجه نبودم اما این دختر برای من خ 
 .دونستم بود. یه آدم خاص که خودمم دلیلش و نمی

 جالب بود من از بیماریش و فرصتش خبر داشتم اما انگار برام واقعی نبود،  

انگار قبول نداشتم که قراره یه روزی از این دنیا بره، انگار تا این حد مرگ و   
 .فهمیدممینزدیک بهش حس نکرده بودم و حاال عمق فاجعه رو 

دقیقا یادم نیست کی وارد حیاط بیمارستان شدم و مانتوی نبات و پوشوندم  
  .و داخل بردمش 

دونم خیلی وقته  ها رو هم یادم نیست... فقط میها و عقربهحتی گذر ثانیه
 .روی اتاقی که بردنش نشستم و منتظر دکترمروبه

 .با صدای پرستار به خودم اومدم 

 .اخل تونید بیاید د می _
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سر تکون دادم و پشت سرش وارد اتاق شدم. نبات رنگ پریده روی تخت   
 .خوابیده بود و بهش ُسرم وصل بود 

 !دلم مچاله شد  

 :دکتر خیره نگاهم کرد و من لب باز کردم

 چه اتفاقی براش افتاده؟  _

 :سر تکون داد 

 شما باهاش چه نسبتی دارید؟  _

  !اش خبر بدننخوان به خانوادهدونستم چی بگم، چی بگم تا ازم نمی

 :اختیار و غیرارادی زمزمه کردم بی

 !شوهرشم _

 : ابرو باال انداخت

  از وضعیت بیماریش خبر دارید؟ _

 بله_

دونید خانومتون تومور بدخیم داره و خب این ضعف و  همونطور که می_
هوشی نشونه خوبی نیست! یه هشداره از طرف مغزشون، به بدن ایشون  بی

هوشی همینه. انگار  و استرس وارد شده و خب یکی از دالیل این بی حرص 
 !مغزشون هشدار داده 

کردم عطش دارم؛ انگار گلوم خشک  زبونم رو روی لبم کشیدم. احساس می 
شده بود. استرس داشته؟! نکنه باعث این استرسش من بودم؟! لعنت به  

 .من که تنهاش گذاشتم و رقصیدم
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هام رو مشت کردم. دکتر به ُسرمش  اومد، دستعذاب وجدان به سراغم  
 :اشاره کرد

کنه این  بهشون آرامبخش تزریق کردیم. مطمئنن سرشون خیلی درد می_
 .تونید ببریدشونکنه. با تموم شدن ُسرمشون میآرومشون می

  .تشکر آرومی کردم

دکتر همراه پرستار بیرون رفت. جلو رفتم و خیره به صورت معصومش روی  
 .کنار تخت نشستم صندلی 

خواست زمان رو به عقب برگردونم کاش قدرت متوقف کردن زمان رو  دلم می
  ...داشتم! کاش

  .اراده روی موهاش رو نوازش کردمدستم رو بلند کردم و بی 

حس درونم و عذاب وجدان و دلسوزی تلقی کردم اما این حس ناشناخته  
ردم من باعث این حالشم.  کخواست خودم رو بزنم چون فکر میبود! دلم می

 !خواست هم دیگرانو هم خودم رو بزنمجالب بود به خاطر یه دختر دلم می

هاش دستم و عقب کشیدم. گیج نگاهم کرد، از نگاهش  با باز کردن پلک
 :لبخند زدم

 امیرعلی؟  _

 :اختیار چرخیدزبونم بی 

 جانم  _

 :تلخند آرومی زد  

 حالم بد شد نه؟ _
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 !ش کباب شددلم برای لحن مظلوم 

 .چیزی نیست عزیزم _

 :شونه باال انداخت 

سرم یهو گیج رفت، انگار توی سرم پر از آدم و همهمه شد. یه آن نفهمیدم _
 .چی شد؛ انگار خدا بهم هشدار داد فرصت کمه 

 :اخم کردم 

 این چه حرفیه؟  _

 .نگاهش بغض داشت 

هوشی یادم  بیحساب روزها از دستم در رفته بود. توی اون حال قبل از  _
اومد شیش ماه نه من کمتر از پنج ماه دیگه وقت دارم. با یه چشم بهم زدن  

 !بیشتر از یه ماه گذشت

 .دستش رو توی دستم گرفتم 

نبات باید بری یه دکتر دیگه؛ باید چند نفر ازت آزمایش بگیرن شاید خوب  _
 !بشی

 :ناامید نگاهم کرد  

 !فایده نداره  _

حالی بود که بهم دست داد اما یه حس عجیب بود که من  دونم اون چه  نمی 
 :و وادار به گفتن اون حرفا کرد 

 .شیبرمت بهتریناشون. مطمئنم خوب میگردم دنبال بهترین دکترا؛ میمی _

 :دستش رو کشید 
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 .من خیلی وقته دست از تالش برداشت_

 .کنیمکنم. یه راهی پیدا میناامید نباش؛ من کمکت می _

خواست فقط برای رسیدن به آرزوهاش  می کشید؛ تا به حال دلم میآه آرو 
خواست کاری کنم که خوب بشه و قطعا برای  کمکش کنم اما امشب دلم می

 .رفتمخوب شدنش سراغ بهترین دکترها می

 

*** 

 

 |حسام|

 

ای ویالیی با چندین خدمه و محافظ و  نگاهم رو دور تا دور گردوندم؛ خونه
ی لبم جا خوش کرد. این خونه  پوزخند تلخی گوشه دوربین مداربسته!

حفاظت شده بود و قرار بود از ورود هر غریبه و جاسوسی جلوگیری کنه،  
ی دیگه رییس بزرگ رو مالقات خبر از اینکه جاسوس اصلی تا چند دقیقهبی
 !کرد می

ی حساب شده  با این فکر لبخند زدم؛ کافی بود ببینمش اونوقت با یه نقشه 
فرستادم و متالشی  اش رو به درک میاز چند ماه تمام دار و دستهبعد 
ی ورود  کردم. بهمن تا دم در من رو همراهی کرده بود و بعد از اون اجازهمی

 !نگرفته بود

تونست وارد این خونه بشه  انگار بعد از رسولی تنها کسی که توی گروه می 
 .فوذ توی این باند بود ام برای ن ی تالش چند سالهمن بودم و این نتیجه

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 .ی یکی از محافظان وارد خونه شدمبا اشاره 

 .تجمالت داخلش هم مثل بیرونش بود، همونقدر باشکوه 

های مدرنش بود و  ی ویالیی جزء معدود خونهاینجا لب مرز بود و این خونه 
کردم رییس یه خونه با همچین تجمالت توی چشمی رو  هیچ فکر نمی

 .انتخاب کنه

 .خدمتکار کتم رو گرفت 

حرف منتظر موندم و درست مثل تمام این چند  روی صندلی نشستم و بی 
  !روز وقتی توی فکر رفتم جانا توی ذهنم نقش بست و لبخند زدم

دختری که با شجاعت تمام عشقش رو اعتراف کرده بود و من رو بوسیده  
ناخوداگاه   بود، جالبیش اینجا بود که من بدون هیچ احساس خاصی بهش و

  !همراهیش کرده بودم

های زیادم  ی نامعلوم و ترسکنه و من با وجود آیندهبهم گفته بود عاشقم می
ای امیدوار بودم این اتفاق بیوفته، این دختر با تمام  به طور خودخواهانه

دخترهایی که اطرافم دیده بودم فرق داشت و این فرق داشتنش خواستنیش  
 !کرد می

 !ی هیچ حس دوست داشتنی بهش نداشتماما مِن لعنت 

بیشتر حس من به جانا حس احترام بود و اینکه انگار یکی از اعضای  
 !امه خانواده

 .سر تکون دادم و افکارم و پس زدم
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تونست من رو واردار  کردم، فقط یه عشق آتشین میباید سعی خودم و می
ن عشق رو به  کردم که ایی زندگی کنه و من تمام تالشم رو میبه ادامه

 .دست بیارم

های پشت سرم ناخودآگاه از جا بلند شدم و به اون سمت  با صدای قدم
ایش  های درشت قهوهبرگشتم و چشم تو چشم شدم با مردی که با چشم

 .کرد خیره نگاهم می

ی خاصی  هاش برام آشنا بود؟! نگاهش جذبهعجیب بود اگه بگم چشم 
هشون خیره بشی اما همین نگاه پر از  کرد بداشت و ناخودآگاه وادارت می
 !حیرت به من دوخته شده بود

هام گرفت و توی چند قدمیم ایستاد و متعجب مشغول  نگاهش رو از چشم 
 .آنالیزم شد 

ها منتظر دیدنش بودم و  این مرد همون مرد بود، همونی که سال 
  شد همینجا یه گلوله حرمشخواستم دودمانش و به باد بدم و کاش میمی

کشید و زندانی  کنم اما مرگ به این راحتی حقش نبود! اون باید زجر می
کرد به خاطر تمام مدتی که  شد؛ باید حداقل حس اسارت رو تجربه میمی

  .دختران زیادی رو فروخته و اسیر کرده بود

 .خشمم رو فرو خوردم و سعی کردم عادی جلوه کنم

ام با تحسین نگاه  دادهرسولی کنارش ایستاده بود و به ژست عصاقورت  
 .کرد می

 :یه قدم جلوتر اومد و رو به مرد گفت 

 .قربان اینم همون جوونی که بهتون گفتم  _
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مرد ابرو باال انداخت و دوباره خیره نگاهم کرد، نگاهش انگار بُهت داشت!  
چیزی زیر لب زمزمه کرد، انقدر صداش آروم بود که فقط تکون خوردن  

 .هاش رو دیدملب

 ن؟قربا_

هام دوخت و پر از یه  با صدای رسولی به خودش اومد و نگاهش و به چشم
 :حس تلخ گفت 

من شوکه شدم! این پسر شباهت خیلی زیادی با یکی از دوستان قدیمیم   _
 .داره 

 .این بار ابروهای من باال رفت اما بازم سکوت کردم  

 : رسولی آروم سر تکون داد و رو به من گفت 

 !هستن  حسام ایشون رییس _

خواست بهم بگه به جای زل زدن بهش نزدیک بشو و  انگار با این حرف می
خواری و تملق ندارم و نگران دونست من توی رفتارم پاچهیه چیزی بگو؛ می

گویی رییسش و ناراحت کنم اما خبر نداشت که من برای رسیدن  بود با رک
 .کنمبه این نقطه کلی کار کردم و حاال با یه حرف خرابش نمی

 :دستم رو به سمت رییس دراز کردم و لب باز کردم 

 .دیدار شما باعث افتخار من  _

 .مرد لبخند زد؛ انگار از لحنم خوشش اومد 

 :دستم رو فشرد 
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تعریفت و زیاد شنیدم و حاال با شباهتت به دوستم و لحن گیرات بیشتر  _
 .ازت خوشم اومد

بود اما صدام و خفه کردم تا به  لبخند زدم؛ یه لبخند که پشتش پر از حرف 
 ...وقتش

روش نشستم و عجیب بود که رسولی  روی مبل سلطنتی نشست و من روبه
 .جلوی این مرد مثل موش بود و یه گوشه ایستاده بود

 :هام دوخت و شروع به حرف زدن کردنگاهش رو به چشم 

اینجایی یعنی  بینم؛ اینکه اهل مقدمه چینی نیستم و دلیلی هم براش نمی_
اس که میخوام بسپرم  توی خیلی از امتحانا و کارا سر بلند شدی. یه محموله

بهت! یه محموله که اگه درست انجامش بدی اعتمادم بیشتر جلب میشه و  
 .کنم سری تو سرا در بیاریبعدش کمکت می

 :آروم سر تکون دادم و لب باز کردم 

 .برای خدمتگذاری حاضرم_

 .ی آرومی زمزمه کردوبهلبخند کجکی زد و خ 

صدای زنگ موبایلم توی فضا پیچید لب گزیدم. یادم رفته بود صداش رو   
قطع کنم و حاال توی بدترین شرایط زنگ زده بود! مرد یا همون رییس بزرگ  

گفت و همه به  مرموز نگاهم کرد. جالب بود حتی اسمش و به کسی نمی
 !اسم رییس بزرگ میشناختنش 

 :پچ زد 

 .دهجواب ب _

 :سر تکون دادم 
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 .زنممهم نیست بعدا زنگ می _

 :ابرو باال داد

 .اگه کسی زنگ زده حتما کارت داره پس  جواب بده_

ام رو توی  کردند من خونوادهی افراد باند فکر میناچار سر تکون دادم، همه 
کس و کارم، هیچکس از هویت  اصلی من  یه تصادف از دست دادم و بی

زنگ زدن تلفنم اونم با هول شدن من یکم مشکوک به    خبر نداشت و حاال
دونم چرا اون  تونستم بگم دوستمه یا هر کی اما خب نمیسید. میرنظر می

 !لحظه هول شدم

با دیدن اسم جانا ابروهام باال رفت؛ حتما کار واجبی داشته که زنگ زده  
 .نمز وگرنه صبح بهش پیام داده بودم کار دارم و خودم شب بهش زنگ می

 :ناچار جواب دادم

  بله؟ _

زد انگار زیادی  صدای نگرانش توی گوشم پیچید، تند تند و هول حرف می
 :ترسیده بود 

اس؛ نباید برید  حسام تا چند دقیقه دیگه صدای انفجار میاد! این یه تله_
رسونن. باید از  توی حیاط مگرنه یه سری مرد سیاهپوش همتون و به قتل می

 !یروناون خونه بزنید ب

هام رو باز و بسته کردم تا  صداش هول و گریون بود و من شوکه چشم 
 .تمرکز کنم 

 .انگار رنگم پریده بود که رییس و رسولی کنجکاو نگاهم میکردند  

 :سعی کردم آرامشم و حفظ کنم اروم گفتم
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 .حواسم هست _

 :گوشی رو قطع کردم و رو به رییس لب زدم 

 .باید از اینجا بریم _

 .ابروهاش باال رفت و همزمان صدای انفجار توی حیاط به گوش رسید

 

*** 

 

 |جانا |

 

 .زد و نفسم گرفته بودقلبم توی دهنم می

 .باریدقراری از سر و روم میدل توی دلم نبود و بی 

ی نگرانی وحشتناکم برای حسام بود و این بار داشتم تا  این دومین تجربه 
از تماسم گذشته بود و حسام نه جواب تلفنم  رفتم، دو ساعت مرز سکته می

 !و داده بود و نه زنگ زده بود و من نگران تعبیر خوابم بودم

پوش بهشون حمله کردند و تیر درست  ای که چند تا مرد سیاههمش صحنه
شد و هر ثانیه حس مرگ بهم  وسط پیشونی حسام خورد توی سرم تکرار می

 .جونم رو باال بیارم  خواستم تمومداد و انگار میدست می

 :با صدای افسون به خودم اومدم 

 حالت خوبه؟  _
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 :گیج نگاهش کردم؛ کنارم روی تخت نشست و ادامه داد

 .رنگ به رو نداری _

 :سر تکون دادم 

 !چیزی نیست  _

جون غذا رو گرم کرد گفت صدات کنم بیای غذا بخوریم، خودشم  خانوم _
 !چیزی شده؟ رفت توی عمارت... جانا رنگ گچ دیواری

 .کرد و نگاهم رو دوخته بودم به گوشی توی دستمام میبغض داشت خفه

هام یا انتقام سعی کردم صدام نلرزه، حسام بهم گفته بود نباید از خواب
 .حسام به افسون چیزی بگم 

 .خوبم منتظر یه زنگم چیزی نیست تو برو بخور عزیزم _

 :به دیوار پشتش تکیه داد و سر باال انداخت  

ره،  ام نیست؛ نبات هم که رفته کالس تنهایی از گلوم پایین نمیمنم گشنه_
 .وایمیسم یا با تو یا با نبات بخورم

خواست بهش بگم از اتاق بره بیرون بره تا من  ی آرومی گفتم، دلم میباشه 
  !بتونم راحت زار بزنم به این همه دل آشوبه

توجه به  روی صفحه گوشی بیبا صدای زنگ موبایل و دیدن اسم حسام 
 :حضور افسون هول جواب دادم، صدام بغض داشت

 الو؟ _

 :صدای آرومش آرامش رو به وجودم تزریق کرد

 !پناه منسالم بر جان_
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 :با شنیدن لقبم از زبونش دلم یه حالی شد، لب گزیدم  

 !حالت خوبه؟ چی شد؟ _

 :صداش شاد شد 

شه تو باشی و من آسیب ببینم؟!  میخوبم جاناجان چیزی نیست؛ مگه  _
 !ترم هم کردی تازه با این خوابت یه قدم من و به هدفم نزدیک

پوش و نجات جونش چه ربطی به  های سیاهی آدمگیج شدم، آخه حمله 
 !انتقامش داشت؟ 

 فهمم مگه چی شده؟ من نمی _

  :صدای بستن یه در اومد انگار وارد اتاقش شد 

رییس و رسولی و همراه خودم از در پشتی بیرون  هیچی بعد از قطع تلفن  _
بردم و رییس فکر کرد من برای محافظت از خودم آدم گذاشتم و اون خبر  
نفوذ وانفجار و بهم داده! از این هوشیاریم خوشش اومد و گفتش میخواد  

 !توی خیلی از کارا کنارش باشم . میشم دست راستش 

 :اخم کردم و نالیدم 

شم تو  پیششی و ممکنه برات اتفاقی بیوفته تلف میمن دارم از اینکه _
خوام از دستت سرم و به دیوار  گی شدی دست راستش؟ گاهی اوقات میمی

 !بکوبم حسام

 :ریز خندید 

کنم و  حرص نخور جاناخانوم اگه کنارش باشم مدارک و زودتر جمع می _
 .شیم زودتر از دستش خالص می
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 !ولی اینجوری جونت بیشتر توی خطره_

 :صداش مهربون شد و من لبخندش و از پشت تلفن حس کردم

ده بهم که سالم برگردم و  چقدر خوبه که نگرانمی، این نگرانیت امید می_
انتقامم و به سرانجام برسونم. برام دعا کن و هر خوابی دیدی و بهم بگو 

 .مطمئن باش بالیی به سرم نمیاد

 :آه کشیدم  

 .د سالم برگردیا خدا کنه... حسام من منتظرتم بای_

گردم تا بتونی عاشقم کنی. من به خودم قول دادم  گردم ؛ برمیبرمی_
 !عاشقت بشم

لبخند کل صورتم و پوشوند؛ قلبم لرزید و انگار آدرنالین به وجودم تزریق   
 .شد

به خودش قول عاشقی داده بود و وای از روزی که عاشقم میشد! مطمئنن  
شب عروسیش از شوق رسیدن به    شد مثل اون عروسی که داستانم می

 .عشقش سکته کرده و مرده بود

 .کردمکردم و با این عاشقی زندگی میلب گزیدم، من باید عاشقش می 

 .زود بیا _

 !چشم  _

 !مواظب خودتم باش _

بازم چشم... توام همینطور، من برم یکم استراحت کنم شب باید برم برای   _
 .تحویل محموله 
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 .براش دعا کردمپلک بستم و توی دلم  

 جانا  _

 :ناخوداگاه زمزمه کردم 

  جانم _

 .پناهم شدی! خداحافظمرسی که جان_

 .خداحافظ آرومی زمزمه کردم 

 برای حسام اتفاقی افتاده؟ _

با صدای افسون پریدم، انگار حضورش و فراموش کرده بودم! به سمتش   
 .برگشتم از لحن نگرانش هیچ خوشم نیومده بود

 :اخم کردم  

 .نه خوبه، رفته سفر اطالع داد رسیده نگرانیم رفع شد  _

 .انگار فهمید که از سوالش خوشم نیومده و لحنم عصبیه  

 :آروم سر تکون داد و سعی کرد لبخند بزنه

 خب خدا رو شکر... بریم غذا بخوریم؟ _

  .سر تکون دادم و همراهش به سمت آشپزخونه رفتیم 

اینکه زندگی همیشه برای ما پر از سورپرایزه و  خبر از آروم بودم و سرحال بی
 !پشت هر آرامشی یه طوفان سهمگینه 

 

*** 
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 |امیرعلی|

 

کردم و دنبال یه راه حل اساسی بودم اما  ای بود که داشتم فکر میدو هفته
  !تمام این فکر کردنا رسیده بود به دود کردن سیگار و تنهایی

و تموم پیشنهادات هومن برای  حتی روی کارهای شرکت هم تمرکز نداشتم 
 .کردم تفریح و رد می

انقدر فکرم مشغول بود که توی این هفته چند بار ممکن بود تصادف کنم و   
  !خدا بهم رحم کرده بود

سه روز بعد از مرخص شدن نبات از بیمارستان پیش دکتر رفته بودم و  
دم اما  هاش تا خود امروز مشغول پیدا کردن یه راه حل بو باشنیدن حرف

 ...هیچی به هیچی 

 

 "دوهفته قبل"

  

 :نگاه امیدوارم و به دکتر دوختم و گفتم 

 گید امیدی هست؟ یعنی می _

 :متفکر سر تکون داد 

 .بله من به خود ایشونم گفتم اگه این عمل و انجام بدن ممکنه خوب بشن  _

  .لبخند روی لبم نشست، یه آن آرامش تموم وجودم و پر کرد 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 !چیه؟ نبات چرا راجع به این عمل با من حرفی نزده؟پس مشکل  _

هاش رو توی هم گره زد و نفس عمیقی کشید. انگار ناامید کردن  دکتر دست 
 :هام براش خیلی سخت بود، اما باالخره لب باز کرد امید توی چشم

های نخایی  تومور توی سرش هم نزدیک لوب بیناییه و هم به یکی ازعصب _
وام بگم این عمل شانسش دو درصده! یعنی دو درصد  نزدیکه، خالصه بخ

ممکنه خوب بشه و نود و هشت درصد ممکنه یا فلج بشه یا نابینا و یا حتی  
 .به مرگ منجر بشه 

 .پلک بستم و سعی کردم بغض نشسته توی گلوم و به عقب بفرستم  

ی پزشکی نبات رو بگیرم تا بتونم با چند دکتر دیگه  اومده بودم پرونده 
رت کنم اما دکتر ترجیح داده بود قبل از دادن پرونده چند کلمه باهام  مشو

 .حرف بزنه

ای که بغض نشونده بود توی گلوم، صدام لرز داشت یا من  همین چند کلمه 
 !شنیدم؟اشتباه می

تونم نبات رو راضی کنم. چنگ  همون دو درصد خودش کلی حرفه، من می _
ادن و هیچکاری نکردنه. این دختر  زدن به این ریسمون بهتر از عقب وایس

 .کمتر از پنج ماه وقت داره و عمل کردنش بهتر از عمل نکردنشه 

 .دکتر اروم سر تکون داد، انگار با این حرکت خواست حرفم و تایید کنه 

 :لب باز کرد  

حق با شماست، به خصوص که این پنج ماه هم نسبیه و ممکنه زودتر  _
نبات و از دست بدیم. پس وقتی ممکنه  اتفاق بیوفته و در عرض سه ماه 
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نبات خوب بشه باید هر کاری کرد اما مشکل اینجاست این عمل و من انجام  
 .دم نمی

گیج نگاهش کردم گفته بود کمتر از پنج ماه و حال من بدتر از قبل شده  
 :بود. ادامه داد

این عمل حساسه... پر از ریسکه برترین جراحان دنیا هم همچین ریسمی   _
تونه این عمل و انجام بده،  پذیرند. توی کل دنیا یه نفر هست که مینمی رو

اونم نیکوالس پونا پروفسور مغز و اعصاب هستن که ساکن آمریکاست. پس  
 !برای عمل باید بره یکی از شهرهای کشورِ آمریکا 

 .انگار یه لیوان آب یخ روم خالی کردند 

 .زدیم بسته بودبه هر دری که می 

بست گیر کرده بودیم! حاال دلیل مخالفت نبات و  ی یه کوچه بنانگار تو  
تر از هر چیزی  فهمیدم؛ رفتن به آمریکا اونم برای عمل برای نبات سختمی

اش اطالعی داشتن و نه وقتی مونده  بود چون نه پولش رو داشت نه خونواده
 !بود

 :دکتر انگار بهتم و فهمیده بود که سعی کرد آرومم کنه  

تونم یه نامه اضطراری بزنم برای عمل جراحی  کلتون ویزاس من میاگه مش_
اش خیلی باالس و چند  تونید بدون هیچ مشکلی برید البته هزینهاونوقت می

کشه و هر چی به زمان باقی مونده نزدیکتر بشیم ریسک عمل  ماه طول می
یکا رو  ره. البته تا جایی که من اطالع دارم شما خودتون اقامت آمرباالتر می
 ...دارید اگر 

اش رو حدس زده بودم برایهمین نذاشتم  ی جملهاز جام بلند شدم؛ بقیه 
کردم، من به خودم قول داده بودم ناامید نشم.  ادامه بده. باید یکم فکر می
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کردم که نبات و بفرستم آمریکا تا مراحل درمانش و  باید یه راهی پیدا می
خواست بزنه و خودم  که دکتر می طی کنه اما چه راهی به غیر از حرفی 

 .کردم قطعش کردم؟ باید فکر می

 :از دکتر تشکر کردم و گفتم 

 .باید با نبات مشورت کنم  _

 .انقدر گیج بودم که حتی پرونده رو هم نگرفته بودم که از مطب بیرون زدم 

 

 "زمان حال"

 

 .با به فکر به اون روز کذایی نفسم رو آه مانند بیرون دادم 

اش بگم اما من به نبات قول داده بودم و  شاید بهتر بود به خانواده 
اش به این موضوع پی ببرن دق  دونستم اگه یکی از اعضای خانوادهمی
 !کنند می

 :صدای باز شدن در و بعد هم صدای عصبی مامان به گوشم رسید  

 !خجالت بکش امیرعلی اتاقت و دود گرفته _

 :وش کردم و به سمتش برگشتم سیگار و توی جاسیگاری پر خام

 زنی؟چی شده صنم خانوم؟ چرا داد می _

 :اخم کرده روی تخت نشست 
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پرسه چی شده، اتاق و دود برداشته توی  چی شده؟ زهرمار شده! تازه می_
این چند روز انقدر سیگار کشیدی که اگه بابات بفهمه قبل از از بین رفتن  

 .کشتت هات خودش میریه

 .شداش میخوردنش زدم؛ مادر بود دیگه نگران بچهلبخندی به حرص   

 کشم. خوبه؟ چشم دیگه نمی _

 :ام کشید لبخند محزونی زد و دستش و به گونه

 خوبه حاال بگو چی شده که پسر شنگول من به این روز افتاده؟ _

 :سر تکون دادم 

 .چیزی نیست، کاریه _

 :مامان ابرو باال داد 

دونست. امیرعلی با بچه طرف نیستی نکنه! برای  میاگه کاری بود بابات  _
 حسام دردسر درست شده؟ 

رفت سراغ  سر تکون دادم، یعنی هر اتفاقی که میوفتاد فکر مامان می 
 !حسام

نه مادر من حسام اصال نیست که مشکلی داشته باشه! چند روزه رفته   _
 .شهرستان برای کارش، نگرانشم نباش حالش خوِب خوبه 

ام گرفته بود خیالش که از  هی شکری گفت و از جا بلند شد. خندهمامان ال 
 !خیال حال من شده بودبابت حسام راحت شده بود بی

 :به سمت در رفت  
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پیچونیم. حاالم به جای اینکارا پاشو دوش بگیر که  پرسم چته چون مینمی _
 .اش میادشب آقای شهریاری با خانواده

اش  دیدن شهریاری و اون دخترهای عجوزهاخم کردم؛ من کم بدبختی داشتم 
 :اش گرفت هام خندههم بهش اضافه شده بود. مامان با دیدن اخم

 !خوبه حاال انگار جن دیده _

 .مامان من شب نیستم  _

 :اش رو جمع کردخنده 

دونی که  ری بیرون خودتم خوب میخود! امیرعلی هر وقت اینا میان میبی _
پدرت و آقای شهریاری برنامه وصلت تو و دخترش رو اس و اومدنشون بهونه

 .چیدن 

 .ربطی نگمپلک بستم تا چیز بی

 .دادمدونستم پدرم برام برنامه داره اما من اگه عمرا تن میمی 

 .ی ایکبیری و بگیرممادرِ من خوش خیال نباش، من عمرا اون دختره_

 :مامان جدی نگاهم کرد 

چی تمومه دیگه  ه، اصالت داره خوشگله، همهدار   اون دختر دکتره، خانواده _
خوای؟ نکنه توقع داری اون دخترهایی که توی مهمونیا باهات خوش  چی می

خان! عروس من باید در شأن این  گذرونن و برات بگیرم؟ نخیر امیرعلیمی
اس. در ضمن دیگه داره وقت زن  خونواده باشه و اون دختر بهترین گزینه

گه من  لت کنم یه دختر با شیکم باال اومده میاد میگذره اگه وگرفتنت می
 .شی بگیریش! با زن گرفتن بلکه خودت و جمع کنی ام و مجبور میحامله
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کدوم آدمی با زن گرفتن آدم شده که من دومیش باشم؟ من اگه بگیرمش    _
ای در کار نیست. در ضمن من  شم هم اون چون عالقههم خودم بدبخت می

 .خوام چیکار؟ اگرم بخوام قطعا اون دختر نیستیام زن مهنوز بچه

 :ای کشید مامان پوف کالفه

تونیم یه شعبه مشترک  پدرت رو ازدواجت باهاش حساب کرده با اینکار می_
 .از شرکت و توی فرانسه بزنیم 

 !مگه من کاالم؟ عمرا_

 .مامان خسته از بحث کردن با من از اتاق بیرون رفت  

همین بود. توی این خاندان مالکشون برای ازدواج  گر گرفته بودم؛ همیشه  
ها ایستاده بود  سود و کار و شرکت بود و تنها کسی که جلوی این مالک

دادم برای کمک به  ام بود، مادر حسام که طرد شده بود. ترجیح میخاله
نبات و برای خوب شدن بیماریش و بردنش به خارج باهاش ازدواج کنم و  

ی ایکبیری! با فکری که از سرم گذشت مثل برق  خترهطرد بشم تا با اون د
ها از جا پریدم. خودش بود! فکری که چند روزی بود توی سرم جولون  زده
های  کردم ردش کنم حاال با شنیدن حرفزدم و سعی میداد اما پسش میمی

مادرم و ازدواج با دختر شهریاری انگار این جرئت و پیدا کردم که این فکر و  
 .راه بدم به ذهنم

سر و  بردمش آمریکا و بیاینکار ممکن بود جونش رو نجات بده! با خودم می 
کردم. یه ازدواج صوری که هم کمک به نبات بود و هم در  صدا خوبش می

رفتن از زیر ازدواج با دختر شهریاری. بعد از خوب شدنش هم طالقش  
کردم.  اش پاک میدادم و چون دختر بود اسمم رو از شناسنامهمی

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ترین چیز بود و من خوب  دونستم ممکنه طرد بشم اما نجات نبات مهممی
 .بخشتمدونستم مادرم انقدر دوستم داره که بعد از یه مدت میمی

 :گوشی رو برداشتم و برای نبات نوشتم 

باید ببینمت آماده شو با ماشین چند متر جلوتر از عمارت وایمیسم. تا ده   "
 ".دقیقه دیگه بیا 

کنه پیشنهادم رو قبول کنه، البته که اون نبات بود و ممکن بود با گفتن   خدا 
پیشنهادم یه چک بخورم به جای تشکر! لبخندی با این فکر زدم و از اتاق  

 .بیرون زدم 

 

*** 

 |نبات|

 

از زمانی که از بیمارستان مرخص شده بودم تقریبا دیگه امیرعلی رو ندیده  
کرد و به  اون به سالمی بسنده می  گرفتبودم و اگر دیداری صورت می

 .رفت عمارت می

کاشت! بهم دوباره  باهام سرسنگین بود و این رفتارش بغض و توی گلوم می 
خواست  دونستم امیرعلی بدقول نیست اما انگار میقول داده بود و می

 .زیرقولش بزنه

کردم با غش کردنم توی اون مهمونی آبروش رو بردم و امیرعلی به  حس می 
دونست دلیل غش کردنم مریضیم نه بلکه دلیل  این دلیل ناراحته اما خدا می

 !شبم خودش بودحال بد اون
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شب من رو ول کرده بود و رفته بود با اون یه حس عجیب داشتم، اینکه اون 
دختر و باهاش رقصیده بود حالم رو بد کرده بود. عجیب بود اگه بگم  

  !کردم؟ دلیل حسادت میبی

کر که گفته بود مراقبمه و از کنارش جم نخورم اما خودش رفته بود با  با این ف
کشیدم؛ آره برام درد  اون دختر برقصه و انقدر زود فراموشم کرده بود درد می

 !دونستم داشت و خودمم دلیل این درد و نمی

دونست که وقتی  شب به لج امیرعلی با رضا رقصیده بودم اما خدا میاون 
نگاهی هم بهم ننداخت دلم آشوب شد و انگار این مهم  امیرعلی حتی نیم

  .هوشیم شد نبودنه حالم و تشدید کرد و باعث بی

دونستم ولی یه  خواستم رو نمیخودمم دلیل اینکه توجه امیرعلی رو می
کرد، وقتی  دونستم، اینکه وقتی نبود، وقتی بهم توجه نمیچیزی رو خوب می

حواسش پرت یه چیزی به غیر از من بود و وقتی بهم  بردم، وقتی بیرون نمی
ای که پشت  شد و وای از احساس بیگانهعسل حالم بد میگفت شیریننمی

 !این افکار نشسته بود

حال برداشتمش، خیلی وقت بود که خیره شده  با صدای پیام گوشیم بی
بودم به صفحه کتاب جلوم و حتی یه خط هم نخونده بودم؛ انگار توی سر  

 !من خودش یه کتاب نوشته شده بود... یه کتاب که اسمش امیرعلی بود 

 :با دیدن اسمش روی صفحه گوشی هول بازش کردم 

باید ببینمت آماده شو با ماشین چند متر جلوتر از عمارت وایمیسم. تا ده  "
 ".دقیقه دیگه بیا 

گیج شدم و متن پیام رو دوباره خوندم؛ بعد از دوهفته باالخره دلش  
خواست ببینتم! با دیدِن بایدِ اول پیام دلم خواست لج کنم و نرم اما یه  می
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اختیار از جا بلند شدم و با پوشیدن  اشتیاق عجیب توی وجودم پیچید که بی
هیچ آرایشی موبایل به دست از  مانتو و شلوارم و انداختن یه شال ساده بی

  .اتاق خارج شدم 

جون توی عمارت و آقاجون به عنوان  خانومجانا دانشگاه بود و افسون و  
 .راننده آقای کیانی و به شرکت برده بود

داد  خواست بارون بباره؛ بارون بهم آرامش میهوا ابری بود و چقدر دلم می 
بخش بود!  دونست که این روزها امیرعلی هم مثل بارون آرامشو خدا می

د؟ آخه امیرعلی چه  فکرم و پس زدم و لب گزیدم، این چه فکر مزخرفی بو
 !ی دختربازِ عیاشآرامشی داشت؟! پسره

با دیدنش توی ماشین جلو رفتم و روی صندلی جلو نشستم. با صدای بسته   
روش گرفت انگار از فکر بیرون اومد و تازه  شدن در ماشین نگاه از روبه

 .متوجه حضورم شد

 اومدی؟  _

 :هام رو چرخوندمچشم 

 !نه هنوز توی راهم  _

ن پر از حرصم خندید و استارت زد و در حین حرکت با همون ژست  به لح 
 :خاص خودش گفت 

 !توپت پره، شمشیر رو از رو بستی _

 :نگاهم و به رو به رو دوختم و زمزمه کردم 

گی  بعد دو هفته یاد من افتادی؟ امیرعلی تو دمدمی مزاجی! یه بار می _
شی. یه بار  ش بیخیال میهای توی دفترچه و بعد از انجام دادن دوتانوشته
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شی... تو قول نده که نخوای  برمت یه دکتر دیگه بعد بیخیال میگی میمی
 !دونی چشم انتظاری چقدر بدهبپیچونیم من که از تو توقعی ندارم اما نمی

 :اخم کرد  

 .کردممن داشتم به یه موضوع مهم فکر می_

 :تلخند آرومی زدم و بین حرفش پریدم 

 یه پادشاه سربازی بوده که توی زمستون توی سرما   ِن زمانگدونی میمی _
گوشه حیاط کاخ وایمستاده؛ یه روزِ سخت زمستونی پادشاه سرباز و سر  

گه من برات پتو میارم. پادشاه که تحت تاثیر  بینه و بهش میپست می
هاش رو  جوری همینجوری یه چیزی گفته بوده با رسیدد به کاخ گرمش حرف

ره سراغ  اما وقتی فردا شبش یاد حرفش میوفته با یه پتو میره، یادش می
ره جایی که سرباز و  گن سرباز مرده! پادشاه که شوکه بوده میسرباز می

بینه، سرباز نوشته بوده من هر شب این  دیشب دیده بوده و یه نوشته می
کردم با قولی که شما دادید و انتظار آوردن پتو سرما رو  سرما رو تحمل می

اب نیاوردم! منم اون سربازم، بهم امید نده چون امید دادنه تو فقط من و  ت
 !کشهزودتر می

صدایی ازش در نیومد به سمتش برگشتم. اخم صورتش و پوشونده بود و   
داد. آه کشیدم و منم چیزی نگفتم و گوش سپردم  دستاش فرمون و فشار می

 .به اهنگ در حال پخش 

دونست که از  کشتم اما خدا مید دادنت میگفته بودم امید نده چون امی  
 .وقتی امیدوارم کرده حس بهتری داشتم 

بعد از چند دقیقه کنار یه پارک ایستاد اما پیاده نشد، به سمتش برگشتم   
دونم اون نگاه عسلیِ تیره یا به عبارتی  نگاهش رو به من دوخته بود، نمی
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شت که هم زمان هم  ای که شبیه قهوه قاجار مست کننده بود چی داقهوه
ی لبش کشید؛ انگار برای حرف  شدم هم آروم! دستش رو گوشهآشوب می

 :زدن مردد بود! لب باز کردم

 .منتظرم _

هام  نفس عمیقی کشید و لب باز کرد اما با شنیدن حرفی که زده بود چشم 
 :تقریبا از کاسه بیرون زد و به شنواییم شک کردم

 !با من ازدواج کن  _

 :کردم و سر تکون دادمگیج نگاهش 

 !چی؟ _

 :خیره نگاهم کرد و دوباره تکرار کرد 

 !با من ازدواج کن  _

هاش رو تو هم  هام بود. اخمخندیدم، بلند و تمسخرآمیز... نگاهش به لب 
 :کشید 

 .امنبات من جدی _

داری کشیدم و با مشت به بازوش  ام قطع شد، نفس بلند و حرصخنده
 :تهدیدآمیز به سمتش گرفتم کوبیدم؛ انگشتم رو  

 !دیگه با من از این شوخیا نکن، بیشعور _

 :نوچ آرومی کرد و لب زد  

 .خوام باهات ازدوج کنم ام، میگم جدیمن دارم می_
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ناخواسته بغض کردم؛ یعنی انقدر مایه تفریحش بودم که اینجوری سر به   
لب باز   ام چکیدذاشت؟! با صدایی لرزون و اشکی که روی گونهسرم می

 :کردم

ات شرطی چیزی  امیرعلی من و دست ننداز،  نکنه سرم با دوستای مسخره _
بستی؟ من کمتر از پنج ماه دیگه زنده نیستم. کل آشنایی ما به دو ماه هم  

دی، یه پسر دختربازی که اهل  اس که بهم محل نمیرسه، تو دو هفتهنمی
فروشه.  خره و مییزن و زندگی نیست و خونه شما کل خاندان ما رو م

خوای باهام ازدواج کنی؟ برای سر به سر گی که میاونوقت اومدی می
 !گذاشتن و تفریح کردن برو سراغ دیگران

ای  های قهوهخیره نگاهم کرد و عجیب من اون لحظه دلم خواست اون چشم 
 !ام رو از کاسه در بیارمکشید من جدیرنگ و که داد می

ن نشست که سریع قفل مرکزی رو زد. طلبکار  دستم روی دستگیره ماشی  
 :نگاهش کردم

 چیکار میکنی؟  _

 .باید حرف بزنیم _

  !صداش زیادی جدی بود و توی سرم پر از همهمه  

امیرعلی حوصله مسخره بازیات و ندارم! نکنه دوربین مخفی نصب کردی  _
که بعدا با دوستات فیلمش رو ببینی به ریش من بخندی؟ باز کن در و  

 .گفتم 

 .باید حرف بزنیم _
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ای کشیدم و به سمتش خم شدم تا قفل مرکزی و بزنم، بازوم رو پوف کالفه
ی لبش دست کشید؛  کشید و نشوندم سرجام. شوکه نگاهش کردم، گوشه

 .ده اس این کار رو انجام میدونستم هر وقت که مستاصل و کالفهدیگه می

 :لب زد

ف من نپر تا ماجرای پشت اون  باید حرف بزنیم، پس بشین و وسط حر _
 .ام رو تعریف کنمجمله

گفت  چشم بستم تا هیجان بدنم و کم کنم. این آدم دیوونه بود! رسما می 
خواست توضیح بده. یه حالی شدم، یه حال  اون جمله رو جدی گفته و می

بخش! رسما  اش نکرده بودم. یه هیجان آرامشغریب که تا به حال تجربه
تونستم هیجان و کنار آرامش تصور  کس بود و خودمم نمیحالم یه پارادو

 .کنم 

 :با تردید لب زدم

 .خیلی خب منتظرم _

هام و شروع کرد  ترش کرده بود خیره شد به چشمبا همون اخما که جذاب 
 :به حرف زدن

ات و بگیرم و ببرم برای  من دو هفته پیش رفتم پیش دکترت تا پرونده _
ت بهم گفت نیازی به این کار نیست و تو یه راه  چندتا دکتر دیگه اما دکتر 

 .درمان داری

 :چشم ریز کردم و با دقت بهش گوش دادم 

تونی بری آمریکا تا دکتر پونا عملت کنه، البته به خودتم این و  گفت می_
 .گفته اما تو قبول نکردی 
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 :پوزخند روی لبم جا خوش کرد و لب باز کردم 

درصد ممکنه عمل موفق نشه و فقط دو  اینم بهت گفت که نود و هشت _
 درصد احتمال نوفقیت وجود داره؟ 

 :آروم سر تکون داد  

 ...آره گفت اما بهتر از اینه که بشینی تا  _

 :مکث کرد؛ انگار گفتن اون کلمه براش سخت بود. خودم ادامه دادم 

گیم که من این ریسک و قبول کردم امیرعلی تو  بشینم تا بمیرم؟ اصال می _
تونم برم آمریکا؟ میدونی چقدر هزینه داره؟ اصال بهم ویزا  کردی من می فکر
کنن؟ اون به کنارمن  دن؟به نظرت نامه اضطراری دکتر و قبول میمی

ام زحمت بدم و باعث آزارشون بشم برای  خوام بیشتر از این به خانوادهنمی
 همین بهشون از بیماریم چیزی نگفتم حاال پاشم برم آمریکا؟

 :آرومی گفت و کالفه گفت نوچ 

برمت  گم باهام ازدواج کن دیگه... خودم میخب منم برای همین می _
ات هم  دم تا خوب بشی، اینجوری به خانوادههای عمل رو هم میهزینه

 .چیزی نگفتی

تمام هیجان توی بدنم فروکش کرد. پس دلیل اون جدیت و پیشنهادش این  
 !دت کم عاشقم بشه؟ اونم کی امیرعلی بود! پسچی مگه فیلمه که توی این م 

 :پوزخند زدم 

خوای زندگیت و به خاطر یه امیدواهی به باد بدی  تو دیوونه شدی؟ می_
 !کنیچون بهم ترحم می

 :مشتش و روی فرمون کوبید و تقریبا داد زد  

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 !کنم من ترحم نمی_

کردم،  هام توی صدم ثانیه صورتم و پر کرده بودند و سکسه میاشک 
 :علی دستش رو توی موهاش کشید و زمزمه کرد امیر 

دونی من چند  خوام بهت کمک کنم همین. میترحم نیست من فقط می _
 کنم تا این تصمیم و گرفتم؟ روزه که دارم فکر می

 ...امیرعلی تو حالت خوبه؟ نکنه، نکنه  _

 :ابرو باال داد 

 !نکنه چی؟ _

 بکنم؟  یه سواستفادهمیره منم ازش نکنه فکر کردی این که داره می _

هاش رو  هاش گرد شد و رگ گردنش توی صدم ثانیه بیرون زد و دستچشم
هاش  کرد که دستمشت کرد؛ انگار با این کار داشت خودش رو کنترل می

 .توی دهن من فرود نیاد 

 :پلک بست و با لحن سردی زمزمه کرد 

ونات خورد  زنم توی دهنت که دندکنم جوری مینبات مراعات حالت و نمی _
 !ها بشه

لب گزیدم؛ خودمم فهمیدم تند رفتم اما خب من دلیل تالش و پیشنهاد   
  .فهمیدمامیرعلی و نمی

 :سعی کردم گندی که زدم و ماست مالی کنم

 ...ببخشید یهو از دهنم در رفت، من _

 :ماشین رو روشن کرد و حین حرکت خیره به رو به رو زمزمه کرد 
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 !بشنومخوام چیزی نمی _

کردم توهینم غرورش رو شکسته  چیزی نگفتم اما دلم آشوب شد، حس می
تونستم از دلش دربیارم. راه عمارت رو در پیش گرفت و یه کلمه هم  اما نمی

 .حرف نزد تا اینکه وارد کوچه شدیم

 .کمی دورتر پارک کرد و به سمتم برگشت

ج صوریه. بهت  من هنوز هم سر پیشنهادم هستم؛ مطمئن باش این ازدوا _
خوام  زنم تا بعد از خوب شدنت بری سراغ زندگیت من فقط میدست نمی
 .کمکت کنم

 .خوام زندگی تو رو نابود کنم تونم؛ یعنی نمیمن نمی_

 :بین حرفم پرید

چیز و به  نبات این تنها راهه باور کن، تنها راه... اگه قبول نکنی همه_
کنم تا یه جوری بری آمریکا  ا کمکت میگم و با پول دادن به اونات میخانواده

 .و درمان بشی

 :اخم کردم  

 کنی؟ داری تهدیدم می _

 :اونم اخم کرد 

خوام کمکت کنم و این قضیه برای من سودی نداره که  گم من میدارم می _
 .گمتهدیدت کنم؛ به خاطر جون خودت دارم می

 :در رو باز کردم و به سمتش برگشتم  
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تونم زندگی تو رو نابود کنم. برو پی  میرعلی من نمیخیاِل من شو ابی _
 !خوشگذرونیات و فکر کن نباتی وجود نداره

 :هامخیره شد به چشم

 .ات بگمخوب فکر کن نبات، اگه قبول نکنی مجبورم مریضیت و به خانواده_

توجهی نکردم و  از ماشین پیاده شدم و گیج به سمت خونه رفتم تا بلکه یه   
 .به ذهنم خطور کنه و امیرعلی رو از سرم باز کنم راه حل درست 

 

*** 

 

دونم چند ساعته که از پیشنهاد امیرعلی گذشته اما از وقتی که رسیدم  نمی
خونه روی تخت دراز کشیدم و خیره شدم به سقف باالی سرم و تموم اون  

شه و من هر لحظه گیج و  ی امیرعلی مدام توی سرم تکرار میچند جمله
 .کنم شم و بین دوراهی گیر میتر میگیج

چیز رو به  امیرعلی بهم گفته بود اگه پیشنهادش رو قبول نکنم همه
ام میگه و من یه آن از این تهدیدش ترسیده بودم؛ از اینکه  خانواده

جون و آقاجون و جانا بفهمن که دوباره قراره داغ ببینن... ترسیده  خانوم
اینکه بخوام مثل یه انگل به   بودم، من زنده بودن رو دوست داشتم اما

کرد. من  ام میامیرعلی بچسبم و به خاطر زنده بودن بهش چنگ بزنم دیوونه
دادم بمیرم تا از امیرعلی تغذیه کنم، اما  خواستم سربار باشم و ترجیح مینمی

 .ام کرده بود و باعث کالفگیم شده بودپیشنهادش زیادی وسوسه

 نبات؟_
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ر و خیال و نگاه کردن به سقف برداشتم روی  با صدای افسون دست از فک
 .تخت نشستم و به اون که دم در اتاق ایستاده بود نگاه کردم

 بله؟  _

 .گه بیا عمارت برای کمکجون میخانوم _

 .ی کار کردن نداشتم کالفه سر تکون دادم؛ اصال حوصله 

 مگه جانا و تو نیستید؟  _

 :شونه باال انداخت  

من هستم اما جانا هنوز دانشگاهه، امشبم کلی کار ریخته روی سرمون  _
 .جون خواست تو بیای کمک کنی تا  همه باهم کارا رو انجام بدیمخانوم

خسته از اصرار افسون از جام بلند شدم و رو تختی و صاف کردم و در همون 
 :حین غر زدم 

 !مونخانوم هم شورش و دراورده، هی مهمون! هی مه این صنم _

 :افسون ریزخندید 

کرد وقتی صنم خانوم داشته  ان! گلی تعریف میاین دفعه انگار خیلی ویژه _
زده شنیده که امشب دختری که قراره با امیرعلی  با آقاامیرعلی حرف می

  .ازدواج کنه رو دعوت کردند 

قلبم فروریخت و یه حس عجیب وجودم و گرفت، تنم یخ زد و حس کردم  
 :نشنید. گیج به افسون نگاه کردمهام درست گوش

 !چی؟ _

 :افسون متوجه گیجیم شد و دوباره و دو به شک تکرار کرد  
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ها وصلت کنن  دختره قراره بشه زن  گم مهمونای امشب قراره با کیانیمی_
 !امیرعلی

 :سر تکون داد و ادامه داد

مثل  کردم امیرعلی حاال حاالها زن بگیره، وقتی شنیدم راستش من فکر نمی_
 .االن تو شوکه شدم 

بغض به گلوم هجوم آورد و اون لحظه دلم خواست امیرعلی رو تیکه پاره  
کنم! ظهر میومد به من پیشنهاد ازدواج میداد و شب به یکی دیگه؟ هر چند  

که پیشنهادش به من از سر دلسوزی بود و من ردش کرده بودم اما حق  
 !نداشت اینکار و کنه

کردم خودم رو توجیه کنم و به خودم بقبولونم نفس عمیقی کشیدم و سعی 
 .که به من ربطی نداره

افسون هنوز هم کنجکاو خیره شده بود بهم و منتظر بود که باهاش برم.   
مانتوی سبز رنگم رو از روی جالباسی چنگ زدم و با انداختن یه شال مشکی  

با   و همون شلوار آدیداس طوسی رنگی که پام بود به افسون نگاه کردم و
گفتن بریم هر دو از خونه بیرون زدیم. دمپایی زرد رنگم رو پوشیدم، تیپم  

گرفته بود و بغض داشتم که برام مهم  ها شده بود اما انقدر دلمشبیه آواره
 .نبود

هوای بارونی باغ باعث شد بیشتر دلم گریه بخواد اما با تمام توانم جلوی   
  .خودم و گرفتم

داد امیرعلی  توی طبقه پایین نبود و این نشون میوارد عمارت شدیم. کسی  
 .توی اتاقشه
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خانوم طبق معمول مشغول دستور دادن بود و  وارد آشپزخونه شدیم. صنم 
جون و گلی و دخترش در تالطم کار کردن. انگار قراره دختر سفیرکبیر  خانوم

 .فت ام گر لیل بود خندهدفرانسه بیاد! از فکرم و لحن حسودم که کامال بی

سالم آرومی کردم، همه جواب دادن به جز صنم خانوم که فقط سر تکون  
 .داد 

  !دونه که من اصال از این زن گوش تلخ خوشم نمیومدخدا می 

اصال انگار این آدم متضاد امیرعلی و رفتار خاکیش بود البته که االن از  
 .امیرعلی هم شاکی بودم

ها باشه من میرم توی اتاقم"  صنم خانوم با گفتن اینکه "حواستون به کار 
 .آشپزخونه رو ترک کرد

 :جون به طرفم اومد و شروع کرد به حرف زدنخانوم

خدا خیرت بده اومدی مادر؛ کلی کار روی سرمون ریخته. بیا برو با گلی   _
 .ها رو بچین میوه

جون  ها شدیم. خانومآروم سر تکون دادم و همراه گلی مشغول چیدن میوه 
 .ها رو خریده بود دسر درست کرده بود و انواع و اقسام میوهکلی غذا و 

افسون مشغول چیدن چند نوع شیرینی شد و من از این همه تجمل بیش   
ها هستن که آرزوشونه  از پیش دلم گرفت و با خودم فکر کردم خیلی از آدم

ها و غذاها رو بخورن اونوقت اینا برای یه  ها و شیرینییک نوع از این میوه
 !عده این همه ریخت و پاش کردن و

جون که با خستگی مشغول تزیین دسرا بود  با چیدن میوه به سمت خانوم 
 :برگشتم
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 جون اینا تموم شد کار دیگه مونده که من انجام بدم؟خانوم _

 .پیرزن از خستگی نا نداشت و دلم براش کباب بود 

ون بهم کمک میکنه  کنن و افسنه مادر گلی و نازی اینجا رو جمع و جور می _
ای که اومده  خان و بکش براش ببر از موقعیزحمت غذای امیرعلیفقط تو بی

 .چیزی نخورده

 :با شنیدن اسمش تنم پر از حرص شد، لب گزیدم و زمزمه کردم

 !کوفت بخوره _

 !چی؟ _

 :ای زدم و لب گزیدملبخند مصنوعی  

 .برمجون میهیچی خانوم_

همراه ساالد و نوشابه توی سینی گذاشتم و    با حرص مقداری غذا کشیدم و
 .از آشپزخونه بیرون رفتم

 ها دوباره با باال رفتن از هرکدوم پله 

کرد. خودمم دلیلش رو  ام میاون بغض لعنتی به سراغم میومد و دیوونه
فهمیدم! سینی رو روی زمین گذاشتم و بدون در زدن در اتاق و باز کردم  نمی

 .تم و وارد اتاق شدمو دوباره سینی و برداش

روی تخت دراز کشیده بود و پتو روی سرش بود. سینی رو روی میز گذاشتم  
 :و در بستم صداش و شنیدم

 .خوام بخوابممامان گفتم حوصله ندارم، می_
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اش لبخند زدم، انگار اونم مثل من حالش خوب نبود. شاید این  از لحن کالفه 
 .فته بودخواستگاری دور از چشم امیرعلی صورت گر 

 !منم _

های گرد  خیز شد و با چشمبا شنیدن صدام تقریبا پرید و روی تخت نیم 
 :شده نگاهم کرد 

 !کنی؟ نبات؟ تو اینجا چیکار می _

 :تلخند آرومی زدم 

ی  مثل اینکه یادت رفته من ِسمَتم توی این خونه و عمارت چیه! نوه _
کنه منم اومدم نقشم و  سرایدار که گاهی اوقات نقش یه خدمتکار و ایفا می

 .ایفا کنم، برات غذا آوردم

 :اخم کرد و جدی نگاهم کرد 

 !مگه من ازت غذا خواستم؟  _

 :شونه باال انداختم  

 .منم به خواست خودم نیاوردم _

 :کالفه دستش و به صورتش کشید  

 !تو چرا انقدر زبونت تلخه دختر؟ هان؟_

 :ادامه بدماخم کردم و سعی کردم به غد بودنم  

احترامی کردم قربان! شما شب دیدار دارید با همسر  ببخشید اگه بهتون بی_
 .اتون نباید اعصابتون خورد بشه آینده

 :گیج نگاهم کرد  
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 !همسر آینده؟_

 :پر حرص نگاهش کردم 

خواد  خواد فیلم بازی کنی، امیرعلی انقدر از دستت عصبیم که دلم مینمی _
گی باهام ازدواج کن شب قراره دختری که  میات کنم! ظهر به من خفه

خوای؟! از گلوت  اتون. تو چته؟! چندتا چندتا میمادرت نشون کرده بیاد خونه
 !ره؟پایین می

 :آمیزی زد هاش کنار رفت و لبخند شیطنتباره اخمبا شنیدن لحنم به یک

 !کنیتو داری حسودی می _

زیادی حسود شده اما فکر  دونستم لحنم  هام گرد شد، خودمم میچشم
کردم؟! به من چه  کردم امیرعلی بفهمه. اصال من چرا باید حسودی مینمی

اش جواب منفی  ربطی داشت؟! من که همون صبح به اون پیشنهاد احمقانه
 !داده بودم، حاال چم بود؟

 :سرتکون دادم

گی برای خودت؟ من برای چی باید حسودی کنم؟ تازه هم همون  چی می_
 .ات گفتمظرم و راجب اون پیشنهاد مسخرهصبح ن

 :اش کمرنگ شد و دستش رو تهدیدوار بلند کردخنده

گم تو مجبوری قبول کنی وگرنه خودم  ببین نبات برای بار آخر دارم بهت می _
 !کنیکنم اونم جوری که فکرشم نمیمجبورت می

ود و من  ی صورتمون چند سانت بود. امیرعلی نشسته بجلو رفتم، حاال فاصله
ها که هر بار  هاش و وای از اون چشمدوال شده بودم. خیره شدم به چشم

 !کردمکرد و خودم دلیلش و انکار میدلم رو زیر و رو می
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 .تونی کاری بکنیکنم، توام نمیمن قبول نمی _

 :هام باال و پایین کردهاش رو توی چشمچشم

 .کنم که همین امشب بهم جواب مثبت بدی کاری می _

هام رفت. دلم از نوع لحنش زیادی جدی بود، نگاهش گستاخ به سمت لب
نگاهش زیر و رو شد؛ مثل همیشه نبود یه گستاخی و حریصی خاصی توش  

شد حرارت تنم باال بره و دلم رو زیر و رو کنه. یه جاذبه  که باعث میبود 
د و  کر خاصی بینمون ایجاد شد، یه جاذبه که انگار هر دومون و وسوسه می

کرد، با صدای بلند  برد و به یه دنیای دیگع پرتمون میحرارتمون رو باال می
شدن در سریع ازش فاصله گرفتم و باالفاصله در باز شد؛ صنم خانوم وارد  

اتاق شد و متعجب نگاهمون کرد. امیرعلی کالفه بود و قرمز و از صد فرسخی  
اگر چند دقیقه   تر.اش مشخص بود و من پریشونباال پایین شدن سینه

دیرتر رسیده بود چی؟ اونوقت احتماال ما همو بوسیده بودیم...خدا رو شکر  
 .قبل از هر اتفاقی اومد

 :با این فکر لب گزیدم، صنم خانوم به من نگاه کرد  

 کنی؟اینجا چیکار می _

 :این جمله رو با لحن بدی گفت، امیرعلی زودتر از من جواب داد 

 .خورمتونی ببریش گفتم که نمیمی غذای من و آورده بود؛_

هام  حرف با برداشتن سینی بیرون اومدم. دستسر تکون دادم و بی
 .خواست برم زیر دوش آب یخ بلکه حرارت تنم از بین بره لرزید، دلم میمی

 :ها صدای صنم خانوم متوقفم کردقبل از پایین رفتن از پله 

 .مهمونا اومدن بهتره تو پذیرایی کنی _
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دونستم این حرفش یعنی اینکه من جایگاهم و بشناسم و یه  پلک بستم؛ می 
چاره خبر نداشت که پسر  وقت خدای نکرده پسرش رو گول نزنم اما اون بی

عقلش صبح به من پیشنهاد ازدواج داده و من ردش کردم حاال هم اگه  بی
 .بوسیددیرتر رسیده بود اونوقت من و می

اشتم و بعد از ریختن چای سینی و برداشتم و  سینی رو توی آشپزخونه گذ  
جون و افسون همراه  بیرون رفتم. امروز کارم شده بود سینی بردن! خانوم

 .گلی و نازی هنوز مشغول کار کردن بودند

جون حق داشت افسون رو انقدر دوست داشته باشه؛ ده برابر ما  خانوم
 .کمک دستش بود 

 .خدا خیرش بده خوب بود که بود 

رودم فقط نگاه یه نفر به سمتم چرخید، اونم امیرعلی بود اما بقیه  با و 
پوش با دو دختر. دختر اولی  مشغول احوال پرسی بودند. یه مرد و زن شیک

روی آقای کیانی نشسته بود اما  سرش توی گوشی بود و کنار پدرش و روبه
ش  روی امیرعلی و کنار صنم خانوم و زن و شیک پودختر دومی صندلی روبه

 .رفتنشسته بود و نگاهش هر چند ثانیه یک بار روی امیرعلی می

پلکم رو باز و بسته کردم تا به اعصابم مسلط بشم، دختر خوشگلی بود و  
 !زیادی به من سر 

افکارم رو پس زدم و جلو رفتم. اول از همه به آقای کیانی تعارف کردم، به   
 :مرد کنارش اشاره کرد

 .اول به آقای شهریاری بده _
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به سمت آقای شهریاری گرفتم. یه فنجون برداشت و به حرف زدن با اقای   
کیانی ادامه داد، بعد به آقای کیانی و دختر اولی تعارف کردم. جالب بود  

 !هیچکدوم تشکر کردن بلد نبودند

بعد از اون نوبت به زن آقای شهریاری رسید. زن یه جوری نگاهم کرد که   
هام انقدر با تاسف بود که یک آن از  لباس احساس کردم لختم! نگاهش به 

 .خودم بدم اومد که چرا اینجوری اومدم

 .تشکر یه فنجون برداشتنوبت به صنم خانوم رسید و اونم بی

زدم عروس امشب  به سمت دختر دومی رفتم، همون دختری که حدس می 
 !باشه

 :به من و بعد به فنجون نگاه کرد و جدی گفت  

 .یه لیوان آب بیار خورم برام من نمی_

از لحن دستوریش لجم گرفت و دلم خواست سینی رو روش خالی کنم؛   
 .البته که خوم رو کنترل کردم و با گفتن باشه به سمت امیرعلی رفتم

خواست بگه این همه آدم توی آشپزخونه  نگاهش جستجوگر بود، انگار می 
ی رو به من ثابت  خوای چ گردی؟! میکنی؟! دنبال چی میتو چرا پذیرایی می

 :کنی؟! نگاهش طوالنی شد، زیرلب زمزمه کردم

 .بفرمایید  _

فنجون رو برداشت و نگاه گرفت؛ به آشپزخونه رفتم و یک لیوان آب پر کردم  
 .و توی ظرف گذاشتم و بیرون اومدم 

 :صداشون به گوشم رسید اول صنم خانوم شروع کرد  

 کنی دخترم؟خب آالجان جان چیکار می _
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 .فعال همش توی بیمارستانم و درگیر کارهام واال _

ماشالله هزار هللا و اکبر خانوم دکتر، امیرعلی هم همش مشغول کار توی   _
 .شرکته 

 !اش پوزخند روی لبم نشست، آره امیرعلی همش شرکت بود ارواح کله 

 :صدای آقای کیانی این بار اومد  

وقتی پدرت گفت داری  از بچگی دوست داشتم عروسم بشی، دروغ چرا  _
 .شی بیشتر راغب شدم که عروسم بشی دکتر می

 .هام سست شده بود کردم انگار قدمناخودآگاه ایستاده بودم و گوش می

 :آقای شهریاری دنبال حرف کیانی رو گرفت

 .منم دوست دارم دامادی مثل امیرعلی داشته باشم  _

 :ی حرف پدرش رو گرفت آال ادامه

ان؛ وقتی مامان گفت خود امیرعلی من و  آقاامیرعلی خیلی برازندهراستش  _
به مادرش پیشنهاد داده خیلی خوشم اومد، ولی بهتره یه مدت با هم رفت و  

 .امد داشته باشیم برای آشنایی بیشتر 

ابروهام باال رفت، امیرعلی خودش پیشنهاد داده بود؟ این آدم چه مرگش   
زد؟! چرا سکوت کرده بود و  چرا حرف نمی کرد؟بود؟ داشت با من بازی می

 !کرد؟! یعنی راست بود؟ انکار نمی

های آروم وارد شدم  سعی کردم نزنم زیر گریه و به خودم مسلط بشم. با قدم
و آب رو به سمت آال گرفتم. لیوان رو برداشت و نگاهش رو به امیرعلی  

 :دوخت 
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 نظر تو چیه یه مدت بریم بیرون با هم حرف بزنیم؟  _

خوردم و فقط نگاهم رو به امیرعلی دوخته بودم، امیرعلی  از جام تکون نمی 
هم به جای نگاه کردن به آال به من نگاه کرد و بعد نگاه گرفت و دوباره به  

 :اون نگاه کرد و لب باز کرد

خوام با  من هم اون روز توی باغ به شما هم امروز به مادرم گفتم که نمی_
 .شما ازدواج کنم

 :خانوم حرصی بلند شد صنمصدای  

 !امیرعلی_

 :توجه به مادرش ادامه دادامیرعلی بی

کنم اما اون آدم شما نیستید این روزها  راستش خودمم به ازدواج فکر می_
 !خواد با یه نفر دیگه ازدواج کنممن دلم می

 :خانوم انگار بهش خیلی فشار اومد که با صدای بلندی گفت صنم

خوان اغفالت کنن و تنها گیرت  ه دنبال پولتن و میالبد با دخترهایی ک _
 !بیارن

دونم چرا حس کردم منظورش به منه؛ شاید چون ظهر ما رو با حالی  نمی 
  .کالفه دیده بود

دوباره حال اون روز توی پارتی بهم دست داده بود، همونقدر پریشون و  
 .داغون 

 .لرزید و سرم پر از همهمه بودتنم می 
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و اغفال نکرده بودم! حتی ردش کرده بودم و خدا شاهد بود که  من امیرعلی ر  
 .براش حتی یه بار عشوه نیومده بودم

اصال دنبالش نبودم. اون بود که از سر ترحم دنبال من بود و من ردش کرده   
فهمیدم فکر کردن به پیشنهاد امیرعلی  تر از پیش میبودم. حاال بیش

 .مسخره بود 

تقریبا حس زانوهام رفت و جلوی پای آال روی   دستم رو به سرم کشیدم و 
زمین افتادم. افتادنم انقدر آنی بود که همه شوکه به سمتم برگشتند و بعد  

هاش بود که روی  صدای نبات گفتن امیرعلی توی سرم اکو شد و دست
 :هام نشست شونه

 !جان چت شد؟نبات؟ نبات _

حس  ود که زانوهام بیهوش نشده بودم اما حالم اونقدر بد باین بار بی 
 .شده بود و سرم از درد در حال ترکیدن بود

های نگرانش دوختم. این نگرانی واقعی بود  نگاهم رو بلند کردم و به چشم 
گفت باهام ازدواج صوری کن و نگرانم  اما امیرعلی کی بود؟! اون که بهم می

جمع اینجوری    خواست با آال ازدواج کنه؟ اصال چرا توی اینبود یا اونی که می
 صدام کرده بود؟ مگه من به غیر از یه خدمتکار کی بودم؟

جون و افسون هم از اشپزخونه  گیج بودم. با صدای بلند امیرعلی خانوم 
کردند. شوِک نگاهشون بیشتر به  بیرون اومده بودند و شوکه نگاهم می

کردم  هام نشسته بود. سعی  های امیرعلی بود که روی شونهخاطر دست
 .حرف بزنم و از خودم دورش کنم

  .شه لطفا برید عقبچیزی نیست. می_
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  توجه به پدر و مادرش و خانوادهاما اون انگار به سیم آخر زده بود که بی
جون شروع  توجه به خانوم کردند حتی بیشهریاری که شوکه نگاهمون می

اونم و میخواد   هایی که انگار امیرعلی عاشقمه و منم عاشقکرد به زدِن حرف
  !باهام ازدواج کنه

خواست میخش رو بکوبه و من رو مجبور به ازدواج صوری کنه و  انگار می
 .اش و خانواده شهریاری رو ببندهدهن خانواده

 :داد زد 

آره چیزی نیست فقط خوردی زمین! چرا تو اومدی پذیرایی کنی؟ به غیر تو   _
ه بگی امیرعلی خاک برسر برو  خوای ثابت کنی؟! اینککسی نبود؟ چی و می

دنبال زندگیت! من کجا تو کجا؟ بگی نگاه من فقط به درد کلفتی توی  
خوای  تونم تو رو با یکی دیگه ببینم؟ آره میخورم! بگی ببین میات میخونه

خوای بگی امیرعلی نخواه ولی خودت بهتر از همه میدونی من  این و بگی؟ می
 !خوامفقط تو رو می

خانوم بلند شد و من با  جون و چی همزمان آال و صنملند خانومصدای هی ب
 .کرد دیدن نمایش امیرعلی الل شدم اما امیرعلی بس نمی

هام و با یه حالت که انگار  جلوی پام زانو زد و نگاهش رو دوخت به چشم 
 :واقعیه و کم مونده بود خودمم باور کنم چه برسه به اطرافیانم لب زد

 !مصب خوامت المن می_

  .حس بود های اطرافیانم اما پاهام بیخواست فرار کنم از نگاهدلم می

توجه به  انگار امیرعلی حالتم رو فهمید که دست انداخت زیرزانوهام و بی
 .بقیه بلندم کرد و از در عمارت زد بیرون 
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جون انقدر شوکه بودند که از جاشون تکون  خانوم و آقای کیانی و خانومصنم
درست مثل من که خشک شده بودم. خدا رو شکر آقاجون   خوردندنمی

 .کرد بیرون بود وگرنه من و این دیوونه رو با هم شهید می

 :اش کوبیدماز شوِک زیاد حس به پاهام برگشت دستم و به شونه

 !بذارم زمین روانی _

 :لبخند آرومی زد 

 !ی زنم نشوکنم باهام ازدواج کنی حاال جرئت دار عمرا! دیدی گفتم کاری می _

 .ام برد خیال من و به سمت خونهلب گزیدم تا فحشش ندم و اون بی 

 !اینجا چه خبره؟ _

 .این صدای خسته و شوکه جانا بود، حاال فقط همین رو کم داشتیم  

 :اومدم حرف بزنم که امیرعلی لبخند به لب گفت  

 !جان خسته نباشی سالم خواهرزن_

 :ادامه دادمن رو روی زمین گذاشت و  

 !من برم بقیه رو توجیه کنم مواظب خودت باش خانومم_

توجه به جانای گیج وارد خونه شدم و به  به سمت عمارت رفت و من بی
 .اتاقم رفتم تا بلکه جلوی خودم رو بگیرم و امیرعلی رو به قتل نرسونم

 

*** 
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 |کلدانای|

 |ویک سال قبل سی|

 

هایش  رویش قطع شده بود و فقط لبشوکه بود؛ انگار صدای مرد رو به 
شنید، نه درکی از اطراف داشت! فقط یک  خورد. او نه صدایی میتکان می

  :خوردجمله در سرش چرخ می

 "حسین چاقو خورده و روی تخت بیمارستانه"

ای بود که پدرش به او گفته بود و حاال حسین در اتاق عمل و  این جمله 
همراه نوید جلوی در اتاق عمل نشسته  بخش جراحی بیمارستان بود و او 

 .فهمید هایش را نمیزد و او هیچ یک از حرفبودند و نوید یک بند حرف می

با حس لمس بازویش توسط نوید به خود آمد و دست پس کشید، از نگاه و  
آمد بارها در روستا و حتی کنار حسین متوجه  رفتار او هیچ خوشش نمی

  .کرد در دید او نباشد یخیرگی نگاهش شده بود و سعی م

 :پر حرص لب زد 

 کنید؟ چیکار می_

 :با حرکت تند نارین نوید دستانش را به حالت تسلیم باال گرفت

 .ببخشید هر چی حرف زدم جواب ندادی مجبور شدم لمست کنم _

کرد هیچ خوشش نیامد و سعی کرد کوبنده  از اینکه او مفرد خطابش می 
 :رک لب زد جوابش را بدهد سر تکان داد و

  .دیگه تکرار نکنید _
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نوید سر تکان داد اما در سر با خود فکر کرد "یه روزی تمام تنت رو لمس  
ای که کشیدم حسین به زندان  کنم، به خصوص که حاال با نقشهمی

 "!میوفته 

ها به  با یاد اینکه او کسی را اجیر کرده تا زمانی که حسین برای بردن پرونده
وا کند و کاری کند که هم حسین هم خودش چاقو بخورد  ره با او دعشهر می

 .و تا اینجوری بتواند نارین را از حسین دور کند لبخند زد

ها بود و تمام  تر از این حرفشد اما او کثیفحسین دوستش محسوب می 
فکر و ذکرش رسیدن به نارین بود، نارینی که با تمام دختران اطرافش  

 .فهمید لیلش را نمیبرایش فرق داشت و خودش هم د 

او حتی حاضر بود برای رسیدن به او عقدش کند... انقدر در فکر او مانده   
ی  خواست با ازدواج کند، دختری که چند بار دیده بودش و همهبود که می

این دیدارها طی ده روز رخ داده بود و اما این احساس سوزان به تعبیر نوید  
آید  اما آمده بود آن هم  اغش نمیکرد به سر عشق بود! عشقی که فکر می

 ...یک جور ناجور 

با صدای نارین دست از افکار شومش برداشت و نگاهش را به دختر لوندی   
 :کرد دوختتاب میکه دلش را بی

 .چجوری این اتفاق افتاده؟ آخه حسین اصال اهل دعوا نیست _

عاشق حسین  گونه نوید از لحن نگران او دل آشوب شد؛ از اینکه نارین این 
 :شد. لب باز کرد بود دیوانه می

ها اما انگاری توی راه دعواشون شده و  من فرستادمش برای بردن پرونده _
 .یارو هم مجروح شده و گفته چاقو برای حسین بوده 

 :نارین اخم کرد و تلخ گفت
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 .شناسی دیگه چرا! حسین اهل اینکارا نیستشما که حسین رو می_

 :نوید اخم کرد 

شناسمش، فکر نکنم شما هم  کنم نمیقط چند روزه با حسین کار میمن ف_
 .درست حسابی بشناسیدش

نارین نفس پر حرصی کشید و سعی کرد جلوی خود را بگیرد تا روی صورت  
 .او چنگ نیاندازد 

بعد از چند دقیقه هاله خانوم همراه شوهرش و پدر مادر نارین آمدند. پدر   
 .ها رفته بودبعد به دنبال آننارین او را رسانده بود و 

ریخت و مادر و پدرش دعا  پای او اشک میزد و نارین پابههاله زار می
 .ها آورده بود، بودگر بالیی که بر سر آنکردند و نوید در سکوت نظارهمی

باالخره بعد از پنج ساعت دکتر از اتاق عمل بیرون آمد. نارین تقریبا از جا   
رفتند. دکتر با دیدن چشمان نگران دخترک فهمید  پرید و بقیه پشت سرش 

نسوز در میان است. سعی کرد خبری که داشت را ارام بیان  پای عشقی جا
 :کند 

 .عمل با موفقیت انجام شد_

 :قرار گفتهای بلند همه شنیده شد نارین بیصدای نفس 

 تونم ببینمش؟ می _

 :دکتر لبانش را خیس کرد و با مِن مِن ادامه داد 

 ...عمل موفقیت آمیز بود اما ضربه چاقو جایی خورده که _

 :قرارتر شد نارین بی
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 که چی دکتر؟  _

 :دکتر پلک بست و بعد از چند ثانیه لب باز کرد  

اشون و از دست بدن و  ضربه چاقو باعث شده ایشون شصت درصد از ریه _
 !باید تا اخر عمر با چهل درصد ریه زندگی کنن

زانو افتاد، چه بالیی بر سر حسینش آمده بود؟ در دل خدا را  نارین روی دو  
 .صدا زد و اشک ریخت

مادرش زیربازویش را گرفت و دکتر که مانند حیوانی شوم حامل خبرهای بد   
 :بود زمزمه کرد

رن آگاهی برای بازجویی فعال  بعد از به هوش اومدنشون همراه مامور می_
 .نمیتونین ببینینش

ش را نفهمید و چشمانش سیاهی رفت، درست مثل بختش  نارین دیگر حال 
 ...که سیاه تر از هر سیاهی بود و این تازه اول ماجرا

 

*** 

 

 |نبات|

 

هام رو توی هم قفل  ام رو پایین انداختم و با استرس دستنگاه خجالت زده
 .زد ام بود و حرفی نمیکردم؛ آقاجون اما هنوز هم فقط خیره
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بود صنم خانوم چنان جیغ و دادی راه انداخته بود و  وقتی وارد عمارت شده  
بهش توهین کرده بود که پیرمرد شوکه شده بود و هر لحظه بیش از چند  

 ...لحظه قبلش شکسته بود 

جانا پر حرص و دلخور در رو روی من قفل کرده بود و خودش به عمارت رفته  
 .بود اما صداشون اونقدری بود که به گوش من برسه 

هاش برنداشته  چندین بار داد زده بود اما مادرش دست از توهینامیرعلی   
بود و ادامه داده بود و در آخر خیلی شیک دستور داده بود تا فردا وقت  

 .ندازه بیرون داریم از اونجا بریم وگرنه وسایالمون و می

ترسیدم آقاجون برای اولین بار  خجالت زده بودم و دل توی دلم نبود، می 
بلند کنه که حقم داشت اما آقاجون تنها کاری که کرده بود اومده  دست روم 

 !روم و بهم زل زده بود بود توی اتاق و نشسته بود روبه

با شنیدن صداش ضربان قلبم باال رفت و استرسم بیشتر شد اما با حرفی که  
 :نشناس بهم دست داد زد غم توی دلم نشست و حس آدمی نمک

امی،  نتی هم نیست چون تو جیگرگوشهبرات خیلی زحمت کشیدم، م  _
خونمی، جونمی، یادگار نارینمی اما باباجان تو که عاشق شده بودی چرا اول  

 .به ما نگفتی؟ عشق که گناه نیست

بغض گلوم و گرفت، اومدم بگم چه عشقی چه کشکی که آقاجون حرفش و  
یگه سفر  هاش بود انگار به یه زمان د ادامه داد، یه لبخند پر از درد روی لب

 !کرده بود

یادمه وقتی از مادرت پرسیدم عاشق شده یا نه یه لبخند ملیح زد، حالتش   _
مثل االن تو بود! سرش رو پایین انداخته بود و سرخ شده بود. بهم گفت هر  

 .دیدمچی شما بگین اما من دل دخترم رو می
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د  ش نداخت و پر از شور میهاش گل میدید چنان گونهوقتی حسین و می 
 ...ترین آدم جهانهکه انگار خوشبخت

ابروهام باال پرید و نگاهم شوکه خیره شد به آقاجون، گفت حسین؟! اما اسم 
 !بابای من نوید بود نه حسین، یعنی مادرم قبل پدرم عاشق بود؟

 :گفت؟ گیج نگاهش کردم و لب زدم چی داشت می

 !آقاجون منظورتون چیه؟ حسین کیه؟  _

کرد، انگار که خودشم از اینکه انقدر غرق گذشته شده و  آقاجون هول نگاهم  
 .چیزی رو گفته که نباید شوکه بود 

 :سعی کرد سریع قانعم کنه 

ام  اش شوکهمنظورم نوید بود باباجان، انقدر از حرفای اقاامیرعلی و خونواده_
که به جا نوید گفتم حسین! حسین دوست نوید بود! رفتم به گذشته و  

 .اشتباهی اسمش و آوردم یادش افتادم و 

گفت و دلیلی  آروم سر تکون دادم و قانع شدم، آقاجون هیچوقت دروغ نمی 
 !برای دروغگویی وجود نداشت

هاش زبر بود و این زبری به واسطه  دستش روی دستم نشست، دست 
های مردی که انقدر  زدم پشت دستکشیش بود و من باید بوسه میزحمت

از طرف صنم خانوم و آقای کیانی حکم کالهبردار بودن  کار کرده بود و در آخر 
رو پیشونیش نشسته بود. سعی کردم بغضی که توی گلوم نشسته بود رو  

 :مهار کنم لب زدم 

 ...آقاجون من... یعنی امیرعلی_

 :هوا به آغوش کشید آقاجون پشت دستم رو نوازش کرد و من رو بی
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که شدم. به خودم گفتم  خانوم و شنیدم شوراستش اولش که حرفای صنم_
نبات من دختری نیست که عاشق پسری مثل امیرعلی بشه اما بعد از چند  

لحظه فهمیدم امیرعلی با امیرعلی چند ماه پیش فرق کرده... انگار مرد شده،  
تو روی همه ایستاد و از عشقش دفاع کرد و در مقابل تهدیدهای پدرش سر  

هم نیست ما رو از اینجا بندازن  خم نکرد! امشب من یه مرد دیدم دخترم، م
کنم براتون یه جای درست و حسابی بگیرم. تو  بیرون نه وقتی که سعی می

کنم و اون  حرف دلت و بگو من پشتتم، تو اگه بخوایش من مخالفتی نمی
ی این ثروت تا با تو باشه  کنه به همهپسر امشب به من گفت پشت می

شش و بکنه که تو رو خوشبخت  راستش خوشم اومد اما اون باید تمام تال
 !خوایش یا نه؟کنه. حاال بهم بگو ببینم می

لب گزیدم و خودم و بیشتر توی آغوشش مچاله کردم. آغوشی که حس   
کردم یه کوه پشتمه. دو دل بودم  داد و با لمسش حس میامنیت بهم می

ش یه  خودمم بدم نمیومد به دل امیرعلی راه بیام، برم آمریکا برای عمل و فوق
  !دادمازدواج صوری بود که با اینکار رسما صنم خانوم و دق می

ام گرفت و یاد پیامی که امیرعلی یک ساعت  از این همه بدجنسیم خنده
 :پیش بعد از تموم این دعواها برام فرستاده بود افتادم 

گیرم ات یه خونه میخوام کمکت کنم لج نکن، قبول کن برای خانوادهمن می"
برم برای درمان و سالم  کنم و تو رو میربزرگت و بند میو دست پد

 ".گردونمبرمی

 :در جواب این پیام براش فرستاده بودم

خوای؟! تو چرا انقدر خوبی؟! تو اون امیرعلی عیاش  در ازاش چی می "
 "!خوای امیرعلی؟کنی؟! چی مینیستی! چت شده؟! چرا کمکم می
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 :ه بود، وقتی نوشته بودو اون که با همون چند جمله نرمم کرد

خوام کاری کنم که درمان  خوام باعث اتفاق افتادن یه معجزه باشم! میمی "
دم تا خودت  بشی و هر دو به قسمت و معجزه ایمان بیاریم. بهت قول می

 "نخوای بهت دست نزنم و بعد از درمان برم پی کارم

ه بود. یعنی اون  کرد اون یه تیکه که گفته بود تا خودت نخوای، زیر و روم
 !گفت، بهم کشش دارهخواست؟ نگاه ظهرش توی اتاق که این و میمی

 .گفت قبول کن، برو تا تهشته دلم یه حسی بود، یه حس که می

 :چشم بستم و توی دلم زمزمه کردم 

رم پی چیزی که سر راهم قرار  سپرم و میخدایا خودم و به خودت می _
 .ریسمان تا ایمان بیارم به معجزاتت زنم به این  دادی، من چنگ می

 :با صدای آقاجون به خودم اومدم 

 نگفتی باباجان نظرت چیه؟ _

 :اش تکیه دادم و زمزمه کردمسرم رو روی سینه 

 .هر چی شما بگید_

 :آقاجون آروم خندید و زمزمه کرد

زنم و اگه  کشی با امیرعلی حرف میریم و من بعد از اسبابفردا از اینجا می_
های  خودش و بهم اثبات کرد اجازه میدم بیاد خواستگاری. با تموم مخالفت

کنم و  اش ردش نمیاش پشتت وایساده پس منم به خاطر خانوادهخانواده
 .کنمتنهایی قبولش می

 .لبخند زدم و خدا رو شکر کردم به خاطر داشتن همچین پدربزرگی
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*** 

 

 |حسام|

 

 :ب زدمنگاه گیجم و دوختم به امیرعلی و ل 

 !خوای بکنی؟چیکار می_

 :هاش رو توی هم پیچید و با همون حالت مظلومانه پچ زددست 

 شه باهام بیای؟ خوام برم خواستگاری نبات، میمی _

شنوه! با اینکه برای بار  هام اشتباه میکردم گوشسر تکون دادم؛ حس می 
نم و یا قدرت  بیکردم دارم خواب میکرد حس میدوم این جمله رو تکرار می

شنواییم رو از دست دادم! نیشگونی از کنار پام گرفتم تا از بیدار بودن خودم 
 .مطمئن بشم 

هاش، این  با حس درد صورتم و جمع کردم و جدی چشم دوختم به چشم
 .ها زیادی مطمئن بود چشم

شناسیش! یعنی  خوای بری خواستگاری نبات؟ تو همش دو ماهه میتو می _
خوای بری  ات میدر عاشق شدی که با وجود مخالفت خانوادهطی دو ماه انق
 !خواستگاریش؟ 
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اش مثل  پاهاش رو بلند کرد و روی کاناپه گذاشت. طبق عادت همیشه 
کشید دستش رو توی  هایی که کالفه بود و دست توی موهاش میوقت

 :موهاش کشید و لب زد 

خوام برم و پدرم می خوام برم خواستگاریش! با تمام مخالفتای مادرآره می _
اش رضایت بگیرم و توی همین ماه هم عقدش کنم. همینقدر  از خانواده

 عجول! حاال بهم بگو میای یا خودم تنها برم؟

 :شونه باال انداختم  

 چرا من؟ _

 :لبخند زد 

چون تو جای برادر نداشتمی. چون تو تنها کسی هستی که اگه بیای  _
 گه! حاال باهام میای داداش؟ ش تو نمیخواستگاری و بعدا مادرمم بفهمه به

کنه. دلیل این همه عجله رو  کردم داره یه چیزی رو پنهان میحس می 
فهمیدم! امیرعلی با همیشه فرق داشت، انگار که پشت این عجول بودن  نمی

 .دلیل خیلی مهمی بود

گه اما امیرعلی  دونستم تا خودش نخواد چیزی نمیچیزی نپرسیدم چون می
گفتم. امروز تازه به تهران رسیده بودم و تمام  اونقدر برام مهم بود که نه نمی

این چند روز پا به پای رییس بزرگ کار انجام داده بودم، قرار بود یه محموله  
ام کرده بود اما با این حال  بزرگ و رد کنیم و مراحل انجامش خیلی خسته

 .تونستم به امیرعلی نه بگمنمی

 :کنجکاو پرسیدم 

 گفتی به پدربزرگش گفتی؟ _
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 :آروم سر تکون داد  

کشی کردن و االن توی یه باغ  که مال  ی پیش از عمارت اثاثآره، هفته_
آشناهای هومنه به واسطه من سرایدارن. تا دیدم تو اومدی رفتم توی اتاق و  

  .جا شدن گفتم بیام گفت بیا بهشون زنگ زدم گفت جابه

 ؟ موندی عمارت؟ از کی اومدی اینجا؟ خودت کجا رفتی این چند روز_

 :سر تکون داد  

های مامان و بابا زدم  توجه به بحثهمون شب یه چمدون برداشتم و بی_
بینی وسایلم پخش و پالس این بهم ریختگی  بیرون و اومدم اینجا. مگه نمی

 .مال چند روزه

 :سر تکون دادم 

 !بینم کوالک کردیآره می _

 :خندید 

 !خونه حاجی کوالک نیست طوفان زده به  _

به زبون درازیش خندیدم و از جام بلند شدم و به سمت حموم رفتم و در   
 :همون حین گفتم 

میام اما باید دوش بگیرم و حاضرشم توام حاضرشو.  فقط امیرعلی کیانی  _
 بزرگ از ارث محرومت نکنه؟ 

 :پوزخند زد

خوان من با  می شون!من به اندازه کافی دارم، خسته شدم از امر و نهی _
دختر شهریاری ازدواج کنم اما کور خوندن حاضرم با سرمایه خودم کار کنم  
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اما دیگه پا تو شرکت نذارم. اونقدری هم پول دارم که بتونم یه نسل بعدمم  
ام احترام بزارن،  تامین کنم. ارثشون مال خودشون فقط یاد بگیرن به خواسته

 !نشد من موندم چرا مادرت براشون درس عبرت 

ی آخر و آروم گفت و دل من پر از افسوس شد، یکی از دالیلی که  جمله
بخشیدم همین بود. اینکه با وجود ظلمی که به  ام و نمیپدربزرگ و خاله

کردند و  مادرم کرده بودند و طرد شدنش هنوز هم از باال به همه نگاه می
  .دونستن وصلت با هم اندازه خودشون و خوب می

هام رو در آوردم و زیر دوش آب گرم وایسادم. با  م و لباسوارد حموم شد
 .حس آب گرم روی عضالتم خستگیم کمتر شد

ده روز بود که گوشیم خاموش بود و با جانا حرف نزده بودم و به واسطه   
همین از این اتفاقات خبر نداشتم و پیامی هم مبنی بر خواب دیدنش از  

عجیب بود اگه بگم دلم براش تنگ  دریافت نکرده بودم که بهش زنگ بزنم. 
خواست  کرد و دلم میشده بود؟ یه دلتنگی خاص که وجودم و پر از تَنِش می

 .فقط نگاهش کنم 

خبر از اینکه دلتنگی  حس خاصی بهش نداشتم فقط دلتنگش بودم! بی 
 ...های دنیاست ی حسشروع همه

 .حوله پوشیدم و بیرون اومدم  

حاضر بود با دیدن تیپ رسمیش و زود حاضر  امیرعلی کت و شلوار پوشیده  
ام گرفت، امیرعلی در عرض چند روز نبوده من یه امیرعلی  شدنش خنده

دیگه شده بود! و جالب بود اگه بگم مطمئن بودم پشت این عجله یه چیزی  
کرد و یا بهش حس امنیت  به جز عشقه! انگار داشت به نبات کمک می

  .دم و افکارم رو پس زدمداد اما چه کمکی؟! سر تکون دامی
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خبر از اینکه امشب قراره از  منم کت و شلوار پوشیدم و حاضر شدم. بی
 ...رازهایی پرده برداشته بشه که دیدگاهم رو به زندگی تغییر بده

 

*** 
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 «فصل پنجم:پدرِ من مادرِ تو »

 

 :خیره شدم به دسته گلی که سرتاسر نرگس بود و با لبخند گفتم 

 زیادی بزرگ نیست به نظرت؟ _

ی شیرینی و به دستم داد و خودش دسته گل و  امیرعلی لبخندی زد و جعبه
 :برداشت و گفت 

 !کردم کوچیکه تازه من فکر می_

 :ابرو باال دادم 

ی قفسه  سی تا شاخه گل نرگس با دو پیچ کمه؟ این اندازه کل فاصله _
 سینه تا سرته! حاال چرا نرگس؟ 

 :دش تبدیل به تلخند شدحس کردم لبخن 

 .اش خونده بودمتوی دفترچه _

 :کنجکاو پرسیدم 

 !ای؟دفترچه؟ چه دفترچه _

 :احساس کردم رنگش پرید 

 .هیچی بریم دیگه دیر شد  _

دونم من زیادی مشکوک شده بودم یا واقعا یه  سر تکون دادم، نمی آروم
 !لنگید؟ جای کار امیرعلی می

 .شیرینی دست من بود و دسته گل دست اون  از ماشین پیاده شدیم، جعبه  
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تیپمون تقریبا شبیه هم بود و طرز ایستادنمون من و یاد پت و مت   
 :نداخت. با این فکر ریز خندیدم، امیرعلی نگاهم کرد می

 خندی؟ نکنه زیپم بازه؟ چرا می _

 :آروم سر تکون دادم 

 !آره تا فیها خالدونتم پیداست _

شلوارش دوخت و با دیدن بسته بودنش چپ  هول نگاهش رو به زیپ  
 :چپ نگاهم کرد 

 !شه خوردتا حاال امشب شیرین شدی همیشه با یه مَن عسل هم نمی_

 :سر تکون دادم

 .آخه دیدم تو شیرینی دوست داری گفتم شیرین شم _

 :شیطون سر تکون داد  

 !جوِن تو من فقط نبات دوست دارم _

 :ریزخندیدم 

 .آقای مت  زنگ در و بزن پام خشک _

 :گیج نگاهم کرد  

 مت؟ _

 :سر تکون دادم 

 .آره پت و مت شدیم رفت  _

 .آروم خندید و زنگ رو فشرد  
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صدای ظریف جانا توی گوشم پیچید و دلم یه حال عجیبی شد، من دلتنگ   
 .این صدا بودم و انکاری وجود نداشت

 .ماییم _

 .شداین صدای امیرعلی بود که جواب داد، در با صدای تیکی باز  

هایی محکم به سمت خونه  وارد باغ شدیم؛ سرسبز و خوش آب و هوا با قدم 
سرایداری که با عمارت اصلی یه صدمتری فاصله داشت رفتیم. جای قشنگی  

 .بود

 :زمزمه کردامیرعلی آروم 

حسام من چیزی یادم رفت تو حواست باشه بهم گوشزد کنی از مهریه و   _
 .شیربها و تمام این حقا

دونستم چون تا حاال  سر تکون دادم، اما در اصل منم زیاد چیزی نمیآروم  
  !خواستگاری نرفته بودم

ی شیرینی رو توی یه دستم گرفتم و  گوشیم زنگ خورد، وایسادم جعبه
 :موبایل و در آوردم. رییس بزرگ بود، امیرعلی وایساد و به سمتم برگشت 

 .بیا دیگه_

 .مهمی باشهدادم، ممکن بود کار باید جواب می 

 .تو برو تو من میام  _

 ...اما_

 .برو امیرعلی دو دقیقه دیگه میام _

 .آروم سر تکون داد و رفت
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 :جواب دادم 

 بله؟_

 .امشب ساعت دوازده بیا انبار شماره سه _

 :ابروهام باال رفت 

 اتفاقی افتاده قربان؟ _

نگهداری  نه یه محموله مخفی داریم، یه سری دختر که توی این انبار  _
جاییشون  شن فردا قراره بفرستیمشون مرز میخوام بیای و بهم برای جابهمی

 .کمک کنی

 یعنی بریم مرز دوباره؟ _

 .شهنه فقط چندتا ریزه کاریه بیا بهت میگم پشت تلفن نمی _

 .چشم قربان  _

 فعال  _

  خداحافظ _

توضیح  گوشی و قطع کردم و یه پیام برای سهیل فرستادم و راجع به محموله
 .اشون رفتمدادم و بعد گوشیم رو توی جیبم گذاشتم و به سمت خونه

هام داخل شدم و  در باز بود، یاهللا نسبتا بلندی گفتم و با در آوردن کفش 
کرد.  نگاهم قفل شد به نگاه پیرمردی که با بهت و پریشونی خیره نگاهم می

 .کردیه ناباوری خاص توی نگاهش بود که گیجم می

کردند اما نگاه پیرمرد و  سالم کردم، همه ایستاده بودند و نگاهم می آروم 
 .پیرزن عجیب بود 
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 :پیرمرد دستش رو ناباور روی چشمش کشید و لب زد 

 !حسین_

 :هام گرد شد و بعد از چند ثانیه این بار پیرزن تکرار کردچشم 

 .حسین _

نبات هول به سمتش  بعد از گفتن این اسم روی زمین افتاد، جانا و افسون و  
توجه به پیرزنی  کرد و پیرمرد بیدویدند و امیرعلی فقط شوکه نگاهمون می

هوش بود نگاهش مونده بود به منی که ایستاده خشکم زده  که تقریبا بی
 .بود

 :دوباره لب زد 

 شه! چجوری ممکنه؟ باورم نمی_

 :پیرزن چشماش و باز کرد و زیر لب و پشت سر هم تکرار کرد 

 !نحسی _

 :نبات گیج نگاهش بین ما سه نفر رد و بدل شد و رو به پیرمرد گفت  

گید  آقاجون حسین کیه؟ این اقا حسامه پسرخاله امیرعلی چرا هی می _
حسین؟ این آدم کیه که اون روزم گفتید مادرم عاشقش بوده اما بعد حرف  

 !رو پیچوندید

 :دوخته بود لب باز کردمقبل از پیرمرد که حاال متفکر نگاهش و به نبات  

 حسین پدر منه اما شما از کجا میشناسیدش؟ _

 :پیرمرد جلو اومد و زیرلب زمزمه کرد 

 !هللا اکبر، بعد از سی و یک سال؟ خدای من تقدیر غیرقابل باوره _
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 :جانا کالفه گفت

گه؟ بابای  شناسیدش؟ نبات چی میآقاجون شما بابای حسام و از کجا می_
 مادرم داره؟  حسام چه ربطی به 

صداش لرزون بود، انگار اون هم عین من توی سرش غوغا بود و با همون  
ی نبات حدسای زجرآوری توی سرش  حسین گفتن پدربزرگش و جمله

هایی که با وجود  هاش، خوابپیچیده بود و ربطش داده بود به دلیل خواب
 !دلیل نبود ای نامعلوم انگار بیگذشته

ی جانا شد و حس کرد یه چیزی بین  اندازهتگی بیپیرمرد انگار متوجه آشف 
من و اونی که پر بغض به من خیره شده هست که سعی کرد جو و اروم کنه  

 :و به منی که هنوز کنار در بودم اشاره کرد

 .بیا بشین پسرم، بشین تا بگم  _

جلو رفتم و کنار امیرعلی نشستم، پیرمرد کنار همسرش نشست و نبات و  
و امیرعلی پر سوال خیره شدن بهشون درست مثل من که  جانا و افسون 

خیره بودم بهشون اما یه حدسایی میزدم، یه حدسایی که برام غیرقابل باور  
 ...بود

 

*** 

 

 |ویک سال قبل سی|

 |کلدانای|
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اش را به نوید دوخت و سعی کرد کلماتش را هضم کند اما  نگاه بهت زده
توانست  گفت؟! چرا نمیمرد چه میانگار در نفهمی مطلق رفته بود! این 

توانست به جز شغال نام دیگری بر روی  ی او را هضم کند؟! چرا نمیخواسته
 !خواست؟او بگذارد؟! از او چه می

بعد از یک ماه که حسین در زندان بود حاال او را تنها کنار چشمه گیر   
زندان آزاد  گیرم و حسین را از گفت به خاطر تو رضایت میانداخته بود و می

کنم اما چرا به خاطر او؟! مگر او چه اهمیتی برای نوید داشت؟! سعی کرد  می
ی منظورش شده بود  باری دیگر از او توضیح بخواهد هر چند که دیگر متوجه

 !و فقط خودش را به نفهمی زده بود 

 خواید؟ شم میشه یه بار دیگه دقیق بگید چی میمن... من متوجه نمی _

هوسناکی زد؛ چقدر که دوست داشت موقع حرف زدن آن  نوید لبخند   
های زیبا را به کام بکشد و اینگونه منظور خودش را برساند اما سعی کرد  لب

 :فعال دست نگه دارد و فقط توضیح دهد 

ای که حسین و انداخته زندان  تونم از اون شاکیاس، میمن حرفم یه کلمه _
 !رضایت بگیرم به خاطر شما

 .خوام توضیح بدیدبار دیگه هم گفتید من می این رو یه _

 :نوید دستانش را روی سینه جمع کرد و جدی گفت

تونم کاری کنم که بیاد و یه زندگی  تونم کاری کنم حسین آزاد بشه، میمی _
اش زیاد  دونید با اون وضعیت ریهدونم که میعادی داشته باشه. می

ایت بگیرم. گفتم به خاطر شما  خوام رضتونه توی زندان باشه، منم مینمی
 .خوامچون در ازاش از شما یه چیزی می
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دانست که نارین از نبود حسین و ندیدنش و رفتن  این مرد زیرک بود، می 
به زندان در این یک ماه چنان زجری کشیده که حاضر است به خاطر آزاد  

 .شدن مردی که عاشقش شده هر کاری بکند

کند اما خبر نداشت با  خاطر حسین هر کاری میدانست نارین به او می 
تواند جسم او را داشته باشد و روح او همیشه  اش فقط میگفتن خواسته

 .کنار حسین در پرواز است 

 :اش را به زبان آورد شرمانهی بیلب تر کرد و خواسته 

شه به شرطی که تو مال من باشی،  خوام مال من باشی، حسین آزاد میمی _
 !زن من شو ولش کن و

قلب نارین یک آن نزد؛ دور و برش را نگاه کرد و با ندیدن کسی اطرافشان  
ی خاطرات گفته بود و حال به جای حسین  همانجایی که روزی به آن چشمه

 :رویش بود داد کشیدنوید روبه

گی؟! من زن حسینم عوضی! تو رفیقش بودی چرا این حرفا رو  چی می _
 !زنی؟می

 :منتظر چنین واکنشی بود نوید پوزخند زد؛

ی محرمیتتون تموم زنش بودی خانوم؛ یه ماهه که زندانه و مدت صیغه _
خوای پای یه پسر آس  شده تو دیگه زنش نیستی! تو یه دختر احمقی که می

گی  تونه نفس بکشه وایسی، به من میو پاس که دیگه حتی درست نمی
چاقوکشی کرده. اون رفیق من  عوضی؟ عوضی اونه که با وجود داشتن تو 

 .تونم آزادش کنم خوامت که به خاطر تو مینبود و من اونقدر می

ی  پروا یقهچند قدم از هم فاصله داشتند آن چند قدم را نارین پر کرد و بی 
 :او را کشید 
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 !حق نداری بهش توهین کنی، حق نداری _

خواست به  ه میای بود ک نوید از جسارت او لبخند زد؛ حالتش شبیه جوجه 
  .اسخبر از اینکه آن جوجه برای ببر یه لقمهببر حمله کند بی

از جایش تکان نخورد و به جای آن جدی زل زد در آن جنگل سبز که از همان  
روز اول از او دل برده بود؛ چشمانش گاهی شبیه جنگل بود گاهی شبیه  

 .توانست این را درک کندزمرد و فقط نوید می

 :لب زد 

ها  دونی که باید مدتگه یه ماه دیگه توی زندان بمونه ممکنه بمیره! میا _
تحت درمان باشه و به نفعشه آزاد بشه پس بهم یه بله بگو و بذار زنده  

 .باشه

  .هایش چکید نارین از او فاصله گرفت و اشک روی گونه 

گذاشت حسینش بمیرد یا برای زنده بودنش  کرد؟! مییعنی باید چه کار می
 !گذشت؟ز او میا

 :لب گزید 

 .باید فکر کنم_

 :رحمانه زمزمه کردنوید بی

 .من صبرم کمه فقط تا فردا وقت داری_

 :نارین پر بغض گفت 

حتی اگه راضی بشم، همیشه ازت متنفر خواهم بود و از این ازدواج  _
 .کنمپشیمونت می
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 :نوید لبخند زد  

 !دم عاشقت کنم تو بله رو بگو قول می _

 :قدم به قدم از او دور شد و در دل زمزمه کردنارین  

 .من فقط عاشق یه نفرم و حاال باید به خاطر اون از خودش بگذرم_

دانست و کاش انقدر فداکار نبود! ای کاش به خاطر  جوابش به نوید را می 
کرد تا او آزاد شود، اما او  گذشت و کمی صبر میحسین از خودش نمی

مریض از دست برود. دو سال زندان حکم کمی  ترسید حسین با آن ریه می
 .شد داد تا چند روز آزاد مینبود ولی اگر شاکی رضایت می

  !در دل مطمئن بود فردا به نوید جواب مثبت خواهد داد 

روی چشمه نشست و لبخند زد، او هم از چشمان  نوید در آن سمت روبه
 .گریان دخترک جوابش را فهمیده بود 

دانست به جز نفرت چیزی نصیبش  داد عاشقش کند اما نمیبه خود قول  
 !شودنمی

ی شاکی رفته بود  بارها نارین همراه هاله خانوم برای گرفتن رضایت به خانه 
ها گفته بودند اگر رضایت دهند  با اینکه شاکی خود نیز در زندان بود آن

بش  اش قبول نکرده بودند و چیزی نصی دهد خانوادهحسین هم رضایت می
پذیرفت و وای از  نشده بود و حاال تنها راه نوید بود و باید پیشنهادش را می

 !فهمید نارینش به خاطرش چه کردهدل حسین که اگر می

 

*** 
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زده چشمانش را به زیر انداخت؛ روی نگاه کردن به  سرافکنده و خجالت
پدرش را نداشت! مش رحمت با این حرکت نارین اخمی از گنگی رفتارش  

 :د و با کنجکاوی لب باز کرد کر 

چی شده دخترم؟ چرا انقدر حالت خرابه؟! چرا به چشمای بابا نگاه   _
 کنی خوشگلم؟ نمی

تر شد، حسین هم مانند پدرش به او  بغض نشسته در گلوی نارین سنگین 
تر بود  بخشگفت خوشگلم! خدایا مرگ از این لحظات برای دخترک لذتمی

ثمرش مجبور بود که به دل نوید راه بیاید و  شق بیاما مجبور بود، به خاطر ع
 .هایی را بزند که حقیقت نداشت حرف

اش کشید و با صدایی که به زور شنیده میشد  زبانش را روی لبان خشکیده 
 :با همان سر پایین گفت 

 !خوام نامزدیم و با حسین بهم بزنممی _

؟! او عشق را  مش رحمت یخ زد، حس کرد اشتباه شنیده. چطور ممکن بود 
 !خواست چه کند؟ در نگاه دخترکش دیده بود اما حاال می

 :نامطمئن لب باز کرد 

 !خوای چیکار کنی؟می_

نارین تمام جرئتش را جمع کرد و سر بلند کرد و خیره شد به چشمان پدرش  
و برای اولین بار خیره در چشمان او دروغ گفت آن هم بزرگترین دروغ  

 !اش رازندگی
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خوره بابا، حسین یه مرد با یه  ام و کردم حسین به درد من نمیمن فکر  _
خوام باهاش ازدواج  داره من دیگه نمیجسم ناقصه و از همه مهمتر سابقه

 .کنم 

مش رحمت لب گزید؛ این کار را نه برای خجالت یا عصبانیت بلکه برای  
ان  هایش چشممطمئن شدن از بیدار بودن اینکار را کرد و با حس درد در لب

 :اش را به نارین دوخت پر از غم

ناامیدم کردی... خیلی ناامید! من و مادرت کل زندگیمون وفاداری و بهت   _
شه که با اولین مشکل از کسی که  گوشزد کردیم اما حاال تو؟ باورم نمی

 .عاشقش بودی گذشتی

وفا دیده شدن در  اشک در چشمان نارین حلقه زد و چقدر درد داشت بی 
گفتند همین لحظه به خاطر حسین خودش را ری! اگر به او میعین وفادا 

داشت تا مردش نفس  کرد و دست از نفس کشیدن برمیبکشد درنگ نمی
فهمید حتی پدرش مگرنه او را  بکشد اما هیهات که هیچکس این را نباید می

 .کردنداش منصرف میاز تصمیم

 :پلکش را باز و بسته کرد و محکم گفت 

 .رو گرفتم شمام لطفا این حلقه رو پس بفرستیدمن تصمیمم  _

هیچ حرفی  انگشتر را از دستش بیرون کشید و جلوی پدرش گذاشت و بی 
بیرون رفت، حلقه را داده بود اما گردنبند یادگاری حسین جایی روی قلبش  

 !نبض میزد

شناسد.  مش رحمت آه جانسوزی کشید، حس کرد دیگر دخترش را نمی 
ای  های نارین بازیفهمید حرفهوس بوده اما ای کاش میحس کرد عشق او  

 ...گرفت بیش نیست و جلوی او را می

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

  .خوردفهمید و سرنوشت انقدر تلخ رقم نمیای کاش می 

اش مانند بادامی  سرنوشتی که تازه شروع به رقم خوردن کرده بود و تلخی
 .کرد تلخ کامشان را تلخ می

*** 

 

ای که مادرش به او  درون دستش و برای بار هزارم جملهی خیره شد به حلقه
 :گفته بود در ذهنش تکرار شد

متاسفم پسرم اما دیروز پدرش حلقه رو پس اورد و گفت بهت بگم این  _
 !چیز تموم شدهخواسته نارین بوده و همه

کرد مرده و روحش درون جسمش زندانی شده و هر لحظه برای  حس می 
  !کندلحظه شماری میپرواز کردن به آسمان 

فهمید انقدر سریع این اتفافات  چیز نمیجان در بدنش نمانده بود، هیچ
 .افتاده بود که هنوز شوکه بود

تر از  هایش سرازیر شد و حالی غریبپلک بست و قطرات اشک روی گونه 
 .مرگ به او دست داد

سیب  اش آاش کشید، دکترها گفته بودند ریهی سینهدستش را روی قفسه 
 .ای از قلبش را از دست داده بود دانست که او انگار تکهدیده اما خدا می

اش  سلولی کنارش روی تخت نشست و دست بر روی شانهپیرمرد هم 
 :گذاشت

 !چی شده پسرجون چرا گریه میکنی؟ خیر سرت مثال مردی _
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ای که حکم مرگش را  های حسین نشست و خیره به حلقهپوزخند روی لب 
 :ب باز کردداشت ل 

خوادش عموجون مرد کجا بود؟ مردی  من حالم شبیه مجنونیه که لیلی نمی_
 !که عشقش ترکش کنه که الیق اسم مرد بودن نیست

 :های سوزناک او اخم کرد و لب باز کرد پیرمرد از حرف 

اشکات و پاک کن مجنون اینجا گریه کنی برات بد میشه اونوقت همه  _
 .شن سوارت می

 :ل شونه باال انداخت خیاحسین بی

من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، یه چشماش مال من بود که   _
دیگه اونم ندارم حاجی، این انگشتر هم خار چشممه هم یادگاری... برای  

 !کسی که چیزی برای از دست دادن نداره ترس معنا نداره

انی  پیرمرد حال او را درک کرد، خودش نیز چند سال پیش به خاطر زند
 .شدنش از سوی معشوقش ترک شده بود

سعی کرد به گریه کردنش گیر ندهد و رو به مردانی که متعجب و مانند   
 :شغال خیره به حسین بودند لب باز کرد

این جوون تحت حمایت منه کسی چپ بهش نگاه نکنه! برسید به   _
 .کارتون

د و او رفته بود  همه نگاهشان را از حسین کندند، پیرمرد از او حمایت کرده بو
ترین و پرنفوذترین زندانی اما انگار حواسش نبود و برایش  زیر دین خشن

 !مهم نبود و جایی میان چشمان نارین گم شده بود
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کرد  آخرین دیدارشان را به خاطر آورد، چقدر آن روز زنده بود و حاال حس می 
 !کشدایست که نفس میمرده

 

اخته شده و درست رنگ چشماته! تا  نگین این گردنبند از یشم سبز س _"
دیدمش یاد تو افتادم و خریدمش به جبران اینکه به خاطر مشغله من و  

 رفتنم به شهر عقدمون عقب افتاده حاال آشتی میکنی چشم جنگلی؟ 

نارین پر عشق نگاهش کرد؛ تمام عصبانیتش از عقب افتادن عقد از بین    
وانست از او عصبانی بشود؟ این  ترفته بود . این مرد چه داشت که حتی نمی

 عشق چگونه انقدر ریشه دوانده بود؟ 

برانداز را به نمایش گذاشت و دل حسین  های خانهلبخند زد و آن چال گونه
 :را برای بار هزارم برد 

 .خیلی خوشگله ممنون_

حسین پشت به او ایستاد؛ دستانش را زیر روسری او برد و لرزش تن نارین   
هیجان دخترک او را هم به هیجان انداخت اما بر خود مسلط  را حسین کرد  

 :شد و گردنبند را دور گردنش انداخت و همانجا کنار گوشش لب زد 

 !ترینی دلبرتو خوشگل _

ی او  ی او را بوسید و خود را با خجالت به سینهنارین چرخ زد و گونه 
این   چسباند. حسین بلند خندید و آن لحظات فقط چشمه بود که شاهد

هوا و  لحظات نابود بود. نارین خود را بیشتر به او چسباند از این کارهای بی
 .آمدهای بعدش خوشش میخجالت

 :حسین فرق سر او را بوسید

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 .دلم کهجون_

 :دخترک زیرلب زمزمه کرد 

 .دوستت دارم_

 "من بیشتر دلبر _

 

؛ حلقه را  سر تکان داد و افکار و خاطراتش را پس زد، روی تخت دراز کشید  
 :زیر بالش گذاشت و چشم بست و لب زد

 عشقت همینقدر بود دلبر؟  _

و درست همان لحظه نارین در اتاقش با یاد حسینش گردنبند را بوسید و   
 :زیر لب زمزمه کرد

 .این گردنبند تنها یادگارم از توئه هیچوقت درش نمیارم _

 

*** 

 

 

 |جانا |

 

و سعی کردم جمالتش رو هضم کنم  ام رو به آقاجون دوختم نگاه بهت زده
  .گه رو بفهممتونستم چیزی که میشد، نمیبار نمیاما این
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تر از من خیره به آقاجون بود  نگاهم رو از آقاجون گرفتم و به حسام که شوکه
ی ما لب باز  دوختم، نبات با صدایی که انگار از ته چاه میومد زودتر از همه

 :کرد

مثل شوخی میمونه! یعنی چی که مادر من با  این چطور ممکنه آقاجون؟ _
پدر حسام نامزد بوده و بعد از یه مدت به خاطر زندان رفتنش نامزدی و بهم  

رو  ویک سال حسام با ما روبهزده و با پدرم ازدواج کرده و حاال درست سی
 !تونه فقط تصادف باشهشه؟ اینا همه نمیمی

کردم ته این  ی چشمم چکید، حس میناخودآگاه یه قطره اشک از گوشه 
دلیل نبود  های من بیرو خواهم شد! خوابماجرا با یه چیز غیرقابل باور روبه

ی مادر من  ها مربوط به گذشتهکردم حاال بخشی از اون خوابو من حس می
تی یه  خواد یه راز مهم یا ح کردم طبیعت میو پدر حسام باشه. حس می

آور رو بهم نشونه بده و این من و ترسونده بود و باعث چکیدن  اتفاق شگفت
 !ی اشک شده بود اون قطره

ام رو حس کرد و بهم چشم دوخت؛ انگار اونم با من هم  حسام نگاه خیره 
  .دلیل نیست کرد این اتفاقات بیعقیده بود و حس می

شد مادرم عاشق یه  نمیهاش گردوندم، هنوز هم باورم نگاهم رو توی چشم
 !ویک سال عاشق پسرِ اون مرد شده بودم مرد بوده و حاال منم بعد از سی

ترینش این بود که اگر مادرم سواالت زیادی فکرم رو درگیر کرده بود و مهم 
  !اونقدر عاشق بوده چرا حسین و پس زده و با پدرم ازدواج کرده؟

دونه و داره یه چیزی و مخفی  آقاجون میکردم جواب این سوال رو حس می
 .کنه و من باید خودم کامل از این داستان سر درمیاوردم می
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حسام نگاه ازم گرفت و امیرعلی که سکوت همه رو دیده بود سعی کرد جو   
 .و عوض کنه 

ها دیگه گذشته بیاید به فکر آینده باشیم. اتفاق یا تصادف یا  گذشته_
 .تر از اون وجود دارهشه حاال مهمشخص میدونم و بعدها م حکمت نمی

آقاجون هم سعی کرد توی عوض کردن جو کمکش کنه و به جای اون ادامه  
 :داد 

گه؛ گذشته گذشته! خب بگو ببینم آقاامیرعلی یکم از خودت  راست می _
 !ی من هستی یا نه تعریف کن تا بفهمم الیق نوه

به آقاجون به نبات نگاه کرد؛   امیرعلی لبخند جذابی زد و به جای نگاه کردن 
ام گرفت و برای چند لحظه لحظات قبل و  از این همه پررو بودنش خنده

 :فراموش کردم و گوش سپردم بهش

من امیرعلی کیانی، مهندس راه و شهرسازی از حاال به بعد خودمم و خودم  _
و هیچ حمایتی از پدرم ندارم چون از نظر اون من عاشق آدم اشتباهی شدم  

هام زیاده اما  ی خوبی ندارم و شیطنتکنم. گذشتها خودم اینطور فکر نمیام
خوام مش  کنم. من نبات و میباور کنید از حاال به بعد دست از پا خطا نمی

 !رحمت

ذارم  خوام باهاش ازدواج کنم و نمیگن من میبرام مهم نیست بقیه چی می 
م و اونقدر پول توی  گستر دار شرکت کیانهیچکس جلوم رو بگیره.  سهام

حساب بانکیم هست که نیازی به پدرم نداشته باشم و بتونم تامینش کنم.  
 !ها وجود دارنهمن اومدم اینجا تا به نبات نشون بدم معجز

کرد، انگار زیادی از حرفاش خوشش  آقاجون با یه غرور خاصی نگاهش می 
ودم. این امیرعلی  اومده بود اما من ابروهام باال رفته بود و فقط متعجب ب
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حتی با امیرعلی یه ماه پیش هم فرق داشت! زیادی مرد شده بود، یعنی  
هاش  خواستم حرفاینقدر عاشق بود یا یه چیز دیگه پشت قضیه بود؟! می

 !ام زیادی بهش مشکوک بودرو باور کنم اما حسای خواهرانه

 :آقاجون بعد از امیرعلی نگاهش رو به حسام دوخت و گفت 

 رم من حرفای امیرعلی و شنیدم تو تاییدش میکنی؟خب پس_

 :ابروهای حسام باال رفت و گیج گفت  

 !مگه تایید من تاثیری داره؟ _

 :آقاجون لبخند تلخی زد 

 .تو پسر همون پدری من به حرفات اطمینان دارم _

سر کج کردم، مگه حسین زندان نرفته بود پس چرا آقاجون انقدر بهش   
شناختش به خاطر  ای بود میه حسام که چند دقیقهعالقه داشت؟! چرا ب

زد یکبار  پدرش اطمینان داشت؟! اصال چرا اونجوری که از حسین حرف می
 !هم از پدر من یعنی نوید حرف نزده بود؟! چه رازی این پشت پنهان بود؟ 

پلکم رو باز و بسته کردم و سواالت ذهنم رو پس زدم و به حسامی که آروم  
 :زد نگاه کردمو متین حرف می

شنوم خیلی خوشحالم، امیرعلی جای برادر  از اینکه این حرف و ازتون می_
منه و من مطمئنم امیرعلی برای خوشبختی نبات هر کاری میکنه و تاییدش  

 .کنم می

اقاجون سر تکون داد و به نبات نگاه کرد، نباتی که سرش و پایین انداخته  
 :بود
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مدت تحقیق کردم و از این پسر خوشم   خب دخترم من خودمم در طی این  _
 گی؟خوام بدونم خودت چی میاومده می

اش و به آقاجون دوخت؛ صورت نبات آروم سر تکون داد و نگاه خجالت زده 
کرد،  خواهرم هیجان داشت اما این وسط یه چیزی بود که من رو اذیت می

 !فهمیدم چیه یه چیزی که خودمم نمی

 :صدای نبات پر از شرم بود

 .هر چی شما بگید آقاجون _

 :لبخند روی لب آقاجون نشست 

خوای باشه قبول میکنم، بهتره یه مدت  این یعنی بله و حاال که خودتم می _
 .نامزد بمونید

 :امیرعلی سریع معترض شد 

ترسم پدر و مادرم مشکل به وجود بیارن نامزد نه بذارید عقد کنیم، من می _
 !باشه بذارید دستمون به جایی گرم 

 :ابروهام باال رفت و زودتر از اقاجون گفتم

کنن؟! بهتره چند ماه  چرا این همه عجله؟! مگه پدر و مادرت چیکار می _
 .نامزد باشید دیگه 

 :امیرعلی مضطرب سر تکون داد و به آقاجون نگاه کرد 

ترسم کاری کنن نبات و از دست بدم، بهتره عقدم باشه که پدر و  من می_
 .کاری بکنن مادرم نتونن

 :آقاجون اخم کرد و لب زد  
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 ...اما _

 :بار بدون خجالت به آقاجون گفتنبات بین حرفش پرید و این 

 .امیرعلی راست میگه آقاجون بذارید عقد کنیم _

آقاجون آروم سر تکون داد، انگار سعی داشت خودش رو قانع کنه اما سر  
؟ نکنه یه گندی زده  شد اینا چرا اینقدر عجله داشتنمن داشت منفجر می

بودن؟! از فکری که توی سرم شکل گرفت نزدیک بود جیغ بزنم! یعنی ممکن  
بود؟! از این امیرعلی بعید نبود اما نبات... وای خدا درسته نباشه که اگه  

اشون باشه  اس دلیل عجلهدرست باشه و اون گندی که اسمش بچه
 !کنم گردنشون رو قطع می

 

قانع کردن آقاجون و تعیین مهریه و مدت زمان  تمام مدت حرف زدنشون و 
عقد که به اصرار امیرعلی به دو هفته دیگه موکول شده بود من نگاهم به  

 !کردم اینا یه گندی زدنددار بود اما من فکر میشکم نبات بود! افکارم خنده

کرد و سنگینی  حسام متوجه نگاهم شده بود و چند دقیقه یه بار نگاهم می 
کردم اما من تمام مدت به شکم نبات خیره بودم. بعد از  س مینگاهش و ح
هایی که آقاجون امیرعلی و برد و توی اتاق بهش  ی قرارها و حرفتعیین همه

زد قصد رفتن کردند. برای بدرقه من و نبات همراهشون شدیم و آقاجون و  
 .جون و افسون بیرون نیومدند خانوم

خودم رو به حسام رسوندم، از حرکتم  به محض ورود به باغ و خروج از در  
 :اش گرفت و با لحن جذابی گفت خنده

 !چی شده؟  _
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 :هام رو ریز کردم و لب باز کردمچشم

 !حسام من به اینا مشکوکم  _

رفتند اشاره کردم و اون سوالی  به امیرعلی و نبات که جلوتر از ما راه می
 :پرسید 

 خوای بگی؟چی می _

 !باشه؟نکنه نبات حامله   _

بلند خندید، انقدر بلند که امیرعلی و نبات متعجب برگشتن و قلب لعنتی   
اش ضعف رفت و دلم  من حتی با وجود اون همه مشکل با دیدن این خنده

 !خواست لبخندش رو ببوسم

 :امیرعلی متعجب گفت  

 !الخالق تو و این مدل خنده؟! چی شده؟ جلل_

 :دامه دادبه من که محو حسام بودم نگاه کرد و ا  

 !چی گفتی که اینطوری خندید؟_

 :به خودم اومدم و از خیره شدن بهش برداشتم و رو به امیرعلی لب زد  

 .هیچی_

 .امیرعلی شونه باال انداخت همراه نبات دوباره شروع به راه رفتن کردند 

خوب شد این باغ انقدر بزرگ بود که تا فاصله در اصلی با حسام حرف بزنم   
 !شدممنفجر میوگرنه 

 :با اخم نگاهش کردم 
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 !خندی؟برای چی می _

 :هاش رو حفظ کرد و با یه حالت شیطون گفتلبخند روی لب

 !فکرت فقط سمت مسائل خاک برسریه _

 :لب گزیدم و پر خجالت بازوشو نیشگون گرفتم و آروم گفتم 

 .خب فقط این به ذهنم رسید! اینا مشکوکن_

 :حسام آروم سر تکون داد

اره منم همین حس و دارم اینا مشکوکن اما نه حاملگی دلیلش نیست  _
امیرعلی عوضی نیست که نبات حامله باشه! من ته تو این ماجرا رو درمیارم  

 .میفهمم چرا عجله دارن اما حاملگی و از سرت بیرون کن 

 :آروم سر تکون دادم 

ز ابهاممون یه  ی پر اکنم از گذشتهباشه تو متمرکز شو رو اینا منم سعی می_
 .چیزی به دست بیارم

 :کنجکاو نگاهم کرد 

 چجوری؟ _

چیز و  کم همهکنم، فکر کنم کموسایل انباری رو میگردم ببینم چی پیدا می _
 .هامبفهمیم حتی دلیل خواب

 :حسام زیرلب زمزمه کرد 

 .امیدوارم _

خیال گذشته بشم چرا که با کنکاش توی گذشته  گفت بیو ای کاش می
بود رازهایی رو بشه که حسام ازم متنفر بشه! متنفر بشه از منی که   ممکن
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ی کور کالف سردرگم زندگی ما  عاشق اون بودم و دختر نوید؛ نویدی که نقطه
 .بود و قرار بود عالوه گذشته آینده رو هم خراب کنه

 

*** 

 

 |نبات|

 

اق بیرون  نگاه آخر رو به آیینه انداختم و با مطمئن شدن از سر و وضعم از ات
 .اومدم

جون توی آشپزخونه بودند و  جانا روی مبل نشسته بود و افسون و خانوم 
 .خبری از آقاجون نبود

نداخت  با دیدن نگاه مشکوک جانا که این روزها من رو یاد خانوم مارپل می 
کردم عادی  ام گرفت اما جلوی خودم رو گرفتم و با لحنی که سعی میخنده

 :باشه گفتم

 .ریم یکم خرید کنیم امیرعلی اومده دنبالم... می _

 :هاش رو ریز کرد و لب زدابروهاش رو باال انداخت و چشم

 خریدِ چه موقع؟ _

 :نوچی زیرلب کردم و کالفه نگاهش کردم 

 !ده روز دیگه عقدمونه باید بریم خرید دیگه _

 :آروم و با کنایه سرتکون داد 
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ه! فقط من هنوز دلیل این عجله رو  شه دیگای همین میآره عقد عجله _
 .نفهمیدم

  !آه آرومی کشیدم و چیزی نگفتم، یعنی چیزی نداشتم که بگم 

 .کالفه و با یه خداحافظی زیرلبی از خونه بیرون اومدم 

رفتار جانا از شب خواستگاری تا حاال همین بود و هیچ کدوم از دالیل من رو  
ردن این عقدِ سریع و نگران بودم  کرد و من خسته بودم از توجیح کباور نمی

 !که هر لحظه جانا دلیلش رو بفهمه

مسیر باغ تا در اصلی رو تندتند طی کردم و سعی کردم سردرد لعنتیم رو   
 .پس بزنم

ماشین امیرعلی جلوی در پارک شده بود و خودشم پشت فرمون نشسته   
 .رفتبود و با گوشیش ور می

 .ماشین و دور زدم و سوار شدم  

 مسال_

 :موبایل رو توی جیبش گذاشت و به سمت برگشت و لبخند زدگوشی 

 سالم بر آبنبات خانوم! چیه چرا اخمات تو همه؟ _

هام رو بستم و با همون حالت  سرم و به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم 
 :گفتم 

ی ما و تا ماجرا رو نفهمه  کنه، جانا کلیک کرده روی قضیهسرم درد می _
 !ترسم امیرعلی ه... میش خیال نمیبی

 از چی؟ _
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های  هام رو باز کردم و سرم و به سمتش برگردوندم و خیره به چشمچشم 
 :کرد. لب زدمای رنگش که آرامش رو به وجودم سرازیر میقهوه

ترسم بفهمه این ازدواج صوریه و خواهرش چندماه دیگه برای همیشه از  می_
 !رهکنارش می

 :ای نگاهم کرد و پچ زد ند و با حالت عصبیاخم عمیقی صورتش رو پوشو 

کنیم که این  زنی؟! ما داریم تموم تالشمون رو میاین چه حرفیه که می _
کنیم که بریم آمریکا و درمانت کنیم چرا  اتفاقات نیوفته، ما داریم ازدواج می

ذارم تا خوب بشی... منتی نیست ناامیدی نبات؟ من دارم زندگیم رو برات می
 .یکم امیدوار باش اما فقط

 :آروم سر تکون دادم و با صدای پر از دردی که ناشی از سردردم بود گفتم 

خوام به این آخرین  من ممکنه کور بشم، فلج بشم و یا حتی بمیرم اما می _
ریسمان چنگ بزنم که شاید هر چند احتمالش کم باشه ولی خوب بشم.  

ترسم که هر  ترسم! میلی میها رو باور کنم اما خب گاهی خی خوام معجزهمی
 .چی بریم و تهش نشه 

ام گرم شد و یه  دستش رو روی دستم گذاشت و از حرارت دستش تن یخ زده
 .امید کوچیک توی دلم جوونه زد 

کنیم که هردومون به  جنگیم و کاری میمن کنارتم... نترس با هم می_
 .ها ایمان بیاریممعجزه

 .امیرعلی دستش رو کشید و ماشین و روشن کردلبخند روی لبم نشست و 

 :با همون شیطنت ذاتی وجودش گفت   
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زنم از این رو  خب خداروشکر باالخره خندیدی... کال من که باهات حرف می _
زنن  ی دخترا باهام که حرف میشی! دست خودم نیستا همهبه این رو می

 .خوام اسمم و بذارم دیازپامشن میآروم می

رو دوختم و لب گزیدم تا نخندم و با لحنی که حرصی بود  به روبهنگاهم رو 
 :لب زدم

 .تو رو خدا یکم نوشابه باز کن برا خودت  _

 !خورمجات فقط نبات میخوام قند داره مضره...من بین شیرینینمی _

 .این دفعه دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و ریز خندیدم 

 :ای گفتشن کرد و با لحن بامزهی من خندید و ضبط و رواز خنده 

 .ذارم کال استرست رو بشوره و ببرهاالن یه آهنِگ قشنگ می _

کالم بذاره تا آرامش بگیرم اما با پخش  فکر کردم شاید بخواد یه آهنگ بی
هام گرد شد و امیرعلی همراه خواننده شروع کرد به  شدن آهنگ چشم

 :د خوندن و انقدر خندیدم که چشمام پر از اشک ش

 

 تو پلنگ منی "

 من و چنگ میزنی  

 تو شکار و دلبری  

  بابا تو خیلی خفنی 

  من شکار توام

  تحت فشار توام
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 چت و مت شدم االن

 قفل چشای توام  

  قرارم کردیبی 

 تو شکارم کردی 

 من خراب تو شدم  

  ببین چکارم کردی 

  خنجری داری تو چشات

 ظهر تابستونه دمات

 قربونتیه سفر برم به  

 "بشم فدامدات 

 

پشت چراغ قرمز ایستادیم؛ با دستش روی فرمون ضرب گرفت و به جای کم   
 :کردن آهنگ به حرکاتش ادامه داد و این بار به من نگاه کرد و خوند 

 

 مخ من و زدی و دلم و بردی سه سوت اوفی اوفی "

 "خرکش میبره من و چشات تو هپروت و اوفی اوفی  

 

 :با لحن شیطونی خوندچشمک ریزی زد و   
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  با هم بریم یه مکان دور و "

 فضامضامون بشه دیگه جور و 

 دور تو بگردم هی من با تور و  

 چش حسودا رو بکینیم کور و  

 بشینیم پشت یه الگانس 

 از پاریس بریم تا فلورانس 

 ی تو افتاب باالنس میزنم واسه 

 "ی ایجاد کامی رومانسواسه 

 

های بغلی دارن  کرد ماشینخیالیش که توجه نمیاز حرکات امیرعلی و بی
کنن و فقط برای خوشحالی من این مسخره بازیا رو درمیآورد  نگاهمون می

 !بلند خندیدم و اون لحظه حس کردم هیچ غمی ندارم

شاید باورتون نشه ولی من اون لحظه حس خوشبختی کردم و یه آن   
یادم رفت و تموم ذهن و    اممریضیم، دلیل ازدواجمون و هزاران درد دیگه

 !وجودم پر شد از امیرعلی 

خواست من شاد باشم و  حس کردم دیدم بهش تغییر کرد؛ چرا که اون می
 !فکره؟گفت امیرعلی سر به هوا و بیکی می

 !هاش به من حس خوشبختی داده بود امیرعلی با تموم مسخره بازی

س و لوازم آرایشیلهداشتی  به یه پاساژ رفتیم و به اصرار و اجبار اون کلی لبا 
  .خریدیم 
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دونیم  گفت نباید بذاریم چیزی کم باشه چون فقط خودمونیم که میمی
چی کامل  ازدواجمون صوریه ولی بقیه همچنین نظری ندارند پس باید همه

  .باشه

قرار نبود عروسی بگیریم، چرا که کسی و نداشتیم که دعوت کنیم. یه عقد  
  .ساده بود بعدشم شام

کت و دامن شیری خریدم و امیرعلی یه دست کت و شلوار سفید، کت و  یه 
 .اندازام پولش رو دادیمشلواری که به زور و اصرارِ من از کارت پس

چی داره و نیازی به جهیزیه نداریم و  امیرعلی به آقاجون گفته بود همه 
ود  ی مبله که امیرعلی تازه خریده براضیش کرده بود، قرار بود به یه خونه

ی ماه  بریم و در اصل چند روزی مهمون اون خونه باشیم چون به بهونه
  .شد چی شروع میرفتیم آمریکا و تازه اون موقع بود که همهعسل می

دکتر گفته بود باید چند هفته داروهای مخصوص مصرف کنم و بعدش عمل  
 .داد شد و این عمل نتیجه میو چه خوب بود که اگر معجزه می

 :صدای امیرعلی به خودم اومدمبا 

 دیگه چیزی نیاز نداری؟  _

 :سر تکون دادم

 .مونهنه کفشم که گرفتیم چیزی نمی_

 :ای گفتهاش رو ریز کرد و با حالت بامزهچشم 

 !ولی یه چیزی هست که هنوز نخریدیم و خیلی مهمه _

 :گیج سر تکون دادم  
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 !چی؟ _

ی ارومی به  جا کرد و با انگشت ضربهجابههای خرید و توی دستش نایلون 
 :سرم زد

 !یکم فکر کن  _

 .آهان حلقه _

 :خندید 

گم که توی  حلقه رو که قرار شد بریم پیش رفیقم، من یه چیز دیگه رو می _
 .شه خریدش این پاساژ می

 :کالفه نگاهش کردم 

 چی امیرعلی؟ چرا بیست سوالی راه انداختی؟  _

 :لبش رو کج کرد  

 .گم ی خنگ اون و میدختره_

 .ی لباس زیر و لباس خواب فروشی اشاره کرد به مغازه

 :لب گزیدم و پر حرص نگاهش کردم و لب زدم 

 !ادبات لباس خواب بخر بیبرو برا عمه_

 :ابرو باال انداخت 

 .ام به من چه؟ من برای زنم باید بخرمعمه _

زبون آورده بود اما  ی زنمی که با شیطنت به دلم یه حالی شد ازاون کلمه
 .خودم رو کنترل کردم
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 !زنمتاامیرعلی می_

 .شهجوِن خودم اون لباس قرمزه توی تنت خیلی خوب می_

 .بیشعور _

ام رو خوردم، خوبه ازدواجمون صوری بود مگرنه من قبل  لب گزیدم و خنده
  !ی این عقد دوتا زاییده بودم با این افکار منحرفانه

ای  مشغول بررسی صورت پر از حرصم شده بود چشم غرهخیره و خندون 
 .رفتم و بعد به سمت خروجی حرکت کردم

هاش توی گوشم نشست، زیرلب  پشت سرم به راه افتاد و صدای خنده
 .چندتا فحش بهش دادم و رسما موجبات شادی آقا رو فراهم کردم 

اصرار من دو تا   بار بهی طال فروشی رفتیم و اینبعد از خوردن ناهار به مغازه 
بار هم با زور و اجبار پول رینگ امیرعلی رو من  رینگ ساده خریدیم که این

دادم، خسته شده بودم اما واقعا بهم خوش گذشته بود و حس خوبی  
 .داشتم 

 :امیرعلی ماشین و روشن کرد و به سمت خونه روند  

 چی خریدیم دیگه؟ همه _

 :سر تکون دادم 

 .آره خریدیم_

 :کشید آه پرحسرتی

 !چی بجز لباس خواب قرمزه همه _

  .اش و خورد و سکوت کرد چپ چپ نگاهش کردم که خنده 
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 :هام رو بستم چشم

  .خسته شدم خوابم گرفته _

 .بخواب تا برسیم_

 .سرم رو به صندلی تکیه دادم، صدای زنگ گوشی امیرعلی باعث شد  

الق، های بد  ناخودآگاه خواب از سرم پرید و گوش تیز کردم از این اخ  
دونستم نداشتم اما دلیل این کنجکاویم برای خودمم غریب بود، من خوب می

امیرعلی توی دختربازی ید طوالیی داره و خودمم اون شب توی مهمونی و  
 .اش رو دیده بودمکوه چندتا رشته

 بله_

_.... 

 .سالم نه خرید بودم _

_.... 

 !چی شده؟ درست بگو _

_.... 

 :هام و باز کنمشد چشمصدای نگرانش باعث 

 .یاابولفضل... نه! االن میام _

_.... 

 !گفتم میام تو به حرف اون گوش نده  _

 :گوشی رو تقریبا روی داشبورد کوبید؛ دلم لرزید  
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 امیرعلی چی شده؟ _

 :دستش رو توی موهاش کشید و کالفه لب زد 

 !حسام و بردن بیمارستان _

 :قلبم ریخت 

 چی شده؟  _

نمیگه که... مثل اینکه درگیر شده. این پسر آخر من و سکته  عین آدم  _
 .میده! باید برم بیمارستان 

 .منم میام  _

 .خوادنه نمی_

خوام بیام ببینم چی شده و پیش  میام االن البد جانا هم فهمیده و میاد می_
 .خواهرم باشم 

  .آروم سر تکون داد و به سمت بیمارستان روند  

داد یا  شد و درگیر که آخر یا خودش رو دق میاین حسام انقدر زخمی می
  .امیرعلی و یا جانا رو 

کرد البته اگر  کردم، باید از این مردِ احمق دوری میباید با خواهرم صحبت می
 !به حرفم گوش کنه

 

*** 
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 |جانا |

 

هام کشیدم و با حال غریبی نگاهم رو به حسام غرق  کالفه دست روی چشم
 .خواب دوختم 

 .هره درهمش قلبم زیر و رو شدبا دیدن چ 

 !داداین مرد آخر من رو سکته می 

انقدر مظلوم خوابیده بود که انگار نه انگار مردی که چند ساعت پیش توی   
 .خوابم مشغول دعوا بود حسام بوده

درست بعد از رفتِن نبات روی مبل به خواب رفته بودم و خواب درگیریش رو  
اما این بار این درگیری ربطی به کارش نداشت  پیکر دیده بودم با یه مرد غول

و توی خیابون با یه نفر که مزاحم یه خانوم شده بود دعوا کرده بود و انقدر  
 !همدیگه رو زده بودند که کار هر دوتاشون کشیده بود به بیمارستان 

بعد از بیدار شدن از خواب هراسون بهش زنگ زدم و با جواب دادن هومن   
 .ارستانه مطمئن شدم که خوابم واقعی بوده و اینکه حسام بیم

از اون لحظه که انقدر آشوب شده بودم که تا رسیدن به اینجا هزار بار قلبم   
 .زیر و رو شد

ی غرق در خوابش و  روی صندلی کنار تخت نشستم و خیره شدم به چهره 
 .ی لبشدلم ریخت برای زخم گوشه

خودم رو گرفتم تا بغضم    ی لبش کشیدم و جلویوار گوشهدستم رو نوازش
خواست بغلش کنم ببرمش توی یه اتاق و در اون اتاق رو  نشکنه، دلم می

قفل کنم و خودمم باهاش توی اون اتاق زندانی کنم تا نه دیگه بالیی سرش  
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بیاد و نه خطری تهدیدش کنه و در آخر خودم فقط ببینمش و کنارش  
 !بمونم

شدم  شدم و میگرفت، آخر از دستش دیوونه میام ام خندهاز افکار مسخره 
 !اولین دختری که یه پسر رو دزدید و برای خودش نگهش داشت

ی لبش،  هاش رو باز کرد و من دست نکشیدم از نوازش گوشهالی پلک
  .لبخند روی لبش شکل گرفت

دستم رو عقب کشیدم و با یه حالت شاکی نگاهش کردم و دلم ضعف رفت  
 .ها شده بود ش که شبیه بچه گربهبرای نگاه مظلوم

 .اخم کردم و سعی کردم تسلیم اون چشم، های مظلومش نشم 

 :لب باز کردم 

ای؟ فردین شدی؟دختر مردم به  کشی؟ مگه خروس جنگیتو خجالت نمی _
 !کنی؟تو چه؟! چرا با همه دعوا می

  تر شد و من با خودم فکر کردم یعنیلحنم پر از حرص بود؛ لبخندش عمیق 
 گیره؟ ی لبش درد نمیبا لبخند زدن زخم گوشه

 :دستم رو توی دستش گرفت و با لحن جذابش گفت 

خواست به زور سوار ماشینش کنه  مردک مزاحم دختر مردم شده بود می _
یه آن یاد خواهرم افتادم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم... االنم خوبه خوبم.  

 !دیگه حرص خوردنت برای چیه؟ 

 :جمع کردمصورتم رو  

 !آره خوبی، روی تخت بیمارستان با صورت زخم و یه ُسرم به دستت خوبی  _
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 :ریزخندید 

 .تو باید اون یارو رو ببینی من در برابر اون چیزیم نیست _

 :نوچ بلندی کردم  

بله اونم دیدم دستش شکسته، اتاق بغلی بستریه. هومن رفته رضایت   _
 .بازداشت بشی بگیره دعا کن رضایت بده مگرنه باید 

 :ابرو باال داد

 .جرئت داره رضایت نده تا این دفعه دندوناش رو خورد کنم _

های تخس بود... از اونا که اگه  ام گرفت؛ شبیه پسربچهاز قلدریش خنده
شکوند، همونقدر غد  اش رو میکرد با سنگ شیشههمسایه توپش و پاره می

  .و مغرور 

 .شهتر میقشنگخندی دنیا جان... وقتی می_

ی هر چند  ی رمانتیک گفت، یه جملهام یه جملهبرای اولین بار با دیدن خنده
کوتاه اما تاثیرگذار که دلم رو زیر و رو کرد و به دلم امید داد که شاید یه  

  !روزی حسام هم عاشقم بشه

 .هام آتیش گرفت و قلبم روی دور هزار رفتحس کردم گونه

خواست بلند جیغ بزنم... از  با همین یه جمله دلم می جنبه بودم کهانقدر بی
 .خوشحالی روی ابرها بودم

ام بدون فرمون عقلم سرخود  جنبهانگار تمام ناراحتیم یادم رفت و دل بی 
ی لبش درست روی زخمش رو  هیچ فکری دوال شدم و گوشهعمل کرد و بی

 .بوسیدم
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 .گرفتم و لب گزیدم عقلیم و سریع فاصله یک صدم ثانیه بود و این بی

  .هاش رو بسته بود و لبخند روی لبش بود حسام چشم

های بسته زمزمه  خیز نشست و با همون چشمدستم رو فشرد و یکم نیم
 :کرد

 !هات مَُسکِِن دخترتموم دردهام خوب شد که... فکر کنم بوسه _

  .هام رو رصد کرد های جادوگرش چشمپر از عشق نگاهش کردم و اون چشم 

  !شدم؟قدم میتونستم جلوی خودم رو بگیرم؟! چرا هر بار من پیشچرا نمی

 .اختیار شده بودمها بودم اما حاال بیمن مغرورتر از این حرف

 .با صدای در دستم رو از توی دستش کشیدم و سعی کردم عادی باشم 

نبات و امیرعلی هراسون وارد شدند و امیرعلی با دیدن حسام سریع و  
 :شروع کرد به غر زدن وقفه بی

خوای چیکار کنی؟ چرا  کنی؟ میچته تو؟ هان چته؟! چرا با همه دعوا می _
کشمت از دستت  زنم میانقدر بال سر خودت میاری؟ به خدا حسام می

 !راحت بشیما! آدم شو دیگه 

حسام همون واکنشی که به من نشون داده بود و به امیرعلی نشون داد،   
 :خندید و لب زد

م... یه آن نتونستم ببینم طرف مزاحم دخترِ مردم شده فکر کردم خوب _
 .حناست 

لحنش جوری بود که امیرعلی رو ساکت کرد و باعث شد پر از غم نگاهش  
 .کرد کنه اما نبات هنوزم اخم داشت و به جای حسام به من نگاه می
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 :سرم رو به معنی چیه تکون دادم با حرص لب باز کرد

 !شدهرنگت مثل گچ سفیدذ _

 :به حسام نگاه کرد و ادامه داد  

دی آقا حسام، شبیه التای چاله میدون  آخر خواهر من و سکته می _
 !مونیمی

 .نفس پر حرصی کشیدم و جلوی خودم و گرفتم تا دوتا حرف بار نبات نکنم  

فکر و  گرفت اونم وقتی که خودش با اون امیرعلیِ بیبه حسام ایراد می 
ای که گلی از سابق درخشانش برامون تعریف کرده  لیدخترباز  بود! امیرع 

 .بود

حسام فقط شرمنده عذرخواهی کرد و با نگاه ازم خواست به خواهر بزرگترم  
 .کرد نپرم و من به احترام اون سکوت کردم که داشت حرف بارش می

امیرعلی مشغول پرسیدن جزئیات شد و نبات تمام این مدت نگاه پر از   
 .ام کرد برنداشت و کالفه حرصش و از روی من

بار هومن همراه یه دخترِ تقریبا  بعد از چند دقیقه دوباره در باز شد و این 
 .هم سن و سال من و خیلی شیک وارد شدند

توی سرم یه چراغ روشن شد، من این دختر و توی خواب دیده بودم! همون   
 .بود که مزاحمش شده بودند

روی تخت  بههای آروم روکرد بعد با قدم  دخترک بدون نگاه به ما سالم آرومی
 .حسام ایستاد

 :یه لبخند ناز که زیادی لوند بود زد و با لحنی قدردان گفت 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

اومدم ازتون تشکر کنم؛ خیلی ممنون. اگر شما نبودید معلوم نبود االن چه   _
بالیی سرم اومده بود. رفتم به اون آقا هم گفتم اگر رضایت نده به جرم  

 .کنم که خدا رو شکر رضایت دادکایت میمزاحمت ازش ش

 :ی جدیش گفتحسام آروم سر تکون داد و با همون چهره

 .گرفتمخیلی ممنون... نیازی نبود از حقتون بگذرید من خودم رضایت می_

فقط همین یه جمله و نه بیشتر اما دختر لبخندش رو از بین نبرد و ادامه   
 :داد 

من به این حال افتادین و مردونگی نشون  این چه حرفیه؟ شما به خاطر  _
 .دادین 

کارتی از داخل کیفش بیرون آورد و به سمت حسام گرفت، انگار نه انگار    
 !که ما توی اتاق بودیم

ی منه همرا آدرس محل کارم؛ پدر من  الینا صدر هستم و این هم شماره_
بود که  شرکت مهندسی داره خودمم اونجا معاون اجرایی هستم اگر کاری 

 .کنم تونید تماس بگیرید، هر کاری بشه کمکتون میبهم احتیاج داشتید می

حسام از روی ادب دوباره سر تکون داد و دست دراز کرد تا کارت رو بگیره  
امل قبل از اینکه کارت رو بگیره من کارت رو از دست دختر قاپیدم و با یه  

باز کردم و با لحنی   لبخندِ پر از حرص که از صدتا فحش هم بدتر بود لب
رسید لب  شبیه به خودش که پر از ناز بود و در عین حال شاکی به نظر می

 :زدم

 .گیرهخیلی ممنون عزیزم... حتما اگر کاری داشت تماس می _

 :ای زددختر از دیدن لحن شاکی من لبخند مصنوعی
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 .کنمخواهش می_

 :سر تکون دادن و با همون لحن قبل به در اشاره کردم

 .اومدید حاالم مریض باید استراحت کنه  خوش_

 .رسیدابروهای دخترک باال رفت و حاال اونم شاکی به نظر می

  .رو به حسام کرد و خداحافظی زیر لب زمزمه کرد و بیرون رفت

ی  با خروجِ دختر همزمان هومن و امیرعلی بلند خندیدند و صدای خنده 
 .حسام هم گوشم رو نوازش کرد

 :م چشم گرد کرد

 !چیه؟  _

 :امیرعلی لب گزید 

 !دختره ترسید بزنیش در رفت _

 :هومن ادامه داد  

 !بیچاره شوکه شد گفت االن من خودمم باید بستری بشم رفت _

 :به حسام نگاه کردم و گیج گفتم 

 مگه چیکار کردم؟  _

 :سر باال انداخت  

 !هیچی_

 :و شیطون ادامه داد 

 !زنگ بزنم اش و بده اگه کارم گیر افتادشماره _
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 : کارت رو مچاله کردم و پر حرص لب زدم

  !الزم نکرده _

  :ادای دخترک رو در آوردم و ادامه دادم 

  .ی چندش الینا صدر هستم... دختره_

 :حسام ریزخندید

  چاره کجاش چندش بود؟بی_

  :توجه به افراد توی جمع محکم به بازوش کوبیدم چشم گرد کردم و بی

بار من یه جوری بزنمت که بری اتاق عمل  دوست داری اینمثل اینکه  _
  هان؟

 :بار نبات هم بلند خندید و قلبم فروریخت وقتی که حسام زمزمه کرد این

 !حسود کوچولوی من _

رسید؛ فردایی  ایستاد و هیچ وقت فردا نمیو ای کاش زمان همون لحظه می 
 .نم رو زیر و رو کنهکه قرار بود با فهمیدن خیلی چیزها زندگی و حال اال

 

*** 

 

 |دانای کل|

 |ویک سال قبل سی|

 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

کرد نفسی برایش نمانده و هر چه  دستانش را در هم پیچید؛ حس می
 !است نفسیهست و نیست خفگی و بی

ی عقد با  چیز انقدر سریع پیش رفته و حال سر سفرهشد همهباورش نمی 
 !مردی که جز نفرت حسی به او ندارد نشسته است 

تمام این چند روز از جلوی چشمانش گذشت؛ ناباوری پدرش از خواستگاری   
نوید و پافشاری نارین برای ازدواج با نوید و در آخر مخالفت خان و اصرار  

نوید و حال عقدی ساده با نارضایتی همه در همان روستایی که در آن بزرگ  
روستایی   شده بود و حس عشق را با حسین تجربه کرده بود. عقد در ویالی

  .خان برگزار شده بود و به غیر از خان و پدر و مادرش کسی حضور نداشت

دید و  کار میچشمان ناامید و ناباور پدرش که او را به چشم یک خیانت
بغض چنبره زده در گلویش مادرش و بهت هاله خانوم زمانی که ماجرای  

 !برایش مهم نبودی مردم روستا عقدش با نوید را فهمیده بود و نگاه خصمانه

کنند زمانی که قرار بود حسینش از  چه اهمیتی داشت دیگران چه فکری می
 ...اش تباه نشودزندان آزاد شود و زندگی

نوید قول داده بود بعد از عقد شاکی رضایت دهد و حد االمکان حسین تا  
  .کردپنج روز دیگر آزاد شود و این تنها چیزی بود که دل ناآرامش را آرام می

هر چند که نوید با او اتمام حجت کرده بود و قرار بود بعد از عقد از روستا  
کشید نمیتوانست نفس  بروند او حال دیگر در هوایی که حسین نفس می

 !بکشد

 :با صدای عاقد به خود آمد 

 عروس خانوم برای بار سوم میپرسم بنده وکیلم؟ _
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 .پلک بست و سعی کرد اشک نریزد 

دیگر هم برای عقد موقت با حسین این لحظه را تجربه کرده بود  او یک بار   
 !ترین اما این کجا و آن کجا؟! آن لحظه شادترین آدم دنیا بود و حال غمگین

 .با حس دست نوید روی دستانش دستش را پس کشید  

 !داد فکر اینکه این مرد قرار بود لمسش کند او را به کشتن می 

 :ترین صدای ممکن لب زدآرامگلویش را صاف کرد و با  

 .ی پدر و مادرم بلهبا اجازه_

همین نه صدای دستی آمد و نه به جز عاقد کسی تبریکی گفت و حس کرد  
 !چیز در این دنیا او را خوشحال نخواهد کردزین پس هیچ

پدرش به سمتش قدم برداشت و مادرش فقط نگاهش کرد و حتی یک قدم   
 .هم نزدیک نشد 

 :را به پدرش دوخت و مش رحمت با حالی دلخور لب زد نگاه خجلش  

 .خوشبخت بشی دخترم _

تلخندی روی لب نارین نشست؛خوشبخت؟! محال بود او تا ته دنیا بدبخت  
 .ماند می

 :سعی کرد عادی باشد 

 .ممنون باباجان _

 :پدرش به نوید نگاه کرد و لب زد  

 .سپارمش به تو می _

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ش هم از او گذشته بودند و چه کسی  و رفت؛ به همین سادگی پدر و مادر 
ی او عاشق باشد تا برای عشقش حتی از خودش هم  توانست به اندازهمی

 بگذرد؟ 

تا زمانی که سوار ماشین شوند و با همان یک چمدون که تنها دارایی نارین   
  .بود به سمت شهر حرکت کنند نارین یک کلمه هم حرف نزد

ای دارد و حال که به  راه طوالنی دانست برای رام کردن ناریننوید می
خبر از  دانست بیی راه را آسان میاش رسیده بود بقیهبزرگترین خواسته

 .شوداینکه دل نارین حاال حاالها نرم نمی

در طول راه هر چه نوید سعی کرد سر صحبت را باز کند نارین یک کلمه   
نوید در شهر   ی مجللی کههم حرف نزد و این سکوت حتی زمانی که به خانه

برایش تهیه کرده بود هم نشکست و نارین به اتاقی جداگانه رفت و نوید به  
 .کنددانست این کار تنفر نارین را بیشتر میاو نزدیک نشد چرا که می

کرد اما یک کلمه هم حرف  کرد، خانه را مرتب مینارین غذا درست می 
رفت و باز  به اتاقش می گشت دوبارهزد و زمانی که نوید از سرکار برمینمی

 !کرد هم سکوت پیشه می

این روند تا چند روز ادامه داشت و درست پانزدهمین روزی که از  
ازدواجشان گذشته بود باالخره با صدای زنگ در و فردی که پشت در بود  

 .شکست 

آمد چادر را بر سر انداخت و به خیال اینکه  نوید این موقع روز خانه نمی 
فت حیاط را طی کرد و در را باز کرد و با دیدن چشمان  همسایه است مسا 

رویش قلبش باری دیگر تپید و با لحنی شوکه و  مشکی و ناباور مرد روبه
 :ناباور لب زد 
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 !حسین_

با دیدن چشمان مثل جنگل نارین قلب حسین فروریخت و انگار باالخره  
 !اش راباور کرد حقیقت تلخ زندگی

رف هیچکس را باور نکرده بود و حاال که او را  تا رسیدن به این آدرس هم ح  
کرد دنیا روی  دید حس میی نوید میگلی در چارچوب در خانهبا چادری گل

 .سرش خراب شده

از وقتی که آزاد شده بود مادر و پدرش و اهالی روستا و حتی مش رحمت   
د و با  هزار بار از ازدواج نارین به او گفته بودند اما اون هیچ باور نکرده بو 

 :تلخند گفته بود

 !کنه ناریِن من با من اینکار و نمی _

اما حاال خیره شده بود به نارینی که دیگر نارین او نبود و نگاه کردن به زن   
  !مردم در مرام او نبود

اند چون مثل ماهی  کرد صدایش را از او دزدیدهسر به زیر انداخت؛ حس می
 .توانست حرف بزندنمیدر تنگ فقط لب میزد و 

ترین لحن ممکن لب  بعد از چندی که انگار یک قرن گذشت باالخره با آرام
 :داد را به زبان آوردای که در سرش جوالن میباز کرد و جمله

 !شهباورم نمی _

قلب نارین با شنیدن صدای مردی که دیگر نگاه کردن هم به او حرام بود  
ین روز با همین یک جمله که بیشتر  شد بعد از چندلرزید. باورش نمی

انگیز بود و  بهت زده تا با عشق و عالقه حس زنده بودن کرده بود! چرا که  غم
 .جمله مهم نبود مهم شنیدن صدای او بود
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ترین کار کنترل خود برای جلوگیری از  بغض به گلویش هجوم آورد و سخت 
 .پرسیدتش بودبغل کردن مردی که می

  ...گرفت نفهمش را میقلب زبانباید جلوی خود و  

کرد، چرا که میدانست اگر این کار را نکند نوید  باید حسین را از خود زده می
کند و اگر بالیی بر سر حسین  با قدرت و ثروتی که دارد حسین را نابود می

ترین  رحمشد. لب باز کرد و با بیآمد دیگر نفس کشیدن برایش حرام میمی
 :لحن ممکن گفت 

ای چی اومدی اینجا؟ اصال مگه قرار نبود زندانی بشی؟ چجوری آزاد  بر  _
 شدی؟ 

بیند یا حتی  لحنش چنان سرد و طلبکار بود که حسین حس کرد خواب می 
او زنیست شبیه نارین تا خود نارین، چرا که نارین همیشه با او لطیف و آرام  

 !زد حرف می

نند اسمش آتش گرفته  سوخت و مااز طرفی نارین از لحن و جمالت خود می
 .بود

 :اش را تکرار کرد حسین دوباره جمله 

 !شهباورم نمی _

کرد و با سری به زیر  نارین دست به کمر زد، از اینکه او حتی بهش نگاه نمی 
  !شدتر میکرد حرصیافتاده هی این جمله را تکرار می

اما   دوست داشت برای بار اخر هم که شده خیره شود به آن دو گوی مشکی
 .کردحسین این را از او دریغ می
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خوام؛ یه مرد  باور کن و برو... برو و اینجا نباش! حسین من تو رو نمی_
خوردیم، من شوهرم و  دار با یه ریه ناقص! برو... ما به درد هم نمیسابقه

 .دوست دارم. نوید لیاقت دوست داشتن و داره و تو نه 

حرف زدن نداده بود و جمالتش او را  قلبش درد گرفت، حتی به او مهلت  
ها را دارند و نارین با کلماتش  کشته بود! آری گاهی کلمات قدرت کشتن آدم

 !به حسین شلیک کرده بود 

صدای کوبیده شدن در هم او را به حود نیاورد و فقط یک جمله در سرش   
 :شد تکرار می

 .اره و تو نه برو من شوهرم رو دوست دارم. نوید لیاقت دوست داشتن و د _"
" 

کرد قیامت شده و همان یک جمله صوراسرافیل است و با همان  حس می 
  .یک جمله باید بمیرد

 .هایی نامطمئن و تلو تلو خوران از کوچه خارج شد با قدم

 .هایش خشک شده بودتوانست گریه کند؛ انگار اشکگیج بود و حتی نمی 

دو زانو افتاد و نفسش تنگ    اند رویناگهان حس کرد زیرزانوانش خالی شده 
  .شد و در سرش همهمه راه افتاد

چشم بست و لبخند زد، فکر کرد مرگ به سراغش آمده روحش خسته بود و  
  !کرد با آمدن مرگ حس خشنودی می

 :زدآخرین چیزی که شنید صدای نازک دختری بود که او را صدا می

 !آقا... آقا _

 .ددردی در سینه حس کرد و صدا خاموش ش 
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با حس سردی آب در گلویش چشم گشود. گیج بود و چند ثانیه طول کشید  
تا محیط اطرافش را دقیق ببیند؛ دختری زیبا و لبخند به لب باال سرش  

 .کردنشسته بود و نگاهش می

 :خیز شد و دستش را روی سرش کشید و مردد لب زد در جایش نیم 

 !اینجا کجاست؟_

ی او زد و کاری کرد  ی سینهکشید؛ دستش را به قفسهلبخند از لب دختر پر  
 :دوباره دراز بکشد و در همان حین گفت 

 .و منم دخترشونم اینجا عمارت احتشام سعادت _

حسین هنوز هم گیج بود؛ آخرین چیزی که به خاطر داشت حس مرگی بود  
  !شدشد اگر بیدار نمیکه بهش دست داده بود و چقدر خوب می

اش  ی حسین چنان غمگین شد که قلب دختر از دیدن چهرهچهرهبا این فکر  
هوش دیده بود به کمک سرایدارشان به عمارت  تیر کشید. زمانی که او را بی

 .آورده بود و سعی کرده بود به هوش بیاوردش

دانست چرا انقدر جسور شده بود که با وجود نبود پدر و  خودش هم نمی
 .به را به خانه آورده بود مادرش و صنم خواهرش این مرد غری

خواست به این مرد کمک کند،  کرد این بود که میتنها چیزی که حس می 
 !دلیلکمکی بی
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دلیل لرزاند، امروز  حسین لب باز کرد و صدایش دل دخترک را بی 
ها زیر سر دل زبان نفهمش بود که  هایش زیاد شده بود و تمام ایندلیلبی

 !سر بر ناسازگاری گذاشته بود

 کنم؟ من اینجا چیکار می _

 :سیمین لب تر کرد 

هوش پیداتون کردم، نزدیک عمارت بودید آوردمتون دستگاه اکسیژن  من بی_
پدرم رو بهتون وصل کردم و بعد از منظم شدن نفستون بهتون اب قند دادم  

 .تا به هوش اومدید 

 :های حسین در هم رفت اخم 

 ساعت چنده؟  _

 !چهار بعداز ظهر _

 .ایش نشستدر ج 

 .من باید برم االن هوا تاریک میشه باید به روستا برسم _

 :سیمین نگران نگاهش کرد  

شما مشکل تنفسی دارید؛ من حس کنم بهتون حمله عصبی دست داد  _
 .اتون کنه اونوقت برید بهتره استراحت کنید تا پزشکی که خبر کردم معاینه

 :لبخند زد  حسین سری به نفی تکان داد و به مهربانی دختر 

ممنون ولی من باید برم. از اینکه نجاتم دادید ممنونم با اینکه دوست  _
 .نداشتم زنده بمونم ولی البد حضور شما حکمتی داشته 

 .سیمین لب گزید؛ دلش از این همه تلخی زیر و رو شد 
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 !چه بر سر این جواِن رعنا آمده بود که میل زندگی نداشت؟ 

 :کرد و پرسیداش بر ادبش غلبه کنجکاوی

شه بپرسم چرا انقدر  زندگی خیلی قشنگه و شما هم خیلی جوان می _
 !ناامیدید؟ 

هوا درد دلش را  لحنش چنان کنجکاو بود که حسین به ناچار نشست و بی 
 :گفت

 .دلیل زندگیم دیگه مال من نیست! دیگه زنده بودن به کارم نمیاد  _

 :ابروهای سیمین باال رفت 

 !یعنی چی؟ _

ها رو برای  دانست چرا اینرو شد و خودش هم نمیخیره به روبه  حسین 
 :کند دخترک تعریف می

هام دختری که دوستش داشتم با یه نفر دیگه ازدواج کرده، امروز تو چشم _
رحمانه گفت که لیاقت دوست  نگاه کرد و با همون جنگل سبز نگاهش بی

خاطراتشه، چشمه پر از  داشتن ندارم. با رفیقم رفت! روستا پر از 
  خاطراتشه 

 :اراده بر سرش کوبید و ادامه دادبی

 !این مغز لعنتی پر از خاطراتشه  _

های سیمین روان شد و در دل به دختری که همچین پسری که آرزوی  اشک 
  .هر کسی است را رد کرده ناسزا گفت و احمق شمردش 
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و داد؛ پیشنهادی که  حال پسر جوری ناجور بود که ناخواسته پیشنهادی به ا
 .ای آرامبرای او عشق را به ثمر آورد و برای حسین زندگی

خب نرو جایی که خاطراتشه! فراموشش کن. بمون اینجا توی شهر، پدرم  _
دنبال باغبونه به سرایدار میگم معرفیت کنه! بمون اینجا فراموش کن  

 ...دختری که لیاقتت رو نداشته

 

*** 

 

 |جانا |

 

ای که توی وسایل به جا مونده از مادرم پیدا  های دفترچهخیره به نوشته
  .کرده بودم اشک ریختم 

ی خاطرات چنان غمگین و پر از درد بود که قلبم و به لرزه در  این دفترچه
 .اورده بود 

شد پدرم چجوری مادرم رو مجبور به ازدواج کرده و باعث جدایی  باورم نمی 
  !مادرم و حسین شده

د باعث بدبختی حسین و زندان رفتنش هم پدر من بوده،  شحتی باورم نمی
چنان از پدری که فقط اسمش برام به یادگار مونده بود متنفر بودم که حد  

های دفتر تا ماه نهم بارداری مادرم زمانی که من رو باردار بود  نداشت. نوشته
 !ای وجود نداشت و این عجیب بودوجود داشت، و از بعد از اون هیچ خاطره
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ها مشخص بود که مادرم هیچوقت پدرم و دوست نداشته و  از نوشته 
 ...همیشه عاشق حسین بوده 

 .با صدای زنگ موبایل به خودم اومدم 

 .دفترچه رو روی تخت گذاشتم و گوشی رو برداشتم 

کردم و عذاب  با دیدن اسم حسام دلم زیر و رو شد، حس خجالت می 
 .وجدان داشتم 

بدبختی پدرش بوده و زندگیش و نابود کرده قلبم و به درد  اینکه پدرم باعث  
 !شد که نسبت بهش حس عذاب وجدان کنم آورد و باعث میمی

خواست جوابش رو ندم اما این قلب المصب حتی از عذاب وجدان  دلم می 
 :هم قوی تر بود که باعث شد جواب بدم 

 جا...بله  _

 .پناه خانومسالم بر جان _

ست همیشه همین بود؛ کافی بود که اون صدای بم و  لبخند روی لبم نش 
 !های زندگیممردونه رو بشنوم تا یادم بره تموم غم

 !سالم آقا حسام چه عجب یادی از ما کردی _

 :لبخندش و حتی از پشت گوشی هم حس کردم  

 .واال این روزها ما همش به یاد شماییم _

جربه کرده بودم یه  قلبم یه طوریش شد؛ جدای تمام حسایی که تا حاال ت 
حس دیگه بهش دست داد، یه حس مثل خوردن بستنی تو اوج تابستون و  

 !زیر گرمای بیش از حد آفتاب

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 :لب گزیدم و سعی کردم یه چیزی بگم و زیاد سکوت نکنم  

 چه خبر؟  _

 !هیچی تا وقتی که شما خواب ندیدی همه چی امن و امانه _

ش اخالق شده بود و این رفتارش  ریزخندیدم؛ امروز بیش از حد دلبر و خو 
 .شد یادم بره تلخی خاطرات مادرم روباعث می

 عجب! پس شهر در امن و امانه. از امیرعلی و نبات چیزی نفهمیدی؟  _

 !واال نه تا اونجایی که من فهمیدم اینا زیادی عاشقن  _

 :به عادت همیشه اروم سر تکون دادم 

 .برهمن و زیر سوال می ی حدسیاتمنم رفتار نبات عادیه و همه _

 خب خدا رو شکر؛ جانا؟  _

 !شد اینجوری بگه جانا و من نگم جانم؟ مگه می 

 جانم؟  _

 !یه چند ثانیه مکث کرد؛ حس کردم از اینجور جواب دادنم خوشش اومد 

 .من یه کاری کردم  _

هام رو باز و بسته کردم و سوالی و کنجکاو  لحنش مظلوم بود. چشم
 :پرسیدم 

 ردی؟ چیکار ک_

 :در اتاق باز شد و افسون با یه بسته داخل اومد  

 حسام گوشی دستت، این چیه افسون جان؟  _
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 :بسته رو کنارم گذاشت 

 !برای تو اومده  _

 .ابروهام باال رفت. افسون از اتاق خارج شد 

 .این دیگه چیه؟ حسام برام یه بسته اومده  _

 :صداش جذابتر از همیشه شد

 !از طرف منه _

 :کردم درست نشنیدمحس  

 چی؟ _

 :به لحن ناباورم خندید 

 .گم از طرف منهمی _

 :هام نشستلبخند شیطونی رو لب 

 نکنه بمب فرستادی از دستم راحت شی؟ _

 :نوچ بلندی کرد  

 .گم نه باز کن می_

 .گوشی رو بین شونه و گوشم گذاشتم و بسته رو باز کردم

ادگی جذاب بود، آستین داشت  ی صورتی رنگ که در عین س یه پیراهن ساده 
 .اش از گیپور بودو دور یقه

 :قلبم لرزید  

 چه خوشگله اما اینو برای چی خریدی؟_
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 :ریز خندید  

اول باید بگی حسام دستت درد نکنه نه که اعتراض کنی! برای تو دیگه،   _
گشتم این لباس به چشمم خورد یهو اصال انگار تو  امروز داشتم تو خیابونا می

هوا رفتم برات خریدمش. گفتم شاید عصبی بشی و از  دیدم و بی رو توش
 .کادوی یهویی خوشت نیاد اما دلم طاقت نیاورد و فرستادمش

گفت حسام داره عاشقت  یه حس توی دلم جوونه زد؛ یه حس که می 
شه و وای که  شه! ببین بدون تالشی فقط با یکم توجه داره عاشقت میمی

 .ترین ادم روی زمین بودمن خوشبختاگه این حس حقیقت داشت م

ی نبات بپوشم هر چند که  خواست این پیراهن و برای عقد سادهدلم می 
خواستم با پیراهنی که از طرف مردیه که دوستش دارم جشنی نبود اما می

 .چندتا عکس با خواهرم که عروسه داشته باشم 

 :لب باز کردم 

 .مرسی حسام_

 .ه خانومپنا قابل شما رو نداره جان _

پناه گفتنش جان و جهان من  دونست که با هر بار جانو فقط خدا می
 !لرزیدمی

 

*** 

 

 |نبات|
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گاهی اوقات زندگی درست وقتی که از زمین و زمان ناامید شدی یه بازی و  
بینتتا،  کنه، یه بازی که بهت بگه ببین خدا همیشه میباهات شروع می

داده اما بعد از هر سختی آسونیه، بهت  حواسش بهت هستا، بهت سختی 
درد داده اما درمانش رو هم بلده... بگه ببین تو قوی بودی تالشت و کردی  

زنه و قطعا توی دنیا  خودت و بسپار به خدا و اون بهترین و برات رقم می
نویسه که تموم درد و  بهترین نویسنده خداست و جوری تقدیر و برامون می

  .رههامون یادمون میغم

ترین آدم  من ایمان دارم حتی شده برای یه لحظه هر کدوم از ما خوشبخت
 !دنیا بودیم

نگاهم و به امیرعلی دوختم، مطمئن بودم که زندگی برای ثابت کردن رحمان   
و رحیم بودن خدا امیرعلی و وارد زندگیم کرده و توی تقدیری که خدا برام  

 !ر اصلیه نوشته بعد از خودش و خودم امیرعلی بازیگ

 :با صدای عاقد به خودم اومدم  

 عروس خانوم بنده وکیلم؟  _

 .لبخند روی لبم نشست و نگاهم و از امیرعلی نگرفتم؛ حسم عجیب بود  

اش گذشته بود و بهم ثابت  امیرعلی به خاطر من و نجات جونم از خانواده 
  .کرده بود که انسانیت وجود داره 

امیرعلی برام حکم اون قهرمانی و داشت که توی ذهنم معنی ناجی و میداد و  
ایش و که با وجود  های قهوهوجودش برام امنیت و آرامش بود. چشم

دونم حکمتش چی  هام دوخت و نمیزد و به چشمدرخشش به عسلی می
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  بود که با اون نگاه دلم لرزید و با زبون که نه در اصل با حکم دلم، دلی که
 :دونست این ازدواج صوریه و لرزیده بود زمزمه کردممی

 .ی بزرگترا بلهبا اجازه_

جمعیت زیادی نبودیم اما صدای دست زدن عزیزانم و لبخند روی لبشون و  
 .در آخر نگاه شیرین امیرعلی ارامش و به وجودم سرازیر کرد 

حسام  جون و آقاجون با اشک و لبخند در آغوش کشیدنمون و جانا و خانوم
با شور بهمون تبریک گفتند و افسون برامون آرزوی خوشبختی کرد و هومن  
با حالتی ناباور و مسخره به امیرعلی برای پیوستنش به جمع مرغا تسلیت  

  .ی جمع شدگفت و باعث خنده

من اما اون لحظه چقدر دلم برای امیرعلی مظلومی که طرد شده بود اونم به  
ز پیش لرزید و دوباره به حکم دلم دستش رو  خاطر ازدواج با من بیشتر ا

 .گرفتم

 :با این حرکت لبخندی پررنگ زد و دستم و فشرد و رو به همه گفت  

 !خب اینم از دومادیِ ما به افتخار ما دو گل نوشکفته بریم شام بخوریم _

 :حسام خندون نگاهش کرد 

 !آقای نوشکفته خیلی شوق داریا _

 :و با حرص و خجالت دستش و فشردم  پچش با حسام و شنیدمصدای پچ 

 !باالخره امشب شب پادشاهیمه دیگه _

با فشار دستش خندون نگاهم کرد سرم رو به گوشش نزدیک کردم و زمزمه   
 : کردم

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 !پادشاهی و درد  _

ریزخندید؛ همه با هم از محضر خارج شدیم و جالب این بود که تا زمانی که   
 .خورده بود  هامون بهم گرهسوار ماشین شدیم دست

حسام تک سرنشنین موتور آورده بود هومن ماشین و بقیه با ماشین اون   
 .رفتن تا ما با هم تنها باشیم 

 .به محض سوار شدن امیرعلی شیطون به سمتم برگشت 

خب دیگه عیال من شدی رفتا! تا حاال فکر کرده بودی یه همچنین شوهر   _
 شه؟ خوشتیپی نصیبت می

 :ریزخندیدم 

 !نوشابه برای خودت باز کن أقای شوهرجانیکم _

  تو خیلی خوشانسی نصف دخترهای تهران دوست داشتن االن جات باشن  _

 :ناخودآگاه پوزخند زدم و تلخ شدم 

 .آره نیست که خیلی عمر میکنم دوست داشتن جام باشن_

 :اخم کرد  

م  خیال تموشی من مطمئنم... بییه امروز و تلخی نکن دیگه، تو خوب می_
 .دنیا بیا امروز و زندگی کنیم، امروزی که مثال عروس دامادیم 

 :لبخند کمرنگی زدم

آقای مثال داماد ما قراره بریم خارج از کشور اما هنوز کارهای اون دفترچه رو   _
 !ها انجام ندادیم فکر نکنی یادم رفته

 :دستم و گرفته و زیر دست خودش روی دنده گذاشت  
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 .کنم قوالم عمل می تو خوب شو من به تموم _

 .دستم رو نکشیدم 

 !های دستش و شیرینی حرفاش احتیاج داشتمحرفی نداشتم من به گرم 

به رستوران رفتیم و با خوشی و خرمی و کلی خنده شام خوردیم و عکس   
گرفتیم. انقدر بهم خوش گذشته بود که اون لحظه فهمیدم امیرعلی تقدیر  

 !ترین بودمام خوشبختو خانواده منه و من برای چند لحظه کنار اون

*** 

ای که توی این چند روز خریده بود و مبلمان و  در خونه رو باز کرد؛ خونه 
سرویسش و همه رو خودش انتخاب کرده بود و هر چی هم من اصرار کرده  

 .بودم نیازی نیست گوش نداده بود 

س آرامش  ها رو روشن کرد و من به جای استرس ح وارد شدم؛ امیرعلی چراغ 
 .داشتم. روی مبل نشستم 

 :امیرعلی لبخند به لب به آشپزخونه رفت و همونطور با شوخی گفت 

 !خب یه قهوه درست کنم که امشب خواب تعطیله _

 :بالشتک رو به سمتش پرت کردم  

 !زنمتاامیرعلی از این شوخیا نکن می _

 :جا خالی داد 

  لت خواست؟ی خوش اومدنته! چی شد د این همه واکنشت نشونه _

 :شیطون ابرو باال داد و ادامه داد 

 !منم دلم خواست _
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لب گزید و سعی کردم نخندم، انقدر مسخره بود که امکان نداشت کنارش   
 !هام یادم بمونهباشم و غم

 :از جا بلند شدم 

 . من رفتم بخوابم شب بخیر_

 :با لحنی متعجب لب زد 

 !کاری؟قهوه چی؟ یه کاره رفتی سر اصله  _

 :چپ نگاهش کردم که مهربون نگاهم کرد و لب زدچپ 

 .بخیر خیلی خب... برو بخواب عزیزم شب_ 

 

*** 

 

با صدای کوبیده شدن در از خواب پریدم؛ از سر و صدای بیرون قلبم به  
لرزید. صدا زیاد واضح نبود، از اتاق بیرون اومدم و  تپش افتاده بود و تنم می

تونستم  شلوارک کوتاه به سمت در رفتم. حاال می حواس با همون تاپ وبی
 !اون صدا رو تشخیص بدم و ترسم دو برابر شده بود

کرد. انقدر جیغ و  خبری از امیرعلی نبود و این ترسم رو بیشتر و بیشتر می 
هوار راه افتاده بود و در کوبیده شده بود که از همین روز اولی آبرومون بین  

. برای جلوگیری از بیرون ریختن مردم با همون ترس ها رفته بوددر و همسایه
و لرز نفس عمیقی کشیدم و در و باز کردم، مشتش روی در متوقف شد و با  

  .نفرت نگاهم کرد
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گفت پول و  این زن با تمام پول و ثروتش فاقد شعور و ادب بود و کی می
 !قدرت شعور میاره؟ 

 :اخم  کردم  

 کنید؟ سالم... چرا جیغ و داد می_

 :پوزخند زد  

کنی! پس راسته؛ باالخره خودت و  ای و در و باز نمیدونستم خونهمی_
 .انداختی به پسرم

کرد و مطمئنن  رویی از الی در نگاهمون میتر شد، زن واحد روبهاخمم عمیق
واحدهای پایین هم توی راهرو بودن و داشتن به این گفتگوی تحقیر آمیز  

 !گوش میدادند 

 .باشید  صنم خانوم مودب  _

ام کوبید و باعث شد کمی وارد خونه بشم. همونجور از باال تا  تخت سینه 
 :پایین براندازم کرد و با لحن پر از نفرتی لب زد

ی کثافت معلوم نیست توی  ای مثل تو؟! دخترهمودب؟ اونم جلوی پاپتی_
ی من و  عمارت چند بار براش چشم و ابرو اومدی که حاال گرفتت! پسر ساده

ذارم یه آبخوش از گلوت پایین  کردی تا عقدت کنه فکر کردی من می خام
 !خوای؟ چقدر که بذاری و بری گدا گشنه؟بره؟ چقدر می

هاش لرزید. سرم تیر کشید و چیزی تا مرز بیهوشی فاصله  تنم از تهمت
تونستم حرف بزنم، انگار الل شده بودم و اون از صفات  نداشتم. نمی

هام  فت و من هر لحظه مرگ و تحقیر و به چشمگی من میگرانهحیله
 .خورد تا از خودم دفاع کنمهام تکون نمیدیدم و لبمی
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 :با صدای داد امیرعلی انگار که منجیم رسید  

 کنی؟! چرا داد و بیداد راه انداختی؟ مامان؟! تو اینجا چیکار می _

اش  ونهصنم سکوت کرد و امیرعلی جوری به زن همسایه نگاه کرد که در خ 
رو بست. به طرف من اومد و من ناخودآگاه خودم رو جلو کشیدم و لرزون  

 .خودم و به بازوش چسبوندم

شبیه طفلی بودم که گمشده و حاال با دیدن مادرش تموم حس امنیت و   
 !خواد خودش رو بهش بچسبونهآرامشش بهش برگشته و می

 :حرص و پرخاش گفتصنم با دیدن این حرکتم پوزخند زد و امیرعلی با   

ام تن و بدن این طفل معصوم و  این چه کاریه مادر من؟ اومدی در خونه _
 !کنی؟ بلرزونی؟ داری چیکار می

 :صنم شاکی نگاهش کرد؛ حتی یه ذره هم از موضعش فاصله نگرفته بود  

 !من خجالت بکشم یا تو که رفتی بدون اجازه ما عقد کردی؟ _

 :ای کشید امیرعلی پوف کالفه 

 .بیاید تو حرف میزنیم _

 :سر تکون داد 

 .خوای همین جا بگومن پام رو تو این خونه نمیذارم هر چی می _

 :تر نگاهش کرد و خسته از جدل گفتامیرعلی کالفه

 !خوام زن بگیرم دارم میرم محضر؟ مگه نگفتم؟مگه من نیومدم گفتم می _

دونستم واقعا با  نمیخوای حرصم بدی گفتی اما من فکر کردم لج کردی می _
 ...این
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 :به من اشاره کرد

با این آخه؟ اصال این الیق توئه؟! خاک برسرت امیرعلی معلوم نیست   _
 !چیکارا کرده تا گولت زده

کرد. عجب روزی شده بود روز اول ازدواجم! درسته  ام میبغض داشت خفه
 .صوری بود اما این همه تلخی حق من نبود

 :دم؛ انگار حالم و حس کرد که رو به مادرش گفت بازوی امیرعلی رو فشر  

توهین نکن مادر من! به من توهین کن من کثافت بودم اما این دختر از   _
 .تره بهش توهین نکن برگ گل پاک

صنم سری به تاسف تکون داد، انگار از رفتار امیرعلی ناامید شد و از طرفی   
و در و همسایه برده که  مطمئن شد که کامل تن من و لرزونده و آبرومون و ت

 :گفت

شی! اونوقته که من و بابات  یه روز از انتخاب این برگ گل پشیمون می _
  .کنیمدیگه نگاهتم نمی

 .رفت! با رفتنش بازوی امیرعلی رو ول کردم و با بغض و درد داخل رفتم 

 !هوا زدم زیر گریهروی مبل نشستم و بی 

اس اما  دونستم خیلی شرمندهکردم و میمیسنگینی نگاه امیرعلی رو حس  
تقصیر اون نبود! حتی تقصیر مادرش هم نبود! تقصیر من بود که با خود اون  
و هم باتالق زندگی نحسم کشیده بودم. هق هقم اوج گرفت. کنارم نشست  

 :و کمرم و نوازش کرد 

  ام. یه دقیقه رفتم نون بگیرم ببینببخشید، ببخشید عزیزم. من شرمنده _
 چه بساطی شد! ببخشید خب؟ 
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قلبم با هر بار عزیزم گفتنش میلرزید و این توی اون حس و حال نرمال نبود!  
 .به نایلون نون روی اپن نگاه کردم و جوابی ندادم 

نبات خانوم ببخشید دیگه! جواب بده، بلبل زبونی کن. نکنه حالت بده  _
 قرصات و بدم؟ 

  !لرزشم خبری بود نه از سر درد زد و عجیب اینکه نه از یه بند حرف می 

هاش و حس  انگار با همون عزیزم گفتنه و نوازشش حرفای مادرش و توهین
دونستم و  و حال بدم رفته بود، منه لعنتی یه مرگیم شده بود و خودمم می

 !کردمانکار می

 :سعی کردم قلب ناآرومم رو آروم کنم نگاهش کردم و لب زدم 

ترم نکن  باید من و ببخشی نه من تو رو... شرمندهعذرخواهی نکن! تو  _
 ...امیرعلی، حق با مادرته من رسما خودم و انداختم 

 :هام لب زدنذاشت ادامه بدم، دستش رو روی لبم گذاشت و خیره به چشم

بسه نبات... من هر کاری کردم برای خودم کردم، برای حس خوبی که از  _
دم  یگه هم اتفاق بیوفته بازم انجام میگرفتم؛ اگه هزار بار دکمک به تو می

 !پس دیگه حرفات رو تکرار نکن 

های لعنتیش و آخ  آخ از اون دست گرمش که روی لبم بود... آخ از اون چشم 
دیدم و احساساتم تشدید  از منی که امیرعلی رو به چشم قهرمان زندگیم می

که انگار   شده بود و باعث شده بود که یه جورِ خاص نگاهش کنم؛ یه جوری
با نگاهم بگم بیا من رو ببوس... انگار که نگاهم حرف داشت و خودمم  

 !کنم به بوسیدنم فهمیدم دارم با حسرت و شوِق نگاهم تشویقش میمی
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نگاهش از روی چشمام  روی دستش سر خورد، دست کشید و لب گزیدم،   
  !وسهبهام نگاهم کرد جوری که گفتم همین االن من رو میتر به لبخیره

 .شبیه شمارش معکوس شده بود

  ...توی دلم شمردم، یک... دو  

  !دادمهاش رو میبوسیدم جواب بوسهخدا شاهد بود که اگر می

ی شیرینی برد  های گرمش من رو به خلسهسه... سر جلو کشید حس نفس
 .هام متوقف شد اما درست در چند سانتی لب

  !لعنتی من رو نبوسید

از جا بلند شد و با لبخند مستاصلی دستش رو به  به جای جلو اومدن  
 !صورتش کشید و به سمت اشپزخونه رفت

 :در همون حین با لبخندی که زیادی مصنوعی بود گفت

برو صورتت رو بشور و بیا صبحونه بخوریم شیرین عسل که کلی کار   _
 .داریم، باید بریم دنبال کارای سفرمون

 !کاری نکرد؟قلبم تیر کشید، چرا هیچ

  !لعنتی  

از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. دست روی قلبم کشیدم؛ چم شده  
کردم هیچ جذابیتی ندارم حتی به تنم و تاپ و شلوارکمم نگاه  بود؟! حس می

بودم  نکرده بود. حالم دست خودم نبود باید از عقب کشیدنش خوشحال می
 .خواستم زار بزنماما می

  .لبم رو فشردم نفس پر درد و گیجی کشیدم و ق
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 :زیرلب پچ زدم

آروم باش... این ازدواج صوریه امیرعلی کار درستی کرد از رویا بیدارشو و _
 .رویاپردازی نکن 

گفت تو  صورتم رو آب زدم و با قلبی مچاله سر میز نشستم؛ قلبی که می
دونیم چه حالی داره وقتی اونی که  ها میجذاب نیستی و فقط ما زن

 !وجه نکنهخوایم بهمون تمی

یه جا خونده بودم که یه دکتر زیبایی از هر کسی که برای عمل پیشش   
پرسیده کی تو رو دوست نداشته که تو خودت رو دوست  رفته میمی

 !نداری؟

دونستم، من خودم رو زشت  حاال من دلیل سوال اون دکتر و جوابش رو می 
حس لعنتی    دونستم چون امیرعلی بهم توجه نداشت و چقدر بدهو بد می

 !دوست نداشته شدن

 

*** 

 

 |جانا |

 

 .کالفه و عصبی گوشیِ موبایل رو روی میز انداختم و از جا بلند شدم

مانتو و شلوارم رو پوشیدم و با انداختن شالی که زیادی چروک بود تیپ   
 .زیادی داغونم رو کامل کردم

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

اتاق زدم  گوشیم رو دوباره از روی میز چنگ زدم و با برداشتن کیفم از  
جون و  روی تلویزیون نشسته بود و خبری از خانومبیرون. افسون روبه

 .آقاجون نبود

ی حسام مزید بر علت  عالوه بر نبودِ نبات توی خونه زنگ نزدن پنج روزه 
 .شده بود و باعث دل گرفتگیم 

همش توی اتاق چپیده بودم و منتظر یه زنگش بودم ولی انگار تا زمانی که   
کرد و منه احمق باالخره بر غرورم پیروز  زدم اون حرکتی نمییمن زنگ نم

شده بودم و زنگ زده بودم اما چه فایده حاال هم که زنگ زده بودم با  
 .خاموش بودن گوشیش حال بدم بدتر شده بود 

 !شددیدمش آروم نمیکرد و تا نمییه دلشوره لعنتی دلم و زیر و رو می  

ب نبود و معلوم بود توی دردسر نیوفتاده و  های عجیب و غری خبری از خواب
ی جواب دادن به من و نداره... این رو میدونستم بازم فقط انگار حوصله

  !نگران بودم

دونستم براش مهم نیستم و بازم آدم عاشق داستان بودم و از  مِن لعنتی می
  .شدمنبود و جواب ندادنش نگران می

ه من بودم، آدمی که به جای هر  همیشه همین بود، آدِم نگران این رابط 
گرفت و دلش زیر و رو  دومون عاشق بود من بودم... آدمی که دلشور می

شد من بودم و برای حسام هیچی به جز انتقام و کارش مهم نبود و آخر  می
 !کرد ی لعنتی من رو نابود مییه روز این دلشوره

 :افسون با تعجب بهم نگاه کرد

 ای؟ قدر بهم ریختهکجا؟ چیزی شده؟! چرا ان _
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 :کالفه سر تکون دادم 

جون و اقاجون  چیزی نیست من باید برم جایی کار دارم، میشه اگه خانوم_
 سراغم رو گرفتن بگی رفتم پیش یکی از دوستام و اداره کنی تا برگردم؟

 :آروم سر تکون داد  

 .آره عزیزم برو _

خونواده شده بود و جاش رو  ای زدم؛ این دختر رسما جزئی از  لبخند خسته
توی دل هممون باز کرده بود و حاال با نبود نبات جای خالیش رو برای من پر  

 .کرد می

اش و  ی حسام فکر کردم، خودمم دلیل رفتن به خونهتا رسیدن به خونه 
دونستم... خودمم دلیل عصبانیتم و از جواب ندادن به گوشیش رو  نمی
  .دونستم نمی

نداشت و قولی نداده بود که من عین یه آدم طلبکار شده   اون که حسی بهم
دونستم نسبت بهم حسی نداره  دونستم هیچ تعهدی بهم نداره؛ میبودم! می

 !ولی آخه من که داشتم و حاال اون و نسبت به احساسم مسئول بود 

دونستم و این افکار دیوونگیه اما خب عشق بدون دیوونگی که عشق  می 
 !نبود

ود... نبودِ نبات، زنگ نزدن حسام و اون دفترچه خاطرات لعنتی  حالم بد ب 
مادرم که برای بار دوم خونده بودمش همه و همه باعث این حال بد بود و  
خاموش بودن گوشی حسام باعث شده بود بخوام حرصم و سر اون خالی  

 .کنم 

 .کرایه ماشین رو حساب کردم و پیاده شدم
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و فشردم و منتظر شدم تا ببینم اصال خونه  آفتاب غروب کرده بود؛ زنگ در ر  
 .هست یا نه این راه رو بیهوده اومدم

 

اش نمایان  ی خوابالود و ژولیدهباالخره بعد از چند ثانیه در باز شد و چهره
ی لعنتیش خر نشم و  شد. لب گزیدم و سعی کردم دوباره با دیدن این چهره

توی پیچ و تاب موهای  های جذاب و غرق نشم خیره نشم توی اون چشم
 !اش مردونه

 :گیج و متعجب نگاهم کرد، انگار اصال انتظار دیدنم و نداشت 

 جانا؟  _

 .در رو کمی هل دادم که به دلیل امادگی نداشتنش عقب رفت و داخل شدم

 :ابروهاش باال رفت، تلخند زدم 

 !کنی گفتم خودم بیام تودیدم تعارف نمی _

 :و بین حیاط و خونه گردوندمهاش گرد شد و من نگاهم چشم

 !انگار منتظر دیدن من نبودی، نکنه منتظر کسی دیگه بود؟ _

 :اخم کرد  

 !گی؟ جانا حالت خوبه؟ چی می _

 !دونستم چه مرگم شده بودشاکی نگاهش کردم، خودمم نمی 

اتم که قطعِ، پنج روزه که از عقد نبات  زنگ می، زنم خاموشی... تلفن خونه _
نگ به من نزدی! انگار که من نیستم فقط برای خواب دیدنام  گذره یه ز می

کارت بهم میوفته. حسم شده شبیه یه انگل که خودش رو به زور  
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خواد از  میچسبونه به یه نفر تا ازش تغذیه کنه و اون یه نفر فقط می
خوای ببینیم بهم بگو...  دی! حسام نمیدستش خالص بشه. بهم محل نمی

 .رزخ در بیاربگو و من و از این ب

 :جدی نگاهم کرد؛ انگار خواب کامال از سرش پریده بود  

 !زنیم وسط حیاط جای جیغ و داد نیستبرو تو حرف می_

 :شاکی شدم 

ام؟ مگه  ام؟ برای چی نگران توام؟ من چیآره جاش نیست، من اصال کی _
مهمم؟ به تو چه که من عاشقتم نه؟ من شدم یه کَنِه! اصال خودمم  

کنم ته احساس تو یه بوسه بوده که من پیش  م دارم چیکار میفهمنمی
قدمش شدم و خودم برای خودم بزرگش کردم! تو بهم گفته بودی حسی  

خواستم عاشقت کنم غافل از اینکه حتی برات مهمم  نیست و منه لعنتی می
 !نیستم که یه خبری ازم بگیری چه برسه عشق

 :بغض کردم و ادامه دادم 

 اومدم؟ واقعا من چمه حسام؟ اصال برای چی _

خیره نگاهم کرد ناامید یه قدم عقب رفتم و خواستم برگردم که بازوم کشیده  
  .شدم و با حرص من رو دنبال خودش وارد خونه کرد 

 !اش متعجب بودمآورد و گردن قرمز شدهاز این همه فشاری که به بازوم می

  .لب گزیدم و سعی کردم از درد بازوم جیغ نزنم 

روش  ا ورود به خونه کنار کاناپه ایستاد و من رو ول کرد و کاری کرد روبهب
 بایستم، 
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اومدم لب باز کنم و دوباره چرت و پرت بگم که داد زد؛ یه دادی که حس  
 :ی اون پارهکردم گوشم کر شد و حنجره

گی تو؟ من زنگ نزدم تو  دوزه! چی میبره میهیس... هی واسه خودش می _
ترم تو چرا زنگ  درگیر بودم برای کار لعنتیم و اون انتقام لعنتی چرا نزدی؟ من

نزدی؟ آره خاموش بودم چون بعد چهار روز باالخره چند ساعت کپیدم. هی  
خواد بره! چته جانا؟ چرا حرصت و سر  زنه تازه میگه... یه بند حرف میمی

 من خالی میکنی؟ 

 !اشکم چکید... سر من داد زده بود؟  

 زنی؟یچرا داد م  _

 :نگاهش خسته شد و آروم گفت

دوزی! چرا  بری میگم چته؟ چرا ناآرومی؟ چرا برای خودت میدارم می _
 !بافی؟ گی مهم نیستی؟ چرا آسمون ریسمون میمی

 :سر کج کردم  

گی تو چرا زنگ نزدی؟ چرا من  مهم نیستم دیگه. اونقدر مهم نیستم که می _
 !انقدر عاشقم اما تو نه؟ چرا؟ باید همیشه پیش قدم باشم؟ چرا من  

حسام پلک بست و بعد از چند ثانیه چشم باز کرد و خیره شد به  
هام... حالت نگاهش یه طوری بود، یه طوری ناخوانا! با خودم فکر  چشم

ی پدرم رو فهمیده که زنگ نزده، شاید دلش یه  کردم شاید کارهای گذشته
  !اس... اصال شاید از من خوشش نمیادجای دیگه

اون نگاه کرد و من توی ذهنم آسمون ریسمون بافتم و فکرهای احمقانه کردم 
 .رسید و اون درست حرکتی و انجام داد که به فکرمم نمی
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هام  هام حس کردم تموم خون وجودم توی لبهاش روی لببا حس لب
 .جمع شد و قلبم شروع به تپیدن کرد 

فهمیدم  که بودم که نمیبوسیدم اونم با حرص و یه حال غریب! انقدر شو 
توجه به من ادامه داد و بوسید و روی کمرم  باید همراهیش کنم اما حسام بی

 .و نوازش کرد

  :بعد از چند ثانیه ازم جدا و چیبیده به لب،هام پچ زد 

 .همراهیم کن _

کردم زیر پاهام شل مست و گیج با ضعفی غریب همراهیش کردم، حس می 
 .شده و ضعف دارم

تر بود چون اون شروع کننده بود!  ی اول هم شیرینحتی از بوسه  بوسهاین 
اش  بعد از مدتی طوالنی که با خفه شدن فاصله نداشتم دست از بوسه

ای که تا حاال  ترین جملهکشید و پیشونی به پیشونیم چسبوند و قشنگ
 :شنیده بودم و گفت 

جانا سخن از زبان  گی عاشقمی و خبر نداری که گی دوستم داری... میمی _
گویی. من خیلی وقته دلم رو بهت دادم! دورم چون مشغول انتقامم اما  ما می

 .باور کن تو موفق شدی؛ من عاشقت شدم

هام نشست و من اون لحظه حتی بهشت رو هم  لبخند روی لب 
 !خواستم چون آغوش این مرد خودِ بهشت بود نمی

 

*** 
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 .م و لبخند عمیقی زدمهای رنِگ شبش دوختنگاهم رو به چشم

اش تکیه  هام انداخت و باعث شد سرم رو به شونهدستش رو دور شونه 
 .بدم

 .با ذوق لب گزیدم و سعی کردم عطر تنش و به ریه بکشم  

  .شنیدیم سکوِت محض بود و صدای ضربان قلبمون تنها صدایی بود که می 

 :دهام رو نوازش کر سرم رو بوسید تنم گُر گرفت و صداش گوش

از بعدِ اون بوسه ساکتی و خیره شدی بهم، حاالم که خودت رو توی آغوشم  _
 پناهم؟ کنی جانجمع کردی داری به چی فکر می

 :چشم بستم و زمزمه کردم 

کنم به اینکه این  کنم خوابم یه خواِب زیادی رویایی... فکر میحس می_
ند روی این  چسبولحظه تموم نشه به اینکه کاش یه چسب بود که ما رو می

شدیم. به اینکه همیشه بعد از یه حس خوب و  کاناپه و دیگه ازش جدا نمی
خوشی یه اتفاق بد میوفته و ای کاش ما انقدر روی این کاناپه میموندیم تا  

 !متوجه هیچ اتفاق بدی نشیم

 :جذاب خندید 

 .شیم که اونوقت از گشنگی و تشنگی تلف می _

ی لبم رو گاز  هامون یه وجب بود. گوشهصورتی سر بلند کردم، فاصله 
 :ی خاصی زمزمه کردمگرفتم و با یه شور و عشوه

 !مردن توی بغل تو قشنگترین اتفاق دنیاس مردِ رویاهام _
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هام باال و  هاش رو توی چشمرنگ نگاهش پر از عشق و شور شد چشم 
 .ی لبم و بوسیدپایین کرد و با حال غریبی گوشه

بوسه رو ادامه دادم و نذاشتم قطع کنه، حالم شبیه آدمی   شیطنت کردم و 
بینه،  بود که سوار هواپیما شده و برای اولین بار داره ابرها رو از نزدیک می

 .همینقدر خوشحال و رها

ی کوچیک چقدر ادامه پیدا کرد اما با صدای زنگ در از  دونم اون بوسهنمی 
 .هم جدا شدیم

 :اخم کردم 

 !؟منتظر کسی بودی _

 :ابرو باال داد 

 .نه شاید هومن یا امیرعلین _

 .دوباره صدای در بلند شد، از روی کاناپه بلند شدم 

 !اگه اونا باشن درست نیست من و اینجا تنها ببینن؛ ممکنه فکرای بد بکنن_

 :شیطون ابرو باال انداخت  

 !بوسیدیم؟مثال فکر کنن داشتیم همو می_

  .درونم گُر گرفته بود های جذابش گرفتم،نگاه از چشم 

 :لب گزیدم و با حال ملتهبی گفتم

 !حسام _

 :ام رو بوسیدگونه
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قربون خجالت کشیدنت که خوشگله، برو توی اتاق تا من ببینم کیه بیرونم  _
 .نیا

 :سر تکون دادم 

 .باشه هر کی بود سریع دست به سرش کن من باید برم خونه _

 .چشم  _

 .اق خوابش شدم به سمت حیاط رفت و من وارد ات 

ای که یک بارِ دیگه اونم روزی که نجاتش داده  نگاهم رو روی اتاِق ساده 
  .بودم واردش شده بودم گردوندم و روی تخت نشستم

دونست که من به  کردم اتاق پر از عطر حسامه و فقط خدا میحس می
  .ی لعنتیش چند هزار برابر عاشقش شده بودمخاطر اون اعتراف و بوسه

 . تخت دراز کشیدمروی 

 .صدایی نیومد فهمیدم هر کی که بوده همون دم در کارش رو گفته

یه خوابالودی عجیب به سراغم اومده بود، ناخودآگاه پلک بستم و به خواب  
 !عمیقی رفتم

کرد جلوی پای  ی سرش چکه میحسام با لب پاره شده و خونی که از گوشه"
باالی سرش ایستاده بودند و اون خیره بود  مردی افتاده بود و دوتا غول تشن 

  .روش به مرد روبه

 :کرد لب باز کردمرد که با حرص و غضب نگاهش می

 کردی؟ سه روز پیش اونجا چیکار می _

 :حسام جدی نگاهش کرد  
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 .گفتم که رییس رفته بودم برای تحویل بار _

 :مرد پوزخند زد 

 !رفتهجالبه؛ درست یه ساعت بعد از تو انبار لو _

 :حسام شاکی نگاهش کرد  

 !یعنی من لو دادم؟_

 :مرد از جا بلند شد 

 .بهم ثابت کن کار تو نبوده_

 :حسام پوزخند زد  

چجوری؟ البد باید برم خودم رو به پلیس معرفی کنم تا بفهمید بهتون  _
 وفادارم؟

 :مرد ابرو باال داد و یه اسلحه بیرون کشید و به سمت حسام گرفت 

تونم بفهمم بهم و باهاش به سرت شلیک کن! تنها راهی که مینه بگیرش  _
 .وفاداری مرگته 

 :حسام بدون تردید اسلحه رو کشید و روی سرش گذاشت 

 .کنم حاال که حرف از وفاداریه هر کاری می _

 "!ماشه رو کشید

ام  کوبید، اشک روی گونهامان مینفس از خواب پریدم، قلبم بیبا نفس 
  !ز اتاق بیرون زدم حسام توی خونه نبود چکید. به سرعت ا 

 .توی حیاط دویدم و به در باز خونه نگاه کردم، قلبم هری ریخت
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دونستم خوابم در حال وقوعه و  لعنتی! این خواب از اون خواب، هام بود؛ می 
 .این باعث شد روی دو زانو بیوفتم

 ...خدایا خودت به دادش برس 

 .شهاشک ریختم؛ خدایا خوابم تعبیر ن 

تنم از فکرهایی که توی سرم بود کرخت شد و ناگهان چشمام سیاهی رفت   
 !ها خواب ندیدمهوش شدم و باالخره این بار بعد از مدتو بی

 

 

*** 

 

 .با حس نوازش دستی آروم چشم باز کردم

 .سوختدهنم تلخ بود و گلوم می 

هام خیره موند توی  چشمنگاه گیجم رو از سقف گرفتم و به اطراف انداختم؛   
 .های غمگین نبات! دلم از نگاهش هری ریخت چشم

  .مغزم هنگ بود؛ سعی کردم به خاطر بیارم 

هام گشاد شد و  ی حسام بودم... اینجا اتاق خوابش بود! پلکمن توی خونه
 .اتفاقات توی سرم پررنگ شد 

 .خیز شدمقلبم تیر کشید، نیم 

 :نبات هول نگاهم کرد
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 !کنی؟ ُسرم توی دستتهیچیکار م _

 .ی ُسرم توی دستم شدمتازه متوجه 

 !گیج بودم؛ گیج و گنگ 

 :با لحن جگرسوزی لب باز کردم  

 حسام کو نبات؟ _

 :غمگین نگاهم کرد و چشم دزدید؛ آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم 

 !هوش بودم؟ هنوز برنگشته؟من چند ساعت بی_

 :بود، ادامه دادمبازم جوابم فقط سکوت  

کنید؟ چی شده؟! چرا شبیه گوسفند قربونی نگام  شماها اینجا چیکار می _
 !کنی؟می

 :تقریبا جیغ زدم  

 !نبات _

 .در اتاق به شدت باز شد و امیرعلی ژولیده و شوکه وارد شد 

  !با دیدن حالش مطمئن شدم یه اتفاقی افتاده  

 .عی بوده باشه ترسیدم اون خواِب لعنتی واقترسیدم، میمی

 .نفسم تنگ شده بود؛ خدایا جون من رو بگیر اما حسام سالم باشه 

  .امیرعلی از کنار در جلوتر اومد و وارد شد 

 .ُسرم رو از توی دستم کشیدم 

 .نبات دست دراز کرد و بازم به اون سکوت لعنتیش ادامه داد 
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ام با  قدم فاصلهرفت اما مگه مهم بود؟! چند از جا بلند شدم، سرم گیج می 
 .روش ایستادمامیرعلی رو با تلوتلو رفتم و روبه

 !اونم عین نبات سکوت کرده بود  

اش  ی پیرهن مردونههای لرزونم رو به گوشهدست بلند کردم و دست 
 .گرفتم

 امیرعلی... حسام کو؟ _

 !فقط نگاهم کرد؛ یه نگاه پر از کالفگی 

 :خت اشاره کردی لباسش گرفت و به تدستم رو از گوشه 

 !جانا برو دراز بکش، هومن گفته باید استراحت کنی  _

 :نفس پرحرصی کشیدم 

گور بابای استراحت و من و هومن با هم! تو جواب من و بده حسام کو؟  _
 هنوز نیومده؟ 

 :اخم کرد  

 .زنیمبرو بخواب حرف می_

 :اش چنگ زدم و غریدم دستم رو از دستش بیرون کشیدم و تقریبا به یقه 

 نمیخوام بگو حسام کو؟ _

 :با حرص نگاهم کرد 

 !این و باید از تو پرسید _

 ...امیرعلی _
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 : این صدای معترض نبات بود، سر تکون دادم 

 از من؟ یعنی چی؟ _

ساعت هفت صبحه... از دیشب گوشیت و جواب ندادی آقاجونت از   _
دی و در  هوش وسط حیاط بوکرد. ما اومدیم اینجا بینگرانی داشت سکته می

اس! هومن اومده گفته  چارطاق باز! زنگ زدیم حسام گوشیش توی خونه
شوک عصبی بهت وارد شده. هنوزم از حسام خبری نیست؛ من دارم از  

کنم... نبات گفته مراعات کن چیزی نپرس بعد من سکوت  نگرانی سکته می
گی حسام کو تو بگو کو؟ داداِش من کجاست؟!  کردم تو داری به من می

هوش بودی؟! چرا تا صبح ورد زبونت حسام بود؟! چرا تبت  ناخانوم چرا بیجا
 !به چهل درجه رسیده بود؟! چی شده؟

خواست آرومش  نبات جلو اومد و بازوی امیرعلی و گرفت، انگار با این کار می
 .کنه 

  !روی دو زانو افتادم؛ پس اونام خبر نداشتند  

 ...س خواب لعنتیمام سر خورد لب گزیدم، پاشک از روی گونه

 :پلک بستم و برای بار هزارم زمزمه کردم 

خدایا تو رو خدا تو رو خدا حسام چیزیش نشده باشه! خدایا جون من و   _
 .بگیر اما اون سالم باشه

 .حالم انقدر پر از تشویش بود که انگار صداهای اطرافم برام محو شده بود  

 !با توام جانا_

 :با داد امیرعلی لرزیدم 

 چیه؟  _

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 !خواب دیدی مگه نه؟ _

 :شونه باال انداختم و نالیدم 

 !شه... اینبار نه تعبیر نمی_

 :روم زانو زدروبه 

 .بگو چی دیدی؟ بگو شاید یه راهی پیدا کردیم برای پیدا کردنش _

 :هق زدم 

شه مگه  خواست تیر...تیر بزنه تو سرش! تعبیر نمیما... ماشه کشید می  _
 نه؟

 .های امیرعلی از تو دستم افتاد و شوکه نگاهم کرد دست

 !هاش شک داشتانگار به شنیده 

  .هقام گم شدصدای هیِن بلندِ نبات توی هق 

ی  دونم توی زندگیتون تجربه کردید یا نه اما یه وقتایی زمان یه پدیدهنمی
ت  گذره! هر ثانیه پیر اش هزار سال میشه؛ انگاری که هر ثانیهعجیب می

 !شهاش پیر و پیرتر میکنه و جالبیش اینه که قلبت با هر ثانیهمی

یه جا خونده بودم که تنها عضوی از بدن که هر لحظه در حال ترمیِم   
فرسا فهمیدم قلبم داره پیر و  خودش نیست قلبه و من اون لحظاِت طاقت

 !شه و دیگه قرار نیست مثل سابق بشهپیرتر می

 .بشینم  نبات کمک کرد روی تخت 

 !ی دیوار کز کرده بود و من بدتر از اونامیرعلی گوشه 
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قند آورد و سعی کرد دلداریمون بده اما فایده  نبات برای هردومون آب
 .نداشت 

ی لعنتی رو توی سرم مرور  هادونم چقدر گذشت؛ چندبار اون بوسهنمی 
نده شدم  کردم... چندبار هر بار دیدنش رو به یاد آوردم و چندبار مردم و ز 

 .اما یهو صداش توی گوشم پیچید و من زنده شدم

 !ام توی همون ثانیه جوون شداون قلب پیر شده 

  .سالم _

اش که توی خوابمم  نگاهم ُسر خورد روی صورتش و خیره موند به لب پاره 
  !این شکلی بود 

اول فکر کردم رویاست؛ فکر کردم دیوونه شدم اما وقتی امیرعلی از جا پرید  
 .هام برگشت هوا بغلش کرد نفس به ریهبیو 

نبات خدا رو شکر بلندی گفت و من... منه لعنتی توی اون چند ساعتی که  
 !نبود منه سابق نبودم فقط نگاه بودم و نگاه

 .خیره شدم بهش و سکوت کردم تا توضیح بده  

 :امیرعلی ازش جدا شد و با لحنی شاکی لب باز کرد  

 !کجایی؟کشتی مارو معلومه  _

 !نگاه حسام به من بود، به منی که قطعا تفاوتی با مُرده نداشتم 

 .بدون جواب دادن به امیرعلی جلو اومد و کنارم روی تخت نشست

دلم یه حالی بود؛ دلخور و عصبی و دلتنگ سه تا حسی که با هم داشتن  
 !کردند روانیم می
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 :کرددستم رو گرفت تنم اونقدر یخ بود که دست گرمش گرمم ن 

 !جانا_

 :سر کج کردم

 !تو من و کشتی حسام_

توجه به نبات و امیرعلی به آغوشم کشید و  هوا و بیمظلوم نگاهم کرد و بی 
 :لب باز کرد

 .خیلی ترسیدم که دوباره نبینمت_

  .کنار گردنش رو بوسیدم 

ها و خطرهاش برام حکم اکسیژن رو داشت حس  این مرد با تموم تَنِش
 .هامه؛ انگار حسام جزئی از وجودم شده بودوِن توی رگکردم حسام خمی

 !خیلی ترسیدم حسام خیلی _

 :ام و بوسیدشونه

 .ببخشید... ببخشید عزیزدلم_

 .حسام چی شده بود؟ توضیح بده _

 .این صدای جدی امیرعلی بود که البته سوالش سوال منم بود

رو حس کردم و  حسام ازم جدا شد و من انگار تازه وجود نبات و امیرعلی  
 .خجالت به سراغم اومد

کرد و امیرعلی فقط خیره و منتظر به حسام چشم چپ نگاهم مینبات چپ 
 .دوخته بود 
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خب منتظریم؛ جانا خواب دیده اسلحه گذاشتی رو سرت... زخم رو صورتتم  _
ی درگیریه بگو دوباره چیکار کردی؟ دوباره چجوری جون به لبمون  نشونه
 !کردی؟

لی به شدت تلخ بود اما واقعا به نظرم این لحن برای حسام الزم لحن امیرع  
تونست اون و از انتقام منصرف کنه حتی عشِق  بود اما خب هیچ چیز نمی

 !من

کردند کار  اومدن دنبالم یکی از انبارهای زیر دستم لو رفته بود و فکر می_
وصا  هام و فهمیدن مخصمنه. رییس خواسته بودم اول فکر کردم کارشکنی

اونجوری که باهام برخورد کردن و دوتا غولتشن زدنم اما بعد که فهمیدم  
فقط شک دارن و مدرکی نیست انکار کردم و انگار انکارم رییس و قانع کرد  

که خواست وفاداریم و ثابت کنم. ازم خواست اسلحه بزارم رو سرم، 
ماشه رو  دونستم خالیه تقریبا مطمئن بودم یه راهه برای امتحانم. پس می

کشیدم و شلیک کردم و بعدشم که آزادم کردن همین! حاالم افتادن دنباِل  
دونن منم و دیگه جز افراد  به قول خودشون جاسوس بینشون  البته که نمی

 .شم مورد اطمینان محسوب می

  .لب گزیدم؛ تنم پر از حرص بود  

حدس به  تفاوت باشه که با یه  تونست نسبت به جونش انقدر بیچطور می
 !سرش شلیک کنه؟ 

 :امیرعلی زودتر از من به حرف اومد و دقیقا حرف دل من و زد

تونی انقدر راحت باشی؟ شلیک کردی چون تقریبا مطمئن بودی  چطور می _
اسلحه خالیه؟ اگه پر بود چی؟ حسام اینجا دو نفر داشتن برای نبودت سکته  
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چته؟ انقدر انتقام کورت  میکردن و تو جونت برای خودت مهم نیست! تو  
 ...کرده؟ به خودت بیا! گذشته رو ول کن به فکر من نیستی

 :به من اشاره کرد 

 !به فکر این دختر باش _

 :حسام اخم کرد

 !تونم از انتقامم دست بکشمدونی که نمیمن به فکرتونم اما می_

 :امیرعلی پرحرص نگاهش کرد  

 !دونمنه من هیچی نمی_

 : به نبات اشاره کرد

 .بریم نبات _

 :نبات نگاهش رو به من دوخت 

 .پاشو بریم جانا _

 .خواستم با حسام حرف بزنممی 

 !شه چند لحظه بیرون منتظر باشید؟می _

 .نفس پر حرصی کشید و همراه امیرعلی با گفتن منتظریم بیرون رفت  

با بسته شدن در نگاهم و به حسام دوختم، صورت خونیش دلم و زیر و رو   
 ها عادت کرده بودم؟ رد؛ اما عجیب بود اگه بگم منه لعنتی به این زخمکمی
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از این حس نگرانی خسته بودم؛ از انتقام حسام خسته بودم... من حتی از   
هایی که دیگه هر دفعه به وجودشون عادت کرده بودم هم خسته  این زخم

 !شده بودم 

کردم... انگار من  ام رو جمع کردم و قلبم و خفه کردم لب باز  تموم اراده
 :ام بود که حرف زد نبودم که اینا رو گفتم منطق بیدار شده

 !من خیلی دوستت دارم، شاید بیشتر از کل دنیا من عاشقتم _

 :دستم رو گرفت دستم و پس کشیدم و ادامه دادم 

اما حسام من دیگه از ترس نبودنت... از ترس از دست دادنت، از انتقامت   _
 .تونم حس امروزم رو تجربه کنمنمیام! من دیگه  خسته

 ...جانا من معذرت _

 :از جا بلند شدم و تلخند زدم 

نیاز به معذرت نیست، حق با امیرعلیه باید از انتقامت دست بکشی! با   _
 .گم تا دست از انتقام برنداشتی سراغم نیاتموم عشقم می

 :اخم کرد  

 !نشهکنم تکرار جانا من که گفتم ببخشید، دیگه سعی می_

 :تلخند زدم

دی چون میدونی تکرار  گی سعی میکنی اما قول نمیببین خودتم می _
 !خوام یه روز به جای خودت جسدت و برام بیارن شه. حسام من نمیمی

 :مظلوم نگاهم کرد 

 .تونم از انتقامم دست بکشم! نمیتونم بیخیاِل خوِن حنا بشمنمی_

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 :دستش رو گرفتم 

 .ده نیازی به انتقاِم تو نیست جواب میباور کن خدا خودش _

 :دستش رو کشید

 .گیره من تا خودم اونا رو تحویل قانون ندمشون دلم آروم نمی_

 :رحمی لب زدم نفس پر حرصی کشیدم و با بی

 .پس یا من یا انتقام! انتخاب با توئه  _

  !شوکه نگاهم کرد، انگار باور نداشت من این حرف رو زدم

 :مئن شد و لب باز کردبا دیدِن سکوتم مط 

 !حرِف آخرته؟ _ 

 :از لحن عصبی و جدیش ترسیدم اما عقب نکشیدم 

 !آره_

 :ترین جمله رو نثارم کردرحمانهرحم شد و بیپلک بست و مثل خودم بی 

 !ای به سالمتدونستی، حاال که خستهمن همینم... توام می_

 .تنم لرزید. نگاه ازم گرفت از جام بلند شدم

زد و انگاری مرده بودم! جانایی که از اتاق بیرون اومد من  قلبم انگار نمی 
 .نبودم یه جسم بدون روح بود که دیگه براش زندگی معنا نداشت

 

*** 
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 |نبات|

 

 .نگاه غمگینم رو به امیرعلی دوختم و آه آرومی کشیدم

  هاش رو عوضی حسام برگشته بودیم بدون اینکه لباساز وقتی که از خونه
  !کنه یه راست روی مبل خیره به تلویزیون خاموش نشسته بود

 !خورد زد، نه جوابم رو میداد و نه حتی غذا مینه حرفی می

اش نشونه از حال بدش  ی رنگ پریدهانگار توی این دنیا نبود و چهره 
 .داشت

  .کرد حالم خودمم خوب نبود؛ سرم به شدت درد می 

شده بود و همین مزید بر علت شده بود تا  امروز خیلی بهم استرس وارد 
 !سرم به شکل ترسناکی درد بگیره و حتی قرص هم آرومم نکرده بود

قل کتری نگاه از امیرعلی گرفتم و دو تا لیوان نسکافه درست  با صدای قل
  .کردم  به سمتش رفتم

ی مناسبی نبود اما  ساعت از دوازده شب گذشته بود و قطعا نسکافه گزینه
کمی فقط   اشنستم امیرعلی االن فقط با خوردن نوشیدنی موردعالقهدومی

 .شهکمی آروم می

 .سینی رو روی میز گذاشتم و کنارش نشستم  

 :اش پرید و به سمتم برگشت با تکون مبل شونه 

 تو هنوز نخوابیدی؟ _
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تلخند روی لبم نشست؛ اصال حواسش به منی که که چندین ساعت خیره  
 !نبودنگاهش کرده بودم 

 :سعی کردم عادی باشم 

 .نه برات نسکافه آوردم _

لبخند آرومی زد و به ساعتی که درست باالی تلویزیون قرار داشت اشاره   
 :کرد

ساعت دوازده شبه دختر نسکافه به چه کارمون میاد؟ من همینجور   _
 !خوابمبی

هاش. سعی کردم  لحنش زیاد خسته و کالفه بود برعکس لبخند روی لب
خواست امشب مثل خودش بشم! انگار  شیطنت کنم؛ عجیب دلم میکمی 

که جامون عوض شده باشه و اینبار من بخوام دوای دردهای این مرد جذابی  
 .که حاال شوهرم بود بشم

 !مونیم؛ نصف شب بیدار موندن هم عالمی داره خوبه دیگه باهم بیدار می _

ی پر از  جمله  هاش در عرض چند ثانیه گرد شد انگار همین یهچشم 
دونم چرا زودتر  شیطنتم کافی بود که امیرعلی دمغ و سر حال بیارم. نمی

 !چنین کاری نکرده بودم

 .کنمایواااش االن از تعجب ایست قلبی می _

 :متعجب نگاهش کردم

 !وا مگه من چی گفتم؟ _

 :سر چرخوندم و با لحن لوسی ادامه دادم 
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 ونه بیدار بمونه؟ تخوبه واال ادم با شوهر خودشم نمی _

  ام گذاشتدستش رو جلو کشید و زیرچونه 

های شیطنت اما حاِل من با اون دست زیر  نگاه اون کنجکاو بود و پر از رده 
 !ام پر از گُر گرفتگی بود چونه

 :لب کج کرد و با لحنی سوالی پرسید 

 !ببخشید خانوم شما کی هستید؟! این نبات خانوم ما رو ندیدید؟_ 

دوندم سرم و عقب کشیدم. دستشو کشید؛ سعی کردم جلوی  چشم گر  
 .لرزش صدای لعنتیم و بگیرم

 شدم؟ دونم چرا جلوی این مرد انقدر هیجان زده مینمی 

 !ها شدی؟خودمم! چرا مثل برق گرفته _

 :شونه باال انداخت  

شه! گفتم شاید شما یکی دیگه  آخه از نبات خانوِم ما بخاری بلند نمی_
 .باشید 

فهمید که توی این چند روز چند بار  ام گرفت؛ اگر توی سرم بود و میخنده 
بخار  آرزو کردم من رو ببوسه یا حتی روی تخت کنارم بخوابه به جای این بی

گفت برو سرکه بخور  گفتن به من عین جوادعزتی توی فیلم مدت معلوم می
رناکم باید  کردم با افکار خطخطرناک شدی! واال که خودمم داشتم فکر می

 !سرکه بخورم

این افکار که توی چند ثانیه به سرم خطور کرد و لبخندی و و روی لبم آورد  
دونم امیرعلی لبخندم رو چی تعبیر کرد اما  که نتونستم جلوش رو بگیرم! نمی
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اش رو  حرف لیوان نسکافههر چی که بود باعث شد استغفراللهی بگه و بی
 !برداره و سر بکشه

  !دم نشست؛ حتی با شیطنتم به راه نمیومد حرص توی وجو 

کردا اما حاال زنشو یه ماچ  ی ماده هم رحم نمیتا چند روز پیش به پشه
 !کردخشک و خالی هم نمی

کرد. این حس لعنتی چی بود؟  لب گزیدم؛ وجدانم داشت فحش بارونم می 
ا  دونستم این ازدواج صوریه چرا به این حال اومده بودم؟! واقعمن که می

  چرا؟

گفت بعد عقد عالقه به وجود میاد؛ اصال همین  جون همیشه مییادمه خانوم
  !شه بخوای نخوای مهر مرد به دلت میوفتهکه خطبه خونده می

دونم حرفش درست بود یا نه اما از اون شبی که من رو نبوسیده یا حتی  نمی
تاده  درست از همون روزی که اون خطبه جاری شده بود مهرش به دلم اف

 !شدبود و هی بیشتر و بیشتر می

نگاهم زیادی به امیرعلی خیره مونده بود؛ سعی کردم نگاه بگیرم از جا بلند   
 .شدم

 .من برم بخوابم _

 :به لیوان نسکافه اشاره کرد 

 ات و نخوردی؛ مگه نگفتی بیدار بمونیم؟ تو که هنوز نسکافه _

 :سر تکون دادم 

توام یکم دراز بکش االن متکا و پتوت و از توی  خوام! یهو خوابم گرفت. نمی _
 .کمد میارم
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 :از جا بلند شد 

 .دارمخواد خودم میام برمینمی_

 .شونه باال انداختم و جلوتر رفتم 

پشت سرم وارد اتاق شد؛ به سمت تخت رفتم آخ با صداش برگشتم و هول   
 :نگاهش کردم

 چی شد؟  _

 :دست به گردنش کشید 

 !گردنم گرفته _

هام رو از تخت برگردوندم و به سمتش رفتم دستم و به گردنش  دمق 
 :کشیدم

 اینجاست؟  _

 :سر تکون داد  

 آره_

 !قرار بود با این حالش از درد صورتش قرمز شده بود و دل لعنتیم بی 

 این دیگه چیه؟ چرا یهو گرفت آخه؟  _

 .دونم فکر کنم چون چند ساعت نشستم! آخ نمی _

 :تخت اشاره کردمدستش رو کشیدم و به 

 .بشین برم پماد بیارم باید ویکس بزنی  _

 :معترض شد  
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 !خوادنمی_

 :اخم کردم  

 .خواد؟ بشین بیام یعنی چی نمی _

 .به آشپزخونه رفتم و از سبد داروها ویکس رو برداشتم و به اتاق برگشتم

 .کشید؛ جلو رفتم و کنارش نشستم امیرعلی داشت دست روی گردنش می 

 .رداردستت و ب _

دست برداشت؛ پماد و روی دستم ریختم و آروم و با دقت روی گردنش   
کشیدم. حس کردم بعد از چند دقیقه عضالت گردنش شل شد و خودشم و  

 .آروم شد

دونستم بهتره اما این بازی رو دوست داشتم... این بازی که نه اون  می 
 !کشیدمگفت عقب بکشم نه من از ماساژ گردنش دست میمی

 .کردم پوست هر دومون داغه داغهمی حس 

 :شدقلبم دوباره پر از تپش شده بود و یه صدای لعنتی توی سرپ تکرار می 

 "خدایا من و ببوسه... ببوسه _"

 .دست امیرعلی روی دستم نشست و اون صدای توی سرم و قطع کرد

شد و شیرینیش توی  هاش که االن تقریبا عسلی دیده مینگاهم رو به چشم 
 .نشست دوختموجودم می

نگاهش مثل اون روز بود؛ همونقدر پر از حرارت و شیرین و البته مست   
 !کننده 
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ی قبل چشم بستم و منتظر شدم که باالخره  سرش جلو اومد، مثل دفعه 
 !ام گرم و مرطوب شدهام گرم بشه اما گونهاینبار لب

 .ام رو بوسیده بودروی گونه

 .لبخند زدم و چشم باز کردم  

 :هاش رو باز و بسته کرد و بلند شدپلک 

 .عسلبخیر شیرینشب _

دلم پر از یه حس ناب شد؛ اون از اتاق بیرون رفت و من تا صبح به اون   
 .عسل گفتنش فکر کردم و ذوب شدمام و شیرینی روی گونهبوسه

کردند و من مطمئنن اسم  ها توی دلم پرواز میقلبم پر از حس بود و پروانه 
ای که من  ی سه حرفیحسی که بهش دچار بودم و فهمیده بودم؛ عشق کلمه

و دگرگون کرده بود و خوب میدونستم این تازه اول ماجراست و من روز به  
  !روز با این حس دگرگون خواهم شد

کنه که حتی فکرشم  دونید گاهی اوقات سرنوشت ما رو چنان غافلگیر میمی
هیچ امیدی به زندگی نداشتم... هنوزم اگه  کنیم؛ من تا چند ماه پیش نمی

بخوام روراست باشم امیدی ندارم اما تو اوج ناامیدی به یه حس ناب دست  
 !یافته بودم و اون حس قطعا عشق بود 

کردم هیچوقت قرار نیست بهش دچار بشم و مرگ زودتر  حسی که فکر می 
تونه پر از  دیدم زندگی میاز عشق به سراغم میاد اما اینطور نبود و می

 !معجزه و غافلگیری باشه

  .نگاهم رو به سقف اتاق دوختم و خدا رو توی دلم شکر کردم 
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ها شکر کردم معبودی رو که با عاشق شدنم خواسته بود بهم  بعد از مدت
هام حواسش بهم هست و اینا همه  یاداروی کنه با تموم این دردها و مریضی

 .یه امتحانه

این امتحان سربلند بیرون بیام و خدا بار دیگه   امیدوار بودم بتونم از 
 .ها رو بهم نشون بده معجزه

 

*** 

 

 |کلدانای|

 |سال قبلسی|

 

 .های رنگی باال و پایین کرد و نفس عمیقی کشید نگاهش را بین گل

کرد.  ها آرامش را به وجودش تزریق میجیک پرندهها و صدای جیکعطر گل 
تر دل دخترکی  بخندی که کمی آن طرفلبخند عمیقی روی لبش نشست؛ ل

 !که مشغول تماشایش بود را زیر و رو کرد

گذشت؛ شش  ها میشش ماهی از کار کردن حسین در عمارت سعادت 
ماهی که با تمام وجود سعی کرده بود نارین را از عقلش بیرون راند. این  

باقی   کرد که دیگر جایی برای نارینروزها آنقدر خود را با کار سرگرم می
  !گذاشت نمی

شد و  ها؛ امان از این شب که با تاریکی هوا دل آدم هوایی میاما شب
 !کشید به خاطراتپرمی
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دانست برای او نیست... حتی   است؛ می دانست نارین ممنوعهحسین می 
دانست که دیگر نارین دوستش ندارد اما باز هم خاطرات در دل و عقلش  می

 .گرفت که به خواب برود جانش را میکرد و تا زمانی النه می

 .خسته نباشی _

فرسایش دست  ها و خاطرات جانبا صدای سیمین از فکر کردن به شب 
 .ای به سیمین انداختکشید و نگاه گذری

لبخند آرامی زد؛ این دخترک برعکس تمامی افراد خانه او را آدم حساب   
 .کرد کرد و با او دوستانه برخورد میمی

 .شین سالمت با_

ها دوخت اما سیمین خیره بود به نیمرخ او و چقدر این  نگاهش را به گل 
آمد! سعی کرد کمی بیشتر صحبت کند تا بتواند  مرد از نظرش خواستنی می

 .ای بیشتر کنارش بماندچند دقیقه

 !از اولش باغبونی و دوست داشتی نه؟ _

ده بود  حسین سوالی نگاهش کرد؛ منظورش از این سوال را متوجه نش 
 :سیمین ادامه داد

 .کنی ها نگاه میمنظورم اینه که خیلی با عشق به گل _

 :لبخند روی لب حسین جا خوش کرد 

 .ها رو درست دارمآره گل_

و پشت این جمله هزاران حرف در ذهنش نشست... اینکه او دریا را هم  
دوست داشت، و اینکه او مهندسی شیالت را هم خیلی دوست داشت و به  
خاطر پدرش ول کرده بود... او ماهیگیری را هم دوست داشت! حال که فکر  
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کرد باغبانی را هم دوست داشت و از همه مهمتر او هنوز هم آن دخترک  می
 .اش را هم دوست داشتچشم جنگلی

پلک بست و سر تکان داد؛ حرکتی که از نظر سیمین عجیب بود اما خود   
ور کردن نارین از ذهنش همچین کاری  حسین برای بیرون راندن افکارش و د

 !را انجام داد

 :سیمین گیج شده پرسید  

 !حالتون خوبه؟ نکنه دوباره نفستون گرفته؟ _

گرفت! اصال کاش خودکشی گناه نبود تا خودش  تلخند زد؛ کاش نفسش می
 .شد کشت و راحت میرا می

 :تر کردسکوتش سیمین را نگران 

 آقا؟ حسین _

 :به خودش آمد

 .خوبم چیزی نیست فقط یکم فکرم درگیره _

 کنی؟ هنوزم بهش فکر می _

خبر از احساسات او فکر کرد  صدای دخترک زیادی غمگین بود و حسین بی
دانست در قلب سیمین  دختر به خاطر حسین ناراحت است! او که نمی

 .جایی دارد

من   اس یا توهمه اما هر چی که هستدونم فکره، خیاله، خاطرهفکر؟ نمی_ 
 .لرزونهو می

 :نگاهش را به سیمین پر از غم دوخت و ادامه داد  
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خوام بگم عشق اگه ماهی باشه  دونم تا حاال عاشق شدید یا نه ولی مینمی _
کشه یا زخمیت  جدایی تیغشه؛ تیغی که اگه توی گلوت گیر کنه یا می

 !کنهمی

ش  ی چشمان حسین چکید و قلب سیمین را بیش از پیاشک از گوشه 
 .لیاقتی چون نارین بد و بیراه گفتلرزاند و دوباره در دل به دختر بی

خواست یک بار هم که شده او را ببیند و کتکی مفصل به او  خیلی دلش می 
 !بزند کتکی به جای تمام دردهایی که حسین کشیده بود

 :دارش را به حسین دوخت و لب زد نگاه غم 

 !لیاقت بوده خیلی بی_

 :ی گفت حسین نوچ بلند

  .کرد ام جای اون بود همین کار و میحق داشت شاید هر کسی دیگه _

 کنی؟ هنوزم ازش دفاع می_

 :حسین تلخندی زد 

 مونه؟گفته بودم که عشق شبیه ماهی می _

 :سیمین کالفه سر تکان داد  

 !آره همین دو دقیقه پیش_

پس اینم بهت بگم که معشوق برای عاشق شبیه اون کرِم سر چوب  _
ماهیگیریه با تموم فریبنده بودنش و خطرناکیش ماهی هر بار به خاطر اون  

 .کرم تود دام میوفته 

 :سیمین حرصش گرفته بود. لب تر کرد 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

کنم. عشق نه ماهیه نه هیچ چیز دیگه! عشق  من که اینجوری فکر نمی _
 .فقط عشقه بدون هیچ شباهتی به هیچ چیز 

 :صدای صنم از تراس عمارت بلند شد  

 .سیمین بیاتو مامان کارت داره  _

 :برانگیز ادامه داد و با لحنی طعنه

 !دل بکن از اون باغ _

 :سیمین نگاه از نیمرخ حسین گرفت و بلند گفت 

 .االن میام  _

 :بعد با لبخند به سمت حسین برگشت و ادامه داد 

 .من برم احضار شم، امشب قراره برای صنم خواستگار بیاد  _

 .ها خیره شد ای گفت و به گلمبارک باشه حسین با فکری مشغول 

دل سیمین از حالتش زیر و رو شد؛ چقدر این پسر محجوب بود و چقدر  
  !توانست حدس بزند خواستنی را نمی

 .بازددانست که با هر بار دیدن این مرد دل و دینش را میاو فقط می

دم  باالخره نگاه گرفت و به سمت عمارت قدم برداشت اما هنوز چند ق  
 :بیشتر برنداشته بود که صدای حسین متوقفش کرد 

 تو تا حاال عاشق شدی؟  _

 :گونه نگاهش کرد و حسین ادامه دادسیمین شوکه و سوال 

 !شباهتیش میخوام بدونم چجوری این همه میدونی از عشق گفتی از بی _
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 :سیمین لبخندی زد و با تمام دل و جرئتش گفت  

 عاشق شدم! یه چیزی بگم؟ _

 :حسین سر تکان داد و او ادامه داد  

 ...اگر من جای نارین بودم _

 :مکث کرد و با لحنی گستاخ خیره به چشمان مشکی رنگ حسین ادامه داد 

 .کردمکه آرزوم بود جاش باشم... هیچوقت ولت نمی_

با پایان جمله سیمین خجل شد و نگاه حسین ناباور سیمین هل زده به   
 .سمت عمارت دوید 

*** 

 

چمدانش را جمع کرد و به سمت عمارت قدم برداشت. از ظهر تا حاال هزاران  
ی آخر سیمین فکر کرده بود و هر بار بیشتر مطمئن شده  هزار بار به جمله

توانست در این عمارت  بود که باید برود! او دیگر حتی یک شب هم نمی
 !بماند

تغییر   خواست بیشتر از این باعث او حسی به سیمین نداشت و نمی 
 .احساسات دخترک شود

دانست در این احساسات خودش مقصر نیست؛ او هیچوقت خطایی  می 
نکرده بود و یا کاری انجام نداده بود که باعث ایجاد عالقه شود ولی خب  

آمد که دل و دین آدم را به بازی  هوا میعشق بود دیگر گاهی چنان بی
 !گرفت می
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ترسید... سیمین دختری  می حسین از بزرگتر شدن احساسات سیمین 
خواست با بودنش در این عمارت از سیمین عاشق  شکننده بود و او نمی

 .ای چون خود بسازددلخسته

فرق بین او و سیمین از زمین تا آسمان بود. خواستگارانش وزیر و وکیل  
بودند و پدرش سری در سرا داشت اما او چه؟! پسری که حتی از روستای  

ای  ها بود. او ریهبود و تک و تنها باغبان عمارت سعادتاش هم رفته پدری
دار محسوب میشد و در آخر سیمین هر حسی  ناقص داشت و فردی سابقه

توانست این ظلم را در  که داشت حسین هنوز هم عاشق نارین بود و نمی
 !حق او بکند

ها به گوش میرسید؛  در ورودی عمارت باز بود و صدای گفتگوی مهمان 
ست برای اطالع دادن راجب رفتنش االن بدترین زمان است اما باز هم  دان می

 !توانست صبر کندنمی

رفتارش ترس داشت و زمانی که ترس در وجود انسان بنشیند عقل زائل   
شود. چمدان را کنار در ورودی گذاشت و وارد عمارت شد. به سمت  می

ت. سعی کرد  ها به سمت او رفهایش حواسپذیرایی رفت و از صدای قدم
 .فقط به اقای سعادت نگاه کند تا مبادا نگاهش به سمت سیمین بیوفتد 

آقای سعادت با دیدن حسین در جمعشان اخم کرد و با لحن همیشه  
 :خشکش لب زد 

 کاری داشتی؟ _

 :حسین سر تکان داد 

 .خوام خصوصی صحبت کنم شه چند لحظه بیاید؟ میبله؛ ببخشید می _

 :ال رفت و با لحنی دستوری گفت ابروهای آقای سعادت با
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 .حرفی داری همینجا بزن ما و خانواده کیانی چیز پنهونی نداریم _

 :حسین سر تکان داد 

 .رم اومدم بهتون اطالع بدم من امشب دارم از اینجا می_

 :سعادت بیخیال سر تکان داد 

ات و بگیری و از فردا بری  آهان پس اومدی اون چندرغاز حقوق باقی مونده _
 جای بهتری که پیدا کردی نه؟ 

آمد و اگر دست  حسین سعی کرد آرام باشد؛ هیچ از این مرد خوشش نمی 
 !کوبیدخودش بود مشتی در فکش می

من دنبال حقوق نیستم فقط دیگه باید برگردم روستا اومدم اطالع بدم   _
 .همین

 :سعادت دستش را به سمت در گرفت 

 !بیا برای تسویه اون چندرغاز  به سالمت؛ االنم مهمون دارم فردا _

اش خورد شده  کرد غرور نداشتهحسین از رفتار او زیادی کالفه بود، حس می
 !است

 :لب گزید تا چیزی نگویید به حکم ادب گفت 

 .خداحافظ _

جوابی نشنید به سمت در ورودی رفت اما با صدای افتادن و جیغی متوقف   
افتاده بود در دلش پر از حس  شد برگشت. سیمین جلوی مبل روی زمین 

 !ترحم شد
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انداخت؛ پس  ماند بیش از پیش خود و آن دختر را در دردسر میاگر می 
ی افرادی که باالی سری ایستاده بودند از عمارت  توجه به سیمین و همهبی

 .خارج شد 

*** 

 

 |حسام|

 

د  دونم چن دونم از کی روی کاناپه دراز کشیدم و خیره شدم به سقف نمینمی
دونم آخرین باری که چیزی  هام نیومده، حتی نمیساعته که خواب به چشم

دونم اینکه سه روز از زمانی که جانا از  خوردم کی بوده! فقط یه چیز رو می
  ...این خونه بیرون رفت گذشته 

 .کشم سه روزی که انگار زندگی نباتی دارم و فقط نفس می

کنه  دونم اون االن فکر می؛ میرحمانه بوددونم حرفی که بهش زدم بیمی 
که انتقامم رو بهش ترجیح دادم ولی من با تموم این حرفا جانا رو بیشتر از  

 !ام کردهجونم دوست دارم، اونقدر زیاد که نبودش اینجوری دیوونه

  !خوام هم اون انتقام لعنتی روخوامش، هم اون رو میمن می 

 !ای مظلومم بگذرمتونم از خون حنتونم بگذرم، نه نمینمی 

 ...کرد تونم انقدر خودخواه باشم. کاش جانا کمی درکم میمنه لعنتی نمی 

فهمید گذشتن از هدفم یعنی مرگ و انتخاب بین اون و هدف عین  کاش می 
 !انتخاب عین قلب و مغزمه
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 .تونم بگذرممن از دوتاشم نمی

ن لبخند  گوشی موبایلم رو برداشتم و خیره شدم به عکس پروفایلش؛ او
کرد. این  جذاب اون چشمای سبز اون نگاه مهربون من رو از خود بیخود می

 !سوزوند زن من و می

 .شدبعد از مادر و خواهرم تنها زنی بود که دلم براش تنگ می 

هام رو باز و  گوشی رو به صورتم نزدیک کردم و روی عکس رو بوسیدم. پلک 
ی گوشی یعنی خودِ خودِ  صفحهبسته کردم. بوسیدن عکس یه نفر از پشت 

 !دلتنگی 

دونید چقدر حسرت داره بوسیدن یه آدم از روی عکس بدون باخبر  نمی 
 !شدِن خودش 

اش و  سنم خیلی کم بود که پدرم رو از دست دادم ولی هیچوقت یه جمله
 :گفتره؛ میگفت یادم نمیای که داشت به مامانم میلحظه

 ".ی مطلق! برو ببینشونلتنگی یعنی شکنجهاتی و این د تو دلتنگ خانواده _"

اش  آه پر سوزی کشیدم مادرم به احترام پدرم هیچوقت به دیدن خانواده 
 !نرفت. وای از دل تنگش

صدای زنگ گوشی بلند شد؛ هول زده با فکر اینکه جاناس پریدم اما با   
اما  دیدن اسم امیرعلی بادم خوابید. هر چند که دلم برای اونم تنگ شده بود 

  "االن توی سر من فقط یک کلمه بود "جانا

 :جواب دادم 

 بله؟  _

 .سالم _
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 .صداش زیادی خشک بود و این از امیرعلی بعید بود 

 !تو رو خدا امیرعلی تو دیگه برام قیافه نگیر که روزگارم خوش نیست _

 :صداش عصبی شد  

 !فکری بیبه درک که نیست اصال حقته پسره _

  .نداخت غرزدنای پشت سر همش من و یاد مامانم میاین   

 :ام گرفت خنده

زنی که االن اینجا  اتی یعنی یه جوری عین مامانم غر میی بارز خالهتو نمونه _
 .کردم به جا مامانم ات و ماچ میها گونهبودی به یاد گذشته

 :باالخره صداش نرم و خندون شد  

 دادی؟ رص میزهرمار کره خر! حتما خاله رو هم ح _

 :آه کشیدم  

 . دادمنه تنها آدمی بود که حرفش و گوش می _

 .خدابیامرزتش  _

 مرسی حاال چیکار داشتی زنگ زدی؟  _

 :صدای امیرعلی شیطون شد  

 .رو کنم خواستم تو رو با یار روبهمن و بگو که می_

 :هشدارگونه صداش کردم

 امیرعلی؟  _
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امون جانا اینا هم  کنم خونهخواستم دعوتت گم میباور کن راست می _
 .هستن 

 :فکر گفتم زده شدم و بیذوق

 !جاِن من؟ دمت گرم_

 :خندید 

ها حسام زود  خوبه حاال! باالخره ما این روزهای تو رو هم دیدیم... فردا شبه _
 .خوام یه خبر مهم بهتون بدمبیایا می

 :گیج شدم

 چه خبری؟ _

 !فهمی خیره بیا می _

 :هام گرد شدچشم

 !اس خیره؟ امیرعلی تو تازه چند وقته ازدواج کردی نگو که نبات حامله_

 :نوچ بلندی کرد 

 !مگه ماکروفره داداش من_

 :خندیدم

 زهرمار میام کاری نداری؟  _

 .نه قربونت منتظریم _

 .خداحافظ _

 .گوشی رو روی مبل گذاشتم و دوباره دراز کشیدم
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 .بعد از شش روز لبخند زدم 

 !له دیدنش و میزد قرارم که لهدیدمش و وای از دل بیمیباالخره  

قرار بشه یعنی کار از کار گذشته و اون زن  دونید مردها وقتی دلشون بیمی
رفته توی پوست و جونشون و ازشون جدا شدنی نیست... این روزها جانا  

 .عجیب رفته بود توی پوست و جونم

 

*** 

 

 |نبات|

 

  .ای زدم و لبخند خسته ظرف میوه رو روی میز گذاشتم

روی کاناپه نشستم و نفس عمیقی کشیدم؛ باالخره بعد از چند ساعت کار  
 .چی تکمیل شده بود کردن همه

حس عجیبی داشتم؛ به عنوان یه تازه عروس و میزبان اولین بار بود که برام   
داریم و از بین نبرده بود و  مهمون میومد و صوری بودن ازدواجم شور خونه

 .ق خودم تموم کارها رو انجام داده بودمباشو

امیرعلی از صبح رفته بود کارهای سفرمون رو ردیف کنه و چندین بار بهم   
سفارش کرده بود که خودم و خسته نکنم و غذا درست نکنم خودش شب از  

ده اما من بعد از رفتنش خودم دست به کار شده بودم  رستوران سفارش می
نوع غذا و چندنوع دسر درست کرده بودم و   و با وجود سردرد خفیفم دو

 .ی کالم تمام هنرم و به کار برده بودمخالصه
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هام رو باز بسته کردم و به چند ساعت دیگه فکر کردم؛ چند ساعت  پلک
  !ترسیدمای که از واکنش بقیه و خدای نکرده لو رفتنمون میدیگه

عسل به ترکیه  ای ماهگفته بودیم یه خبرِ مهم داریم و قرار بود که بگیم بر 
 !رفتیمریم اما در اصل ما داشتیم با دستور اضطراری دکتر به آمریکا میمی

 .اس اما چند ماهه بودسفری که قرار بود بگیم چند روزه 

ام بود و  کسی از آینده خبر نداشت و شاید این آخرین دیدار من با خانواده
 .دادم توی همون غربت جون می

چکید؛ این روزها زیادی به زندگی امیدوار بودم و دیگه  ام  اشک روی گونه 
 .خبری از اون نترسی چند ماه قبل نبود

خواست، یه زندگی واقعی و پر  از مرگ فراری شده بودم؛ من دلم زندگی می
 !از خوشبختی، یه زندگی کنار امیرعلی

نخواستِن من  ی سر تکون دادم و افکارم رو پس زدم. رفتار امیرعلی نشونه
 !زدم براش له میبود و منه احمق له

ای که تا چند روز من و به هپروت  ام افتادم؛ بوسهیاد اون بوسه روی گونه 
برده بود اما امیرعلی از همون صبح شده بود امیرعلی سابق و انگار فقط من  

 ...بودم که گرفتارش شده بودم 

 !کرد اتم و نقض میگرفتارِ مرد مغرور و مهربونی که تمام اعتقاد  

 .هام پرید و از افکارم به بیرون پرت شدمبا صدای بسته شدن در شونه 

روی و کمی دست راست کاناپه قرار  نگاهم رو به در خونه که تقریبا روبه 
 :ی امیرعلی لبخند زدم ی خستهداشت دوختم و به چهره

 .سالم خسته نباشی_
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 :ند مهربونی زدخیره به ظرف میوه و شیرینی چیده شده لبخ 

 .سالم_

 :از جا بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم و در حین راه گفتم  

 .برو لباسات رو عوض کن تا برات یه چایی بیارم_

 :سوت بلند باالیی کشید

 !اوه اوه ببین خانوم خونه چیکار کرده  _

کرد. به سمت گاز رفتم و  داشت به میزی که با سلیقه چیده بودم اشاره می 
  .لیوان چایی ریختمیه 

 .های بیرون وارد آشپزخونه شدامیرعلی با همون لباس

 :های روی گاز اخم کردبا دیدن قابلمه 

اس نگو تو کار کردی، مگه نگفتم  من و بگو فکر کردم بوی غذای همسایه _
 خرم چرا خودت و خسته کردی؟ غذا می

 :لبخندم عمق گرفت  

پختم پختم یکم  ای خودمون غذا میکاری نکردم عین این چند روز که بر  _
 !بیشتر

 :ابرو باال داد

 بیشتر یعنی چهارتا قابلمه رو گاز نه؟  _

  .چایی رو روی میزناهارخوری گذاشتم و خودم روی صندلی نشستم  

 .روم نشست امیرعلی روبه
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 !غر نزن غرای تو بدتر از کار کردن منه _

 :سری به تاسف تکون داد 

 !لجبازی دیگه _

 :کج کردم و اداش و در آوردم دهنم و  

ای! خوبیم بهت  لجبازی دیگه! یکی نیست بگه توام میرزاغرغروی محله _
 !نیومده. تموم شوق کار کردنم و کور کردی

 .ام حرصی از جام بلند شدم بعد از پایان جمله 

 .کرد و یه لبخند محو روی لبش بود امیرعلی تموم مدت فقط نگاهم می 

 :بیشتر شد از لبخندش حرصم 

 کنی؟ چیه حاال به جای غر زدن داری نگاه می_

 :ریزخندید 

 نگاه کردنم ممنوعه؟_

 :لب گزیدم  

 !آره ممنوعه  _

 :نوچ بلندی کرد  

بابا اومدم یه چایی بخورما ببین چقدر قشقرق راه انداختی! من یه جمله  ای _
 گی غرغرو؟ گفتم تو سه جمله غر زدی بعد به من می

 .کار کردم و کوفتم کردی خب حقته هر چی _
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ی چند سانتیم  لیوان چایی و روی میز گذاشت و جلو اومد؛ دقیقا تو فاصله 
 :ایستاد و با همون لبخند چند ثانیه قبلش گفت 

خوام. اصال دوست داری کار کنی کار کن  ببخشید خانوم من معذرت می_
 :خوبه؟ ابرو باال دادم

 .نه خوب نیست_

ی منی! االن  لجباز نیستی بلکه کدبانوی خونهمن نادم و پشیمونم شما  _
  دیگه خوبه؟

لحن گفتنش باعث شد یه حالی بشم؛ لحنش زیادی ترم و مهربون بود. انگار  
 !کردی پنج سالش دلجویی مییه پدر مهربون بود که داشت از دختربچه

لبخند روی لبم نشست؛ خدایی چیزیم نگفته بود و فقط به فکر من بود اما   
این روزها به خاطر احساساتم نسبت بهش با هر حرفش دچار  خب من 

 !پریدمشدم و بهش میتشنج اعصاب می

 :با دیدن لبخندم سرش و کمی نزدیک کرد و خیره به لبم لب زد 

 االن بخشیدی نه؟ _

 :های دستم رو توی هم پیچیدم و سعی کردم بدون لکنت حرف بزنمانگشت

 .آره _

که از دهنم خارج شد؛ نگاه امیرعلی از روی   همین یک کلمه تنها چیزی بود 
 .هام نشست لبم روی چشم

های من  دونه اون لحظه از چشمنگاهش شبیه یه شکارچی بود و خدا می 
 !کردچه حسی فوران می
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هام  ی من و ببوس داره از چشمدونستم دوباره جملههر چند که خودم می 
 !ریزهبیرون می

بار حرف نگاهم رو  روی لبم سر خورد؛ انگار ایننگاه امیرعلی از چشمم دوباره 
  .خوند

هاش روی صورتم نشست و مطمئن بودم که با اون حالت نگاه  هرم نفس
بوستم اما این فقط یه اطمینان پوچ شد چرا که صدای زنگ  بار قطعا میاین

 !آیفون بلند شد و حس و حال هر دومون و پروند

کشید و نگاه از لبم گرفت؛ دستم مشت  امیرعلی کالفه دستی به موهاش  
 !خوردشد، ای کاش دو دقیقه دیرتر زنگ می

 .رم لباس عوض کنم تو در و باز کنمن می _

امیرعلی به اتاق رفت و من هاج و واج به سمت آیفون رفتم و با دیدن تصویر  
 .جانا در رو زدم 

 

*** 

 

 |جانا |

 

 .روی میز گذاشتمبرنج زعفرونی رو روی برنج سفید ریختم و دیس و 

 :ها رو توی سینی چید و امیرعلی رو صدا زد های خورشت و دیسنبات ظرف 

 !جان یه لحظه بیاامیرعلی _
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 :امیرعلی سریع وارد آشپزخونه شد  

 جانم چی شد؟ حالت بد شد؟ _

هاش رو گرد کرد و با سر به من اشاره کرد؛ سرم و پایین انداختم  نبات چشم
 :پچشونبه صدای پچو سعی کردم گوش بسپرم 

 !من چرا االن باید حالم بد بشه اخه؟  _

 :امیرعلی ریزخندید 

 ...خب فکر کردم چون زیاد کار کردی سرت _

 :نبات نوچ آرومی گفت

 .گم اینا رو ببر بچین سرسفره نه من خوبم می _

 .امیرعلی چشم آرومی گفت و سینی و بیرون برد 

امیرعلی کیانی پسر مغرور عمارت زمین تا  ابروهام باال رفت؛ این امیرعلی با 
 .آسمون فرق داشت! اصال انگار عوض شدن تو خون مردهای این خاندان بود 

همونطور که حسام با حسام قبلی فرق داشت... از وقتی که اومده بود   
جون و آقاجون و امیرعلی بود و نامرد یه  همش حواسش به صحبت به خانوم

ام دامن زده  ود و این رفتارش به حال بد چند روزهنیم نگاهم به من ننداخته ب
 !بود

دلم براش تنگ شده بود و لعنت به این دل که با تموم کارهاش دوستش  
 ...داشت

 من چیا رو ببرم؟  _

 .این صدای افسون بود که از فکر و خیال بیرونم آورد 
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 :نبات به یخچال اشاره کرد 

 .برو ظرفای دسر و ببر عزیزم _

ها رو از توی یخچال بیرون آورد. لبخند روی لبم نشست؛  ظرفافسون  
 .خواهرکم حسابی کدبانو شده بود

 .رسما خانوم خونه شدیا نبات خانوم _

 :نبات پارچ دوغ و روی میز گذاشت و لبخند زد  

پام کار  آره دیگه زندگی متاهلی کدبانوم کرده البته امیرعلی هم حسابی پابه_
 .کنهمی

 :ریزخندیدم 

ام گرفت  آره دیدم چنان هول شد وقتی صداش زدی که یه آن خنده _
 !ها معلومه که حسابی عاشقه

دونم چون سریع رو  تلخند بود یا لبخند که روی لب خواهرم نشست رو نمی 
 .برگردوند و پارچ و برداشت

  بیا بریم سر سفره_

سفره  جون و آقاجون و حسام و امیرعلی و افسون سر از جا بلند شدم. خانوم 
 .روی حسام جای خالی بود، نشستمنشسته بودند کنار افسون و روبه

 :جون با کیف نبات رو نگاه کرد خانوم

چقدر زحمت کشیدی مادر راضی نبودیم کاش حداقل میذاشتی کمکت   _
 .کنم 
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جون استراحت کن افسون و جانا کاری نکردم که، شما امروز مهمونی خانوم _
 .شیدن کمک کردن و امیرعلی هم توی چیدن و ک

  .هللا آقاجون همه شروع به کشیدن غذا کردنبا بسم

گفت سرت رو پایین ننداز سر باال بگیر  حس عجیبی داشتم؛ یه حس که می
کرد  و خیره بشو به مرد روبروت بلکه رفع دلتنگی شد! این حس تحریکم می

 .کردمو من سرکوبش می

میل شروع کردم  اشتم و بیکمی برنج کشیدم و یه تیکه مرغ توی بشقابم گذ
کنه و منه لعنتی دلم تنگ شده بود  دونستم اونم نگاهم نمیبه خوردن. می

 .برای خیره به شدن به اون دوتا گوی مشکی 

 اون پارچ دوغ رو میدی؟ _

صدای افسون بود دست دراز کردم و همزمان با من یه دست دیگه هم به  
م شبیه جریان الکتریکی  هاهاش به انگشتپارچ رسید... برخورد انگشت

 !بود

 .ام باالخره رسید به اون دوتا گوی مشکی قلبم لرزید و نگاه شوکه 

له  هام؛ دلم آخ از دلم که اون لحظه داشت لهنگاهش خیره شد توی چشم
 ...زد برای رفتن به آغوش این مردمی

تونستم  نگاهش برعکس همیشه پر از حس بود و فقط منه دلتنگ می
 .حس کنمدلتنگیش رو  

خواست فریاد بزنم و هیجان وارد شده به  لبم رو زیردندون کشیدم؛ دلم می 
 .قلبم و تخلیه کنم
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ها فقط چند ثانیه طول کشید؛ چرا که امیرعلی سعی کرد  هی این نگاهمه 
 .حواسمون رو سرجاش بیاره

 .احتیاطی محض بود جون و آقاجون و این بیما توی جمع بودیم کنار خانوم 

_ ِ  .هِما

 :حسام سریع دست کشید و هول زده به پارچ دوغ اشاره کرد

 .بفرمایید شما بریزید _

زیر نگاه سنگین بقیه پارچ رو برداشتم و برای افسون ریختم و با حال غریبی   
 .مشغول خوردن غذا شدم

  توی این چند روز خیلی فکر کرده بودم 

نبودنش اما به خودم که  ؛ به فراموش کردنش، به ندیدنش، حتی به 
ها بودم که بخوابم و  تونستم دروغ بگم هر دقیقه منتظر رسیدن شبنمی

 !خوابش و ببینم

گفتن هر که از دیده رود از دل هم برود اما من درست برعکس این حرف  می 
 :گفت و مصداق شعر موالنا بودم که می

  دیگران چون بروند از نظر از دل بروند _"

 "من رفته که جان در بدنی تو چنان در دل

 .بعد از جمع کردن سفره به حال رفتیم  

 .نبات یه سینی چای آورد و امیرعلی سریع از دستش گرفت و تعارف کرد 

ی هال بشینم تا نگاهم به حسام نیوفته و افسار  سعی کردم روی مبل گوشه
 .دل المصبم از دستم نره و باعث رسواییم نشه
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 :روی میز گذاشت و خندون گفتحسام لیوان چایی رو 

 .خب حاال بگو ببینم خبر مهمت چی بوده امیرعلی خان _

 :امیرعلی روی مبل دونفره کنار نبات نشست و رو به جمع گفت 

 ...خواستیم یه خبری و به شما بدیم کهخب راستش ما می_

مکث کرد؛ ابروهام باال رفت این حالتش برام غریب بود! انگار استرس  
 .داشت

 !ام گرفت د حدسیاتم قبل از خواستگاری افتادم و خندهیا 

 .عسل بریم ترکیه من و نبات قراره با هم برای ماه _

 .جدی خوشبخت شده بود لبخند عمیقی زدم؛ خواهرم جدی 

 :آقاجون سوالی نگاهش کرد 

 کی باباجان؟ _

 :امیرعلی صاف نشست  

 !پنجشنبه همین هفته _

 :گیج شدم 

 و گرفتید  چجوری پاسپورت نبات _

 توی این مدت کم؟  

کرد عادی باشه اما به نظر من اینجا یه چیزی عادی نبود و  امیرعلی سعی می 
 .فهمیدم! انگار که حتی قبل از ازدوام تقاضای پاس کرده بودند من می

 .آشنا داشتم جور کردم _
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 !سر تکون دادم به معنی قانع شدن اما اصال قانع نشده بودم

های امیرعلی آقاجون سفر به خیری گفت و  شدن حرفبعد از تموم  
جون برای چهارشنبه دعوتشون کرد به باغ و جالبیش اینجا بود که  خانوم

 !چون و چرا قبول کرد حسامم دعوت کرد و اون بی

با قبول کردنش باالخره نگاه سرکشم و بهش دوختم متوجه خیرگیم شد و  
 !تر کرد ام رو دیوونهچشمک ریزی زد و قلب دیوونه

جنبه رو  حس ضعف و گرما بهم دست داد... این مرد حتی با حرکاتش من بی
 .کردخود میاز خود بی

 :صدای پیام گوشیم بلند شد با دیدن اسمش بدون معطلی پیام رو باز کردم 

خوام  مونی بعد از رفتن آقاجونت اینا میبا نبات هماهنگ کن بگو شب می_"
 "ببرمت جایی 

 خواست ببرتم؟د؛ کجا میهام گرد ش چشم 

 کنون توی راه بود؟یعنی آشتی 

 .سعی کردم ذوقم رو نشون ندم و فقط یه اوکی فرستادم  

 

*** 

 

های رنگ شبش دوختم؛ اخم  ام رو از موتور گرفتم و به چشمنگاه خیره
 :کمرنگی کردم و لب زدم

 !من عمرا سوار این موتور بشم  _
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 :گیج و متعجب ابرو باال داد 

 !تو که قبال سوار شدی چرا؟ _

 :تلخند روی لبم نشست  

اون موقع فرق داشت اما االن درست نیست! مگه نگفتی کارم داری خب   _
 .همینجا بگو دیگه

ی  زد چند قدم فاصلهمتفکر نگاهم کرد و با شیطنتی که ته نگاهش موج می 
 .روم ایستاد ی بینمون رو پر کرد و درست روبهباقی مونده

شد و قلب  هام خمار میامون چشمکه با کم شدن فاصلهلعنت به من  
کرد. نگاهش خیره به  تر از همیشه اعالم زنده بودن میلعنتیم محکم

 ...هام بود و وای از اون نگاهچشم

 .خوام حرف بزنیمبیا سوارشو االن با اون موقع هیچی فرقی نکرده می_

 .کننده توی گلوم نشسته بودلب گزیدم؛ یه بغض خفه

 !خوای به سالمت یادت رفته؟ چیزی نشده؟ بهم گفتی نمی _

 .ام چکیدنوچ آرومی کرد یه قطره اشک بدون اجازه روی گونه

دست بلند کرد و آروم و با غم اشک و پاک کرد. با حس نوازش دستش   
 :کشید لب زد ام میچشم بستم و اون همونجور که دستش و روی گونه

برات یه عالمه حرف دارم و یه سورپرایز کوچولو بزار  بیا سوارشو، بیا بریم  _
 .حرف بزنیم و مشکل رو حل کنیم

 .چشم باز کردم و یه قدم به عقب رفتم 

 :توجه به اخمش مظلوم لب زدمبا دیدن این حرکت اخم کرد و من بی 
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گیری؟ دیگه دنبال کاری که من ازش  کنیم؟ چیو؟! دیگه انتقام نمیحل می_
 کنیم؟ چیو حسام؟ چیو دقیقا حل می  ری؟متنفرم نمی

 :به موتور اشاره کرد

گم؛ بیا سوارشو با هم حرف بزنیم اگه قانع نشدی من انتقامم و  بیا می_
شه،  ذارم کنار! بیا بذار حرف بزنیم. بیا جانا من دیگه داره طاقتم طاق میمی

ی امیرعلی و نبات یه کاری دستت  دیگه صبر ندارم همینجا جلوی خونه
 .دما! لج نکن خوشگلم بیا سوارشو بریممی

 :حرص کل وجودم رو گرفت؛ لب گزیدم  

زنیم یا داد  کنی؟! میدی؟! چیکار میکنی؟ کار دستم میتو من و تهدید می_
خوای کار  کنی که میکشی پایین؟! چیکار میزنی امیرعلی و نبات رو میمی

 !دستم بدی؟ 

 .استغفرهللا آرومی گفت و سوار موتور شد 

 !زنم نه هیچینه می _

 :هندل زد و ادامه داد 

دراز و لجباز چجوری ساکت و  رامت کنم نذار تو  فقط خوب بلدم توی زبون _
 .خیابون از اون روش استفاده کنم

  !خون توی قلبم به سرعت نور پمپاژ شد و دلم زیر و رو شد 

منظورش  یه حالی شدم؛ یه حال غریب و شیرین! گفته بود بلده ساکتم کنه
  .و فهمیدم 

من منظور اون لحن و نگاه خیره به لبام و فهمیدم و بدون بوسیده شدن  
 .ساکت شدم دستم رو پشتش گذاشتم و سوار شدم 
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خواستم سریع وا بدم برای همین دستم رو دو طرف پیرهنش گذاشتم و  نمی
 .دورش حلقه نکردم 

باعث شد هول   منظورم رو فهمید که از قصد موتور رو کم به جلو داد و 
  !بخور و دستم و دورش حلقه کنم

 .ی ریزش سستم کرد و باعث شد ازش جدا نشم خنده

 .دونست ی من و فقط خدا میسرعتش زیاد بود و حال اون لحظه 

فکر کن ترک موتور کسی که دوست داری بشینی و با بغل کردنش عطرتنش  
 .و به ریه بکشی؛ این حس خود خود آرامش بود

ای پارک  ودا نیم ساعت جلوی پارک گفتگو ایستاد و موتور و گوشهبعد از حد 
کرد. پارک تقریبا خلوت بود و سکوت و خنکی هوا ارامش و به وجود ادم  

 .کردتزریق می

 .حرف کنار هم به سمتی که حسام نشون میداد حرکت کردیمبی 

 .روی نیمکتی تقریبا کنج خلوت پارک نشستیم

 :آروم حسام دوختم نگاه منتظرم و به صورت نا

 .خب من منتظرم_

های رنگ شبش  به سمتم برگشت و لب تر کرد؛ دلم لرزید! لعنتی توی چشم 
  ...کشید اشک نشسته بود و این من و به جنون می

گفت توی بچگی به  اشکش دگرگونم کرد... یه استاد داشتیم که همیشه می
مرد ترسو و سست گریه  کنه گریه برای زنانه، ما گفتن مرد که گریه نمی

ترینه چرا که  ها مردی که گریه میکنه شجاعکنه اما این از من به شما بچهمی
  !هاش و خالی کنه هاش بار روی شونهبلده با اشک
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 .گفت مرد من زیادی شجاع بودراست می

 .ناخودآگاه دست بلند کردم و روی بازوش گذاشتم

 حسام خوبی؟  _

 .رو دوختبهنگاهش رو ازم گرفت و به رو 

انگار که اینجا نبود و غرق شده بود و این فقط مغزش بود که دستور میداد   
 :که حرف بزنه

آوردمش اینجا!  حنا عاشق این پارک بود؛ بعضی شبا با وجود خستگی می _
کردم و  شه اما من با تموم خستگیم به خاطرش دوچرخه کرایه میباورت نمی

ی این پارک بود؛  های اللهن شبیه گلکردیم اوبا هم دوچرخه سواری می
کردم این گل رو برای  همونقدر باطراوت و پر از حس زندگی! من فکر می

ها حواسم بهش نبود اما چیدنش و  همیشه دارمش برای همین خیلی وقت
 !من ناغافل گلم رو از دست دادم

 :مکثی طوالنی کرد و بعد خیره شد بهم و ادامه داد 

افتاد از انتقام و از بین بردن  ین اتفاق برای نبات میاگه خدایی نکرده ا  _
 کشیدی؟ قاتلش دست می

 :سکوت کردم؛ حرفش لرز به تنم انداخت حسام ادامه داد  

خواستم با وجود دوست داشتنم از خون  کشیدی؟ اگه من میدست می _
 !گذشتی؟خواهرت می

ست  تونستم و از حسام دتونستم من نمیبغض توی گلوم نشست؛ نمی
 !خواستم کشیدن می

 :لب باز کردم 
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 !تونستمنه نمی _

ام  ی بینمون و پر کرد و دست دور شونهتلخند روی لبش نشست؛ فاصله
 :اش تکیه دادم انداخت. سرم و به شونه

تونم  تونم... من و بین خودت و حنا نذار. من نمیتونم جانا نمیمنم نمی _
هایی هستین که حتی به خاطر  آدمبینتون انتخاب کنم چون شما تنها 

 .میرم جسدتونم می

 :ام ُسر خورداشک روی گونه

 ...کردی نه که ام میکاش همون روز اینجوری قانع _

 :تر کردام محکمدستش رو دور شونه

 .میردممن اون لحظه عصبی شدم مگرنه تو نبودت داشتم می_

 :پلک بستم و زمزمه کردم

 !دیگه هیچوقت اینکار رو نکن_

 آقاحسام؟  _

 .ی حسام برداشتمبا صدای پیرمرد خجالت زده سر از شونه 

 :های کنارش اشاره کردای به روم زد و به دوچرخهمرد لبخند دوستانه 

 .آوردم براتون  _

 .حسام تشکر آرومی کرد؛ به سمتش برگشتم 

 دوچرخه؟ _

 :لبخند شیرینی زد  
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ریزخندیدم من و بگو که چه فکرهایی  آره دوچرخه! گفتم که سورپرایز دارم.  _
 !کرده بودم

 خندی دلبر؟چرا می _

 :شونه باال انداختم 

 !هیچی فقط من دوچرخه سواری بلد نیستم _

 :لبخندش عمق گرفت 

 .شینمدم تازه اگه بخوای خودم ترکت میبهت یاد می _

 :چپ نگاهش کردمچپ

 گر هستی؟ کسی به شما گفته که زیادی سواستفاده _

 :تر کرد و با یه حال غریب زمزمه کرد لب  

 !پناهمگر میشم جانمن فقط برای به آغوش کشیدن تو سواستفاده_

  .اش و بوسیدم و عقب کشیدمهوا گونهخم شدم و بی

 .هاش رو باز و بسته کرد و شیطون آرومی زمزمه کرد پلک

 :آروم خندیدم و لب زدم

ده بود و با گفتن این کلمه از  پناه گفتنات تنگ شچیکار کنم دلم برای جان _
 !شوق اینجوری رفع دلتنگی کردم 

 :دستم و گرفتم و ایستاد

پاشو بریم دوچرخه سواری وگرنه من تو پارک به روش خودم رفع دلتنگی  _
 !میکنم 
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 .بلند خندیدم و همراهش شدم

من اون شب به لطف حسام دوچرخه سواری یاد گرفتم و یکی از بهترین  
 .تجربه کردمهای زندگیم رو  شب

 !شبی که قرار بود بارها و بارها به یادش بیارم 

ی نبات و  ساعت تقریبا سه نصفه شب بود که حسام من رو دوباره به خونه 
 .اش رفتامیرعلی برد و خودش به خونه

 

*** 

 

 |کلدانای|

 |قبلسالسی|

 

میش  با صدای کوبیده شدن در گیج و سردرگم  از خواب پرید؛ نزدیک گرگ و 
 !زد؟بود و این موقع چه کسی بود که در می

پدرش برای دیدن یکی از دوستانش به روستای پایین رفته بود و فقط   
 .خودش و مادرش خانه بودند

از جا بلند شد؛ هاله سر جانمازش بود. سالم داد و با به پایان رساندن نماز   
 !شبش گیج به حسین نگاه کرد؛ معلوم بود او نیز هول شده

 حسین مادر یعنی کیه؟  _
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ی نگران مادرش زد؛ خودش هم متعجب بود اما سعی کرد  لبخندی به چهره 
ترس بر دل مادرش راه ندهد. این روزها انقدر بدبختی بر سرش نازل شده  

بود که بعید نبود باز هم بدبختی جدیدی در خانه را در گرگ و میش شب به  
 .صدا در بیاورد

رم ببینم و از اهالیه تا شما قرآنت و بخونی من می دونم مادر البد یکی نمی _
 .میام

ی حسین هر چند پر از کالفگی و ناراحتی  هاله لبخند آرامی زد؛ حضور دوباره 
در این خانه و در این روستا خوب بود. دلش برای فرزندش خون بود اما خب  

 !آمدکاری هم از دستش برنمی

نارین را دیده بود و دلش خواسته بود تمام  بارها توی روستا مادر و پدر  
ها خالی کند اما آن من مرد و زن آنقدر  حرصش از آن دخترک نامرد را سر آن

کرد و جلوی خودش را  محترم و شرمنده بودند که هاله فقط سکوت می
 .گرفت می

 :هایش را به پا زد و به سمت در رفت و از همان دم پرسیدحسین دمپایی 

 کیه؟ _

 :آشنای دخترکی در گوشش پیچیدصدای  

 !منم _

ابروهایش باال رفت و به شنواییش شک کرد، حس کرد اشتباه شنیده!  
 :دوباره پرسید 

 کیه؟  _

 :این بار صدای دخترک همراه اسم خود حسین به گوشش رسید  
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 شه باز کنی؟منم! می _

شوکه و متعجب در را گشود و چشمانش خیره ماند در چشمان پر از بغض   
 !رویش ترک روبهدخ 

کرد؟! اصال  تواند، او آنجا چه میخواست لب باز کند اما حس کرد نمی 
 !چگونه توانسته بود به آنجا بیاید؟

 .ی ژولیده و متعجب حسین قلبش زیر و رو شددخترک با دیدن چهره 

 !دانستاین مرد چه داشت که با هر حالتی خواستی بود خودش هم نمی

ی او برساند را  بود با یک چمدان خودش را به خانه اصال چگونه جرئت کرده 
دانست که این مرد تنها مردی در جهان است  دانست اما این را میهم نمی
 .تواند دوست داشته باشد که می

 :باالخره حسین به خودش آمد و تعجب را کنار زد 

 کنی؟ شما اینجا چیکار می _

 :شانه باال انداخت به آسمان اشاره کرد 

خوای بزاری بیام  شه؛ نمیهوا تاریکه و دم گرگ و میش حسابی سرد می _
 داخل؟ 

 .ای کشید و از جلوی در کنار رفت حسین نفس کالفه 

 .بفرمایید  _

ی چمدان را دنبال خود کشید و وارد حیاط کوچک اما باصفای  سیمین دسته 
 !ی یکی از راهروهای عمارت بودخانه شد، حیاطی که به اندازه

 :کالفه و ناچار بدون اینکه او را دعوت به خانه کند لب زد  حسین 
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کنی؟ من به خاطر تو رفتم و تو اومدی اینجا سیمین خانوم؟ اینجا چیکار می _
 !این چمدون چیه؟

 :سیمین شانه باال انداخت 

رفتی و روح منم با خودت بردی! دو ماهه ندیدمت نامرد دلم برات یه ذره   _
 .شده بود 

ل موهایش کشید؛ این احساس درست نبود! مگر او چه  حسین دست داخ 
 !کار کرده بود که دخترک به این حال افتاده بود؟

 دونن اینجایین؟ اتون میسیمین خانوم این درست نیست! اصال خانواده _

 :سیمین نگاه دزدید. حسین دوباره پرسید 

 !دونن؟می_

 !دونن و من اینجامنمی _

 :حسین نوچ بلندی گفت 

ید اینجا باشی! بودنت اشتباهه، احساست اشتباهه. اونم وقتی که من  نبا _
 ...هیچ حسی ندارم و هنوزم درگیر حسم به

های دخترک باعث شد  لب گزید و ادامه نداد؛ اشک چکیده شده روی گونه 
 !ادامه ندهد

دانست حسین عاشق نارین است اما خب  قلب سیمین تیر کشید؛ می 
 !شدای این مرد زیر و رو میدست خودش نبود که دلش بر 
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خوان بدنم به یه خواستگار  خوان شوهرم بدن! میمن اینجام چون می _
پولدار و من شبونه از خونه زدم بیرون چون دلم پیش یه پسر روستاییه!  

 حاال فهمیدی؟ 

 :حسین پلک بست و لب زد 

 .برگرد تا نفهمیدن، درست نیست _

 ...حسین مادر کجا موندی؟ کی بود که_

خانوم مات ماند روی دخترکی که با چشمان اشکی و چمدون  نگاه هاله 
کرد و حرفش نصفه ماند! و دخترک با دیدن او همراه  کنارش نگاهش می

 :کورسوی امیدی لب زد

 !سالم _

 

*** 

 

 :نگاه ناباورش را به مادرش دوخت و لب زد

 !گی مادر من شوخیت گرفته مگه نه؟چی می_

 :انداخت و با لحنی جدی لب زدهاله ابرو باال   

سازه  گه با خوب و بدت میخوادت؛ میام! این دختر تو رو مینه کامال جدی_
به خاطر تو یه سرسرا و آسایش خونه پدرش و رها کرده معلومه خوشبختت  

 .کنهمی
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حسین تلخند آرامی زد؛ خوشبختی و او واژگانی بودند که هیچگاه دیگر کنار  
. درست از زمانی که نارین با نوید ازدواج کرده بود  گرفتندهم قرار نمی

 ...های او پر زده و رفته بود ی خوشبختی نیز از روی شانهپرنده

مادر من اخه مگه بدون عشقم میشه خوشبخت شد؟ من خیلی وقته دور   _
 !ی خوشبختی و یه خط قرمز کشیدمکلمه

غم پسرکش  لحن حسین انقدر غمگین بود که دل هاله هری ریخت و از  
های پهن پسرش گذاشت و با  قلب ناکوکش پر از درد شد. دست روی شانه

 :کرد گفت لحنی که با غم صدای حسین برابری می

خوای چله نشین این عشق پر از درد باشی؟ تو خودت بهتر از  تا کی می _
اس! فراموشش کن پسرم برس به  دونی که نارین برات تموم شدههمه می

ات وایساده تو پای نارینی که هر شب توی بغل شوهرشه  زندگیت؛ سیمین پ
 .واینستا 

 !هایش را در بر گرفتی کمر حسین تیر کشید و دردی غریب شقیقهتیره

 .گفتند حرف تلخ است دیگرزد اما همیشه میمادرش حرف حق می 

حرف مادرش نیز مانند خنجری قلب او را سوراخ کرد؛ نارینش حال در بغل  
کرد وای بر او اویی که با یاد دخترک و در آغوش  را صبح میمردی دیگر شب 

 .دیگری بودنش نمرده بود

خبر از حال درونش فکر کرد که  هاله که مشغولیت ذهنی حسین را دید بی
 :حسین کمی نرم شده برای همین ادامه داد 

این دختر انقدر دوستت داره که از گفتنش ابایی نداره؛ دیشب تا صبح از   _
ترین توصیفات  نقص گفت! از تویی که پسرمی و از دید این دختر بیتو برام 
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اته... خوشبختش کن مادر. خودتم بری سر یه زندگی اون دخترک  برازنده
 .بریچموش و از یاد می

هیچ حرف به مادرش چشم دوخت هاله  ی دیوار نشست و بیحسین گوشه
ه و حسین  ی مشکالت حل شدبه سمت در رفت و با لحنی که انگار همه

 :شده لب زد  راضی

من برم ببینم این عروس خانوم آشپزخونه رو نترکونده باشه توام خوب فکر  _
 .کن مادر 

هایش فقط یک  حسین پلک بست و سعی کرد فکر کند اما پشت پلک 
تصویر بود؛ تصویری از دخترکی با چشمانی سبز رنگ و نگاهی معصوم.  

ن سال از آن گذشته بود در گوش  دخترکی که چند ماه پیش که انگار هزارا
 :پسرک قصه لب زده بود

کنم تو خدای  حسین خیلی دوستت دارم اونقدر زیاد که گاهی حس می _"
 ".روی زمینمی! آره تو خدای روی زمین نارینتی مطمئن باش

هایش باال و  شد و تصویرش پشت پلکصدای دخترک در سرش پخش می 
روی زمینش است... خود را ناریِن او  شد. دخترک گفته بود خدای  پایین می

خطاب کرده بود اما یهو چه اتفاقی افتاده بود که با اولین طوفان خدایش را  
 !ی نوید رفته بود؟کدهفراموش کرده و به بت

چشمان دخترک زیادی معصوم بود برای دروغ گفتن، چه بر سر او آمده بود   
 !رحم شده بود؟ که اینگونه بی

اش فقط نارین را در سرش به نمایش  و مغز و لعنت شده  ها فکر کردساعت 
 ...گذاشت؛ نارین بود و صدایش

 ...نارین بود و نگاهش 
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 ...براندازشهای خانهنارین بود آن چال گونه 

 ...قرار حسین و قلب پر از دردش نارین بود و دل بی 

  توانستآیا با وجود نارینی که در مغز و استخوانش رسوخ کرده بود می
 سیمین را خوشبخت کند؟ 

دخترکی که به خاطر او از آن همه پول و ثروت دست شسته بود و به   
اش گذاشته بود به عشقش به  ای که برای خانوادهی خودش با نامهگفته

شود به این روستا  حسین اعتراف کرده بود و با وجود دانستن اینکه طرد می
 آمده بود؟ 

بازار تا یک هفته ادامه داشت، یک هفته از  سرش بازار شام بود و این  
 .یشان گذشته بود که باالخره تصمیمش را گرفتسکونت سیمین در خانه

 .تصمیمی که هر چند دردناک اما عاقالنه بود 

ی دلش  توانست سیمین را به خواستهاو به دلدارش نرسیده بود اما می 
 !برساند

 :ا صدا زد هایش را پوشید و از توی حیاط سیمین ر کفش 

 سیمین خانوم؟_

سیمین با شنیدن اسمش از زبان حسین گل از گلش شکفت و با خجالت   
 .خانوم خندان به سمت در رفتاز کنار هاله

 جانم؟  _

حسین سر به زیر در حالی که هنوز هم از نگاه در صورت دخترک فراری بود   
 :لب زد
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 .خوام ببرمتون جایی بیاید بریم می _

هایش را به پا زد و با  خانوم را به سر داشت کفشهاله  سیمین چادر گلی 
 .حرف با او همراه شداندازه بیشوقی بی

ای زیبا بود تا دختر شهری و  تیپ ظاهری دخترک بیشتر شبیه روستازاده 
 .پولدار خاندان به نامش

کرد به با رسیدن به چشمه حسین با قلبی که خاطراتش با نارین را مرور می 
 .شگفت زده برگشت سمت سیمین

 :رو لب زد سیمین خیره به فضای زیبای روبه 

 !اینجا خیلی قشنگه_

نه با نبود دخترک   حسین تلخند زد، از نظر او اینجا دیگر زیبا نبود 
 ...چالدارش گونه

 :افکارش را پس زد و خیره به چشمه لب زد  

 !اینجا برای من خیلی مقدسه؛ یه روزی اینجا دلم رفته_

ی او هزار تکه شد و با خود فکر کرد پس مرد  ن از جملهقلب سیمی
 .رویاهایش اینجا عاشق نارین شده بود 

 :توجه به او با حالی زار لب زد حسین بی

 .اینجا قفل شدم تو یه نگاه و قلبم دیگه برای خودم نزد_

 :پلک بست و لب زد 

قول بدم  خوام بهت خوام این حس ادامه داشته باشه! میاما دیگه نمی _
خوام  چالدار فکر نکنم و با تو زندگیمو بسازم. میدیگه به اون دخترک گونه
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بهت قول بدم تالشم و بکنم که دوستت داشته باشم هر چند که قلبی  
خوام به این چشمه  نمونده اما هر چی که مونده باشه رو برای تو بذارم. می

سازی  و با تو خاطره قسم بخورم که دیگه به یه زن شوهردار لعنتی فکر نکنم
خوام قول بدم لیاقت خوشبخت کردنت رو داشته باشم و نارین و  کنم! می
 .خط بزنم

بار خیره در صورت زیبای سیمین که حسی به جز ترحم را  سر برگرداند و این 
 :کرد لب زد درونش زنده نمی

ات کنم. ممکنه ذهنم خطا بره اما  خوام زندگی بسازم؛ ممکنه خستهمی _
تونی  تونی من رو اینجوری بپذیری؟ میی تالشم رو بکنم. میخوام همهمی

 !من و اینجوری قبول کنی؟ 

سیمین نگاهش را در چشمان به رنگ شب حسین دوخت؛ قلبش ناآرام   
داد اما ته دلش هنوز هم از نارین با  بود. ناآرام از اینکه حسین قول می

 .حسرت سخن میگفت اما به همین هم راضی بود

 .او این روزها زندگی را به مرگ میگرفت تا به تب راضی شود

اش را  تواند قلب از دست رفتهکرد میخواست و فکر میاو این مرد را می 
 :بازیابد پس با حسی عجیب لب زد

 .خوام کنارت باشم حتی اگه نصف و نیمه باشیمی _

 .حسین لبخند زد؛ دخترک معصوم و دوست داشتنی بود  

ساخت تا حداقل نارین را فراموش کند! اما خبر نداشت  و زندگی میباید با ا 
بودن با کسی برای فراموشی دیگری فقط درد است و آدمی یک بار عاشق 

 ...اش همان یک نفر استی زندگیشود و تا ته دنیا همهمی
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خانوم و همسرش با  حسین خبر قبول ازدواجش را به مادرش داد و هاله
خبر از اینکه در شهر  شدند بیو عقد پسرشان اماده میشوق برای آخر هفته 

ای عیانی و بزرگ در حال جان دادن است طوری که  دخترکی در خانه
خورد  ها خود را در اتاقی حبس میکند و فقط برای رفع تکلیف غذا میساعت

کشد حتی دستش را بگیرد  گذارد نویدی که نام شوهر را یدک میو هنوز نمی
 .کندچشم سیاهش روز را شب میو در فکر مرد  

 :حال آن لحظات نارین و حسین توصیف این شعر بود  

 روی از پیِش چشم می_

  ...اما زِ خاطر، هیچوقت

 .کردند و تنها خودشان بودند که با گوشت و پوست این یک بیت را درک می

 

 

*** 

 

ی نامعلومی روی دیوار تلفن را به گوشش چسباند و منتظر  خیره به نقطه
 .ماند

کاری از ساعت شش بعدازظهر خوابیده بود و  ساعت نُه شب بود و او از بی 
هر لحظه کابوسی عمیق را در خواب دیده بود! کابوسی که شامل گم شدن  

 .ای بلند بودهای زنانهاو در تاریکی و صدای گریه
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آه عمیقی کشید؛ دلش شور میزد و به طرز عجیبی در اعماق وجودش   
بعد بود. باالخره بعد از چندین بوق متعدد صدای غمگین و  منتظر یک خبر 

 :ی مادرش در تلفن پیچیدخسته

 بله؟  _

پلکانش را باز و بسته کرد و به خود دلداری داد که صدای خسته و غمگین   
 .مادرش به خاطر کار زیاد است 

 الو سالم مامان _

 :ابروهای گوهر باال پرید و لب زد 

 نارین مادر تویی؟ _

 .جان؛ سالم خوبی؟ زنگ زدم حالت و بپرسممامانآره  _

گوهر گیج بود؛ در این چند ماهه نارین یک بار هم زنگ نزده بود و حاال   
درست امشب، امشبی که دل او به خاطر جشن داخل روستا در حال  

 .تکه شدن بود تماس گرفته بود؟ سعی کرد عادی باشدتکه

 .نم این موقع شبخوبم مادر چی شده یادی از ما کردی؟ او _

 :ی کالم مادرش را فهمید و از خجالت لب گزیدنارین طعنه 

خواستم با زنگ زدنم دلتون برای دختر ناخلفتون  معرفتم اما نمیدونم بیمی _
 .تنگ بشه 

 .ی چشمان گوهر چکه کرداشک از گوشه 

اته؛ دلم خونه از دستت دختر، خون! اما چه کنم  معرفت مال یه دقیقهبی _
 .که با این دل پر بازم دلتنگتم
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 . نارین بغض النه کرده در گلویش را فرو داد 

 من بیشتر دلتنگم مامان، شما خوبی؟ بابا خوبه؟ _

 :ها لبخند زد گوهر بعد از مدت 

 خوبه مادر تو خودت خوبی؟  _

منم خوبم؛ راستش سرشب خوابم برد یه خواب بد دیدم ترسیدم اتفاقی   _
دونم امشب چرا انقدر آشوبم و حالم بده  بزنم. نمی افتاده باشه گفتم زنگ

 .راههچی روبهزنگ زدم حالتون و بپرسم و بفهمم همه

گوهر لب گزید و با خود فکر کرد یعنی دخترک ماجرای عروسی را حس کرده  
 !که حالش بد شده؟ اما خب او که خودش حسین را رد کرده بود

دخترک شهری به جای نارینش  با یاد حسین در لباس دامادی در کنار آن  
 !شد سرنوشت جور دیگری رغم میخورد؟قلبش سوخت. چه می

 الو مامان، هستی؟ اتفاقی افتاده؟  _

 :گوهر نفس عمیقی کشید  

چی خوبه اهالی روستا هم جشن عروسی داشتن بابات رفته  نه مادر همه _
 .اونجا

 .نارین گیج شد  

 عروسی کی هست؟ بابا رفته شما چرا نرفتی؟ اصال   _

 .گوهر لب گزید؛ بین گفتن و نگفتن مردد بود! سعی بحث را عوض کند

 تو تنهایی مادر یا شوهرت پیشته؟  _

 .از این تغییر بحث ناگهانی دل نارین هری ریخت 
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مامان جدی بگو بابا کجاست؟ صدات بده داری سعی میکنی بحث و عوض   _
 کنی نکنه برای بابام اتفاقی افتاده؟ 

 :ول زده گفتگوهر ه 

 ...نه مادر چه اتفاقی گفتم که _

 :نارین وسط حرف او پرید  

 !کنمامامان جون من بگو چه خبره؟ چرا یه جوری شدی؟ دارم سکته می_

 :گوهر آه عمیقی کشید و ناچار زمزمه کرد

جان من دلم  امشب عروسی حسین بود مادر؛ بابات رفت اما من، نارین _
 !ذارمنیومد پام و توی اون جشن ب 

نارین حس کرد از بلندی سقوط کرده؛ حس آدمی را داشت که روح از   
 .بدنش خارج شده و حال در برزخ به سر میبرد 

است یا مرده؟ اصال خواب است یا  لرزد یا آتش گرفته؛ زندهفهمید مینمی 
 .بردکرد قطعا مرده و حال در جهنم به سر میبیدار؟ حس می

 :ت خط نگران شد و صدایش زد گوهر خانم از سکوت سنگین پش 

 جان؟ نارین، نارین_

 :نارین تلخند ارامی زد و لب زد  

 .مامان نوید اومد من برم خداحافظ_

توجه به دروغی که  گوهر هاج و واج به تلفن قطع شده نگاه کرد و نارین بی 
 .به مادرش گفته بود از جا بلند شد
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وار چاقوی کنار  ناگهانی و دیوانهبه طرف آشپزخانه رفت و طی یک حرکت  
 :سینک را برداشت و هیستریک لب زد

 .بار راحت کنمباید تمومش کنم؛ باید خودم و از این زندگی نکبت_

 :روی دو زانو افتاد و در حالی که چاقو را روی رگ دستش گرفته بود فریاد زد 

 !خدایا بسه دیگه بذار بمیرم _

که تازه وارد حیاط شده بود سراسیمه فضای   با صدای فریاد بلند نارین نوید 
بین حیاط و خانه را دوید و داخل شد و چشمانش مبهوت ماند روی نارینی  

زد و انگار قصد داشت با آن چاقوی  که با اشک و بغض نام خدا را فریاد می
 .لعنتی رگ دستش را ببرد

 .با چند قدم محکم به سمتش رفت و چاقو را از دستش کشید 

 :چشم باز کرد و با غم و اشک رو به نوید پر از حرص و ناباوری گفتنارین   

 !شمبذار بمیرم؛ بزار راحت _

 :نوید روی دو زانو نشست و رو به او زمزمه کرد 

میرم! میخوای عالوه بر خودت  ی عمر منی تو که بمیری منم میتو شیشه_
 قاتل یکی دیگه هم بشی؟ 

 :شک شده گفتهای خ ای لرزان و لبنارین با چانه 

من خیلی وقته مردم! روحم اینجا نیست بزار جسمم امشب تموم بشه.   _
 !خواهش میکنم

های اخیر که حتی دستان دخترک را هم نگرفته بود او را  توجه به ماهنوید بی 
اش فشرد. نارین بدون مقاومت روی  جلو کشید و سرش را به سینه
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ش مال نوید است انگار که  توجه به اینکه این آغواش هق زد و بیسینه
 :گاهی به دست آورده با غم زمزمه کردتکیه

بوسه؛ امشب  امشب عروسیشه! امشب به جای من یه دختر دیگه رو می _
 !کشهبه جای من یه دختر دیگه رو به آغوش می

 :هق بلندی زد و ادامه داد

 .شهامشب مال یکی دیگه می _

 :زدی نوید کوبید و لب  با مشت به سینه 

عروس اون مجلس بودن حق من بود... اون آغوش، اون مرد حق من بود! تو  _
 ...ازم گرفتیش. تو! من بدون حسین... من بدون

نتوانست ادامه دهد؛ چرا که نوید با حالی خراب و پرغصه او را دوباره به   
سینه فشرد برای اولین بار از اینکه نارین را به عقد خود در آورده پشیمان  

جانش برای دخترک در میرفت و دخترک از مرگ بدون بودن حسینش   بود!
 .لب میزد

اس  فطرتیکرد؛ باید حواس دخترک پرت میکرد! میدانست پسباید کاری می 
 !کرد اما امشب باید دخترک را تمام و کمال مال خود می

 :کنار گوشش لب زد  

خاطر من  حسین دیگه تموم شده نارین؛ زندگی و به خودت زهر نکن! به  _
 .کنن خوشبختی خوشبخت شونه اما به خاطر پدر و مادرت که فکر می

 :دو طرف صورت نارین و گرفت و لب زد 

گیره! یه زن دیگه رو به  حسین امشب توی آغوش یه زن دیگه آروم می_ 
شه! پس توام بیا و  گیره؛ حسین امشب با یه زن دیگه یکی میآغوش می
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توام به خودم و خودت یه فرصت دیگه بده! اصال  حسین و فراموش کن. بیا 
 .انتقام عروسی حسین و امشب با بودن تو آغوش من بگیر 

کرد؛ این مرد او را دوست داشت اما نارین هیچ حسی  نارین فقط نگاهش می
گفت انتقام از حسین  ها حتی از او متنفر هم نبود. او میبه او نداشت! تازگی

اغوش بشود یا نه! او  ه فرقی دارد با این مرد همکرد دیگر چ و نارین فکر می
امشب مرده بود. حتی بدون حرکت چاقو روی رگش او امشب دارفانی را  

 ...وداع گفته بود

دارش فکر کند  توانست کاری کند که مادر غمخوشبخت نبود اما می 
 !اش آرامش بگیرد داشتنیخوشبخت است و پدر آرام و دوست

ی او را فاده کرد و دخترک را بوسید نارین اما بوسهنوید از سکوت او است 
جواب گذاشت و مانند یک عروسک در آغوش او به اتاق رفت. آن شب  بی

نارین با مرد دیگری به غیر از حسین در اصل با مردی شوهرش محسوب  
اغوش شد اما در واقع این کار را برای شکنجه خودش انجام داد  شد هممی

 !زداغوشی حسین با زنی دیگر را فریاد میکه همی خود و مغزی شکنجه

خبر از اینکه حسین تا خود صبح کنار چشمه نشست و پیش عروسش  بی 
 !که درون حجله منتظرش بود نرفت 

او آن شب تا صبح خیره به چشمه به چشمان دخترکی فکر کرد که همسر   
 !دیگری بود و به پیش همسر منتظر خودش نرفت 

 

*** 
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 |جانا |

 

 .جا کردم و با کلید توی دستم در و باز کردمپشتیم و روی دوشم جابه  کوله

رسید تا  باغ سوت و کور بود و آرامشش بیشتر هولناک و ترسناک به نظر می
 !بخش آرامش

  .فهمیدم زد و خودمم دلیلش رو نمیدلم از صبح شور می 

حرف زده    خبر بودم و با هر دونه خواب دیده بودم نه از حسام و یا نبات بی
 !بودم اما باز هم دل لعنتیم زیر و رو داغون بود

فضای بین باغ تا خونه رو با قدمایی سست و فکری در هم برداشتم و وارد   
 .خونه شدم 

جون وآقاجون و یا افسون نبود و من با این فکر که برای کار  خبری از خانوم 
 .دمبه عمارت رفتن وارد اتاق شدم و مشغول در اوردن لباسام ش

دلیلم عرق کرده بودم  هوا گرم نبود اما منه لعنتی با وجود ترس و استرس بی 
 .شددونستم این تن خسته و ناآرومم فقط با یه دوش آروم میو خودمم می

 .ام رو از پشت در برداشتم و وارد حموم کوچیک خونه شدم حوله 

 .تم حوله رو به چوب لباسی پشت درش آویزون کردم و به سمت دوش رف 

 .زیر دوش آب ایستادم و چشم بستم 

دونستم این مشغولیت ذهنی و حال  فکرم درگیر بود و خودمم خوب می 
های  لیل باشه! دیگه خودمم به حس ششم قوی و خوابتونه بیمتالطم نمی
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دونستم این حس و حال برای رخ دادن  عجیب و غریبم عادت کرده بودم و می
 !اسیه رویداد در آینده

رو روی سرم ریختم و با ماساژ دادن سرم سعی کردم فکرم و منحرف  شامپو 
کن و عجیب اینکه فکر در حال پروازم این بار روی بام دفترچه خاطرتت  

 .مادرم نشست 

هاش با مردی که پدر من نبود و من  ای که پر بود از عاشقانهدفترچه 
 !های روی زمین بوده دونستم پدرم یکی از نامردترین آدممی

های توی به حسام نگفته بودم و از دونستن حقیقتی  نوز چیزی از نوشتهه 
 !ترسیدمکه پدرم باعث خراب شدن زندگیِ پدرش شده بود می

 .حوله رو پوشیدم و بیرون اومدم 

هنوز هم خبری از هیچکس نبود؛ روی تخت با همون تن خیس نشستم و  
 .ی حسام و گرفتمشماره

 !صبح دویست بار زنگ زدی جانم جانا خانوم؟ از  _

 :شونه باال انداختم  

 خب نگرانم... کجایی االن؟ _

باور کن امروز با موتور اومدم مسافرکشی خبریم از گانگستربازی نیست.  _
 نگران چی هستی؟ 

 .زنهدونم حسام دلم یه حالیه همش داره شور میخودمم نمی _

 :صداش نرم شد 
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ینا به خاطر اینه که یه مدت  قربون اون دلت که دلبر! نگران نباش ا_
چی اروم بوده ترسیدی باید یکم برم دنبال گانگستربازی و تو ادرنالینت  همه

 !تاب نشهبره باال تا دیگه دلت بی

 :نوچ بلند و پر حرصی کردم 

 !آره آفرین برو یه بال سر خودت بیار من و سکته بده _

 :خندید 

 .چیزی ازم نخواسته فعال که شهر در امن و امانه و رییس بزرگ  _

 :پلکم رو باز و بسته کردم و کمرم و به پشتی تخت تکیه دادم 

 .شم شه این انتقامت حسام؟ من آخر نصف عمر میپس کی تموم می_

دور از جونت عزیزم بزودی تموم میشه یکم مونده فقط یکم. حاالم به   _
 .جای دلهره حاضرشو شب میام بریم دور دور بلکه دلت آروم بشه

 :ابروهام از لحن شیطونش باال رفت 

 !شه بپرسم کجا؟دور دور؟ اونوقت می _

 :ریزخندید 

 !ریم خونه دور دور ام دیگه! میخونه _

 :کردم حرصی باشه تا خندون لب زدم لب گزیدم و با لحنی که سعی می 

 !ادببی_

 !جان خودمم_
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  صدای زنگ تلفن بلند شد و نذاشت خوشی اون جان گفتنش توی تنم 
 !رسوخ کنه 

 .زنمحسام  تلفن خونه داره زنگ میخوره بهت زنگ می _

 .باشه عزیزم خداحافظ _

 .مراقب خودت باش _

 .چشم _

کشت برای برداشتن  گوشی رو قطع کردم و تلفنی که داشت خودش رو می
 :رو برداشتم و با صدای گریون افسون یخ زدم

 جانا؟  _

ام و فهمیدم. اصال فکرم  تازه دلیل دلهرهبند دلم یه آن پاره شد، انگار که  
 !روی اعضای خوته نرفته بود 

 !الو افسون کجایی؟ چی شده؟  _

 جانا؟ _

 :هق ادامه داد مکث کرد و بعد از چندتا هق 

آقاجون حالش بد شده اومدیم بیمارستان... زنگ زدم گوشیت اشغال بود   _
 .گفتم خونه رو بگیرم. پاشو بیا 

 .روی صندلی وا رفتم 

 چی شده آخه؟ _

جون هم حالش بده دست کمی از اون نداره! یه مرده اومد  بیا جانا خانوم _
 .داد بیداد کرد و حال آقاجون بد شد. بیا تو رو خدا من تنهام 
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 :از جا بلند شدم

 .باشه ، باشه میام آدرس بیمارستان و بهم بگو_

 .همین بیمارستان سر پیج توی بخش قلبیم _

 :بزنم سعی کردم بغضم رو پس 

 .االن میام، االن میام _

با همون تن خیس لباس پوشیدم و به سمت بیمارستان رفتم و تمام طول   
جون با دیدنش حالشون  مسیر با خودم فکر کردم مردی که آقاجون و خانوم

 !ترین اشنای زندگیمه بد شده کیه و اصال به ذهنمم نرسید که این مرد غریبه

اس و برگشته و قراره با حضورش  اون زنده  کردم مرده اماکسی که فکر می
 ...دوباره جهنم و بهشت رو با هم تجربه کنیم 

 

*** 

 

 !کنی بیا اینو بگیر االن از ضعف غش می_

روم گرفتم و خیره به ساندویچ توی دستش  نگاه پر از غمم رو از دیوار روبه
 :لب زدم

 .خوام اصال میل ندارمنمی _

 :و دستم و توی دستش گرفت کنارم روی صندلی انتطار نشست

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

اینجوری که نمیشه عزیزم رنگت رنگ گچ دیواره ؛ این از تو اینم از اون   _
خواید  افسونی که به زور رفت خونه تا یکم استراحت کنه شما دوتا می

 خودتون و بکشید؟ 

ترین لحن ممکن  پناهغمزده نگاهم و به چشمای رنگ شبش دوختم و با بی
 :لب زدم

دوتاشون عزیزامن ؛ دوتاشون پدربزرگ مادربزرگ که نه پدر و مادرمن. حاال   _
اینکه دوتاشون رو تخت بیمارستانن و دکتر داره میگه باید تحت نظر باشن  

شم... اگه چیزیشون بشه چی؟ حسام از قصد به نبات  دارم دیوونه می
گم اگه  نگفتم که خوشی سفرش زهر نشه اما هی دارم به خودم می

 ...یشون بشه؟ اگهچیز

 .ساندویچ و روی صندلی گذاشت و دستش و روی لبم گرفت

شه... این فکرارو پس بزن عشقم دوتاشون خوب  هیس، چیزیشون نمی _
 .شنمی

 :اش تکیه دادم و لب زدمسرم رو به شونه 

یعنی اون مرد کی بوده که با دیدنش به این حال افتادن؟ بدبختی   _
گه یه مرد المالقاتن نمیشه چیزی ازشون پرسید. افسونم میدوتاشون ممنوع  

جون و اقاجون سر در  ای ساله بود و از حرفاش با خانومحدودا پنجاه و خورده
نیاورده. من مطمئنم اون مرد یه غریبه آشناست اما کی؟ هیچی به ذهنم  

 .رسهنمی

 .ام رو بوسید حسام با دست سرم رو نوازش کرد و کنار شقیقه

فهمی! االن باید یکم به خودت استراحت بدی. این پیرمرد پیرزن  اال میح _
 .بعد از مرخصی نیاز به مراقبت دارن باید جون داشته باشی
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 :سر تکون دادم 

خوام برم پیش صاحب باغ فیلم دوربینای مداربسته رو ببینم بفهممم  می_
نه معلوم  جون آقاجون بفهمم مگر مرده کیه. باید قبل از مرخص شدن خانوم

 نیست دوباره چه اتفاقاتی بیوفته... باهام میای حسام؟ 

اش برداشتم و ملتمس نگاهش کردم. لبخند آرومی زد و  سر از روی شونه 
 .سر تکون داد 

 .باشه اما به شرط اینکه ساندویچت و بخوری _

 :لبخند زدم 

 .چشم _

رکت  میل چندتا گاز به ساندویچ زدم و همراه حسام به سمت خونه حبی 
کاش که اینکار رو  کردیم تا فیلم دوربینای مداربسته رو ببینیم ولی ای

 !کردمنمی

 

*** 

 

دونستم تا دیروقت  نگاه پر از خواهشم رو به پیرمرد خوابالود دوختم می
 :ای نداشتم. تمناوار گفتم کارخونه بوده و ما االن مزاحم استراحتشیم اما چاره

 .گیرهقیقه بیشتر وقتتون و نمیکنم چند دآقای عظیمی خواهش می_

کشید اول به حسام و بعد به من خیره  همونجور که خمیازه بلندباالیی می 
 .شد
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ام وصل کرده خودش باید باشه تا  گفتم که دخترجان این دوربینا رو نوه _
گم فردا صبح بیاد فیلما رو  بتونید ببینید؛ حاال برید من امشب بهش می

 !بهتون نشون بده. خوبه؟

 .نوچ بلندی کردم  

نه من همین امشب باید اون فیلما رو بببینم! دارم بهتون میگم که اصال    _
 .اتون نیست. خودم میتونم بررسیش کنم؛ خواهش میکنم نیازی به نوه

 :حسام دستم رو گرفت و رو به پیرمرد مردد حرف من و ادامه داد 

 .کنمواهش میاس؛ اصال شمام باال سر ما وایسید خفقط چند دقیقه _

 :پیرمرد کمی نرم شد و اروم سر تکون داد  

 .باشه بیاید ببینید  _

 .ذوق زد باال پریدم  

 .خیلی ممنون  _

ی ورودمون به عمارت و داد؛ عمارتی که کمی  لبخند کمرنگی زد و باالخره اجازه
ترش آلونک سرایداری ما قرار داشت. عمارت بزرگی بود و  طرفاون

 .ام هر روز مسئول رسیدگی بهش بودبیچارهجون خانوم

برعکس عمارت کیانی من تا حاال وارد عمارت اصلی این باغ نشده بودم و   
جون  بودن افسون هم باعث شده بود دیگه نیازی به کمک من به خانوم

 .رسوندجون میی کمکا رو به خانومنباشه چرا که اون یه تنه همه

 .ی باال رفتیمبه طبقه
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ی باال شدیم با دیدن کامپیوتر و سیستمی که  کی از چند اتاق طبقهوارد ی 
های توی اتاق شبیه یه سیستم  کشیتوی اتاق بود ابروهام باال رفت. سیم

 !سری بودامنیتی فوق

  !دارن دیگه ندیدبدیدا   انگار که اینجا کاخ نیوجرسیه... چهارتا دونه عتیقه 

 .ام رو فروخوردم با این فکر خنده

 .تونی چیزی بفهمی باباجانا ببین میبی _

رو به اقای عظیمی سر تکون دادم و پشت صندلی سیستم نشستم و بعد از   
چندی فایل فیلمای ضبط شده دوربین و که به صورت اتومات توی کامپیوتر  

 .شد و باز کردمذخیره می

ها کردم و آخرین فیلم ضبط شده که مصادف با تاریخ امروز  نگاه به تاریخ 
 .بود و باز کردم

 !ی صبح بودساعت ضبط فیلم از طلوع آفتاب یعنی پنج و چهل دقیقه 

 .حسام کنارم ایستاده بود و همراه من با دقت مشغول بررسی فیلم بود 

آقای عظیمی پیرمرد تنهای این عمارت بزرگ هم کنجکاو مرد تعریفاتم شده  
 .ام ایستاد و به مانیتور زل زد بود پس طرف دیگه

های چهار بعد از ظهر ی فیلم و جلو زده و رسیدم به ساعتهای اولیهعتسا 
شد از چهار طرف باغ و  ی قرارگیری دوربینا به صورتی بود که مینحوه

 .بررسی کرد 

ی آقاجون به سمت در و باز کردنش دست از جلو زدن  با رفتن سراسیمه 
 .فیلم برداشتم 
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روی اقاجون قرار  کت و شلواری روبهمردی با کاله شاپو و هیکل کمی چاق و  
  .گرفت

صورت آقاجون بود برای همین تصویر واضحی از   سرش هنوز رو به روی
 !اش مشخص نبودهچهر

آقاجون با دیدن مرد دستش و به چارچوب در گرفته بود و با دست   
صدا بود اما مشخص بود مرد  داد فیلم بیاش قلبش رو ماساژ میدیگه

 .جون به سمت در هجوم بردنکه افسون و خانومصداش باال رفت 

جون هم با دیدن مرد درست مثل اقاجون واکنش نشون داد؛ انگار که  خانوم
 ...روح دیده 

 !دارهمینجا نگه _

 :متعجب به حسام نگاه کردم و اون هول تکرار کرد 

 .گم دار مینگه_

ص شده  فیلم رو استپ کردم و مرد حاال سرش کمی باال بود و صورتش مشخ 
 .بود

 !صورتی که اصال برام آشنا نبود  

 :ترم کردی حسام تنم رو لرزوند و گیجصدای زمزمه

 !این... اینکه... رییس بزرگه  _

 

*** 

 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 |کلدانای|

 |قبلسالسی|

 

با حس نوازش دستی چشم باز کرد و چشمانش خیره ماند روی چشمان  
 .نشستخیز شد و مادرش؛ حس درد و گرفتگی عضالت نیم

داد اما بدن حسین  درخشید و به زمین گرما میخورشید در آسمان می 
 !های قطبی یخ زده بودهمچون کوه

 .زده بود اما باز هم سعی کرد لبخند بزندنگاه مادرش نگران و غم 

 .دونستم اینجا پیدات می کنممی _

خواست قبل از طلوع خورشید به  حسین شرمنده سر به زیر انداخت می 
اش فکر کرده بود که کنار  نه برود اما آنقدر به دخترک چشم جنگلیخا

 !چشمه به خواب رفته بود

زده پسرش با لحنی  هاله کنارش نشست و خیره به صورت شرم 
 :آمیز زمزمه کردسرزنش

تازه عروست و ول کردی و به جای رفتن به حجله تا صبح اینجا بودی به   _
 !نظرت کارت درسته پسرم؟

 .گزید؛ عرق شرم روی کمرش نشست  حسین لب 

توانست  او نسبت به دختری که حاال همسرش بود مسئول بود اما چه می
چالدار خانه  اش هم در فکر آن دخترک گونهبکند که حتی شب عروسی

 !برانداز بود 
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 .خوامهر چی شما بگی حق داری مادر؛ من معذرت می _

با عقد سیمین حسین نارین  کرد ی پریشان پسرش فکر میهاله نگاه از چهره
های مادرش را فراموش کند اما حسین حتی با وجود سیمین و عقد و خواهش

 .تاب آن دخترک بودهنوز هم بی

 !انداختگاهی پسرش او را به یاد داستان مجنون می 

انگار که حسین از نسل مجنون بود که با وجود موانع و اشتباهات و تاهل   
 .شق بود نارین باز هم اینگونه عا

 .رسید این عشق هر چند شیرین اما ترسناک به نظر می

 .سوخت در تب این عشق و ممکن بود خاکستر شودپسرش داشت می 

 .اوردباید او را به خود می 

اینکه من این حرف و بهت بزنم شاید درست نباشه. شاید باید این حرف و   _
ونم از طرف داماد  از پدرت بشنوی اما بزار من بهت بگم ترک کردن حجله ا

بزرگترین توهین به یه دختره! اینکه مردت از لمس تنت سر باز بزنه بدترین  
 .ی دنیاست تجربه

  :لب تر کرد و ادامه داد

کنه که دوست داشته بشه اما وای به حال  زن زمانی حس زیبا بودن می_
توجهی ببینه اونوقت دیگه هیچکاری از هیچکس بر نمیاد چون از  اینکه بی

ات  شه و از بین میره. پاشو برو توی خونهره. مثل یه گل پژمرده میدست می
ات خیره به در اشک  پیش تازه عروست که تا زمانی که من برم به خونه

گم اون دختر و فراموش  ریخت. برو ازش معذرت خواهی کن پسرم. نمیمی
باز کنی.  دار و سعی کن برای زنت هم جا کن اما اونو یه گوشه از قلبت نگه
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برو باهاش یه شروع تازه داشته باش! برو و فکر اون دختر و از سرت بیرون  
کن چرا که فکر کردن به اون خیانت به دختریه که تا صبح برای نبود تو  

 !اشک ریخته. خائن نباش

دانست  حسین پلک بست؛ مادرش چه میدانست از مغز و قلب او؟ چه می 
 .زدندارین را صدا میکه هر دو شیدا شده بودند و فقط ن

 کرد؟ حاال چگونه سیمین را لمس می

ی عقد  کرد خطبهاز اول هم اشتباه کرده بود که با او ازدواج کرده بود. فکر می
که جاری شود مهر دخترک به دلش خواهد افتاد اما خبر نداشت که دل  

 .داشته و جای هیچکس دیگری نیست المصبش فقط مهر نارین را نگه

واست سر تکان داد و سعی کرد افکارش را پس بزند. مرد جا زدن  از جا برخ 
ماند؛  شد حتی اگر خودش از خودش متنفر مینبود. او باید پناه سیمین می

 .کرد حتی اگر دیگر خودش زندگی نمی

 :رو به مادرش کرد و لب زد 

 .کنمخوشبختش می _

 .رفت  عروسشهاله تلخند زد و حسین دور شد و به سمت خانه و تازه 

دانست پسرش با آن لحن و نگاه دخترک را  هاله اشک ریخت و خوب می
 !کند اما خودش هیچوقت خوشبخت نخواهد شدخوشبخت می

 

*** 
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 |جانا |

 

ترین لحن  ی حسام دوختم و با مظلومنگاه ملتمسم رو به نگاه عصبی و کالفه
 :ممکن زمزمه کردم 

 !کنم حسام خواهش می _

بیشتر از حد توی هم کشید و با حالتی پرخاشگرانه از جا بلند  هاش رو اخم 
 .شد

گفتم نه! جانا تو زبون ادمیزاد نمیفهمی؟ این آدم خطرناکه... حاال من   _
 .بردارم ببرمت پیشش؟ عمرا! حتی اگه توی خواب ببینی 

های توی پارک که با صدای  توجه به آدمای کشیدم و بینفس بلند و کالفه 
 :توجهشون به ما جلب شده گفتم بلند حسام 

جون آقاجون من چیکار داشته.  من باید اون مرد رو ببینم و بفهمم با خانوم _
تونم حتی به زبون  خوره! یه فکر که نمییه فکر داره عین خوره مغز من و می

فهمی  بیارمش و به تو بگمش. باید بفهمم اون حدسم درسته یا نه! تو نمی
 .گممن چی می

 :ال دادابرو با 

ترین ادم روی زمینم ولی توام باید صبر کنی تا  فهمم؛ اصال نفهمآره من نمی _
جون آقاجونت حالشون خوب بشه و از اونا بپرسی چون من جوابی  خانوم

 .برای سواالتت ندارم. هیچ تصمیمیم برای   بردنت پیش رییس ندارم

کرد پلک  هم میتوجه به حسام که هنوزم خیره نگاروی صندلی نشستم و بی 
 .بستم و افکار توی سرم رو پس زدم
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گفت  صورت اون مرد لعنتی اشنا نبود اما یه حسی، یه حس عمیق به من می
ای که مادرم با رنج و غم توی دفترچه  اس! گذشتهاین مرد مربوط به گذشته

خاطراتش ازش یاد کرده بود. با خودم فکر کردم شاید اون مرد عموی من  
ی پدریم! این فکر انقدر گنگ و یهویی توی  یه نفر از خانواداهبوده باشه یا 

دونستم چجوری به ذهنم رسیده! انگاری اینم  سرم افتاده بود که خودمم نمی
 !گشت به اون حس ششم لعنتیم برمی

کردم این یه حس بیشتر نباشه چون اگه این واقعیت  همش خدا خدا می 
 !حسام نگاه کنم   هایتونستم تو چشمجوره نمیبود من هیچ

با حس نوازش بازوم پلک باز کردم و نگاهم و به حسام دوختم. دستش رو   
ام رو پاک کرد؛ من کی گریه کرده بودم؟  کمی باالتر برد و اشِک روی گونه

انقدر این حدس ترسناک بود که اختیار اشکامم ازم گرفته بود! دستش و  
 .ام گذاشتتر اورد و روی چونهکمی پایین

دونی  کنی مگه نه؟ میدونی ضعفم اشکات و گریه میگریه نکن لعنتی! می_
دونم به چی فکر  زاری درسته؟ نمیو داری با این اشکا تحت فشارم می

ی رییس با  کنم بفهمم رابطهکنی اما باور کن من تموم تالشم و میمی
  !ی تو چیهخانواده

 :ناامید نگاهش کردم که با لحنی غریب لب زد 

جانانم  ی تو کنجکاوم و فکرای بد به سرم زده! جانر کن من خودمم اندازهباو_
جون یا آقاجونت جواب سواالتت و  تو اشک نریز اونوقت اصال اگه خانوم

بزرگ تا به جواب سواالتت برسی و به  برمت پیش رییسندادن اون موقع می
 کنم. خوبه؟قیمت جونم ازت محافظت می

 :حنی بچگونه لب زدم لبخند کمرنگی زدم و با ل
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 قول؟_

 :لبخند کمرنگی زد 

 !قول _

اش تکیه دادم و با خودم فکر کردم فردا حتما هرجوری که  سرم و به شونه 
جون یا اقاجون حرف  شده باید پرستارهای بیمارستان رو دور بزنم و با خانوم

بزنم و اگه به نتیجه نرسیدم برم سراغ اون مرد؛ مردی که یه حس عمیق بهم  
 !خون منهگفت همیم

 

*** 

 

 :ام رو به حسام دوختم و لب زدمنگاه کالفه

 !بشم ccu این عجوزه عمرا بزاره من وارد _

 :لب مغروری زد و با اطمینان گفت 

 .تو کاریت نباشه اون با من  _

ابروهام به صورت ناخودآگاه باال رفت و با لحنی که ترکیبی از تمسخر و   
 :تعجب بود گفتم

گم فکم درد گرفت  تونی من نتونستم؟ دارم میونوقت؟ تو میچجوری ا _
انقدر برای این بوزینه زبون ریختم و گفتم که خانوم محترم کارم واجبه. دارم 

تونم  ی پایین بهم گفته چند دقیقه میگم اصال دکتر خودش طبقهبهش می
تازه  گه دکتر االن توی بخشه خودش باید بیاد بگه. برم داخل اما برگشته می
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فکر کنم اگه رفته باشه دیگه امروز برنگرده بیمارستان برو فردا بیا. حسام  
 .جون یا آقاجون صحبت کنماین عمرا اگه بذاره من برم داخل با خانوم

داد  اش رو که به طرز عجیبی من رو حرص میحسام همون لبخند مغرورانه 
پرستار به  رو حفظ کرد و دستم رو کشید و تقریبا به سمت اون خانوم 

 .پا تند کرد  ccu اصطالح مسئول 

با توقفمون جلوی زن به جای اون نگاه پر اخم چند دقیقه پیشی که به من   
 :دوخته بود به حسام لبخند پر از نازی زد و با صدای تو دماغی و نازک گفت 

 بفرمایید؟  _

جا کرد و با لحن نرمی که تا حاال یه  حسام نگاهش و توی چشمای زن جابه
 :هم حتی توی حرف زدن با خودم نشنید بودم گفت  بار

 ...خواستم مزاحم اوقات شریفتون بشم اما ایشونببخشید نمی_

 :به منی که دستم توی دستش بود اشاره کرد و ادامه داد  

 !خواهر بنده هستن _

هام گرد شد و فشار دستم رو توی دستش بیشتر کردم و اون ادامه  چشم 
 :داد 

وطه بودم که با دکتر صحبت کردن مثل اینکه دکتر  من پایین توی مح  _
ی مالقات داده و شما گفتید خودشون شخصا باید بیان بهتون بگن و  اجازه

شه خواهش کنم بذارید خواهرم چند دقیقه  االن دکتر متاسفانه رفته. می
 .پدربزرگ مادربزرگمون و ببینه کارش خیلی واجبه 

انداخت و با لحنی صد و هشتاد درجه با لحن  زن نگاه مستاصلی به حسام  
 :حرف زدنش با من فرق داشت گفت
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 .راستش برای من مسئولیت داره _

ای از موهای بلوندش ور رفت  اش کشید و با تکهی مقنعهدستش رو به لبه 
 :و ادامه داد 

 .اگه دکتر بگه چرا اجازه دادی چی؟ ممکنه توبیخم کنه_

 :ب زد حسام یه لبخند جذاب زد و ل  

شک شبیه  اس؛ من مطمئنم خانومی به زیبایی شما که بیفقط چند دقیقه_
 .تونه چند دقیقه رو مدیریت کنه ی زیباییه میالهه

هام رو توی پوست حسام فشردم  هام داغ شد. ناخونقلب تیر کشید؛ گوش 
ی پروتز و  توجه به من به خیرگی به زنی که بیشتر شبیه الههاما اون بی

سیلیکون بود تا زیبایی ادامه داد. زن بعد از کمی نگاه خریدارانه به حسام  
 :باالخره رضایت داد

 !باشه فقط چند دقیقه اونم به خاطر شخص شما  _

 :حسام لبخند عمیقی زد و لب باز کرد

 .خیلی ممنون  _

 :بعد رو به من کرد و گفت 

 .برو عزیزم _

 :و با باز شدنش گفت  زن به در اشاره کرد و زنگ کنارش و فشرد 

برو توی اتاق کناری به خانم محمدی بگو لباس استریل بهت بده بعد برو تو  _
 .دوتا تخت اول پدربزرگ مادربزرگتن 

 :و بعد تاکید کرد  
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 .چند دقیقه بیشتر طول نکشه_

نگاهم رو از صورت زن گرفتم و پاهام رو کمی بلند کردم، لبم رو کنار به   
 :وم پچ زدم گوش حسام چسبوندم و آر 

ات و با  من از اون اتاق میام بیرون و بعد تو و این خانوم و اون لحن دلبرانه_
ات  کشم! وای به حالت اگه بعد از اومدنم به لبخند احمقانههم به آتیش می

ادامه داده باشی اونوقت دفاع یه ماده شیر و از آشیونه و جفتشو به تو و  
 .دم ی پروتز نشون میاین الهه

 :بار اون سرش و به کنار گوشم آوردد عمیقی زد و اینلبخن 

ی یونان باستان یا هر خر  این لبخند مصلحتیه! برو تو و یادت باشه الهه _
 !پناهمی قلب من فقط یه نفره اونم؛ جانای هم اگه بیاد ملکهدیگه

توجه به زن که  تموم حس حسد و خشمم از بین رفت و لبخند زدم و بی 
 .کرد و بیشتر نگاهش سمت حسام بود وارد اتاق شدممی خیره نگاهمون

حال و آقاجوِن پر از غم پنج دقیقه بیشتر طول  جوِن بیی من و خانوممکالمه 
جون و آقاجون جواب سر باال دادند و اون فرد  ای که خانومنکشید. پنج دقیقه

وده و ناشناس و ربط دادن به صاحب عمارت و باغ و گفتن برای اونا نیومده ب
 !در اخر انقدر گفتن حالمون خوب نیست به پرستار گفتن بیرونم کنه

اش و از زن گرفت و به سمتم اومد و سوالی  با خروجم حسام نگاه کالفه 
 :نگاهم کرد. خسته پلک بستم و زمزمه کردم

 .بعد از این کاراشون و انکاراشون حاال دیگه مطمئنم یه چیزی هست _

 :به چشماش دوختم و ادامه دادم  پلک باز کردم و نگاهم و 

 !بزرگمن و ببر پیِش رییس _
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ی گرفته و مستاصل حسام  نگاهم رو از در بزرگ و آهنی و گرفتم و رو چهره
 :گفتم 

ای قابل مقایسه  اینجا شبیه قصره! حتی با عمارت کیانی یا هر کس دیگه _
 .نیست

انگار که در موضوعی غرق  خیره به در بزرگ سر تکون داد و با حالی غریب  
 :شده و فقط جسمش اینجاست گفت 

دقیقا؛ اینجا یه قصره! یه قصر بزرگ که دیو سیاهی صاحبشه و برای   _
ها و نفرینای زیادی و بلند کرده و خون زیادی و ریخته.  تک این آجرا نالهتک

این قصر در ظاهر با آجر و سیمان و در باطن با استخوون و خون آدمای  
 !اخته شده دیگه س 

کمرم لرزید از نفرت توی صداش و ترسم بیشتر شد. اگه صاحب این عمارت   
 با من نسبتی داشت چی؟ 

ی حسام شده بود با من  اگه کسی که باعث نابودی خانواده سه نفره 
 خون بود چی؟ هم

نگر باشم. دستم رو روی  افکار توی سرم رو پس زدم و سعی کردم مثبت 
 :داش زدمبازوی حسام گذاشتم و ص

 جان؟ حسام _
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باالخره از دنیای فکر و خیال بیرون پرید و نگاهش و به چشمام دوخت.   
هام نگاه  های سیاه دیگه به چشمیعنی ممکنه بود یه روزی این چشم

کنم چون  نکنند؟! خدایا من اون روز رو نبینم و قبلش بمیرم... خواهش می
 !مرگ دردش کمتره 

 بریم داخل؟  _

 :داد و زنگ در رو فشرد و لب زدآروم سر تکون  

دونستم  از اینکه کسی بدون وقت قبلی مزاحمش بشه متنفره اما چون می_
 .پذیرتمون گفتم سر زده بیایم که اگه ازش وقت بخوام نمی

 بفرمایید؟  _

 .صفورا خانوم به آقا بگید حسام اومده _

چند  زن چند لحظه مکث کرد؛ انگار که رفت تا کسب تکلیف کنه. بعد از  
 .ثانیه در بدون حرفی باز شد

جا ایستاده بودند.  با ورودمون نگاهم به مردان مسلحی دوخته شد که همه 
روشون خیره بودند اما بعضی دیگه  بعضی انگار ربات بودند و فقط به روبه

دادند. داخل حیاط یا همون باغ از بیرونش جذابتر  برای حسام سر تکون می
های یاسی که به طرز زیبایی  ی یاس! گلها بود حیاط پر بود از گل

 .کننده بودند مست

ابروهام ناخوداگاه باال رفت؛ من عاشق بوی یاس بودم! همونطور که   
جون عاشق این عطر بود و این عطر رو به بوی تن مادرم تشبیه  خانوم

 .کرد می

 :رو به حسام کردم و لب زدم
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رسه این باغ برای یه مرد لطیف و  میبا این همه ظرافت و زیبایی به نظر _
 !شاعر باشه تا یه قاچاقچی انسان 

 :حسام لبخند کمرنگی زد 

 ...با این که این باغ سراسر زندگیه  _

 :اش جدی شد و ادامه داد چهره 

شه فکر کنم این  هاشه و این باعث میاون آدم زیادی عاشق این باغ و گل _
 !ها رنگ مرگ دارند تا زندگیگل

پلکم رو باز و بسته کردم و چیزی نگفتم. تا به حال این همه نفرت هویدا   
ی حسام ندیده بودم و معلوم بود که حاال اون از مرد داخل این  توی چهره

 .بیش از حد متنفر بود

 .روی در ایستاده بودزنی سرتاسر سفیدپوش با کالهی مشکی روبه

ب مکث کرد اما بعد به  با دیدنمون نگاهش روی من برای چندثانیه متعج  
 .حالت عادی برگشت و با باز کردن در اصلی به داخل دعوتمون کرد

با ورود به عمارت نگاه کنجکاوم سرتاسر گشت و بر روی چندین وسیله   
 !بزرگ و عتیقه جذب شد

کرد و من شک  این خونه از برای تجمالت و دکور با کاخ نیاوران برابری می 
 .خوره ت با قاشق و چنگال طال غذا مینداشتم که صاحب این عمار 

های سلطنتی و طالیی راهنمایی کرد و تعارف کرد که  زن ما رو به سمت مبل 
 .بشینم 

 :همزمان با نشستن رو به حسام زمزمه کردم 
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 پس خودش کو؟ _

 .تلخند جذابی زد 

کنه! برای همین همیشه با مکث و  از اینکه آدما رو منتظر بزاره کیف می _
 .شه وارد میطمانینه 

تر به  گذشت این مرد برام عجیبابروهام باال رفت؛ هر چی که بیشتر می 
 .شدمرسید و بیشتر کنجکاو دیدنش مینظر می

های بلند و طالیی رنگ  ها ناخودآگاه نگاهم روی پلهبا صدای پا روی پله 
 .عمارت سر خورد و ضربان قلبم باال رفت

ای بود که تازه پرواز یاد گرفته اما  رندهحس غریبی داشتم؛ حالم شبیه اون پ 
ترسه و من عجیب از سقوط یا بهتره بگم دیدن این  هر لحظه از سقوط می

 !ترسیدم مرد و فاش شدن یه سری راز نگفته می

 :صداش زودتر از خودش رسید 

کنم که کارت فوری باشه حسام وگرنه برای اینکه خلوتم رو بهم زدی  دعا می _
 ...بد تنبیهی برات 

ها و دیدن من روی مبل کنار حسام حرف توی دهنش  با رسیدن به پایین پله 
 .هامماسید و نگاهش ناباور و شوکه خیره موند توی چشم

ناخودآگاه با دیدنش از جا برخواستم؛ ضربان قلبم حاال بیشتر از چند لحظه   
  .پیش بود 

نبات  های ها زیادی شبیه چشمهاش نشست؛ این چشمنگاهم توی چشم
های  هاش رو از روی چشمبود! انگار که خدا ورق کاربن گذاشته بود و چشم
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های این  های نبات رو از روی چشمنبات کشیده بود یا بهتر بود بگم چشم
 !مرد کشیده بود

موهاش جوگندمی بود و برعکس تصورم و تصویر اون فیلم دوربین   
 .شد مداربسته الغرتر دیده می

شده بود و جالب بود که در میون تمام حدسیات توی  توی سرم پر از صدا  
ی  ی مرد من فقط به یاد یه چیزی بودم... یادِ دکلمهسرم و نگاه خیره

 .ی اول دفتر خاطرات مادرم نوشته شده بودکوچیکی که پایین صفحه

اش نوشته  ی اول گوشهای که انگار خیلی بعدتر از پر شدن صفحهدکلمه 
 .شده بود 

 :م تکرار و تکرار شد دکلمه در سر 

ی قجر  سرد و  هایش همچون قهوهکنم؛ چشمهایش نگاه میو من در چشم"
های سرد و تلخ با دیدن خیرگی  تلخ است... شاید عجیب باشد اما این چشم

شود و من؛ منه خسته از زندگی در نگاه پر  نگاهم پر از عشق و خواستن می
کی که روزی قلبش را به مردی  بینم. دختر از عشق او دخترکی شکسته را می

رویش  ای روبههایی مشکی سپرد و جسمش در گرو مردِ چشم قهوهبا چشم
 "!باقی ماند

 .های رفتم و برگردونمسرتکون دادم و سعی کردم نفس 

این حس لعنتی غیرممکن بود! نه ممکن نبود این پدر من باشه... شاید این  
 !مرد برادرِ پدر من بود اما پدرم؟ نه

روم قرار گرفت و با  د بدون توجه به حسامی که کنارم ایستاده بود روبهمر 
 :هام لب زد حالی غریب خیره در چشم
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 !انگار چشمات و از روی چشمای مادرت ساختن  _

 :خند آرومی زد و ادامه داد تلخ 

 .درست مثل اون زیبایی؛ مثل نارینم! حتی از عکساتم بیشتر بهش شبیهی _

مرد طی یک حرکت من رو به آغوش کشید و کنار گوشم  قلبم فرو ریخت و 
 :لب زد

من حتی به دنیا اومدنتم ندیدم! من فکر کردم تو و مادر و خواهرت توی  _
 .مردید ایتصادف جاده

 :زد انگار که داشت با خودش حرف می

لعنت به اون پیرمرد و پیرزن که با فرستادن گواهی فوتتون من و از   _
. لعنت به من که موقع مرگ نارین کنارش نبودم!  داشتنون محروم کردن

اید و به خاطر التماس اون پیرمرد و  لعنت به منی که سه روزه فهمیدم زنده
 !پیرزن سعی کردم فعال نزدیکتون نشم

 .:کمی از منه هاج واج فاصله گرفت و دستش و دو طرف صورتم گذاش  

 ...من  نتونستم برات پدری کنم اما تو دختر منی! فقط دختر _

پیشونیم رو بوسید و من مرگ و حس کردم. این مرد نوید بود؛ پدری که   
 !کردم مردهسالیاِن سال حتی یک عکس هم ازش ندیده بودم و فکر می

شد پدر من یکی از  مردی که در نظرم آدم شریفی بود اما حاال باورم نمی 
با اولین  قاچاقچیان دختر بود و چقدر دردناک که بعد از سالیاِن سال و 

 .دیدارمون من هیچ حسی به جز انزجار نسبت بهش نداشتم
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*** 

 

 .روم و نفس پر از دردی کشیدمی روبهپلهام رو دوختم به راهنگاه خیره

هام حلقه زد و حواسم رفت به چند دقیقه پیش؛ چند  اشک توی چشم 
شوکه چیزی  دقیقه پیشی که نگاه حسام پر از بهت و ناباوری بود و من، منه 

 .نداشتم بهش بگم 

 .سوزهکردم نفسم تنگ شده و تنم داره توی اتیش میحس می 

 !یعنی ازم متنفر شده بود؟

یعنی قرار بود به جرم دختر نوید بودن اونم نویدی که از زنده بودن و   
 !وجودش خبری نداشتم من و مجازات کنه؟ 

وش نوید به دستور  یک کلمه هم حرف نزده بود و بعد از جدا شدن من از اغ
 .ی باال رفته بودنوید همراهش به طبقه

خواست ربط من و با حسام بفهمه و برای همین اون رو  انگار که نوید می 
 .دادی باال خونده بود و این بیشتر بهم استرس میتنهایی به طبقه

خبر از اینکه دو طرف  شبیه آدمی بودم که توی یه تونل تاریک گم شده، بی
اس و حاال اونه که با فهمیدن این موضوع ها بستهزش کرده و راهتونل ری 

تموم امیدش رو از دست داده و قراره تا چند ساعت دیگه به خاطر نبود  
 ...اکسیژن و حس ناامیدیش بمیره 

 .منم توی یه تونل گم شده بودم و هیچ راه در رویی نداشتم 

 !شد به حسام و سرش به پدرمیه تونل که تهش ختم می 
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ی دیگه داشته باشن اما حاال هیچ راهی  تونستن یه گذشتهدوتا مردی که می 
 .به غیر از نابودی هم نداشتن

کشه. من این رو بارها و بارها به  دونستم حسام از انتقامش دست نمیمی
های مختلف فهمیده بودم و حتی با وجود توصیفات مادرم و اون  روش

دم و با فهمیدن اینکه رییس بزرگه  ی خاطرات از پدرم متنفر بودفترچه
بیشتر ازش متنفر شدم اما حاال، حاال که هونجوری پر مهر بغلم کرده بود یه  

 !حس گنگ داشتم

 .یه حسی که از انزجار به کمبود رسیده بود 

آقاجون همیشه بود اما حاال بودن مردی که اینجوری من و به آغوش کشیده   
 .گفته بود گیجم کرده بودبود و از حسرت پدر بودن برام 

من توی همین چند دقیقه فهمیده بودم هم از این مرد متنفرم هم   
 !عاشقشم 

 .پلک بستم و سعی کردم افکارم و پس بزنم 

من دچار ترس بودم؛ ترسی که من و رسونده بود به انتخاب عشِق زندگیم یا   
 !پدری که با وجود تنفر حس عشق رو هم نسبت بهش داشتم

ها باالخره دست از افکار مالیخولیاییم برداشتم و  های روی پلهقدم با صدای 
 .نگاهم و به نوید و حسام دوختم 

تلخند زدم؛ با اومدن حسام حتی دیگه افکار من نخواست نوید و پدر صدا   
 !بزنه

توجه به حسام که هیچ  نوید نگاه خندون و شادابش رو بهم دوخت و بی 
 :بل شناسایی نبود گفتحسی حتی نفرت هم از صورتش قا
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از بودِن تو کنار حسام زیادی متعجب شدم؛ راستش خون خونم رو داشت   _
خورد که یکی از آدمای من چجوری انقدر به دخترم نزدیکه اما حسام من  می

 .و از سوتفاهم در اورد

 :ابروهام به طرز عجیب و متعجبی باال رفت و نوید ادامه داد 

 !حسام این پسریه که کنارمه_

 کرد؟ ابروهام از معرفیش باال رفت؛ داشت کی و به کی معرفی می 

  شناختم؟حسام و به منی که بیشتر از خودم می 

 :نوید ادامه داد

گفت دم در باهات اشنا شده و موقع بستن در مانعش شدی و اومدی  _
 !داخل

 :لبخندش پر از تحسین شد  

ری تونستی من و پیدا  کردم دخترم انقدر شجاع باشه! اصال چجو فکر نمی _
 کنی؟ 

شناسه؟! دلم گریه  بغض توی گلوم نشست؛ به نوید گفته بود من رو نمی
 .خواستمی

کردم برای دیدِن رییس  کاش امروز همش خواب بود؛ کاش پافشاری نمی 
 ...بزرگ! کاش این حس ششم لعنتی وجود نداشت

ر از این بود  تروم زرنگسعی کردم خودم رو جمع و جور کنم؛ چون مرد روبه
 .که بتونم جلوش سوتی بدم

 .سریع و بدون فکر یه دروغ ساختم و مثل یه دروغگوی قهار بیانش کردم 
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کنه  باغ دختری که باهامون زندگی میروزی که شما اومدید دم خونه _
دنبالتون یه آژانس فرستاده و به این خونه رسیده. اومدم بفهمم کی هستید  

با دیدنتون حالشون اونقدر بد شده. که دچار   جونممکه آقاجون و خانو
 !بزرگترین شوک زندگیم شدم 

 .ی بینمون و پر کرد چند قدم فاصله

کنم خوابم اگه  درست شبیه مادرتی؛ حتی عین اون کنجکاوی! حس می _
 .خوابه کاش بیدار نشم

 !شدمکاش من از این کابوس بیدار میلب گزیدم؛ ولی ای

 .میخواست جلوی اشک ریختنش و بگیرهنوید پلک زد؛ انگار که  

 :رو به حسام کرد و گفت 

تونی بری. راجع به اون کار واجبی که برات پیش اومده و به خاطرش  تو می_
دم. شانس آوردی روز  خواستی چند روزی از شهر بیرون بری اجازه میمی

 !اطالع اومدنت مجازات سختی در پیش داشتیخوبمه مگرنه به خاطر بی

 :به من کرد و ادامه دادرو  

 !حاالم برو تنهامون بذار _

 .خند که فقط من معنیش رو فهمیدم خند آرومی زد؛ یه تلخحسام تلخ

 !چشم رییس _

 .به رفتنش نگاه کردم و قبل از خارج شدنش کیفم و برداشتم 

 .رممنم می_

 :با مکث ایستاد و نوید متعجب نگاهم کرد 
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 .حرف داریم تو کجا؟ ما کلی با هم  _

 :شونه باال انداختم  

خوام تنها باشم و فکر کنم فعال حال حرف زدن نداشته  ام؛ میمن شوکه _
 .باشم

 :با دیدن لحن عصبیم سر تکون داد و زمزمه کرد 

 .باشه هرجور تو بخوای دخترم  _

 .کمرم از دخترمش لرزید و به سمت خروجی پا تند کردم  

 .مام و تند کردم تا بهش برسمحسام وارد باغ شده بود و منم قد

با خروج از باغ و بسته شدن در باالخره ایستاد و من با حالی که انگار  
 :بزرگترین گناه دنیا رو مرتکب شدم لب زدم

 حسام؟ _

 :به سمت برگشت و با حالی غریب نگاهم کرد پچ زدم  

 !ببخشید _

 :زد خودمم نفهمیدم چرا گفتم ببخشید! اما اون با همون حال غریب لب 

 !این امتحاِن سختیه جانا  _

 :تر از من ادامه دادگیج نگاهش کردم که گیج 

خوام تنها باشم بهتره یه مدت همو  فهمم باید چیکار کنم... من میمن نمی _
  .نبینیم 
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های افتاده به راه  قلبم یک آن نکوبید و روح از تنم جدا شد و اون با شونه 
 .افتاد 

ه جسم بودم؛ یه جسم که با مجازات کردنم  از امروز به بعد من فقط ی 
 !توسط حرف حسام مرده بود
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 «فصل ششم: یک قدم رو به معجزه »

 

 |نبات|

 

رو دوختم و تلخند غمگینی زدم؛ هیچوقت حتی فکر  نگاهم رو به منظره روبه
گفتم رسید و اگرم یه روزی با خودم میای به سرمم نمیدیدن همچین منظره

ایستم این  های دنیا میتوی یکی از بهترین هتلمن در شهر چستر  
شد اما حاال درست توی این  ترین فکر ممکنه و خیالی بیش نمیرویایی

 !موقعیتم و تمام حس و حال من به این منظره درد و سختی و استرسه 

 .بیا یکم استراحت کن تو هواپیما هم اصال نخوابیدی_ 

 .فتم و به امیرعلی دوختم ی تمام قد گر نگاهم رو از بیرون و پنجره

کرد اما با دیدن حالت صورتم نگاهش رنگ سوال و نگرانی  منتظر نگاهم می 
 .خیز شد گرفت و نیم

 !نبات جان خوبی؟  _

 .آروم سر تکون دادم و به سمت تخت یک نفره رفتم 

 !تختی که درست کنار تخت امیرعلی بود 

 .روی تخت نشستم  

 !کنمیآره خوبم فقط اینجا حس غربت م _

 :لبخند زد

 .خب غربته دیگه _
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 .نه منظورم اینجوری نیست _

 :هام رو توی هم پیچیدم و ادامه دادمدست

چی  شاید برات عجیب باشه اما امیرعلی من از این همه واقعی بودن همه _
ترسم! از این امید بیش از حدی که ممکنه تهش برسه به ناامیدی  می
 .ترسم می

 .سمتم برگشت روی تخت دراز کشید و به  

 .قراره کلی اتفاقات خوب بیوفته _

ای رنگش و که توی نور زیاد اتاق عسلی شده بود و به چشمام  نگاه قهوه 
 :دوخت و ادامه داد 

ما یه قدم به سمت معجزه برداشتیم و این ته امیدوار کنندگیه برامون...   _
ز هواپیما و  ای ا پس نگران نباش ما تازه چند ساعته رسیدیم آمریکا تو خسته

راه و هزارتا چیز دیگه؛ یکم استراحت کن بزار ذهنت آروم بشه. منم مطمئنم  
که فردا وقتی که دکتر ببینتت کلی خبرای خوب بهمون میده و ما هر چه  

 دم خب؟ تر عملت میکنیم و برمیگردیم تهران. بهت قول میسریع

 :سر کج کردم

 ...چی؟! اصال اگهاگه خوب نشم چی؟ اگه فلج بشم یا کور  _

 :امیرعلی پرخاشگر از روی تخت پرید، جوری که یه آن شوکه شدم 

شم رو سرت! چرا هی انرژی  اگه رو ادامه بده تا ببینی چجوری خراب می _
گم اینجا بهترین بیمارستان درمانی و  فهمی میدی دختر؟ چرا نمیمنفی می

 !سبت به این عمل؟ دکترها رو داره؟! چته نبات؟! چرا انقدر سرد شدی ن

 :شونه باال انداختم  
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 ترسم چیکار کنم؟ پرخاش نکن! خب حق دارم می_

 :هاش رو توی هم کشید اخم 

گم  بهت گفته بودم جایی که من هستم نترس و یادت باشه وقتی من می_
 شی نگفته بودم؟شی یعنی خوب میخوب می

اینکه از  گفت همین چند روز پیش بعد از دلم یه حالی شد، راست می 
ی آقاجون اینا اومده بودیم و برق خونه رفته بود و نصف شب  مهمونی خونه

 !ترسیده بودم گفته بود تا من هستم از هیچی نترس و به آغوشم کشیده بود

ام با چند لحظه  با یاد اون لحظه لبخند عمیقی روی لبم نشست و چهره 
 .قبل صد و هشتاد درجه فرق کرد 

ارم روی تخت نشست تا بخوابم اما خب بعدش که  اون شب بغلم کرد و کن
ای که  بیدار شدم نبود و من فهمیدم بعد از خوابیدن من رفته روی کاناپه

 .دیگه تختش شده خوابیده 

این مرد بودنش هر چند نصفه نیمه اما خوب بود! اصال دروغ چرا نصف   
خواست عین اون  هام همش فیلم بود چرا که همش دلم میترس و استرس

 !شدشب بغلم کنه اما خب از این امیرعلی آبی گرم نمی

 .ام کرده بودجاییاش کالفهروی تختش نشست، این جابه 

 !آفرین همینجوری بخند خوشگله و به چیزای خوب فکر کن _

 :ابرو باال دادم 

 کنم؟دونی به چی فکر میمگه می _

 :حالت شیطونی به صورتش داد

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

من گفتم نترس لبخند زدی پس معلومه تو   دقیق نه ولی خب بعد از اینکه_
 .افکارت من هستم

 :نوچ بلندی گفتم

 !نخیر اصال تو توی افکارم نیستی _

هام  بالشت رو بغل کرد و به تاج تخت تکیه داد؛ نگاهش هنوزم به چشم
 :بود. حالت متفکری به خودش گرفت و لب زد

 کنی؟ پس سرکار الیه دقیقا به چی فکر می _

 :چشم چرخوندم  

 !خصوصیه _

 :ای کرداخم مصنوعی 

 !زن و شوهر با هم خصوصی مصوصی ندارن که _

اش  خواستم خفهگفت زن و شوهر میچپ نگاهش کردم؛ هر وقت میچپ 
 !کنم چرا که فقط لب و دهن بود

 زن و شوهر؛ به من و تو چه؟  _

 :خندی کنج لبش نشستکج 

 !خانوما زن بنده نیستی؟یعنی خانوم _

خواد بگه و من از خجالت دونستم یه چی میدونستم یه کرمی داره... میمی 
 .قرمز کنه پس آتو دستش ندادم

پتو رو روی خودم کشیدم و با چشمای بسته در حالی که سنگینی نگاهش و   
 :کردم لب زدمحس می
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بگیر بخواب بلکه شب بریم یکم بگردیم همینجوری خوابمون بهم ریخته با  _
 .ی زمانی این فاصله

اش که انگاری برای درآوردن صدای من  نفسش رو پر آه بیرون داد و زمزمه 
 :بود کل وجودم رو آتیش زد 

 !خدایا شکرت مردم زن دارن منم زن دارم، یخچال گفته زکی _

 .خیز شدمهام گرد شد و روی تخت نیمچشم 

 .بالشت رو به طرفش پرتاب کردم! بالشت درست توی سرش خورد  

زنی. تویی که  اته! توام همزنی بیشعور هی اعصاب من و هم میعمه یخچال _
 .بوسیام و میکنی گونهزنی! لبم و نگاه میکنی به راست میبه چپ نگاه می

  :وقفه ادامه دادمگیری ابرو باال دادم و بیمکث کوتاهی کردم و پس از نفس

کردی  رحم نمیپس یخچال تویی نه من تویی که تا دیروز به پشه ماده هم _
ها روی  ات شبگیری و توی خونهاما با زنت توی هتل اتاق دو تخته می

ات پیش خدا  خوابی! در ضمن این ازدواج صوریه برو برای زن ایندهکاناپه می
 .ناله کن

 :تموم مدت یک بند حرف زدنم لبخند روی لبش بود و خیره بود بهم 

 تموم شد؟  _

 .هایی که زدم شدمی حرفنفس عمیقی کشیدم و تازه متوجه

 .موقع باز شود لب گزیدم؛ لعنت بر دهانی که بی 

 :امیرعلی تموم صورتش پر از لذت بود و شیطنت هم چاشنیش شده بود  
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من حاال نفهمیدم از اینکه نبوسیدمت ناراحتی یا داری به ازدواج صوریمون  _
 !کنی؟ دردت چیه اون و نفهمیدم نبات خانوم؟اشاره می

دم؟ چرا اینجوری شدم؟! چرا رسما به  گرفت، من چرا خودم و لو میتنم گر  
 !نبوسیدن اون شبش اشاره کرده بودم؟

هام رو باز و بسته کردم و یه فکر توی ذهنم نشست، مگه من چقدر  پلک 
زنده بودم؟! مگه چقدر زمان داشتم؟! اگر از اتاق عمل زنده بیرون نمیومدم  

 !میردم چی؟چی؟! اگر می

ام  دونستم تا کی زندهم شبیه بازی رولت روسی شده بود و من نمیزندگی 
 !پس چه ارزشی داشت پنهان کردن احساساتم

نگاهش پر از تفریح بود اما این احساسات برای من تفریح نبود و خودِ خودِ   
 .واقعیت بود

 .از جا بلند شدم؛ ابروهاش باال رفت

از کنارش بردارم و دوباره بزنم  خوام بالشتم رو احتماال با خودش فکر کرد می
 !ای بود؛ جایی درست روی پای امیرعلی توی سرش اما من مقصدم جای دیگه

با نشستنم روی پاش نفسش حبس شد و جالب بود اگه بگم سرخ شدن   
 !گردنش رو دیدم؟ 

 :ای زدم و پچ زدملبخند فریبنده 

صوری نیستی و توی  دردِ من تویی امیرعلیِ کیانی... تویی که دیگه برام _
 .خوامشچشمم زیادی خواستنی شدی! تویی که خیلی می

 !وار اسمم رو آروم زمزمه کرد؛ آروم و بیچاره 

 !نبات _
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لب تر کردم و سرم رو جلو کشیدم، با تمام جسارتی که ناخودآگاه درونم   
 .هاش زدم ی آرومی روی لبنفوذ کرده بود بوسه

 !جرقه برای منفجر کردن یه دینامیت انگار همین کافی بود... شبیه یه  

هام رو چفت  دستش دور تنم چفت شد و نذاشت عقب بکشم و لب 
 . هاش کردلب

 .ضربان قلبم کر کننده بود و وجودم گُر گرفته بود 

 !لب پایینم به اسارت اون درومده بود و لب باالش مهمون کام من بود 

ال و پایین شد تا اینکه  ی شیرین فرو رفتم. دستش روی کمرم باتوی یه خلسه
هام رو باز کردم. نگاهش پر از  باالخره با نفس نفس عقب کشید؛ پلک

 !سوادترین آدم دنیانوشته بود و من بی

 .لبخند آرومی زد و من رو همراه خودش خوابوند 

اش و با صدایی که زیادی بم شده برد زمزمه  سرم رو تکیه داد روی سینه 
 :کرد

 !یه چند ساعت بخواب بعدش بریم گردشعسل؛ بخواب شیرین _

لبخند زدم... با اینکه اون چیزی نگفته بود و این من بودم که فقط از   
احساسم گفتم اما از کارم پشیمون نبودم و با پیشروی نکردنش و پایان دادن  

 .اش بیشتر از قبل قلبم براش لرزید و توی آغوشش به خواب رفتم به بوسه

 

*** 
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 بستنی بخوریم؟بریم _

ای که کنار مادرش روی صندلی پارک نشسته بود  ام و از دختربچهنگاه خیره
کرد گرفتم و به امیرعلی دوختم و لب  و با شوق چیزی رو براش تعریف می

 :زدم

 .نه میل ندارم! تو اگه میخوای برو برای خودت بخر _

ام حلقه  هی کم بینمون روی صندلی رو پر کرد و دستش و دور شونفاصله 
 .کرد

من برای تو گفتم آخه یه ساعته خیره شدی به بستنی توی دست اون دختر  _
 !کوچولو 

 :اش گفتملبخند کمرنگی زدم و با تکیه دادن به شونه 

کردم؛ از وقتی که از مطب دکتر بیرون اومدیم و گفته یک  داشتم فکر می _
علی ولی حرفای  کنم فکرم مشغوله! ترسم کم نشده امیر ماهه دیگه عمل می
 .دکتر امیدوارم کرده

روی هم  هامون روبهرخش نگاه کردم و اون سر برگردوند؛ حاال صورتبه نیم 
 .اش بودبود و سر من هنوزم روی شونه

دونستی همین که  امید داشتن خودِ زندگیه؛ اصال زندگی یعنی امیدواری می _
کنیم یعنی به زندگی امیدواریم!  میما آدما شبا برای بیدار شدن ساعت کوک 

چی خوب پیش میره. حاال بگو خدا رو شکر که امیدواری بهت قول میدم همه
 کردی؟ ببینم این دختربچه چی داشت که با نگاه به اون فکر می

 :هاش گرفتملب گزیدم و نگاهم رو از چشم
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وز  شه یه روزی منم مادر بشم؟ یعنی اون ر کردم یعنی میداشتم فکر می_
رسه؟ میدونی دوست دارم یه دختر داشته باشم! یه دختر شیطون و  می

 .شیرین 

تر کرد و کنار گوشم با یه حال  ام محکمامیرعلی چفت دستش و دور شونه 
 :غریب زمزمه کرد

 .مادر شدن بهت میاد؛ مخصوصا که اگه پدر اون بچه من باشم _

د از اون بوسه و خواب  نگاهم رو باال بردم و دوباره به چشماش دوختم. بع 
شیرین توی تختش بیرون رفته بودیم و تا خود نیمه شب تموم شهر چستر  

رو گشته بودیم. گفته بودیم، خندیده بودیم اما هیچ حرفی از عالقه و اون  
بوسه نزده بودیم! انگار که اون بوسه یه راز بود بین خودمون که حتی  

 .تونستیم به روی هم بیاریم نمی

های جدا خوابیدیم و امروزم که به  ه اتاق برگشتیم روی تختبعدشم که ب
کردم  چی مثل قبل بود که با خودم فکر میمطب دکتر رفته بودیم انقدر همه

فرنی شدم اما حاال،  اون بوسه یه توهم شیرین بوده و من دچار اسکیزونی
 !زد ی من بودن شیرینه تموم معادالتم بهم میگفت پدر بچهحاال که می

 :ای گفتم بخند ارومی زدم و خیره به اون دوتا گوی قهوهل 

 !ی من باشه توییتونه پدر بچهتنها کسی که می _

هاش برق زد؛ یه برقی که تا حاال ندیده بودم. سر خم کرد و پیشونیم و  چشم 
 :گاهش لب زدبوسید و همونجا روی بوسه

خوام  شدنت میچی تموم شد؛ بعد از خوب بعد از اینکه عمل شدی و همه _
 .یه زندگی واقعی و شروع کنیم
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  :کمی مکث کرد و بعد نفس عمیقی کشید و ادامه داد 

 .خوام به امید رسیدن اون روز خوب بشی و منتظرش باشیمی_

 :لبخند عمیقی زدم و آروم اسمش و زمزمه کردم

 امیرعلی؟ _

 :لبخند عمیقی زد و اون همونجا روی پیشونیم لب زد

خوام دنیا رو زیر پات  کنی میکه وقتی اینجوری صدام میجاِن امیرعلی   _
 ...دونستی که فرش کنم. راستی می

 :مکثی کرد و ادامه داد

 ...ای شاخه نبات غزل حافظ شیراز  _

  ی ماییمعشوقه

 …چه بخواهی چه نخواهی 

 !میرمکم دارم میکنم توهم زدم و کمگی حس میاینجوری که می_

 :ه چشمام با اخم شیرینی لب زد ازم فاصله گرفت و خیره ب

 ...ی منشی معشوقهشی؛ شاخه نباِت من، تو خوب میتو خوب می_

ترسیدم  پلک بستم و حس کردم من توی اون لحظه دیگه حتی از مرگم نمی
ی امیرعلی بودم و چه خوب بود که معشوقت عاشقت  چرا که معشوقه

 !باشه

 

*** 
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 .به پشتی صندلی تکیه دادم 

کالفه و عصبیم رو از متصدی هتل گرفتم و سعی کردم خودمو کنترل  نگاه  
های عسلی رنگش که با هیجان به  کنم تا کیف توی دستم و توی اون چشم

 .کرد و مشغول توضیح یه چیزی بود پرت نکنمامیرعلی نگاه می

خواستیم یکم توی شهر بگردیم و برای همین امیرعلی اومده بود آدرس  می 
ی و ازش بگیره و دخترِک پررویِ اجنبی با اون موهای بلند و  چند جای دیدن

کرد که  های عسلی و لبخند دلبرانش چنان به شوهرم نگاه میچشم
 !اش و بجوامخواستم بلند بشم و همونجا خرخرهمی

رفت و پاهام یکم ضعف داشت مگرنه خوب بلد بودم  حیف که سرم گیج می 
 !چشماش و در بیارم

وی موهای پریشونم کشیدم و سعی کردم سرگیجم و پس  دستم رو عصبی ت 
دونستم اثر قرصامه و نیاز به استراحت دارم اما لجبازانه امیرعلی رو  بزنم. می

مجبور کرده بودم تا من رو به گردش ببره و حاال مثل چی پشیمون بودم؛ هم  
  از اینکه حالم بدتر شده بود هم از دیدن اون دختر و لبخند ژکوند امیرعلی
بهش. بغضم گرفته بود؛ امیرعلی شوهر من بود، بهم گفته بود بعد از این  

کنیم اما منه لعنتی حتی به پتوی روی  عمل این زندگیمون رو رسمی می
کردم چه برسه به این  پوشوند هم حسودی میتختش که روش رو می

 .لبخندش با اون دخترک دلبربا 

 :گفتمیبغضم رو قورت دادم و صدایی که همش توی سرم 

خواد بهت امید بده تا این عمل به خوبی تموم بشه و بره  امیرعلی فقط می"
تونستم گول بزنم! تا کی  دنبال زندگیش" و پس زدم. اما خب خودمو که نمی

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

خواستم سرم و عین کبک بکنم توی برف؟ اون صدای لعنتی توی سرم می
ای  یز دیگهکرد همین! چگفت... امیرعلی فقط به من ترحم میراست می

خواست با این امید واهی خوب بشم و بعد ولم کنه مگرنه  نبود. اون می
کدوم ادم دخترباز و خوشگذرونی یهویی درست شده که امیرعلی دومیش  

 باشه؟

 .جونم از جا بلند شدم قلبم تیر کشید و ناخودآگاه با اون پاهای بی 

وم شده بود که به  امیرعلی هم انگار باالخره خوش و بشش با اون دختر تم 
توجه به منی که هر آن ممکن بود زمین بخورم  سمتم اومد و با شوق بی

 :گفت

 ...گه اینجا یه ترن وای نبات ایزابل می_

 :سرم تیر کشید و برای نیوفتادن بازوش رو گرفتم و توی دلم غر زدم 

 "ای تف تو روح تو و اون ایزابل که اسمشم یاد گرفتی "

 .هول زده بازوم و گرفت صداش قطع شده بود و 

 .جان؟ چی شد یهویی؟ بیا، بیا بشین قربونت برمنبات _

دستم رو از حصار دستش بیرون کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط  
باشم. شوکه نگاهم کرد و من با حال غریبی که پر از حرص و حسد بود  

  توجه بهتوجه سرگیجه و سردردم به سمت آسانسور پا تند کردم و بیبی
امیرعلی که شوکه پشت سرم میومد سوار شدم. امیرعلی خوش و داخل  

 :آسانسور انداخت

 !چت شد یهو؟ _
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اش به در خیره  توجه به نگاه خیرهی طبقه هفت رو فشار دادم و بیدکمه
 .شدم

 !نبات! باتوام _

 :پلک بستم 

 .هیچی حالم خوب نیست خواستم برگردیم اتاق_

پرسیدم قسم حضرت عباس رو باور کنم یا  صداش نگران شد و من از خودم 
 دم خروسو؟

اونو که خودمم فهمیدم؛ من که از اول گفتم نریم بیرون بیا برو استراحت  _
 .دم حالتو یه وقت چیز مهمی نباشه زنم به دکترت توضیح میکن زنگ می

 :با توقف آسانسور پیاده شدم و با پوزخند گفتم 

 االن مثال نگران منی؟ _

ابروهاش متعجب باال رفت به سمت در رفتم و با کارت توی دستم بازش   
 .کردم

 :با ورود به اتاق در و عصبی بست و گفت

ای؟ یعنی چی که مثال نگران منی! معلومه که  چته تو؟ چرا انقدر عصبی _
 .یادت رفته زن منی نگرانم تو مثل اینکه مخت ضربه خورده

 .ی تخت نشستمتر شد و رو پوزخند روی لبم پررنگ

 !گی زنتم اما زن صوریت آره راست می_

 :روم زانو زدبهکالفه رو 
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نبات شر و ور نگو! دوباره جنی شدی؟ یادت رفته من تو پارک بهت چی  _
 گفتم؟ 

 :پرتمسخر سر تکون دادم 

 !نه یادم نرفته اما مثل اینکه تو یادت رفته که من از ترحم متنفرم _

 :هام لب زد فت و خیره توی چشمام و توی دست گر شاکی چونه 

 کنم. چرا انقدر نفهمی؟ترحم؟ صدبار گفتم بهت ترحم نمی _

ام رو از توی دستش بیرون کشیدم و از جا بلند شدم. به تبع بلند شد  چونه 
 .روم ایستاد و روبه

پر از حرص شروع کردم به حرف زدن؛ حرصی که با وجودش هر چی سردرد  
 :ده بود و سرگیجه بود و از بین بر 

کنی؛ خاک بر سر من!  کنی! تو داری کار خیر میراست میگی تو ترحم نمی _
خوای  امیرعلی خاک برسرم که تو من و شبیه صندوق صدقات می بینی و می

خوای؟ اونی  کنی من نمیفهمم تو من و نمیبا وجود من کار خیر کنی! فکر می
توی رودربایستی   که بوسیدت من بودم؛ اونی که جلو اومد من بودم و تو

باهام خوب رفتار کردی! البد تو فکر خودت با این کارت مردونگی نشون  
 .دادی 

 :موشکافانه نگاهم کرد 

تو دردت چیه نبات؟ تو اینجوری نبودی! ما با هم خوب بودیم. ما با هم به   _
ام فکر اینده و داشتن بچه بودیم. من برات شعر خوندم تو رو معشوقه

زنی. دردت چیه؟ بگو بدونم من.  اال داری ساز مخالف میخطاب کردم اما ح 
 نکنه تو چند شخصیتی چیزی هستی؟ 
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 .اش کوبیدم پر از حرص توی سینه

 .خم به ابرو نیاورد و فقط نگاهم کرد  

ام  خندی و جواب بوسهچند شخصیتی تویی! تویی که یه دقیقه به روم می _
خونی و  خوابی. تویی که برام شعر میمیدی اما بعد رو تخِت جدا  و می

ی مایی چه بخواهی چه نخواهی بعد با اون دختره توی  گی معشوقهمی
 ...رسپشن الس میزنی! البته حقمه

ی زمینم و  ترین الیهصدام توی نطفه خفه شد؛ یه آن حس کردم توی زیری 
ی  قراره از حرارت زیاد ذوب بشم! قلب ناکوکم چنان خودش رو به قفسه

 !ام کوبید که قطعا صداش به گوش مسافران اتاق ته راهرو رسیدسینه

ای از خودم نداشتم اما  هام تا ته باز مونده بود و هیچ ایدهشوکه بودم؛ چشم 
ی قبلی هم  امیرعلی اروم و پرحرارت بوسیدم. یه بوسه که از بوسه

 !انگیزتر بودهیجان

 :مام لب زد بعد از چند ثانیه ازم فاصله و خیره توی چش 

من حتی نفهمیدم اون دختر چه شکلیه؛ فقط داشتم به تعریفاش   _
ی حواس و قلبم مال دخترکی بود که روی مبالی  دادم. همهدوستانه گوش می

 گی نبات؟ البی نشسته بود و زن من بود. تو چی داری برای خودت می

ن اینکه  هوا حرف دلم و زدم؛ بدوآب دهنم رو قورت دادم و پر از بغض و بی
 :به عاقبتش فکر کنم

خون بگیرم اما امیرعلی  خوای خرم کنی! من و ماچ کردی که خفهتو می _
زنی تا  کنی! تو داری گولم میاس؛ تو داری ترحم میمشکل یه چیز دیگه

 ...امیدوار بشم و دهنم و ببندم مگرنه
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 :سکوت کردم و اون اخم کرد و پرخاشگر گفت 

 مگرنه چی؟  _

 :باال دادم. و بازم سکوت حوابم بود پر تجکم تکرار کرد شونه  

 مگرنه چی نبات؟  _

 :ام چکید و لب زدمیه قطره اشک روی گونه 

شه؟ من زنتم چه قبل عمل  زدی! چه چیزی مانعت میمگرنه بهم دست می_
خواستی زندگی شروع کنیم من و رسما  چه بعدش مگه فرقیم داره؟ اگه می

 !کردی زن خودت می

 .هام گذاشت و باعث شد سکوت کنم تش رو دو طرف شونهدس 

های گرمش تازه فهمیدم چی گفتم. لب گزیدم و خودم و برای  با حس دست 
 !بار هزارم لعنت کردم

 :توجه به خجالت من جدی گفت امیرعلی اما بی 

من فکر کردم تو دوست داری عروسی بگیریم... خواستم اول یه جشن   _
همه اعالم کنم زن منی بعد به تنت دست بزنم ولی  برات بگیرم و بعد به 

گذره که برای خودت انقدر داستان  معلوم نیست تو مغز کوچولوی تو چیا می
 !ساختی

 :پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و ادامه داد

خوای باید بگم من از خدامه! کدوم احمقی   اما حاال که تو اینجوری می _
 !عسل م زن لوندی مثل تو شیرینبدش میاد که با زنش باشه؟ اون
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تنم گُر گرفت؛ من فقط حرف زده بودم اما امیرعلی انگاری مصمم بود چرا که   
 .بعد از این حرف لبم رو به کام کشید

حس غریبی پیدا کرده بودم. یه حس تردید بین خواستن و نخواستن!  
 خواستمش؛ اما حاال؟ این لحظه؟ می

 :لبم لب زد  امیرعلی بازوم و سفت فشرد و روی 

 !همراهی کن _

این حرفش انگار یه تلنگر بود؛ یه تلنگر توی مغز لعنتیم که باعث شد اون   
 :صدای بلند توی مغزم بگه

ازش لذت ببر... بذار رسما شوهرت بشه... از کجا معلوم زنده بمونی؟ از   "
 "!کجا معلوم از اون اتاق عمل لعنتی سالم بیای بیرون؟ پس به فکر االن باش 

این صدا توی سرم انقدر پر قدرت بود که باعث شد دستم و بلند کنم و دور   
 .گردن امیرعلی حلقه کنم 

هاش رو جواب دادم؛ دستش رو دور کمرم حلقه  سرم رو کج کردم و بوسه
کرد و با فشار من و به خودش چسبوند. از لبم جدا شد و گاز کوچیکی از  

 .ر گردنش حلقه کردمتر دوی گوشم گرفت... دستم رو محکمالله

ی گوشم تا کنار گردنم امتداد پیدا کرده بود  هاش که از اللههمزمان با بوسه 
 .هاش رو دونه به دونه باز کرددستش به سمت شومیزم رفت و دکمه

با در آوردن شومیز کمی حس خجالت توی تنم نشست و تنم منقبض شد   
تش و از روی سرش  اما سریع این احساس و پس زدم و به تبع منم تیشر 

 .بیرون کشیدم
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ام زد و با یه هول کوچولو من و روی تخت  لبخند جذابی به حرکت همکارانه
خودم انداخت. جیغ خفیفی کشیدم که روم خیمه زد و خیره توی چشمام  

 :لب زد

ای  من! تو چرا انقدر شیرینی هان؟ تو چرا انقدر خواستنی ِجان... جان_
 ه انقدر بخوامت؟ شه کعسل؟ اخه مگه میشیرین

گوشه لبم رو بوسید و رو به منی که غرق حال خوب حرفاش شده بودم   
 :گفت

این حس فقط یه معنی داره! این خواستن؛ این تب. فقط یه چیزی و ثابت   _
 .کنهمی

 :ام رو بوسید و ادامه داد تر از ترقوهام رو درست کمی پایینروی جناق سینه

ات فرو کن من عاشقتم... نبات این و تو کلهمعنی این احساس عشقه! من  _
 .بد عاشقتم 

 :لبخند عمیقی زدم و پر از ذوق زمزمه کردم 

 !منم عاشقتم... بدجوریم عاشقتم امیرعلیِ کیانی _

لبخند عمیقی زد و مشغول بوسیدن و فتح تنم شد. فتحِ تِن منی که حاال    
ی بود نه از  کردم. نه از حرص خبرآروم بودم و با عشق همراهیش می

 .سرگیجه

ی هفتم هتل آنجل عالوه  اون روز توی غروب زیبای شهر چستر من در طبقه 
 .بر اینکه رسما زن امیرعلی بودم جسما هم زنش شدم 

 

*** 
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 |امیرعلی|

 

ام چشم باز کردم و نگاه گیجم دوخته شد به  ی سینهبا حس سنگینی قفسه
 .عسل زندگیم شیرین

های  اش دورم و چشمم و دستای چفت شدهابا دیدن سرش روی سینه 
بسته و صورت غرق خوابش لبخند عمیقی زدم و چند ساعت پیش توی سرم  

 .مرور شد

حس عجیبی داشتم؛ حسم شبیه آدمی بود که بعد از روزها تالش تونسته   
ی اِوِرِْست رو داشت. یه  ی اورست و فتح کنه! آره نبات برای من حکم قلهقله

 .خت که حاال توی آغوشم خوابیده بودهدف غیرممکن و س 

روزها سعی کردم احساسم رو پس بزنم؛ روزها سعی کردم هوای عشق و   
کردم عاشق  ای که فکر نمیعاششقیو از سرم بیرونم کنم اما درست لحظه

ترین دختر دنیا شدم و چقدر قشنگ بود عشق  داشتنیترین و دوستساده
 .ی سه حرفیاین کلمه

گفتن و مجنون و آواره و فرهاد رو کوهکن  شاعرا براش شعر میعشقی که  
 .کرده بود قطعا ارزشش و داشت 

 .سرم رو کمی از بالشت فاصله دادم و پیشونیش و بوسیدم 

 .هام هاش رو باز کرد و نگاهش خیره موند توی چشمآروم الی پلک 
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د ثانیه  خندید. بعد از چنهامم میلبخند روی لبم اومد؛ همونطور که چشم 
هاش گل انداخت. لب گزید و نگاه گرفت.  انگار گیجیش از بین رفت و گونه

 .سرش رو توی گردنم پنهان کرد 

ای که حاال از همیشه  لبخندم عمق گرفت و باعث شد با شیطنت ذاتی 
 :بیشتر شده بود بگم

 !خجالتت و باور کنم یا چند ساعت پیشو؟_

 :غرید ی گردنم  سر بلند نکرد و از همون گوشه

 !امیرعلی _

 :ریزخندیدم 

 جونم خانوم خوشگل و خجالتیم؟  _

 :سر بلند کرد و نگاهم کرد و با حسی غریب گفت

 االن من خانوم توام؟ _

دستم رو دو طرف کمرش و کشیدم و بدنشو روی خودم قرار دادم. جیغ   
 :ای کشید و من قهقه زدمخفه

 !قشنگ معلومه که خانوم خودمیکنه االن بودنت توی بغلم اینو ثابت می_

 .های سرخش رو شکار کردملب گزید و من مثل یه شکارچی لب 

های بسته همراهیم کرد و من با  ام گذاشت و با پلکآرنجش و تخت سینه 
خودم فکر کردم چرا قبل نبات رو یادم نمیاد؟ چرا دخترهای دیگه حتی به  

ینی بودند تا نبات بیاد!  کنن؟ انگاری که اونا حریف تمر ذهنمم خطور نمی
 .ی تمومشون از توی سرم ببرهبیاد و یاد و خاطره
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 .ام بدن مثل ابریشمش رو لمس کردمبوسه رو ادامه دادم و با دست 

خوند و ریتم  توی سرم انگار یه آهنگ پلی شده بود و هر لحظه خواننده می
 :کردهامون و تنظیم میبوسه

 ود ات فهمیده بودم ز از اولین جمله"

 عشقای قبل از تو سوتفاهم بود  

 خوامت همه باهات بدشن اونقدر می 

 !با حسرت هر روز از کنارت رد شن  

 ...حالم عوض میشه 

 ...حرف تو که باشه  

 ...اسم تو بارونه

 ...عطر تو همراهشه 

 اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست  

 "!کی با تو اروم شد؟ اصال مشخص نیست 

ی توی سرم خیره به  ادم و ناخودآگاه خودم به جای خوانندهبوسه رو خاتمه د
 :ای رنگش زمزمه کردمچشمای خمار و قهوه

 ی دنیا اعتمادم کن به همهبی _

 ...اینکه با من باش  

 ...کنار من تنها  

 ات فهمیده بودم زود از اولین جمله 

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 عشقای قبل از تو سوتفاهم بود  

 ...شهحالم عوض می 

  ...حرف تو که باشه  

 ...اسم تو بارونه

 ...عطر تو همراشه 

 اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست  

 !کی با تو آروم شد؟ اصال مشخص نیست 

 .هاش دیدملبخند عمیقی زد و من برق اشک رو توی چشم 

 :اش رو لمس کردم و ادامه دادمگونه

 ...حالم عوض میشه  _

 ...حرف تو که باشه  

 ...اسم تو بارونه  

 ...عطر تو همراشه 

  اون گوشه از قلبم که مال هیچکس نیست 

 !کی با تو آروم شد؟ اصال مشخص نیست

ی خیسش  ام رو خیس کرد و من با اشتیاق گونهیه قطره اشک سینه 
 :بوسیدم و  سر کنار گوشش بردم

عسلم. انگاری تموم اون ادما اومدن  عشقای قبل از تو سوتفاهم بود شیرین _
 !به تو برسم و رفتن تا من
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اش لرزید؛ اینبار اون  نفس عمیق و لرزونش رو حس کردم و قلبم از زمزمه 
 :خوند بود که داشت برام آهنگ می

 ام از همهمن بریده _

  ام به تورسیده 

 ...امبه تو پناه عاشقانه

 من شکسته قایقم 

 تو ساحل منی  

 !امتو من پر از بهانه بی 

 ...ام به تومن رسیده 

 ...نکن مرا که تو امید اخر منیرها  

  شک ندارد عشق تو  

 ...همیشه عاشقم ببین تمام باور منی 

سرم رو از کنار گردنش کشید و باعث شد که خیره بشم به اون دو گوی  
 :ای رنگ چشماش و اغواگرانه ادامه داد قهوه

 ...ببین _

 ...ای حال مرا ببینلحظه

 ام افتاده بر زمین برگی 

 !واهمت همینمن تو را میخ 

 ...ببین 
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 ای حال مرا ببین لحظه

 ام افتاده بر زمین برگی 

 !خواهمت همینمن تو را می 

 :گردن کج کرد و با حالتی ملوسانه لب زد

 !خواهمت همین من تو را می _

کوبید. این دختر قطعا مرِگ من بود و من حاضر بودم توی  امان میقلبم بی 
 .آغوشش جون بدم

 :عمیقی لب زدمبا حس  

 !ترین موجود دنیاییتو خواستنی_

 .هاش متضاد بود لبخند عمیقی زد؛ لبخندی که با اشک توی چشم 

 .خوامت امیرعلی! تو پاداش تموم سختیای زندگیمیخیلی می _

لبخندی به صورت خواستنیش زدم و خواستم دوباره ببوسمش اما صدای  
االن توی ایران تقریبا شش صبح  زنگ موبایلم مانع شد. ابروهام باال رفت؛ 

تونست  بود و خط خارج از کشورم رو هم تعداد محدودی داشتن کی می
 باشه؟

 .کردنبات از روم کنار رفت و با نگرانی بهم زل زد انگار اونم مثل من فکر می 

 :ای زدم و لب زدملبخند تصنعی

 .نگران نباش البد یکی از رفیقامه _

 :تخت خوابوندمش و پیشونیش رو بوسیدممردد نگاهم کرد که روی  
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 !امون برسیمی مذاکرهدم میام به ادامهتو دراز بکش من جواب می _

 .هاش گرد شد و من آروم خندیدم چشم 

 .از جا بلند شدم و شلوار راحتیم و پوشیدم بدون تیشرت 

 .نگاه نبات خیره به من بود؛ چشمک ریزی بهش زدم 

  .زدمدیدم دید میهمچین هیکلی میراحت باش منم بودم  _

پرروی آرومش رو شنیدم و با خنده به سمت میز رفتم و موبایل رو برداشتم  
ی حسام ابروهام به طرز عجیبی باال رفت و موجی از نگرانی  و با دیدن شماره

 .به صورت غریزی توی قلبم نشست 

 بله؟  _

 :تعادل حسام گوشم رو نوازش کردصدای مست و بی

 لی؟ امیرع_

دونستم این بغض و زنگ زدنه یه دلیل  لعنتی بغض داشت و من می
 .واری داره؛ مگرنه حسام مغرورتر از این حرفا بود که بخواد بغض کنهلعنتی

ی موهای سرم  تازه من تا حاال ندیده بودم مست باشه و منی که به اندازه 
تعادلی دلیل  بیمست شده بودم مطمئن بودم که مسته و این مستی و 

 !واری داره دیوونه

 .از کنار میز فاصله گرفتم و به سمت بالکن اتاق رفتم  

 :داخل بالکن وایسادم و لب باز کردم

 حسام چی شده؟ پسر چرا صدات اینجوریه؟  _

 امیرعلی؟  _
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 جان داداش چی شده؟ اتفاقی برای جانا افتاده؟  _

 :صداش کشدار شد  

 .علی برای مناتفاقه برای من افتاده! امیر _

 .قلبم محکم کوبید  

 چی شده داداش؟ بازم دعوا کردی؟ نکنه رسولی هویتت و فهمیده؟  _

 :پوزخند بلندی زد  

 ...کاش هویتم لو میرفت اما _

 :اخم کردم  

 .کنی اما چی؟ حسام چته؟ داری نگرانم می _

 ...رییس بزرگ  _

 .ابروهام باال رفت  

 ی هستی؟ چی شده حسام؟ رییس بزرگ چی؟ نکنه اون فهمیده تو ک _

 .نفس بلندی کشید  

  اس؟دونستی پدرزنت زندهتو می _

 .واری بهم گره خوردحس کردم اشتباه شنیدم. ابروهام به طرز دیوانه

گی حسام حالت خوبه؟ مست کردی داری چرت و پرت  چی داری می _
 گی؟ می

 :بلند خندید  
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دگی من شبیه جوکه  شه امیرعلی زنکاش چرت و پرت بود اما باورت نمی _
 !اومدم انتقام بگیرم عاشق دختر یه قاچاقچی شدم

کردم حسام تحت تاثیر الکل داره چرت و  تونستم چیزی بگم.حس مینمی
 .گه اما با جمالت بعدیش تنم یخ زدپرت می

ام و پدرزن تو و  رییس بزرگ پدر نبات و جاناس! کسی که به خونش تشنه _
ان.  هاش مردن و حاال فهمیده زندهکرده بچهیپدر عشق منه... سالها فکر م

چی  جون اقاجون بیمارستانن و منه لعنتی جانا رو پس زدم. اینجا همهخانوم
قاطیه. بلندشو بیا امیرعلی! بیا که قراره جنگ راه بیوفته... جنگی که بین  

میرم. امیرعلی بیا  انتقام و قلبمه! من خیلی تنهام و جانا رو پس زدم دارم می
 .هم یه راه حل بده ب

 ایا رو داشتم. این چه سرنوشتی بود؟ بازم سکوت کردم؛ حس سکته 

اس چه واکنشی داشت؟ وای خدا بیچاره  فهمید پدرش زندهاگر نبات می 
 !حسام

 کرد؟ چرا دنیا انقدر بازیگر بود و برامون نقش عوض می 

تراس نشستم و با  ی  داد لبهصدای بوِق اِشغال خبر از قطع کردن حسام می 
 !خودم فکر کردم بهتره به نبات راجع به پدرش چیزی بگم یا نه

تونستم چنین  شد چی؟ من نمیخیال عمل میخواست برگرده و بیاگر می 
ها پیش مرده و  ریسکی کنم. پس بهتر بود فعال نبات فکر کنه پدرش سال

 .پدری نیست که رییس بزرگ گروه قاچاق دختر باشه 

 

*** 
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 «فصل هفتم:زندگی پر از غیرممکنه »

 

 |جانا |

 

  .ام رو به سقف دوختم و آه پر حسرتی کشیدم نگاه خیره

حس خفگی داشتم؛ انگاری قرار بود سقف اتاق هر لحظه فرو بریزه و روی  
دونستم آوار شدن سقف روی سرم از آوار  سرم آوار بشه. هر چند بعید می

ه... درسته چهار روز پیش دنیا روی سرم  تر باش شدن دنیا روی سرم دردناک
خراب شده بود و من زنده مونده بودم پس اونقدر سگ جون بودم که با آوار  

 !شدن سقف روی سرمم زنده بمونم 

خورد و شبیه ناقوس مرگ هی تکرار و تکرار صدای حسام توی سرم زنگ می 
 .شد می

بار بار توسط این  نداغون بودم؛ دیگه نه غروری داشتم نه قلبی... من چندی  
 .اش فرق داشت بار با همهمرد پس زده شده بودم اما این

رحمانه من و کنار گذاشته  من در این مورد هیچ تقصیری نداشتم؛ حسام بی 
 .بود

ها رو به خاطر چیزهایی که توشون دخیل نیستن  گن هیچوقت انسانمی 
نبودم اما به خاطرش  مقصر ندونین و من توی داشتن پدری مثل نوید دخیل 

ترین  رحمبازخواست شده و مقصر شناخته شده بودم اونم توسط حسام بی
 !قاضی دنیا
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چند تقه به در و باز شدنش باعث شد نگاه از سقف بگیرم و به افسون که  
 .توی ورودی ایستاده بود نگاه کنم 

ی کارهای سر زدن به  صورتش زیادی خسته بود؛ توی این چهار روز همه
جون آقاجون رو انجام داده بود و من  رستان و داروها و رسیدگی به خانومبیما

تنها یه گوشه از این تخت کز کرده بودم و هر روز با خواهشای اون چند  
 .خوردملقمه غذا می

 :اش به حرف اومدم با طوالنی شدن سکوتش و نگاه خیره 

 جان کاری داشتی؟ جانم افسون_

 .تخت اومدآروم سر تکون داد و به سمت  

 .به تاج تخت تکیه دادم و اون پایین تشک نشست  

 شه یکم حرف بزنیم؟می_

 :اخمی که حاصل کنجکاوی بود روی صورتم نشست  

 راجع به چی؟  _

 :نگاهش و به صورتم دوخت  

 !راجع به این حال تو _

ای نکرده بود  گره ابروهام باز شد. جالب بود توی این چند روز هیچ کنجکاوی 
 .حاال باالخره به حرف اومده بود اما 

 .امچیزی برای گفتن نیست؛ من فقط از اتفاقای دور و برم شوکه _

 !اون آقا بابات بود مگه نه؟ _

 .هام گرد شدچشم 
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 دونی؟ تو از کجا می_

 :شونه باال انداخت 

جون باهاش شک کرده بودم اما امروز  ی بین آقاجون و خانوماز مکالمه _
ارستان آقاجون بهم گفت حق داری به دیدنشون نری!  صبح که رفتم بیم

راستش من یکم عصبانی بودم از دستت که خودت و توی اتاق حبس کرده  
فهمیدم پدرم بودی اما اقاجون گفت اگه منم بعد از بیست سال می

 .کردماس و اینو ازم پنهون کردن دیگه تو روشون نگاه نمیهزنده

 .های افسونی دستتلخند روی لبم نشست و دستم رو  

نیستم چون با  جون و آقاجون ناراحتمن به خاطر این موضوع از خانوم _
کنم حق داشتن این  دونم فکر میای که کم و بیش ازشون میتوجه به گذشته

کار و بکنن. حالم خوب نبود و چون تو بودی ازشون غافل شدم اما فردا حتما  
تونم دیگه بهشون  من بخوامم نمی کس منن؛باهات میام بیمارستان. اونا همه

نگاه نکنم. اونقدر چشم و رو دارم که یادم بمونه برای ما چیکارا کردن... دلیل  
 !ایهغم و ناراحتی من چیز دیگه

 :ای که تا حاال ازش ندیده بودم گفتافسون آروم نگاهم کرد و با کنجکاوی 

جوری ندیده  شه بپرسم دلیل ناراحتیت چیه؟! من هیچوقت تو رو اینمی_
بودم حتی وقتی که نبات با صنم بحثش شد و خواست با امیرعلی ازدواج  

 ...کنه. حتی اون روزی که حسام

 :دونست من روی حسام حساسم ادامه داد مکث کرد و انگاری که می

 .آقاحسام زخمی شده بود هم اینطوری نبودی  _
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ی تلخ من از  خندهزد  خند که داد میهام نشست؛ یه تلخخند روی لبتلخ
 .انگیزتر استگریه غم

باعث حال بد و خوب من فقط یه نفره اونم خود حسامه... حسامی که   _
 .اس و رییسشه اس پدرم زندهچیز تمومه چرا که پدرم زندهگه همهبهم می

 :ابروهای افسون باال رفت 

 رییسشه؟ یعنی چی؟  _

 :گردن کج کردم 

 .رییسشه دیگه  _

خوام بگم پس سوالش و ادامه نداد و به جاش  ی نمیمتوجه شد که چیز  
 :گفت

 بهت گفت تموم؟ _

 .گلوم از بغض سوخت اما دیگه اشکی نمونده بود که این بغض و بشکنه 

دونم چرا این پس زده شدنه  ی قبل من... نمیآره گفت تموم! مثل دفعه _
فسون.  کشم. دارم دیوونه میشم ادونی دارم درد میبرام عادی نمیشه. می

تره، صبورتره من بودم. حسام با  تره از خودگذشتههمیشه طرف عاشق
  .دونستن این موضوع به بدترین شکل ممکن بهم ضربه زده

 .چشمای افسون هم اشکی شده بود؛ دستم رو فشرد 

اون با از دست دادنت به خودش ظلم کرده و تو با عزا گرفتن برای این   _
تر از  کن بره... بذار بره و بفهمه عاشقکنی. رهاش  عشق به خودت ظلم می

کنه. بزار درس عبرت بشه براش. از مغزت خطش بزن و سعی  تو پیدا نمی
 .تفاوت باشی کن وقتی دیدیش بی
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دونست که من هر  دونست از درد من؟ چی میپلک بستم؛ افسون چه می
دونست از منی  بینم... چی میاش رو میشب خواب سر گذاشتن روی شونه

 .ام عاشقش بودم با این غرور زخمیکه 

 :پلک باز کردم و لب زدم  

اس که داشتنش یه درده و  راحت نیست؛ حسام شبیه اون انگشت اضافه _
خواد به جای انگشت  نداشتنش یه درد دیگه و من سر این دو راهی دلم می

 .نفسم و قطع کنم

گذره و  اش میگذره؛ دنیا با تموم خوبیا و بدیاولش سخته ولی باور کن می _
 !دردت کم میشه. پس این انگشت و قطعش کن

 .ای کشیدم و سرم و روی بالشت گذاشتم نفس کالفه

 .خوام تنها باشم که از اتاق بیرون رفت فهمید می 

 !دارای این بازارسرم بازار مسگرها بود و دلم چکش پر سر و صدای حجره 

 !زدو پس می زد و عقلم با اکو شدن این ساز دلمدلم یه ساز می

 شد و خاطراتمون توی سرم مرور می 

 ...شدام هی دردناکتر میدل درد دیده

گوشی رو از کنارم برداشتم و یه آهنگ پلی کردم تا بلکه صدا اروم بشه اما   
انگار با پلی شدن اهنگ صدای خواننده و خاطرات و حرف عقل و دلم همه با  

 !هم بهم هجوم اوردن

 یکی بود یکی نبود "

 زیرگنبد کبود  
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 اونکه عاشقش بودم 

 اما عاشقم نبود  

 ...یکی بود که االن نیست 

 ...دونم نگران نیستمی

  اما من حالم بده

 ...تو قلبم ضربان نیست

 ام و گرفت رفتی و تنهایی یقه 

 دنیا شاید ازت حقم و گرفت  

 کنه نیستی و هیچی خوشحال نمی 

 شه صفر صفر ضربدر هر چی بشه بازم می 

 نردبون بودم که واست پله شدم  

 گی ازت ذله شدم حاال برگشتی می 

 تقصیر منه پر و بالت دادم  

 پریدن بلد نبودی  

 "...خودم یادت دادم 

 :ی زهر گرفت و زمزمه کردم دهنم مزه

 ...پریدن بلد نبودی خودم یادت دادم _

های  ی اشکبا زنگ خوردن گوشی صدای آهنگ قطع شد و من تازه متوجه 
 .ام شدمی گونهرو
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ها انگاری قرار نبود تموم بشه؛ انگار که وصل شده بود به یه سد  این اشک 
 .شکستو هی پشت سر هم دیوارش می

 .ی غریبه قبلم تند تند زدبا دیدن شماره 

 !با خودم فکر کردم شاید حسامه  

شاید از یه جا زنگ زده بگه پشیمونه و فکر کرده ممکنه جواب ندم با   
 .غریبه زنگ زده یا حتی زنگ زده فقط صدام و بشنوه یشماره

 :سریع جواب دادم 

 بله؟  _

 .با شنیدن صدای نوید بادم خوابید و خری نثار خودم کردم  

های  خری که واقعا الیقش بودم! اونم با این رفتارهای احمقانه و بخشش
 .مورد و الکیمبی

 .سالم _

 .سالم به روی ماهت باباجان _

 .کردلحِن مهربون غریبه بودم. هیچ حسی رو تو وجودم زنده نمیبا این   

 :حوصلگیم شد ی بیجواب موندن حرفش نوید متوجهبا بی

 خوبی باباجان؟  _

 .این باباجان گفتنا بهم بیشتر شبیه فحش بود برام 

 خوبم ممنون کاری داشتید؟ _

 :مکث کرد و بعد از چند ثانیه جوابم و داد
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شه امشب یه شام پدر دخترونه بخوریم و با هم  می شه همو ببینیم؟می _
 حرف بزنیم؟ 

 !راجع به چی؟ _

 :انگار سوالم زیادی احمقانه بود که لحنش پر از حرص شد 

عسله! هر چی که دوست  راجع به خودم، خودت، خواهرت که گفتی ماه _
 .داری

 .ابروهام باال رفت  

ما این مرد زیادی  یادم نمیومد راجع به نبات باهاش حرف زده باشم ا 
دونست! من فقط مونده بودم چجوری  چی و میگنده بود و خودش همهکله

جون  متوجه شباهت حسام و پدرش نشده بود... اونم وقتی که خانوم
دونست! شاید اصال هویت  آقاجون انقدر سریع فهمیده بودند. شایدم می

 !کردحسام براش لو رفته بود و داشت باهاش بازی می

ن فکر کمرم لرزید و مِن احمق دوباره نگراِن حسام شدم و خواستم از  با ای 
 :زیر زبون نوید حرف بکشم

 .باشه میام _

 :صداش ذوق زده شد

 .عالیه ساعت هفت میام دنبالت _

 .بینمتونباشه می _

 .خداحافظ دخترم _

 .حس به سقف زل زدمگوشی و قطع کردم و بی 
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ف کشیدن از بابای تازه بابا شدم زد و من برای حر حسام من رو پس می 
 !خواستم ببینمشمی

 !من واقعا یه احمق بودم... یه احمِق به تمام معنا

 

*** 

 

حسم رو دورتادورِ رستوراِن شیک و پرتجمالت گردوندم و لبخندی  نگاه بی
 .مصنوعی زدم

تزیینات رستوران بیشتر اون رو شبیه کاخ فلورانس کرده بود تا یه رستوران  
 .برای افراد عادی! به سمت میزی که گارسون نشونمون داد رفتیم

 .نوید قبل از من صندلیم و عقب کشید و اشاره زد تا بشینم 

لبخندم کمی اما فقط کمی واقعی شد. پدرم رسما یه جنتلمن بود؛ اون از   
 .جلوی خونه که پیاده شده بود و در ماشین و برام باز کرده بود اینم از االن 

 .چرخیدنیا یه جور دیگه میکاش د 

 ...ی عادی داشته باشمتونستم یه خانوادهکاش منم می

روی صندلی نشستم و با خودم فکر کردم مادرم هیچوقت این مرد و دوست   
 !دونمداشته؟بعید می

دونستم این مرد عاشقش بوده اما تموم دفترچه خاطرات مادرم پر بود از  می 
خب اگه حسین کپی برابر اصل حسام    های مشکیش واسِم حسین و چشم

 !دادمبود به مادرم حق می
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 .نفس عمیقی کشیدم و افکارم رو پس زدم

 .من آدم بشو نبودم؛ یعنی طی هر شرایطی فکر و ذکرم حسام بود  

 .گارسون منو رو روی میز گذاشت و فاصله گرفت

 :نوید به منو اشاره کرد

 چی بخوریم؟ ی تو انتخاب کن ببینم. خب امشب به سلیقه_

 :ابرو باال انداختم 

دونم شما  دونم کدوم غذاهای اینجا خوبه که، تازه اصال نمیآخه من نمی _
 .چه غذاهایی دوست دارید 

 .تلخند روی لبش غم و به قلبم القا کرد  

های زیادی رو از دست دادیم برای شناخت هم ولی بهتره از االن  سال _
م االنم میخوام دخترم برام انتخاب  شروع کنیم. من همه غذایی دوست دار 

 .ی اونم آشنا بشمکنه که با سلیقه

 .آروم سر تکون دادم و مردد به لیست غذا نگاه کردم

های داخِل منو نجومی بود و من سعی کردم غذای دلخواهم رو انتخاب  قیمت
 .کنم 

ی تخم مرغ  من کوبیده زعفرونی خیلی دوست دارم؛ مخصوصا اگه زرده_
 .. با پیاز و دوغ و ریحونروش بندازن

 :لبخند عجیبی روی لبش جای تلخند و گرفت

 .مادرتم عاشق کوبیده با دوغ بود  _
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ی تخم مرغ و  گارسون رو صدا کرد و دوتا پرس چلوکوبیده زعفرونی با زرده 
 .دوغ و ساالد سفارش داد و تاکید کرد که پیاز و ریحونم بیارن

 :مه داد ی قبلیش و ادابا رفتن گارسون جمله 

 .شه منم کوبیده دوست دارم اما معتقدم با زرده یه چیز دیگه می_

 :ابروهام باال رفت و ادامه داد 

 !چه جالب که تو ترکیبی از من و مادرتی جاناخانوم _

 :نگاهش و به بشقاب خالی روی میز دوخت و ادامه داد

انتخاب کنه.  اسم نبات رو من انتخاب کردم و قرار بود اسم تو رو مادرت  _
 !ذاره نیوشا پنج ماهش بود که گفت اگه توام دختر بشی اسمت رو می

های  هام گرد شد و نوید چشم از بشقاب گرفت و نگاهش رو به چشمچشم
 :متعجب من دوخت و لبخند به لب گفت

وقتی فهمیدم اسمت جاناس درست عین خودت تعجب کردم. من حتی به   _
ای  دونستم وجود داری ولی بعدها فهمیدم زندهدنیا اومدن تو رو ندیدم و نمی

و اسمت جاناس نه نیوشا. من راجع به تحصیالت تو و خواهرت تحقیق  
کردم، راجع به اینکه کجا بزرگ شدید و خواهرت با کی ازدواج کرده هم  

چیز و راجبع بهتون فهمیدم.  دونم. راستش با کنجکاوی زیادِ چند روز همهمی
خوای راجع به پدرت بدونی. هر سوالی داری  ر چی میحاال نوبت توئه که ه

 .بپرس دخترم

  .مردد نگاهش کردم؛ من اینجا اومده بودم برای همین

برای اینکه از شغلش سر دربیارم و یه اشاره ریزی به حسین بکنم و یه  
 .چیزایی ازش بفهمم اما االن مردد بودم
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برانگیزی بود به   گارسون سر میز اومد و ظرف غذا رو چید. میز اشتها 
 .خصوص برای منی که چند روزی بود چیزی نخورده بودم

 :ام لبخند زد نوید به نگاه خیره و گرسنه 

 .فکر کنم شکمو بودنت و از خودم به ارث بردی _ 

لبخند کمرنگی زدم و شروع کردم و حین غذا خوردن حرفم و زدم؛ حرفی که   
 .شد اشتها کور کن بود اما باید زده می

 .دفترچه خاطرات مادرم رو خوندم من _

 :به دروغ ادامه دادم  

ی ازدواج شما و اجبارش  البته توی این دفترچه خاطرات فقط از نحوه _
دونم مادرم رو به  اش و زندگی مشترکتون نبود. مینوشته بود خبری از ادامه

 .خاطر عشقش به یه نفرِ دیگه مجبور به ازدواج کردید

 .اره باز کردهاش رو بست و دوبپلک 

 .ای توی سکوت خیره نگاهم کرد کردو من زل زدم توی چشماشچند ثانیه

یه نفر باید از این مرد به خاطر جدا کردن دوتا عاشق حساب پس   
 .گرفت می

 :دارش گوشم و نوازش کرد بعد از چند ثانیه صدای خش 

به  درست فهمیدی! من مادرت و مجبور کردم اما توی زندگی سعی کردم  _
تر بهش نگفتم. اون با من  مندش کنم و هیچوقت از گل نازکخودم عالقه

 .خوشبخت بود 

 :ابروهام باال رفت  
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 پس چرا کاری کرد فکر کنید مرده؟  _

 :پوزخند زد و جواب سوالم و نداد به جاش گفت 

مادرت با من خوشبخت بود و من اگه بازم برگردم به گذشته بازم کاری  _
ترین  بشه و بیاد پیش من. مادرت بزرگترین و عاشقانه کنم از حسین جدامی

وفاییش هیچوقت از تکرارش پشیمون  اشتباه زندگیم بود که با وجود بی
 !شمنمی

 .هاش واقعا عاشق بودلب گزیدم؛ مردِ مقابلم با تمام بدی 

شد که معشوقش و فقط برای خودش توی  اما آیا عاشق انقدر خودخواه می 
 اد؟یه چاردیواری بخو

خیلی دوست داشتم اتفاقاتی که بعد از نُه ماهه باردار بودن مادرم افتاده رو  
شنیدم؛ چرا که هم نوید  بدونم اما انگاری االن وقتش نبود و جوابی نمی

مستاصل و ناراحت بود و هم من گفته بودم که توی اون دفترچه خاطرات  
وی دفترچه  فقط راجع به قبل از ازدواجشون نوشته شده اما در اصل ت

چیز تا بارداریش و حتی نُه ماهگیش طبیعی بود. فکرم  خاطرات مادرم همه
  درگیر بود بعدش چی شده بود که پدرم و ترک کرده بود؟

چی شده بود که اسم من از نیوشا به جانا تغییر پیدا کرده بود؟ جواب اینا و  
 .فهمیدمدونستم اما باید میخیلی از سواالت رو نمی

 بالیی سر حسین اومد؟ چه  _

 .داداخم کرد. انگاری حتی شنیدن اسم حسین هم آزارش می 

دونم... هیچوقت هم پیگیر نشدم اما چندوقت پیشا بنا به دالیلی  نمی _
 !هاش مردندنبالش گشتم و فهمیدم هم خودش هم زنش و بچه
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 .ابروهام باال رفت و قلبم تکون خورد  

قابل نوید جعلی بود و نوید با دیدن  مردن؟! این یعنی هویت حسام در م
حسام خواسته بود بفهمه که اون با حسین نسبتی داره یا نه و مطمئن شده  

 .ای ان نه چیز دیگهبود که فقط شبیه به همدیگه

 .خدا رو شکر که به این جواب رسیدم

 .دستم توسط نوید لمس شد نگاهش کردم 

ق مادرت بودم و به  دونم کارام غیرقابل گذشت بوده اما من عاشمی_
 .کردم. من و ببخش دخترم و بهم فرصت بدهخاطرش هر کاری می

هاش دوختم و دستم رو عقب کشیدم نگاهش پر از  نگاهم رو به چشم 
 ...دونستم بهش حق بدم یا نهناامیدی شد. نمی

گرفتم خودخواه  منم عاشق بودم اما آیا منم اگه توی شرایط پدرم قراررمی 
 شدم؟ می

خواستم افسون رو خفه کنم چون فقط  د اون اوایل افتادم که چجوری مییا 
حسام مجبور شده بود برای نجاتش بغلش کنه و بعدشم که به خاطر دور  

ی خودمون اما آخه اینا قابل مقایسه  کردنش از حسام آورده بودمش خونه
 .نبود

ردیم و  اشتها شده بودم و نوید هم عین من بود. توی سکوت غذامون و خوبی
دونم  من با خودم فکر کردم چرا با وجود تموم چیزایی که راجع به این مرد می

دونستم قاچاقچیه، حتی ممکنه قتل  بازم به عنوان پدرم دوستش دارم! می
دونستم باعث بدبختی مادرم و حسین و یا حتی حسام بوده  کرده باشه و می

و من از این   اما بازم یه حس گنگ بهش داشتم. این حس یه ضعف بود
 !ضعفم متنفر بودم
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 نویدخان؟ _ 

 .ای به سمت یه مرد کت و شلوارپوش برگشتیمبا صدای مردونه

 !ای جذابمردی تقریبا سی و دو ساله با چهره 

اش  نگاه کنجکاو مرد روی من سر خورد و نوید با دیدن مرد از حالت افسرده 
 :خارج شد و گفت 

 .ندیده بودمتایلیا؟ خودتی پسر؟ خیلی وقت بود  _

 .از جا بلند شد و به تبعیت منم بلند شدم 

نوید به مرد نگاه کرد و  با دیدن نگاه کنجکاوش روی من با لبخند به من   
 :ای مکث لب باز کرداشاره کرد بدون پنهان کاری و ذره

 .دخترم جانا  _

های مرد گرد شد و منی که از این معرفی کمی شوکه بودم با دیدن  چشم 
 .ام گرفتمرد خنده یچهره

 :نوید به من نگاه کرد و ادامه داد 

 .ایلیا پسر یکی از شرکای من توی واردات و صادرات _

 :ایلیا متواضع سرتکون داد و دست جلو آورد

 .خوشبختم_

 :ی متعجبش لبخند زدم و لب باز کردم رو به چهره 

 .منم_
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*** 

 

ی نقاشی شدم لبخند  چهرههام کشیدم و رو به رژلب قرمز رنگ رو روی لب
های سبز رنگم با رژلبِ قرمز و خط چشم نازکم تضاد  روحی زدم. چشمبی

تر از همیشه به  زیبایی به وجود آورده بود و باعث شده بود زیباتر و شاداب
حس و توخالی بود  هایی که بینظر برسم ولی این زیبایی و شادابی با چشم

 !شدکه هر کسی متوجهش نمی  ذاشتیه دردِ عجیب رو به نمایش می

گفت  پوزخندِ تلخی روی لبم نشست؛ یه استادِ خانم داشتیم که همیشه می 
ها موجودات عجیبی هستیم... یه موجود عجیب و غیرقابل شناخت...  ما زن

گفت هر وقت یک زن رو با رژلبِ قرمز و یه لبخند گنده دیدی فکر نکن  می
وبدون هیچ غمیه چون در نود درصد   این زِن پر زرق و برق خوشبخت و شاد 

مواقع پشت اون تصویرِ شاد و سرحال غم و اندوهی بیش از حد نشسته...  
تونه در  گفت یادتون باشه غم و افسردگی چهره نداره و هممون رو میمی

ی بارزش افراد موفقی در جهان که بودنمون به جاشون برامون  بربگیره، نمونه
کنند یکی مثل ونا با افسردگی دست و پنجه نرم میمونه اما امثل یه آرزو می

 ...آنجلینا جولی و یا سلینا گومز

شمردم و برام غیرقابل درک هاش رو مسخره میها و جملهاون زمان این حرف
شه و حالی  گفتم یه زِن غمگین در ظاهر هم غمگین دیده میبود چرا که می

کنه شاداب به نظر  برای رسیدگی به خودش نداره اصال چرا باید سعی
 برسه؟

کردم؛ یه زِن غمگین برای عادی جلوه دادن خودش  اما حاال کامال درکش می 
جلوی عزیزانش مجبوره که شاداب به نظر برسه... من طی دو هفته تبدیل  
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خورد اما  زد، خوب غذا میزد، خوب حرف میبه زنی شده بودم که لبخند می
 .ا بودبا این حال توی سرش جنگ ویتنام برپ 

جون و آقاجون از چند روز قبل خیلی بهتر شده بود و تقریبا  حاِل خانوم 
 .کرد چیز روال عادیش رو طی میهمه

دیدمش و با نبات چند روز یک  کردم و گاهی میبا نوید تلفنی صحبت می 
 .عسلش همچنان با دوام بودزدم و مثل اینکه ماهبار حرف می

بود اما خب من دیگه منه سابق نبودم و  همه چی به روال سابق برگشته  
خواستم حسام رو فراموش کنم؛  بدترین قسمت ماجرا اونجایی بود که من می

خواستم از زندگیم خطش بزنم اما هر شب وقتی که سرم رو روی بالشت  می
دیدم و دِل نفهمم تنگ  ذاشتم همون خواِب تکراری و آغوش لعنتی رو میمی

 .شد تر میو تنگ

حس و زیبای توی اینه گرفتم و گوشی و  زنگ موبایلم نگاه از زن بی با صدای
 .جواب دادم 

 جانم؟  _

 سالم دخترم؛ حاضری؟  _

 .هاش عادت نکرده بودم و حس گنگی داشتم هنوزم به دخترم گفتن 

 .بله حاضرم_

من توی عمارت یه کار کوچیک دارم ایلیا میاد دنبالت باهاش بیاید عمارت   _
 .وفتیماز اونجا راه می

 :گیج سر تکون دادم  

 ایلیا؟ _
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همون پسری که توی رستوران دیدیم؛ قراره توی این سفرِ دو روزه   _
 .همراهمون باشه

 :اخم کردم  

ولی شما گفتید قراره این دو روز فقط ما دوتا باشیم تا با هم راجع به  _
 .گذشته و کلی چیزای دیگه حرف بزنیم و سنگامون وابکنیم 

 :آه آرومی کشید  

من سر حرفم هستم دخترم. ایلیا هم کاری به ما نداره چون تنهاست   _
 .گذرهخواستم همراهمون باشه مطمئنم باهاش کلی خوش می

 رسه؟ گید. من االن حاضرم این آقا کی میباشه پس هر جور که شما می _

 .رسه تقریبا یه ربع دیگه می _

 .بینمتونباشه پس می _

 .خداحافظ _

 .کردم و ساک کوچیکم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم گوشی رو قطع  

ی این سفر دو روزه رو  جونی که از دیشب تا حاال که قضیهرو به خانوم  
 :کرد گفتم فهمیده بود دلخور نگاهم می

 خواید؟ رم چیزی نمیمن دارم می _

 :تلخند آرومی زد

 .نه مادر به سالمت بری بیای  _

 جون ازم دلخوری؟ خانوم _
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 .ه مادر اما من زیاد از اون مرد خوشم نمیاد ن _

دونستم اما اون مرد پدرم بود و من باید باهاش ارتباط برقرار  لب گزیدم؛ می
تونستم  آوردم و شاید حتی یه روزی میکردم. از کار و بارش سر در میمی

 !قانعش کنم که از خالف دست بکشه

رسه. این نمیدونم ولی مطمئن باشید از طرفش به من آسیبی می_
اس  سفر دو روز هم به خاطر حل کردن یه سری ابهامات گذشته

 .گردمرم و برمیزود می

 .به اماِن خدا مادر _

 خوای؟ افسون جان چیزی نمی _

 :ی تلویزیون گرفت و لبخند زدافسون نگاه از صفحه 

 .به سالمت بری بیای _

 ممنون؛ آقاجون کجاست؟ _

 .روی میز گذاشتجون لیوان چای و خانوم 

 .ها سم بخره رفته برای کارهای باغ و درخت _

 .دیشب ازش خداحافظی کردم ولی بازم شما ازش خداحافظی کنید _

 .باشه مادر _

بعد از رو بوسی به سمت در رفتم و با پوشیدن کتونیام گوشیم دوباره زنگ  
 :خورد

  بله_
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 .دخترم ایلیا دم دره _

 .رماالن می_

 .برداشتم و مسیر باغ تا دم در رو طی کردم ساک رو از کنار پا

برام واقعا عجیب بود که این ایلیاخان چقدر مورد اعتماد هستش که نوید  
 .خواد باهامون همسفر بشه هم از وجود من باخبرش کرده و هم می

 ...ی قاچاقچیایی چیزی بودشاید اونم جز خانواده 

سرم شکل گرفت و خنده  ی متعجبش توی رستوران توی با این فکر چهره 
 !خوردی گیج و بامزه خالف نمیهام نشست. به اون چهرهروی لب

اش جذاب اما بامزه بود. درست برعکس حسام... حسام جذاب و  چهره
 .رسید خشن به نظر می

 .ام رو پس زدمبا فکر به حسام سرم رو تکون دادم و افکار لعنت شده 

مثل موندن توی برزخ اونم وقتی که  دونید دلتنگی درد عجیبیه؛ یه حس می 
رسی و چه عجیب که این روزها  دونی سهمت جهنمه و به بهشتت نمیمی

 .زنممن توی برزخ جهنمیم قدم می

در رو باز کردم و با دیدن صورت آشنای ایلیاخان پشت فرمون کروِک جلوی   
 .هیچ مکثی در  جلو رو باز کردم و سوار شدم در بی

 سالم _

 :اش و بهم دوخت و با لحن سرخوشی گفتنگاه خیره 

 .سالم سرکار خانوم _
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کمی مکث کرد؛ نیم نگاه منتظری بهش انداختم که نگاه ازم گرفت و استارت  
 :زد و با لحن شوخی گفت

 !ببخشید انقدر محو جمال شما شدم که یادم رفت نباید بهتون زل بزنم _

د و به جای اینکه  لبخند کمرنگی روی لبم نشست. لحنش اصال زننده نبو  
 :ناراحتم کنه لبخند به لبم آورد 

 شما همیشه انقدر رکی؟ _

 :شونه باال انداخت و خیره به رو به رو لب باز کرد 

زنم  پرده میراستش من چون اونور بزرگ شدم یکم راحتم و حرفم رو بی_
باالخره توام دخترعموی من به حساب میای گفتم باهات راحت باشم. البته  

 .لی ندارهاگه اشکا 

 :تر شدلبخندم پررنگ 

 .نه اشکال نداره راحت باش_

 !خب پس حله جاناجون  _

 :ریزخندیدم 

 .دیگه خیلی راحت شدینا _

 :خندید 

 .باالخره تو یا شما؟ من راحت شدم اما تو هنوز دو دلی_

 :لبخند روی لبم پر کشید و توی سرم یه صدا تکرار شد 

 باالخره تو یا شما؟ _"
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 !دونمنمی _

 "!تو بهتره... باهام راحت باش _

 :صدای سوت من رو به خودم آورد  

 ناراحتت کردم؟ _

 :تلخند زدم 

 .نه یهو یه چیزی یادم اومد _

 آهان؛ دانشجویی؟  _

 پره؟ گیج نگاهش کردم. چرا از یه شاخه به یه شاخه دیگه می 

 آره دو سال مونده؛ تو چی؟  _

صادراتم اما خودم از بچگی عاشق نقاشی و هنر و  من توی کار واردات  _
 .کنم اینجور چیزام و دورادور عکاسی هم می

 .چه خوب نبات هم خیلی عکاسی دوست داره_ 

 :متعجب نگاهم کرد 

 نبات؟_

 .خواهرم _

 آهان اون یکی دخترِ عمو نوید؛ اون کجاست؟  _

 !عسل ماه _

 مبارکه پس رفته قاطی مرغا؟  _

 :خندیدم
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 .قاطی خروسانه رفته  _

 .هر دو با هم خندیدیم 

گفت باهاش به آدم خوش  ایلیا پسر خونگرمی بود. نوید راست می 
 .گذشتمی

تموم طول راه راجع به خودمون و کارهامون و عالیقمون حرف زدیم و شوخی   
هاس که همو  کرد سالدید فکر میکردیم. اگر یکی ما رو از بیرون می

قطعا به خاطر رفتار ایلیا بود که در اوج   شناسیم و خب این صمیمیتمی
 .شد باهاش راحت باشیشوخ بودن زننده نبود و باعث می

 .جلوی در عمارت نوید پارک کرد  

 .خوای ساِک وسایلت رو دیگه داخل نیار خب باالخره رسیدیم... می _

 ریم؟ مگه با ماشین تو می _

 .نکن آره دیگه؛ البته آدمای عمو نوید اسکورتمون می _

 :خند آرومی زدآه کشیدم و ایلیا تلخ 

 .باید بهش عادت کنی_

 تو چی؟  _

 :سر تکون داد  

 من چی؟ _

 توام عیِن اونایی؟  _

نه من از این زندگی فراریم! بگذریم بریم تا عمو سر و نکنده که چرا دیر   _
 .اومدیم 
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ی آرومی گفتم و از  توجه به عوض کردن بحث باشهلبخند کمرنگی زدم و بی
 .ماشین پیاده شدیم

 .زنگ در رو فشردم و همزمان با باز شدن در صدای موتور اومد 

 .ایلیا در رو برام باز کرد

 .بفرمایید؛ لِیدیز فرست _

توجه به هشدارِ مغزم و به فرمان قلبم به سمت صدای موتور  سرم بی
های لعنتیم چشم تو چشم شد با دو جفت گوی مشکی؛  برگشت و چشم
ام حبس شد... صداهای دور و برم تبدیل به سکوت شدند و  نفس توی سینه

 .ی به آب رسیدهحالم شد حاِل تشنه

 .های کمی بلندش نشست هاش روی موهای ژولیده و ریشنگاهم از چشم 

 پرستم؟ خدایا من چرا این مرد و می 

 قرارم؟چرا انقدر کنارش بی

 ره؟ چرا با دیدنش ظالم بودنش یادم می 

 !چرا؟ 

 :هاش و صداش گوشم رو نوازش کردنگاهم دوباره نشست توی چشم 

 .سالم_

 !میرم... لعنتلعنت به من که برای این صدا می

هاش گرفتم؛ ایلیا متعجب و کنجکاو  به خودم اومدم و نگاه از چشم 
 .کرد. سعی کردم عادی باشمنگاهمون  می

 :روغِ غیرمنتظره گفتم هوا یه دسالم زیرلبی دادم و رو به ایلیا برگشتم و بی
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شنوم یه ترس ناخودآگاه توی سرم  ببخشید من صدای موتور و که می _
 .ی کوچیک توی بچگیمه... بعدش به خودم میام شینه به خاطر یه حادثهمی

 :نگاه مشکوک ایلیا از بین رفت و قانع شده سر تکون داد و به در اشاره کرد  

 !ام و نکندهو تو تا بابات کلهدستم خشک شد خانوِم ترِس غیرمنتظره بر _

 .لبخند کمرنگی زدم و زیر نگاه سنگین و کنجکاو حسام وارد شدم 

هام رو از پشت سرم شنیدم و سعی کردم  های مرد خوابصدای قدم
 ...توجه باشم به حضورشبی

 .همقدم با ایلیا وارد عمارت شدم 

 

*** 

 

 |نبات|

 

ی  خواب امیرعلی گرفتم و به برگهی غرق در نگاه پر از اشکم رو از چهره
روم دوختم. بعد از کمی مکث با یه نفس عمیق و پر از اندوه شروع  روبه

 :کردم به نوشتن

خونی به  دونم حاال که داری این نامه رو میامیرعلیِ عزیزم سالم؛ می "
آمیز بوده  احتمال زیاد من توی این دنیا نیستم یا حتی اگرم عملم موفقیت

ه مونده باشم هنوز به هوش نیومدم و حاال تو برای استراحت  باشه و زند
  .ام و تحویلت دادهمن نامهبرگشتی هتل و البی
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رسه اما من زیادی نگراِن  ای به نظر میدونم نامه نوشتن برات یکم کلیشهمی
ی این نامه  خوام به وسیلهترسم از واکنشات پس میتو بعد از خودمم و می

 ...مهام رو بگبهت حرف

نموندم یا حتی اگر قدرت تکلم و   خوام بگم اگر من مُردم... اگر زندهمی
 !حرکتم رو از دست دادم تو به جای من زندگی کن 

خوام بگم اگه روزی روزگاری نباتی توی این دنیا نبود تو به خاطرش نفس  می 
 ...بکش و ارزوهاش و زندگی کن 

های پر  دارم این نامه رو با چشممبادا به خاطر من غصه بخوریا؛ االن که من   
ترین آدِم دنیام! تو به من  کنم خوشبختنویسم حس میاز اشکم برای تو می

ای رو نشون دادی که آرزوش رو داشتم... من توی این یک ماه کنارت  زندگی
جوری زندگی کردم که حتی اگه بمیرمم هیچ رویایی ندارم. پس زانوی غم  

  !بغل نگیر زندگی کن 

ی به قول خودت خوشبخت این اشکات  پرسی پس دخترهم االن میدونمی
گم این اشکا به خاطر اینه که ممکنه دیگه تو رو  برای چیه و من بهت می

نبینم... ممکنه دیگه نداشته باشمت و من فقط همین یه غصه رو دارم. این  
 ...که چرا یه عمر کنارت نبودم

 .بعد از من تو به جام زندگی کن  

رو پیدا کن که لیاقتت و داشته باشه و باهاش ازدواج کن! به جای   یه دختر 
من دوستش داشته باش اما مبادا بیشتر از من دوستش داشته باشیا...  

 !کنه مگرنه روحم میاد دنبالش و خفتش می

  :هام کشیدم و خط بعد رو با لبخندی دردناک خوندم دستم رو به چشم
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ی دیوونه اما من  و پرت نوشتی دختره خندی که چی چرت البد االن داری می"
 ...ام... حق نداری هیچ زنی رو بیشتر از من دوست داشته باشی کامال جدی

 .جوری که من رو بوسیدی ببوسی یا حتی نوازش کنی  

ازدواج کن اما من و توی سرت زنده بدون و هیچوقت خاطرات و فراموش   
اصال معلوم نیست با  گم دونم چرا دارم چرت و پرت مینکن! خودمم نمی

 !خودم چند چندم تو توجه نکن و فقط خوشبخت شو

ها و نوازشات و برای یه زن  حتی اگه الزم بود من و فراموش کن و بوسه 
 ...دیگه خرج کن 

 .شهخب دیگه زیادی حرف زدم اگر بخوام ادامه بدم لوس می 

ه دست  ی خداحافظیم رو که توی ساک گذاشتم بخوام نامهدر آخر ازت می 
جون و آقاجون و جانا برسونی و بهشون بگی که چقدر دوستشون  خانوم
 .داشتم 

راستی االن مطمئنم که با خوندن خط قبل یه اخم بزرگ کردی و با خودت   
گی پس من چی؟ فقط اونا رو خیلی دوست داری؟ بزار یه چیزی و  می

تر از کل  یواشکی بهت بگم؛ من تو رو بیشتر از همه دوست دارم... حتی بیش 
 .های آسمون و آبای اقیانوسستاره

دونه...  ی زندگیش میدارِ همیشگیِ تو دختری که تو رو معجزهدوست 
 "!شیرین عسلت

هایی که حاال بیش از پیش روون شده بودند رو کنار زدم و با پوشیدن  اشک
 .پانچوم از اتاق خارج شدم
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رو سه روز دیگه تحویل  ی پایین رفتم و از البی من خواستم نامه به طبقه 
 .امیرعلی بده 

 .نگاهم روی صندلیهای البی موند و چند ساعت پیش توی سرم کلیک خورد 

نگاه خیره و پر از لبخندم رو به امیرعلی دوختم و با خودم فکر کردم زندگی  "
بینی آدمی که پارسال هیچ  خیلی عجیبه! انقدر زیاد که به خودت میای می

ات بودن نداشته عشق  استانداردهای تو برای مرد مورد عالقهشباهتی به 
 !ابدیت شده

جون یه حرف خیلی جالبی بهم زده بود و حاال توی این لحظه با  یه بار خانوم 
  .خیره شدن به امیرعلی معنیش رو کامال فهمیده بودم 

 :جون گفته بودخانوم

کنه که تویی  غافلگیرت میترین اتفاق دنیاست و تو رو جوری  عشق ناگهانی _
داری... بودن با اون  گفتی من و این آدم؟! چه محال خندهکه یه زمانی می

 .شه محال برات آرزو و انتهای رویات می

یادم نمیاد چرا این جمله رو بهم گفته بود؛ حتی یادم نمیاد که این جمله رو   
و خونم درکش  در رابطه با چه کسی بهم گفته بود اما حاال کامال با پوست  

 .کردم می

 بگم نون بیارن؟  _

اش برداشتم و با  با شنیدن صدای امیرعلی دست از غرق شدن توی چهره 
 :ابروهای باال رفته و صورت متعجب گفتم

 چی؟  _

 .اش بمیرمخورم که من حاضر بودم برای خندهریزخندید و قسم می
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ن مرد جون  اصال خنده چیه من حتی حاضر بودم برای اخم و عصبانیت ای 
 .بدم

دادی که یه آن حس کردم باید نون  آخه جوری با نگاهت داشتی قورتم می _
 .سفارش بدم بلکه با نون قورتم بدی سیر بشی

 .لبخندی که میومد روی لبم بشینه رو پس زدم و چشم گردوندم 

 :با لحنی طلبکار لب زدم  

 شوهرِ خودمه دوست دارم قورتش بدم به تو چه؟ _

تر به  کمی به جلو خم شد و با صدایی که حاال خیلی بم و جذابلب گزید و  
 :رسید لب زدنظر می

کیه که بدش بیاد... من متعلق به شمام اصال بندازم توی دیگ بپزم و بعد  _
 !به عنوان پیش غذا ازم استفاده کن. من شکایتی ندارم

 .لبخند شیرینی زدم و چیزی نگفتم  

 .ام رو نشون بدم قهفقط سعی کردم با نگاهم عمق عال 

 .ی امیرعلی و موکای من رو روی میز گذاشت و رفتگارسون قهوه

با دیدن کِف روی لیوان و قلب بزرگ طراحی شده روش لبخندم عمق گرفت   
 .های جادویی مرد رو به رومو خیره شدم به چشم

 تو گفتی قلب بکشن؟_

 .آروم سر تکون داد 

 .تونم تقدیمت کنم لیوانم میخواستم نشون بدم من حتی قلبم و توی _

 :ی لبم رو گاز گرفتم و با هیجان گفتم گوشه 
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 .تو دیگه از دست رفتی امیرعلیِ کیانی  _

 :اش خورد و لب زد یه قلوپ از قهوه 

من همون شب با دیدن یه دختر باالی درخت و افتادنش توی بغلم از   _
 .دست رفتم خانوم

 :چپ نگاهش کردمچپ 

گفتی  خودت... تو اون شب حتی با نگاهت هم داشتی بهم میآره جون  _
 دیوونه! چه از دست رفتنی؟ 

اش گذاشت  هاش رو زیر چونهدستش رو روی میز گذاشت و بعد مچ دست 
هام دوخت و لبخند  و با اون ژسِت خونه خراب کن نگاهش رو به چشم

 :ژکوندی زد 

اما نبات از اون شب   ای شکی نیستکردم دیوونهدر اینکه اونشب فکر می _
خورم انقدر  تو تنها دختری بودی که فکرم رو مشغول کردی. قسم می

مشغوِل فکر کردن بهت شدم که یهو به خودم اومدم و دیدم برای اولین بار  
گرده  هام دنباِل یه دختر میبرای یه دختر غیرتی شدم... برای اولین بار چشم

راِن یه زن به غیر از مادرم شدم... تو  و نظرش برام مهمه... برای اولین بار نگ
خورم اولین دختری بودی  شاید اولین دخترِ زندگیم نبوده باشی اما قسم می

که توی سرم رسوخ کرده و من و تسلیم کرده... تو آخرین دخترِ زندگیمی که  
 !خیلی از اولین بارام رو باهات تجربه کردم

زنه و  وقتی یه نفر حرف میگن ی اختالل هورماناست. میگن عشق نتیجهمی
زنه و نفستون کش میاد از عشق نیست بلکه از ترشح  قلب شما تند می

شه شما احساُس عشق بهتون دست بده اما  هورمون خاصیه که باعث می
ی دنیاست چرا که بعد از یه  ترین نظریهمن مطمئنم که این نظریه پوچ
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عشُق واقعی هیچوقت   شه امامدت ترشحِ اون هورمون توی بدنتون عادی می
شه و من هر لحظه هر ثانیه بیشتر و بیشتر عاشق و شیدای  عادی نمی

 .شدم امیرعلی می

 :ام رو به زبون آوردمحس اون لحظه

 .ی پر از احساس دنیاستترین جملهعاشقتم و این کوتاه _

 :لبخند عمیقی زد  

 .عسلم منم عاشقتم شیرین_

 .دبه ساعت نگاه کرد و بحث رو عوض کر  

 .باید بریم باال استراحت کنی. فردا قراره بستری بشی _

 .قلبم هری ریخت و غم توی وجودم نشست  

 .ای نبودسعی کرده بودم فردا و پس فردا رو یادم نیارم اما انگار چاره 

ات و شبیه انجیر کردی؟! بلند شو ببینم پس فردا همه چی تموم  چرا قیافه _
 .ی مهم انجام بدیمتونیم کلی کارا شه و ما میمی

 .لب کج کردم 

به این زودی یه ماه گذشت. باورش برام سخته... اگه خوب نشم چی؟   _
ترسم. من همیشه از خوشحالی ترسیدم چون همیشه ته  امیرعلی من می

خوشیام ناخوشی شده و تلخی... من از بچگی فقط و فقط از دست دادم و  
این خوشی چند روزه یه ناخوشی  ترسم ته چیزی عایدم نشده برای همین می

 !ابدی باشه

 :دستم رو گرفت و جدی نگاهم کرد 
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شی. تو به خاطر من نه به خاطر  شه. من مطمئنم تو خوب میهیچی نمی_
  .شی. حاالم بلند شو بریم استراحت کنخودت خودت خوب می

ی باال رفتیم و برای هزارمین بار  موکام رو سر کشیدم و همراه هم به طبقه
 ".و بوسیدیم و به آرامش رسیدیمهم

 

 :به زماِن حال برگشتم و پشت سر هم با خودم تکرار کردم  

خندیم چون من به خاطر  خونیم و کلی میبعدا این نامه رو با امیرعلی می _
 ...شم. مطمئنماون خوب می

 .ی باال برگشتم و وارد اتاقمون شدمبه طبقه 

 .گرم و غرِق خواِب امیرعلی خزیدم لباس خوابم رو تنم کردم و توی آغوش   

 :توی عالم و خواب و بیداری محکم فشردم و من برای خودم زمزمه کردم  

 ...من برای دوباره حس کردن این آغوشم که شده خوب میشم مطمئنم _

*** 

 

 |امیرعلی|

 

زد لب  نگاه نگرانم رو به پرستار دوختم و با صدایی که تمنا توش موج می
 :زدم

How many minutes can I be alone with her? 
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 «شه چند دقیقه باهاش تنها باشم؟می »

 :ام چرخوند و با لحنی مهربون گفتزن نگاهش رو روی صورت درمونده 

_The surgery will start in another hour. We have to take them 
half an hour before the operation to give them effective 

medicines and do the necessary work. So you can be with 
them for half an hour. If the ward nurse says anything, tell me 

that Sita's nurse allowed me to be in the patient's room 

شه ما باید ایشون و نیم ساعت قبل جراحی تا یک ساعت دیگه شروع می »
وهای موثر و بهشون بدیم و کارهای الزم و انجام بدیم پس  عمل ببریم که دار 
تونید کنارشون باشید. اگر پرستار بخش چیزی گفت بگید  تا نیم ساعت می

 «.سرپرستار سیتا اجازه داده توی اتاق همراه بیمار باشم 

ی غلیِظ بیریتیش  لبخند سپاسگذاری زدم و مثل خودش با همون لحجه 
 .تشکر کردم

  .ت استرس نداشته باشی گفت و اتاق رو ترک کرد زن رو به نبا 

 گفتی دم گوشش که مخ بیچاره رو خوردی؟ چی می_

های بلند خودمو  لبخند کمرنگی به صورت زرد و پر از استرسش زدم و با قدم 
 .از کنار در به کنار تختش رسوندم

 !پرسیدم شوهر موهر داره یا نههیچی داشتم می _

 :هشدارگونه صدا زد اخم ظریفی کرد و اسمم و 

 !امیرعلی _

 .لبخند پررنگی زدم و دستی که توش آنژیوکت بود رو گرفتم 
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 دِل امیرعلی؟  ِجون _

 :تر شداخمش کمرنگ 

دونی من اعصاب مصاب درست  از این شوخیای لوس با من نکن چون می_
کشم.  حسابی ندارم هم تو رو هم اون دختری که بخواد بیاد طرفت و می

 فهمیدی؟ 

 :ش و به لبم نزدیک کردم و خندون بوسیدمدست

جاِن من، آخه وقتی تو رو دارم دیگران به چه کارم میان؟ داشتم ازش اجازه  _
 .گرفتم تا نیم ساعت قبل عمل و پیشت باشم می

خواد  فهمیدم خودم. من رفتم اتاق عمل ممکنه چند ساعت طول بکشه نمی_
 .بمونیا برو هتل استراحت کن

 :بودم که اخم کردماین بار من  

تا وقتی که تو از اون اتاق سالم و سالمت نیای بیرون من پشت اون در  _
 .نشستم

 :دستم رو فشرد 

 و اگه سالم نیام بیرون چی؟  _

 :صدام بلند شد 

نبات صدبار گفتم این چرت و پرتا رو نگو؛ ما پوستش و کندیم رسیدیم به   _
 زنی؟دمش حاال تو داری ساز اگه... اگه می

 :مظلوم نگاهم کرد  

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

ای درصدی که بینش کور  فقط یه احتمال بود؛ یه احتمال نود و خورده _
 .شدن و فلج شدنم هست

های دکتر توی  بغض توی گلوم سنگینی کرد و دلم لرزید احتماالت و حرف 
سرم چرخ خورد و فکر به اینکه نبات نباشه به جنون رسوندم! اگه اتفاقی  

 .مردمسم به تموم کائنات که میمردم. ق براش میوفتاد می

 .نبات حالم و فهمید که دستم و بیش از پیش فشرد 

ها، هان؟ من اشتباه کردم راجع به احتماالت حرف  اصال بیخیال این حرف _
ام پس  دونی که چقدر لجباز و یه دندهزدم من به خاطر تو خوب میشم. می

م تالشم و میکنم تا  شم. حداقل اینکه تمومطمئن باش به خاطر تو خوب می
 .برگردم قول میدم 

هام چکید؛ باورش سخت بود اما امیرعلیِ کیانی داشت به  اشک روی گونه 
خاطر یه دختر یا بهتر بود بگم دختری که از قضا زنشم بود اشک میریخت!  

 !کردچیزی که حتی به ذهنمم خطور نمی

 :لب باز کرد م و با یه حال هیستیریک گفتم 

ریم  میشی مطمئنم؛ بعد از اینکه از بیمارستان اومدی بیرون میتو خوب  _
برمت هر جا که بخوای یه ماه عسل درست و حسابی بعدشم  ایران بعد می

شیم! دوتا دختر، دوتا پسر. دخترهامون  دار مییه یکی دو سال دیگه ما بچه
کنم و تو این وسط به کنم و با پسرهامون فوتبال بازی میرو لوس می

گی باید همیشه تو رو بیشتر  زنی و بهم میمیت بین ما لبخند میصمی
 !شی دوست داشته باشم. اره مطمئنم تو خوب می

هاش نشست... یه پارادوکس عجیب که به  خند شیرینی روی لبتلخ 
 :کالمشم منتقل شد
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 .پس اسم پسرهامونو من میذارم اسم دخترهامونو تو بزار _

 :میون اشک خندیدم 

  .قبول_

 :ر تکون داد س

 .خوبه؛ اما قول دادی من و بیشتر دوست داشته باشیا _

دم؛ من تو رو بیشتر از تموم جهان دوست خواهم داشت  قول می _
 .عسلمشیرین

نگاه غم زده و دردناکم رو به موهای همچون ابریشمش دوختم و با فکر به  
 :ترین جای ماجرا ادامه دادمسخت

 ای؟ م آمادهقراره با هم موهاتو کوتاه کنی_

 :لبخند تلخی زد و آروم زمزمه کرد 

دی مگرنه  کار رو برام انجام میمرسی که از دکتر اجازه گرفتی تا خودت این_
 .از پیش برنمیومد

  ...دمزودتر از اونچه که فکر کنی در میان بهت قول می_

 قول؟_

 :کردمای روی رستنگاهش زمزمه دستم رو آروم به سرش کشیدم و با بوسه

 .قول_

 !گاه من بودو با پایان جمله ام شروع به زدن موهایی کردم که قبله
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ی نسبیت انیشتین فکر کردید یا نه اما من بارها  دونم تا حاال به مسئلهنمی 
های مختلف بهش فکر کردم و مطمئنم بیشترین  و بارها توی موقعیت

نبات بود؛ اینکه    که به درستیش پی بردم همون لحظه توی اتاق کنارزمانی
گذره و زمان باهات سرجنگ داره یا  خوای زمان دیر بگذره زودمیوقتی می

همون بهتره بگم نسبیت اون روز به من ثابت شد!  چرا که برای من اون نیم  
 ای گذشت و تا ساعته پنج دقیقه 

پلکام و باز و بسته کردم همراه تختی که نبات روش بود جلوی در اتاق عمل  
 .هام بودهاش هنوزم توی دستدست  بودیم. 

 .امیرعلی مواظب خودت باش _

 :سر تکون دادم 

 !من نمیتونم مواظب خودم باشم بیا بیرون و مواظبم باش _

 

 

 |امیرعلی|

 

زد لب  نگاه نگرانم رو به پرستار دوختم و با صدایی که تمنا توش موج می
 :زدم

How many minutes can I be alone with her? 

 «شه چند دقیقه باهاش تنها باشم؟یم »

 :ام چرخوند و با لحنی مهربون گفتزن نگاهش رو روی صورت درمونده 
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_The surgery will start in another hour. We have to take them 
half an hour before the operation to give them effective 

medicines and do the necessary work. So you can be with 
them for half an hour. If the ward nurse says anything, tell me 

that Sita's nurse allowed me to be in the patient's room 

شه ما باید ایشون و نیم ساعت قبل جراحی تا یک ساعت دیگه شروع می »
جام بدیم پس  عمل ببریم که داروهای موثر و بهشون بدیم و کارهای الزم و ان

تونید کنارشون باشید. اگر پرستار بخش چیزی گفت بگید  تا نیم ساعت می
 «.سرپرستار سیتا اجازه داده توی اتاق همراه بیمار باشم 

ی غلیِظ بیریتیش  لبخند سپاسگراری زدم و مثل خودش با همون لحجه 
 .تشکر کردم

  .زن رو به نبات استرس نداشته باشی گفت و اتاق رو ترک کرد  

 گفتی دم گوشش که مخ بیچاره رو خوردی؟ چی می_

های بلند خودمو  لبخند کمرنگی به صورت زرد و پر از استرسش زدم و با قدم 
 .از کنار در به کنار تختش رسوندم

 !پرسیدم شوهر موهر داره یا نههیچی داشتم می _

 :اخم ظریفی کرد و اسمم و هشدارگونه صدا زد  

 !امیرعلی _

 .پررنگی زدم و دستی که توش آنژیوکت بود رو گرفتملبخند  

 دِل امیرعلی؟  ِجون _

 :تر شداخمش کمرنگ 
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دونی من اعصاب مصاب درست  از این شوخیای لوس با من نکن چون می_
کشم.  حسابی ندارم هم تو رو هم اون دختری که بخواد بیاد طرفت و می

 فهمیدی؟ 

 :بوسیدمدستش و به لبم نزدیک کردم و خندون 

جاِن من، آخه وقتی تو رو دارم دیگران به چه کارم میان؟ داشتم ازش اجازه  _
 .گرفتم تا نیم ساعت قبل عمل و پیشت باشم می

خواد  فهمیدم خودم. من رفتم اتاق عمل ممکنه چند ساعت طول بکشه نمی_
 .بمونیا برو هتل استراحت کن

 :این بار من بودم که اخم کردم 

از اون اتاق سالم و سالمت نیای بیرون من پشت اون در  تا وقتی که تو _
 .نشستم

 :دستم رو فشرد 

 و اگه سالم نیام بیرون چی؟  _

 :صدام بلند شد 

نبات صدبار گفتم این چرت و پرتا رو نگو؛ ما پوستش و کندیم رسیدیم به   _
 زنی؟دمش حاال تو داری ساز اگه... اگه می

 :مظلوم نگاهم کرد  

ای درصدی که بینش کور  بود؛ یه احتمال نود و خورده فقط یه احتمال  _
 .شدن و فلج شدنم هست
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های دکتر توی  بغض توی گلوم سنگینی کرد و دلم لرزید احتماالت و حرف 
سرم چرخ خورد و فکر به اینکه نبات نباشه به جنون رسوندم! اگه اتفاقی  

 .مردممردم. قسم به تموم کائنات که میبراش میوفتاد می

 .ات حالم و فهمید که دستم و بیش از پیش فشردنب 

ها، هان؟ من اشتباه کردم راجب احتماالت حرف زدم  اصال بیخیال این حرف _
ام پس  دونی که چقدر لجباز و یه دندهمن به خاطر تو خوب میشم. می

شم. حداقل اینکه تموم تالشم و میکنم تا  مطمئن باش به خاطر تو خوب می
 .برگردم قول میدم 

هام چکید؛ باورش سخت بود اما امیرعلیِ کیانی داشت به  اشک روی گونه 
خاطر یه دختر یا بهتر بود بگم دختری که از قضا زنشم بود اشک میریخت!  

 !کردچیزی که حتی به ذهنمم خطور نمی

 :لب باز کرد م و با یه حال هیستیریک گفتم 

ریم  مدی بیرون میتو خوب میشی مطمئنم؛ بعد از اینکه از بیمارستان او _
برمت هر جا که بخوای یه ماه عسل درست و حسابی بعدشم  ایران بعد می

شیم! دوتا دختر، دوتا پسر. دخترهامون  دار مییه یکی دو سال دیگه ما بچه
کنم و تو این وسط به کنم و با پسرهامون فوتبال بازی میرو لوس می

همیشه تو رو بیشتر  گی باید زنی و بهم میصمیمیت بین ما لبخند می
 !شی دوست داشته باشم. اره مطمئنم تو خوب می

هاش نشست... یه پارادوکس عجیب که به  خند شیرینی روی لبتلخ 
 :کالمشم منتقل شد

 .پس اسم پسرهامونو من میذارم اسم دخترهامونو تو بزار _

 :میون اشک خندیدم 
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  .قبول_

 :سر تکون داد 

 .تر دوست داشته باشیا خوبه؛  اما قول دادی من و بیش _

دم؛ من تو رو بیشتر از تموم جهان دوست خواهم داشت  قول می _
 .عسلمشیرین

ی نسبیت انیشتن فکر کردید یا نه اما من بارها و  دونم تا حاال به مسئلهنمی 
که  های مختلف بهش فکر کردم و مطمئنم بیشترین زمانیبارها توی موقعیت

لحظه توی اتاق کنار نبات بود؛ اینکه وقتی  به درستیش پی بردم همون  
گذره و زمان باهات سرجنگ داره یا همون  خوای زمان دیر بگذره زودمیمی

بهتره بگم نسبیت اون روز به من ثابت شد!  چرا که برای من اون نیم ساعته  
ای گذشت و تا پلکام و باز و بسته کردم همراه تختی که نبات  پنج دقیقه 

 .هام بود هاش هنوزم توی دستر اتاق عمل بودیم.  دستروش بود جلوی د

 .امیرعلی مواظب خودت باش _

 :سر تکون دادم 

 !من نمیتونم مواظب خودم باشم بیا بیرون و مواظبم باش _

 :لبخند کمرنگی زد

 !دیوونه _

 :خم شدم و پیشونیش و بوسیدم  

 .ی توامدیوونه _
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ای که بهم گفت قلب و  جملههام دوخت و آخرین نگاهش رو به چشم 
 :روحم رو نوازش کرد 

 .عسلتیترین اتفاق زندگی شیریندوستت دارم؛ تو شیرین _

 

*** 

 

با بردن نبات توی اتاق عمل فرصت جواب دادن بهش بهم دست نداد و من   
 .ها شاهد انتظارِ من باشهموندم و صندلی انتظاری که قرار بود ساعت

ترین بخِش فعال مغز بشرند که با  دهترین و سوزاننخاطرات عجیب
کشن و تنها چیزی که  وجودشون روح، جسم و حتی قلبت و به آتیش می

 ...اسذارن یه خاکستر ذوب شدهازت باقی می

دونم چند بار تا حاال ذهنم خاطرات  دونم چند ساعته که گذشته، نمینمی 
مرورش من نگران و  دونم که با هر بار این چند روز رو مرور کرده اما خوب می

شم چرا که از تکرار نشدن این خاطرات و نساختن خاطرات  تر مینگران
 !ترسم جدید می

سرم رو به دیوار سرد پشت سرم تکیه دادم و چشم بستم و مثل تمام این   
 .چند ساعت غرق یکی از خاطراتم شدم

 

 :گمدوزم و میی سرحالش مینگاه خیره و خندونم و به چهره ”

 .نوبت توئه حاال _
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 :گهای میاش میذاره و با حالت بامزهدستش رو زیر چونه 

 .اگه ماشین بودی، آئودی بودی  _

  :خندمریز می 

 حاال چرا آئودی؟ _

 :زنه کنه و با اون حالت دلبرش لب میسر کج می 

 .چون ماشین موردعالقمه و از نظرم جذابترین ماشین دنیاست _

کشمش توی  برم و با یه دست میدست جلو میشه و  تر میلبخندم عمیق 
 .بغلم

زاره و خودش روی  هام میزنه و دستاش و دو طرف شونهجیغ خفیفی می 
 .شینه پام می

 پس از نظرت من جذابترین مرد روی زمینم دیگه نه؟  _

 :زنهلبخند شیطونی می

 !ترین البته بعد از تامترین و دوست داشتنیجذاب _

 :گممیاخم میکنم و گیج  

 !تام؟ _

 :خندهریز می 

گم دیگه؛  اون جذابتریِن جذاباس ناسالمتی اولین  تام هاردی جونم و می _
 !هاکراش زندگیم بوده

 :گمکنم و با حالتی حسودوار میاخم کمرنگی می 
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 !پس برو با همون هاردی، ببخشید تام جونت  _

 :بوسه ام و میسر جلو میاره و گونه 

عاشق آئودی خودمم حتی اگه پورشه بهتر باشه و هر  خوام... من  نمی _
 .چندتا جذابتر ازش وجود داشته باشه 

  :زنمکنم و لب میگاه میهام رو کنار پهلوهاش تکیهدست 

 .عسل خانومکنما شیرینی چپت میانقدر دلبری نکن مگرنه یه لقمه_

  :گه خنده و با ناز میدلبرترمی 

 نوبت توئه که بگی اگه ماشین بودم چی  ها حاالخوبه... جای این حرف_
 .بودم

 :زنملبخند بدجنسی می 

 .معلومه رنو بودی  _

 :کنههاش رو گرد میچشم 

 از این جدیدا؟  _

 :کنمنوچ بلندی می 

 !نه از این قدیمیا؛ زیبا بغلی مطمئن _

های  ره برای این حالتکنه و من دلم ضعف میهاش و چپ میچشم 
 .اشبچگونه

 .جان هام لوچ شد بانمکگیت چشمزهاز بام _

 :خندمریز می 
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 .از نمک زیادمه دیگه؛ آخه نمک برای چشم ضرر داره_

 :گههای باریک شده میگیره و با چشمکنار بازوم و نیشگون می

 .خب حاال نوبت توئه آقای با نمک _

 :زنمگیرم و همونجا لب میکنم و گردنم رو نزدیک گردنش میسر کج می

 !اگه میوه بودی، سیب سرخ _

 .زنمای میکنم و لبخند پیروزمندانهلرز خفیفش و حس می 

 :صداش هم مثل تنش لرز داره 

  !سیب سرخ؟  _

 :کنم بوسم و زمزمه میرگ گردنش و می

انگیز که  انگیز؛ اونقدر خواستنی و وسوسهاره همونقدر خواستنی و وسوسه _
 .زنمبه خاطرش قید بهشت و می

 :کنه هام زمزمه میمیکشه و خیره توی چشمگردن  

بودن توی بهشت و جهنم چه فرقی داره وقتی مقصد آغوش تو باشه که   _
  ...بهشت ابدیمه

 .بوسم ش رو میهای سرخبرم و لبطاقت سر جلو میبی

 "...گفت بهشِت ابدی قطعا آغوش یاره راست می 

_Mr. Kiani 

 «آقای کیانی؟»

تار نگاه کردمچشم باز کردم و به پرس  : 
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_ Yes? 

  «بله؟»

_Please go to the room at the bottom of the corridor, waiting 
for Dr. 

 «.بفرمایید برید به اتاق ته راهرو اقای دکتر منتظرتونن»

 .نگاه متعجبی به در اتاق عمل انداختم 

ن؟ یعنی نبات رو آوردن بیرون و من حواسم نبوده یا فقط دکتر اومده بیرو   

 :مستاصل خیره شدم به پرستار 

_Is my lady okay? Is the operation over? 

 «خانومم خوبه؟ عمل تموم شد؟»

 :سر تکون داد 

I'm not aware; Go to the doctor's room. 

 «.من در جریان نیستم؛ برید به اتاق اقای دکتر »

 .رسوندمسر تکون دادم و با قدمای بلند خودم و به ته راهرو  

 .ی ورود داد وارد شدمای که اجازهدو تا تقه به در زدم و با صدای مردونه

ای بهم انداخت و من هول شده به جای سالم یا هر چیز  دکتر نگاه جدی 
  :ای گفتمدیگه

_How is my wife? 

 «خانومم خوبه؟_»
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 :دکتر به صندلی جلوی میز اشاره کرد 

_please have a seat. 

  «.بشینید  بفرمایید »

 .خودمو تقریبا روی صندلی پرت کردم

_Doctor, how is my wife? When did the operation end? Why 
didn't you take him out of the operating room? 

دکتر خانومم خوبه؟ عمل کی تموم شد؟ چرا از اتاق عمل بیرونش   »
 «نیاوردید؟

 :ددکتر سرش رو با آرامشی تصنعی سر تکون دا 

_The operation was successful, she did not suffer any spinal 
and nerve injuries and the tumor came out of her head. 

ای بهش وارد نشد و  عمل موفقیت امیز بود هیچ اسیب نخاعی و عصبی»
 «.تومور از سرش خارج شد 

 :لبخند پر از ذوقی زدم و گفتم 

_Really? 

 «واقعا؟ »

_yes,but... 

 «...آره اما »

 :کرد این اما و نگاهش اذیتم می 
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_but what? 

 «اما چی؟»

_Your wife is in a temporary coma due to shock and her weak 
body ... We transferred her to the ICU room.The forty-eight 

hours ahead are very important to us. If his level of 
consciousness rises, he will regain consciousness. If not, 

frankly, there is no hope! 

خانومتون به خاطر شوک و بدن ضعیفش به کما رفته انتقالش دادیم به   »
یو. این چهل و هشت ساعت پیش رو برای ما خیلی مهمه. اگه  سیاتاق آی

سطح هوشیاریش باال بیاد به هوش خواهد اومد اگر نه که بذارید رک بگم  
 «!هیچ امیدی نیست 

ی سرم ولوله به پا کرد؛  حس کردم اشتباه شنیدم تنم یخ زد و خاطرات تو
هام سیاهی رفت و من موندم و سیاهی  تابی کرد و چشمقلبم توی سینه بی

 !مطلق

 

 

*** 

 

ی توی دستم دوختم و همزمان با انداختن  نگاه گیج و سردرگمم رو به برگه
ای که ممکن بود  اش کردم؛ نامهخودم روی تخِت نبات شروع به خوندن نامه

 !کشت از دختری که نبودش من و میبشه آخرین یادگاری من  
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خونی به احتمال  دونم حاال که داری این نامه رو میامیرعلیِ عزیزم سالم؛ می"
امیز بوده باشه و  زیاد من توی این دنیا نیستم یا حتی اگرم عملم موفقیت

زنده مونده باشم هنوز به هوش نیومدم و حاال تو برای استراحت برگشتی  
  .ام و تحویلت دادهمن نامههتل و البی

رسه اما من زیادی نگران  ای به نظر میدونم نامه نوشتن برات یکم کلیشهمی
ی این نامه  خوام به وسیلهترسم از واکنشات پس میتو بعد از خودمم و می

نموندم یا حتی اگه قدرت تکلم و حرکتم و   بهت بگم اگه من مُردم... اگه زنده
 !ندگی کن از دست دادم تو به جای من ز 

خوام بگم اگه روزی روزگاری نباتی توی این دنیا نبود تو به خاطرش نفس  می 
 ...بکش و ارزوهاش و زندگی کن 

مبادا به خاطر من غصه بخوریا؛ االن که من دارم این نامه رو با چشمای پر   
ترین ادم دنیام! تو به من  کنم خوشبختنویسم حس میاز اشکم برای تو می

شون دادی که ارزوش و داشتم... من توی این یک ماه کنارت  ای و نزندگی
جوری زندگی کردم که حتی اگه بمیرمم هیچ رویایی ندارم. پس زانوی غم  

ی به قول خودت  پرسی پس دخترهبغل نگیر و مثل کوه قوی باش! می
گم این اشکا به خاطر اینه  خوشبخت این اشکات برای چیه و من بهت می

رو نبینم... ممکنه دیگه نداشته باشمت و من فقط همین  که ممکنه دیگه تو 
 ...یه غصه رو دارم. این که چرا یه عمر کنارت نبودم

 .بعد از من تو به جام زندگی کن 
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یه دختر و پیدا کن که لیاقتت و داشته باشه و باهاش ازدواج کن! به جای   
باشیا...  من دوستش داشته باش اما مبادا بیشتر از من دوستش داشته 

 !کنه مگرنه روحم میاد دنبالش و خفتش می

ی دیوونه اما من  خندی که چی چرت و پرت نوشتی دخترهالبد االن داری می 
 ...ام... حق نداری هیچ زنی و بیشتر از من دوست داشته باشی کامال جدی

 .جوری که من رو بوسیدی ببوسی یا حتی نوازش کنی  

نده بدون و هیچوقت خاطراتمون و فراموش  ازدواج کن اما من و توی سرت ز  
  !نکن

گم اصال معلوم نیست با خودم  دونم چرا دارم چرت و پرت میخودمم نمی
چند چندم تو توجه نکن و فقط خوشبخت شو حتی اگه الزم بود من و  

 ...ها و نوازشات و برای یه زن دیگه خرج کنفراموش کن و بوسه

 .شه بدم لوس می خب زیادی حرف زدم دیگه اگر ادامه 

ی خداحافظیم و که توی ساک گذاشتم به دست  در اخر ازت میخوام نامه 
جون و آقاجون و جانا برسونی و بهشون بگی که چقدر دوستشون  خانوم
 .داشتم 

راستی االن مطمئنم که با خوندن خط قبل یه اخم بزرگ کردی و با خودت   
بزار یه چیزی و  گی پس من چی؟ فقط اونا رو خیلی دوست داری؟ می

یواشکی بهت بگم؛ من تو رو بیشتر از همه دوست دارم... حتی بیشتر از کل  
 .های آسمون و آبای اقیانوسستاره

دونه...  ی زندگیش میدار همیشگی تو دختری که تو رو معجزهدوست 
 "!شیرین عسلت
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ه  ام پیچیدهام رو روی هم فشار دادم و با درد و غم عجیبی که توی سینهپلک
کشید  ای که دست خط زیبا و قطرات اشکش رو به رخ میبود خیره به نامه

 :لب زدم

دونی تو نباشی من  ی دیوونه نامه نوشتنت چی بود؟ مگه نمیدختره _
 !میرم که من و حواله دادی به بعد از خودت؟می

ام توی کل اتاق  هق مردونههام راه خودشون رو پیدا کردند و هقاشک 
 .پیچید

از وقتی برای عوض کردن لباس و برگشتن به بیمارستان به هتل اومده بودم   
 .و با این نامه مواجه شده بودم بند دلم پاره شده بود 

داد و ممکن بود صاحب و  ای که بوی خداحافظی میترسیده بودم از نامه 
 ...نامه و صاحب قلبم هیچوقت دوباره بهم برنگرده 

 .گذاشتم نامه رو بوسیدم و روی قلبم  

از اون هفتاد و دو ساعتی که دکتر گفته بود بیست و چهار ساعت گذشته   
بود و حاال فقط چهل و هشت ساعت مونده بود؛ چهل و هشت ساعتی که  

 .ی مرگ و زندگی بود برای من فاصله

دونستم بدون نبات یه پوچ مطلقم؛   تونم... میدونستم بدون نبات نمیمی 
م چون بعدی وجود نداشت! اگر دکتر حرف از  کردپس به بعدش فکر نمی

گرده قطعا قلبم از  گفتن نبات دیگه برنمیزد اگر بهم میقطع امید بهم می
 !ای هم وجود نداشت کار میوفتاد و دیگه امیرعلی

 .بالشت نبات و از زیر سرم بیرون کشیدم و به آغوش کشیدم 
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رت اینکه ممکن بود  هنوزم پر بود از عطر موهاش... قلبم تیر کشید از حس 
  .دیگه این عطر و بو نکشم و تن نحیفش و به آغوش نکشم

 ...اش نرماز اینکه دیگه با حرص دادنش به خنده نیوفتم و بعد قربون صدقه

ی  ها خاطرهبا حس بوی عطرش کمی آرامش گرفتم و مثل تموم این ساعت 
  .نزدیک اما دوری توی سرم شکل گرفت 

 

م رو روی اندام جذابش باال و پایین کردم و لبخند  انگاه خیره و گرسنه"
ای روی لبم نشست؛ انگار سنگینی نگاهم و حس کرد که حوله رو روی  کجکی

 .سرش پیچید و به سمتم برگشت 

 :ترشد. غرید اش لبخندم پررنگبا دیدن چشمای گرد شده 

 !اصال اونطوری بهم نگاه نکن _

م رو به تاج تخت چسبوندم و با  ام بلند نشه خودلب گزیدم تا صدای خنده
 :همون نگاه خیره و صدایی که به خاطر خوابالودگی بم شده بود لب زدم

 !چجوری نگاه نکنم؟ _

کرد چند قدم  ی کوتاهی که دور تنش دلبری میاز جا بلند شد و با اون حوله 
 .نزدیک تخت شد 

گرگ   خوای این حوله رو از تنم بکشی و مثل یهاینجوری که انگار می _
 !گرسنه بهم حمله کنی

خیز طول تشک رو طی کردم و فاصله  ام رو از تاج تخت برداشتم و نیمتکیه 
ی یه بغل باهام فاصله داشت... من روی  رو کم کردم. حاال اون به اندازه

 .تخت نیم خیز و اون ایستاده بود
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 !رفتی حمومنباید تنهایی می _

 :ابرو باال داد 

 !بود جناب از دیشب بدنم کوفته _

 :ی لبم و گاز گرفتم و با لحن اغواگری گفتم گوشه 

 !یعنی دیشب بهت بد گذشت؟ _

  .هاش به سرخی زد و نگاهش فراری شد رنگ گونه 

 :دوباره تکرار کردم

 بد گذشت؟  _

  :ام خیره بود لب زد لب زیر دندون کشید و با نگاهی که حاال روی گونه 

 !نه_

 نه چی؟ _

 !خوب بود _

 !برمت؟چرا تنها رفتی حموم؟! مگه نگفتم صبح خودم میپس  _

 :نگاه باال اورد و نگاهش روی چشمام نشست  

 .خجالت کشیدم _

لبخند آروم و پر لذتی روی صورتم نشست و دلم با شنیدن لحن خجول و  
  .محجوبش زیر و رو شد

هاش  شیطنتاین دختر با تموم دخترهای زندگیم فرق داشت؛ اون با تموم 
 .بکر و جذاب بود
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ای کشید و روی  هوا روی تخت کشیدمش؛ جیغ خفهدست بلند کردم و بی 
اش کنار رفته بود تنش روی تنم من و  تنم افتاد. حاال حوله از روی باالتنه

 .تر از همیشه میکردداغ

 .اش و بوسیدم؛ تقال کرد روی گونه 

  .امیرعلی تازه از حموم اومدم  _

 :ردمنوچ بلندی ک 

کنم بعد از  برمت حاالم به حرفم عمل میبه من چه! من گفتم خودم می _
 .برمتاین که گرسنگیم برطرف شد خودم می

 :ام کوبید؛ مچ دوتا دستش و گرفتم. غریدمشتش و روی سینه 

 !دیشب بس نبود؟ من جون ندارم دیگه! مگه بیش فعالی آخه؟ _

 :ریزخندیدم 

 .لم؛ حاالم ناز نکنمن برای تو همیشه بیش فعا _

  :لب گزید  

  !یعنی نازم خریدار نداره؟_

 .هوا لباش و به کام کشیدمدلم ضعف رفت برای لحن لوسش و بی

 ".هام نرم شد و دوباره تو آغوش هم غرق شدیمبا حس بوسه 

 

 .با یاد اون خاطره اشک ریختم و از جام بلند شدم 
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رسیدن به بیمارستان فقط  لباس عوض کردم و حین بیرون رفتن از هتل تا 
  :یه جمله رو تکرار کردم

 !شی شیرین عسلم... من مطمئم تو خوب می_

 

*** 

 |جانا |

 

 

ها ایستاده بود دوختم و  ام رو به مرد درشت هیکلی که کنار پلهنگاه خیره
 :گفتم 

 کی میان پایین؟  _

  :روش اشاره کرد های روبهبا احترام سر تکون داد و به مبل 

 .بفرمایید بشینید خانوم، گفتن بگم تا چند دقیقه دیگه میان _

ها رفتم و کنار ایلیا که انگار به این  آروم سر تکون دادم و به سمت مبل 
ها عادت داشت  شرایط و غیرصمیمی بودن توی خونه و بودن محافظ

 .نشستم

 .ام زد لبخند آرومی به صورت گرفته 

ی  اس.  البد جلسهد عین همدیگهکنی؛ کارهای من و عمونوی عادت می _
  .مهمی با آدماش داره

 :ها گفتم سرتکون دادم و خیره به پله
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ی کسی که پدرمه  دونی چیه؛ من اینجا توی خونهالبد مهمه ولی می _
 .کنماحساس غربت می

 :دستش و روی دستم گذاشت و با همون لحن مالیم گفت  

 .کنی عادت می _

  .وبیده شدن در بلند شدلبخند آرومی زدم که صدای ک 

شوکه به سمت در ورودی نگاه کردم و خیره موندم به حسامی که با حرص  
 :ها رفت. صدای ایلیا توی گوشم نشستبه سمت مرد محافظ و پله

 .اعصابه این یارو چقدر بی_

 :حواس زمزمه کردمهوایی زدم و بیلبخند بی

 .اعصاِب جذابهمیشه همینه؛ بی _

 !چی؟_

 :گزیدم و امیدوار فکر کردم که ایلیا نشنیده پس گفتملب 

 !هیچی_

نگاهم زوم حسام شد؛ این چرا اینجوری در و بست؟ یعنی دست ایلیا رو  
 !روی دست من دید و حسادت کرد و به این خاطر این واکنش رو نشون داد؟

مردِ محافظ با دیدن حسام لبخند کمرنگی زد و از جدیت چند دقیقه پیش   
 .د خارج ش

 چطوری پسر؟  _

  .قربونت داداش مثل اینکه رییس با من کار داره _
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آره ولی فعال داره با شکور حرف میزنه گفت اومدی بگم منتظر بمونی تا  _
 .صدات کنه 

 .هایی محکم به سمت ما اومدحسام آروم سرتکون داد و با قدم 

روی ما  روبهمن کنار ایلیا روی مبل دونفره نشسته بودم و اون روی مبل 
 .ها نشست پشت به پله

تونستم  رفت و من نمیخود به سمتش میام خودبهنگاه لعنت شده 
اش معلوم  افسارش و بکشم. سرش پایین بود و فقط رگ گردن سرخ شده

 .بود

انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد که باالخره نگاه باال آورد و خیره شد توی   
هاش برام عادی  ت نگاه توی چشمهام. دلم هری ریخت... هیچوقچشم

 !نمیشد... هیچوقت

 .نگاهش انگار زهر داشت و هر آن ممکن بود من رو بکشه  

خواد  کرد؛ نگاهش شبیه عقابی بود که میای نگاهم نمیمثل هیچوقِت دیگه 
 !یه طعمه رو تیکه تیکه کنه

 .لب گزیدم و نگاه گرفتم 

باشم این چرا اینجوری نگاه   معلوم نیست چشه... به جای اینکه من طلبکار 
  کنه؟ یعنی غیرتی شده؟می

 .ام رو پس زدم و روم و به سمت ایلیا برگردوندمافکار امیدوارکننده

کنه یا نه!  و چه کسی از ایلیا بهتر کردم ببینم حسادت میباید امتحان می
  .برای نقش بازی کردنم

 .اشهایلیا سرش توی گوشیش بود و یه لبخند عمیق روی لب
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 زنی نه؟ره که اینجوری لبخند میات میالبد داره قربون صدقه _

 .به سمتم برگشت و گیج نگاهم کرد  

 چی؟  _

 :به گوشی اشاره کردم 

ات میره که اینجوری ضعف کردی! گم البد گرل فرندته داره قربون صدقهمی _
 مگه نه؟ 

شمام گرد  ام انداخت؛ چ ای دور شونهریزخندید و دستش و با ژست صمیمی 
 :شد و اون بیخیال گفت 

 !نه عزیزم مادرمه ولی توام لحنت پر از حسرت بودا  _

  :چشم ریز کردم و با بدجنس طوری که حسام بشنوه لوس گفتم  

کردم از دستت دادم؛ پس خیالم راحت باشه مادرته مگه  آره داشتم فکر می_
 نه؟

 .ام رو بیشتر فشرد بلند خندید و شونه 

ای و سریع با ادم  ها مثل خودم پایهراره خیلی خوش بگذرهدختر با تو ق _
 .اخت میشی 

لبخند کمرنگی زدم و قلبم از هیجان لرزید و این هیجان به خاطر ایلیا که نه  
به خاطر سنگینی نگاه حسامی بود که چهارچشمی زل زده بود به ما و خشم  

 .نگاهش و با تموم وجود حس میکردم 

گفت بذار حسادت کنه! هر  طوری که انگار می دلم یه طوری شده بود؛ یه 
کشیدم و اینطور  ام میهای ایلیا رو از دور شونهای بود دستی دیگهلحظه

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

دادم اما حاال یه کرم افتاده بود توی وجودم و دلم رو  صمیمی جوابش رو نمی
 .کرد تا یه کاری کنم حسادت کنهزیر و رو می

 آقا شما فندک داری؟  _

حرص حسام بود که این سوال و رو از ایلیا پرسید انگار  صدای پر از  
 .خواست حواس ایلیا رو از من پرت کنه و یه طوری اعالم وجود کنهمی

ی من کشید. دست توی جیبش کرد و  ایلیا خونسرد دستش و از دور شونه
  .فندکی بیرون کشید 

 .اره بیا داداش _

نگاه لعنتیم دوباره   حسام فندک رو از دستش کشید و سیگاری روشن کرد؛ 
شد و مغز  زوم شد روش... جوری به سیگار پک میزد که قلبم زیر و رو می

 !کرد کاش من جای اون سیگار باشم معیوبم آرزو می

 .جالب بود اما فقط برای لمس شدن توسطش حاضر بودم سیگارش باشم 

انقدر با اون پک زدنا و ژست سیگار کشیدنش جذاب شده بود که اگر   
اش  بردم و سرم و روی سینهکردم به سمتش هجوم میرو کنترل نمی خودم

 .ذاشتممی

 !خوردیش که  _

 .نگاه متعجبم روی ایلیا نشست؛ لبخند کمرنگی زد و پر شیطنت نگاهم کرد  

 !یعنی فهمیده بود؟ 

 فهمیده بود که من یه تیکه از وجودم گروی این مردِ لعنتیه؟ 

 ام انداخته بود؟دست دور شونهیعنی فهمیده بود و از قصد 
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خواستم سواالی توی ذهنم رو بپرسم که صدای سالم پر شوق نوید توی   
 .گوشم نشست و دهنم بسته شد 

 .سالم _

ی سرحال نوید لب  لبخندی کمرنگ و تصنعی روی لب نشوندم و رو به چهره
 :زدم

 .سالم _

ت در خروجی  حرف به سمها پایین اومده بود بیمردی که همراهش از پله 
 .رفت

 .ی کاری مهم بودببخشید معطل شدید یه جلسه _

 :ایلیا آروم سر تکون داد  

 .سرت عموجان؛ هر چند که این دخترت فقط غرغر کردفدای _

هوا طبق عادت همیشه که با آرنج توی شکم نبات  هام گرد شد و بیچشم 
 !کوبیدم با آرنج توی شکم ایلیا کوبیدممی

 !لعنت  بر آدم دروغگو _

  :خم شد و همونطور که با درد میخندید لب زد 

 !بشمر_

خیال  تازه فهمیدم چیکار کردم که خجول شدم و لب گزیدم؛ ایلیا اما بی 
  .اش با ذوق نگاهمون کرد و لبخند عمیقی زدخندید و نوید با دیدن خنده

 !آقا با من کاری داشتید؟_
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کرد؛ انگار تازه وجودش رو  صدای جدی حسام حواسمون رو به سمتش پرت  
 .به خاطر آوردیم 

ها  نوید به سمتش برگشت و با همون لبخندی که روی لبش بود به پله 
 :اشاره کرد

 .اصال حواسم به تو نبود پسرجان بیا بریم باال کارت دارم _

 .به سمت ما برگشت 

 .یه کار کوچولوی دیگه هم دارم؛ یکم منتظر بمونید سریع میام بریم _

 .م سرتکون دادم و دوباره روی مبل نشستم آرو 

 .ی باال رفتنهایی محکم به سمت طبقهنوید همراه حسام با قدم 

ترین ادمای زندگیم  از پشت بهشون خیره شدم؛ این دوتا مرد دوتا از مهم 
رفتند در باطن با هم دشمن  شده بودند؛ هر چند که هم قدم با هم راه می

 .انتقام بود بودند به خصوص حسام که درپی

 !چند وقته؟ _

 .با صدای ایلیا به خودم اومدم  

ی پنج انگشت  امون به اندازهبه سمتش برگشتم؛ کنارم نشسته بود و فاصله 
 .بود

 !چی چند وقته؟ _

 .ها اشاره کرد به پله

 !چند وقته که دلت گیرِ اون آقای بدعنقه؟ _
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ن که با نگاهام و  ابروهام باال پرید و ضربان قلبم تند شد؛ لعنت به م 
  .سوتیام دستم رو شده بود

 :خودم رو به اون راه زدم

 گی؟ کدوم آقا؟ چی داری می _

  .لبخند کمرنگی زد و شیطون ابرو باال انداخت  

خوای بگی اون نگاهایی که از دم در شروع شد و اینجا زیر چشمی  یعنی می_
هن خالق  شد و اون کرم ریختنا برای جوش آوردن خونش همه توهمات ذ

 منه؟ 

 :لب گزیدم و اخم کردم 

 ...گی؟ حالت خوبه؟ من کی به حسام نگاهچی داری می _

گفت من هر وقت  حرفم رو خوردم و زبونم و گاز گرفتم؛ نبات راست می 
  .دادمشدم و بدترین سوتیا رو میترین آدم دنیا میکردم خنگهول می

  :اشو کنترل کرد ایلیا خنده

 !حسامه؛ اسم قشنگیه نه بابا پس اسمش_

  :ترسیده لب زدم 

 .اونجوری که به نظر میاد نیست _

 .لبخندش کمرنگ شد و دست روی دستم گذاشت  

 کنی؟ چرا ترسیده نگاهم می _

 :انگارحرف ذهنم و خوند که خودش ادامه داد 
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  .گمنترس به عمو نمی _

 :بغض کردم

 !اگه بگی ممکنه یه بالیی سرش بیاره  _

 :ابروهاش باال رفت 

 !انقدر دوستش داری؟  _

ی  هام رو باز و بسته کردم و جوابی ندادم. دوست داشتن؟ من دیوونهپلک 
اون مرد بودم... اگر دوست داشتن شبیه دریا بود حِس من به حسام شبیه  

 .تر از دریا اقیانوس بود... هزاران برابر بیشتر و عمیق

 :با لحنی جانسوز گفتمسرم رو به پشتی مبل تکیه دادم و  

 .کار بشه یا بالیی سرش بیادخوام از کار بیبه بابام نگو؛ نمی _

دسِت ایلیا هنوز روی دستم بود؛ صداش شبیه یه حامی توی گوشم   
 :نشست

ها!  رهخیالت راحت؛ ولی خودمونیما اون دوست عزیز هم دلش برات می _
چپ کرد بود. چشماش  ی یکم دیگه اگه بابات نیومده بود من و یه لقمه

خوان ازش بگیرن و  شبیه آدمی بود که انگار عزیزترین آدم زندگیش رو می
 !اون قراره به اون گیرنده حمله کنه 

 :تلخند روی لبام نشست سرم و کج کردم و نگاهم و به صورتش دوختم 

عزیزترین؟! فکر نکنم... وقتی فهمید دختر نویدم بهم گفت برم دنبال   _
 .زندگیم

 :وهای ایلیا باال رفتابر  
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 مگه اینجا باهاش اشنا نشدی؟  _

کنه اما وقتی فهمید  دونستم برای بابام کار مینه از قبل با هم بودیم؛ نمی _
 .نوید پدر من  و رییس اونه بهم گفت برم دنبال زندگیم

  :اخم کرد  

 !چرا؟_

 .گفتملب گزیدم؛ نباید چیزی از انتقام می

تونه  چون من دختر رییسشم... چون اون نمیچون کارشون خطرناکه...   _
 !این کار و ول کنه و هزارتا دلیل مسخره 

 :هامخیره شد توی چشم 

شناسم  اما نگاهش بهت فرق داشت... من غیرت و حسادت یه مرد و می _
تونم قسم بخورم که اگه بیشتر حسادت کنه  این پسر دوستت داره! حتی می

 .گرده سمتتیشه از این کارش و برمپشیمون می

 :سرم رو از پشتی مبل برداشتم و شونه باال انداختم  

 ...دونیبعضی اومدنا دیره؛ می _

 :دست روی قلبم گذاشتم و ادامه دادم 

خوام براش بمیرما اما زخمایی که  زنه... میبینمش قلبم تند میهر وقت می_
تونم  من می ذاره بخوام برگردونمش.به قلبم زده زیادی زیاده و دردشون نمی

 ...کنهاز دور دوستش داشته باشم نزدیک که میاد فقط زخمیم می

 :لبخند کمرنگی بهم زد و با یه حالتی که انگار حرفام و درک می، کنه گفت 
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زنه مشخصه اما یه چیزی رو یادت نره تنها مرهم زخمات  اینکه زخم می _
 .همونه که زخمیت کرده 

  :سر تکون دادم 

 گی دردم از یار است و درمان نیز هم؟ مییعنی _

  :لبخندش عمیق شد  

تونم قسم بخورم که این آقای درد و درمان اگه یکم حسادت  دقیقا و من می_
 .عشق زندگی پوچهگرده؛ بچزونش اما بعد ببخش چون بیکنه برمی

 :نفسم و آه مانند بیرون دادم  

 !توام عاشقی؟ _

 :دستش رو توی موهاش کشید  

 .و بیخیال تو برس بهشمن  _

 :تلخند زدم 

خواد موقعیت  ریم سفر اون از کجا میحسادت کجا بود؟ ما االن می _
 حسادت کردن داشته باشه؟ 

 !خب بریم _

 .با صدای نوید حرفم نصفه موند از جا بلند شدیم 

ای مرموز پشت سر نوید ایستاده بود و عین عقاب بهم زل  حسام با چهره 
 !زده بود 

 .ه سمت حسام برگشت نوید ب 
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 .تو رانندگی کن! همه با ماشین من بریم _

 .حسام سوییچ رو ازش گرفت  

 :اینم میخواست بیاد؟! انگار نوید تعجب ما رو دید که گفت 

یه سری مسائل پیش اومده و به نظرم مناسبه که یه فرد قابل اعتماد مثل   _
 .حسام توی این سفر همراهمون باشه

های گرم ایلیا به  خوشحالی درونم نشست که نفسقلبم لرزید و حس   
 :همراه صداش کنار گوشم نشست 

 .بیا اینم موقعیت؛ قراره پدر این آقای درد و درمان و در بیاریم _

توجه به نگاه برزخی حسام که به من و ایلیا بود به  لبخند کمرنگی زدم و بی 
 :های شیطونش گفتم سمتش برگشتم و خیره توی چشم

 !مدمت گر  _

 

*** 

 |کلدانای|

 |قبلودوسالبیست|

 

 :جا کرد و حین تکان دادن شیشه شیر گفتگوشی تلفن را در دستانش جابه

 .جان نوید برسه راه افتادیم مامان _

 :صدای گوهر پر از شور و شعف شد  
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 .واش بار گذاشتمرسید دیگه؟ شام براتون ترشهباشه عزیزدلم تا شب می _

های مادرش آب  واشبست و با تصور طعم ترشهنارین با لذت چشم  
 :دهانش را قورت داد 

 .ام شد که آخه گوهرجونموایی از االن گشنه _

 .مزه نریز... زود بیاید منتظرم؛ دلم برای اون قند و عسل یه ذره شده _

 :نارین نگاه پر از محبتش را به نبات غرق خواب دوخت و گفت  

دل آزار؟ حاال دیگه بینمون فرق میذاری  نو که اومد به بازار کهنه شده  _
 !مامان خانوم؟

 :گوهر ریز خندید 

شه نارین ولی با اینکه کال سه ماهشه و من تا دوماهگی  باورت نمی _
شه...  پیشش بودم و االن فقط یه ماهه ندیدمش دلم براش زیر و رو می

این   گن بچه گردوئه نوه مغز گردو من کامال بهش ایمان آوردم...دیدی می
 !مغز گردو انقدر شیرینه که نگو

ی مادر و فرزندش لب گزید و در دل افسوس خورد که نارین با ذوق از عالقه 
ی نوید هم اینگونه نباتش را دوست داشتند نه اینکه چون  ای کاش خانواده

ی آنها فرق داشت  پسر نبود لبخندهای مصلحتی بزنند؛ البته که نوید با همه
 .رفت و از نظر نارین همین کافی بودش در میو جانش برای نبات 

  .من دیگه برم تا شما بیاید یه دستی به سر و روی خونه بکشم_

 .جان به بابا سالم برسون فعالباشه مامان_

 .در پناه خدا  _
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تلفن را کنار گذاشت و شیشه شیر را از کنار میز تلفن برداشت و دوباره آن   
از ولرم بودنش به سمت نبات غرق خواب  را تکان داد و بعد از مطمئن شدن

 .رفت و او را در آغوش گرفت 

دخترک زیادی شیرین بود درست مثل اسمش؛ نگاهش صورت غرق خوابش   
ای از  اش تکان خورد. این کودک تکهرا کاوید و حس کرد چیزی در سینه

 .داشتوجودش بود و او را از تمام دنیا بیشتر دوست می

دار  دت کرده بود؛ هر چند که چندین سال مانع بچهبه زندگی با نوید عا  
 .شدنشان شده بود و نبات هم ناخواسته بود اما به زندگی با او خو گرفته بود 

ای در کار نبود اما خیلی وقت بود که وقتی  به او وابسته بود و دلبستگی 
کرد؛ خیلی وقت بود که در  اش با نوید فکر میبست به آیندهچشم می

 .کرداش نمیفل کرده بود و یادی از مرد چشم مشکی گذشتهقلبش را ق

اندازه مورد  زندگی با نوید خوب بود... رفاه داشت... آرامش داشت و بی
گرفت اما خب همیشه و همه جا خألیی در وجودش بود  محبت نوید قرار می

گرفت... خألیی که خود روی منشأش سرپوش  که و آرام و قرار را از او می
 !تگذاش می

هایی  چند باری از خانواده نوید شنیده بود که نوید در دوران مجردی شیطنت
 .داشته اما از وقتی با او زیر یک سقف بود یک بار هم خطایی ندیده بود

شیشه را داخل دهان نبات گذاشت و با دیدن دخترکش که غرق خواب شیر  
 .زد لبخند عمیقی زدرا مک می

صدای باز شدن در بلند شد و پشتش   هنوز چند دقیقه نگذشته بود که
  :صدای نوید درون خانه پیچید 

 خانوم خونه کجایی؟ پس چرا نمیای استقبال؟_
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 :لبخند کمرنگی زد و با صدایی ارام لب باز کرد 

 .دم بیانبات خوابه دارم بهش شیر می _

 .اش لبخند عمیقی زدی زندگینوید وارد پذیرایی شد و با دیدن دو فرشته 

 .جونم زندگیای من و ببین آخه ای _

 .جلو رفت و اول پیشانی نبات و بعد لبان نارین را بوسید 

 .آخیش دلم آروم گرفت _

 .نارین نبات را در آغوش او گذاشت  

  .خسته نباشی؛ مراقبش باش بیدار نشه من برم حاضر بشم _

  از االن بریم؟_

 :نارین اخم کرد 

 .رسیماه بیوفتیم شب میآره شام منتظرمونن دیگه؛ االن ر  _

  .امآخه من خسته _

شد بهانه  تر شد؛ نوید هر بار حرف روستا رفتن میاخم نارین پررنگ
گرفت اما این بار نارین قرار نبود کوتاه بیاید چون دلتنگ روستای بچگی و می

 .اش بودی پدرشخانه

ی  گبهت گفتم یه امروز و نرو سرکار که خسته نشی. حاال اومدی می _
ام؟ به خدا نوید اگه امروز نریم دیگه نه من تو! تا یه هفته هم باید  خسته

 .روی کاناپه بخوابی از من گفتن بود 

 .نوید با لذت به غرغرهای او گوش سپرد و لبخندی پر عشق نثارش کرد  
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 .خیلی خب خانوم غرغرو؛  سر به سرت گذاشتم برو حاضرشو بریم _

ی "یکی طلبت" به سمت اتاق خواب  زمهنارین لبخند ملیحی زد و با زم 
 .رفت

اش راه  بعد از برداشتن وسایل برای سفرِ چند روزه به سمت روستای پدری
افتادند. روستایی که از نارین یک نارین دیگر ساخته بود... روستایی که پر از 

 .انگیز بودهای جذاب و غمخاطرات ریز و درشت و عاشقانه

بیدار شد و هر بار برای شیر دادن و عوض  در طول مسیر نبات چندبار  
 .کردنش کمی متوقف شدند

کرد همه چیز  نزدیکای هشت شب بود که روستا رسیدند. نارین حس می
برایش عادی خواهد بود و گذشته در سرش شکل نخواد گرفت اما با ورود  

ماشین به روستا قلبش یک حالی شد! انگار نفس کم آورده بود و تپش  
 .داد اش مینفسیبیقلبش خبر از 

نُه سال بود که پا در آن روستا نگذاشته بود، نُه سال بود که هر بار مادر و   
 .پدرش به دیدنش آمده بودند و او هیچوقت به این روستا نیامده

ی غریبی بود برای حال آن لحظاتش... او انگار که داشت مرگ را  دلتنگی واژه 
 !کردتجربه می

ود و نوید به رو به رو چشم دوخته بود و هیچ یک  نبات در آغوشش خواب ب 
 .سوخت خبر نداشتنداز آتشی که در وجود نارین می

های دورش در سرش شکل  با ورود به روستا چشمان مشکی مردی سال
دانست او  دانست حسینش دیگر در این روستا نیست؛ میگرفته بود. می

مراه مادر و  ست به شهر رفته، درست بعد از فوت پدرش ه هم مدتی
همسرش به شهر رفته بود. از مادرش شنیده بود که یک پسر دارد و آن روز  
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چقدر سوخته بود! آن هم سوختنی که به ناحق بود و ربطی به او نداشت...  
دانست این روستا چه طلسمی داشت  دانست  اما نمیها را میی اینهمه

 .مد آاش به یادش میکه با ورود به آن عشق از یاد رفته

ی پدری نارین توقف کرد و با لبخند و سرخوشی  نوید کمی جلوتر از خانه
 :گفت

ام بریم که یه غذای مادرزن پز  باالخره رسیدیم؛ حسابی خسته و گشنه _
 .بخوریم 

نارین اما انگار در این دنیا نبود؛ حس و کششی غریب او را به سمت   
این روستا را ترک  دانست حسین خیلی وقت است  کشاند! میچشمه می

کرده اما آن لحظه دلش رفتن به چشمه و دیدن میعادگاهشان را  
 .خواستمی

 !عجیب بود اما این حس آنقدر قوی بود که حتی نبات هم برایش مهم نبود  

 !من باید برم چشمه _

نگاه نوید متعجب شد و سعی کرد از در شوخی وارد شود و غیرت بیدار   
 :اش را ساکت کند شده

ن؟ این موقع شب؟ وایسا برسیم بعد. از االن دلتنگ جایی شدی که  اال _
 اولین دیدارمون بود؟

نارین چشم گرداند و پر از بغض نگاهش کرد. اولین دیدارشان روزی بود که   
 !او برای حسین بود

نگاه نوید با دیدن بغض نارین کدر شد و در ذهنش تنها یک جمله زنگ   
 :خورد

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

حسین را هم همانجا داشته و حال دلتنگ  او اولین دیدارش با  "
 "!میعادگاهشان با اوست. نارین حسین را فراموش نکرده 

 .توجه به نگاه پر از کدورت نوید نبات را در آغوش او گذاشت نارین اما بی

یه حالیم نوید؛ باید برم چشمه. باید تنها برم چشمه... دلم تنگه بعد از این  _
اور کن. فکرای پوچ هم نکن چون این فقط  همه سال نبودن... سریع میام ب

 .ای به خودم مربوطه نه گذشته و هیچ آدم دیگه

توانست حرفش را باور کند... کاش  نوید حسرت بار نگاهش کرد. کاش می
 .کرد دخترک آن عشق افالطونی را فراموش می

 .نارین چشمانش را باریک کرد و دست روی دست او گذاشت 

 .م برم؟ زود میام عزیزدل _

  :نوید کمی ارام گرفت و لب زد 

 .ریم توشینم بعد با هم میبرو بیا من توی ماشین می_

 .باشه سریع میام _

  .تنها همین یک جمله را گفت و پیاده شد 

 .هایی محکم مسیر خلوت روستا را طی کرد و به چشمه رسید با قدم

ی دلتنگی  اش بیدار شد. دروغ گفته بود؛ او برابا دیدن چشمه بغض خفته
ای که مربوط به  خانه برانداز توی سرش به سمت چشمه رفته بود؛  دلتنگی

 !گذشته و حسین بود

روی سنگ کنار چشمه نشست و خاطراتی که چند سال در پی پس   
 .زدنشان بود در سرش شکل گرفت
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ها قرار  قرارش بعد از سالاشک باالخره راه خودش را پیدا کرد و دل بی 
 .گرفت

 :اش بود لب زد ای که روزی شاهد اعترافات عاشقانهخیره به آب چشمه 

من یه مادرم، یه زنم، یه همسرم اما دلم هنوزم تنِگ اون نگاه مشکیه...   _
گم فراموشش کردم اما با اومدن به این روستا دلم داره از سینه در  من می

اون و حتی از   میاد. من چیکار کنم چشمه؟! چرا اون بیِن همه چیزِ منه؟ چرا
حیا بشم  امم بیشتر دوست دارم؟! چرا باید به خاطر دِل تنگم انقدر بیبچه

که جلوی شوهرم بگم من حتما باید برم لب چشمه؟ چرا وقتی شبا تو یه  
کنه؟  ام میام و اون توی یه آغوش دیگه؛ بازم فکر بهش دیوونهآغوش دیگه

اما بازم با یه نشونه ازش  گم خو گرفتم، عادت کردم فراموش کردم چرا می
شه  ورتر میشه؟ اصال چرا این عشق و این درد تموم نمیاون عشق شعله

 چشمه؟ 

چشم بست و گوش سپرد به صدای آب... پاسخ این سواالت واضح بود؛ او  
  !هنوزم به حسین دچار بود

ناخودآگاه شعری در سرش تکرار شد و او شعر را با چشمان بسته و صدای  
 :خواند پر از بغضش 

  دچارم به دردی که درمان ندارد_

 دلم بی تو دیگر ببین جان ندارد 

 گردم مثل دوره گردا به دورت می 

 همه جای شهر و برات دوره کردم  

  نفس سخته بی تو 
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 هنوز بعد چند سال 

 ی عشق و دنیای دردممن آواره 

  شه خاموشتو فکر کرده بودی که عشق می

 فراموش شی یه مدت نباشی تو می

 دچارم... دچارم  

 ام تویی راه چاره 

 دونی جز تو تو می 

  کسی رو ندارم 

  ی منتو معشوقه

  هم از جان تازه

 ...کسی که نبودش هنوزم یه رازه

  :پلک باز کرد و زمزمه کرد 

 دچارم... دچارم_

سنگی داخل آب پرتاب شد و نارین هین کوتاهی کشید. خواست برگردد اما  
یی آشنا همچون توهم در گوشش نشست و حالش را زیر و  قبل از آن صدا 

اش را شست و برد و حیرت را به جا  رو کرد. صدایی که دلتنگی و نگرانی
 !گذاشت

 نه دوری که منتظرت باشم،  _

 .و نه نزدیک که به آغوشت کشم 
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 نه از آِن منی که قلبم تسکین گیرد 

  !نصیبم که فراموشت کنمو نه از تو بی

 ...مه چیزیتو در میان ه 

شوکه سر برگرداند و ناباور خیره ماند در یک جفت چشم مشکی که یادش  
 !کرده بود  را در پستوهای قلبش زندانی

اش روی  نگاهش در نگاه مشکی مرد مقابلش گیر کرد؛ ضربان قلب شکسته
  ...هزار رفت و حاِل زارش زارتر از هر زمان دیگری شد 

کرد بارها  مشکی او را باور نداشت... حس میخیرگی و غرق شدنش در نگاه 
 .ی مقابلش را دیده و حال در رویایی صادقه غرق شده استو بارها صحنه

توصیف حالش شبیه کودکی بود که سالیان سال در پرورشگاه منتظر مادر   
ای قرار گرفته مادرش برگشته و او دو بوده و حال که تحت سرپرستی خانواده

ی جدیدش نگاه  ی خانوادهی خانهادر را از پشت پنجرهتواند مدل فقط می
 ....کند 

  .رسیدقدر تراژدیک و غمناک به نظر میبله حاِل آن لحظات نارین همین 

حسین اما حالی بهتر از او نداشت؛ با دیدن او اول فکر کرده بود باز هم مثل  
آن  تمام این سالها با دیدن چشمه خیال نارین به سرش خطور کرده اما  

لحظه که نارین با آن چشمان متعجب و درشت نگاهش کرده بود و با  
براندازش را نمایان کرده بود فهمیده بود این بار  های خانهفشردن فکش چال

رویش وهم نیست. امشب برای برداشتن  خیاالتی نشده است و نارین روبه
را به قرارش او اش آمده بود و دل بیی پدریوسایل باقی مانده به خانه

رحم او را  ی خاطراتش کشانده بود و حال سرنوشِت بیسمت چشمه
روی نارین قرار داده بود؛ دختری که روزی او را پس زده بود و حال  بهرو
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اش او را  ناموس دیگری بود... دختری که حال بعد از نُه سال قلب درمانده
  هایش به چشمه رامیخواست... دختری که لحظات پیش صدای دردودل

 .تر شده بود شنیده بود و گیج و گیج

 ...دخترک گفته بود مادر شده اما دلش پیش حسینش است 

خبر از  اش  اعتراف کرده بود؛ آن هم بیدخترک به عشِق مانده درون سینه 
هایش زیادی تضاد داشت؛ مگر نُه سال پیش او را پس  حضور او اما حرف

 !نزده بود؟ 

 !پس حاال چه مرگش بود؟ 

 !رویش ناخواناترین خواستنی دنیا بوده مانندی کشید؛ دخترک روبهنفس آ  

باالخره نگاه گرفت از آن چشمان مکار و فریبنده؛ حتی خیرگی به آن چشمان  
 .شد هم خیانت محسوب می

دست به چشمان و پیشانی سوزانش انداخت و با همان صدای بم و مردانه   
اندازه  نارین را به تپشی بیی که هنوز هم بعد از چندین سال قلب بیچاره

 :انداخت لب زد می

 .ی حضور شما نشدمببخشید من متوجه _

تلخند دردناکی روی لبان نارین شکل گرفت و در دل ارزو کرد کاش دنیا   
 !جا بایستدهمین

کاش آخرین خاطره در سرش صدای بم و گیرای او باشد؛ صدایی که لحنش   
 ...غریبه اما تُنِش آشنا بود

کرد که هر دفعه هر  ناخودآگاه گستاخ شد؛ معلوم نبود چشمه با او چه می 
 !آورد آمد را به زبان میچه در سرش می
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 !خوای بگی حرفام با چشمه رو نشنیدی؟یعنی می _

رویش  ابروهای حسین ناخوداگاه باال رفت؛ دخترک شیرین و خواستنی روبه 
 :شود هنوز هم زیادی رو دار بود. سعی کرد مثل خودش

 !کنه؟شنیدن یا نشنیدنش دردی و ازت دوا می _

 !زنداش چرا بال بال مینارین بغض کرد؛ معلوم نبود دل صاحب مرده 

اش  اش به او ربطی نداشت اما خب باید تیکهحسین ممنوعه بود و زندگی 
 .انداخت را می

ی هفت هشت  آره خب فرقی نداره؛ مخصوصا برای تو که پدر یه پسر بچه _
 !ای الهس

جان حسین نشست اما این جان شیرین  لحن حسود او جان شد و به تن بی 
  :نه و تلخ بود؛ مثل لحنش که تلخ شد

 ای اشتباه شنیدم؟ گفتی مادر یه بچهتوام داشتی می_

هایش را شنیده بود...  اش نشست؛ حرفبغِض نازین اشک شد و روی گونه
  ...خاک بر سر رسوایش

  :لب باز کرد

 !یه دختر دارم اما من تازه مادر شدم تو انگار عجله داشتینه _

اش پا  اشک چشمان دخترک دل حسین را به تالطم انداخت اما از موضع 
 :پس نکشید و رک شد
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به تو ربطی داره؟ تو که رفتی پی زندگیت... مگه ترجیح ندادیش؟ مگه   _
هم  خائن نشدی؟ پس دردت چیه که بعد این همه سال این کثافت و  

 !زنی؟می

گفت این کثافت هم زدن  هایش را زدود؛ راست مینارین اشک روی گونه 
 !نداشت 

 .گی من اشتباه کردمراست می _

 :تلخندی زد و ادامه داد 

 .رو نشیم خوشحالم از دیدنت؛ موفق باشی. امیدوارم دیگه با هم روبه _

از کنار   حیایش گفت و خواستای در دِل بیی آخر خدانکنهبا گفتن جمله
چشمه برود که حسین نامش را صدا زد و این صدا زدن اتش شد و قلب  

 :سوزناکش را سوزاند

 نارین؟  _

 :اراده لب باز کرد به سمت او برگشت و بی 

 !دل نارین؟ ِ جان _

قرار  حسین با شنیدن لحن او سوخت و خاکستر شد؛ این زن چرا انقدر بی
 :کند و سوال در سرش را بپرسد بود؟! سعی کرد به جان از ته دلش توجه ن

 زدی؟ چرا اون حرفا رو به چشمه می _

  :دخترک لبخند تلخی زد 

  .هیچی دِل خائنم یهو یاد قدیما کرد چرت و پرت گفتم_

 :خواست برود اما ناگهان پرسید

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

 !اسم پسرت چیه؟  _

حسین با یاد پسرک تخسش لبخند زد؛ لبخندی که زهر داشت چرا که در   
دانست در حالی که واقعیت با خیال فرق  پسرش را نارین می تصوراتش مادر

 .داشت... سیمین همسر او و مادر حسام بود

 .حسام  _

  :نارین به اسمش لبخند زد که حسین ادامه داد

  .یه دختر کوچولو هم دارم؛ حنا _

اند! حس کرد مادر فرزندان  اش را دزدیدهقلب نارین لرزید؛ حس کرد زندگی
 ...حق او بوده و پدر فرزند او بودن حق این مرد این مرد بودن 

او را خائن خوانده بود و نارین اصال این را دوست نداشت... دوست نداشت  
اش ادامه داشته باشد، آن هم با گذشت این  تصورات مردی دوست داشتنی

خبر از عواقب  همه سال و امکان دیگر ندیدنش پس دل به دریا زد و بی
 :حرفش گفت

  ...تر منم نباته درست به شیرینی اسمشه اسم دخ _

 :زل زد و در چشمان پرحسرت حسین و مسخ شده ادامه داد

خوام بدونی من  شاید آخرین بارمون باشه که همدیگه رو دیدیم اما می _
  !خائن نیستم... من تو رو نفروختم 

 :اشک ریخت و ادامه داد

  !من برای آزادی تو زن نوید شدم _

  ...ی حسین در صدای دویدن نارین گم شد شوکهصدای 
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 !چی؟_

به محض گفتنش پشیمان شد اما انگار نیرویی او را وادار کرد حقیقت را  
 .بگوید

 ....حسین روی دو زانو افتاد؛ حس کرد در حال مرگ است  

ها  توجه به اعترافش ساعتصدای دخترک در سرش تکرار شد و او بی 
 !ی اخرش را هضم کندکرد جملهای افتاد و سعی گوشه

 

*** 

 

 اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سر من چه کنم؟ "

 هجوم زخم تو را نمیکشد تن من... برای کشته شدن چه کنم؟  

 هزار و یک نفری به جنگ با دل من... برای این همه تن چه کنم؟  

 "اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سر من چه کنم؟ 

ری بود که برای بار هزارم در سر نارین تکرار شد و مغزش  این شع
هشدارگونه به قلبش گفت، که اگر برای ابد هوای حسین از سرش نیوفتد  

 !چه کند؟

  چرا با یک دیدار هوایی شده بود؟  

چرا باز هم مثل چندین سال قبل از فکر اینکه توسط نوید لمس شود و  
 داد؟ حس چندشی بهش دست می
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ست تمام روزهایی که با او گذرانده و حسین درون روزهایش  خوادلش می 
 ...نبوده را درون همین سفره باال بیاورد 

کرد این عشق تنها چیزی بود که  دیگر حتی فکر دخترکش هم ارامش نمی
 ...اش شعله داشت درون سینه

 .رویش دوخته بودی رنگارنگ روبهرمقش را به سفرهنگاه خسته و بی

هم برای دیدن این سفره و خوردن دست پخت مادرش جان   تا بعد از ظهر 
 .داد، اما حال انگار دیگر جانی برایش نمانده بودمی

اش را به  اش ناکامیقراری میکرد و دل یخ زدهقلب عاشقش درون سینه بی 
 .اورد یادش می

شد همین یک ساعت پیش بعد از نُه سال حسینش را  هنوز هم باورش نمی 
 ...دیده 

 .تر شده بودتر و خواستنیی که حال جاافتادهحسین  

تر  ها خواستنیکرمان بود که با گذشتن روزها و سالاصال انگار این مرد قالی 
 .شد می

دانیم خواستن  اش هوایی شده بود؛ گاهی اوقات ما ادماها میدل لعنتی
خواهیم و بعد از افتادن  ها را میبعضی چیزها غیرممکن است اما باز هم آن

ی آن ممنوعه بیشتر از  ها و از یاد بردنش با دیدن دوبارههوای خواستن آن
 !خواهیمقبل آن را می

درست مثل نارین که تمام این سالها حسین را از افکارش دور کرده بود و  
هوایش را از سرش انداخته بود و حال دلش با سرکشی تمام آن را  

  !خواستمی
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در سرش زنده شد او را بیشتر از قبل در  اش یاد یکی از آن روزهای نامزدی
 :عشقی که دیگر گناه بود غرق کرد

 .با حلقه شدن دستی به دور کمرش نگاه از چشمه گرفت"

نترسیده بود زیرا عطر صاحب دستان را بهتر از هر چیزی در این دنیا   
 .میشناخت 

 چرا غرق شدی تو چشمه وروجک من؟ _

 .نگاه از چشمه گرفت و سر خم کرد  

حسین به محض خم شدِن سرِ دخترک کنارِ گردنش را بوسید و دل ضعفه   
 .را مهمان دخترِک عاشق در آغوشش کرد

  غرق اینکه یه روزی دم این چشمه عقد کنیم. به نظر تو فکرم عجیبه؟_

 .لبخندِ روی لبان حسین پر از شوق بود 

 دوست داری اینجا عقد کنیم؟ _

  .نارین لبخند پر عشقی زد  

  .این چشمه باعث دیدار ما شده می، خوام کنار اون به وصل برسیم  اوهوم،_

 :حسین مسرور از طرز فکر دخترک با عشق لب زد 

 ".کنیم هر چی تو بگی دلبرکم؛ لب چشمه عقد می _

ای کشید وافکارش را پس زد؛ باید حسین را از سرش بیرون  نفس کالفه 
 .کرد می

بود و حتی فکر کردن به حسین هم   او دیگر نه تنها متاهل که مادر یک بچه 
 .شد گناهی بزرگ محسوب می
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 خوری؟ نارین مادر چرا چیزی نمی _

توجه به  با صدای مادرش به خودش آمد، لبخند کمرنگی به رویش زد و بی
ی نوید که از دم در با کنجکاوی  همراهش بود میخورمی زمزمه کرد  نگاه خیره

 .و قاشقی از غذا را به دهان برد

ه نوید اما هنوز هم روی نارین در حرکت بود؛ نارینی که انگار بعد از  نگا 
 !امدن از چشمه نارین سابق نبود

افکار درون سرش داشت مغزش را متالشی میکرد... افکاری که مانند غده   
گفتند نارین با دیدن چشمه یاد یار  دواندند و میدر سرش ریشه می

 .اش کردهقدیمی

خبر از اینکه نارین خاطرات را نه بلکه  خورد بیرص میاو برای این افکار ح  
 !اش را دیده یار قدیمی

بعد از تمام شدن غذا و جمع کردن سفره نوید با هم صحبت شدن با   
ی عوض کردن  رحمت کمی از افکارش فاصله گرفت اما نارین به بهانهمش

خواست  پوشک و شیر دادن نبات مادرش را در اشپزخانه تنها گذاشت و  
کمی با خودش خلوت کند؛ با خودی که حال یک مادر بود و با یاد مردی که  

 !کرد دیده بود حس گناه می

 .او را دیده و حال دیگر محال بود بتواند افکارش را منحرف سازد 

توجه به کودکش که ممکن بود حتی در خواب  جای نبات را عوض کرد و بی 
 .هم گرسنه شده باشد کنار پنجره نشست 

نشست و با خود فکر  ای که روزهای زیادی از عمرش همانجا میکنار پنجره 
 .کرد می
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آن روزها چه رویاهایی که نداشت؛ اول از همه دوست داشت نویسنده  
کشید دلش  شود... بعد هم با دیدن حسین و عشقی که درونش شعله می

 .ی خود و حسین را بنویسد خواست روزی داستان عاشقانهمی

ی خیال باطل؛ ته داستان رویاهایش با هم آغوشی دختر و پسر  اما زه 
 ...رسید اما در واقعیت داستان زندگی آنها زیادی تلخ بود داستان به پایان می

  !آغوش فردی دیگر شوند آنقدر که بهم نرسند هر یک هم 

 .حسین گفته بود دو فرزند دارد؛ دو فرزندی که نارین مادرشان نبود

های نارین باشند اگر آن اتفاق شوم توانستند بچهمیدو فرزندی که 
 !افتادنمی

شان افتاد؛ چه حالل شیرینی بود آن  یاد اولین بوسه و البته آخرین بوسه 
 ...ها آن بوسه و چه حرام تلخی بود فکر کردن او این زمان به آن بوسهزمان

س کرد و  ای را حکنار در درست جایی که کمی با باغچه فاصله داشت سایه 
  .از افکارش دست کشید

 .تر شد و قامت حسین نمایان شداول فکر کرداشتباه دیده اما سایه نزدیک

 .رسید قامتی که حال انگار خمیده به نظر می 

 .ی آتش شدضربان قلبش به هزار رسید و تنش گلوله 

 !کرد؟او اینجا چه می 

 !دیدند چه؟اگر نوید یا پدرش او را می 

 .نی وجودش را به تالطم  انداخت ترس و نگرا 
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توجه به نگاه ملتمس نارین  با نگاهش از حسین خواست برود اما حسین بی 
انگار که به سیم اخر زده باشد کاغذی از جیبش بیرون آورد و آن را به صورت  

  .موشک به سمت پنجره انداخت

نارین اما خشک شده با دیدن موشک چشمانش گرد شد و ناخودآگاه دست  
 .از کرد و کاغذ را برداشت و سر بلند کرددر 

  !دیگر حسین آنجا نبود 

 ...کرد توهم زده اگر کاغذ در دستانش نبود فکر می

  " .شب وقتی همه خواب بودند کنار چشمه منتظرتم" 

ی روی کاغذ را با گیجی و درماندگی خواند و دلش  برای دست خط  نوشته
ی او را  ست و فقط دیدار دوبارهدانست برای چی مرد و قراری که حتی نمی

  .داشت ضعف رفت 

با صدای باز شدن در کاغذ را مچاله کرد و با هول به سمت نویدی که  
 .کرد برگشتمشکوک نگاهش می

 

*** 

 

شد صدای قلبش در  ی گرگ تنها صدایی بود که باعث میصدای باد و زوزه
 ...هوا پخش نشود

و هر اسب در رقابت با دیگری   ی اسب سواری بوددر قلبش انگار مسابقه 
 .رفتتندتر یورتمه می
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حالش شبیه دختران دبیرستانی شده بود که برای اولین بار لبخند مرد   
 ...بینند... همانقدر منقلب و عجیبیشان را به خودمیموردعالقه

کرد اما خب  از وقتی برای دیدن حسین از خانه بیرون زده بود؛ حس گناه می
کرد  شد و حس گناه را دور میعر فروغ در سرش زمزمه میمدام مصرعی از ش

 ...چرا که گناه دیدارِ حسین پر از لذت بود 

 "گنه کردم گناهی پر ز لذت"

آری دیدار حسین حتی اگر فقط شامل خیره ماندن به چشمانش بود هم پر  
 .از لذت بود 

  .هایی اهسته راه تاریک را پیمود و باالخره به چشمه رسیدبا قدم 

 .نگاه گرداند اما تمام امید قلبش به ناامید تبدیل شد 

ی  حسین آنجا نبود؛ فکر کرد شاید از اول هم توهم زده بود و یک حمله 
ی تصوراتش حتی آن نامه و درخواست حسین  اسکیزوفرنی را رد کرده و همه

 !برای امدنش به چشمه توهم بوده

 دیوانه شده بود؟ اش چکید؛ یعنی آنقدر  اشک روی گونه 

خورد که  دلش به حال خودش کباب بود و ناامیدی در وجودش قل می 
 .صدای حسین نور امید شد و تابید بر دلش

 اومدی؟  _

نگاهش را برگرداند و خیره شد به حسینی که در تاریکی به درخت لب   
 .چشمه تکیه داده بود

 :نارین سر کج کرد و ناخودآگاه گفت  
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م... فکر کردم اصال تو نیومدی و من توی خیالم خواستم  فکر کردم توهم زد  _
 !نصف شب بیام لب چشمه 

 :حسین تلخندی به تلخی زهر زد و به کنارش اشاره کرد  

 .بیا بشین _

نارین مستاصل نگاهش کرد؛ او توان نزدیک شدن به او و دست از پا خطا   
 .نکردن را نداشت

بشود اولین زنی که به  ترسید کاری کند که رسوای عالم شود و می 
 !معشوقش دست درازی کرد 

برانداز را های خانهگونهبه افکار درهم و برهمش لبخند زد که دوباره آن چال 
 .ی آتش کرد نمایان کرد و دل حسین را تبدیل به گلوله

هایش را تند کرد و قبل از هشدار مغزش خودش را به درخت رساند و  قدم 
 .شست با کمی فاصله کنار حسین ن 

قرار بود اما نه از حضور نارین بلکه از کشف معمایی که  قلب حسین بی
توانستند داشته باشند را نابود  ای که میباعث جداییشان شده بود و آینده

 .کرده بود

 :نگاهش را به آب روان دوخت و لب باز کرد 

این چشمه برام همیشه مقدس بوده؛ چون شاهد روزهای خوشم و   _
 .با تو بوده هام عاشقانه

 :نگاهش را از چشمه گرفت و به چشمان سبز رنگ دخترک دوخت  

مثل تو که همیشه توی سرم مقدس بودی... حتی وقتی که ردم کردی و   _
خوای. اما از یه جای به بعد این قداستت برام رنگ باخت.  گفتی و نوید و می
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رجیح دادی...  گفتن تو رفتی... تو نخواستیم... تو پول و بهم تاینکه همه می
 ...برام کمرنگ شدی. اما امشب 

دست روی قلبش گذاشت و اشکش ناخوداگاه ریخت و صدایشان لرزان   
 :شد

امشب اینجا یه چیزی تکون خورد. وقتی فهمیدم چند سال با یه کثافت   _
ترین ادم روی زمینی رو  زندگی کردی، یه کثافت که تویی که برای من مقدس

 !بگیرتت  بازی داده تا بتونه ازم

 .دل نارین اشوب شد و برای اولین بار ترسید از چیزهایی که قرار بود بشنود 

 !منظورت چیه؟ _

دانست  حسین نگاه از چشمان پرهراس دخترک نگرفت و واقعیتی را که می 
 :را به زبان اورد

 .نوید باعث زندانی شدن من بود  _

 !چی؟ _

 .ید این صدای پر از لرز نارین بود که به گوش رس 

 :حسین باالخره نگاه از چشمانش گرفت و خیره به چشمه گفت  

اینو بعد از یک سال و طی یه سری اتفاق فهمیدم. حدسم این بود که من   _
و از سر راه برداشته و تو رو اغوا کرده اما خبر نداشتم تو رو به خاطر ازادی  

 ...من مجبور کرده 

 .حس تهوع به نارین هجوم آورد

 .سمت چشمه دوید و روی دو زانو نشست و شروع به عق زدن کرد با دو به  

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

  .خواست کل دنیا را باال بیاورددلش می 

نُه سال از زندگیش در کنار یک شیطان گذشته بود... در کنار قاتل  
 ...هایشارزوهایش... در کنار دلیل ناکامی

 .حسین از جا بلند شد 

یی و خانومی سیما دلش برای  هنوز هم با داشتن دو بچه و همسری به زیبا 
هایی که کشید جان  خواست برای درد و رنجلرزید و دلش میاین زن می

 .بدهد 

 .کنارش روی دو زانو نشست 

اش تسکین یابد اما  خواست دست روی کمرش بکشد تا بلکه تهوعدلش می
 .جلوی خودش را گرفت

 :ت ای بیش نبود؛ پس عقب کشید و فقط گف نارین برای او ممنوعه 

بهت گفتم تا بتونی فکری برای زندگیت کنار اون نامرد کنی. ما شاید دیگه   _
 !خواست تو واقعیت و بدونیهیچوقت همدیگه رو نبینیم اما دلم می

 :اشک روی صورت نارین ریخت 

تو کنار اون  موندم. اونموقع زندگی بیگفتی... کاش توی جهلم میکاش نمی _
 .تر بود قابل تحمل

 .ته و پرحسرت دخترک برای حسین شبیه مرگ بودصدای گرف 

 .رفت قبل از اینکه دست از پا خطا کندرفت... باید میباید می 

کشت و  گشت وگرنه نوید را میشد و دیگر برنمیباید از این روستا دور می 
 !دزدیداش نارین را میتوجه به زندگیبی
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 .رفتپس باید قبل از انجام دادن این خطاها می

ی جهان بود و خواست  ترین چهرهاش خواستنیوی گرفت از دخترکی چهرهر  
برود اما هنوز دو قدم بیشتر نرفته بود که دستانی لرزان دور کمرش حلقه  

 .شد و دل و دینش را لرزاند 

نارین خودش هم از کاری که انجام داده بود حیرت زده بود اما دستانش را   
ن دیدار بود... پس حداقل یک بغل حقش  از دور کمر او باز نکرد. این آخری

  !بود

  :صدایش پر از حسرت و غم و درد بود

فکر کنم سرنوشتم شبیه حواس و تا آخر عمر سیب برام ممنوعه! باشه برو  _
اما اگه تا ابد هوات از سرم نیوفته چیکار کنم؟! چجوری کنار نوید زندگی  

ط چند ثانیه... فقط  کنم؟! بذار برای چند ثانیه هم که شده بغلت کنم فق
  !همین بغل ساده اونم از پشت سرت 

دل حسین همچون پیج جاده به هم پیچید و لرزید از لحن پر از غم دخترک و  
ناخودآگاه شعری را زمزمه کرد! شعری که امروز در سر نارین بارها بارها تکرار  

  :شده بود 

 ام؟از من چه مانده بعد تو جز ناتوانی_"

 ام؟ه روی جوانیجز سنگ قبر خاطر  

 ...ای ماندم عشق و عاطفه و هیچ وعدهبی 

 کشانیم؟ چگونه سمت خودت می 

 اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سر من چه کنم؟  

 کشد تن من... برای کشته شدن چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی 
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 ...هزار و یک نفری به جنگ با دل من  

 "برای این همه تن چه کنم؟ 

صورت هر دویشان پر از اشک بود اما حسین یک لحظه با یاد حسام و حنا    
ای که داشت پا روی دلش گذاشت و دست روی دستان دخترک  و خانواده

 .گذاشت و دستانش را باز کرد

هایی تند از انجا دور  نارین عقب کشید و هق بلندی زد اما حسین با قدم 
  ...وش نصفه و نیمه را طلب نکند شد دور شد تا جلوی خود را بگیرد و آن اغ

 ...ماند با رفتن حسین نارین ماند و حسرتی که برای تمام عمر روی دلش می

 !حسرت زندگی کنار حسینی که نوید باعث نداشتنش بود  

 

*** 

 |جانا |

 

 

 :نگاه خندانم رو به ایلیا که کنارم نشسته بود دوختم و لب زدم

 !دارم اما االن فهمیدم تو بدتر از منیکردم فقط خودم کرم تا حاال فکر می _

شونه باال انداخت و با ابرو به حسام که بیرون با حرص کنار پدرم ایستاده   
 :زد اشاره کرد بود و داشت با محافظا حرف می
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ده! دیدی وقتی گفتم  دونم چرا حرص دادنش خیلی کیف میخدایی نمی _
رف باهاش دارم  شینم چون تا رسیدنمون کلی حعمو من پیش جانا می

 چجوری نگاهم کرد؟ 

لبخند شیرینی روی لبم نشست و با یاد نگاه شاکی حسام قند توی دلم آب   
  .شد

 .آره دیدی چقدر جذاب نگاهت کرد؟ دورش بگردم_

 :چپ نگاهم کردایلیا چپی  

  !خیلی خب حاال غش نکنی _

 .ریزخندیدم و لب گزیدم و چیزی نگفتم

حسام و نوید سوار شدن. حسام پشت فرمون و    بعد از چند دقیقه باالخره 
 .نوید صندلی کنارش 

 .نوید به سمت ما برگشت  

ها داشتیم مسیر و مشخص میکردیم که  ببخشید که معطل شدید بچه _
 .ریم آملخب مشخص هم شد؛ می

 :ابروهام باال رفت  

  ...اما مگه قرار نبود  _

  :نوید وسط حرفم پرید

قرارمون چی بود اما باور کن ویالی آملم بهتره؛ بیشترم جای  دونم که می_
 تفریحی هست. ایلیاجان تو که شکلی نداری عمو؟ 

 :ایلیا شونه باال انداخت  
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 .برای من فرقی نداره _

 .پوزخند صداداری زدم؛ نگاهم پر اخم نوید روم نشست 

  کنی؟شما همیشه انقدر راحت نظرتون و به دیگران تحمیل می _

 :ناراحت شد نگاهش

ریم هر چی تو  کنه کجا میمن برای خوشحالی تو گفتم مگرنه چه فرقی می _
 .بگی اصال حسام جان برو لواسون 

 :لحنش معلوم بود که حرف دلش این نیست پس نوچ بلندی کردم

 .خواد همون بریم آمل نه نمی_

 .نوید لبخند محوی زد و به سمت جلو برگشت  

 .و ماشین شروع به حرکت کردسرم و به شیشه تکیه دادم  

گیری نوید نبود بلکه  دلیل اصلی مخالفت من برای رفتن به آمل تصمیم 
دیدگاهی بود که من نسبت به این شهر داشتم... شهری که مادرم در  

دفترچه خاطراتش ازش به عنوان شهرِ رسوایی نام برده بود و کلی عکس  
 !کردتر میو گیج تکی از خودش توی اون شهر داشت و این من و گیج

 اشکال نداره آهنگ بذارم آقا؟  _

  .صدای بم و جذاب حسام باعث شد تا چشم باز کنم  

 :نوید که مشغول تبلت توی دستش بود شونه باال انداخت 

 .اواس اون بغِل ضبطه نه بذار؛ کابل آی _
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هیچ حرفی سرتکون داد و همزمان با وصل کردن موبایلش به  حسام بی 
آهنگی رو پلی کرد؛ آهنگی که با پلی شدنش یک آن از توی آینه به من  ضبط 

 ...خیره شد و انگار که خواست با نگاهش بگه این حرف دل من به توئه 

 ...تو آه منی... اشتباه منی "_

 گویم؟ چگونه هنوز از تو می 

  تو همسفر نیمه راه منی 

 گویم؟ چگونه هنوز از تو می

 نی که زمزمه ات مانده در گوشم پناه منی... تکیه گاه م 

 گناه منی که بار غمت مانده بر دوشم گناه منی... بی 

 ...ی منی من... بغض خانهبهانه 

 خواهم گرفته دلم گریه می 

 ی من خیال خوش عاشقانه 

 همیشه تویی اخرین راهم  

 ی من ی من... بغض خانهبهانه 

 خواهم گرفته دلم گریه می 

 ی من عاشقانهخیال خوش  

 "همیشه تویی آخرین راهم  

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

پشت چراغ قرمز ایستادیم و دوباره اون نگاه افسونگر توی چشمام نشست؛  
خواست با این اهنگ بگه هر چند که اشتباهشم  بغض کرده بودم. یعنی می

 !کردم؟خواد؟ یا باز من داشتم خیال بافی میبازم من و می

حرف بود و نگاه من پر از بغض و   دونم کدومش بود اما نگاهش پر از نمی
گله و ما توی سکوِت لبهامون با گوش دادن به اون اهنگ عاشقانه با هم  

 .حرف میزدیم 

 پای توام صدای توام... پابه "_

 تو میبریم رو به خاموشی 

 ترین اشنای توام که میکشتم این فراموشی غریبه 

 تمام منی... ناتمام منی  

 یا و بگو فکر حال منی چه بغض بدی در گلو دارم ب 

 ببین که هنوز ارزو دارم 

 ی من ی من... بغض خانهبهانه 

 گرفته دلم گریه میخواهم  

 "ی من همیشه تویی اخرین راهمخیال خوش عاشقانه 

  .با صدای بوق ماشینای پشت سرمون باالخره نگاه از هم کندیم  

 :نوید سرش و از توی تبلت بلند کرد 

 .و راه باز شدحواست کجاست پسر؟ بر  _

حسام با ببخشیدی حرکت کرد و من، منه لعنتی گیر کرده بودم توی اون   
گیم؛  دونید گاهی اوقات ما ادما با خودمون میاهنگ و چند لحظه پیش... می
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خوامش و کلی  کنم، دیگه نمیکنم، دیگه بهش فکر نمیدیگه نگاهش نمی
اختیار عقل و به دست  بینیمش این قلب المصب حرف و منع دیگه اما تا می

 !خوادشگیره و میمی

منطق که با همون یه نگاه خیره و ناراحتش توی دلم بخشیده  عین منه بی 
 .بودمش و ممکن بود با یه عذرخواهیش بازم مثل همیشه وابدم

ی مسیر من سکوت کردم و گاهی به مزه ریختنای  تمام طول چند ساعته 
  .و پس زدم  ایلیا خندیدم و توی سرم چشمام حسام 

پای ایلیا  توی راه غذا خوردیم و من حتی نفهمیدم چی خوردم. چندباری پابه
خندیدم اونم چون خیلی بانمک بازی در اورد و ازم خواست عادی باشم  

 .مگرنه اصال حواسم به اطرافم نبود 

تقریبا نُه شب بود که ویال رسیدیم. ویالیی که کم از قصر نداشت و  
 .بودجذابتش هزار برابر  

های  پنک بود و عطر گلویالیی که مجهز به استخر و زمین بازی و میز پینک 
 .توی حیاط آرامش خاصی داشت 

 .ها ایستادناز ماشین پیاده شدیم و پشت ما ماشین محافظ 

حسام ازشون خواست چمدونا رو بیارن و خودش به دستور نوید که توی  
معلوم بود یه مشکلی داره به  تمام این چند ساعت درگیر تبلتش بود و 

سمت ویال قدم تند کردن و از ما عذرخواهی کردن چون تماسی ضروری و  
  .رفتنای مهم داشتن و باید سریع داخل میجلسه

من اما خیره بودم به مسیر رفتنشون و توی این فکر بودم که چی شده که  
یکن و  پدرم حسام و با خودمون اورده و حاالم انقدر با هم جیک تو ج

 :هام پرید جلسات مهم دارن که با صدای ایلیا شونه
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 !حسودی که هیچی این یارو باید خر باشه نفهمه چقدر تو نخشی  _

 :چپ نگاهش کردمچپ 

 .نخ چیه؟! فکرم درگیر بود _

 :سر تکون داد  

آره کل راه فهمیدم دوست داشتی به جا من کنارت اون نره غول جلویی   _
 .فیوناجونکنارت بود 

 :گیج سر تکون دادم  

  فیونا؟ _

داشت خیره به جلو  شیطون سر تکون داد و همونطور که کنارم قدم برمی
 :گفت

 !گیریم توام فیوناییاون که با اون هیبت و اخالقش شرکه پس نتیجه می _

 :ام گرفتهام گرد شد و ناخودآگاه خندهچشم 

 !گی؟ البداهه انقدر چرت و پرت میفی _

  :دیدخن  

 !نه یه عمر تمرین کردم_

 :ای نثارش کردم؛  با لحنی که شبیه خودش بود گفتمریزخندیدم و دیوونه 

 !اگه من فیونام اونم شرک توام باید اون خره باشی درسته؟ _

 :چشم ریز کرد و با لحنی بامزه گفت 
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دونی که  کنیا؛ اگه من خرم پس اینو میخودت داری سرشوخی رو باز می _
 .کنهکنه چیکار می خر رم

 :با خنده نگاهش کردم 

 !کنه؟ چیکار می _

 :ابرو باال انداخت

کنم بهت جفتک  دم فرار کنی مگرنه رم میسه ثانیه بهت وقت می _
 .ندازممی

در حالی که تموم فکر و خیاالتم یادم رفته بود و خنده روی لبام نشسته بود   
 :با شیطنتی که فقط توی بچگی داشتم جیغ زدم

 .عمرا من و بگیری _

و بعد دویدم؛ ایلیا با اون هیبت و تیپ بلندخندید و دنبالم کرد طول   
 .مسافت باغ رو دویدم و با خنده همو تهدید کردیم

  !انگاری برای چند ثانیه یادمون رفته بود که کلی محافظ و ادم دورمونه 

هوا بلندم  رسید و بیدر آخر انقدر دویدم که از پا افتادم ایلیا با فرزی بهم 
 .کرد

کرد  دید فکر میبلند خندیدم و دست و پا زدم؛ هر کی از بیرون ما رو می 
 .چندین ساله همو میشناسیم و این صمیمیت بینمون عجیب بود 

کوبیدم که با صدای  زدم و مشتم و توی سینه ایلیا میداشتم دست و پا می 
 :های دوتامون قطع شد خشک حسام صدای خنده

  .اگه بازیتون تموم شده بیاید داخل رییس کارتون داره _
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های پر خشمش نشست و یه آن به خودم لرزیدم اما نگاهم به سمت چشم
ایلیا نه تنها نترسید بلکه من و زمین نذاشت و همونجور که من توی بغلش  

بودم به سمت ویال رفت و با ورودمون رو به  نویدی که لبخند به لب  
 :یطون گفت نگاهمون میکرد ش 

 .ات آروم و قرار نداره مجبور شدم بغلش کنم عمو این بچه _

ی  هایی که حاال پر از نشونهنوید برخالف تصورم خندید و ایلیا با چشم 
 .پیروزی بود به حسام نگاه کرد و من و زمین گذاشت

خواست بهش بگه ببین من از نوید  ام کرد؛ انگار میواکنشش شوکه 
ی پیام مخفیش و فهمیدم اون به وجهی  بودم که ادامه ترسم و فقط مننمی
دی! اما اون  خواست به حسام بگه توام نترس مگرنه جانا رو از دست میمی

ترسید بلکه چون  کرد از نوید نمیخبر نداشت مرد خشنی که بهش نگاه می
 .کرد خواست نوید و نابود کنه از من دوری میمی

 

*** 

 

مرور کردم... امروز برای من روز متفاوتی بود؛   روی تخت نشستم و کل روز و
روزی که برای اولین بار حسادت حسام رو دیده بودم و حس خشمش و روی  

 .خودم حس کرده بودم

ها بوی نم  حس عجیبی داشتم؛ حسم شبیه اون آدمی بود که بعد از مدت 
بارون و روی خاک حس کرده! درسته حسادت حسام برای من شبیه بوی  

 ...دار بود؛ همونقدر خواستنی و عجیبخاک نم
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 .دراز کشیدم و خیره به سقف توی دلم با خدای خودم دردودل کردم  

ور توی وجودم گفتم و ازش خواستم من و با پدری که  بهش از عشق شعله 
سالها نداشتم و مردی که دشمن همون پدره و من عاشقشم امتحان نکنه...  

م نوید و متقاعد کنم از کارهای خالفش  ازش خواستم بهم قدرتی بده تا بتون
دست بکشه و حسام رو از انتقامش منصرف کنم... ازش خواستم کاری کنه  

 .که من هر دوی این مردها رو توی زندگیم داشته باشم 

هام پرید؛ چراغ  ی اتاق و باز شدن در شونهبا صدای پایین اومدن دستگیره 
مردی که توی تاریک و روشن  خواب و روشن کردم و نگاهم خیره موند روی 

 .ترین اشنای زندگیم بود اتاق غریبه

  :خیز شدم و با صدایی اروم و متعجب لب زدمروی تخت نیم 

 !کنی؟اینجا چیکار می_

هایی اهسته و  در رو پشتش بست و کلید رو چرخوند و در قفل کرد. با قدم
 .ی من بود بهم نزدیک شدنگاهی که خیره

 .هام میزد؛ حالم حالی بین ترس و عشق بودشضربان قلبم توی گو 

  :حالی شبیه یه دلدادگیِ پر از دلشوره لب تر کردم و اسمش صدا زدم 

 حسام؟ _

ی تخت نشست و صدای بم و  نگاهش از چشمام تکون نخورد و درست لبه 
  :هام نشستخشمگینش توی گوش

 !بازی رو تمومش کن این مسخره_

 :پرید و لحنم متعجب شد ابروهام ناخوداگاه باال  
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 !منظورت چیه؟ _

  :دستش رو توی موهای کشید و تهدیدآمیز نگاهم کرد  

هر و کر با اون مرتیکه و دنبال بازی و بغل کردن و کوفت و زهرمارت و تموم _
کن جانا! من و با این چیزا امتحان نکن مگرنه بالیی سر تو و اون میارم که  

 !اون سرش ناپیدا

تلخی روی لبم نشست؛ لحن تهدیدآمیزش برام شیرین بود اما  پوزخند 
حرفاش داغ حرفای چند روز پیشش و برام تازه کرد و باعث شد لحنم زهردار  

  :بشه

تو رو امتحان نکنم؟ تو کیِ منی که امتحانت کنم؟ تو خودت گفتی برم دنبال  _
تو   زندگیم... تو خودت من و به خاطر دختر نوید بودن مجازات کردی...

گی تو رو امتحان نکنم؟ اصال  خودت رفتی و پشتت و نگاه نکردی... حاال می
به تو چه ربطی داره که من با کی باشم با کی نباشم؟ با کی بخندم با کی  

 گریه کنم؟ 

 :های پر از غمش دوختم و ادامه دادمنگاهم و مستقیما توی چشم 

ی اینا به تو هیچ ربطی  های منه و همهزندگیِ منه... خندیدن منه... گریه _
نداره! پس خودت و مهم فرض نکن و فکر نکن که به خاطر حسادت کردنت  

  .این کارا رو کردم

دارش و باریک کرد و نگاهش پر از حرف شد؛ دلم از حرفام  های غمچشم
ی اینکارا  گرفت. دلم از اون نگاه پر از درد گرفت؛ من دروغ گفته بودم و همه

گفتم به تو ربطی نداره و  مرد بود اما حاال بهش می به خاطر حسادت این
ای بود که چند وقت پیش گفته بود..."برو  ی اینا به خاطر اون جملههمه

 "دنبال زندگیت 
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 یعنی من دیگه برات هیچ معنایی ندارم؟ _

لب گزیدم و بغض توی گلوم و قورت دادم؛ تا یه ساعت پیش من برای این   
ی چند  بخشیدمش اما حاال کینهم و قطعا میلحن پر از دردش جون میداد

 .خواستم مقاومت کنمام سر باز کرده بود و میروزه

آورد مثل بارهای قبل آسون از دستم  اگه دوباره من رو آسون به دست می 
 !دادمی

 .کردم قدرم رو بدونه؛ پس مقاومت کردمباید کاری می 

 .خواستیرم پی زندگیم... چیزی که تو  من فقط دارم می _

ام قرار گرفت و  دست بلند کرد و نگاه من خشک شد روی دستی که زیرچونه
دونید گاهی اوقات ما آدما  با لمسش تنم از هیجان و عشق لرزید؛ می

کنیم اما هیچوقت هیچ حس خاصی  همدیگه رو بارها و بارها لمس می
  درونمون شکل نمیگیره و فقط یه لمس همیشه برامون خاصه... اونم لمس

های کسیه که عاشقشیم... این لمس تنها لمسیه که احساسات واقعی  دستا
 .کنهقلبت و برانگیخته می

 :کردهام پیچید...  صداش شبیه دیازپام بود. ارومم میصداش توی گوش

خوام تو به خاطر من دور پدرت و  من فقط بین دوراهی گیر کردم... من نمی _
ترین  انتقامم خط بکشم. من درستخط بکشی یا حتی من به خاطر تو دور 

 .تصمیم و گرفتم 

هام چکید و اشک  دلم زیر و رو شد و بغض نشسته توی گلوم روی گونه 
 :شد؛ سرم و عقب کشیدم و با ناامیدی لب زدم

 .پس پای تصمیم درستت بمون؛ ازم فاصله بگیر  _
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 :پوزخند زدم و ادامه دادم  

 !باالخره انتقامت مهمتره  _

  .ی کشید و دوباره خشمگین شدنفس آه مانند  

 :دستش و روی قلبش گذاشت و با لحنی جدی گفت

زنه و تصمیمم هر چی که  انتقام یا هر کوفت دیگه؛ اینجا داره برای تو می _
 !باشه تو اگه برای منم نباشی مال هیچکس نیستی. فهمیدی؟

 .چشم گرد کردم و حرص درونم دو چندان شد 

 !مال خاک نه؟ یعنی من یا مال توام یا  _

 :ابرو باال داد 

  !تونه ازم بگیره تو رو خاک هم نمی _

اش هم پرروی و  جوشید و سرچشمهلب گزیدم و  با حرصی که درونم می
 :اش کوبیدم و غریدمخودخواهی این مرد بود مشت به سینه

ذاری مال تو باشم نه مال کسی دیگه  ازت متنفرم... خودخواه لعنتی! نه می _
 خوای؟ جون من چی میاز 

اش تو دستاش گرفت و با لبخند شیرینی که تا حاال  دستام و از روی سینه 
 :ندیده بودم لب زد

این ازت متنفرمه یعنی هنوزم بدجوری عاشقمی و باید بگم که این   _
 !ی دنیا بود زیباترین اعتراف عاشقانه

یره به  پلکام و باز و بسته کردم و سعی کردم خودم و کنترل کنم. خ 
  :چشماش همون دو گوی جادویی که همیشه اغوام میکرد لب زدم 
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 !دستام و ول کن _

تر کرد و پیشونیش و به پیشونیم چسبوند؛ داشتم  لبخندش و عمیق 
 .کشید دادم. کاش عقب میمقاومتم و از دست می

کنم من ریشه قطع  پناهم؛ من فقط حسادت نمیمن و امتحان نکن جان _
 !سمت یه مرد دیگه کنم اگه بریمی

 :پلک بستم و اسمش و پر تمنا نجوا کردم 

 .حسام  _

ای که منتظر بودم  نفسای گرمش روی صورتم نشست و درست لحظه 
 :ببوستم صدای در زدن و متعاقبا صدای نوید بلند شد

  جانا؟ _

 .هر دو با ترس از هم فاصله گرفتیم و خیره شدیم به در 

 

 *** 

 

هام کشیدن و بدنم سرشار از  ی باغ و ریهای تازهنفس عمیقی کشیدم و هو
 .لذت شد 

  تو فکری؟ _

ام گرفتم و به ایلیا دوختم؛ منتظر نگاهم کرد که  نگاهم رو از فنجون داغ قهوه
 :با لبخند کمرنگی شونه باال انداختم و گفتم 

 .هیچ؛ دلم برای خواهرم تنگ شده یادش افتاده بودم _
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آرنج دوتا دستش و روی میز گذاشت و سرش و کمی جلو  ابرو باال انداخت و  
  :ای لب زداورد و با لحن بامزه

 !من فکر کردم تو فکر طرفی_

اش اخماش و شببه حسام تو هم کرد و از باال بهم نگاه  بعد از پایان جمله 
 .کرد

لبخندم عمیق شد و یاد دیشب افتادم؛ دیشبی که با اومدن نوید در و باز   
و از پشت در گفته بودم خوابم و بعدم با اخم و تخم از حسام  نکرده بودم 

هوا پیشونیم و  خواسته بودم از اتاقم بره تا مایه دردسر نشه و اون بی
بوسیده بود و رفته بود و حواسش نبود که یه دختر با همون بوسه  دین و  

 ...ایمونش رو باخته 

 !هووو با توام از هپروت بیا بیرون _

 :به ایلیا دوختم و گفتم  نگاه خندونم و 

  .یاد یه چیزی افتادم _

  :اش کوبیدخندون نگاهم کرد و با شیطنت روی گونه

حیا که اینجوری لبخند ژکوند  ی بیخاک بر سرم یاد چی افتادی دختره_
 !کشی؟ اینجا خانواده نشسته زنی؟ خجالت نمیمی

 .خنده افتادام ایلیا هم به  بلند خندیدم و با بلند شدن صدای خنده 

 .اور بوداین پسر قطعا بمب انرژی و شادی 

  اش انداختی؟گی به دخترم که اینجوری به خندهی وروجک چی میپسره _
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ی هردومون قطع شد و نگاه هردومون روی نوید و حسام که کنار میز  خنده
 .ایستاده بودند نشست 

ز هم جدا  ای شده بودند و ااین دوتا این روزها شبیه زوجای افسانه 
  .شدند و این عجیب بودنمی

 .هیچی عمو دخترت حرف مثبت هجده زد خندیدیم! من چیزی نگفتم_

 :چشمام و گرد کردم و لحنی اعتراضی لب زدم  

  !دورغگو _

  :نوید روی صندلی بین من و ایلیا نشست و با گوش ایلیا رو پیچوند

  .ی من و خجالت نده مثبت هجده و زهرمار!  بچه_

ی برزخی  ی من با چهرهبا ادا سر عقب کشید و خندید و نگاه  و خنده ایلیا
 .حسام خشک شدند

توجه به عواقبش دندونای  دلم یه حالی شد؛ این مرد ممکن بود ناگهان بی 
 .کنهایلیا رو خورد کنه و من از نگاهش مطمئن بودم اینکار و می

و اعتماد به نفس و  شدم مستاصل از جام بلند شدم؛ باید از اینجا دور می 
 .به دست میاوردم تا نسبت به نگاهاش واکنش نشون ندم

 :نوید متعجب نگاهم کرد  

 کجا؟  _

 :لبخند مصلحتی زدم 

 .من برم یه فنجون قهوه برای شما و آقاحسام بیارم _

 !دستت دردنکنه دخترم _
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چپ نگاهش کردم و به سمت عمارت قدم تند  ایلیا مرموز نگاه کرد که چپ
 .کردم

 .ای کشیدم و چشم بستمبا ورود به عمارت نفس کالفه 

سعی کردم خودم و ضربان قلبم و کنترل کنم که دستم کشیده شد و قبل از  
اینکه بفهمم چی شد کمرم از برخورد به دیوار سوخت و بغض توی گلوم  

نشست. نگاهم توی نگاه برزخی و شاکی و حسام نشست و دلم هری  
 کرد؟ خواست؟ چرا اینجوری میمیریخت. این مرد از من چی 

زنی چون دختر نویدم و نوید  خوای؟! یه روز پسم میتو از من چی می _
دشمن خونیت... یه روز اینجوری وسط عمارتی که پر از ادمه میای سراغم و  

چسبونیم به دیوار... اون از دیشب که نصف شب اومدی توی اتاقم اینم  می
 از حاال چته تو حسام؟

 .هاش سنگینصبی شد و نفسنگاهش ع  

 :ام برداشت و دو طرف کمرم گذاشتی سینهدستش و از قفسه 

من چمه؟ تو چته که با اون مرتیکه الدنگ هرهر راه انداختی و بابات به   _  
چرخه بهتون  جای تو دهنی زدن به اون مرتیکه و نگاهش که هی روت می

 !زنه. چتونه هان؟لبخند می

میومد رو لبم بشینه رو پس زدم. حتی حسادتشم خواستنی  لبخندی که  
  .بود

تر اما به طرز عجیبی دلم  با این که لحنش عصبی بود و من از لحنش عصبی 
خنک شد چون برای بار دوم هم که شده اونی که حسود شده بود من نه  

 .اون بود
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 :غریدم  

زدی؟ مگه تو  به تو چه؟ دوست دارم بخندم. مگه تو نبودی که من و پس  _  
رم پی زندگیم دیگه.  نبودی که گفتی برو پی زندگیت؟ ببین حاال دارم می

اتفاقا به نظرم اون مرتیکه به قول تو الدنگ پسر خیلی خوبیم هست.  
خوام شانسم و  کنه. میحداقل من و به خاطر گناه نکرده مجازات نمی

 .باهاش امتحان کنم 

 .ش به سرخی زدفشار دستاش دور کمرم بیشتر شد و صورت 

به من چه ربطی داره؟ حرفای دیشبتو برای من دوباره تکرار نکن مگه  _  
ای؟ ببین جانا من بچه کف خیابونم و از بچگی یاد گرفتم گرگ بشم  طوطی

 .پس با من بازی نکن

 :دستش و به رگ گردنش کوبید و غرید  

  .با غیرت من بازی نکن  _  

براش مهم باشه... دوستش داشته باشه! شه که آدم سر کسی غیرتی می_  
 اما مگه من برای تو مهمم؟

 :تلخند زدم و ادامه دادم  

نه مهم نیستم؛ برای تو فقط انتقام لعنتیت مهمه. پس کارای من به تو  _ 
 .ربطی نداره

 .هاش و دو طرف پهلوهام فشار داددست

. تو مال  کنی مثل اینکه یادت رفته دیشب بهت چی گفتم.. زبونی میبلبل_ 
 .کنم منی! اشکال نداره خودم بهت یاداوری می
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هام حرف توی دهنم  هاش روی لباومدم بهش تشر بزنم که با گرمی لب 
هاش و دادم.  وار سریع شل شدم و جواب بوسهماسید و به صورت اتوماتیک

ای که  لبخند بدجنسی به سستیم زد و دستاش باالتر اومد که با تموم اراده
 :دادم و غریدم  داشتم هولش

 !دیوونه _

 :گرفت گفتلبخند جذابی زد و همونطور که ازم فاصله می 

ترسم پس از اون آدم فاصله  ی توام... حاال که فهمیدی از چیزی نمیدیوونه _
  .بگیر تا دوتامون رو رسوا نکردم

ترسم و اونی که باید بترسه  اومدم به تندی جوابش و بدم و بگم که من نمی
 .به سرعت ازم فاصله گرفت و از در عمارت خارج شد اونه  که

 

*** 

 

 |امیرعلی|

 

دونم تا حاال چندبار توی زندگیتون خوشحالی رو با تمام وجود حس  نمی
 ...کردید

دونم تا حاال چندبار حس کردید از پرتگاه پرت شدید و بعد انگار یه نفر  نمی 
 ....دستش و دور کمرتون پیچیده و شما رو نجات داده
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دونم تا حاال چندبار وجود خدا رو زیر سوال بردید و بعد یه چیزی شده  نمی 
که با تمام وجود بهش ایمان اوردید؛ اما خوب میدونم معنی اون نیوفتادنه،  

اون سقوط نکردنه، اون اثبات وجوده یعنی چی... کل این احساسات و  
طعا وجود یه  ای که قسواالت توی یه کلمه خالصه میشه... معجزه... معجزه

اش  کنه و اون نیرو قطعا خداوندیه که هیچوقت بندهنیروی قوی رو اثبات می
 .کنه و ترک نمی

 .هر چند که اون بنده گناهکار باشه  

کل اون هفتاد و دو ساعتی که دکتر وقت داده بود و من با تموم وجود با   
ناامیدی دکترها به  خدام اشتی کردم و چندین و چند عهد بستم و با وجود 

ی اخر قبل از تموم شدن امید به  خودش توکل کردم و درست لحظه
 .معجزاتش ایمان اوردم

 :ی پرستار خالصه شد ایمانی که توی یه جمله 

Shocking; However, as their return conditions became less 
and less, your wife regained consciousness 

تر  ر چند که شرایط برگشتشون هر لحظه کم و کماس؛ هشوکه کننده»
 «!میشد خانومتون به هوش اومدن

ام جریان  های یخ زدهام چکید و حس زندگی توی رگقطره اشکی روی گونه 
 .پیدا کرد

 .روی دو زانو نشستم و با حالی که زیادی غریب بود خدا رو شکر کردم 

 :نتهای راهرو اشاره کردپرستار به حال دگرگونم لبخند عمیقی زد و به ا 
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_Go to the right and then go straight to the end. We moved 
them from the ICU to that room. 

یو  سیبرید سمت راست و بعد مستقیم تا انتها ادامه بدید از رارهروی آی»
 «.به اون اتاق منتقلشون کردیم

 .با اشک نگاه تشکرامیزی بهش انداختم  

_tanks 

 «منونم»

_Duty; After seeing them, go to the doctor's room to tell them 
the conditions and time of their release. 

وظیفمه؛ بعد از دیدنشون برید اتاق دکتر تا شرایط و زمان مرخص   »
 «.شدنشون و بهتون بگن

_Sure. 

 «حتما»

 :به سمت راهرو قدم برداشتم که صدام کرد 

_ mr. 

 «آقا»

 .به سمتش برگشتم

_yes? 

  «بله؟»
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_Your name is Amir Ali? 

 «اسم شما امیرعلیه؟»

ای ادا کرد؛ گیج نگاهش  ی بریتیش به شکل بامزهامیرعلی رو با اون لهجه
  .کردم

«yes why?» 

 بله... چطور؟ _

 :لبخند عمیقی زد  

_When she came to her senses, the first name she said was 
Amir Ali. 

 «.به هوش که اومد اولین اسمی که گفت امیرعلی بود  »

 :پر شور نگاهش کرد و با لبخند سر تکون دادم 

_tanks 

 «.ممنون »

به سمت راهرو حرکت کردم و پاهام زودتر از اختیار خودم من و به سمت   
  .اون اتاقی که نبات داخلش بود کشوندن

 .هام نشست ی ریهدر و باز کردم و حس کردم عطر وجودش تو 

 .هاش باز بود و خیره به در اتاق چشم 

روحش رنگ گرفت و لبخند روی لبای خواستنیش  با دیدنم صورت زرد و بی 
  :ترش کرد اومد و خواستنی
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 امیرعلی؟ _

 :صداش نوازش شد و توی گوشم نشست 

 .دل امیرعلی  ِ جان _

  .تر دادملبخند عمیقی زد و من جواب لبخندش عمیق 

 :سمتش رفتم و دستاش و توی دستم گرفتم؛ با بغض لب باز کردبه 

 .باالخره موفق شدیم؛ تموم شد  _

 .با عشق خیره شدم توی چشماش  

ترین ادمای روی  تموم شد عشقم؛ تموم شد و ما از حاال به بعد خوشبخت _
  .شیمزمین می

 :سر کج کرد و لوس لب زد 

  قول؟ _

 :دستش و بوسیدم و لب زدم

 .قول _

چیز تازه قراره شروع بشه ما با خوشبختی  دونستم همهقول دادم اما نمی 
 ...خیلی فاصله داریم 

 

*** 

 

 |نبات|  
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یادمه چند سال پیش، اون زمانا که دبیرستان بودم یه جمله توی کتاب  
وصیت خیانت شده اثر میالن کوندرا خونده بودم که حسابی نظرم رو جلب  

بسته بودم هر وقت خواستم کسی و قضاوت کنم  کرده بود و با خودم عهد 
این جمله رو به یاد بیارم و به خودم یاداوری کنم قضاوت کردن دیگران  

 :انگیزترین کار بشرهنفرت

وقفه، درباره هر کس و  ترین عادت بشر این است که مدام و بیغیراخالقی"
برای  کند. این آمادگی پرشور پیش از آنکه بفهمد و درک کند قضاوت می

 "...قضاوت کردن، نفرت انگیزترین حماقت و مخرب ترین شرارت هاست

اما با گذشت سالها انگار این جمله رو از یاد برده بودم و امروز تازه به یاد  
 ...اوردم؛ اونم بعد از قضاوت عزیزترین ادم زندگیم امیرعلی

رزنش  گاهی اوقات ما ادما بعد از زدن یه حرفایی بارها و بارها خودمون س
تونستیم زمان و عقب  کنیم کاش میکنیم... اصال گاهی اوقات ارزو میمی

 ...ببریم و بعضی حرفا رو نزنیم

گفت هر بار خواستید یه حرف و بزنید  جون همیشه به من و جانا میخانوم 
اش کنید بعد به زبون بیاریدش چون حرفی که زده شه  مزههفت بار مزه

شه قبل از زدن اون حرف از گفتنش پشیمون  نمیشه پس گرفته بشه اما می 
 ...شد

کردم کاش قبل ازحرف  من حاال کامال با تموم وجودم حرفش و باور درک می 
  .شکوندمکردم و دل مردی که عاشقشم و نمیزدن فکر می

 ...بغض توی گلوم نشست و پاورچین به سمت حموم رفتم
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رار بود پس فردا  سه هفته ازمرخص شدنم از بیمارستان گذشته بود و ق
برگردیم ایران؛ دکتر سفر هواییم و تایید کرده بود و گفته بود برای بهبودی  
کامل باید برم پیش دکتر خودم توی ایران و اون خودش ازطریق ایمیل با  

 .آمریکا در تماسه

توی این سه هفته هر روزش کنار امیرعلی پر از زندگی بود اما از دو هفته   
هاش کار دستم داده بود و باالخره امروز حرفی و زده  چپ ها و پچپیش تماس

 .شد جبران کردبودم که هیچ جوره نمی

جا کرده بودم و چه عجیب که مرد من فقط با غم و  در اصل قضاوت نابه 
ناامید نگاهم کرده بود رفته بود توی حموم تا نگاهش دیگه به نگاه منه  

 .عجول نیوفته 

  .کوره و چرت و پرت گفته بودمگربهمنی که شده بودم نماد بارز  

باالخره دو دلی رو کنار گذاشتم و لرزون و پر خجالت اما با دلی مطمئن  
لباسام و دونه به دونه در اوردم و قدم به قدم به در حموم نزدیک شدم.  

 .شد صدای قطرات آب تنها صدایی بود که شنیده می

بلند بلند شعر رنگ لبات   یاد چند روز پیش افتادم که به حموم رفته بود و 
خوند و من این بیرون روی تخت قهقهه  عسل طعم لبات عسل و می

 !زدیم می

ها سال از اون روز گذشته  چقدر از اون روز دور شده بودیم؛ انگار میلیون 
  ...ی لعنتی من بودی اینا به خاطر اون جملهبود و همه

بازه! اما  علیِ هوسشه و همون امیر بهش گفته بودم ذات آدما عوض نمی
دونست که تمام این حرفا به خاطر حسادت به اون تلفن  فقط خدا می

لعنتی بود که زنگ میخورد و اون یواشکی از من جواب میداد. در واقع دلم  
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له نگاهش و میزدم؛ به خصوص حاال که فهمیده  رفت براش و لهضعف می
روسش بودن قبول  بودم اون تلفنا از مادرش بوده! مادری که من و به ع

اش که پسرش و  ی سرایدار خونهنداشت از نظرش من یه عوضی بودم؛ نوه
 !اغفال کرده بود

صدا وارد شدم و با دیدنش دلم ضعف  دستگیره در رو پایین کشیدم و بی
 .رفت برای اون هیکل عضالنیش

دیدمش اما باز هم به خودم اعتراف  اولین بار نبود که بدون هیچ لباسی می 
 .چیز تمومه دم که چقدر این مرد همهکر 

زیر دوش ایستاده بود و دستش و به دیوار تکیه داده بود چشماش بسته   
 .بود و متوجه حضورم نشده بود

جلو رفتم دستم رو دور کمرش حلقه کردم؛ تکون شدیدی خورد اما من   
 : تر بغلش کرد. بهت زده لب زدمحکم

 کنی؟اینجا چیکار می _

اش؛ نگاهش  شیدم و تقریبا از کمرش پرت شدم روی سینهخودم رو جلو ک
 !روی تنم لیز خورد. شوکه و هیز نگاهم کرد

 !نبات _

دار شده بود... دستم و بلند کردم و روی لبش کشیدم و لبخند صداش خش
 : زدم

ببخشید... یادم رفته بود که تو دیگه امیرعلیِ سابق نیستی؛ تو عشق منی  _ 
 .ی زندگیم معجزه
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کف دستم رو بوسید و دستش و دور تنم پیچید. آب روی تن دوتامون   
 .ریختمی

 : دلخور و پر غم با اون چشمای جادوگرش زل زد به چشمام

 !باز بودمتا چند ساعت پیش که همون امیرعلیِ هوس _

 : ابرو باال انداختم 

 !دم دیگه تکرار نشه تو زندگی منیگفتم ببخشید که؛ قول می _

 : زدشیطون پلک 

 .قدم میشیباره که پیشبرای همین اومدی اغفالم کنی خانومم؟ برای اولین_

 : لب گزید و گرم گفتم 

 ....دونی که عاشقتم ومی _

 .ام نصفه موند. بوسیدم و بوسیده شدم هام جملههاش روی لببا حس لب

هاش شروع کرد به فتح تنم و با یه حسی که تا حاال توی صداش  دست 
 :دم لب زدنشنیده بو

 !ی منعسِل خوشمزهعاشقتم که شیرین _

 .هاش سپرده بودم که وسط راه دست کشیداغوا شده خودم و به دست

 :خمار و پرتمنا نگاهش کردم که لبخندی پر از عشق بهم زد و لب زد

 ...تازه عمل کردی؛ دکتر گفت حداقل تا یک ماه  _

 ...هام توی هم رفتاخم 
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میردم و خواهش و  این مرد و حس تمام تنش می من داشتم برای بودن با 
های اون هزار برابر من بود اما هنوزم به فکر من بود و  تمنای توی چشم

  خواست از تمنای تنمون دست بکشه؟می

گفت عقب بکشم دستام و  توجه به نگاه پر خواهشش که ملتمس میبی
 .تر دور تنش حلقه کردم محکم

 !همین امروز خوام امیرعلی؛من تو رو می _

  ...اما _

 .تر از قبل بوسیدمش نذاشتم حرف بزنه و اغواگرانه

داره اما بعد از  اولش سعی کرد پسم بزنه و بعد منطقی ذهنش و بیدار نگه
 .داشتن خودش برداشت و با من همراه شد چندی دست از محکم نگه

من   روی کرد روبهلبخند روی لبم شکل گرفت؛ این مرد هر کاری هم که می 
  ...ترین ادم جهان بودسست

 !نفس افتاده بوددرسته... همین مرد مغرور برای بودن با من به نفس

  :های داغش و نفس کشیدم و روی لباش لب زدمنفس 

 !عاشقتم مرد من _

 

*** 

 

 |جانا |
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روم لب  نگاهم رو دوتادور باغ گردوندم و خیره به درخت بیدمجنون روبه
 :زدم

 .بشینیم؛ زیر اون درختبریم اونجا  _

 .نوید آروم و متفکر سر تکون و باهام همراه شد  

 .اش نشستیم به سمت درخت رفتیم و زیر سایه 

یاد نبات توی سرم نقش بست... همین چند ماه پیش بود که هر شب زیر   
زدیم... من از مرد توی  نشستیم و تا صبح باهم حرف میدرختای توی باغ می

 ...شد برای خواهر پر از ماجراش و اون فقط گوش میگفتم  هام میخواب

چقدر اون روزها دور بود... چقدر همه چیز فرق کرده بود... حاال اون مرد   
هام شده بود حسامی که عاشقشم و نباتی که خودشم همسر  توی خواب

 .ی همون مرد شده بود پسرخاله

  .شد چقدر دلم براش تنگ شده؛ نبودش عجیب حس می 

ی بود که باهاش حرف نزده بودم و اون این روزها دیگه باید از ماه  چند روز 
 .زدمگشت. امشب باید حتما باهاش حرف میعسل طوالنیش برمی

  .گفتی باید حرف بزنیم؛ اونم تنها _

 .از فکر و خیال در اومدم و خیره شدم به نویدی که این جمله رو گفته بود 

 .گاهم رو توی صورتش گردوندمهام رو باز و بسته کردم و نآروم پلک 

هاش هم  هاش درست مثل چشمای نبات بود؛ حتی گردی و مژهچشم 
 .باهاش مو نمیزد 
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ی لبش به ریزی خالی که من داشتم داشت و پشت  یه خال گوشه 
 .ی کوچیک بود هاش مثل من اثر یه لکهدست

زد که  میها و چند شباهت ریز و درشت دیگه از دور داد ی این شباهتهمه 
 .این مرد پدر من و نباته 

با دیدن خیرگیم لبخند کمرنگی زد که نگاه ازش گرفتم و خیره به اسمون   
  :گفتم 

کردی  من هنوزم منتظرم بفهمم بین تو و مادرم چی گذشته که تو فکر می_
 !من اصال به دنیا نیومدم و نبات مرده 

ه و صدای پر از  نگاهش نکردم اما نفس اه مانندش معلوم کرد که ناراحت 
 .غمش حدسم و تایید کرد

زندگی من و مادرت پر از فراز و نشیب بود... پر از باال و پایین اما تقریبا دو   _
سال بعد از ازدواجمون تبدیل شدیم به یه زوج عادی... مادرت عاشقم نبود  

گرفت. داشت امیدوار میشد به زندگی... اون اوایل  اما داشت باهام خو می
دار بشیم.  خواست اما باالخره بعد از هشت سال رضایت داد بچهبچه نمی

نبات که به دنیا اومد دنیامون یه رنگ دیگه گرفت... حاال ما پدر و مادر  
تر از هر زمانی بود اما درست از بعد سه ماهگی  بودیم. احساس بینمون قوی

 !نبات مادرت نارین سابق نشد

چی شد...  شاید یاد عشق قدیمیش    دونم اونجارفته بودیم روستامون، نمی 
اش کرد اما دیگه اون آدم سابق نشد. کم  افتاد یا شاید یاد احساسات گذشته

 !رفت سراغشکرد تا میحرف شده بود... نبات باید ده بار گریه می

  :صداش لرزید 
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ذاشت نزدیکش بشم. حتی به وجود اومدن تو هم  زد... نمیمن رو پس می_
 .داش بوخالف خواسته

 .کمرم لرزید و بغض توی گلوم نشست  

 .ریختشد اما نوید هم داشت اشک میبه سمتش برگشتم باورم نمی 

گفت دردش چیه! اصال نگاهم  بارها سعی کرده بود تو رو بندازه... نمی _
  !گناهِ دیگه به دنیا بیارهخواد یه بیگفت نمیکرد. فقط یه جمله مینمی

چند دقیقه طول کشید انگار داشت به من فرصت  سکوت کرد و این سکوت 
 .هاش و هضم کنم داد حرفمی

 :دوباره خودش ادامه داد 

بینی شغل من خطرناکه... یه شغل موروثیه! یه  همونطور که خودت می _
رفتیم. به نارین گفتم؛ اون زمانا  اتفاقاتی افتاده بود که باید از کشور می

د. قرار بود دمدمای صبح بریم اما صبح وقتی  های آخر بارداریش برای تو بوماه
رفتم... مجبور بودم. رفتم اما چند روز بعد  بیدار شدم نارین نبود! من باید می

 .اتون باطل شده بود ام مردن! شناسنامهخبر رسید زن و بچه

امون  پس برای همین بود که فامیلی مادرمون به جای پدرمون توی شناسنامه
 .بود

 !یج و پر از دردگیج بودم... گ  

 !خواست من رو بندازه ای بودم که مادرم میهنوزم قفل اون جمله 

 !اش هم بگذره؟ خواسته از بچهچه بالیی سر اون زن اومده بوده که حتی می 

  .هام رو پر کرده بود اشک روی گونه 
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 .یه فکر مثل برق از سرم گذشت 

؛ شاید مادرم این و  کنه حسام اون اوایل گفته بود رییسش قاچاق دختر می 
 .کردفهمیده بود که با نوید سرد برخورد می

 :بدون فکر کردن به عواقبش گفتم  

  !کنیشاید مادرم فهمیده بوده تو قاچاق دختر می _

 :هاش پرید و شوکه نگاهم کرد شونه

 !دونی؟تو از کجا می _

  .صورتم و با انزجار جمع کردم  

د روزه هی به خودم تلقین کرده  پس حقیقت داشت... هر چند که این چن
کنه نوید با وجود دو تا دختری که فکر میکرده مردن  بودم حسام اشتباه می

 .تونه قاچاق دختر کنه اما باالخره تایید کرد و انکار نکردچجوری می

 .دونم ولی ممکنه مادرمم فهمیده باشه مهم نیست من از کجا می _

 .بود  شونه باال انداخت؛ صورتش هنوزم شوکه 

کردم. چند  نه امکان نداره... چون اون زمان من فقط قاچاق اسلحه می _
  .کنیمجا میساله که دختر جابه

 :اخم کردم 

 کنید؟ چرا؟! اون دخترا چه گناهی کردن؟! چرا اونا رو قربانی پول می _

خوان برن کشورای دیگه  هیچ اجباری در کار نیست... اونا خودشون می_
  !خته شدن تنشون به عربا حتی به قیمت فرو 

 :با نفرت لب زدم
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 !گی دروغ می_

 :اخم کرد و با غم سر تکون داد  

 ...نه _

 :با نفرت پچ زدم 

 !دروغگو_

 .گم... به ارواح خاک مادرت که کل دنیام بودبه جون تو راست می _

 .تنم لرزید؛ لحنش حقیقت و فریاد میزد 

 !گفت؟لب گزیدم؛ یعنی داشت راست می 

  !گیرن؟یعنی ممکن بود ندونه افرادش با چه روشی بعضی از دخترا رو می

دونم.  ذاشتم شک کنه به اینکه از کجا میگفتم... نباید مینباید چیزی می
 .ممکن بود هویت حسام به خطر بیوفته

 :شونه باال انداختم  

  اشون حیوانی واجازهکنه این کار چه با اجازه دخترها چه بیفرقی نمی _
 !گفتی خودشون میخوان؟کثیفه... اگه منم جز اون دخترا بودم بازم می

سر پایین انداخت؛ انگار از من خجالت کشید... از دختری که برای اینکه    
دونست پدرش چه کارهای  پدرش باشه دیر بود به خصوص که دخترک می

 .کنه کثیفی می

  .دست بلند کرد و اشکای روی صورتم و پاک کرد 

 .کشیدم؛ پر درد چشم بست سر عقب
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 آقا؟ _

 .با صدای یکی از محافظا نگاه هر دومون به اون سمت رفت 

ببخشید مزاحم شدم... اما باالخره آقای رسولی اومدن. همونطور که حدس   _
 !زدید جاسوس و پیدا کردیم می

به آنی نوید از جا جهید و پوزخند زد. انگار اصال مکالمات بینمون و یادش   
  !رفت

 زدم؛ توی عمارتن؟پس درست حدس می_

  !بله آقا  _

 .به سمت من برگشت

 .گم بیاد برید یکم بگردید. من امروز کلی کار دارماینجا باش... به ایلیا می _

با مرد رفتن و من به محض رفتنشون مکالمشون توی سرم تکرار شد و دلم   
 !لرزید 

 !نکنه منظور از جاسوس حسام باشه؟ 

 .سرعت از جا جهیدم و تقریبا به سمت عمارت دویدمبا این فکر به  

 

*** 

 |حسام|
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نگاه غمگین و متاسفم رو به سهراب دوختم و سعی کردم ظاهر سرسختم و  
 .حفظ کنم 

ی بزرگ و لو داده  سهراب به عنوان جاسوس و کسی که چندبار چند محموله 
قرار بود توسط  شناسایی شده بود و توسط رسولی به ویال آورده شده بود و 

گناه بود و  خبر از اینکه سهراب توی این قصه بیخودِ نوید مجازات بشه؛ بی
 !ها رو لو داده بود من بودمکسی که تمام اون محموله

دونستم کارِ سهراب تمومه و این حس عذاب وجدانی  حالم منقلب بود؛ می 
ام  فهگفت یه نفر به جای من قراره جونش و از دست بده داشت خ که می

 .کرد می

با ورودِ نوید رسولی از جا بلند و سهراب با همون حالت خمیده و کتک   
 .خورده در حالی که روی دو زانو نشسته بود توی جاش لرزید

نوید با اقتدار نگاه کوتاهی به سهراب انداخت و با صدایی که زیادی جدی   
 :بود گفت

  !اینه؟  _

 :رسولی اروم سرتکون داد

 !خود کثافتشه  بله رییس... _

  :قرار لب زدسهراب اروم و بی 

 !قربان اشتباه شده... من نبودم_

نوید به عالمت سکوت دست بلند کرد و اروم به سمت مبل بزرگ و سه   
 :نفره رفت و روش نشست و خیره به سهراب گفت

 !دونی که مجازات فروختن گروه چیه مگه نه؟ می _
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 :سهراب با عجز نالید 

 !نیست؛ من هیچ تقصیری ندارمکار من  _

  :رسولی غرید 

 !دهنتو ببند_

نوید به من اشاره کرد که جلو برم و رو به دو محافظی که داخل بودن   
 :دستور داد

 .بیرون باشید _

ی اینا بازی  اش دلم پر از ترس شد؛ فکر اینکه همهبا این حرکت غیرمنتظره 
تموم سرم و پر کرد و  بوده باشه و فهمیده باشه که جاسوس اصلی منم  

هام کمی متزلزل بشه... اما با رسیدن به میزِ جلوی پاش تموم باعث شد قدم
ام موند روی تفنگی که روی میز گذاشت و  افکار توی سرم پرید و نگاه خیره

 :همزمان صداش توی گوشم پیچید

قبل از اومدنت رسولی داشت ازت تعریف می، کرد؛ این چند روزه هم   _
 !تمادم بهت جلب شده... حاال کافیه فقط خودت و ثابت کنی تقریبا اع 

 :گنگ و گیج نگاهش کردم که لبخند کمرنگی زد و به اسلحه اشاره کرد

  !شلیک کن... توی سرش _

 :سهراب نالید

 !آقا _

 .نوید با چشم غره به سمتش برگشت

 .کارت قابل بخشش نیست  _
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  :به من نگاه کرد و ادامه داد 

تموم کن حسام! کارش رو تموم کن تا بهت اعتماد کامل پیدا کنم  کارش رو _
 .تر بشه و جات از رسولی هم پیشم محکم

دونید قرار گرفتن توی دو راهی بدترین اتفاق دنیاست؛ اینکه بخوای بین  می 
بد و بدتر یکی رو انتخاب کنی تهش مرگه و فقط انتخاب بد جای بدتر  

  ...ندازه زمانش و به تعویق می

موند و  کردم انتقامم و خون حنا روی زمین میاگه به سهراب شلیک نمی
کردم دست خودم به خون  دادم و اگه شلیک میاعتماد نوید رو از دست می

 .شدالوده می

من به خاطر این انتقام از زنی که عاشقش بودم گذشته بودم و حاال باید   
 !کشتمآدم می

  .بود این دو راهی دلم هری ریخت؛ بدترین دو راهی دنیا  

درسته که سهراب هم خالفکار بود و یه کثافت مثل نوید و رسولی و بهرام و  
خیلیای دیگه اما هر چی که بود ادم بود و گرفتن جون یه ادم بدترین امتحان  

 !دنیا بود 

چرا معطلی؟! برای ورود به دنیای تاریکی و رسیدن به قله باید اول دِل   _
 !کشتن داشته باشی 

 :بستم و ادامه داد  پلک 

ای که  اگه نکشیش دیگه عضوی از ما نیستی یا اگه باشی یه پادوی ساده _
 !جای پیشرفتی نداره! دِ بزن دیگه چرا معطلی؟ 
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عزمم رو جزم کردم و با تسلی خاطرم که سهراب هم یه لجنه دست دراز   
  کردم و خواستم اسلحه رو بردارم که در عمارت باز شد و صدای پر از ترس

 :جانا توی گوشم پیچید 

 !اینجا چه خبره؟  _

  .ها بود پشت سرش وارد شدبالفاصله ایمان که یکی از محافظ

 !ببخشید آقا نتونستیم جلوش و بگیریم_

 :نوید غرید  

 !خفه شو _

 :بعد رو به جانا با آرامش ادامه داد 

 !جاناجان مگه نگفتم برو پیش ایلیا باش؟ اصال ایلیا کو؟  _

 .ز ترس جانا اول روی من نشست و بعد به سمت پدرش برگشتنگاهِ پر ا  

 !گفتم اینجا چه خبره؟ _

 .نگاهش روی اسلحه نشست  

 !اسلحه برای چیه؟  _

 :به سهراب که جلوی میز بود اشاره کرد 

  !این آدم کیه؟  _

 :نوید از جا بلند شد 

  .زنیمجاناجان برو بیرون دخترم بعدا حرف می _

 :جانا تقریبا غرید
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 ...خواید آدم بکشید؟! وقتی وارد شدممی _

 :به من نگاه کرد و ادامه داد 

 !داشتی مگه نه؟تو داشتی اسلحه رو برمی _

نفسم و آه مانند بیرون دادم و چیزی نگفتم؛ در اصل چیزی نداشتم که   
 .بگم. نوید دستشو گرفت

 !بیا بریم بیرون  _

 :جانا دستش و کشید 

 !ازتون متنفرم _

 :زدجیغ  

 !از کارِتون متنفرم _

صدای کشیده شدن قنداق اومد و نگاه مبهوت هممون به سمت سهرابی   
 .هوا اسلحه رو چنگ زده و به سمت جانا نشونه گرفته بود برگشت که بی

میرم؛ ترس تموم وجودم رو گرفت.  قلبم یه آن نزد و حس کردم دارم می 
 .کرد راب نگاه میانگار حال نوید هم عین من بود که مبهوت به سه

  :سهراب پوزخند زد؛ پوزخندی که پر از درد بود 

گناهم اما نفهمن! حاال که قراره  منم ازشون متنفرم... صد بار گفتم من بی_
 .ذارم رو دلت رییس بمیرم پس داغ می

 :نوید غرید

 !ات رو بنداز سهراباسلحه _
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  :سهراب رو به جانا لبخند زد  

 !ن دنیا خانم کوچولورم اومن و تو با هم می_

 :توجه به اطرافیان نالیدم پر از ترس بی 

 !ات و بنداز سهراباسلحه _

 :سهراب به من نگاه کرد

نه بابا... تو چرا ترسیدی؟ نکنه نگرانی که رییست داغدار بشه؟ یا   _
 ...شایدم 

  :به جانا اشاره کرد  

 !خبریه کلک_

  :پر حرص نفس کشیدم 

 !بنداز حرف بزنیمشر و ور نگو اسلحه رو _

  !عمرا _

  :به جانا نگاه کرد و ادامه داد

 !خداحافظ خانم کوچولو_

چیز توی یه صدم ثانیه اتفاق افتاد؛ یه واکنش ناخودآگاه که باعث شد  همه 
 !ام بشینهی سینههوا جلوی گلوله بپرم و درد عمیقی توی قفسهبی

یدم صدای فریاد  از شوک زیاد چشمام سیاهی رفت و اخرین چیزی که شن  
  :جانا بود 

 !حسام _
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و عجیب اینکه توی سیاهی مطلق در حالی که انگار شناور بودم صدای  
ی مرد و زنی توی گوشم پیچید... صدای زن آشنا نبود اما مطمئنم  زمزمه

 !صدای مرد صدای پدرم بود

 اگر برای ابد هوای دیدن تو نیوفتد از سر من چه کنم؟ _"

 " شد تن من برای کشته شدن چه کنم؟کهجوم زخم تو را نمی 

 

*** 

 |جانا |

 

های دنیاست... به خصوص زمانی که همراه با  حس گناه یکی از بدترین حس
  !غم باشه 

کردم؛ انگار اینکه خواب این حادثه رو ندیده بودم گناهم بود و  حس گناه می
 !من گناهکارترین ادم روی زمین 

ی لعنتی  طر من و من خواب این حادثهمردِ من تیر خورده بود، اون هم به خا 
 .رو ندیده بودم 

شد و  هایی که بهش برای آخرین بار بهش زده بودم توی سرم اکو میحرف
ها بهش گفته بودم  خوردم که کاش به جای اون حرفمن حسرت می
 !دوستش دارن

 .هام خیس کرد و توی تنم لرز نشستهام گونهاشک 
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ی سرش میومد چی؟! اگه سرنوشت منم  شد چی؟! اگه بالیاگه خوب نمی 
شد و هیچوقت به عشقم نمیرسیدم چی؟! اگه دیگه هیچوقت  عین مادرم می

 !تونستم بهش بگم دوستش دارم چی؟نمی

  .شدمکاش قلم پام شکسته بود تا داخل اون عمارت لعنتی نمی 

خدایا از جون من بگیر به جون این مرد بده... خدایا تو رو خداییت حسام و  
 .خوب کن

 .باید بریم  _

 .این صدای نوید بود که من و به خودم اورد 

 .نگاهم رو باال بردم و نگاهش کردم 

حسام توی اتاق عمله اما ما باید تا قبل اومدن پلیس و سوال جواب بریم   _
 !مگرنه پامون گیره و ممکنه سوال پیچ بشیم 

 .پوزخند زدم و با بغض نگاهش کردم 

 !رحم واقعا پدر من بود؟بیاین مردِ  

 !مادرم چجوری باهاش زندگی کرده بود؟ 

  !اون به خاطر من تیر خورده... به خاطر نجات دخترت! اونوقت بریم؟ _

 :نوید اروم سرتکون داد 

کنم. نگران نباش و  آره بهتره بریم؛ وقتی به هوش اومد براش جبران می _
 .حس عذاب وجدان نداشته باش

 .وری که نوید متعجب و سردرگم نگاهم کرد از جا جهیدم ج 

 :با صدایی که پر از درد بود غریدم  
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شی... به درک که  من نگرانم... خیلیم نگران! به درک که سوال جواب می _
رم... اون مرد به خاطر  شن... به درک که باید بری! من نمیبهت مشکوک می

 !من تیر خورده

  :سعی کرد ارومم کنه 

 .شه کرد .. منم نگرانشم ولی کاریش نمیدونم دخترم. می_

 :ترس و مجنون گفتمبا نفرت نگاهش کردم و بی 

کشمت چون مقصر تموم دردای  اگه... اگه بالیی سر حسام بیاد خودم می _
 !من تویی پس از پلیسا نترس 

  :ام کوبیدم و غریدم روی سینه 

ذارم رو  می شم نارین و داغاگه بالیی سر مردی که عاشقشم بیاد منم می_
دلت نوید... جوری که تا آخر عمر حسرت دختر جوون مرگت و بخوری  

  !فهمیدی؟

توجه بهش روی صندلی نشستم و شروع کردم به  شوکه نگاهم کرد و من بی
 .الکرسی تا بلکه اروم بشم و حسام خوب بشه خوندن آیت

 .نوید اما نرفت کنارم نشست و فقط شوکه پر حسرت خیره شد بهم 

دونم چند دقیقه یا چند ساعت گذشت اما برای من یه قرن بود، باالخره  نمی 
 .در اتاق عمل باز شد و دکتر بیرون اومد 

روی پاهام ایستادم و سعی کردم امیدوار باشم االن وقت غش و ضعف   
 .نبود

 :با تردید و ترس به سمت دکتر رفتم و پرسیدم  
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  !حالش خوبه؟  _

  :دکتر جدی نگاهم کرد

اش گیر  ی سینهی قفسهنه هنوز معلوم نیست... گلوله توی دندهمتاسفا_
کرده و این عمل ممکنه چندین ساعت دیگه طول بکشه. درصد موفقیتش  
 .پایینه؛ بهتره منتظر بمونید. باید دنده رو بشکنیم و این ریسک باالیی داره 

  صداهای توی سرم اکو شد و با سیاهی رفتن چشمام روی زمین افتادم و قبل 
 :هوشی صدای از غم مرد و زنی رو شنیدم از بی

 " !اگر برای ابد هوای دیدن تو  نیوفتد از سر من چه کنم؟  _"

 

*** 

 

 |کلدانای|

 |بیست سال قبل |

 

اش دوخت و خسته و پر از بغض انگار که کودک  نگاهش را به شکم برآمده
دهد، لب  میهایش گوش شنود و به درد و دلدرون بطنش صدایش را می

  :زد

ببخشید مامان جونم... ببخشید که باعث اومدنت به این زندگی نکبتی  _
شدم... ببخشید که تو رو هم مثل خواهر معصومت قراره وارد این دنیای  
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ی من نبود بلکه اجبار پدر  عشق کنم! اما باور کن به دنیا اومدن تو خواستهبی
  .زورگوت بود

ل هر روز خیره شد به سقف؛ انگار که با  آهی سوزناک کشید و دوباره مث
توانست خدا را ببیند و با چشمانش به او از  خیره شدن به باالی سرش می
 .این زندگی گله و شکایت کند

از اخرین دیدارش با حسین یک سال و چند ماه گذشته بود... یک سال و   
 .اش را دگرگون کرده بودچند ماهی که زندگی

کرد... او  آن آدم سابق نشده بود؛ به نوید پرخاش می از آن شبِ تاریک دیگر 
های گاه و بیگاه نبات مثل قبل اهمیت نمیداد البته  زد و به گریهرا پس می

اش باعث شده بود با  برای نبات چند ماه اول اینگونه بود بعد مهر مادری
 !دخترکش مهربان باشد

نوید را از زبان  انگار آن شب کنار چشمه وقتی که واقعیت ازدواجش با  
حسین شنیده بود، برای همیشه مرده بود و این جسمش بود که دیگر زنده  

 .شد نمی

کرد... سکوتی که از هزاران  خواست و او سکوت مینوید دلیل رفتارش را می 
 .تر بود فریاد دردناک

کرد تا نوید نفهمد حسین را دیده و این بار هم برای مرد چشم  او سکوت می 
 !هایش دردسر درست کندمشکی رویا

 .کودِک درون شکمش تکان خورد و او به جای شادی آه پر دردی کشید 

 ...این کودک ناخواسته و حاصل زورگویی و اجبار نوید به رابطه بود 
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تواند دِل نارین را گرم کند، بیخبر از  کرد با برقراریش میای که فکر میرابطه 
 .سوزد هیچگاه نمیاینکه ذغال سوخته و خاکستر شده 

کند و حتی به این هم  ها فهمیده بود نوید کارهای غیرقانونی میتازگی 
خورد  ای که میداد! دیگر برایش حالل بودن یا حرام بودن لقمهاهمیت نمی

کرد چرا که خداوند در همین دنیا جهنم را به او نشان داده بود و  فرقی نمی
 .زد نبود و پا میهیچ چیز بدتر از جهنمی که درونش دست 

چند باری سعی کرده بود خودش را بکشد اما فکر به مادر و پدرش و نباتی  
 .کرد که تازه شروع به چهار دست و پا رفتن کرده بود او را منصرف می

داد اما هنوز هم دوستش  این روزها کمتر به دخترک شیرینش اهمیت می 
 ...داشت

  .کرد قراری مییب بیکودک دوباره درونش تکان خورد؛ امروز عج 

  ...زد از حاال شیطنت درونش نهفتهگاهش حدس میهای گاه و بیاز تکان

او هم دختر بود؛ دکتر اینگونه گفته بود و نوید عجیب از دختردار شدن  
 .اش خشنود بود و گفته بود اینبار نامش را نیوشا میگذارد دوباره

 .آورداما به روی نوید نمی اسم زیبایی بود؛ نارین این اسم را دوست داشت  

آید... نیوشایی که عجیب مانند  کرد این اسم به دخترکش میاو حس می 
ی خوبی برای مادرش بود حتی حاال که درونش ریشه دوانده  اسمش شنونده

 .بود

اوایل چندباری سعی در انداختن بچه کرده بود اما حال میخواست او را   
 .دارد نگه

 !ده بوددخترک ازحاال همدمش ش 
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ی نبات از جا بلند شد و به سمت اتاقش رفت؛ اتاقی که قرار  با صدای گریه 
 .بود اتاق دختر دیگرشان نیز بشود

  .دخترک انگار از خواب پریده بود  

 :با لبخندی کمرنگ او را در اغوش کشید و لب زد

 !جانم مامان؟ خواب بد دیدی؟ _

 :صدایش زدنبات با لحنی کودکانه نصفه و نیمه  

 !ماما _

  :سرش را بوسید  

  !دلم جان... جان_

 .تاب بودندباز هم به شکمش ضربه خورد؛ امروز انگار هر دو فرزندش بی

ای کشید و اول نبات را ارام کرد بعد به اشپزخانه رفت و کمی آب  آه خسته 
 .نوشید

ش  تمام تنش گر گرفته بود و این گر گرفتگی به خاطر دردی بود که درون 
 .دلیل رخ داده بود جریان داشت از صبح دلشوره داشت و این دلشوره بی

نفس عمیقی کشید و سعی کرد کمی ارام باشد؛ هنوز دو ماه به زایمانش   
  .مانده بود و اصال دلش نمیخواست زودتر زایمان کند 

تفاوتی  صدای باز شدن در آمد و نارین با فکر اینکه نوید است خود را به بی
شستن لیواِن درون دستش مشغول شد؛ اما قبل از اینکه بفهمد چه   زد و به

 ...اش پیچید و نفسی روی گوشش نشست شده دستی دور شانه

  !ات نفله بشید پس جیغ و داد نکنخوای خودت و بچهاگه نمی _
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 .رسید ای طوفان زده به نظر میزبانش بند آمده بود و حالش شبیه کشتی

 :با لکنت لب باز کرد 

 !تو... دیگه... کی هستی؟ _

مرد چاقوی درون دستش را روی شاهرگش گذاشت و او را همراه خود به  
 .سمت هال برد

نبات دوباره به خوابی عمیق فرو رفته بود و این تنها شانسی بود که نارین   
 .در این لحظه آورده بود

 .رسید این روزها زندگی عجیب مرگبار به نظر می 

 .نشاند و خودش هم کنارش نشستمرد او را روی زمین   

هایش  تازه توانست به او نگاه کند و تنها چیزی که از صورتش دید چشم 
 .بود؛ چرا که ماسکی سیاه بر صورت داشت

 :نالید 

 خوای؟ از من چی می _

 :مرد پوزخند صداداری زد  

 !همه چیزت خیلی چیزها از تو هیچی اما از اون شوهر بی _

ست؛ نوید و دردسرهایش تمامی نداشتند... این  بغض در گلوی نارین نش  
 !مرد زاده شده بود برای دق دادن نارین

دانست چند دقیقه گذشته... شاید کار از دقایق گذشته بود و به  نمی 
 .ها رسیده بودساعت
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توجه به مرد خیره شده جان روی زمین نشسته بود و بیاو مثل عروسکی بی 
  !بود به دیوار

 ...ترسیدبود که از مرگ نمیخیلی وقت 

 .باالخره بعد از چندی صدای باز شدن در آمد  

 :متقابال صدای نوید در خانه پیچید 

 جان؟ نارین _

 :مرد دوباره چاقو را روی شاهرگ نارین گذاشت و صدا بلند کرد  

 !اینجاست  _

نوید با شنیدن صدای مرد با دو به سمت هال رفت و خیره ماند روی   
  .دردآورترین تصویر دنیا... چاقو روی شاهرگ نارین بود

 !تو دیگه کی هستی؟! دست کثیفت و از روی زنم بکش_

 .صدایش بیش از اندازه مستاصل بود

 :مرد پوزخند زد و ماسک خود را کنار زد و خیره به نوید لب زد 

 !اش و باال کشیدیشناختی؟ من همون شریکتم که بار اسلحه _

 :نگاهش کرد  نوید ملتمس 

  .دمزنیم. دو برابر پولت و بهت میساعد! نارین و ول کن... حرف می _

 :مرد شانه باال انداخت

خوام! این عجزت برام کافیه. بهتره با زن  خوره؟ دیگه نمیبه چه درد می _
 !ات خداحافظی کنیحامله
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 :نوید غرید  

 !ولش کن ساعد... این آخرین هشدارمه _

تر فشار داد و اشک از چشمان دخترک چکید و عقل را از  ممرد چاقو را محک  
  .سر نوید ربود

 !ده ثانیه وقت داری_

ترسید حتی با وجود کودک درون شکمش  نارین چشم بست؛ از مرگ نمی 
 .توانست به استقبال مرگ برود می

منتظر مرگ بود اما ناگهان صدای شلیک گلوله بلند شد و دست مرد از روی   
 ...ته شدگلویش برداش

ی نوید سرش سوراخ  چشم باز کرد و خیره ماند به مردی که توسط اسلحه 
  .شده بود 

 !ی نبات بلند شد اش همراه گریهصدای جیغ شوکه

داشت؛ ضربان  سوزی عمیق در جانش نشسته بود و تنش را به لرزه وامی
  تابیِ کودِک درونش هزاران هزارقلبش بلندتر از هر زمان دیگری بود و بی

 .برابر بیشتر از قبل بود

حال او دقیقا خودِ خودِ جهنم بود... همان جهنمی که خداوند در دنیای   
دیگرش برای گناهکاران وعده داد بود و او در همین دنیا و در این زندگی  

 !کردبار تجربه مینکبت

برای هزارمین بار آرزوی مرگ کرد و از خدا خواست این عذاب را با مرگ   
 .پایان دهد 
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لباسش از خوِن بیرون پاشیده از سر مرد قرمز شده بود و او حتی جان این   
  .هایش را عوض کندرا نداشت که لباس

ی مرد را بیرون برده  نوید همراه یکی از دوستانی که خبرش کرده بود جنازه
  !ی این هم نشده بودبودند و او حتی متوجه

توجهی مادرش طفل  اما با دیدن بینبات در دقایق اول گریه کرده بود 
  .معصوم خود دوباره به خواب رفته بود 

صدای نوید در گوشش تکرار میشد؛ قبل از رفتن گفته بود؛ نیمه شب از  
ها از آسیاب بیوفتد و کسی به او شک نکند از  روند و تا زمانی که آبآنجا می

  .شوند ایران خارج می

ای از  ازار نارین فقط خوابیدن در گوشهخواستند بروند و در این اشفته بمی
 ...خواستاین خاک و بیدار نشدن می

کرد! ساعت از یک نصف شب  با تنی لرزان از جا بلند شد؛ باید کاری می 
 .گذشته بود و هنوز خبری از نوید نبود 

 .ای گذاشتهای دخترکش جمع کرد و گوشهساکی کوچک از لباس 

 :و روی آن نوشت  داخل اتاقش رفت و کاغذی برداشت 

در و قفل کردم لطفا نیا داخل میخوام تا زمانی که بریم تنها باشم بذار این   "
 "!چند ساعت و فکر کنم و تنها باشم

کاغذ را روی در اتاق چسباند و با پوشیدن پیراهن بلندبارداری و مانتویی که  
 .هیچ ربطی به پیراهن نداشت و بستن روسری از اتاق خارج شد 

 فل کرد و نبات را به آغوش کشید؛ در را ق  
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برگه را روی در چسباند و به سمت در اصلی رفت... اینگونه نوید فکر میکرد   
 .خریدداخل اتاق است و زمان می

 ...او دیگر تصمیمش را گرفته بود  

 .تر بود نیمه شب بود و خطرناک اما این خانه از همه جا برایش خطرناک 

 !ی جسمی ای شکنجهبود بدون ذره در این خانه روحش سالخی شده 

روی باالخره سوار تاکسی  در تاریکی خیابان به راه افتاد و بعد از کمی پیاده 
 .شد و به سمت روستا رفت 

گیر بود و این  تمام طول مسیر نبات خواب بود؛ کودکش زیادی گوشه 
 .گرفتگیری نشأت میهای زیاد هم از این گوشهخواب

توانست او  عامل به وجود امدن این کودک بود و نمیکرد؛ او حس گناه می 
 .دیگری را به دنیا بیاورد

سر به شیشه تکیه داد و در آن آشفته باز دوباره هوای مرد رویاهایش به   
 .سرش زد

  .زدقراری هوای او سرش میجالب بود؛ در اوج ناامیدی در اوج بی 

 !چرا هوای او از سرش نمیوفتاد؟

کرد هوای آن مرد به  داشت به مرگ و نیستی قطعی فکر میچرا حال که   
 !زد؟سرش می

 .تقریبا چهار صبح بود که به روستا رسیدند  

 .از راننده خواست کمی منتظر بماند و خود پیاده شد  
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نبات را به اغوش کشید و محکم بوسید؛ این اخرین دیدارشان بود و او در   
 .این دخترک شیرین استدل اعتراف کرد دلش همیشه بند دل  

 :اش چکید و با بغض لب زد قطره اشکی روی گونه 

شم عذاب  نداشتِن یه مادر افسرده بهتر از داشتنشه... من فقط برات می _
 .دخترم! مطمئنم مادربزرگ بهتر از من مراقبته 

  .ی روستاییشان رفت آه پر سوزی کشید و به سمت خانه 

 .کرد رشور و رویاپرداز زندگی میای که روزی در آن یک دختر پخانه

  ...شد دلش برای این خانه هم تنگ می 

 .آرام وارد حیاط شد و با گذشتن از حیاط وارد خانه شد

 .سکوت محض بود 

ی غرق در خوابشان  به سمت اتاق پدر و مادرش رفت و با دیدن چهره 
 :پربغض و درد با چشمانی که خیس شده بودند لب زد

  .ه جای من مراقب دخترکم باشیدمن و ببخشید و ب  _

ی پدر و  نبات را کنار مادرش گذاشت و برای آخرین بار پرحسرت چهره
ای که نوشته بود ارام  ی خداحافظیمادرش را رصد کرد و بعد از گذاشتن نامه

  .و پر درد بیرون رفت 

  .کردوقتی وارد تاکسی شد؛ حس سبکی می

ر کرد این بچه چقدر مقاوم است که  نوزاد درونش تکان خورد و او با خود فک
 .با وجود این همه مشکل هنوز هم در بطنش است

 :در دل به کودکش گفت 
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 "!بار خالص بشیممقاومت کافیه من و تو قراره از این دنیای نکبت _"

 .از راننده خواست به سمت شهر و دریا برود  

ی که  های آن دریای پرتالطم غرق شود؛ همان دریای خواست در آبمی 
 .گرفت دانست حسین روزی در آن ماهی میمی

 !های حسین بودهدوست داشت در دریایی غرق شود که روزی شاهد نگاه 

  .کرداین زن قطعا مجنون بود و این جنون داشت نابودش می 

سرش را به شیشه تکیه داد و ناخوداگاه و سریع انگار توسط نیروی عمیق به  
 !خواب فرو رفت

  ..داد از آینده میخوابی که خبر  

  .های پر تالطمروی دریا ایستاده بود و خیره شده بود به آبروبه"

 .ی دختری را شنید و به عقب برگشت ی سرخوشانهصدای خنده

دخترکی با چشمان سبز رنگ و براق کنار دریا نشسته بود و سرش را به   
 .کرده بود ی مرد تکیه داده بود و مرد سرش را در موهای دخترک فرو شانه

 .شد گونه میدید اینقلبش پر از حسرت شد؛ همیشه وقتی دو عاشق می 

 .هایش بدون دستور او برداشته شدند و به سمت دخترک رفتندقدم 

دید و تمام حواسش به مردی که سرش در  دختر اما انگار اصال او را نمی 
  .کرد بود های عاشقانه خرجش میموهایش بود و زمزمه

 ...نگاهش روی صورت زیبایش چرخ خورد و حسی درونش نشست 

شناخت؛ انگار که دختر همان کودک درونش  ناخودآگاهش این دختر را می 
 !گونه بزرگ شده بودبود که این
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 .مرد سر بلند کرد و قلب نارین لرزید 

ی اجزای صورتش که  چشمان مرد زیادی شبیه حسین بود؛ درست مثل بقیه 
  .عین او بود

 .ناخودآگاهش انگار او را هم شناخت

 ...این مرد پسرِ حسین بود 

دخترک صورت مرد را بوسید و لبانش تکان خورد و نارین از عشق درون   
 :چشمان آن دو  لرزید

 "!عاشقتم مردِ من  _

 .با ایستادن ماشین هراسان از خواب پرید 

توانست  که می  ایقرار شده بود؛ این خواب چه بود رویا یا ایندهقلبش بی 
 !اتفاق بیوفتد؟ 

 !یعنی ممکن بود روزی دختری از او و پسری از حسین عاشق هم بشوند؟ 

افکارش راپس زد این فقط یک خواب ساده بود و قرار نبود هیچگاه تعبیر  
 !شود

هر چندخوابی بیش نبود اما زیادی برایش شیرین بود عشق درون چشمان   
  !مرد و زن خوابش 

زیادی از خوابش راضی بود که لبخند کمرنگی زد و با پرداخت پول پیاده  انگار 
 .شد

خورشید طلوع کرده بود و هوای صبح دم نفس کشیدنی شده بود اما صد   
  !حیف که او نفسی نداشت تا بکشد 
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فهمید مادرش قرار است  نوزاد در بطنش دوباره تکان خورد... انگار که می
 !ادرش ترسیده بودچه کار کند و از عواقب کار م

توانست  رسید... میی به دنیا نیامده زیادی با هوش به نظر میاین بچه 
همان دخترک زیبای درون خوابش شود اگر نارین دست از خودکشی  

 .داشت اما انگار دیگر برای نارین دیر بود که تصمیمش را قطعی کرد برمی

  .تر درون آب شناور بودقایقی چوبی کمی آن طرف 

توجه به اینکه ممکن است کسی که در قایق است  ه از قایق گرفت و بینگا
هیچ تالشی خود را درون  هایی تند به سمت آب رفت و بیاو را ببیند با قدم

  !آب انداخت تا غرق شود

  !ترین اتفاق ممکنه بوداز حس خفگی و مرگ خشنود بود و این عجیب

اش را از دست  هوشیاریکم داشت دانست چند دقیقه گذشته اما کمنمی
 :داد که دستانی دورش حلقه شد و صدای فریاد درونش را لرزاند می

 !دیوونه شدی؟  _

اش واقعی نبوده یا  کرد هیچ یک از اتفاقات زندگیمسخ شده بود... حس می
  !ها را زندگی کرده تا باالخره به امروز برسداگر بوده او تمام این سال

نفس بکشد و درون یک قایق خیره شود به   امروزی که هوای صبح دم را
حسین... حسینی که دو نفس مانده به مرگ نجاتش داد بود و او را در قایق  

ای نگفته بود  انداخته بود... حسینی که بعد از آن "دیوونه شدی" هیچ جمله
و بعد از انداختن نارین در قایق خودش نیز سوار شده بود و فقط پارو زده  

بود و رسیده بود وسط دریای بیکران و خلوت و نارین تمام   بود... پارو زده
رویش بود... مردی که بزرگترین حسرت  ی مرد روبهاین مدت فقط خیره

  ...اش شده بود زندگی
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 !کرد شاید در دنیایی دیگر به او برسدمردی که حس می

 ...مردی که مجنونش بود 

کرد و  حسین نگاهش نمیآه پر دردی کشید و اشک از چشمانش چکید؛   
اش را مثل گذشته روی  نارین دوست داشت یک بار هم که شده نگاه مشکی

 .خود ببیند 

ای که حال از نارین یک زن افسرده ساخته بود و به جایی رسانده  گذشته 
خواست هم خودش هم دخترک درونش را خالص کند و هیچ  بودش که می

 .ای نداشتحس پشیمانی

رحم  او بود؛ مگر چیز زیادی از این دنیای بی کاش این مرد سهم  
 !خواست؟می

صدای حسین وجودش را لرزاند؛ صدای مرد رویاهایش بغض داشت یا او   
  !کرد؟اشتباه می

 !چرا اینکار و کردی؟ _

 .هیچ نگفت و فقط اشک ریخت  

چه داشت بگوید؟ اینکه نوید دستش به خون الوده است و او از نوید و این   
 تی متنفر است؟ زندگی نکب

 !چه داشت بگوید به این مرد که روزی رانده بودش؟  

 .حسین به سمتش برگشت؛ هنوز هم از چیزی که دیده بود شوکه بود 

گیری کرده بود و وقتی به اینجا رسید بود  امروز به طرز عجیبی هوس ماهی 
و کشتی را درون آب انداخته بود زنی باردار را دیده بود که به طرز  

  .واری خودش را درون اب انداخته بود و قصد مرگ کرده دیوانه
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به سرعت درون اب پریده بود و بعد از نجات زن خودش درون چشمان زنی  
 .که از غرق شدن نجاتش داده بود غرق شده بود 

هایی بود که سالها عاشقشان بود... وقتی فهمیده بود  ها چشمآن چشم 
را بکند دیوانه شده بود و حس  خواسته قصد جاِن شیرین خودش نارین می

کرد به جنون رسیده اما سکوت کرده بود تا نارین درمانده کمی ارام شود و  می
  ...باالخره صبرش لبریز شده بود و سوال پرسیده بود اما دریغ از جواب 

 :مشتی محکم روی پاهایش کوبید و دوباره غرید

 گم چرا این کار احمقانه رو کردی؟ باتوام... می _

گاه نارین روی چشمان مرد نشست؛ حس کرد نفسش برگشت! این مرد با  ن 
 .آن نگاه مشکی نفس بود

 !خسته شدم _

 .ای بود که از دهانش خارج شد این تنها جمله 

 .اش نشست و حسی درونش فرو ریختنگاه حسین روی شکم برامده 

خسته شدی؟! تو چطوری دلت اومد با این بچه بخوای خودت و بکشی؟!  _
گناهت و قربانی کنی؟! اونم فقط چون خسته  ی بیخواستی بچهور میچط

شدی! امروز برای اولین بار از اینکه یه روزی عاشقت بودم از خودم بدم اومد  
 .و پشیمون شدم

ی نارین خورد شد؛ انگار که قلبش را شکستند  چیزی مثل سنگ درون سینه
  ...و کوبیدند و پودر کردند

ارها در سرش چرخ خورد و حسی شبیه دیوانگی  صدای حسین بارها و ب
 .بهش دست داد
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توجه به اینکه درست وسط  ناخودآگاه با دیوانگی تمام از جا بلند شد و بی 
 .اش را کشیددریا با قایقی چوبی هستند به سمت حسین یورش برد و یقه

رویش شده بود. حتی  ی زن روبهحسین شوکه بود؛ شوکه و ناباور خیره 
 !رین هم رنگ جنون داشتصدای نا

پشیمون شدی؟! پشیمون؟! کل زندگیم با حسرت تو گذشت... کل شب و   _
ام  روزم تو بودی... به خاطرت خودمو قربونی کردم... به خاطرت از بچه

گذشتم... به خاطر تو خواستم خودمو بکشم... تو از من یه زن دیوونه و  
ب این عشق آتیش گرفتم و  گی پشیمونی؟! من از ت افسرده ساختی و حاال می

خاکستر شدم و تو پشیمونی؟! من به خاطر تو با یه هیوال زندگی کردم... یه  
هیوال که دیشب جلو چشمام آدم کشت بعد تو از دوست داشتنم  

خواستم خودمو بکشم اما همون لحظه توی همون حال  پشیمونی؟! آره می
  !مرگ هم با یاد تو گذشت اونوقت تو پشیمونی؟

 :شید جیغ ک

کنی از عشق کنی که از دوست داشتنم پشیمون باشی... غلط میغلط می _
  !مقدسی که بینمون بود پشیمون باشی... فهمیدی؟

اش پشیمان بود؛ او هیچوقت از  حسین لرزید؛ این زن پر از درد بود. از گفته
 .دوست داشتن این زن پشیمان نشده بود اما از حرص چرت گفته بود 

 .ی زن گذاشت روی دستان ورم کردهدستانش را  

 .جالب بود اما با این چاقی زیباتر از حد معمول شده بود  

نارین با حس دستان حسین روی دستانش لرزید اما عقب نکشید و حسین  
 :خیره به آن چشمان جادویی و سبز رنگ دخترک نالید 
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من...  ببخشید... ببخشید دخترکوچولوی من... ببخشید عشِق زندگیِ  _
 .ببخشید که به خاطر من این همه سختی کشیدی... ببخشید

 .اشک از چشمان هر دو جاری بود  

 !آن لحظات حتی فرشتگان هم به حال این دو عاشق اشک ریختند 

 .ی عاشق بودنداین دو نفر معنی واقعی کلمه 

یک آن با عشق بهم خیره شدند و عشقی که گناه بود. گناهی که حتی انگار   
  !ی اعمالشان از نوشتن آن چشم پوشی کرد تهفرش

  .حسین او را به آغوش کشید و دستان نارین دور او حلقه شد

همین آغوش برای آرامش هر دو کافی بود... آغوشی که پر از غم و حسرت و  
 .عشق بود 

کشند قلبشان به طرف  گویند وقتی دو نفر یکدیگر را به آغوش میمی 
بد و اینگونه فرد مقابل انگار دو قلب در سینه  چسی دیگری میراست سینه

 .کنددارد و با این حس احساس آرامش و تکامل می

  ...کندست و کامال دلیل ارامش آغوش را توجیح میتحلیل قشنگی 

ی حسین چسبید و با وجود برآمدگی شکمش محکم خود  سر نارین به شانه
 :را در آغوش او جا داد و با حسی عجیب لب زد

کردم بمیرم و اصال ازخودکشی پشیمون نبودم ا چند ساعت پیش آرزو میت _
اما االن درست حاال که دستای تو پیچیده دورم... درست همین االن که  

تونم سالهای سال زندگی کنم... اما به شرطی  کنم میبغلت کردم، حس می
  .که توی آغوش تو باشم

 :حسین آهی جانسوز کشید
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.. هر جوری نگاه کنی ما قسمت هم نبودیم؛ انگاری  اما این درست نیست. _
  .خواست ما با هم باشیمخدا هم نمی

 :نارین هق زد و در میان اشک و لبخند گفت 

خواست اما همین خدا تو رو برای نجات من فرستاده،  آره انگار خدا هم نمی _
من از  رسیم ولی انگار بودن تو الزم بود تا دونم ما بهم نمیمن مطمئنم... می

خواست بهم  دونی انگار خدا میمردن دست بکشم و بیخیال مرگ بشم. می
شه و من با اومدن تو  بگه خوابی که توی ماشین دیدم به واقعیت تبدیل می

 ...شهبه یقین رسیدم که خوابم تعبیر می

  .کمی از او فاصله گرفت؛ هنوز دستانش دو کمر دخترک بود  

  :با کنجکاوی و گیجی پرسید

 !ه خوابی؟چ_

کرد و  نارین لبخند زد؛ از آن لبخندهایی که چال خانه براندازش را نمایان می
 .برددل می

کنن... انگاری  خواب دیدم دخترِ من با پسر تو به جای من و تو عاشقی می _
 .رسنهامون به جای ما بهم میتوی خواب دیدم بچه

  :ابروهای حسین متعجب باال رفت  

 ...واباما این فقط یه خ_

  :نارین بین حرفش پرید 

  .داداین فقط یه خواب نبود؛ من مطمئنم خبر از آینده می_

 .حسین باور نداشت اما نخواست امید درون چشمان دخترک را ناامید کند
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 :اش کشید و زمزمه کرد پس دستش را روی شکم برامده 

 !پس عروس من این توئه آره؟ _

 .را متعجب کرد و خنده را روی لبانشان اورد شکم نارین تکان خورد و هر دو  

 !آره عروس مقاوم و شیطونت _

شان بود؛ چرا که همان  هر دو همزمان خندیدند و این قطعا آخرین خنده 
لحظه طوفان شدیدی آمد و قایق تکان سختی خورد و قبل از اینکه متوجه  

  .شوند هر دو درون اب افتادند 

د؛ نارین به خاطر سنگینی شکمش به  این گیجی شوک هر دو را کُند کر  
ی خرابش و نفس تنگی شنا کرد و در  اعماق اب رفت و حسین با وجود ریه
 .آن وانفسا دوباره نارین را نجات داد

حال را به ساحل رساند و خود  قایق شکسته بود و او با سعی و شنا نارین بی 
 .ها افتاد روی شن

 .رد صدای نفس نفِس حسین نارین را هوشیار ک 

با ترس به سمت حسین چرخید؛ حسینی که رنگش رو به کبودی رفته بود و   
 !کَندانگار جان می

 حسین... حسین جان؟  _

 .او را تکان داد 

حسین چشم باز کرد و با لبخند نگاه به دخترک دوخت؛ امروز انگار جدا روز   
 .مرگ بود! اما خوشحال بود که قرار بود به جای نارین بمیرد

 :حالی خراب و درد نالیدبا 
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 جاِن حسین؟  _

 !رم کمک بیارمحسین چرا... چرا انقدر کبود شدی؟ االن می _

 :دست دخترک را کشید و با عث شد کنارش بیوفتد. نالید 

  .خوادنمی _

 .هایش یکی پس از دیگری ریختندنارین اشک

  !به خاطر منه... به خاطر منه که حالت بده _

شد پس تا قبل از آن که دیر  دیدش داشت تار می  حسین لبخند زد؛ کمی
 :شود گفت 

 !دوستت دارم... هیچوقت از دوست داشتنت پشیمون نشدم  _

  :نارین جیغ زد  

  ...حرف نزن... کمک! یکی کمک کنه_

 :حسین هیس ارامی گفت

 .هیس دختر بذار قبل اینکه عجل ببرتم حرفم رو بزنم  _

  :نارین هق زد  

 !میرم. حق نداری... حق نداریبمیری... من میاگه اگه _

  :حسین با کم نفسی سعی کرد درست کلمات را ادا کند  

 تو جوِن منی... باید به جای من زندگی کنی. فهمیدی؟ _

 :نارین غرید 

 ...تونممن بدون تو نمی _
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 .تونیتو به خاطر من می _

 :نارین باز هم جیغ کشید  

 !ک ولم کن برم کمک بیارم... کم_

 .اما انگار هیچکسی نبود 

 :حسین او را ول نکرد

 .خوام پیشم باشیمی _

 .ی حسین گذاشتسرش را روی سینه 

میرم... تو جون منی باید به خاطر من زنده باشی  اگه تو بمیری من می _
 فهمیدی؟ 

تو به جای من زنده باش و دخترت و به دنیا بیار... دختری گفتی که قراره  _
درست عین تو که جون منی... اسمش و بزار جانا و به  جون پسرم بشه.  

 !خاطر اون دختر که جون تو و پسرمه زنده بمون

  .گفت و ناگهان سکوت کرد  

های حسین را نشنید و با ایستادن صدای قلب مرد دردی  نارین صدای نفس
 !قرار و درد و حس مرگ از هوش رفت در تنش پیچید و با بی

 

*** 

 |حسام|
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تونست آدم و  دریا و آسموِن آبی چنان آرامشی داشت که می  صدای امواج
 .ها محو خودش بکنهساعت

نگاهم خیره به آسمون بود و برای اولین بار دلم تهی از هر نفرت و غم پر   
های دریا، متالطم و  شده بود از آرامش، آرامشی که شبیه آرامِش درون موج

 !نوازشگر شده بود

های وجودت  ود؛ همینجایی که تموم نفرت و غمشاید واقعا بهشت همینجا ب 
 .شی از سکوت و سبکیشن و پر میپاک می

ی بهشت همین آرامش و  دونه اصال شاید مترادف کلمهکسی چه می 
 .دغدغگی بودبی

تر حواسم رو از دریای بیکران  های بلند مرد و زنی کمی اون طرفصدای خنده 
 .ون برگردوندو آسمون آبی پرت کرد و نگاهم رو سمتش

 ...ای که فقط من بودم و نگاهم انگار دنیا برای یه لحظه ایستاد؛ یه لحظه 

نگاهی که شبیه شده بود به ماهی بیرون مونده از آبی که حریص به دریا   
 .کنه نگاه می

 .کردم خوابمکردم؛ حس میدیدم رو باور نمیچیزی که می 

بینم خواب کرد بیدارم و چیزی که میمیاما یه فکر عجیب مدام بهم گوشزد  
روم واقعا زنده شده و با اون لبخند زیباش چشم دوخته  نیست و مرد روبه

 ...بهم

داشتم دست خودم نبود؛ انگار اشتیاق وجودم قدرت و از  هایی که برمیقدم 
 .داد مغزم گرفته بود و خودش فرمان می
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بعد از سالیان سال صداش  ی چند سانتیش ایستادم و باالخره توی فاصله 
 :کردم

 بابا؟ _

 :ام شدصدام پر بود از آشفتگی و دلتنگی و صدای اون آرامش دوباره 

  جاِن بابا؟ _

 .هاش دست کشیدم دست بلند کردم و اروم روی گونه

  !واقعا خودتی؟  _

  :پلکاش و با آرامش باز و بسته کرد و سر تکون داد 

 ...خودمم _

 :چند ثانیه براندازم ادامه دادمکث کرد و بعد از   

 ...چقدر بزرگ شدی پسر! مرد شدی _

کرد و هر آن ممکن بود  بغض کردم انگار یه چیزی توی گلوم سنگینی می 
 !بترکه

 !نبودت مردم کرد... بزرگم کرد _

 :دستم و توی دستش گرفت  

 !نبودم اما از دور مراقبت بودم؛ انقدر مراقب که فهمیدم عاشق شدی _

ش رو به زن کناریش که بیش از اندازه شبیه جانایِ من بود و بدون  نگاه 
  :تونستم بفهمم که نارینه دوخت و لب زدشک می

 !عاشِق دخترِ نارین شدی _
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کرد  هایی که شباهتش به جانا  رو دوبرابر میزن با لبخندی عمیق و چال گونه
  :نگاهم کرد و لب زد

 ...ی عشق ما رو تکمیل کردیقصه_

 :خند زدمتلخ 

عاشِق دختر نوید شدم... کسی که رقیبت بود! کسی که باعث مرگ   _
 !خواهرمه

  .هاش در هم رفت و دیگه اثری از لبخندش نبود اخم 

 :تشر زد 

 !ای تربیت نکرده بودممن تو رو کینه _

 :پوزخند روی لبام خودنمایی کرد 

 !تقاص بمونه؟گی خوِن حنا بییعنی می _

 :ن دوخت و دوباره جای اخمش و لبخند گرفتنگاهش رو به آسمو 

مونه... نه کشتن  جواب نمیاشتباه نکن پسرم؛ توی این دنیا هیچ کاری بی _
یه پشه، نه غذا دادن به یه پرنده، نه خوبی، نه بدی... هیچکدوم! خدا جواب  

ده... تو با بذر فاسد کینه دلت و پر نکن... برو دنبال  تموم کارای آدما رو می
عشق زندگیت و زندگیت و کامل کن. مطمئن باش خدا همونجور که وعده  

ای که  ده، اونم درست لحظهداده تقاص و پاداش ما آدما رو پس می
حواسمون نیست... من از نوید نگذشتم توام نگذر اما خودت و به خاطر اون  

ه  آدم عذاب نده و زندگی کن. به جای من و نارین با جانا زندگی کن پسرم. اگ 
 !خوشبخت بشی یه جایی توی اون آسمون مادرتم میخنده، مطمئنم

 .هام ریختناشکام باالخره راه خودش و پیدا کردن و روی گونه 
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 !شهشه، نمیخوام اما نمیمی _

های  آغوش گرمش بعداز سالیان سال باالخره در برم گرفت و نوازش 
 .اش روی کمرم نشستپدرانه

 .شه اگه بخوای می _

 :تر بغلش کردممحکم 

شه، بابا منم با خودت ببر... ببر تا بتونم حنا و مامان و ببینم... من  نمی _
 !امام از دنیایی که توش تنهام گذاشتید. خستهخسته

  .هام نشست و باعث شد از آغوش پدرم جدا بش دست نارین روی شونه 

 :صدای این زن پر از آرامش بود

تونی دخترم رو تنها بذاری. جانا بدون تو  میشه بری... باید برگردی، ننمی _
هیچه، باید به خاطر اون برگردی پسرم... برگرد و باهاش یه زندگی خوب  

 .بساز و خانواده شو... برگرد، اون خیلی منتظرته

 .قلبم تندتر از همیشه تپید و صورت جانا جلوی چشمام نقش بست 

  !راش بهتر بودمردم چه بالیی سرش میومد؟! شاید بیعنی اگر می 

 !ما باید بریم، مواظب جانا باش _

در یک چشم بهم زدن پدرم و نارین ناپدید شدند و من موندم و نبرد بین   
تپید و میخواست به خاطر جانا زنده بمونه و  قلبی که تندتر از همیشه می

 !خواست به دنیا برگردهجسمی که نمی

 

*** 
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 |نبات|

 

 !چرا توی فکری؟ _

 :ی متفکر امیرعلی برگردوندم و اروم لب زدمبه سمت چهرهنگاهم رو  

 !مشکوکه  _

 :ای باال رفت ابروهاش به طرز بامزه 

 !چی مشکوکه؟  _

  :به تلفن اشاره کردم 

خوام  گم من اومدم، میجون و آقاجون بدجور مشکوکه... میرفتارخانوم_
ه، ما باید  گن فعال نیا؛ امشب توی عمارت مهمونیشب شام بیام پیشتون، می

گم خب گوشی و بدید جانا حرف بزنم گوشی خودش خاموشه،  کار کنیم. می
 !گن رفته مسافرت با دوستای دانشگاهشمی

 :امیرعلی اروم سرتکون داد 

  !خب اینا کجاش مشکوکه؟  _

 :شونه باال انداختم 

شناسم دلشون برای دیدن من  جون آقاجونی که من میجاش... خانومهمه _
زنه، از طرفی عمرا اگه اجازه بدن جانا با دوستاش  این همه مدت پر میبعد 

 .بره مسافرت

 .شون بفهمم چه خبرهاینا همش مشکوکه! باید برم خونه 
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کرد اخم  امیرعلی آروم متفکر سر تکون داد و انگار که یه چیزی اذیتش می 
 .کرد و نفس آه مانندی کشید

شده بود البته این فکر من بود و ای    اش تنگشاید اونم دلش برای خانواده 
ی  ی از هم پاشیدهاش بود و ربطی به خانوادهکاش فقط دلتنگی برای خانواده

 .من نداشت

 .از جا بلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم 

دیشب طرفای سه صبح رسیده بودیم تهران و به خاطر تفاوت ساعت   
  .خوابمون کم شده بود و یکم گیج بودیم 

جایی  تا حاال دو ساعت خوابیده بودم و تمام مدت مشغول جابهدیشب  
 .وسایلمون بودم

حاال که ساعت دو بعد از ظهر بود، به خونه زنگ زده بودم با رفتار   
 .رو شده بودممشکوکشون روبه

باغ برم و از  خواست هر چه زودتر به خونهیه حس بدی داشتم و دلم می 
  .اتفاقات سر در بیارم

 .عوض کردم و همون لحظه امیرعلی وارد اتاق شد   لباسام و

 .رسونمت من می _

  :شونه باال انداختم 

رم، گفتی امروز حتما باید بری شرکت. امیدوارم واکنششون  خودم می_
نسبت به موهام عجیب و غریب نباشه و حرفم راجع به کوتاهی مو رو باور  

 ...کنن 

  .به سمت کمد رفت و تیشرتی بیرون کشید 
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 .رمبرم بعد میرو میتو _

 .لبخند کمرنگی زدم و جلو رفتم 

اش  ی پام خودم و باال کشیدم و گونهکنار کمد ایستادم و با بلند کردن پنجه 
 .و بوسیدم

ام  ی سادههاش و باز و بسته کرد؛ انگاری که با تموم وجود از بوسهپلک 
 .لذت برد

 .حاال به جای اخم متفکرش لبخندی عمیق داشت 

 !که چقدر چسبید آخ _

 .ی باالی تیشرتش و بستم تر شد و سه دکمهلبخندم پررنگ 

 !جاننوش _

 .ریز خندید و خیره شد به چشمام 

 .دیگه رسما شبیه زن و شوهرای واقعی شدیما نبات خانوم _

 :اروم سر تکون دادم و باال لذت زمزمه کردم 

  .خب واقعییم دیگه _

  :گاهش لب زدپیشونیم و بوسید و درست روی بوسهاروم سر تکون داد و 

 .واقعیِ واقعی _

ی استرسا و حسای بدم پرید و ارامش  اش چسبوندم و همهسرم و به سینه 
 .به وجودم تزریق شد
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صدای قلبش توی گوشم پیچید و باعث شد به صورت ناخوداگاه اهنگی که   
 :توی سرم پیچیده شده بود و زمزمه کنم 

 ...االن تو تار و پودمه یه حس خوب  "_

 ...گم بهت از عمق وجودمهحرفایی که می 

 ...ی روزایی که هیچکس منو نخواست خوام تو رو اندازهمی 

 ...ی روزایی که هیچکس دوستم نداشتدوست دارمت اندازه 

 ...آرامشی آرامشم 

 ...عشقت کرد نوازشم 

 ...نذاری من تنها بشم 

 "...نذاری من تنها بشم 

 .بلند کرد و باعث شد که دیگه نخونم سرم و 

 :نگاهش پر از عشق شده بود 

چسبونمت به خودم  اینجوری دلبری نکن نبات... دل من طاقت نمیاره می _
 !برمتاحتی شرکت هم با خودم می

 :ریز خندیدم و صداش جون شد و توی وجودم نشست 

 .عسل آرامِش منی تو دخترک شیرین _

هام از بین  از این دنیا پرت شدم و تمام غدغه لبخند عمیقی زدم و یه آن 
 .رفت

 .این مرد منبع آرامش من بود و چه خوب که منم منبع آرامشش بودم  
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ی  نگاهمون بهم خیره و عمیق شد و انگار همین نگاه هم پر از حرف و زمزمه 
 .عاشقانه بود 

 .با صدای زنگ موبایل امیرعلی باالخره از هم جدا شدیم  

  .اسی رفتم و شالم و سر کردمبه سمت جالب 

 !جاناست _

  .متعجب به سمتش برگشتم  

 :امیرعلی جواب داد

 بله؟  _

دلم زیر و رو شد و یه حس بد وجودم و پر کرد؛ انگار بهم الهام شده بود یه   
  !خبر بد تو راهه 

 .صدای چی بلند امیرعلی لرزوندم

  .کنارش زانو زدمگوشی از دستش افتاد و من با سرعت به سمتش رفتم و   

  چی شده امیرعلی؟ _

 :گوشی و از روی زمین چنگ زدم

 الو جانا؟  _

 !نبات _

 :صداش پر از بغض درد بود  

 جاِن نبات چی شده خواهری؟  _

 :امیرعلی بلند هق زد و صدای هر دوشون همزمان توی گوشم پیچید 
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 !حال حسام بده  _

 

 

*** 

 

 |جانا |

 

یک روزی که انگار برای من سی و یک  سی و یک روز گذشته بود... سی و 
 !سال شده بود... سی و یک سالی که پر از ماجرا بود 

ی نوید لو رفته بود و  مثال بعد از یه هفته بستری شدِن حسام محموله 
های  جلوی چشم من و نباتی که تازه پدرمون و شناخته بودیم با چشم

ف به عمل اومده  شرمگین دستگیر شده بود...  اونم چه دستگیر شدنی کاش 
بود که ایلیا مامورِ نفوذی بوده و بعد از رفتن ما از عمارت به خاطر تیر  

جایی محموله رو پیدا کنه و با گیر  خوردن حسام تونسته مشخصات جابه
  !افتادن محموله خودش برای دستگیری نوید بیاد

  یا مثال هفته دوم دکتر گفته بود احتمال به هوش اومدن حسام تنها بیست
ی سوم درصده و ممکنه تا آخر عمر وارد زندگی نباتی بشه.... یا مثال هفته

ایلیا بهم خبر داده بود حکم دادگاه پدرم اعدامه و این حکم بدون تجدید  
ی چهارم قلب شه... یا مثال هفتهنظره و بعد از پنج سال حبس حکم اجرا می

و ممکنه با فشار  درد شدید شده بودم و دکتر گفته بود سکته رو رد کردم 
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بیشتر ایست قلبی کنم، چرا که برای جوانان زیر سی سال سکته نود درصد  
 !منجر به مرگ میشه

دقیقا توی این چهار هفته و سه روز به من سی و یک روز نه سی و یک   
 !سال گذشته بود 

کرد و فقط ِسر بود؛ درست  خوابی و گرسنگی دیگه درد و حس نمیتنم از بی 
 .ای شده بودیمروحم که ِسرتر از هر لحظهعین خودم و 

تا حاال چندین بار زیر سرم رفته بودم و به زور امیرعلی و نبات کمی، اما   
  .فقط کمی غذا خورده و خوابیده بودم 

بیشتر روزها رو توی بیمارستان بودم و چند وقت یک بار برای تعویض لباس  
  .رفتمبه خونه می

ی روز فقط باید از  سام و داشته و بقیهفقط نیم ساعت اجازه مالقات ح 
  .کردمپشت شیشه نگاهش می

کردند بودن من بعد از اون نیم ساعت اینجا  دکتر و پرستارها تاکید می
ای نداره اما من گوشم بدهکار نبود و به دیدن حسام از پشت اون  فایده

 .ها و خوابیدن روی صندلیای بیمارستان راضی بودمشیشه

 !کنی؟تو داری با کی لج می فهمم من نمی _

ای که بین من و حسام فاصله انداخته بود گرفتم و به سمت  نگاه از شیشه 
  .نبات برگشتم 

 .ام نیستلجِ چی خواهرِ من؟! خب گشنه_

 :بازوم و کشید و به سمت صندلی برد
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بیا بشین ببینم، هیچی نخوردی از صبح. یک ساعته من اون ساندویچ و   _
رفتم اومدم هنوز تو اینجا وایستادی... شدی پوست و استخوون. این گذاشتم 

زنه دوباره  حسام بدبخت بیدار بشه با دیدن تو و امیرعلیِ اسکلت سکته می
هایید به خدا. حسام به هوش بیاد انقدر شکایتتون  بیهوش میشه! عین بچه

 .ام کردید کنم بهش که اصال نگاتونم نکنه، خستهو می

 :بغض کردم 

به هوش بیاد اصال با من حرف نزنه... اصال نشناستم! فقط به هوش بیاد،   _
 .اش مهم نیستبقیه

 :ام و پاک کرداشک روی گونه 

کنی اونوقت اصال به هوش اومدنشو  بسه خواهرِ من از فشار سکته می _
بینیا! به خدا من خودم بعد از فهمیدن ماجراهای نوید و زندانش و حال  نمی

 .هات بدترش نکنلی همینجوری حالم بده تو دیگه با گریهتو و امیرع

 :بغلش کردم 

شی... اگه نبودی  مرسی خواهرم؛ ببخشید که به خاطر من انقدر اذیت می _
  کردم اخه؟من چیکار می

 :ام و بوسید و ازم فاصله گرفت. ساندویچ و به دستم داد شونه

  .کنه ساندویچت و بخور به جای تشکر، این منو راضی می _

یه گاز اروم و با بغض به ساندویچ زدم و سعی کردم به خاطر رضایت  
  .خواهری که حکم مادر و داشت خودمو قوی نشون بدم

هایی تند با کفش پاشنه بلند نگاه من و نبات و به سمت راهرو  صدای قدم
 .کشوند 
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اومد و امیرعلی از  شوکه خیره موندیم به صنم خانومی که تند تند می 
 .دویدتقریبا می پشتش

 !وای _

این هیجای نبات بود و معنی این وای کامال واضح بود؛ باالخره بعد از یک   
ماه پنهان کاری صنم خانوم فهمیده بود و این یعنی یه دردسر برای امیرعلی  

 .که زودتر وضعیت حسام و بهش نگفته

  کردیم نگاه برگردوند و به سمتصنم با دیدن ما که خیره نگاهش می 
 !ها لج بود امیرعلی برگشت. حتی با اون حال بدش هم با ما بیچاره

 تونم ببینمش؟ می_

 :امیرعلی خسته و کالفه سر تکون داد  

  .شه... مگر دکتر اجازه بده توی راه هم صدبار گفتم مامان، نه نمی _

  :صنم با بغض نگاهش کرد 

 .شه؛ برو بگو دکترش بیادزهرمار و نمی_

 !االن نیست  _

 :زد هق 

زنم، کاری نکن بیوفتم  امیرعلی من دارم برای تنها یادگار خواهرم سکته می _
رو دستت. برو دکتر و بیار! برو بیار باهاش حرف بزنم مگرنه فکر سکته  

دم تا اون  رم خبر حاِل بدِ حسام رو بهش میکنم میکردن پدربزرگت رو نمی
 !هام به صف کنهبیاد و هر چی دکتر و رییس توی بیمارستانه رو برا

 :امیرعلی به صندلی اشاره کرد 
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 .رم ببینم دکترش اومده یا نه باشه، اول بیا بشین مادرِ من، االن می _

  :نبات با هول از جا بلند شد  

 .بفرمایید اینجا بشینید_

  :صنم رو برگردوند 

  .الزم نکرده! وایسم بهتره_

 .رفتاالالهی گفت و به سمت رسپشن امیرعلی الاله

 :صنم نگاهش و به سمت من انداخت  

کس و کار نشده که کسی بخواد برای  شماها بهتره برید؛ حسام انقدر بی _
 !ترحم اینجا بمونه. من خودم تا به هوش بیاد حواسم هست 

 .لب گزیدم؛ تا چیزی نگم 

 :نبات اما دوباره با مالیمت گفت 

 .بفرمایید اینجا بشینید  _

 :داد گفتم صنم با اکراه سر تکون 

 !الزم نکرده، ادای مظلوما رو هم در نیار و تعارف تیکه پاره نکن _

ناخنم و به کف دستم فشردم تا چیزی نگم؛ من همینجوری اعصاب نداشتم   
 .رفتاونوقت این زن روش یورتمه هم می

ی مظلوم فقط سر پایین  نگاهم رو به سمت خواهرم برگردوند؛ ییچاره 
 .گفتیانداخته بود و هیچی نم

  .بعد از چند دقیقه سکوِت سنگین باالخره امیرعلی اومد  
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 :صنم هول پرسید

 !چی شد؟ _

فهمید از ته دل حسام رو دوست داره،  حالش انقدر آشفته بود که آدم می
 !هر چند که حسام از بین اون خاندان فقط امیرعلی و دوست داشت و بس

 :ش و مادرش قرار دادامیرعلی نگاهش و به سمت من برگردوند و مخاطب 

دکتر امروز نمیاد اما پرستار گفت اشکال نداره اگه مالقات ساعت چهار   _
  .جا کنهامروز و جانا با مامانم جابه

دندون روی هم ساییدم؛ من به امید همون نیم ساعتی که دکتر اجازه داده  
کردم اونوقت  بود برم باال سرش بشینم و باهاش حرف بزنم روزم و شب می

  !ی طلبکار؟ عمراام و بدم به این عجوزهج

  .جا کرد صنم با غضب نگاهش رو بین من و  امیرعلی جابه

 این خانوم چه ربطی به حسام داره اصال؟ _

 :به نبات نگاه کرد و تلخ ادامه داد 

 !خواید بدبخت کنید؟امیرعلی بس نبود؟! حسام رو هم می _

 :امیرعلی تشر زد  

  !مامان _

گم؟! اما دلتون و صابون نزنید آش ما یه کَمچَلی بسشه  مگه دروغ می_
خواد! گفتم که شماها برید من خودم مثل شیر از این به بعد  بیشتر نمی
 .ی خواهرم هستمباالسر بچه

  .استغفراللهی زمزمه کردم 
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ها باید عین خودشون رفتار کرد تا بفهمن الل نیستی و اونا  با بعضی از آدم
تونی از خودت دفاع کنی؛ پس منم عین خودش رفتار  میرییست نیستن و 

  .کردم

  !بودن و نبودن من اینجا به شما ربطی نداره خانوم محترم_

 :نبات بازوم و کشید و امیرعلی تشر زد 

 !جانا_

 :ی اتاق اشاره کردم و ادامه دادماما من ایستادم و به سمت شیشه 

ا نیست، چرا که اونموقع که  ی شماون مردی که روی اون تخته خواهرزاده _
باید بودید...نبودید! حتی اظهار پشیمونی هم نکردید به خاطر طرد 

مادرش... بدتر رفتاری که پدرتون با مادر حسام داشته رو خودتون با امیرعلی  
ی من از بچگی و نبود  داشتید، اونم به جرم عاشقی و نفهمیدید حساِم بیچاره

ایه مهربونتر از مادرش شدید؟! اون مرد  شماها پر از درده! حاال یهو د
ی شما نه اما عشق منه... مردی که با تموم وجود عاشقشم! مردی  خواهرزاده

دم... پس اینکه من اینجام به شما ربطی نداره!  که با یه آخش جون می
 .بهتره برید چون مطمئن نیستم حسام از بودنتون راضی باشه

 :امیرعلی دوباره غرید 

 !جانا _

  .ی اتاق رفتم و ایستادم اما جدی نگاه ازشون گرفتم و به سمت شیشهمن 

  !ی زرینی چیزیه نشوند تا فکر نکنه ملکهیکی باید این زن و سرجاش می

 جانا؟ _
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به سمت امیرعلی برگشتم؛ نگاهش کمی سرزنش داشت. من اما اصال از   
 .هام پشیمون نبودم چون حقیقت محض بودگفته

روی صندلی من خشکش زده بود.  ما همونجور روبهصنم کمی دورتر از   
 !انگاری که حقیقت به صورتش کوبیده شده بود 

 .نبات بازوش و گرفت و روی صندلی نشوندش  

ذاشتم اونقدر  آورد؟! من بودم میدونم چرا انقدر مظلوم بازی درمیمن نمی 
 !ی از خودراضی وایسه تا بمیره زنیکه

 تش؛ هوم؟بذار مامانم امروز بره ببین _

 :م رو بهش دوختم و اون ادامه دادلحن امیرعلی ملتمس بود؛ نگاه خنثی 

ده اما همیشه از دور حال حسام و پرسیده و نگرانش  رفتارش نشون نمی _
اش متفاوته و اینا همه به خاطر تربیت  بوده. مادر من حتی نوع ابراز عالقه

خواست  وار حسام و دوست داره. و دلش میآقابزرگمه، وگرنه اون دیوونه
 .برای حسام خاله بشه حسام نذاشته 

  .فقط کمی تند رفته بودم  لب گزیدم؛ خب شاید کمی اما 

ببخشید باهاش تند حرف زدم اما حقش بود. خیلی با نبات بده! باشه بره  _
 .ببینتش 

 :لبخند کم رنگی زد  

دمت گرم؛ در ضمن اونا خودشون مشکلشون حل میکنن تو حرص نخور   _
  !خاله ریزه 

 :نگاهم رو به حسامی که دستگاه دورش پر بود دوختم و لب زدم
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 .ید به از پشت شیشه دیدنش بسنده کنمامروزم با _

 .کنمعین من که هر روز اینکار و می _

 :آرنجم و به بازوش کوبیدم 

 .نامرد تو که چندبار به جای من رفتی _

  .هر دومون به حسام خیره بودیم 

 .آره اما بیشتر تو رفتی جقجقه _

  !هاش تنگ شده دلم برای چشم _

 :صدای امیرعلی بغض داشت

 .منم _

 !ها و حرصاش هم تنگ شدهدلم حتی برای چشم غره _

  :دوباره لب زد 

 .منم_

 :لبخند کمرنگی زدم و با بغضی که توی گلوی منم لونه کرده بود گفتم 

 !هاش هم تنگ شده دلم برای بوسیدن لب _

 :امیرعلی با بغض خندید  

 !شرمنده اینجا دیگه منم ندارم که بگم  _

 :بود ای که با درد خندیدم؛ خنده 

 .های من رو بوسیده دونم چون اون فقط لبمی _

 .حیایی" زمزمه کردام کوبید و "بیبه شونه 
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 .نگاهم روی مانتیور ُسرخورد و تنم لرزید و خنده محو شد  

 !امیرعلی اون خط صاف شده؟ _

امیرعلی شوکه به جایی که اشاره کرده بودم نگاه کرد و همون لحظه چندین   
 .خل اتاق ریختنپرستار و دکتر دا

ی روی شیشه رو کشیدن و آخرین چیزی که من قبل از بیهوشی دیدم  پرده 
هایی که صاف شده  دستگاه شوکی بود که روی تن حسام میزدند و خط

 !بودند

 

 

*** 

 

 .نگاهم رو بین تاریکی گردوندم و با شوریده حالی به سمت جلو حرکت کردم 

غضی که خودمم از سرمنشاش سر  تنم لرز داشت و گلوم پر از بغض بود؛ ب 
 !آوردم در نمی

مسیرم پر از مه بود و بین اون تاریکی و مه فقط صدای جیغ و گریه به   
  .رسید گوش می

 .شدرفتم صدای جیغ بلند و بلندتر میهر چی جلوتر می

کردند و  اختیار بدنم لرزون و ترسون به سمت جلو حرکت میهام بیقدم 
  .کردقراری میام بیآتیش توی سینهی  قلبم مثل کوره

  .کالغی از باالی سرم رد شد و صدای قارقارش ترس توی تنم و دو برابر کرد 
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تر شد و سنگ قبرهایی پشت سر هم و ردیف به  همون لحظه مه کمرنگ
 .ردیف نمایان شدند

  :توی سرم  صدایی خفناک و اکوار تکرار شد 

جسم عزیزانشون برای همیشه    اینجا قبرستونه... جایی که آدما با_
مونه خاطرات دردناکیه که  کنند و تنها چیزی که براشون میخداحافظی می

آورده و حاال فقط دلیل بغض و دلتنگی و  یه زمانی لبخند به لبشون می
 ...غمشونه

نگاهم رو بین قبرهای ردیف به ردیف گردوندم و باالخره منشا اون گریه و   
پوش پشت به من باالسر قبری زانو زده  کامال سیاهجیغ رو پیدا کردم؛ زنی 

لرزوند؛ چرا  جون منو میاش تن بیکرد و زمزمهبود و با سوز و درد زمزمه می
که صداش درست شبیه صدای من بود و همین جرئت نزدیک شدنم به زن  

 !داد و پاهای نافرمانم و میخ زمین کرده بودرو بهم نمی

 

 ...ود قرار تو و عشق ما این نب _

 ...که دنیام و تنها بذاری بری 

 ...بگیری ازم قلب و احساسمو 

 ...خودت قلبتو جا بذاری بری 

 ...قرار تو و من به رفتن نبود 

 ...به اینکه تو اشکای من َسر بشی  

 ...به اینکه درست پیش چشمای من 
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 ...تو طوفان بشینی و پرپر بشی  

 چشاتو به چشمای کی دوختی؟  

 ...نگاهت یه دریا غمهکه پشت  

 ...که هر کی تو رو دید گفت با خودش 

 !چه حسی تو چشمای این آدمه  

 ...داری نقشتو با تمام وجود 

 ...کنی با حس عمیقت یکی می 

 ...نه مرگ تو این بار بازی نبود 

 ...کنیداری مرگتو زندگی می 

 ...ای وقفه دیوانهتو با کوچِ بی 

 ...هاتو نشناختیتو عمق نفس 

 ...تو تنها کسی تو جهان منی 

 !که با مرگتم زندگی ساختی 

 چشاتو به چشمای کی دوختی؟ 

 ...که پشت نگاهت یه دریا غمه 

  ...که هر کی تو رو دید گفت با خودش 

 ...چه حسی تو چشمای این آدمه 

 ...قرار تو و عشق ما این نبود 

 ...که دنیام و تنها بذاری بری 
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  ...احساسموبگیری ازم قلب و 

 ...خودت قلبتو جا بذاری بری

 

زن به اینجا که رسید مکث کرد و به سمتم برگشت؛ انگار تیر خالص بهم   
های به خون نشسته و اشک به خودم  زده شد... من بودم؛ منی که با چشم

 !کردمنگاه می

 !زد هایی که با درد و غم از دست دادن و فریاد میمن بودم با چشم 

ن آدمی که مطمئنن حاضر بودم بدون تعلل به خاطرش جونم و  از دست داد
بدم؛ اما صد حیف که اگه یه نفر و بیشتر از خودت دوست داشته باشی و  

  .گیری تونی، اونوقته که باهاش مورد آزمایش خدا قرار میبگی بدون اون نمی

انگار حاال دلیل و سرمنشا بغض توی گلوم نشسته رو فهمیده بودم؛ اون  
کردم و به خودم خیره شده بودم،  قبر لعنتی و منی که خون گریه میسنگ 

 .به خاطر رفتن حسام زیرخروارها خاک اینجا بودیم

 ...کردم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارمحس خفگی داشتم؛ حس می

خواست منم توی همون قبر خاک کنن و تموم بشه این زندگی  دلم می 
 !بارمنکبت

خواست؛ فریادی به وسعت  ت و گریه... دلم فریاد میخواس دلم جیغ می 
 .تمام دردهایی که تا امروز کشیده بودم

 :روی دو زانو افتادم و با تمام وجود فریاد کشیدم 

  ...خدا  _
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صدام چندین و چند بار اکو شد و خود مشکی پوشم بهم تلخند زد؛ انگار  
ودت و خسته  خواست بهم بگه من هزار بار صداش زدم اما نشنیده خمی

 .نکن

ناامید بودم ناامیدتر شدم، اما درست همون لحظه ناگهان یاد یکی از  
زد افتادم، حرفی که  جون که همیشه موقع ناامیدی بهم میهای خانومحرف

 :خواست امیدِ توی وجودم و زنده کنه که بهم الهام شد انگار االن می

گوید  رود و مینش میزنی زیبا که صاحب فرزند نمی شد پیش پیامبرِ زما_"
 .از خدا فرزندی صالح برایم بخواه

 .رسد او را بدون فرزند خلق کردمکند و وحی میپیامبر وقتی دعا می

 .رودگوید خدا رحیم است و میزن می

آید که بدون فرزند است. زن این  شود و باز وحی میسال بعد باز تکرار می
 .رود کند و میبار نیز به آسمان نگاه می

 .بیند سال سوم پیامبر وقت زن را با کودکی در آغوش می

  :پرسد با تعجب از خدا می

 .بارالها، چگونه کودکی دارد؟ او که بدون فرزندخلق شده است_

 :رسدوحی می

هر بار گفتم فرزندی نخواهد داشت، او باور نکرد و مرا رحیم خواند. رحمتم  _
 .بر سرنوشتش پیشی گرفت 

 ...کنه سرنوشت تغییر میبا دعا 
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هیچوقت از رحمت الهی ناامید نشو اینقدر به درگاهی الهی بزن تا در باز  
 ...بشه

 .ميان آرزوی تو و معجزه خداوند، ديواري است به نام اعتماد 

 ".پس اگر دوست داري به آرزويت برسي با تمام وجود به او اعتماد کن 

جونی برای فریاد داد که دوباره و   ها بهم امید دوباره وانگار این فکر و حرف
 :دوباره جیغ زدم

شنوی؟ خدا! مادرم  الحاجات... یا شفیع... صدام و میخدا... خدا... یا قاضی _
کار و با حسام و من  و پدر حسام ازمون گرفتی و ناکام از عشق بردیشون این

 ...نکن... خدایا تو رو به خداییت معجزه کن... خدا

ی کوچیک امیدم به  م؛ تا که گلوم خش برداشت و نقطهجیغ زدم و جیغ زد  
ناامیدی تبدیل شد و خسته سکوت کردم؛ خسته از صدایی که شنیده  

ای که حس کردم به ته خط رسیدم و هیچوقت  شد! اما درست لحظهنمی
رسه هوای مه آلود روشن شد و قبرها یک به  صدام به گوش پروردگارم نمی

 .یک ناپدید شدند 

پوش نبود و تنها خورشید توی آسمون آبی  ی از منه سیاهدیگه خبر  
  .های رنگی روی زمین بودهای سرسبز و گلمیدرخشید و چمن

صدایی محکم و جدی توی گوشام نشست و وجودم و به سجده وا داشت؛  
 .محابا سرم روی زمین گذاشتم و سجده کردمجوری که بی

از هر سختی   تریِن بخشندگان است و پسو خداوند بخشنده _"
ی من که  ای رخ داد؛ بیدارشو بندهست... دعایت اجابت شد و معجزهآسانی

 "...ست زین پس هر چه هست نیکی و خوشی
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 .نفسم عمیق شد و ناگهان انگار به دنیا واقعی پرت شدم  

 .چشم باز کردم و خودم رو روی تخت بیمارستان پیدا کردم 

کرد خواستم لب باز  بودو نگاهم مینبات با اشک و خنده باالسرم ایستاده  
 :کنم و اسم حسام و بیارم که اون زودتر از من لب باز کرد 

به هوش اومد؛ دکتر گفت انگار معجزه شده اما یه آن ضربانش برگشت و   _
 !همون لحظه به هوش اومد 

 :وجودم پر از آرامش شد و نگاهم رو به سقف دوختم و رو به باال لب زدم 

 .یِن بخشندگانتر شکرت بخشنده _

 

*** 

 |نبات|

 

هام گرفتم؛ زندگی انگار این روزها  نفس عمیقی کشیدم و سرم رو توی دست
کرد با حرکت بعدیش من و ناک  داد سعی میبا هر خبر خوشی که بهم می

 !اوت کنه

گذشت؛ یک  درست  یک هفته از مرخص شدن حسام از بیمارستان می 
دیم چرا که نه دردسر وجود  کر ای که هممون حس خوشبختی میهفته

 ...داشت، نه غم و مریضی و نه حتی انتقام

های عادی شده و گاهی اوقات چقدر این عادی بودنه  زندگیمون شبیه آدم 
 .خوب و دلچسب بود
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ی آقاجون برای مراقبت از حسام کنارش بود و بهش این روزها جانا با اجازه 
هوش اومدن و فهمیدن اینکه  کرد حسامی که سه روز بعد از به رسیدگی می

نوید به زندان افتاده گفته بود که خودشم یه عامل نفوذی بوده و به خاطر  
همین توسط پلیس دستگیر نشده، حسامی که اینبار از انتقام دست کشیده  

کرد بودن نوید توی زندان بهترین انتقام براشه... حسامی که  بود و فکر می
ستگاری کرده بود و جانای شوکه همون  توی همون بیمارستان از جانا خوا

ی ما و پرستارهای  لحظه بله رو داده بود و این هول بودنشون باعث خنده
 !بخش شده بود 

چیز خوب بود به جز اینکه حسام بعد از به هوش اومدن باز هم حاضر  همه 
  .به مالقات با صنم خانوم نشده بود و صنم با حال بد به خونه رفته بود

ها  رفت و من اصال به این مالقاتلی هر روز برای دیدن مادرش میحاال امیرع 
 ...گیرش کرده بود خوشبین نبودمکه گوشه

ترسیدم از اینکه امیرعلی به خاطر حرفایی  ترسیدم؛ میراستش و بخواید می 
که مادرش ممکنه بهش بزنه اونم حرفایی که توهمات خودم بود و حتی  

  !دونستم چیه ولم کنهخودمم نمی

ی مادرش  خواست بندش کنم به خونه، جوری که بدون من به خونهدلم می
 !نره

خواست  رحمانه و یا حتی خودخواهانه بود اما راستش من دلم نمیشاید بی 
  ...مادرش و ببینه 

 .با افکاری که توی سرم در حال رژه رفتن بودند از جام بلند شدم

تونم با این  دادم و با فکر اینکه میی لباس خوابم حریرم و کمی پایین  یقه 
  .روش نگهش دارم وارد اتاق شدم و خیره بهش نگاهم رو به مظلوم کردم 
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  :ترین حالت ممکن لب زدمبا اروم

  شه نری؟می_

های پیراهنش برداشت به سمتم برگشت. نگاهش یه  دست از بستن دکمه
ی  ن چهرهدور کامل روی تنم چرخ زد و بعد روی چشمام نشست. با دید

  :مظلوم و دمغم نگاهش خندون شد 

خوام برم پیششون زود میام. چرا خودت و این  همش یه نیم ساعت می_
 شکلی کردی؟ 

ای روی تخت نشستم و خیره به چشماش  لب برچیدم و با حالت قهر کرده 
 :گفتم 

ری دیگه نذارن  خوام بری... اصال اگه یکی از این روزا که میخب من نمی _
 ؟ بیای چی

هایی محکم بهم نزدیک شد و روی دو زانو جلوی پام  ریزخندید و با قدم 
نشست؛ خیره توی چشمام با لحنی که انگار داره با یه دختربچه حرف میزنه  

  :ای که از صبح تکرار کرده بود و بازم تکرتر کرده جمله

ام اینجاست پیش تو که زنمی. اخه برای  رم زود میام... بعدشم من خونهمی_
 چی نگهم دارن؟ 

 :شونه باال انداختم  

کنه  دونم؛ مامانت کال از من خوشش نمیاد. یهو تو رو زندانی میمن چه می _
 .ذاره بیای خونهنمی

بلند خندید و با شیطنت نگاهم کرد که اخم کردم و دو طرف پیراهن   
 :اش و گرفتم مردونه
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ری اونجا و میای کم  میام! این چند روزه که هی امیرعلی نخند من جدی _
 .ترسم خب، میترسم که از دستت بدمگیر شدی، من میحرف شدی، گوشه

 :لبخند کمرنگی روی لباش جا خوش کرد 

قربون ترسو بودنت برم من، نترس من بیخ ریش خودتم هیچکس نمیتونه   _
گیریم به خاطر افکارمه، افکاری که  من و ازت بگیره خانومم. در ضمن گوشه

راه حلن تا دل حسام و با مامانم صاف کنه. البته که امروز حالم   دنبال یه
 !سرجاشه چون جانا یه راه حل بهم داده 

 :ابرو باال دادم و متعجب نگاهش کردم  

  !جانا؟! جانا چی گفته مگه؟ _

 :لبخندش عمق گرفت و گفت

با حسام حرف زده، حسام نرم شده اگه مادرم تو رو رسما به عنوان عروس   _
بخشتش، اینجوری انگار از اشتباهی که درباره سیما کردن  کنه می قبول

 .درس گرفته

 :لبخند کمرنگی و پر استرسی زدم و مردد پرسیدم

 کنه؟ یعنی مامانت قبول می _

 :با آرامش سرتکون داد  

تونه  کنه و اگه اون قبول کنه کیانی بزرگ هم نمیمن مطمئنم که قبول می _
 .نه رو حرف صنم بانوش حرف بز 

بخشش لبخند روی لب منم نشست که دوباره نگاهش روی  از لحن اطمینان
 .تنم چرخ خورد
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ام  لب گزیدم و در حالی که از حالت نگاهش هم گر گرفته بودم و هم خنده 
 :گرفته با بدجنسی و شیطنتی که توی وجودم نشسته بود گفتم 

رفتی ممکن بود  نمیتونی بری اما اگه درسته که حاال خیالم راحته و می _
 .اتفاقات خوبی بیوفته

 :یه تای ابروش باال رفت 

 اتفاقات خوب؟  _

 :سر نزدیک کردم و پیشونی رو پیشونیش چسبوندم 

 ...آره اتفاقات خوب  _

 :دستش دو طرف کمرم چفت شد و خمار لب زد  

شیطنت نکن وروجک باید برم باهاش حرف بزنمو راضیش کنم. این روزا   _
ده اگه صنم به خاطر حسام نرم بشه بابامم  اب سالمم و نمیپدرم حتی جو

 !نرم میکنه

 :منطق لب زدمی لبش و بوسیدم و بم و بیگوشه 

 !دونم اما نرو! حداقل االن نرو می _

کشداری کشید و با گفتن "دیرم شد" خواست عقب بکشه که جلو  نفس 
 .کشیدمش و لبانش رو به کام کشیدم

ای  توجه به نگاهش برای اولین بار به جای بوسهن بیشوکه نگاهم کرد اما م 
 ...مالیم وحشیانه بوسیدمش 

هام  بعد از چند ثانیه مثل خودم شروع به بوسیدنم کرد و با گاز گرفتن لب 
 :غرید 
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 .دیدن خانواده کنسله... من االن باید به زنم رسیدگی کنم _

 .به موفقیتم ریزخندیدم

گردنش گذاشتم و عطرش رو به ریه  هام تندتر شد سرم رو توی نفس 
کشیدم، اما یه آن قبل از اینکه بفهمم چی شد بوی عطر برام ناخوشایند شد  

  .و تهوع شدیدی بهم دست داد

هوا امیرعلی رو که سرش روی نبض گردنم بود رو پس زدم و به سمت  بی
 .سرویس دویدم

تهوع هام سیاهی رفت و با همون  اما قبل از رسیدن به سرویس چشم  
 .عمیق از حال رفتم 

 

*** 

 

 .با حس سوزش دستم اروم چشم باز کردم

شد بخوام چشمام و باز و بسته  دید و نور شدید باعث میهام تار میچشم 
کنم؛ بعد از باز و بسته کردن چشمام و گذشت چند ثانیه دیدم واضح شد و  

  .اولین چیزی که دیدم چشمای نگران و رنگ سفید امیرعلی بود

دونم چرا اما همیشه با  لبخند کمرنگی از این نگرانی روی لبم نشست؛ نمی
 !کردم وجود حال بدم با دیدن نگرانیش ذوق می

 خوبی عزیزدلم؟  _

 :لبخندم عمق گرفت  
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 خوبم؛ فقط یکم سردرد دارم، من یهو چم شد اخه؟  _

 :شونه باال انداخت  

ات این حال  ماهیانهدکتر گفت چیز مهمی نیست، چون نزدیکی به عادت  _
 .بهت دست داده. فشارتم یکم پایین بوده همین 

 :ابروهام باال رفت  

 !گهای رو میی تو چیز دیگهولی صورت رنگ پریده _

دستی که توش ُسرم بود روی توی دستش گرفت و خیره شد بهش،   
 .کردم نگاهش فراری شده دونم چرا اما حس مینمی

 .زید ترس وجودم رو گرفت و قلبم لر  

یعنی اون تومور لعنتی دوباره برگشته بود؟ یعنی عمل انقدرها هم که باید   
 موفقیت امیز نبود؟ 

 :مردد و با دلهره صداش زدم 

  امیرعلی؟ _

 :باالخره دست از نوازش دستم برداشت و نگاهش رو به چشمام دوخت 

 جاِن امیرعلی؟  _

 :نفس منقطعی کشیدم 

گفت؟ من مریضم نه؟ دوباره حالم بده   تو رو خدا راستشو بگو، دکتر چی _
 !مگه نه؟

 :هاش رو توی هم کشید اخم 
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گم  کنی؟ میگی نبات؟ چرا به خودت استرس وارد میچرا چرت و پرت می _
 .چیزی نیست 

 :سر تکون دادم و درست مثل خودش اخم کردم 

اگه چیزی نیست پس تو چته؟ من چه مرگمه که تو اینجوری رنگت پریده   _
 !هان؟

 :هاش و باز و بسته کرد و نفسش و آروم فوت کردپلک 

گم چیزیم نیست دختر خوب، راستش فقط یکمی... اما یکم ناراحتم.  می _
 !اونم ربطی به تو نداره

  :هام گرد شدچشم 

 !ربطی به من نداره؟ یعنی چی؟_

 :اش گرفت و کالفه نگام کرد خنده 

ا... راستش وقتی تو عق زدی و  کنیمن منظورم این نبود، اَه آدم و گیج می _
 ...منو پس زدی اولش فکر کردم، یعنی چجوری بگم

 :بغض توی گلوم نشست، منظورش و فهمیدم و ناخوداگاه تلخ شدم 

  ام نه؟فکر کردی حامله _

 :مسکوت نگاهم کرد که خودم ادامه دادم

 خورماما یهو این حقیقت که تا وقتی قرصایی که مربوط به عملمه رو می _
تونم باردار بشم کوبیده شد توی صورتت درسته؟! یهو یادت اومد ای بابا  نمی

 !زنم ناقصه

  :خشم توی صدا و نگاهش با هم فوران کرد 
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تونی باردار بشی، خوبه فقط یک سال  گی انگار هیچوقت نمیهمچین می_
اول باید قرص مصرف کنی و خبری از بارداری نیست، بعدش زیر نظر دکتر  

دار بشی  تونستی بچهتونیم اقدام کنیم... در ضمن حتی اگه هیچوقتم نمیمی
خواستمت نفهم! کاش یکم شعور داشتی نبات که به خودت نگی  من می

 ...ناقص و بغض کنی به خاطر هیچ و پوچ 

 :هام ریختاختیار روی گونهلب گزیدم و اشکم بی 

 .وایخب نگاهت یه جوری بود؛ انگاری که االن بچه میخ _

  :کرد هنوزم سرد و خشن نگاهم می

خوام چه کنم با وجود لوس  من بتونم تو رو بزرگ کنم شانس آوردم؛ بچه می_
کنیم خدا  بازیا و بغض کردنای تو؟ بچه هم بخوام بعد یکی دو سال اقدام می

رو شکر نه سنمون زیاده و نه چیزی که بترسیم. پس افکار چرتت و بنداز  
ترسی برم پیش مامانم و پرم کنه تا ازت زده  ه که هی میدور.... اون از خون

کنی نبات  بشم، اینم از حاال... این رفتارات یه جوریه که به عشقم توهین می
 !خانوم

 :خیز شدم و دستاش و گرفتم ام و پس زدم و نیمقطره اشک روی گونه 

ترسم  ببخشید امیرعلی جان... ببخشید، من انقدر دوستت دارم که می _
 .باشین

ی  بهم حق بده! از وقتی که آقاجون توی بیمارستان و اتاق حسام کل گذشته 
ترسم یه اتفاقی  مادرم و نوید و حسین و تعریف کرده من ترسو شدم، می

 ...بیوفته منم عین مادرم از عشقم جدا بشم. بهم حق بده، یکم اما فقط یکم 

  :نفسش رو آه مانند بیرون داد  
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ن بارها خودمو عشقمو بهت ثابت کردم. نه من  دم نبات، چوحق نمی_
ای رو که تازه فهمیدی و خوره شده  حسینم، نه تو نارین... ول کن گذشته

خیال گذشته شد و به آقاجونت  توی جونت. ولش کن، حتی حسام هم بی
خواد با جانا باشه و همونجا توی بیمارستان ازش خواستگاری کرد؛  گفت می

حسام و جانا درگیر گذشته نیستی چسبیدی  اونوقت تو که یک هزارم 
 !بهش؟

 :لب گزیدم  

 .ببخشید دیگه؛ انقدر سرزنشم نکن  _

  .دستم و باال اورد و روش و بوسید؛ حاال دیگه نگاهش خشن نبود 

گم اوقات خودمونو تلخ نکن،  کنم دورت بگردم، فقط میسرزنش نمی_
گفت تو رو هم با  مخصوصا حاال که وقتی با مامانم پشت تلفن حرف زدم 

 .خودت ببرم عمارت 

  :چشمام گرد شد و لحنم ناباور 

 !گی دروغ می_

 :سر تکون داد  

نه از همین پشت تلفن شرایط آشتی با حسام و بهش توضیح دادم، اونم   _
اولش مردد شد اما بعد ازم خواست ببرمت عمارت. گفت تا بریم سعی  

 .کنه کیانی بزرگ رو هم نرم کنهمی

 :رنگی زدملبخند کم 

هوش بودم که مامانت اینجوری  کنم به جای یه ساعت یه قرن بیحس می _
 !متحول شده
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  :چپ چپ و با خنده نگاهم کرد  

  .از االن عروس بازی در نیار _

 .چشم _

 :پیشونیم و اروم بوسید  

 .بخواب تا ُسرمت تموم بشه بعد با هم بریم دورت بگردم _

های  بستم و با آرامشی که با حرف چشم آرومی زمزمه کرد و آروم پلک 
 .امیرعلی بهم دست داده بود به خواب عمیق و ارومی رفتم

انگار که حاال بعد ازمدت ها چرخ گردون بر مراد ما گشته بود و حال دوران   
 .بر وفق مراد ما بود 

 :قبل از اینکه خواب من و به اغوش بکشه اروم زیر لب زمزمه کردم 

 !روزمرگی و زندگی عادی و برامون همیشگی کنخدایا همین  _

گاهی روزمرگی بزرگترین نعمت و خوشبختیه چرا که همه چی اروم و   
 .سرجاشه 

 

*** 

 |جانا |

 

نگاهم رو به به آسمون آبی و دریای مواج دوختم و نفس حبس شده توی  
  .ام رو رها کردم سینه
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جایی که آقاجون  اینجا جایی بود که حسین اسم من رو انتخاب کرده بود، 
اون روز توی بیمارستان از اخرین دیدار حسین و نارین در این مکان بهمون  

ی پدر و مادرمون باز هم تصمیم به  گفته بود و ما با فهمیدن کِل گذشته
ازدواج گرفته بودیم... جایی که حسام توی رویا مادرم و پدرش و کنار هم  

 .دیده بود 

ود نه خبری از خواب تکراری بود، نه خوابی  از شبی که ازم خواستگاری کرده ب
ها اومده بودند تا ما رو بهم برسونن و که از آینده خبر بده... انگار این خواب

دید تا  های واقعی میبعد تموم بشن. کاش نارین هم مثل من خواب
عشقشون انقدر غمگین و ناکام نباشه، یا حداقل کاش اون روز نارین و  

 ...هر رفته بودند، کاش نارین کمی خودخواه بودحسین با هم از این ش

مثل من، منی که امروز با دیدن این دریا تصمیم گرفته بودم خودخواه باشم   
 !و برای یه لحظه هم عشقم رو از دست ندم

لبخندِ از ته دلی زدم؛ برای یکبار هم شده تصمیم گرفته بودم خودخواه   
 .و هیچکس نکنمباشم و زندگی و خوشبختیم و فدای هیچ چیز 

های دلم یه طوفان سهمگین  ، تهکردم هر چند که اون تهاحساس آرامش می 
خونه کرده بود و من با تموم قوا جلوش و گرفته بودم تا خوشبختیم و نابود  

 !نکنه

های حسام دورم حلقه شد و بوی عطرش توی بینیم پیچید و آرامشم  دست 
 .رو صدچندان کرد 

 ...اینجا خیلی قشنگه _

 :لبخند کمرنگی زد و لب باز کردم 

 .آره خیلی، این دریا و هوا حالم و بهتر کرده _
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 :کنار گوشم رو بوسید 

 .خوبه که خوبی، همین برام کافیه _

عذاب وجدان از تصمیمی که گرفته بودم توی تنم پیچید و درونم رو دگرگون   
 .کرد

کاری من باعث  آیا تصمیمی که گرفته بودم ارزشش رو داشت؟ آیا پنهان  
  شد؟موندن توی یه خوشبختی همیشگی کنار حسام می

نگاهم رو روی امواج متالطم دریا دوختم و سعی کردم افکار منفی رو پس  
 .بزنم

 !کاش دیروز به مالقات نوید نرفته بودم  

چه اشتباهی کرده بودم که دیروز به به دیدنش رفته بودم تا آخرین مالقاتم   
م و خبر عقدم رو بهش بدم... کاش منم مثل نبات  رو باهاش داشته باش

کردم که اگر تا حاال نبوده االنم  رفتم به این فکر میهیچوقت به دیدارش نمی
نبودش کافیه... چه اشتباهی کرده بودم که باز هم از حسام و دلیل  

ی راز ترسناکی کرده بود  انتقامش گفته بودم و با گفتنش نوید من رو متوجه
 ...حالم شده بود  و باعث این

  !رازی که بهتر بود پنهانش کنم تا خوشبختیم همیشگی باشه 

 سردته؟ _

 .توی آغوشش چرخیدم و نگاهم رو به چشماش دوختم 

 :با دیدن سکوتم نگاه نگرانش رو به چشمام دوخت  

 !لرزیدی سردته یا هنوز به خاطر دیدن پدرت توی زندان حالت خرابه؟  _

 EXCHANGE GROUP



VIP
_R

OMAN

انداخت؛ کاش دلیل لرزم یکی از این دوتا موضوع بود،  بغض به گلوم چنگ  
 ...کاش

  :سر تکون دادم 

ی معما و داستان رو ندارم حسام،  خوبم؛ تو که باشی خوبم. دیگه حوصله_
 .خواممن یه زندگی اروم می

 .دستم رو گرفت و با هم روی شن های ساحل نشستیم 

استن ما خوشبخت  خواون روز توی خواب و بیداری پدرم و مادرت می _
ی زندگیمون  بشیم، به حرمت حرف اونا و عشقمون قسم، از این به بعد همه

 .کنمرو پر از آرامش می

  :اش تکیه دادمسرم رو به شونه 

  .خوام خوبه، منم همین و می_

  :روی سرم رو بوسید 

باید زودتر بریم کلی کار داریم برای فردا؛ امیرعلی و خاله صنم بیشتر از من  _
گه شما دوتا خیلی بیخیالید به قرآن،  سترس دارن، امیرعلی زنگ زده میا

 !رفتید نامزد بازی تموم کارهای فردا با غرغرای صنم خانوم رو دوش منه

 :خندیدم 

 .فکر کنم ما اولین عروس و دومادییم که روز قبل عقد اومدیم شمال  _

  :ریزخندید 

 .ما همه چیزمون خاصه_

 :آروم سر تکون دادم 
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 ...دقیقا همه چیزمون _

 :در دلم اضافه کردم  

 "اس حتی ارامشمون که همیشه نسیه و نصفه و نیمه "

 خب بریم عروس خانوم؟ _

ام و سر به  کردم و راز توی سینهاز جا بلند شدم؛ باید خودم و جمع جور می 
 .ذاشتم مهر باقی می

 .بریم همسفر  _

دریا انداختم و به خودم قول  ترک موتورش سوار شدم و اخرین نگاهم رو به  
 !ام و توی این دریا غرق کنمدادم امروز برای همیشه راز توی سینه

اما یک آن یاد دیروز توی سرم زنده شد و صدای نوید توی گوشم پیچید و  
 :ام رو دفن کردمهمون لحظه راز توی سینه

ز اما  برن اونور مر کردم افرادم دخترهای داوطلب رو میجانا من فکر می _"
ها هم دزدیده شدند یا به اجبار رفتند...  حاال فهمیدم بین اون داوطلبا بعضی

اون روز که توی بیمارستان از خواهر حسام گفتی من به شک افتادم و حاال  
ها پرس و جو  که هم من هم رسولی توی این چاردیواری گیر افتادیم از بچه

تره حسام بدونه و انتقام  کردم و یه چیزی فهمیدم؛ یه چیزی که فکر کنم به
 .اش و از دلش بیرون کنهمسخره و کینه

  :گیج بودم، گیج و درمونده 

 !گی؟ منظورت چیه؟چی می_

 :هاش رو روی میز جفت کرد و لب زد دست 
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خواهر حسام نمرده، اون به خواست خودش از مرز رد شده تمام اون   _
 !صحنه سازی بودههای مرگ و جسد و کوفت و زهرمار یه نقشه و صحنه

  :تنم لرزید و شوک توی جونم رخنه کرد 

کنی مگه نه؟! حسام تموم عمرش به خاطر مرگ  منظورت چیه؟! شوخی می_
اس؟ باور  خواهرش توی فکر انتقام بوده... اونوقت، اونوقت اون زنده

 !کنم! حسام خودش جسد اونو دیدم، اونو خاک کردننمی

 :مطمئن بود آروم سر تکون داد؛ چشماش خیلی  

اس، من مطمئنم! و جالب اینجاست که اون دزدیده یا به زور برده  اون زنده _
نشده بلکه از دخترهای داوطلب بود! البته چون فقط فرستادن و صادر  

دونم توی ایتالیاست! مثل  کردنشون با ماست من ردی ازش ندارم فقط می
اس... و من به  ون زندهبقیه دخترها به باند ساشا تحویل داده شده... اما ا

عنوان دینی که به تو و حسام دارم خواستم این خبر و بهتون بدم تا بلکه  
 "!برید دنبالش و سر از راز رفتن و مرگش در بیارید

سرتکون دادم و افکارم و پس زدم؛ حسام نباید چیزی از این موضوع   
ساختگی   فهمید وگرنه میوفتاد دنبال خواهرش و دلیل رفتنش و اون مرگمی

و هزارتا راز که ما از هیچکدومش خبر نداشتیم و دوباره یه موضوع جدید  
 !پیش میومد و ممکن بود باعث جدایی ما بشه 

  ...خبری خودش خوش خبری بودخبر بمونه، بیبهتر بود بی 

کرد اینطوری بهتر  کرد و زندگی میباید همونجور خواهرش رو مرده تصور می
 .بود

هی بود اما من واقعا خسته بودم و تحمل یه موضوع جدید  دونم خودخوامی 
 .که تازه از راست بودنشم مطمئنم نبودم رو نداشتم 
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خودم رو محکم به حسام چسبوندم و سرم و به کمرش تکیه دادم؛ فردا ما   
شدیم... انقدر خوشبخت که دیگه یادی از  برای همیشه خوشبخت می

 .کردیم خواهرش که توی ذهنش مرده بود هم نمی
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