
 

 نگاهت آرامم کنبا 
 یباسمه تعال

 
 

 دهمیم یزخم یخسته دل به تو دل من
 روح تکه و پاره ام میترم ازین به

 یفان یایدن نیا یرنگ شده در رنگرز من
 سپارم یم تیها یرا به دست مداد رنگ میدلها زخم

 یکودکانه سر ده یو شاد یدر اور یهر روز مرا به رنگ که
 که من شناختم یاگر تو ان باش که

 رنگ شدن ندارم ..... دلهره
 اول فصل

 به اسمان دوختم یمهماندار چشمانم و باز کردم و از پنجره نگاه یصدا با
خود را  یلطفا کمربند ها میهساات رانیما االن در اساامان ا زیعز یمسااافرا-

 .. دیمحکم ببند
 شدم مایکمربندمو بستم و منتظر نشستن هواپ یحوصلگ یب با

Laydi- 

Yes- 

Please get your head what we 're now in heaven, Iran- 

 ( میهست رانیما االن در اسمان ا دیسرتون کن یزی)لطفا چ
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Oh ... yes- 

 )اوه ..بله(
 پاهام گذاشته بودم گرفتم و یتاشده رو مایرو که وقت سوار شدن به هواپ یشال

 سر کردم
 شدم و از راننده خواستم تا منو به هتل ... ببره یتاکس سوار

 میدیخانم رس-
شاادم ... پول راننده رو حساااب کردم نگهبان هتل الو امد و  ادهیپ نیماشاا از

 کرد مییچمدونمو گرفت و راهنما
 رفتم رشیسمت پذ به
 سالم-
 خانم دییبفرما-
 اتاق رزرو کرده بودم-
 لطفا شناسنامه و پاسپورتتون-

 ختمبه سالن هتل اندا یو شناسنامه رو به طرفش گرفتم و نگاه اامال پاسپورت
 خانم رادمهر-
 بله-
 نیهست یرانیشما ا-

 مسوال مسخره شروع شد.. اصال حوصله اواب دادن نداشت نیا باز
 !ریخ-
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شت نگاهم م ینگاه شا کردیبهش انداختم دا  حیضتو شتریمنتظر بود ب دی...
س یبدم ول شتم به ک صله ندا  گهیبدم .. نگاهش د لیشجره نامه تحو یمم حو

 کردیم میداشت عصب
 اقا اتاق من اماده نشد-

 انداخت و گفت ریرا به ز نگاهش
 کن ییراهنما 204خانم به اتاق  ییچرا ...سما-

 مخصوص هتل چمدونمو گرفت و به طرف اسانسور رفت فرمیبا اون یمرد
ش کارت شت ..  دمیو داخل ک شد ...مرد چمدونمو داخل اتاق گذا در اتاق باز 
بهش دادم ..به محض بسته شدن در به طرف پنجره اتاق رفتم و نگاهمو  یانعام

 ملب گفت ریزدم و ز یبه اسمان دود گرفته تهران دوختم ... پوزخند
 کشنیدود نفس م نیتو ا یمردم چجور نیا-

موهامو باز کردم و  رهیاز تنم در اوردم .. شااالمو از ساارم برداشااتم .. گ پالتومو
 بکشه ... ینفس هیااازه دادم موهام 

 دمیکش یدست دیرسیبلندم که حاال تا کمرم م یرفتم ...به موها نهییا کینزد به
گرفته بود بعد از اون اتفاق چند بار خواستم موهامو کوتاه کنم اما ارسام  بغضم

سر ا شت چقدر  شم اون پ نینذا ضوع باهاش ارو بحث کردم .. اخر  روزیمو
 شد

 گفتیبهم م شهیلبهام نشست .. هم یرو یارسام لبخند ادی به
 موهامو مثل تو تونسااتمیکاش منم م یمن عاشااش شااونه زدن موهاتم .. ا یان-

 بلند کنم
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و بهش  مگرفتیبا مامان تما م دیبا یخسته بودم ول یلیتخت نشستم ... خ یرو
 دادمیم دنمویخبر رس

 رهیرو برام بگ یکه پاسخ گو بود خواستم شماره ا یبرداشتم و از مرد تلفن
Bonjour- 

 )الو(
 سالم مامان-
به راحت رساا زمیعز ییتو یان یوا-  شیکه پ ی.. مشااکل یدی... حالت خو
 امدین

 ادیب شیپ دیبا یهوووووف مامان .. بله خوبم ... چه مشکل-
صبر م یسفر چ نیاخه ا زمیعز یان- با  هندیسال ا یکردیبود به کلت زد خب 

 رانیا میامد یهم م
تا بهتون خبر رساا-  خوامیبدم .. االنم خسااته ام م دنویمامان فقط زنگ زدم 

 استراحت کنم
 یقول بده که مواظب خودت باش یان-

 یبودم که اگر قول یادم تونسااتمی.. نم خواسااتیمامان ازم م یسااخت زیچ چه
به د دادمیم ما بهش عمل م گرانیچه خودم چه  به ضاارر  یحت کردمیحت اگر 

 ینانیبدم که خودم بهش اطم یقول تونمیم یاالن چجور یول شدیخودم تمام م
 ندارم

 یفعال با رمیگیمامان بعدا باهات تماس م-
..  مکردیاسااتراحت م دیتخت انداختم با یتلفن قطع کردم .. خودمو رو یفور

 رمیگب میتا بتونم تصم شدیاعصابم اروم م دیداشتم ..با اجیبه ارامش احت
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 دمیبرخورد نور .. چشمامو باز کردم دتمو الو چشمام گرفتم و غر با
 .. سوختم یاههههههههههه...چه افتاب-

 ادینور ن گهیتا د دمیو پرده اتاق و کش دمیپر نییاز تخت پا یفور
 زدم میشونیبه پ یبود با دست ضربه ا 11ساعت نگاه کردم  به
 تا االن همش خوابم روزیاز د دمیچقدر خواب یوا یا-
ستمیم صبحانه ب خوا ش یول ارنیزنگ بزنم بگم برام  اعت س کیشدم  مونیپ
 ستادمیا هنییرفتم و صورتمو شستم ..الو ا ییوقت ناهار بود ..به دستشو گهید

ودم اگر خونه بودم خودمو کشته ب یعنی دمیخواب رونیتازه متواه شدم با شلوار ب
 ... دمیپوش یم یراحت زیچ هی دیو حتما با بردیشلوارا خوابم نم نیاخه من با ا

دور با کش بسااتم بعد  هیبرداشااتم و به موهام شااونه زدم اول موهامو  برس
بم اا گوشه ل ینگاه انداختم و پوزخند نهییبه موهام زدم به خودم تو ا بسمویکل

 گرفت
 کو اون همه غرور و ادعا .. کو!؟؟-

..  کامال براسااته یبود به قول ارسااام مثل برف ..گونه ها دیپوسااتم سااف رنگ
که  کیو کوچ یقلم ینیسرخ ..ب یو قلوه ا کیکوچ یچونه گرد و خوش فرم لبا

به رنگ  یا دهیدرشااات و کشاا ی..چشاااا هیعمل کردیفکر م دیدیهر کس م
ستر شتم که مژه ها یخاک ص یدا شتم بهش الوه خا .. داده بود . یبلند و پرپ

بود به قول مامان مثل  ل*خ*تو  دیرسیبه رنگ شب که االن به کمرم م یموها
 موندیم شمیابر
 گفتیم شهیهم یارم
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 وبتونه چشم ازت برداره نهیتو رو بب یمحاله مرد یدار ییچهره تو دل برو یان-
حرفش با واکنش ارشااام  نیا شااهیخنده .. اما هم ریز زدیحرف بلند م نیبا ا و

 شدیروبرو م
 یمشااک نیخزدارمو با ا یبرداشااتم .. پالتو مشااک االتیاز فکر و خ دساات

ش شک دمیپو شال م شنه بلند  یسرم انداختم .. بوت ها یرو ممی..  یسانت 5پا
 هم پام کردم

 ختهیصورتم ر یاز موهام رو ینگاه انداختم .. مقدار نهییبه خودم تو ا گهید بار
 یبرا ب*و*س هیبود  یا گهیبود .. موهامو داخل شااال فرسااتادم اگه وقت د

ستادمیخودم م شم پس تمام  ی.. ول فر شم با شتم تو چ ست ندا صال دو االن ا
 فموی.. ک ادیب رونیخال ازش ب هی یموهامو داخل شااال کردم و ااازه ندادم حت

 برداشتم و از اتاق خارج شدم
 گرفتم و ازش خواستم منو به رستوران ... ببره یتاکس هیامدم و  رونیهتل ب از

هم  سیتو پار یرستوران شدم ...حت یسنت یرستوران که شدم محو فضا داخل
 بودم دهیند ییبایز نیبه ا یرستوران

 دش کیبود بهم نزد یاز تخت ها نشستم .. گارسون که پسر اون یکی یرو
 ؟ دیدار لیم یچ دیخوش امد یلیخ-
 معرکست رانیا یها دهیکوب دمیشن-

 زد و گفت یلبخند گارسون
 ؟ نیستین یرانیبله البته ... شماا-
 ریخ-
 دیکنیصحبت م یرون فارس یلیخ یول-
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 دونمیم-
 مبش ینفر خودمون هیخورد .. اصال دوست نداشتم زود با  کهیاز حرفم  انگار

 دیاریب دهیپرس کوب کیمن  یلطفا برا-
 ؟ دیدار لیم یدسر چ یبله !برا-
 فقط ساالد -
 هاشو بگو دهیکوب یاونجا معرکست .. وا یاگه بدون یان یییییییییوا-
ند یارم- ثل  تار م دایبد دیچرا م  قدرنیتهران ا یبر کردمی.. فکر نم یکنیرف

 یمتحول بش
ما دار یهووووووف .. ان- جایعمرمونو ا میخاک بر ساارت  ..  میکنیتلف م ن
 دختر هی..عال گستید زیچ هی رانیا

 واه از کشورم دست بکشم چیبه ه ستمیمن حاضر ن کنمیخواهش م یارم-
..پس چرا مثل مردم کشااورت  یاههههههههههه..شااعار نده حالمو بد کرد-

 یکنیرفتار نم
 باشم گرانیچون دوست ندارم مرکز تواه د-
ست دارم توام باهام ب یلیخ زمیعز یان- ست ...مثل  رانیا ییایدو شور ما هم ک
 رفته ادتی نکهیا

 نیدارم .. حوصااله ساافر و ا یمهم تر یمن فعال کارا ینرفته ول ادمی زمینه عز-
 رو هم ندارم زایاور چ

 ریبرو بم-
 خانوم سفارشتون دییبفرما-
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قاشااش و که به  نیگارسااون به خودم امدم و ازش تشااکر کردم .. اول یصاادا با
دوساات  دهیکوب یلیخ یدهان گذاشااتم ..اشااک تو چشاامام امع شااد ..ارم

 داشت ..واقعا هم که خوشمزه بود
ه هتل تا ب رهیاژانس بگ هیاز خوردن غذا از صاحب رستوران خواستم تا برام  بعد

 برگردم
شتم فکر م تو سته بودم و دا ش . کارم شروع کنم .. دیکه از کجا با کردمیاتاقم ن
صال ا یلیخ شناخ شناختمیو نم کریدر و پ یشهر ب نیسخت بود و من ا تم .. 

 افتادم .. یاام نجایذره ا هی دیبود اول با یشناخت سطح هیازش 
 فکر بودم که تلفن اتاقم زنگ خورد تو
 بله-
 خانوم رادمهر-
 دییبفرما-
 نفر با شما کار داره هیهتل  یتو الب-
 دیابروم باال پر یتا هی

 امیاالن م-
 باعام کار داشت .. یک یعنیلباسمو عوض کردم و سوار اسانسور شدم .. یفور
 امدم رانیکه خبر نداشت من به ا یکس

سور ب از سان ص رشیامدم به طرف پذ رونیا شخ سم اون   یحرکت کردم که بپر
 اا خوردم دمیکه د یزیکه باهام کار داره کجاست اما از چ

 گفتم یبلند یلبم امد با صدا یناخوداگاه به رو یلبخند
 اااااااااااا رضاااااااااااااااااااایعل-
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شم ها رضایعل شت چ سمتم برگ شویش یبه  شویبهم دوخت و ن طون ا اخر ت شا
ش آ*غ*و*شااخودمو تو  ادیو تا به خودش ب دمیبه ساامتش دو یباز کرد فور

 ش کرده بودمب*غ*لانداختم محکم 
 گفت یبا لحن خنده دار رضایعل
 داشته باش دختر ایح ستین سیکه پار نجایا یان یه یه-
 امدم رونیش بآ*غ*و*ش از
 اصال حواسم نبود خوامیمعذرت م-
 خانوم ما چطوره یخب حال ان-
 نجامیکه من ا یدیداداش اونم از کجا فهم یمن خوبم تو خوب-
 بدم حیتا برات توض ستمیبا نجایهم یخوایم-
 مینیبش یتو الب میبر اینه ب یوا یا-

که  یمرد یو به نگاه ها میهتل رفت یرو گرفتم و هر دو به سمت الب یعل دست
 نکردم یبود هم تواه رشیتو قسمت پذ

 خب زود باش بگو-
 گلوم خشک شد میوربخ ارنیب زیچ هیدادگاهه ... اول بگو  نجایمگه ا یوا یا-
 رضایعل-

 دادم کیقهوه و ک سفارش
 تا تونست چرت و پرت گفت یاوردن سفارشمون عل تا

 ازش خورد .. یسفارشمونو اوردن فنجون قهوه رو گرفت و مقدار یوقت
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اون درساات  یکه ان ییقهوه ها ی.. هر چند به پا یاوممممممم چه قهوه ا-
 رسهینم کنهیم
 خبر داره یک گهی..د نجامیمن ا یدیاز کجا فهم گهیبگو د ی.. عل زیمزه نر-
 ونهیارسام خل د نیعرضم به حضورت که ا-
 هووو درست صحبت کن-
 یروش تعصب دار یبگ یخوایواه واه مثال م-
 درصد نداشته باشم هیفک کن -
 خدا ازش نگذره یارسام گل گالب که اله نیا گفتمیخب حاالداشتم م-
 اعتراض گفتم با
 یعل-
پسره خل ساعت  گهید گمی.. خب راست م ی.. مرض و عل یکوفت و عل یا-
نازم ب چارهیصاابح زنگ زده من ب 3  یان نی.. ا یکرده ...که چ داریاز خواب 

 ی.. پنهون یاونم چ رانیخانوم خل تر از خودش پاشده امده ا
 دمیلب غر ریز
 ادم دهن لش یا-
 به داداش من فحش نده یاو-
 فحش بدم میبه هم سلول خوادیبرو بابا دلم م-
 خونه ما میامع کن بر لتویدختر خوب وسا هیحاال مثل -
 دوننیهم م نایمگه عمو ا یعل-
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ارسااام  نی.. ا دوننیهم م نایکه سااهله عمه ا نایههههههه خانوم باش عمو ا-
مو ازش تار  هیو اگه  رانیقلش امده ا یهمه رو زا به راه کرده که چ شاابیخان د

 کنهیم چارهیکم بشه هممونو ب
 من فداش شم که همش به فکر منه یاله-
 ؟یان یپس من چ-

 گفت که به خنده افتادم نویا یبا لحن مظلوم نیهمچ یعل
 مثل ارسام و ارشام یزیتوام برام عز-

 دستامو باز کردم و گفتم بعد
 مب*غ*ل ایاصال ب-
سا- شنگ خونه .. اون میامع کن بر لتویحاال و .. االن  کنمیت مب*غ*لجا ق
 رتمونایبه ارم فحشا بگ ادیب سیپل زننیها زنگ م دهیند ریخ نیا

 غلط کردن-
 اتاقم رفتم تا وسالمو که هنوز بازشون نکرده بودم امع کنم به
 میکنم بر هیبذار تصو یخب عل-

 گفت یکرد و با لحن اد یاخم یعل
 ایبش بیدست به ا ییایبا من م یحساب کردم .. دفعه اخرت باشه وقت-
 .. باشه چشم رتیاوه اوه غ-

 باز کرد و شااویرفت در اذرا کاربن نشیچمدونمو گرفت و به ساامت ماشاا یعل
ستم از ا ش شت .. در الو و باز کردم و ن سول باز نیچمدونمو داخل گذا  ایسو

 دختر باز کنه یو در برا ادیامد که پسر ب یخوشم نم
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باز کرد یعل الو خونه عمو  نیاا گرفت .. ماشاا نیو داخل ماشاا هم در و 
 برگشتم یشدم و به سمت عل ادهیپ نیمنصور نگه داشت .. از ماش

 داخل یبریچرا ماشن نم-
 بذارم رونیب کشهیعشقم م یفضول-
 ادب در و باز کن خسته شدم یب-
 واه واه مگه من نوکرتم .. خب خودت زنگ بزن-
 پشت چشم براش اومدم و زنگ به صدا در اوردم هی

 بله-
 اوردم مویخانوم در باز کن که ابج رانیا-
 داخل دییاقا بفرما یوا-
 انداختم یبه عل ینگاه خرک هی

 تو مغز پوکت فرو کن نویبچه اون من خودم زبون دارم ا-
صدا در شد .. قبل از ا یکیت یبا  سخره باز یعل نکهیباز  داخل  رهایدر ب یباز م

 چیتا االن ه شیسااال پ 8از  کردمیساااختمان رو نگاه م یرفتم .. داشااتم نما
 نکرده بود یرییتغ
 نگاه از ساختمان برداشتم یبلند زن غیا یصدا با
 یخوش امد یلی.. خ زمیعز یان یوا-
زن عمو راهله بودم دستامو دور کمرش  ب*غ*لبشم تو  تیمتواه موقع امیب تا

 اش گذاشتم نهیس یحلقه کردم و سرمو رو
 بودمتون دهیوقته ند یلیزن عمو خ-
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م ب*و*سااگونه اش گذاشااتم .. زن عمو هم چو و چو  یرو یا هب*و*ساا
 کردیم
 بابا خانوم ول کن دخترمو یا-
ودمو پرت خ دمیامدم و به ساامت عمو منصااور دو رونیزن عمو ب ب*غ*ل از

 شب*غ*لکردم تو 
 سوزن هیعمو .. عمو اون دلم براتون شده بود اندازه -

 به شونه هام زد و گفت یضربه اروم عمو
 عموت تنگ یچاخان نکن .. تو اگه دلت برا نقدری.. ا یپدر صاالوات نیبشاا-

 یامد یشده بود .. زودتر م
 گونه ام کاشت یرو یا هب*و*س

 نجایا انیداخل دخترم که االن همه م میبر ایب-
 دمیکش غیا بایو تغر ستادمیحرف عمو از حرکت ا نیا با
 ؟؟ انیهمههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منظورتون از همه ک-

 گهیهست د نایمنظورمون از همه عمه ا –عمو  زن
 و دوست و اشنا لیالبته منظور مامان کل فام-
 رضا !!!! یعل-
زنگ  دیند ریارسام خ نیکه ا شبی... از د گهید گمیمامان راست م هیخب چ-

 نیکنیو خبر م لیکل فام نیو دار نیزده تلفن به دست شد
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اه از نهادم بلند شااد .. مثال من امده بودم تو ارامش باشاام ..  یحرف عل نیا با
ستم و چند تا نفس  شمامو ب شک کردم و چ ستامو م شده بود د صابم داغون  اع

 دمیکش شیعم
 به طرفم امد یرعمو فو زن

 ؟ ستیحالت خوب ن یان-
 زدم یباز کردم و لبخند مصنوع چشمامو

 حالم خوبه زن عمو-
 گفت رفتیکه چمدون به دست به داخل خونه م یدر حال یعل
 بهش بها نده نقدیلوسه ها .. ا یادیدخترت ز نیمامان ا-
ستمیم شم و دو تا کتک پدر و مادر دار بهش بزنم که  خوا سمتش حمله ور ب به 

 اخش بلند شد یصدا
 .. بابا ول کن گوشامو یاخ ... ا-
 میمن و زن عمو به خنده افتاد یعل افهیق دنید با
 یکنیم تیمنو اذ یان گهید-
 شونیبابا من شکر خوردم ول کن .. کند-

 رو ول کرد یعل یبا خنده گوشا عمو
 با اخم به سمتم برگشت یعل
 یریگیاا منو م یدار یامدیاصال من غلط کردم امدم دنبالت .. هنوز ن-
 سمتش رفتم و هلش دادم به عقب و به طرف خونه به راه افتادم به
 نیکه برام در نظر گرفت یبرو بابا زود باش چمدونمو ببر به اتاق-
 تاق کجا بودا یبخواب یتو قراره تو انبار دیدختر چشم سف یا-
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 گفتم یتفاوت یب با
 یاونجا که اتاق توئه داداش-
له ک یوا یا- ته بود تو الل مون یزلز ساازتش  ی.. تو همون ان یگرفت یگف

 یهست یشگیهم
************* 

که اصاال حوصااله  نیسااه هفته با ا نیهفته بود که خونه عمو بودم .. تو ا سااه
شتم با عل شت یندا د امدن چن یبه خونه عمو م ادیز نای.. عمه ا میکل تهران و گ

شون برم ول شونو رد  یبار هم ازم دعوت کردن که به خون من در کماالدب دعوت
بابا بود ..زن عمو  هیشااب یلیکردم اخه خونه عمو راحت تر بودم .. چون عمو خ

 ییخواهر و برادر رضااا رضااای.. اخه با عل شااهیمادرم حساااب م ییاورا هیهم 
ست ضایل.. ع میه سخره باز کردیم یسع یلیخ ر  یمنو بخندونه ول اشیکه با م

ستمیمن فقط م صنوع یخنده ها تون شم م لشیتحو یم که  دیفهمیبدم .. خود
 گهیم شهی.. ارشام هم هیخنده هام مصنوع

 یوقته ساارد و ب یلیچشاام ها خ نیاالن ا یول خندهیچشااتام م یخندیم یوقت
 روح شده

 ؟ نیسالم عمو اون خوب-
 بهم انداخت یروزنامه باال اورد و نگاه با محبت یسرشو از رو عمو

 یسالم دختر گلم چه عجب خونه ا-
مبل روبه  یگونه عمو نشااوندم .. رو یرو یه ارومب*و*سااطرفش رفتم و  به
 عمو نشستم یرو
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 داشتم یزحمت هیخب راستش عمو اون براتون -
 .. بگو دخترم یتو رحمت زمیعز هیزحمت چ-
 محل کارم ..... یدفتر برا هیش دنبال عمو راست-

 دیکالمم پر انیبه م عمو
 یبمون رانیا یخوایم یعنی-
 زدم یمهربونش نگاه کردم ... لبخند کم اون یچشم ها به
 بمونم البته .... خوامیفعال که م-
 دیحرفم پر ونیعمو باز به م-
 نیرت ونیو اوکاز نینباش بهتر یزی.. تو نگران چ یلیخوشااحالم .. خ یلیخ-

 ارمیم ریدفتر و برات گ
 ممنون عمو اون-
 صحبت کنم تا کارار و انجام بده مانینر لمیپس من برم با وک-

 مبل بلند شد یحرف از رو نیا نیبا گفت عمو
 به اتاقش رفت و

اتفاق افتاد ...  عیساار یلیخ زیبود ... همه چ الیتو خواب و خ زیهمه چ انگار
شته  سا نیبود تو ادو هفته گذ الزم  لیدو هفته من و فرناز ) دختر عمم( دنبال و

ر روزها رو در ب نیمن کسااال کننده تر یکه برا ی.. دو هفته ا میدفتر بود یبرا
بودم و عمو و زن  دهیرو ند رضایلکه ع ی.. دو هفته ا یفرناز شاد یداشت و برا

 بردمیبه سر م میعمو خونه نبودن و من خونه عمه مر
 گذاشتم یم زیم یقاب عکس رو رو داشتم

 افتاده یفرناز اتفاق-
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 که در حال مرتب کردن قفسه ها بود فرناز
 ؟ینه چه اتفاق-
 بفهمم یزیخواد من چ ینم یکس یافتاده ول یکنم اتفاق یاخه احساس م-
 یدنبال اتفاق یلی.. تو خ یشورشو در اورد گهیتو د یان یوا-
 .. من نگرانشم دهینم یتلفنشم اوا یچند روز کجاست حت نیا یفرناز غل-

 یب هوی شیسال پ هی هیاور نیهم شهیخاک بر سر هم رضایعل نینباش ا نگران
شم خاموش کرد اگه بدون شمال تلفن شت و رفت  جاها تا برگرده به ک یخبر گذا

.. که خل  شاادنیم ونهیکه رسااما داشااتن د ییو زن دا یی.. دا میکه ساار نزد
 رفته یپسرشون کدوم گور

 چه طرز حرف زدنه ؟ نیفرناز مودب باش ا-
ض یاداب ... ان ی... خانوم موباد یسور میاوه اوه .. ا- موقع ها  یباور کن بع

 کنمیبه سنت شک م
 چرا ؟-
 از سنت شتری..ب یکنیچون مثل بزرگا رفتار م-

 رونیکمر فرناز گذاشتم و به ب .. دستمو پشت رفتمیم رونیکه از اتاق ب یحال در
 هلش دادم

 ادیخوشم نم یمن از الف باز-
 خودمو و فرناز برداشتم فیاتاق قفل کردم...ک در

 فرناز بلند شد غیا غیا یصدا
 من الفم یعنی یخاک تو سرت ان-
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 یطونیش یکمیتو فقط  زمینه عز-
شده ا دونمی.. واال من نم یساکت یلیکه خودت خ ستیحاال ن-  نیچه مرگت 

 ....ریو ساکت و گوشه گ ب*و*سقدر خشک و ع
 میپر بر..ب یبند فک بزن هیتا فردا  یخواینگم م یزیاگه بهت چ گهید هیکاف-

 فرناز باز کردم نیدرماش میشد نگیپارک وارد
 ام خستهی لیمن خ یفرناز گهید ایب-
 خانوم یمنم شدم راننده شخص-

لند فرناز ب غیا یپرتاب کردم و در و محکم بستم که صدا یصندل یرو خودمو
 شد

 یکنیباهاش رفتار م یاور نیمگه ارث باباته که ا یان-
 فرناااااااااااااااااااااا ااز-
 فکشو بست دمیکه کش یداد با

 میتداش یکم یلی.. با سرعت خ میخارج شد نگیو روشن کرد و از پارک نیماش
از  اددینشااون م نیساااکت بود .. و ا یلی... فرناز خ میرفتیبه طرف خونه عمه م

از دستم ناراحت باشه  یناراحت شده بود ... دوست نداشتم کس یلیدستم خ
 و هم نداشتم دنیاصال حس ناز کش ی.. ول

 یفرناز-
 هیچ-

 دهیدلخوره که داره سرد اواب م یلی.. معلومه که خ اوه
 نداشتم یواقعا منظور دیببخش ینه و بله ! فرناز هیچ-
 اول نگاهم کرد و دوباره نگاهش و به الو دوخت یناراحت با
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 شاد و سرحال یمثل قبل .. همون ان یکه بش کنمیم یسع یلیمن دارم خ یان-
 قبل

 شینفس عم هی.. زنیتو چشمام حلقه زد ..دوست نداشتم ااازه بدم تا بر اشک
 ار برهبرام سخت کرده بود کن دنیکه راه نفس کش یبغض لعنت دیتا شا دمیکش

 کن ادهیپ نجایمنو هم شهیبابت همه محبتات ممنون .. اگه م یفرناز-
 گمینم یزیچ گهید دیغلط کردم ...ببخش یوا-
 فدم بزنم خوامیم یکنیم نیچرا به خودت توه ونهید-
 ارهیبدم .. پدر مو در م یاواب مامان و چ یاگه گم بش-
به  ازینگهدار ن کنمیو بلدم ..خواهش م ری..مساا میه اخون کینگران نباش نزد-

 دارم ییتنها
 و نگه داشت نیماش یا گهیحرف د چیبدون ه فرناز

 گفت یحالت مظلوم با
س یدیاگه د ایپس زود ب- سر یستیو بلد ن ریم بهت  خودمو عیبهم زنگ بزن ..
 رسونم یم
 یاوک-
ر قدم ب ابونیتو خ یکردم .. به اروم یشاادم وباهاش خداحافظ ادهیپ نیماشاا از
 نظرموالب کرد یکه بنگاه داشتمیم

ضربه اروم یامدم ...نگاه رونیبنگاه ب از ساعت انداختم ....  میونشیبه پ یبه 
 زدم



 23 نگاهت آرامم کنبا 

ساعت  یاوه ما- روشن  مویگوش یمن خاموش...فور یشب بود وگوش 9گاد 
 اواب دادم یزنگ خورد بدون معطل میکردم به محض روشنشدن گوش

 فرناز بلند شد غیا یصدا
 در به درشده یهست یکدوم گور شعوریخاک بر سر ب-
ش خوامی..معذرت م ایعفت کالم ندار یادب یب یلیفرناز خ- ود خاموش ب میگو

 االن سر کوچه ام در و باز کن
 قطع کردم ..... یگوش یا گهیحرف د بدون

تر موضوع خونه روبه عمو بگم و به محض راه افتادن  عیخواستم هر چه سر یم
فرناز در و باز کرد و خودشااوتو  دمیکارم به خونه خودم برم ...الو در که رساا

 کرد هیبلند گر یم انداخت و با صداب*غ*ل
 رهیدلم هزار راه م ی... نگفت یکجا بود ی..انیان-

 دیشک آ*غ*و*شهم به طرفم اومد و فرناز و کنار زد و منو تو  عمه
 دختر م؟ یعمه فدات شه کجا بود-
 من بلدم از خودم مراقبت کنم دیعمه اون ...نگران نباش خوامیعذر م-

 !!!!!!!!!!! یان – فرناز
 یتو خونه حتما خسته ا میبر ایب زمیعز-عمه

باساامو عوض کنم ... وقت میداخل خونه رفت به تا ل تاقم رفتم  به ا تاق از ا ی.. 
 یمنم دخالت هیشاادن فک کردم حتما بحث خانوادگ امدم همه ساااکت رونیب

 نکردم
 کردمیکه پوست م یبرداشتم و در حال زیم یازرو یبیس
 یریزن بگ یخوا یفرهان تو نم-
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 ریزنبگ یمونده بود تو بهم بگ نیباباهم یا-
 ... عمه !! ایشیم ریپ یدار یریگیخب چرا زن نم-

 انگار که تو فکر بود دیمن از اا پر یبا صدا میمر عمه
 اان یبله ان-

 ..!! یان-فرناز
 بله-
 باهات صحبت کنم دیبا-

 گفتن کصدایو فرهان  عمه
 فرناز سلکت شو-
 ینم نایهسااات ا یی... نه انگار واقعا خبرا کننیم یاور نیچرا امشاااب ا نایا

 میشااونیپ یرو یو داخلبشااقاب گذاشااتم و اخم بیخوان به من بگن ... ساا
 نشوندم

 ام بهی... نکنه من غر نیبدونم به منم بگ دیهست که من با یا هیخب اگه قض-
 یوقت غش نکن هی...  یبشنو یدلشو دار -فرهان

 نیبود .. هر وقت ا یاد شاااهیگرفتم .. فرهان هم یبیحرفش دلشااوره عج با
 افتاده یاتفاق یعنی زدیحرف م یاور
 چه طرز حرف زدنه نیفرهان ا– عمه

 اام بلند شدم تا به اتاقم برم از
 ؟ یان یریکجا م-
 نیبرس تونیبه اتاقم تا شما راحت تر به بحث خانوادگ رمیدارم م-
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 داشتم .. . یبیدلشوره عج یگفتن ول یتفاوت یرو با لحن ب نایا
 یبدون دیفک کنم توام با نیبش نجایا ایب یان -عمه

 کنار خودش اشاره کرد یصندل به
 و کنار عمه نشستم رفتم

 نیخب من منتظرم بگ-
 ..... شیراستش دو هفته پ -عمه

 دیحرف عمه پر ونیبه م فرهان
 من بگم نیمامان ااازه بد-

 دینفس اروم کش هیدوشاش برداشته باشن  یاز رو ینیکه انگار بار سنگ عمه
 رضاستیمربوط به عل هیقض یان نیبب-
 دمیاز سر اام بلند شدم و داد کش ی... فور رضایاسم عل دنیشن با
 افتاده یاتفاق رضایعل یبرا-

 دیهم مثل من داد کش فرهان
 کن غیا غیبذار حرف بزنم بعد ا یان نیبش ریبگ-
انداخت  به فرناز یکه دلشوره گرفته بلودم دوباره سر اام نشستم .. نگاه نیا با

 رفت و نگران بود یکه داشت با لباسش ور م
 ؟ یدغم بد یخوایم ای یگیفرهان م-
 بره مسافرت ییکه تنها زنهیباز به سرش م یعل شیدو هفته پ-
 خب-
 تصادف کرده-
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ند غیا به ..  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ– دمیکشاا یبل تصاااادف ... االن حالش خو
 کجاست ؟؟

حالش  یتا حرف بزنم ... عل ریاروم بگ قهیخدا دو دق یمحض رضاااا یان-
 خوبه

س ستین یزش حبرشده که دو هفته ا یپس چ-  یزیبه من چ ی.. پس چرا ک
 نگفت

ست ینم- ش میخوا سر  کیزده به  ی.. عل ینگران ب سره  26پ سفانه پ ساله متا
 شده لیاالنزندانه .. دادگاه تشک یمرده .. عل

 فرهان برام مشکل بود یبهت بودم .. هضم حرفا تو
 بود یحکم دادگاه چ-

سرش پا هیبا گر فرناز سمت اتاقش رفت .. عمه  شد و به  بود  نییاز ااش بلند 
ذره به  هی ی؟؟ ان یچ یعنی نیزد ..ا ینم یحرف چی..فرهان ه کردیو هش هش م

 اریفشار ب وبتیمغز مع
 گفتم دمشیکه خودم به زور شن یاروم یبا صدا دیگونه ام چک یرو یاشک

 قصاص ...-
 زدیبلند زاه م یبا صدا عمه

 بود که سرمون امد یبتیچه مص نیا ایمه فداش شه ... خداع یاله-
ه به ک یمانتو مشااک نیاز ساار اام بلند شاادم و با دو به اتاقم رفتم .. اول یفور

م و برداشت فمویزدم ..ک ممیو شال مشک یدستم امد و تن کردم ...هدبند مشک
 امدم رونیاز اتاق ب
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 میفرهان حاضر شو بر-
 از سر ااش بلند شد فرهان

 دنیوقت مالقت نم یاالن به کس یدونی.. تو که م یان میکجا بر-
 بغض تو صدامو مهار کنم گفتم کردمیم یکه سع یحال در
 خانواده همون پسره شیفرهان منو ببر پ-

 .. دو هفته که اب میالتماسااشااون نکرد یفکر کرد یبکن یخوایم کاریچ-عمه
 هنرفت نییخوش از گلومون پا

 نه ای یبریفرهان منو م-
 میتا بر شمیاالن اماده م یول دستیفا یب دونمیکه م نیبا ا-
 ی..اشک بودم یعصبان یلیبود .. خ ریبود ..ذهنم درگ یبیسکوت عج نیماش تو
 گفتم تیکه با خشونت پاکش کردم .. با عصبان دیگونه ام چک یرو
 نیچرا به من نگفت-

 به سمت من برگشت فرهان
ه ارامش داشت نجاتایا یتو امد گفتی.. م یدوست نداشت تو بفهم یخود عل-

 یباش
 برادرمم هست ستیمن ن یفقط پسر عمو یبه کنار .. عل نایهمه ا یعل-
ته ..زن عمو تو ا الیوک نی.. عموبهتر کنمیخواهش م یان-  نیرو براش گرف

سن ستن ... دل مادره از  ش شده بود الو خونه اونا ن اورم  چیگه همدت کارش 
 کالم .. قصاص کی..فقط شهینرم نم

اشه داشت کنارم نب گهید یعل نکهیفکر ا دیترکینگفتم دلم داشت م یزیچ گهید
 کردمیبودم هر شب باهاش چت م سیپار یوقت ی.. حتکردیداغونم م
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 میدیرس یان-
 داخل بردم نیاز پنجره ماش رمویشدم ..  ادهیپ نیاز ماش یگفتن حرف بدون

 کدوم خونه ؟-
 دیهمون در بزرگه سف-

 دیب گوش رس یمرد یدر رفتم و زنگ زدم صدا سمت
 ؟ هیک-

 هیعصبان یلیبه دادم برسه صداش که خ خدا
 دم در نیاریب فیچند لحظه تشر شهیاناب م-
 شما ؟-
 کنمیم یمنم خودمو معرف دییشما بفرما-
بگم حرف اخر ما همون  دیبا یاومد ع*و*ض*یاگه از طرف اون قاتل  نیبب-

 .. قصاص میبود که گفت
 کلمه نحسو نگو نیا یبر ایالل از دن یا

 کرد خیکلمه تمام تنم  نیدوباره ا دنیشن با
 کنمیبا شماحرف بزنم خواهش م دیاقا من با-
 دیمزاحم نش گهیبا شما ندارم د یحرف چیمن ه-
شد ا ییصدا با ش فونیکه امد معلوم  شته .. به طرف ما ز رفتم .. فرهان ا نیگذا

 شد ادهیپ نیماش
 شد؟ یچ-
 فرهان تو برو-
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 کرد یاخم بزرگ فرهان
قصاااص شااه ...فقط تو  یعل ذارمیاخم نکن تو نگران نباش من نم ینجوریا-

 برو و نگران نباش
 اخه-
 کنمیازت خواهش م-
 یلرزیم یدار-

 من انداخت یشونه ها یاز تنش در اورد و رو پالتوشو
 فرهان حال برو یمرس-
 یکن کاریچ یخوایم یان-
 نگران نباش-

 ی... به هزار قساام فرهان و راضاا نهیالتماس کردنمو بب یکساا خواسااتینم دلم
باره صااادا باره به طرف در رفتم و زنگ زدم ..دو  یعصاابان یکردم که بره ..دو

 همون مرد
 مزاحم نشو گمیخانوم مگه نم-
 با شما صحبت کنم دیمن با یول
 شهیگفتم نم-
 نمیشیم نجایتا صبح هم نیاگه در و باز نکن-
 برس تییو به گدا نیخب بش-

 گذاشت یگوش
باهانت حرف  ایب گمی.. دارم م تیشااخصاا یب م*ر*ت*ی*ک*هگدا ..  عمت

 فرهنگ یبزنم .. ب
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س یزنگ زدم .. در زدم .. ول گهیدفعه د چند شت در رو یک  یدر و باز نکرد ..پ
 دمیچیدور خودم پ شترینشستم .. هوا سر بود .. پالتو فرهان و ب نیزم

ستامو شن .. هر چب*غ*ل ریز د شتم تا گرم ب فحش بلد بودم نثار روح  یم گذا
 کردم ع*و*ض*یمردک  نیا

 ی.. نگاهم به نگاه دخترک مشک دمیاز خواب پر یدخترونه بلند غیا یصدا با
 از سر اام بلند شدم یپوش افتاد فور

 ؟ نیدیشما چرا الو خونه ما خواب-
 دیخونه ا نیا یشما برا-
 بله-
 با مادرتون صحبت کنم دیمن با-
 نیهست یشما ک-
 هی.. موضوع مهم کنمیخواهش م-

 دلش به حالم سوخت دیشا دونمینم
 گفت دیترد با
 داخل نییایباشه ب-

 خونه رفتم داخل
 تا من مادرمو صدا کنم دینیبش دییشما بفرما-
 ممنون-
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خونه هم گرمم  یگرما یبود که حت یبدنم به حد یسااردم بود ..ساارما یلیخ
به خونه نگاه کردینم مال ی..  نداختم از ظاهر خونه معلوم بود که وضااع   یا

 داشته باشن دیبا یخوب
 نیداشت یبا من کار-

سبتا اوان نگاهم شک یبه زن ن سر اام ب دهیپوش یکه لباس م لند بود افتاد .. از 
 شدم

 باهاتون صحبت کنم خواستمی.. بله م ریسالم .. صبحتون بخ-
 ؟یدر چه مورد-
 رادمهر رضایدر مورد عل-

 کرد یاخم بزرگ زن
 با شما ندارم یمن حرف رونیب دیاز خونه من بر-
 نمبا شما صحبت ک دیاما من با -
 شدم خکوبیسر اام م یداد یصدا با
 راه داده ؟ نجایا نویا ی.. ک دیکنیچکار م نجایشماا-

نم فک ک دیسرم کش یوحش نیکه ا یبود حالم اصال خوب نبود .. با داد سردم
 االن وقت ضعف نشون دادن نبود یفشارم افتاد ول

 کنمی..درکتون م نی.. حش دار نیهست دهیداغد دونمیمحترم م یاقا-
 حرفم امد ونیم به
 نیگیم نجایا نیاونوقت امد نیکشاات زمویبرادر عز نی!زد نیکنی؟درک م یچ-

 کنمیدرک م
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 گهیمادر د هی نینذار نیدیشااما خودتون داغ فرزند د کنمیخانوم خواهش م-
 مضل شما داغدار بشه

 مبل نشست یرو زن
 شهیخانوم با التماس کردن شما برادر من زنده نم-
قا ازتون خواهش م- نه .. بهتون التماس م کنمیا کار کنمی... قصااااص   یهر 

 فقط.. دمیانجام م نییبخوا
 ؟ی.. نکنه نامزدش یباهاش دار یتو چه نسبت-زن

شک شمام حلقهزد .. بغض کرده بودم ول ا شکام ااازه پا یتو چ  امدن نییبه ا
 ندادم

 سالشه .. نامزد نداره .. من خواهرشم 19تازه  یعل-
 باال انداخت ییابرو زن

 ؟ نیخواهرش؟ پس تا االن کجا بود-
 سرمون امده ییچه بال دمیفهم شبید نیمن اصال خبر نداشتم .. تازه هم -

 دیوسط حرفم پر یاون وحش باز
در و ت پاونوق نیبرادر دسته گلمو کشت نیزد نیهست یشما خانواده خودخواه-

 دنیم شوید گنیو م نجایمادرتون اومدن ا
 کنم یراض یرو چجور نای.. اخه چرا... کار خراب شد .. حاال من ا یوا یا
 تو بدنم نمونده بود... یاون گهید
م به برادر یول نیاریساار من ب خوادیدلتون م یی.. هربال نیمنو قصااااص کن-

 فهمهینم یزیسالشه .. چ 19تازه  ی.. عل نینداشته باش یکار
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 زن رفتم و به پاش افتادم کینزد به
عذادار بشاان  گهیخانواده د هی نینذار کنمیخانوم تو رو خدا بهتون التماس م-

باور کن ادان داره .. خواهش م یخود عل نی.. عذاب و  هی نینذار کنمیاالن 
تا اخر عمر  یاصااال هم من هم عل نهیمثل شاانا داغ فرزندشااو بب گهیمادر د

 میکنیم وتونینوکر
 پاش برداره یدستام گذاشت تا از رو یدستاشو رو زن

 تعجب گفت با
 دستات سرده نقدریچرا ا-
 نیامر یامده بود ول شبمید دنیتا صبح الو خونه ماخواب شبید شونیمامان ا-

 راهش نداد داخل
 بود دوخت نیاسمش رام دمیبه پسرش که حاال فهم ینگاه عصبان زن

 اریب ییفنجون چا هیروشنک برو -
 چشم مامان-
 نیخب بلند شو برو رو مبل بش یلیخ-
 .. رونیمامان بندازش ب-
 نیرام-
شدم و رو نیزم یرو از سمتم امد و  یبلند  شنک به  ستم رو ش ن فنجو هیمبل ن

 بهم داد ییچا
 واودم و کم کنه یقلو خوردم تا سرما هی

 ..یول کنمیم نییبخوا یهر کار کنمیخانوم خواهش م-
 دیحرفم پر ونیبه م زن
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 .. درسته یدیبگم انجام م یهر کار یگفت-
 عجله گفتم با
 بله-
 مامان-
 نی.. روشنک توام بش نیساکت شو و بش نیرام-

 به طرفم کرد روشو
 دمیم تیشرط رضا هیبه -

-------------------------------------------------
------------------------------- 

 مامان-
 نگو یزیسر اات و چ نیگفتم بش نیرام-
 کنمیباشهقبول م یهر شرط-

 باال انداخت ییابرو زن
 یریبگ میبعد تصم یشرطمو بشنو یخوایاصال نم یعنی..  یهر شرط-
برادرم همه  یازاد یاز قبول ندارم .. برا یدر هر صورت چاره ا یچرا البته ول-

 کنمیکار م
 من چند سال گذشت .. زن شروع کرد به حرف زدن یکه برا فهیچنددق بعد

شرط- ضا یبه  ست چیو ه یمن کار کن یو برا نجایا ییایکه تو ب دمیتمیر با  یما
 یخانواده ات نداشته باش
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..  گفتیم یداشاات چ نیحد ممکن گرد شااده بود ا نیچشاامام تا اخر یعنی
نجون و ف خواسااتمی..م یکلفت امیمن با اون همه دبدبه و کب کبه پاشاام ب یعنی

تو اون روزا کنارم بود  ادمهیافتادم .. یغل ادیان  هی یبکوبم و برم ول زیم یرو
شام برام فرق یعل سام و ار شت ...د یبا ار ست ن گهیندا شتمدو شاهد اون  دا

 لحظه ها باشم
 بلند شد نیپوزخند رام یصدا

 کنمیم تونوینوکر یگفتیم یشد تا االن که داشت یچ-
 کردم یبزرگ اخم

 ؟ نیدیم تیاگر قبول کنم شما رضا یعنی-
 درسته-

 و از سر اام بلند شدم دمیکش یقیعم نفس
 کنمیقبول م-

 کردنیسه تاشون شک زده داشتن نگاهم م هر
 ؟ یفکر کن شتریب یخواینم-زن

 ؟ نیدیم تیرضا ی... شما ک کنمینه قبول م-
ضا کنمیصحبت م لمیبا وک- صحبت کن و  دمیم تیفردا ر .. توام با خانوادت 

با خانواده ات در  دیهم نبا گهی.. د یشاایاز فردا مشااغول م نجایارایب لتویوسااا
 یارتباط باش

 بله-
 دمیگونه هام فرود امد نال یامدن اشکام رو رونیبه محض ب رونیخونه زدم ب از

 .......ایخدا
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 گذاشتن یشرط نیاا کردن چن یب یلیخ ؟؟اونایچ-عمو
 نیاروم باش کنمیعمو خواهش م-
 بدم .. بگم ... ی... اواب برادرمو چ دمیرو نم یکار نیمن به تو ااازه چن-
 حرفش امدم ونیم به
و دل مادره ر یمدت هیبتونم بعد  دی..شاااکنمیعمو من خودم با بابا صااحبت م-

 نرم کنم که ازم بگذره
 یان-
شده در حقش خواهر هی یبرا نی... بذار شهیبرادر من م یعمو عل-  یبارم که 

 کنم ...
شب شون کامال مخالف بودن  شیبا خانوادم از طر اون صحبت کردم .. هم وب 

 دادن تیکنم .. رضا یم شونیو اصرار که باالخره راض لیبا هزار تا دل یول
 ؟ یونداد از دستم دلخور-
با- د نابو ندتویا ی.. دار یکنیم کاریچ یدار یفهمیباشاام.. تو اصااال م دین
 یکنیم

 من بدون تو چکار کنم یفکرکرد چی.. اصال ه
 دمی.. قول م کنمی.. من که فراموشااات نم ی.... اون من یتو قلب من زمیعز-

 زود برگردم
 شمیم ونهی. من بدون تو د یقول بده مراقب خودت باش زمیعز یان-

 گرفته بود میگر
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بدون تو م- نداد منم  ها رمیمیو مام نفس  و ت ادیبه  کشاامیکه م ییباور کن ت
 دوباره تو دنید ادی.. به  کشمیم
 دوست دارم-
 منم دوست دارم-

د ام رونیاز در زندان ب یعل یوقت میبود سااتادهیزود همه الو در زندان ا صاابح
عمو و زن  نیب ازیشده بود .. عل یهمه به سمتش حمله کردن .. عجب صحنه ا

که دائم م به طرفش رفتم و  رونیب دنشیکشاایعمو  مد .. به ساامتم ا مد و  ا
 ش کردمب*غ*ل

 یکرد ب*غ*لچقد محکم  رمیباور کن از دستت در نم یان یوا-
 .. باشه اریها در ن یبچه باز نیوقت ازا چیوقت .. ه چیه گهید یعل-

 شد نیهم غمگ یعل نگاه
 درسته ؟ سیپار یگردیبرم یدار گهی.. مامان م یباشه ابج-
 سیپار گردمیبگن که دارم برم یمخصوصا عل هیهمه گفته بودن به بق به
 اره-
 یچرا از دست من ناراحت شد-
که م ی.. دلم برا ونهینه د- بدون اون نم یدونیونداد تنگ شاااده تو   تونمیمن 

 کنم یزندگ
بدون  یتعجب داشت که چجور یاا یمونذد نجایتا االنشم که ا دونمیاره م-

 نیهم سرکرد
 فرودگاه یرسونیهان اان منو مفر-

 مییایخب ما هم باهات م- یعل
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 دوست دارم تنها باشم گهینه د-
 شتیپ امیخودم م فتهیب ابیذره ابا از اس هیبذار  شهیاخالق گندت عوض نم-

 فرهان شدم نیزدم و سوار ماش یکم اون لبخند
 یکن یکار نیچن یخوایم یمطمئن یان-
 میفرهان ما قبال در موردش صحبت کرد-
 ؟ینشدن چ یاگه راض-
 .. خودشونم دختر دارن ستیدلشون از سنگ که ن-

 نداره دهیبا توئه کله شش فا بحث
کردم و  یشاادم از همون اا با فرهان خداحافظ ادهیپ ایدر خانواده بزرگ ن الو

 باز شد یکیت یزنگ در و به صدا در اوردم ... در با صدا
 که داخل شدم گفتم یقدم نیگرفتمو با اول مدونموچ
 تو .... دیبه ام ایخدا-

 دوم فصل
 هی تخت دو نفره هیکه بهم داده بودن نگاه کردم  یتخت نشااسااتم و به اتاق یرو

 که وسط اتاق به یکیکوچ چهیمطالعه بزرگ .. قال زیم
درشااو باز  یکه وقت یشااده بود .. کمد بزرگ هنیپارکت ها  یکج رو صااورت

تخت بلند شاادم چمدونمو بلند  یداشاات از رو یبزرگ یقفسااه ها  یکردیم
 تخت گذاشتم .. درشو باز کردم یکردم و و

شک هی شک یسارفون ریز هیبا  یشلوار م سارفون م ش یو   سیموهامو گ دمیپو
 و به موهام زدم یکردم و داخل لباسم انداختم و هد مشگ
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سرم انداختمو از اتاق  ی..شالمو رو خوردیمداشت حالم بهم  گهیرنگ د نیا از
 رفتم همشون نشسته بودن نییامدم .. به طبقه پا رونیب

 چکار کنم دیمن با ایخانوم بزرگ ن-
 اریب کیفعال برو چند تا فنجون قهوه با ک-
 طرف اشپزخونه رفتم به
 و اونو بکنم نیا یشخدمتیپ دیکه با دهیکارم به کجا رس نیبب

کردم .. تو قهوه درساات کردن اسااتاد بودم  دایرو باز کردم و قهوه رو پ نتایکاب در
 هکیاوردم و چند تا ت رونیب خچالیو از داخل  ککیمخصااوصااا اسااپرسااو .. ک

شتم .. قهوه رو داخل فنجون ر شقاب گذا ش ختمیداخل ب ان ا ی.. ا دمی.. بو ک
 خودمم بخورم شدیکردم .. کاش م ه*و*سخودمم 

شتم و ب ینیس شتن نگاهم مرو بردا شون دا سالن رفتم .. هم . . کردنیه داخل 
ط فق نیپسااره مغرور رام نیا یو روشاانک ازم تشااکر کردن ول ایخانوم بزرگ ن
 داد لمیپوزخند تحو

 هیعال – روشنک
 گشتمیدوباره به اشپزخونه بر م داشتم

 نجایا ایصبر کن ب-
 برگشتم ایطرف خانوم بزرگ ن به
 میدون یما هنوز اسمتو نم-
 کننیصدام م یهمه ان-
 ؟ هیاسم کاملت چ-
 دیاناه-
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 چند سالته ؟ یان-
 سال 21-
 بخونم تونستمیحرف تعجب از چشاشون م نیا با

 ینداشته باش شتریسال ب 18 کردمیمن فکر م – روشنک
 ؟ییدانشجو-
 ریخ-

 دیدوباره به گوشم رس نیپوزخند رام یصدا
 یدرس ول کرد یداشت یعشش و عاشق یفک کنم توام هوا -نیرام

گم بش ب یزیچ هی خواستمیکرد ... م یم نیداشت بهم توه یبه چه ااازه ا نیا
 حوصله دهن به دهن شدن و باهاش نداشتم یکه دهنش بسته بشه .. ول

 کردم و گفتم انگاهیتفاوت به خانوم بزرگ ن یب
 کنم یزیتا من برنامه ر دیمن و مشخص کن یکارا نیخانوم لطف کن-

 یزی.. برنامه ر یهههههههه ... چه خدمتکار باکالس -نیرام
 امد و به من گفت یبراش پشت چشم ایبزرگ ن خانوم

 یدرست کن یغذا بلد-
 ریخ-
 یخونه رو انجام بد یکارا دی.. فعال با یریگیم ادیاشکال نداره -
 باشه-

-------------------------------------------------
------------------------------- 
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باز  کردمیم زیرو تم ییکردن خونه بودم .. هر اا زیروز کامل مشااغول تم اون
بازم  یخرفت باشه .. ول نیرام نیتو نستم حدس بزنم که کار ا یبود .. م فیکث
راز تختم د ی.. شااب خسااته و کوفته ..روکردم  ینم یتیو شااکا کردمیم زیتم

ش سا دمیک شده  یزیدر اوردم و نگاه کردم .. هنوز چ لمیعکس خانوادمو از و ن
 یمدت گوش م نیا یدر اوردمو اهنگ مویدلم براشااون تنگ شااده بود .. گوشاا

 کردم ادیکردم و انداختمک و صداشو ز
 معااااااااااارفت یب

 معرفت یبرات تنگ شده ب دلم
 عادت هیشده  هیو گر یستین تو

 ادیز یلیبرات تنگ شده خ دلم
 خواد یکسو نم چیبه از تو ه دلم

 کردمیم هیگر یاروم یام چسبوندم و با صدا نهیس یخانوادمو رو عکس
 معااااااااااارفت یب
 شبا رو نیکردم ا هیگر نقدیا

 دادم خدا رو به خدا رو قسم
 غصه ها که از غم تو خوردم چه

 تو رو خونه به خونه بردم عطر
 به تو دل دادم و دل سپردم من

 غصه خوردم ینیبب ینبود
 ادیز یلیبرات تنگ شده خ دلم
 تو مردم ... یب یدیو ند ینبود
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ستگ صبح شکر عادت به ز داریاز خواب ب یبا خ  دنیخواب ادیشدم .. خدارو 
 بودم زینداشتم و سحر خ

سرو به شالمو رو سیطرف  ستم ...  ش صورتمو  ست و  سرم  یاتاق رفتم و د
رق زدم ساز و به ب ییرفتم ... وارد اشپزخونه شدم و چا نییانداختم و به طبقه پا

گرساانه بودم  یلیکه خ نی... با ا دمیصاابحانه رو چ زیرو دم کردم و م یی.. چا
بود  ایگ نخانوم بزر شدکه وارد اشپزخونه  یکس نینزدم .. اول یزیلب به چ یول

 متعجب شد دیشده رو د دهیچ زیکه م یوقتا
 سالم خانوم-
 یشد داریب یتو ک یاوه ان-
 ساعت نگاه کردم به
 شهیم یساعت کی-
 کن امروز کالس داره داریلطفا برو باال و روشنک وب-
 بله-
 طرف اتاق روشنک رفتم و در زدم به
 روشنک اان بدار شو-
 داخل ایب یان-

 و باز کردم و داخل رفتم در
 در و پشت سرت ببند-

 و بستم .. در
 کنم دارتونیمادرتون گفتن ب-
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 نیبش نجایا ایب یان-
 تخت نشستم یو کنارش رو رفتم

 یکارا کرده باش نیتا االن از ا ادیبهت نم یان-
اک م خب مه نکردم ..  گاه گهیمعلو خل .. ن نداختم ول یدختره   یبهش ا
 نزدم یحرف

 میخوام با هم دوست باش یمن م نی..بب یباش یدختر مغرور ادیبهت م-
 طور نگاهش کردم و گفتم همون

 یبه نظرم تو دختر خوب یبشاام .. ول یمیزود صاام یمن عادت ندارم با کساا-
 کنمیقبول م تویدوست شنهادی..پ ییایم

 حرکتش تعجب کردم نی..از ا دیب*و*سزد و گونمو  یلبخند
که الو در د یخوشااگل یلیتو خ یان یوا- متی.. همون روز اول  از  د

 دهنم باز موند تیخوشگل
 ییبایز یلی.. توام خ زمینظر لطفته عز نیا-
 یلفظ قلم یلی.. خ یزنیمثل بزرگا حرف م یان یوا-
 از نظر شما بده ؟ نیو ا-
 عجله گفت با
 دهیاز سنت نشون م شترینه !! راستش حرف زدنت ب-
 لتهروشنک تو چند سا-
 ام یبازرگان تیریمد 1ترم  یسالمه .. دانشجو 18-
 خورب حانه ب ایخانوم پاشو لباساتو عوض کن و ب هی.. حاال مثل  یموفش باش-
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و من  نرم بشه ایامدم .. فقط دوست داشتم زودتر خانوم بزرگ ن رونیاتاقش ب از
کنم .. به اشااپزخونه رفتم... بهههههههههههه ...اقا  داینجات پ یکلفت نیاز ا
ه هر زهر بش یاله ی.. ا کنهینشسته و داره صبحانه کوفت م زیهم پشت م نیرام
 ردمهمه کار ک نیا روزیکه به خاطر تو د یخوریم یچ
 و صبحانه بخور نیبش زیسر م ایب یان-
 ورهصبحانه بخ نهیبا ما بش زیخدمتکار سر م هیمامان ...  یچ-
 یکلمه استفاده کرد نینشنوم از ا گهید نیرام-
 من بعدا صبحانه بخورم نیاگه ااازه بد ایخانوم بزرگ ن-
 و با ما صبحانه بخور نیکه گفتم .. بش نیهم-

 کنار من نشست یصندل یبا دو به اشپزخونه امد و رو روشنک
 سالمممممممممممممممممممممم م-
 یسالم کن یتتونیروشنک ارومتر هم م-

 نزد یشد و حرف زونیلب و لوچش او روشنک
 خوردم یرو برداشتم و همون اور تلخ داشتم م ییچا فنجون

 یان-
 بله-
 یکن ی.. مامان اون قند و لطف م یچرا قند بر نداشت-
 خورم یتلخ م ستین یازین-
 یچ یعنی-
 روشنک اان خورمیمن اصال قند نم یعنی-
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 پوزخند زد نیرام نیا باز
 به هم بخوره کلشونیه ترسنیخانوم م-
 نگفتم یزیالوش کوتاه امدم و چ ی.. بسه هر چ شدیداشت پرو م گهید نه
من  .. دفعه اخرتون باشه با ایاناب بزرگ ن نیخودتون باش کلیشما به فکر ه-
 نیصحبت کرد یاور نیا

هم از صورت  نی.. رام کردمیو روشنک ساکت داشتن نگاهم م ایبزرگ ن خانوم
 شده یسرخش مشخص بود که عصبان

 اوابشو بدم یاور نیکرد که ا یفکر نم انگار
 یحرص بخور تا بترک نقدریا یخوریحرص م یدرک که دار به
 بلند شو برو تو اتاقت یان-
مهمان نوازن  ایرانیا گنینخوردم .. اونوقت م یزیدرد .. من گرسنمه هنوز چ یا

 میدیرو هم فهم ین نوازمهما یمعن موی.. نمرد
 بله-
 امد ی.. صداشون م ستادمیپله ها ا یامدم و رو رونیاشپزخونه ب از
 یکرده ا لیچه طرز برخورده .. تو مثال تحص نیا نیرام-
 نبود یمامان من از اولم دلم راض-

 نکرده یگ*ن*ا*هکه  چارهیزشته اون ب یلیکارت خ نیرام -روشنک
.. اون  هی.. دوسااات دارم خوردش کنم حرف بارهیغرور م افشیاوه اوه .. از ق-
 تا تقاص برادرشو پس بده نجاستیا

 یتو با برادرش مشکل دار یسنگ دل شد یلیخ نیرام-روشنک-
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خواد  یدلم نم نجاسااتیا یکه ان یب هردوتونم .. تا وقت نیروشاانک .. رام-
 گمیم یکه چ نی.. متواه هست دیکن نیبهش توه

.. در افتاد ور افتاد . یبا ان ی... هر ک نهیو تو دلم گفتم .. ا مشاات کردم دسااتمو
 تاب نشستم و نگاهمو به استخر افتاد یرفتم و رو اطیبه ح

 عوض کنه .. حالم بد شد نویاب ا ادیب یکی.. ششیا-
شدم .. و به داخل خونه رفتم و دوباره کارا یرو از  روز قبل و تکرار یتاب بلند 

 شد یحرف تو ذهنم تدائ نیکردم .. ذهنم دائم مشغول بود .. چند بار ا
 نجاستیا یکه ان یوقت تا

دل  ایزود نیباشم که به ا دواریتونستم ام یم یعنیلبام نشست ..  یرو یلبخند
ظرم زن به ن ی.. ول کتاتورهید یلینرم بشااه .. حاال درسااته که خ ایخانوم بزرگ ن

 ادیم یمهربون
.. اخ کزت  کردمیمدت همش من خونه رو تمز م نیماه گذشااته بود و تو ا کی

جا تادم ..  ینیبب ییایب ییک به روز تو اف تاب و م ادیم ادمیمنم  قت ک  یهر و
که دختر  گرفتیبعدش لجم م ی.. ول سااوزیکزت م یخوندم .. اولش دلم برا

شه .. هم یهمه ب نیا دینبا ست و پا با  هیبودم .. تکز یگفت اگه اا یم شهید
 دایکه اون سرش نا پ اوردمی یها م هیتنارد نیسر ا ییبال

کردن من  تیمدت کارش شااده بود اذ نیتو ا نی.. رام نیوضااع خودمو بب حاال
 یبه اساام کرم تو بدنش ول ول م یکرد .. چون مواود شاادی... البته کارش نم

شم ب یمیباهاش صم ادیم زنکرد یسع یکرد .. رابطم با روشنک خوب بود ول
 خانوادم تنگ شده بود یهنوز تو الک خودم بودم .. دلم برا
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 در به خودم امدم یصدا با
 ؟ هیک-
 منم روشنک یان-
 داخل ایب-

 وارد اتاق شد روشنک
 یکردیچکار م یداشت-
 رهیم شی... درسا خوب پ یچیه-
 ما شیپ ییایمامان گفت ب نییپا میبر ای.. ب ستیبد ن یا-

ستیدلم م من شم تا ا خوا  یول نمیو بب نینحس رام افهیکه ق نیتو اتاق خودم با
 دهیفهم یمدت به خوب نیحرف زد .. تو ا شاادیخونه که نم کتاتوریرو حرف د
 برنیاز مادرشون حساب م یلیو روشنک خ نیبودم که رام

 لمیف ننشااسااته بودن و داشاات نیو رام ایخانوم بزرگ ن میرفت نییروشاانک به پا با
 دنیدیم
 یاز بس تو اتاقت ینشد تهیدختر تو خ-
شا امدیلحنش خوشم ن از شت ول یمنظور دی..  ساس کردم که داره با  یندا اح
 کنهیدستش صحبت م ریز
 من عادت دارم ریخ-

 دمیند حیبه توض یازیحرفم شکه شد .. منم ن نیبا ا انگار
 خانوادت تنگ نشده یدلت برا-
افتادم .. خب معلومه تنگ شااده .. .. اک  ییچه زبون نفهما ریخدا .. گ یه

 کنهیم فیسال تعر
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 چرا-
 کن دیخودتم خر یبرا دیصبح با روشنک برو خر میفردا ما مهمان دار-
 به لباس ندارم یازین یاز لطفتون ممنونم ول-
از دوسااتام  یکی.. در ضاامن تو فردا به عنوان دختر  یهر اور خودت راحت-
 یتهس نجایا

 شرکت نکنم یمهمون نیمن تو ا نیاگه ااازه بد یاز لطفتون ممنونم ول-
شنک شک میچرا ؟؟ ما که عذادار یائههههه .. ان-رو و  میدر اورد مونویلباس م

 تو ... یول میریگیم یمهمون
.. پرو پرو هنوز کفن پساارش خشااک نشااده داره  دییوفا یب یلیشااما خ خب

 .. رهیگیم یمهمون
 میددر اور مونویمشک یما هم لباسا یبپوش یبه خاطر ما مشک ستین یازین-
 نپوشم یتونم مشک ینم یممنون ول-

 مبل بلند شدم یبغض کردم از رو یارم ادیتو چشمام حلقه زد ..به  اشک
 من برم استراحت کنم نیاگه ااازه بد خوامیمعذرت م-
 یشرکت کن یتو اون مهمون دیدر هر صورت تو با یول یبر یتونیم-
 خودمو خفه کنم خواستمیاتاقم پناه اوردم .. م به
ر بهم نداد و چند تا گارگ یکار چیااازه ه ایصبح تو اتاقم بودم خانوم بزرگ ن از

صبان نییناهار هم پا یبرا یگرفت حت سر درد و بهونه کردم .. ع بودم  ینرفتم و 
باشاام ... ..حاال  یبهم زور بگه .. خب دوساات نداشااتم تو مهمون دی.. چرا با

 داشت من حتما باشم یاصرار دونمچهینم
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امدن به حمام رفتم و  یمهمون ها م گهیساعت د هیبود  6ساعت نگاه کردم  به
 قهیکتم  دمیدر اوردم و پوشاا مویربعه گرفتم .. کت و شاالوار مشااک هیدوش  هی

کنم  تن رشیز مویمجبور شدم تاپ ساتن مشک نیهم یداشت برا یباز یلیخ
 یزدم و شااال مشااک مویامع کردم و باال بسااتم هد مشااک بسیامو با کلموه

 چروکم و سر کردم
 دمیپوش یشوهرم مرده که سرتا پا مشک کردیندونه فکر م یک هر

سف سیسرو سال پ یدیطال   هیداد بود انداختم .. هیبهم هد دیع شیکه ونداد 
 تاب یک رو فیظر یلیشااامل گردنبند خ فیو ظر بایفوق العاده ز سیساارو
شک ستبندم که رو کردیم ییخودنما میم ستا ید شو به خوب دمیسف ید  یخود

 رکاکتم سه ربع بود .. انگشترمم دت کردم ..ساعت م ینای.. است دادینشون م
 برق لب زدم هینداشتم .. فقط  شیدارمم دست کردم .. حوصله ارا

 دمدر به خودم ام یهم پا کردم با صدا مویمشک یسانت 5پاشنه  یصندال
 کنان وارد شد غیا غیباز شد و روشنک ا در
 .... یهنوز اماده نشد یان-

 نگاهشو بهم دوخت بعد
 یچه ناز شد یوا-

 یبه تن داشاات که دکلته بود ول رهیت زیساا راهنیبه روشاانک انداختم پ ینگاه
رده صاااف ک بیکوتاه تن کرده بود .. موهاشااو با و نیتنه اساات میکت ن هیروش 

 ودو دخترونه هم کرده ب حیمل شیارا هی دیرس یسرشونه هاش م نییبود که تا پا
 دختر یتوام معرکه شد-
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ست خ یان- شنگه ول یلیلبا شک یق شاد  هی.. به خدا اگه  یچرا م شپیرنگ   یو
 گهینم یزیمامان چ

 ترسم یم کتاتورشیاز مامان د کنهیو باش فک م نیا
 زمیراحت ترم عز یاور نیمن خودم ا-
 یالهه اون صداش کن هیمامان گفت الو بق ی.. راست یباشه هر اور راحت-
 اسم مادرتون الهه؟-
 اوهوم-
 به خودم گرفتم یمظلوم افهیق

 امیمن ن شهیروشنک م-
 شهیمامان ناراحت م ییایاگه ن یزنیحرف خودتو م یائهههههه ..باز که دار-

شه .. به من چه .... خ خب ش یلیب شب همش دار یازش دل خو صبح تا  م .. 
 دهیدستور م

بود که  نیکه چشمم بهش خورد رام یکس نیاول میرفت نییروشنک به طبقه پا با
 شده بود یواقعا عال یتو اون کت شلوار مشک

 تن نکرده غی.. حداقل ا نیا رتیبازم به غ خوبه
 و به طرف امع برد دیدستمو کش روشنک

 کنم ین معرفو به همتو زمیدوست عز خوامیدوستان م-
 گرانیمرکز تواه د ادهیبدم م شاااهیکردنه .. هم یچه مدل معرف گهید نیا اخه

 باشم
 دینگاه ها به سمت ما چرخ همه
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 کنه یبا ما زندگ یکه قرار مدت یان زمیدوست عز-
ستیدلم م یعنی شنک و خفه کنم ..  خوا ه بش بگه ... تو چکار ستین یکیرو
 یکنیم یکه معرف یا
 گفت یبلند یتو امع با صدا یاز پسرا یکی

 یکرد یو رو نم یخوشگل داشت یدوستا نیروشنک تو از ا-
 به طرفم امد و دستشو به نشونه دست دادن الو اورد پسر

 ارمیمن سام-
 بهش دست دادم یلیم یب با
 یان-

 به سمتم امد ایبزرگ ن خانوم
 زمیعز یامد یاوه ان-
 خانوم شااده بودم نیا زیتا حاال من عز ی.. از ک دیراسااتم باال پر یابرو یتا هی

 خودم خبر نداشتم
 دیاز زن ها پرس یکی

 دارن ؟ یخانوم با شما چه نسبت یالهه اان .. ان-
 .... یفضول مگه

 ستنین رانیاز دوستان ما هستن که االن خودشون ا یکیدختر  یان-
 داشت مونده رانیکه ا یله خاطر عالقه ا یان یول
 دیاز دخترا با ناز پرس یکی

 کنه یقراره با شما زندگ شهیهم یعنی-
 پسرم هم هست یاعالم نامزد یبرا یمهمان نیبله و البته ا-
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شد نگاه نیا با ساکت  سالن  شاش از تعجب  نیبه رام یحرف  انداختمک چ
 یشده بود اندازه نلبک

 خبر یخان کجاست الهه اون چه ب نیحاال نامزد رام-
 نینامزد رام ی.. ان نجایهم-
 امکان نداره یوحش نیخدا .... االنه که سکته کنم ... من نامزد ا ای

 کنم از تعجب دهنم سه متر باز مونده بود فک
 نامزدت شیپ ییایب یخواینم زمیعز نیرام-

که به چهره داشااات به ساامتم امد و کنارم  یمکث با اخم یبعد از کم نیرام
 در گوشم گفتقرارگرفت و 

شحال یلیاال خ-  هیهمش  نایگول نخور ا یول یکه خودتو بهم قالب کرد یخو
 رشینگ یاد یادی..پس ز شهینما

 هیمزحک و به هم بزنم .. نظرتون چ شینما نیحاال ا نیهم تونمیمن م -
 و فقط مخصوص خودم بود نگاهش کردم دیباریکه ازش غرور م ینگاه با
به ما  زتوینامزد عز قهیاان دو دق نیرام نیزنیچقد شااما دو تا حرف م یوا یا-

 یدیقرض م
 یسرشو بخور یخوایحتما م دمینه نم -
 هیچه گند اخالق نیا دونمیاون سرت کاله رفته من م یاه.. بد اخالق .. ان-
 نگاهش کردم یلبخند مصنوع با
و خودمو  رمیبگ دهیناد همه التماس و نیا امدیباالخره دلم ن ی.. ول دونمیم-

 کردم یقربون
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 کردیداشت نگاهم م تیبا عصبان نیزد و رام یقهقه بلند دختر
 ..اسم من ترانه ستهیاقا با نیشد الو ا دایپ یکیباالخره  یوا-

 دست دادم بهش
 نیدار ییبایاسم ز-
 یبا بچه ها اشنا بش یخوایممنون .. م-

 کنمب ینبودن حاظر بودم هر کار نیکنار رام یبرا یو نداشتم ول یکس حوصله
 البته-

 دوختم نینگاهمو به رام بعد
نکن .. چون اگه خالفش ثابت بشااه خودت  یطونیلطفا شاا امیتا من ب زمیعز-

 در انتظارته ی..چ یدونیکه م
شد پوزخند یوقت صبان یحرفم تمام  شت تشیزدم که به ع شو م ستا  افزودو د

 کرد
 میترانه به سمت بچه ه رفت با

 دور کمرم حلقه شد یمبل ننشسته بودم که احساس کردم دست یکامل رو هنوز
 بود نیصاحب دست نگاه کردم رام به
 گفت یلحن کامال مسخره ا با
 یدلت امد منو تنها بذار زمیعز-

 کرد و گفت کیبه گوشم نزد سرشو
 اواه رسمیحسابتو م-

 اروم مثل خودش گفتم منم
 ریباش حاال هم ازم فاصله بگ الیخ نیبه هم-
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سره صله بگ گمیسرتش بهش م پ شو دور کمرم محکم تر کرد ..  ریازم فا ستا .. د
شتن .. وگرنه اور فیح از من بخوره دو تا از  یکیکه  زدمشیم یکه مهمون دا
 وارید
 شیمحکم گرفت یاور نینامزدتو ا میخوری.. بابا نم نیرام-
 ادیبرم نیبگ یاز شما هر چ-
 نیسالمه و دختر عمه رام 24 رایاسم من الم-
 و روشنک-
 ؟ یچ-
 و روشنک هستش نیمنظورتون دختر عمه رام گمیم-

 یخوب امد یان یوا -روشنک
 گفت که اروم گفتم یشینازک کرد و ا یپشت چشم رایالم
ششیمن ا یدلت .. برا تو ش شو نگاه  ش ضع سر و و  کهیت هینکن .. تو رو خدا 

 گهید یکردیتن نم نمیپارچه تن کرده .. خب هم
 سالمه 25دو کله پوک و البته  نیمنم ترانه دختر خاله ا-
 ساله 23 زیدو عز نیا یکاوه پسر عمو -
 سالمه برادر ترانه 27که معرف حضورتون هستم  اریسام-
 رایساله خواهر الم 22 نایارم-
 سالمه ووبرادر کاوه 26 زیکامب-

سه بابا چه باوههههههههههههههههه سمتونو  دنیهمم یوگرافی.. ب و....همون ا
 زدم یبود .. لبخند مصنوع یکاف نیگفتیم
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 با همتون خوشوقتم ییاز اشنا-
 حاال تو از خودت بگو -رایالم

 فضوله نقدریدختر چرا ا نیخدا ا یا
 سالمه 21 یان-

 سالته 21تو واقعا  -ترانه
 بله-
 دهینشون م گهیاور د هیرفتارت  یول یکمتر سن دار کردمیمن فکر م-
 ممنون-

بگم .. هول شده  یحاال چ یوا نیبا هم اشنا شد یچه اور نیتو و رام -رایالم
 پهلوم احساس کردم یرو رو یبود .. فشار دست

 ااایما دخالت کن یقرار نشد تو مسائل خصوص گهید رایالم -نیرام
 بزن یزیچ هیبچه ها حوصلم سر رفت کاوه بلند شو  یوا-ترانه
 کنه یهنرنواز گهید یکیچرا همش من خب -کاوه

 نیزنیم یاقا کاوه چ-
 انویپ-
 ؟ نیکنیوقته کار م یلی.. خ هیعال-
 تا االن یسالگ 12از -
 نوماز کاراتونو بش یکی شمی.. خوشحال م نیباش یماهر ستیانیپ دیپس با-

 شهیسرت م یزیچ انویانگار از پ یزنیحرف م یاون طور یان-رایالم
 خنده ریزدن ز نایخودش و ارم بعد
 بچه ها همراه بود هیکارشون با پشت چشم بق البته
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 نگاهش کردم وبهش گفتم یتفاوت یبا ب من
 ارهیهنر سر در نم نیازا یاز خودت ک ریغ گهید-
شد .. حرص  یدنید شییخدا افشیق شده بود .. دلم خنک  بود .. ورتش قرمز 

 بخور
 دیکش یخفه ا غیا ترانه

 یتوام بلد یان یوا-
 لبخند بود هیفقط  اوابش

 دینوازیخانوم شما چند ساله م یان– کاوه
 یسالگ 4فک کنم از  یاز بچگ-
 میاز کاراتونو بشنو یکی دیواو... پس حتما با-

 من نه یخدا اوه
 گفتم یدستپاچگ با
 زنم ینم گهیمن االن د یول-

 به خاطر من گهیلوس نشو د یان -روشنک
 ... به خاطر من رهیگیم لیروشنک هم چقدر خودشو تحو نیا یوا یه

 نمیخانوم منم دوست دارم هنر شما رو بب یان-اریسام
 گهید یعنیمن االن چند ماهه که نزدم .. نیباور کن-
 گهیبلند شو د زمیعز یان– منیرا
بشاام ..  عیمن نتونم ضااا خواسااتی.. انگار دلش م امدیخوشاام ن نینگاه رام از
 شهینم عیوقت ضا چیه دیاناه نیاقا رام یکور خوند یول
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 نشستم انوینامطمئن پشت پ یگام ها با
 کنن ییما هنر نما یبرا خوانامشبیاون م یان انیخانوم هااقا -رایالم

 دختر رنیدهنتو گل بگ یا
 گفتم یفور

 تونم بزنم یمن اهنگ شاد نم-
 هول نشو یادیبزن .. فقط ز خوادیدلت م یشما هر چ -نایارم
تو سالن  یبا من دارن ... همه حاضرا یدو تا خواهر چه مشکل نیا دونمینم من

زده  شیکه چند ماهپ یو اهنگ دمیکشاا فینفس عم هیدورم امع شااده بودن 
 یگالوه ها یبودمو زدم ..شروع کردم به نواختن .. انگشتم مثل قبل ماهرانه رو

 امد یفرود م انویپ
-D’accord, il existait d’autres façons de se quitter 

 )بپذیر، راههاي دیگري هم هست که به ادایي برسد(
Quelques éclats de verres auraient peut être pu nous 

aider 
 )اگر به سوي روشن مینگریستیم، به یاریمان میشتافت(

Dans ce silence amer, j’ai décidé de pardonner 
 )در این سکوت تلخ، بر آنم که ببخشایمت(

Les erreurs qu’on peut faire à trop s’aimer 
 ( زندیعشش سر م یادتیاست که در ز ییخطا نی)ا

D’accord la petite fille en moi souvent te réclamait 
 هماره تو را خواسته ( نیدر ا یکودک ری)بپذ

Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais 
 و پناهگاه من ( اوری یبوده ا یمادر هی) تو را که شب
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Je t’ai volé ce sang qu’on n’aurait pas dû partager 
 ( میکن یرا ترک نم گریکدیبخوانم که ما  تیاواز را برا نیخواهم ا ی)م

A bout de mots, de rêves je vais crier 
 ( کنمیم ادشانیکه فر ییها هیواژه ها و رو انی)در م

Je t’aime, je t’aime 
 )دوست دارم.. دوست دارم (

Comme un fou comme un soldat 
 سرباز( کیپروانه مثل  کی)مثل 

Comme une star de cinema 
 (نمایس کیستاره ... مثل  کی)مثل 

Je t’aime, je t’aime 
 )دوست دارم .. دوست دارم (

Comme un loup comme un roi 
 پادشاه ( کیگرگ ..بسان  کی)بسان 

Comme un homme que je ne suis pas 
 ( ستمیکه من ن ی)بسان انسان

Tu vois, je t’aime comme ça 
 دوستت دارم ( نگونهیا یدان ی)م

ن او یانگار دارم برا خوندمیبلند م یو با صدا ختیر یگونه هام م یرو اشکام
 سمی.. انگار تو پار خونمیم

D’accord je t’ai confié tous mes sourires, tous mes secrets 
 به تو اعتماد کردم ( میدر تمام غصه ها و رازها ری)بپذ

Même ceux, dont seul un frère est le gardien inavoué 
 انان که با نگهبانان اعتراف ناکرده برادرند ( ی)حت
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Dans cette maison de pierre, 

 ( یخانه سنگ نی)در ا
Satan nous regardait danser 

 ما را به تماشا نشست ( ر*ق*ص طانی)ش
J’ai tant voulu la guerre de corps qui se faisaient la paix 

 ( ندیافریخواستم که صلح ب ی)انگ تن به تن را چنان م
Je t’aime, je t’aime 

 )دوست دارم .. دوست دارم (
صدا با شدن اهنگ  سالن گرفت ..ول یتمام  ست زدن تمام  حالم  گهیمن د ید
کردم و ن یدست ها تواه یکرده بود ..دوست داشتم بازم بزنم .. به صدا رییتغ

ض بغ یخوندم ..با صاادا یدفعه به فارساا نیدوباره شااروع به نواختن کردم .. ا
 یگرفته .و چشمان بارن

 انمی.. در غم تو گر شانمیو پر خسته
 ی.... تا دوباره بر گرد زانمیهمه گر از
 من بمان شی..به پ یگفت تو

 ینهان ..مرا بههال خودرها کرد نیچن چرا
 که از غمت فغان رود به اسمان یا دهیند چرا
 یرا فدا کرد متیگو چه

 از نظر رود ادتیکه اان به لب رسد که  مگر
 یخبر ز ما رفت یتو ب چرا
 یاان شو زیمرا عز یشو انیع شودیم چه
 یچرا بگو کجا رفت بگو
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 بر رهت دارم دهید
 مارمیشب تارم ...از غم تو ب دردل

 ی.. تا دوباره برگرد یدوباره برگرد تا
 یبهانه رفته ا کیبه  یهر کرانه رفتها به

 نشان ها یز ب متیبجو ینشانه رفته ا دلم
 به پا ودیکه م نیبب ایمن ب شیپ دوباره

 شور و نغمه ها به کوه و دشت و اسمان ها یروا
 شسته امن یچه دل شکسته ام بگو ش نیبب
 اانم زیمن عز شیبمان به پ یاز تو دل نبسته ام ره به
 اان دیام زیعز یا ادتیخون شود روان به  دهید ز
 تو رسد خزانم یچشم من نشو نهان که در فراق رو ز
 بر رهت دارم در دل شب تارم دهید

 یتا دوباره برگرد ی.. تا دوباره برگرد مارمیغم تو ب در
بلند شاادم که  انوی..از پشاات پ کردمیمن هنوز هش هش م یتمام شااد ول اهنگ

 ییافتاد .. نگاهمو ازش گرفتم و به طرف دستشو نینگاهم به مگاه متعجب رام
رخم س ی..چشا دمیاب و باز کردم و چند مشت اب به صورتم پاش ریرفتم ..ش

 دمیلب نال ریکردم ..ز یرو ادهیکردن ز هیباز تو گر ادینشون م
 تو چه کنم یمن ب یاخارم-



 61 نگاهت آرامم کنبا 

ستمال کاغذ صورتمو شو یبا د ست شک کردم و از د امدم ..همه  رونیب ییخ
سته بودن به محض ا ش شون به من خورد بهم خ نکهیساکت ن ..  شدن رهینگاه
 اروم رفتمو کنار روشنک نشستم

 نقدریچراا یول ینواخت یم بایواقعا ز زمیاوه عز– رایخانوم مادر الم سااوساان
 ... نیغمگ

 فتونیممنون از تعر-
 مساعد نبود دیبگم .. .حالم ز نیتونستم هم فقط
 حالت خوبه ؟ یان -اون الهه
 تور خونه کتاید ینگران منم شد .. اونم ک یکیعجب  چه

 بله خوبم-
 دییشام امادست بفرما نیچرا همه ساکت شد -اون الهه

ه دوباره دارم به گذشت کردمیبه غذا نداشتم .. احساس م یلیم یبودم ول گرسنه
 شیبه چند ماه پ کردمیبر م

شم سرمو به طرف چ ستم و   خود ازم دور یب یتکون دادم .. تا فکرا نیهامو و ب
 شن

 حالت خوبه ؟-
 بود که به گوشم خورد نینگران رام یصدا

 .. چشمامو باز کردم خوادیاز اونم م یچ گهیمزاحم د نیا ه
 نیشام بخور نیبله ..بهره بر-
 محترمانته بهش گفتم ..شرت کم ..مزاحم نشو یلیخ یعنی

 ارمیبرات ب یخوریم یچ-
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 ندارم ..بعدشا اگه خواستم خودم دست دارم لیم-
ر د بمیا یاز تو مویرفتم ... گوشاا یا گهیساار اام بلند شاادم و به ساامت د از

 عکسام یاوردم و رفتم تو گالر
ستها یارم یها عکس  ی..زدم عکس بعد میگرفتهبودمختلف  یوخودمو که ژ

 داشت یابهت خاص هیافتاده بود  بای.. عکس ارشام بود ..واقعا ز
 نیخوردن که شااما ا یعمو و زن عمو چ دونمی.. من نم گفتیم شااهیهم یعل

 نیقدر خوشگل شد
 لب گفتم ریزدم و ز یلبخند

 فدات شم یاله-
 شد دهیاز دستم کش یخودم خوش بودم که گوش االتیخ تو

 افتاد نیرام یباال اوردم .. نگاهم به نگاه عصبان سرمو
 گفت یاما عصب اروم

 نیفک کنم قرار بود شما با خانوادتون ارتباط نداشته باش-
 گفتم یالیخ یب با
 زنگ نزدم یبه کس کردمیداشتم عکس نگاه م-

ش ینگاه صفحه گو  یتو هم رفت .. پوزخند شتریانداخت که اخماش ب میبه 
 زد
 یکشتیخودتو م یداشت نیا یته ..براعشق-
 نیبد مویندار .. حاال هم گوش یربط چیبه شما ه-
 مونهیمن م شیپ نیا-
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 نه مویگوش یول دمیبه شما م مکارتویمن س نیاقا رام -
 دمیاز دستش قاپ یفور مویگوش
 شده ؟ یبچه ها چ –اون  الهه

 مامان ستین یزیچ-
 بخور یزیچ هی ایب یان-
 ندارم الهه اون لیممنون م-

 سالن گفت یاز ضلع شرق یبلند یبا صدا ترانه
 یخوندیم یداشت یبه چه زبون یان-
 فرانسه-

 ؟ نیمگه شما فرانسه بلد -زیکامب
 به غب غب انداختم یغرور باد با
 ....دیچرانبا مهیبه هر حال زبان مادر-

 گایداده بودم در حد بوندسل یزبونمو گاز گرفتم .. سوت یفور
 هستن یمگه مادر شما فرانسو – اریسام

باالخره که چ با با یخودم گفتم  که  روحم توی... ا گهید گفتمیراسااات م دی..
 شهیبرام دردسر م ییراست گو نیا شهیهم

 هستم یبله .. خودمم فرانسو-
که چشااماشااون اندازه  نی.. اله اون و روشاانک و رام دیکشاا یبلند غیا ترانه
 شده بود ینلبک
 یکنیصحبت م یرون و مسلط فارس یلیخ یول -نایارم
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صااحبت  یفارساا دیبا شااهی.. تو خونه ما هم هیرانیمساالمه .. چون پدرم ا-
 میکردیم

 االن خانوادتون کجا هستن -کاوه
 به الهه اون و روشنک انداختم .. اهل دروغ نبودم ینگران نگاه

 سیپار-
 رفتن حیتفر یبرا– سوسن

 نی.. کالفم کرد هیسوال ستیبابا مگه ب یا
 امدم رانیبه ا یلی.. من به دل کننیم یاونجا زندگ ریخ-

 یو دار یکس نجایچه با نمک مگه ا -ترانه
 هستن رانیبله خانواده پدرم -

 بود .. یچ رانیاومدنت به ا لیاونوقت دل-رایالم
سته ضول خ صال  یشدم ..چقد خانواده ف به من بگه مگه  ستین یکیدارن.. ا

 یهمه سواالشونو اواب بد یجبورم
با  نیمن بود و منتظر اواب ..رام ینگاه همه رو یاواب بدم ول خواسااتمینم

 کردیاخم داشت نگاهم م
 که از دستشون خالص بشم گفتم نیا یبرا
 ارامش-

 یوا مگه اونجا ارامش نداشت - رایالم
 بهش بگم به تو چه خواستمیم شدمیم یداشتم عصبان گهید
 گفتم ینسبتا بلند یصدا با
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 نه نداشتم-
تاب و تحمل نشااسااتن تو اون امع و نداشااتم از ساار اام بلند شاادمو  گهید

امد با  ینم نییاز پا ییگذشااته بود و صاادا یساااعت 3خودمو به اتاقم رسااوندم 
 در دوباره شال و که از سرم در تورده بودم سر کردم یدر دوباره با صدا یصدا

 مامان باهت کار داره نییپا ایلطفا ب یان-روشنک
 امیباشه االن م-
ن ... همه رفت دادینشون م نیبود و ا یرفتم سالن خال نییسست پا ییقدم ها با

 مبل نشسته بودن یرو نیالهه اون و روشنک و رام
 کردنیداشتن نگاهم م و

 نیبش ایب –اون  الهه
 نشستم ایخانوم بزرگ ن یو روبه رو رفتم

 خب من منتظرم-
 ؟ یمنتظر چ-
 بود یچ یکه زد ییاون حرفا-
 داشت قتیهمه حق-
 ؟ یدار یرادمهر چه نسبت رضای؟ تو با عل یپس تو ما رو گول زد-
 هیقض خانوم ....پس کتاتوریگولت زدم د یدیدلم خندم گرفته بود .. تازه فهم تو

 ... نهیا
ضایعل- سر عمو ر ضا یپ ست  ممیمنه .. برادر ر  مونهی... مثل برادر خودم مه
 از اونم دوستش دارم شتریب

 ؟ واقعا فرانسه هستن یخانوادت چ-
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 بله-
 ییتو االن کجا دوننیاونا م-
 بله-
 یقبول کرد شنهادمویچرا پ-
.. از صاااد تا  کردیکار م ییاا یرفت تو اطالعات یم دیبا نیاون خودم ا به

 بازاو بدتره ...
 همه سوال کالفه شده بودم نی.. از ا دمیکش شینفس عم هی

 از دستش بدم خواستمیدوست دارم ..برادرمه .. نم یلیرو خ رضایعل-
 ؟ یکنیکارا رو م نیتو برا همه ا-
 که دوستشون دارم ییخانوادم و کسا ی... همه که نه .. فقط برا گمیصادقانه م-

 حاضرم اونمو بدم ...
 دیپس با یچون تو به ما راست نگفت-

 کرد و نگاهم کرد یمکث
س سنگ هیتمام واودمو گرفت ...  یتر شرط  تر نزار .. خدامن طاقت  نیوقت 

 انجام بدم دیکار دارم که با یندارم .. خودم کل
 دهنمو قورت دادم اب

 ؟؟ یچ دیبا-
 نگاه کرد ... نیرام به
 یازدواج کن نیبا رام دیبا-
 دمیکش یبلند غیا
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 رمیاگه بم یکنم حت ینم یکار نین هرگز چنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ییچ-
 با اعتراض گفت نیرام
 ... یذاریم هیمن ما یمامان چرا از زندگ-

که  نی.. الهه بدون ا هیادیاون برا ش ز نیاون .. نه اصااال چرا اون .. ا الهه
 شیورکتاتیبده .. منو نگاه کرد .. باز تو قالب د نیرام یبه اعتراض ها یتیاهم

 فرو رفته بود
 یبگم قبول کن یهر چ یکه گفتم تو به من قول داد نیهم-
خانوادمو به خطر  یمن ابرو یاور نی.. هم ایخانوم بزرگ ن کنمیخواهش م-

 کنهیانداختم ..بابام اگه بفهمه سکته م
 که گفتم ... نیهم -
نم ک تیشکا نیبرم سازمان حقوق بشر از ا دیکه گفتم .. من با نیدرد و هم یا

... 
 بده تویروشنک گوش-
 مامان ایب-

 موبال و به سمتم گرفت الهه
 باهاشون صحبت کنم خوامیزنگ بزن به خانوادت م ایب-

 ...خوایمامان ... من نم -نیرام
ت که نامزدت به یگرفت میساااکت باش.... تو دفعه قبل خودت تصاام نیرام-

 کرد و رفت خ*ی*ا*ن*ت
سرت .... ع ینگاه تنفر بار نی.. .. به رامیییییییییییه ضه انداختم .. خاک تو  ر

 .. یارکه تو د یمامان نیبا ا دمی.. البته بهت حش م ینگه داشتن نامزدتم نداشت
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 زنگ بزن ایب-
 الهه رشته افکارم پاره شد یصدا با
 نیکار و ازم نخوا نی.. ا کنمیخواهش م-
قدریا یتو عمرم از کساا یعنی جا ن با ک با  ینیکه بب ییخواهش نکرده بودم ... 
 افتاده یبه چه روز لداتی

 گفتم زنگ بزن-
 ازش گرفتم .. شماره خونمون گرفتم یگوش ناچار

 برنداره یگوش یکس کردمیدلم خدا خدا م تو
 کریبذار رو اسپ-

 گذاشتم کریرو اسپ تلفنو
-Bonjour 

 ونداد بود یتکون خورد .. صدا قلبم
 سالم-

 دیکش یداد بلند ونداد
شعور .. دلم برات تنگ شده بود دختر خل  یخاک بر سر ب یریبم ییاله لدای-

 دمیرو فحش م رضایصد بار عل یروز
 یحالت خوبه ونداد-
 ییلدای یمن فدات شم .. تو خوب یاله-
 اره-
 بهم یچرا زنگ نزد-
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 شهینم-
نقشه  هی.. رانیا امیب رمیگیم طیلیسنگ دلن .. من دارم ب یلیخانواده خ نیبابا ا-

 خانواده رو بکشم و تو رو نجات بدم نیا دمیتوپ کش
به الهه انداختم ...به زور داشاات خندشااو کنترل  یی.. نگاه گهیم یچ نیا یوا
 کردیم

 دمیغر
-S'il vous plaît Arsam taire 

 )ارسام لطفا خفه شو (
 بلند گفت ونداد

 گاد یخودت خفه شو .. احترم بذار .. ما-
 شد یچ-
 شمر اومد-

 گفتم جانیزدم و با ه یلبخند
 بده باهاش حرف بزنم دلم براش تنگ شده یگوش-
 من تنگ نشده بود یدلت برا اقتیل یب-
 راحت شدم ونهید هینه تازه از دست -
 با خان داداشت حرف بزن ریبگ ایب

 الو-
 گفتم غیا با
 سالمممممممممممم داداش ارشام خودم-
 زمیعز یی.. حالت خوبه .. کجا ییتو دیاناه یوا-
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 یبله خوبم .. تو خوب-
صال حاش خوب ن یان- شده گر ستیبرگرد .. مامان ا .. منو  هیکار هر روزش 

 یبشن برگرد یراض دیشا میباهاشون صحبت کن رانیا میایم میارسام دار
 اخم کردن .. . یدفعه خانوادگ نیا یوا یبه الهه انداختم .. ا ینگاه

 زنگ زده بودم یچ یافتاد برا ادمی تازه
 ارشام بابا کجاست-
 با مامان صحبت کن ای.. ب کنهیتو اتاق داره استراحت م -
 الو مامان-
ناه ی..ان ییدخترم تو- جا زی... عز ییمن تو لدای دی.. ا من  ی.. اله ییدلم ک

 فدات شم .. چقدر بهت گفتم نرو .. چقدر بهت التماس کردم
 نینکن هیگر نیمامن اون شما قول داده بود-
 بهیمشت غر هی..اگر گوشم افتاده دست  تونمیمگه م-

 گرفته بود میگر گهید خودمم
شت هم ش ریدفعه قلبم ت کیکه  میکردیم هیگر میمن هم مامان دا ص دیک  یداو 

 اخمبلند شد
 قلبم گذاشتم یرو دستمو

 اخ-
 و روشنک به طرفم اومدن هم زمان گفتن .. نیرام
 شد ی.. چ یخوب یان-

 اریاب براش ب وانیل هیروشنک برو  -الهه
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 شد یچ ی.. ان یان -مامان
 گفتم دهیبر دهیبر
 مامان ... ونداد .... کجاست ... مامان دادا .. داداشم .. حالش .... بده-

 حالم خوب شد قهیو قطع کردم .. بعد از چند دق تلفن
 دفعه هیشد  یچ – روشنک

 دکتر میپاشو لباستو بپوش بر -اون الهه
 ونداد بود ریهمش تقص خوامیمعذرت م-

 گفت یعصبان نیرام
 هیک لدای..  هیاصال ونداد ک-

 شد یعصبان یدفعه ا هیچرا  نی.. ا وااا
همسان  بای... ونداد برادر دوقلو منه ... تقر لدای دیخب ... اسم کامل من اناه-
 کاملشم ارسام ونداد .. ارشام هم برادر برادر بزرگ منه میا

 ؟یاان من تو برادر دو قلو دار – روشنک
 ذارهیم ریمنم تاث یرو شهیموقع ها که حالش بد م یاره ... بعض-
 زنگ تلفن حرفم قطع شد با

 برداشت یگوش نیرام
 بله-
-................... 
 بله شما ؟-
 یگوش-

 گذاشت و بعد بهم داد کریاسپ یتلفن به سمتم گرفت اول رو نیرام
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 یمکالمه خانوادگ کشنیادبا .. خجالت نم یناراحت شدم ... ب یلیکارش خ از
 دنیما رو گوش م

 الو-
 ییدخترم تو لدای-
 دمیکش یبلند غیا
 نیبابا .. سالم بابا خوب-
 ی.. اونجا کجاست ... از کجا زنگ زده بود یتوخوب زمیم عزسال-
 ایاز خونه خانوم بزرگ ن-
 بهت ااازه دادن .. حالت خوبه-
 بله خوبم .. ونداد .خوبه-
باشااه ...  یاحساااسااات نقدریا دیپساار که نبا دونمیاالن خوبه ... اخه من نم-

 یاحساس .. سرم مثل دخترا احساسات ی.. دخترم ب نیخواهر و برادر ضد هم
 نیزنیکه م هیحرفا چ نیبابا ا یوا-
 چه خبر-
 با شما صحبت کنن خواستنیم ایاوه بابا خانوم بزرگ ن-
 با من؟-
 بله-

ارج کرد و خ کریاز حالت تسپ یگرفتم ... گوش ایبه سمت خانوم بزرگ ن یگوش
 به سمت اتاقش رفت
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با خوامیادب .. من م یب چقدر بابام صااحبت کنم  مکالممو بشاانوه ..  دیبا 
 اونوقت خودش رفته تو اتاق .. اگه به مامانم نگفتم

 که کرده بودم .. خندم گرفت یفکر از
 میصدات کن یحاال ما چ یان-روشنک

 هگیبهم م یکیکه از خدا عمر گرفتم اساام ثابت ندارم  یسااال 21باور کن تو -
 دیاناه شاامیموقع ها هم م ی.. بعضاا لدای گهیم یکی..  دیاناه گهیم یکی..  یان
 لدای

 برادر بزرگت چند سالشه-
 سالشه ... پزشک ... اراح قلب 28ارشام -

 کننهیبابات اونجا چکار م – روشنک
 بابا هم پزشکه .. اراح مغز و اعصاب .. مادرم دندان پزشک-
 ؟ ی.. قولت چ نیپزشک یچه االب .. خانوادگ-
 میپزشک بش میداره ... من و ونداد دوت نداشت یمعمار سانسیونداد فوق ل-

 زد یپوزخند نیرام
 نیشما که کال درس و ول کرد-
 گفته من درس و ول کردم یک-

 یریدانشگاه نم یخودت گفت-روشنک
 زدم یکم اون لبخند

 خب چون درسم تمام شده-
 یخوند ی.. تو چ یاد یوا-

 هیروشنک کاف – الهه
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 ون به الهه افتادهر سم نگاه
 نیکنیمحضر عقد م میریم نیفردا اماده باش-

 کصدای نیو رام من
 ؟؟؟ عمرااااااااااااااااا!!!!!!!!! یچ-
 داد تیرضا یبا پدرت صحبت کردم ..به سخت یان-
 ؟ یمن .. پس ونداد چ یبابا-
 داره یچه ربط-
 کشهیلب اروم گفتم خب ونداد منو م ریز

 سوم فصل
 شووووووووووووووو داری.. ب یان-
صاابح بود چرا  5کنار تختم نگاه کردم  اعتیچشاامامو باز کردم به  یسااخت به
 کرده بودن دارمیزود ب نقدریا

 زدم داد
 شده یچ دارمیروشنک ب-
شو بر- ضر  .. از اون طرف  شگاهیازما میچرا در اتاقت قفله .. مامان گفت حا
ضمن مامان گفت لباس  میریم ضر در   اتوسیبپوش وگرنه خودش گ دیسفمح
 کشهیم

 امد یاز پشت در م زشیر یخنده ها یصدا
 یاوک-
 خواد پسرشو بهم قالب کنه یاه .. به زور م اه
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 رفتم .. دست و صورتمو شستم ییغر غر از سر اام بلند شدم و به دستشو با
الهه  یخودشو مادر شوهر ما کردا .. خودت خواست یالک یاهههههههه.. الک-

 اون چنان پسرتو بچزونم که نفهمه از کجا چزونده شده
ستینم دلم شم ول خوا شن بپو صله بداخالق یرنگ رو الهه اون رو هم  یحو

هم تولدم ب یخزدارمو که ارشاام برا دینداشاتم در کمد و باز کردم ... پالتو ساف
شنه  ی.. چکمه ها یخی نیداده بود ..با ا هیهد و با .. موهام دیسف یسانت 5پا
سف بسیکل ستم و هد  سف دمویباال ب شال  سال داخل مسر کرد دمویزدم ..  .. 

شال و باز  دهید یپالتو به خوب یپالتو کردم که خز ها شه چون هد زده بودم ..  ب
بشه .. ساعتمو دست کردم  دهینفره ام کامل د یحلقه ا یگذاشتم تا گوشواره ها

 دمیلبهام کش یمو دو بار رو ی... رز صورت
 به خودم انداختم ینگاه ننهیا تو
 ایچه پسر کش شد یاووووووووووووف ان-
در به خودم  ی...با صاادا ختمیداخلش ر لمویبرداشااتم و وسااا دمویسااف فیک

 امدم
 یستیاماده ن یان-
 داخل قفل چرخوندم و در باز کردم دویطرف در رفتم و کل به
 میمن اماده ام بر-
 یشد یگری.. چه ا ی.. دختر فرنگ یشد ی.. چه عروسک ییییییییییه-
تا  می.. فقط لباسااامو عوض کردم ..بر یکنیشاالوغش م یکه نکردم دار یکار-

 امدهیالهه اون در ن یصدا
 یبریخوب از مامانم حساب م ادیخوشم م-
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 .... دنیخند زیر زیکرد به ر شروع
لد ی.. رو اب بخند ههههههههه م ... احترام ساانشااو دارم ... وگرنه خوب ب
 اوابشو بدم

 میرفت نییهم به طبقه پا با
 میمامان بر-

 زد یبهم انداخت و لبخند یاون نگاه الهه
مثل  یمرض دار یبلد دنیاون لبخندت بشاااه .. تو که خند یفدا نتیرام یا
 یکنیهمش اخم م کتاتوراید
 منتظره نیتو ماش نیرام می..بر یبپوش یااازه ندار یلباس مشک گهید-
ندار فیانبه تعر نیبب دم بعد کر فیبگذره ازت تعر قهی.. بذار دو دق یکردن 

 بزن تو پرم
شد از شنک  میخونه خارج  شد .. منو رو سوار  الهه اون در الو رو باز کرد و

 میهم عقب نشست
 فرما شدن فیچه عجب خانوم ها باالخره تشر-نیرام

 بهم انداخت نهیاز ا ینگاه بعد
که ا منم گاهش کردم  خت و  یتا هی.. کردمیکاش نم ین ندا باال ا ابروشااو 

 و روشن کرد نیزد و ماش یپوزخند
 باهاش صحبت کردم شبیمقدم .. من د یاقا شگاهیاول برو ازما نیرام-
 چشم مامان-
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 سیطور که روشاانک گفت .. رئ نی..ا میشااد ادهیپ نیاز ماشاا شااگاهیازما الو
 یلیخ نیهم یاز دوسااتان از دوسااتان شااوهر الهه اون بود برا شااگاهیازما
سر لمونیتحو شنک با ک شیراه انداخت ..بعد ازما عیگرفت و کارمونو   کیرو

 برگشت وهیو اب م
 افتادهین نییاون بخور تا فشارت پا یان ایب-
 رو ازش گرفتم و خوردم وهیو ابم کیک

و ر وهیمیو ا کیک یبرج زهر مار بود .. حت نیرام نیبودم ا الیخ یمن ب یچ هر
به دو  که ارمیسرت ب ییبال هیهم نخورد ... تودلم گفتم .. خب نخور به درک .. 

 یطالقم بد دهیهفته نکش
 نیندار یپسرم مشکل ایاان ب نیرام-

 مقدم گرفت یو از اقا شیازما یبا اون چهره اخموش برگه ها نیرام
 محضر میبر دیزود باش با نیرام –اون  الهه

شما چ نیا لیدل دونمیمامان من واقعا نم- صرار و عجله   نی..بابا من ا هیهمه ا
 خوامیدختر و نم

به  نی.. ا یچ یعنی نیادب ... کشاامش هم دم داره ..ا یب ک*ث*ا*ف*ت و 
 گنیدرخت م

 شد دهیکه دستم کش کردمیبا خودم غرغر م داشتم
 کنمیسه ساعته دارم صدات م گهید میبر ایب-روشنک

ضر شت کارا نیکنار ا تومح سته بودم و عاقد دا ش صوص و  یبداخالق ن مخ
 رفتی..روشنکم داشت با لو تاپش ور م دادیانجام م

 مامان درست شد-
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 کنم یخطبه رو اار دییفرما یخانوم ااازه م-
 پدر عروس خانوم هم االن ناظر هستن دییبله شما بفرما-

 تو انداختم به لو ینگاه
با لبخند یوا با بام بود ..  لشیتحو یبه روم زد .. منم مثل خودش لبخند یبا

 شهینم دایاا پ جیپرو تر از من ه یعنیدادم .. 
 بله دبگمیفقط روشنک بهم گفت با دمیاز خطبه عقد نفهم یچیه
 گفتم یاروم یو با صدا دمیکش شینفس عم هی

 بزرگترا بله هیبا ااازه پدرم و بق-
 گفت نویهم موقه بله گفتن .. هم یبودم .. ارم دهیشن یامله رو از ارم نیا

 هم بله رو گرفت نیدست و صوت بلند شد .. عاقد از رام یصدا
 مخواساتی..م میو الو روم گذاشااتن و ازمون خواساات تا امضااا کن یبزرگ دفتر

 هیچ یهمه امضا برا نیبگه ا ستین یکیکنم .. کهیت کهیدفتر و ت
 در گوشش گفت یزیداد و چ نیبه دست رام یاون اعبه ا الهه
 گفت یعصب نیرام
 الو ریدستتو ب-
 /یچ-
 صاحاب شده رو دستت کنم یحلقه ب نیگفتم دستتو بده تا ا-
 کنمیخب بده خودم دست م-
 و حلقه رو دستم کرد دیخشونت دستمو کش با
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 وگرنه خودتون تو ییاکه همه بدوننتو عروس م نهیا یفقط برا نیا -الهه اون-
 نیو حلقه هاتونو انتخاب کن نیروز مناسب بر هی

 و حاال نوبت عسل خوردنه -روشنک
 عسلو به طرفمون گرفت اام

 اول نوبت توئه نیرام-
 داخل عسل فرو برد و بعد به طرف دهن کشویانگشت کوچ یتفاوت یبا ب نیرام

 من گرفت
 تمگف دمینگاه منتظرشونو د ی.. وقت کردمیداشتم نگاهش م جایمثل گ منم

 ه؟یچ-
 باز کن اون دهنتو-نیرام
 چرا؟-

 گهیرساامه عروس و داماد خودشااون عساال و تو دهن همد هی نیا –اون  الهه
 ذارنیم
 چندشه یلیخ نینه .. ا ی.. وا یچ-

 کرد یخنده بلند عاقد
 یشرکت نکرده بود ییاا یدخترم مگه تا حاال تو عروس-
 میرسما نداشت نیاز ا یچرا ول-

 .. ستین یرانیعروس ما ا خوامیکاتب من معذرت م یاقا -اون الهه
چونمو گرفت و دو طرف دهنمو فشار داد دهنم باز شد و انگشتشو داخل  نیرام

سل خوردم ...ول یدهنم کرد .. مجبور شت  نکهیاز حس ا یع  بهیادم غر هیانگ
 ..روشنک و الهه اون خندشون گرفته بود اوردمیتو دهنم بود داشتم باال م
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 حاال نوبت توئه یان-روشنک
 مظلوم گفتم افهیق با
 خودش با قاشش بخوره شهیحاال نم-
 کرد یاخم بزرگ نیرام یخنده ول ریحرفم اونا زدن ز نیا با

 رو یمثل همون کار ارمیدر م یباز عیدارم ضا یلیخ دمید ی..ول ادیبدم م خب
جام  نیکه رام جام دادم . وانگشااتمو طرف دهنش بردم ..راان  منیداده بود ان

خاک بر سر  یزد و دهنشو بازر کرد ..انگشتمو داخل دهنش بردم ..ا یپوزخند
ز خواستم انگشتمو ای..م زدیبند داشت انگشتمو مک م هی. کردیحاال مگه ول م

 به هوا رفت غمیاز انگشتم گرفت ..ا یکه گاز محکم ارمیدهنش در ب
 یریگیچرا گاز م-
 تو محضر مرده بودن از خنده یتمام حاضرا گهید

 االن گربه رو دم حجله کشته نیپسرم ازهم -اون الهه
 پدر پسرت ... یبر پدر ب یا
 نیاخم بزرگ به رام هیدسااتمال برداشااتم و انگشااتامو با هاش پاک کردم .. هی

 میشد نیو سوار ماش میامد رونیکردم که با پوزخند اون همراه بود ..از محضر ب
 من و روشنک و ببر خونه الهام نیرام-اون  الهه

 ؟ هیخبر-
 نیبزن یدور هی نیهم بر ینه چه خبر قراره باشه ... تو و ان-

. شدن . ادهیپ نیگفت و راه افتاد ... الهه اون و روشنک از ماش یباشه ا نیرام
 من همون طور سر اام نشسته بودم
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 نیکنار شوهرت بش ایب یان -اون الهه
 تره بهیهم برام غر بهیادم از غز نیشوهر .. ا هههههههههه

در و  نکهیعقب و بسااتم و در الو و باز کردم و سااوار شاادم ... به محض ا در
 به حرکت در اومد نیبستم ماش

 حکم فرما بود نمونیب یبد سکوت
هم نکن  یسع ی.. از نظر من تو ... همون خدمتکار خونمون هیفکر نکن خبر-

.. با حرفش  ادیخوشاام نم اقتیل یب ی.. من از ادم ها یخودتو به من بچساابون
 نکبت بچسبونم نیکردم خودمو به ا یسع یقلبم فشرده شد .. من ک

 طرفش برگشتم و گفتم به
ض یاقا نیبب- طمئن .. م نیندار یفرق چیه بهیغر هیمن با  ایشما بر یاز خود را

 نیودشما ب یکره خاک نیا یزدواج کنم و تنها پسر روقرار بود ا یاگه روز نیباش
 حاضر بودم تمام عمرم تنها باشم

 مثل شما ازدواج نکنم یبا ادم یول
 یهههههه.. فعال که خودتو به من قالب کرد-

 دمیبلند خند ی..با صدا دمیخند
 طرفم برگشت و نگاهم کرد به
 یخوشحال هیچ-
 خنده هام گفتم ونیم
االن اگه لب تر کنم  نیمطمئن باش هم کنمیمن اصااال تو رو ادم حساااب نم-
 ازدواج دارم یبرا یمناسب یها سیک

 شدم و با غرور گفتم یاد
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با شااما هم  ادیخودتو با من حفظ کن خوشاام نم میبه ظاهر محترم حر یاقا-
 !!!یکالم بشم .. اوک

در خونه نگه  نگفت و الو یزیچ گهید یتعجب کرد ول حمیصاار یحرفا از
ش شت .. از ما شت فرمون بود ر ادهیپ نیدا زد و  موتیشدم .. همون طور که پ

در خونه باز شااد .. الوتر از او وارد خونه شاادم و خودمو به اتاقم رسااوندم .. 
 تخت انداختم یپالتومو از تنم در اوردمو و خودمو رو

بلند  میزنگ گوش یبندازم .. صدا بهشینگاه  هیاز کتاب هامو باز کردم تا  یکی
س . به بود . میقرار نبود بهم زنگ بزنه .. االرم گوش یشد .. تعجب کردم اخه ک

ش ستمو الو دهنم گرفتم ...امروز تولد ارم ینگاه یصفحه گو  یانداختم .. د
 یعوض کردم و شالمو رو و.. لباسم دیگونه ام چک یاشک رو یبود ... قطره ا

 4..ساااعت  زدیداشاات بهم چشاامک م انویپرفتم ...  نییساارم انداختم و به پا
 نوایبه طرف پ سااتیخونه ن یکساا دادیبعدازظهر بود ..سااکوت خونه نشااون م

ستم و اهنگ مورد عالقه رم ش شتش ن  دفعه گوش داده بود نیکه اخر یرفتم و پ
 کردمو زدم .. همراه با اهنگ شروع به خوندن 

 روز با تو هم خونه باشم هیدوست دارم  یلیخ
 شمیم ونهیتو د یب ینباش شمیپ اگه
 یاگه عشقمو نخوا یبر شمیاز پ اگه

 ییایمن ن شیپ گهیکه تو د یاون روز ادین
 یتو اگه تنهام بذار یبرا رمیمیم اره
 یدستام بذار یتو یدستتو نخوا اگه
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 یازم ادا بش ای یوفا بش یب یبر اگه
 یاشنا بش گهید یکیاز من با  اگه
 دل نبستم یچکسیقرار و خستم به ه یب یلیخ
 عشش تو نشستم یکه زنده هستم پا یروز تا

 ینیتو مهربون تر ینیتو قشنگ تر اخه
 ینیدل شکستم تو قرار اخر نیا واسه

 رمیمیواسه تو م یلیخ
 نمیبیمرگ و تو چشمام م یتو ازم ادا ش اگه
 من نگاه کن اسممو دائم صدا کن یچشما تو
 واسه دلم دعا کن یزیتو واسم عز یلیخ

امد .. خاطرات بودن با  یفرود م انویپ یگالوه ها یبا مهارت و تند رو دسااتام
 برام زنده شده بود یارم
 تا نکن نجوریرو از خودت بدون با ما ا ما

 از من وا نکن یکس یرو تویدوست داشتن عشش
 مال تو میو پشتت اا نذار همه هست من

 از من اا نکن گهید یدل کس یتو خودتو
 دل نبستم یچکسیقرار و خستم به ه یب یلیخ
 عشش تو نشستم یکه زنده هستم پا یروز تا

 ینیتو مهربون تر ینیزتریتو عز اخه
 ینیدل شکستم تو قرار اخر نیا واسه

 رمیمیواسه تو م یلیخ
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 نمیبیمرگ و تو چشمام م یتو ازم ادا ش اگه
 مننگاه کن اسممو دائم صدا کن یتوچشما

 واسه دلم دعا کن یزیتو واسم عز یلیخ
 تمام شدن اهنگ بلند گفتم .. با
 یدوست دارم ارم-
 دش داشونیاز کجا پ نایمن ا یوا یدست زدن به عقب برگشتم ..ه یصدا با

 م کردب*غ*لکنان به سمتم امد و  غیا غیا زدیکه دستم یدر حال روشنک
و ت یان یوا یهم دار یقشنگ ی.. صدا یقشنگ زد یلیبود خ یبود عال یعال-
 یماهر تیانیپ هی

 نیبرگشت یشما ک یمرس-
صدا میتو اتاقمون بود شهیم یساعت هیوالله - ونو روحم یاهنگ انابعال یکه 

 کرد ضیفم*س*ت
 زدینم انویپ یخونه کس نیوقت بود تو ا یلیخ-اون  الهه

 زدیم انویپ یقبال ک-
 گفت یگرفته ا افهیبا ق روشنک

 اریرام-
 هیک اریرام-
 داداشم-

 انداختمو گفتم نییسرمو پا گهیم ویک دمیفهم تازه
 متاسفم ...حوصلم سر رفته بود یلیخ-
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 سیاز فردا برو چند تا کلس اسم بنو-اون الهه
 من؟؟-
 اره-
 نجایاخه قراره ا-

 حرفمو ادامه بدم نذاشت
لف مخت یبه کالس ها یتونیم یخانواده هست نیاالن تو عروس ا یقرار بود ول-
 ی.. با روشنک به گردش بر یبر

 نرم یکه تا حدود دادیرفتار الهه اون نشون م نیخوشحال شده بودم .. ا واقعا
 شده

 از لطفتون الهه اون یمرس یوا-
 مامان-
 یچ-
 بهم بگو مامان-
 چشم-

بودم البته  دهیو ند نیگذشااته بود و من رام میروز از روز که عقد کرده بود 10
که طور دهیفهم چه بهتر منم ا نهیکه من و نب رهیو م ادیم یبودم   ینجوری.. 

 سمیبنو میمختلف ا یبود کالس هاراحت تر بودم ..الهه اون بهم ااازه داده 
ه .. تونست رفتمیبه دفترم م روز 10 نیکه دوست دارم و انجام بدم ... تو ا یو کار

 کنم دایپ یخوب یبودم منش
 اتاقم نشسته بودم که تلفنم زنگ خورد تو
 بله-
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 نیخانوم رادمهر مرااعه کننده دار-
 بفرستشون داخل-

داخل شد ...سالم کردم و ازش دعوت به نشستن  یبه در خورد و زن یا ضربه
 کردم

 ادیازم بر م یمن در خدمتم چه کمک دییبفرما-
 ازش ادا بشم خوامیراستش من با همسرم مشکل دارم و م-

 زدم و گفتم یلبخند
 ؟ نیدار یچرا ..مشکل خاص گهیشما د-
..  هیچ ونمدینم شیخالف ..دق یخانوم از مشکل هم گذشته ..شوهرم تو کار-
 مطمئنم خودش معتاده یول
 نیبچه هم دار-
 بله دو تا-
 که ترک کنه دیکنیچرا با همسرتون صحبت نم-
 صحبت کردم .. کار هر شبش شده کتک زدن من و بچه هام-
 دمیانجام م ادیازم برب یمن واقعا متاسفام .. من هر کار-
 مرااعه کردمبه شما  نیهم یبرا استیکینزد نیراستش من خونم هم-
 نیرو کارا رو به من بسپ نینباش یزیاز لطفتون ممنونم .. شما بهتره نگران چ-

 الوش گذاشتم یا پوشه
نو اداشدنتو لیو دل نیدونیکه ازش م ییزایهمسرتون به همراه چ لیاسم و فام-

 کاراش با من هیبق نیسیبنو
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 ممنون-
شکوه بعد سا هیموکلم  یرفتن پروانه  ر مرتب کردم و زودتر از دفت لمویمقدار و

شدم .. خ سته بودم تا خونه الهه اون خ یلیخارج  کر به ف دیراه بود ..با یلیخ
 باشم..دربست گرفتم و خودمو به خونه رسوندم نیماش هی

 سالم-
 یسالم خسته نباش-اون الهه

 امدهی..روشنک هنوز ن دیسالمت باش-
 نییپا ایچرا امده توام برو لباساتو عوض کن و ب-
 چشم-

 ذره نرم شده بود .. دوست نداشتم اتو دستش بدم .. هیکه الهه اون  حاال
سر  هیسرم انداختم و به اشپزخونه رفتم .. بق یعوض کردم و شالمو رو لباسامو

شانس بدم ا زیم سته بودن .. از  ش شده هم بود ... خدا  نیرام نین گور به گور 
 هیلینکنه خ شهیمنو تو شخونه  نیبگذرونه ..ا ریامروز و به خ

 نیو روش نشاساتم از شاانس بدم رام دمیکشا رونیکنار روشانک و ب یصاندل
 درست روبه روم نشسته بود

 گذاشت زیم یاون غذا رو رو الهه
 بچه ها دیشروع کن-

 گرسنه بودم یلیمن فدات شم خ یماماااااان اله-روشنک
 گرفته بود خندم

 خب اول بخور بعد شروع کن به قربون صدقه رفتن-
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قاشش خورشت رو کردم و اروم شروع به  هیو  دمیخودم کش یبرنج برا ریکفگ هی
زنگ  ی..که صاادا خوردنیخوردنکردم ... همه ساااکت داشااتن غذاشااونو م

ش ش میگو شون بهم نگاه کردن گو سه  شد ..هر  ونریشلوارم ب بیاز ا یبلند 
 اواب دادم یمعطل ین به شماره ببدون نگاه کرد دمیکش

 الو-
 کجا نجای..شما کجا ا یخوب لیبه به سالم خانوم وک-
 منحوسش قلبم فشرده شد یصدا دنیشن با
 در کنترلش داشتم که باالتر نره ... یکه سع ییصدا با
 یکه بهم زنگ زد یشد ریاز اونت س نکهیشما .. مثل ا ینه به خوب-
 نچ فقط دلم برات تنگ شده بود-
 اگر .... ستمین دیدلت غلط کرد .. منتظر باش .. اناه-
ست م یکن یکه اگه کار یدونیکوچولو .... م یاگر چ-  یدیتمام خانوادتو از د

 یکه متعلش به منه و بهم برگردون یزیپس بهتره اون چ
 زندت کشمتیم خورمی..قسم م شهیتمام م زیروزا همه چ نیبرو به درک ..هم-

 ذارمینم
صبان تلفن شت محکم تیو با ع و گاز و لبام دمیکوب زیم یرو یقطع کردم .. م

 گرفتم
 شده یبود .. چ یک یان -روشنک

م انداخت هیبه بق یروشاانک تازه متواه شاادم که کجا هسااتم .. نگاه یصاادا با
 کردیداشت با اخم نگاهم م نی..رام
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 غضب اخم کرده ریمثل م شهیکه هم نیا
به غذا نداشااتم از پشاات  یلیم گهینگران و اما الهه اون متعجب ..د روشاانک

 بلند شدم زیم
 ندارم لیم گهید خوامیمعذرت م-

 دیرکتینشاادم و به اتاقم پناه بردم ..دلم داشاات م یا گهیحرف د دنیشاان منتظر
 امده بود ادمیبه  ی..دوباره اون خاطرات لعنت

 گذاشتم نیاهنگ فوق العاده غمگ هیو  تاپمو روشن کردم لو
 چند وقت از دستم بر امده بود نیکه ا یکردن .. تنها کار هیشروع کردم به گر و
شتم هش هش م نییطبقه پا به ش کردمیرفتم ..هنوز دا شت . می... گو . شارژ ندا
 تو سالن نشسته بودن هیبق
 از تلفن خونه استفاده کنم شهیمامان م-
 افتاده یتفاقا یالبته ..ان-
 وقته که افتاده .. یلیتو .. اتفاق خ یی.. کجایییییییییه

 ستمتونی... تلفن و برداشتم و شماره گرفتم .. نم کردمیاور که هش هش م همون
چه  هر دینمونده بود .. با یادیتوش پول ز میاشکامو مهار کنم ... حساب بانک

 تا کار خودم تمام نشده بود کردمیزودتر کارو تمام م
 الو-
 الو ونداد-
 یکنیم هی..چرا گر ییتو لدای-
 بده به ارشام ی.. گوش ستین یزیچ-
 شده یگفتم چ-
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 دمیمثل خودش دادکش منم
 بده به ارشام یگفتم گوش-
 الو-
 ارشام-
 کرده تتیاذ ی..کس هینجوریحالت خوبه ..چرا صدات ا یان-
 نه نه نه-
 شده .. یپس چ-
 یزیمقدار پول به حسابم بر هی یتونیارشام م-

 زد یقهقه بلند ارشام
 ؟ یکردیم هیپول گر یبرا یتو داشت دیاناه-
 نه ؟ ای یدیم-
 یخوایالبته .. من نوکرتم هستم .. چقدر م-
 دفترم دادم یداشتم برا ی.. خودم هر چ دمیکه سرت داد کش دیببخش-
 یخوایگفتم چقدر م یان-
 تومن 30-
 فردا تو حسابته-
 یداداش یمرس-
 افتاده یچه اتفاق یبگ یخواینم یان-
 افتهیقراره که ب یول افتادهیهنوز ن-
 یگیم یدار یچ یان-
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 یبرم ..سالم برسون با دینگران نباش ..فعال با-
 روقطع کردم و با دستم اشکامو پاک کردم یگوش

 به طرفم امد تیبا عصبان نیرام
گه پول م- نگ بزن بگو د یگفتیبه من م یخواسااتیتو ا به برادرت ز  گهی..

 یخواینم
سط چ نیا گهید نیا صاب ندارم ا گهیم یو شده نخود  نمی.. من خودم االن ع

 گهیکردم با مالطفت باهاش برخورد کنم تا دهنش بسته بشه د یهر اش ...سع
 نگه یزیچ
 حرفا ندارم نیاز لطفتون ممنونم من با ارشام از ا-

 یبهش بگ دیبا یشوهرته اگه مشکل دار ین-اون الله
در  یدو کلمه از مادر شااوهر عروس .. اان من .. نه اان من خسااته نشااد ایب

 یاظهار نظر کرد یزیمورد هر چ
 داده بودن ریگ یهم خانوادگ نایحوصله بودم ... حاال ا یو ب کالفه

..دوسااات ندارم  نیا دخالت نکنبهتره شاام یول نیازتون ممنوم که به فکرم-
 دردسر شه براتون

 هست به ما هم بگو یزیاگه چ یترسونیما رو م یتو دار یان-روشنک
و مجوج  جوجیقم  نیمو بکشاام .. منو از دسااات ا خوامیخدااااااااااا .. م یا

 نجات بده ...
 زدم یمصنوع لبخند

 نترس من ....-
 زنگ در حرفم نصفه موند یصدا با
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 هیک یعنی-روشنک
 هیک نیخب برو بب -اون الهه

 رفت و بعد از چند لحظه برگشت فونیبه طرف ا روشنک
 و بچه هاش امدن ریاردش ییمامان دا-

 خوانیم یچ نجایا نایاههههههه .. ا - نیرام
 دیطرفم امد و دستمو گرفت و کش به
 میستیخونه ن لدایمامان به همه بگو من و -

دستاش بود .. منو به طبقه باال برد .. در اتاقشو باز کرد طور که دستم تو  همون
 و هولم داد داخل و در از داخل قفل کرد

 اعتراض به سمتش برگشتم با
 یکن یم ینجوریچراا-

 گفت یعصبان
 نیبش ریبگ-

س یبه قدر لحنش سناک بود که واقعا ازش تر ستم . ی..رو دمیتر ش . تختش ن
 امدم یبار بود که به اتاقش م نیاول
 بود یاون تلفن ک-
 ابرومو باال انداختم کی

 داشته باشه یکنم به شما ربط یفک نم-
 اهش به سمتم امد و چونموگرفت و فشار داد هی به
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شااناساانامه منه بهت ااازه  یاساامت تو یربط داره خانوم کوچولو .. تا وقت-
 یبکن یدوست دار یهر کار دمینم

نا بره بر ف نمیکه گفتم االنه که چونه نازن بود یچونم به حد یدسااتش رو فشااار
 گفتم مردمیکه از درد داشتم م ی..در حال

 ...ول کن چونمو یییا-
 ستادیول کرد و روبه روم ا چونمو

 بود یحاال مثل ادم بگو ک-
 فقط زل زدم تو چشماش نیتونستم بهش بگم به خاطر هم ینم
شت ک دو شو در شما شو باال انداخت و چ رد .. با لحن اخطار دهنده تا ابروها

 گفت یا
 ؟ یگ ینم-

 نه یعنیتا ابروهامو دو بار انداختم باال  دو
 شد ... دستشو برام تاب داد یعصبان باز
 یکردیصحبت م یگوشتا ..بگو با ک ریز زنمیم-

 شدم ی.. مثل خودش عصبان رفتیرو عصابم راه م داشت
 مزاحم بود که دکش کردم هی یاریدر م یباز یچرا وحش-
 چرا به یخواستیههههه مزاحم .. حاال اون به کنار سرت بخوره .. تو که پول م-

 ؟ یمن نگفت
 ......بیتوام برا از غر رمیگیها پول نم بهیوقت از غر چیمن ه-

 یلبام گذاشااته بود و م یداغشااو رو یلبها نیتو گلوم خفه شااد ..رام صاادام
 گرفت به خودم امدم و محکم کنارش زدم که از لبم یبا گاز دیب*و*س



wWw.Roman4u.iR  94 

 

ستمو شون کردم ..ه یرو د شتم و با چندش پاک  کردمیوقت فکر نم چیلبم گذا
 باشه ینجوریه ام اب*و*س نیاول
 زدم یبلند داد

 یکرد یتو چه غلط-
 گفت یالیخ یباال انداخت و با ب یشونها

 متب*و*سدوست دارم ب یزنم-
 نشو کینزد گهبهمید یخود کرد یب یلیتو خ-
 تو چشمام نگاه کرد طنتیش با
 ؟؟ بهیغر یخب حاال ک-

 الوش یکردم بغض تو صاادامو مهار کنم .. تا ضااعف یگرفته بود سااع میگر
 نشون نداده باشم

 رفتارا نکن نیازا گهی..د یپست یلیخ-
 منعم کنه تونهیهم نم یکس کنمیکارو م نیهر وقت دلم بخواد ا-
ستم از رو یم ستمو گرفت و  یخوا شم که د شم و از اتاقش خارج ب تخت بلند 

 تخت یدوباره پرتم کرد رو
 سر اات نیبش-
تو  یچ دونمی... نم برمیبشر حساب نم نیبه اندازه ا یمن تو عمرم از کس یعنی

شه .. چنان ابهت س یول شهیداره که مانعم م یصدا  دینبودم ... اناه یمنم کم ک
سااالم  یبرا یکه پساارا حت یدختر نی... مغرور تر سیپار لیوک نیبهتر لدای

 شدنیکردن بهش دستپاچه م
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 ولم کن کار دارم نیرام-
 ؟ یدار کاری؟ مثال چ یچ-

 مکردیبلندمو تو گوشت دستم فرو م یمشت کرده بودمو و ناخونا دستامو
 برم بخوابم خوامیاصال من م یوا یا-
 خب بخواب-
 تو اتاقم رمیر منم مکنا نیاگه شما از الو راهم بر-
 بخواب نجایهم-

 ااااااااااااااان ...!!!!!!!!!!! ماماااااااااااااااااااااا
شتم س خوردمیحرص م دا سا شدم بودم که م یا حص منو در  خوادی.. متواه 

 نیاقا رام ی.. منم که پرو .. هنوز منونشناخت ارهیب
 تختش پرت کرد و چشمامو بستم یخودمو رو ارمیحرصشو درب نهیایبرا
 تعجب بهم نگاه کرد با
 ؟ یدیخواب یاد-

 ....خرفت کنمین پ استادم دارم تو رو نگاه م پ
 استراحت کنم خوامیساکت خسته ام م-

 اواب دادم یزنگ خورد ف.ر میگوش
 بله-
 یگیچرا به من نم یخوایتو پول م ینامرد یلیخ لدایبله و بال ..-
 شده بودا یپول گرفتن ما عجب معضل نیبابا ا یا

چه فرق یوا- خب تو وارشاااام  نداد  عد از تو  نیبا هم دار یو عه ب خب دف  ..
 رمیگیم
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 دیاز دستم قاپ یگوش نیرام
 الو
-.... 
 لدایشوهر  نمیسالم ونداد اان من رام-
 یچاپلوس .. اه اه حالم بد شد .. شوهر .... غلط کرد یا

-........ 
 شنومیشما رو م یخوشحالم که صدا یلیبله ...منم خ-

 اون خودت اره
-..... 
 دمیم لدایمن خودم اون پولو به  دیبه ارشام اان بگ شهیراستش اگه م-
-................... 
 نزده بود ینه نه ..راستش با من حرف-
-.......... 
 امع التونیبله چشم مراقبشم خ-
-........ 
 قربان شما خداحافظ-
 اخم نگاهش کردم با
 یریمنو بگ یبه تو گفت گوش یک-

 باال انداخت شونشو
 زنمه یدوست داشتم گوش-
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 امدیحرصم داشت در م گهید
 مرگ و زنمه یدرد و زنمه ... زهر مار و زنمه .. ا یا-
 یذره نفس بکش ..به به فحش هم که بلد هیصبر کن -
 ینه فقط تو بلد-
 یخوبه خوشم اومد زبونم که دار-

ستمو ز حوصله شتم ..د شتم و نگاهش  ریکل کل کردن باهاش و ندا چونم گذا
 کردم

 ؟ یخوایم یچ یهمه پول و برا نیحاال ا-
 یبدون یخوایم یچ یبرا-
 یفک کن کنجکاو-

 یستیاون خودت .. تو اصال فضول ن اره
 بخرم نیباهاش ماش خوامیم-
 کاریچ یخوایم گهید نیماش-
 نداشته باش یکار زایچ نیبه ا گهیشما د-
 تیهان دیبهتر شااده با نینگفت ..با خودم فکر کردم حاال که رفتار رام یزیچ

 استفاده رو ببرم
 هوا گفت یب

 میهست یما دو تا ادم عاقل نیبب-
 خب-
 با مامانت صحبت کن-
 یدر مورد چ-



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 دهب یاوابمو کوتاه و سوال زنمیحرف م یبا کس یوقت امدهیبدم م یبچگ از
 در مورد ...-
قه ا نیرام دونسااتمیم با تیموقع نینداره االن بهتر یبهم عال و حرفم دیبود 
 دادمیو خودمو نجات م زدمویم
 زبونم لبمو تر کردم با
 میاز هم ادا بش دیما با-

 باال انیکه گفتم االن همه مهمونا م دیکش یداد چنان
 گفته ی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ک یچ-
صال به درد هم نم گمیمن م- شت نم دونمی..م میخوری.. ما ا  ادیتواماز من خو

 میرو تحمل کن گهیهمد میستی.. مجبور ن
 نشوند شیشونیپ یرو یخم

رو بهت بگم تو اون مغز پوکت فرو کن ..درسته منم ازت خوشم  یزیچ هی بذار
سنامه ام خط خط یول ادینم شنا ست ندارم  ضمن یدو شه ..در  شمنم ب  ادیخو

 پشت سرم حرف بزنن لیکل فام
شت ..  اخهههههههه سوخت .. خب حش دا دفعه ابروش رفته بود  هیدلم براش 

 ی.. ان گفتیتو سرم م ییصدا هی یکرده بود ...ول خ*ی*ا*ن*تنامزدش بهش 
 حقشه ... ادیسرش م یبه تو چه هر چ

 یادامه بد ینحجوریا یخوایم یتا ک یچ یعنی-
 میبزن یدر مورد حرف خوامینم گهید-

 بگو کم اوردم خب
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 تخت بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم یرو از
 تو اتاقم رمیپس من م-
 یخوش امد-
 ییییییییییهر یعنیبود  نیگفت ... که منظورش ا یبا لحن بد نقدریا

بود  7به ساعت انداختم ... یشدم نگاه داریاز خواب ب میاالرم گوش یصدا با
...  یخانوم شااکوه یدادگاه دنبال کارا رفتمیم دی..با شاادمیاماده م عیساار دیبا

سالم بلند عیسر صبحانه خوردن بودن .. شدم همه در حال  شپزخونه   یوارد ا
 نشستم زیکردم و پشت م

 امروز کالس نرو شهیاان اگه م یان–اون  الهه
 تو گلوم و به سرفه افتادم روشنک به پشتم زد دیپر ییچا
 چرا ؟؟-
 یابر یوقت ندار گهید شااگاهی...ارا دیخر یبر دیامشاااب بله برون ترانه با-

 کالس
خوردم ..کارام شااده بود مثل قبل انگار تو  ییقلو چا هیگرفتم  یکیکوچ لقمه

 کنمیخونه خودمونم و دارم با مامان خودم صحبت م
النم کار دارم هم ندارم ..ا شااگاهیبه ارا یازیمامان اان من که لباس دارم ..ن-
 درم شده یلیخ

شنک  یالهه اون لبخند پهن دمیبلند کردم که د سرمو سن و رو شه ..رام رو لبا
 کردنیدرشت داشتن نگاهم م یهم با چشما

 ...ههههههههه هههههههههه نیدیخوشگل ند هیدلم گفتم چ تو
 رسونتت یم نیپس رام –اون  الهه
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 دمیکش یبلند غیا
 نهههههههههههههههههه-

 منتظرتم نیتو ماش – نیرام
 شدم نیرام نیرفتم و سوار ماش یخوردن صبحانه مجبور بعد

 کدوم سمت برم-
 رمیگوشه کنارا نگه دار خودم م نیهم-

 کرد یبزرگ اخم
با اخم  میاز حش نگذر یهم کرده ... ول یهمه راهو چه اخم نیا رهیم یک بابا

 تیمزاحمه تو زندگ هی.. اون فقط  ی.... خفه شو ان کردیم دایپ یاذاب تر افهیق
 و بس نیهم

 یدار ی... چه کالس رسونمتیگفتم م-
 کالس ندارم-

 کرد زی..چشماشو ر ستادیا نیرو ترمز ماش زد
 یریکجا م یپس دار-

 فضولن ..اه اه اه .. یرانیا یاقا شجاع .. چقدر مردا خونه
 که صادق دروغ تو کارم نبود منم

 دادگاه-
 ؟ یچ-

ک که ف دیکش یچنان داد کشهی.. .....مردک داد م ینچی...لئوناردوداو یچیارپ
 کنم پرده گوشم پاره شد
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 یچ یبرا یدادگاه بر-
 کنم تیخوام شکا ینم کتاتورتیاونم نترس از مامان اون د یا

 بدم لیدادخواست و تحو دیخب با-
 مثل ادم حرف بزن-
 یونیخودت ح-
 ؟ یچ یرادادگاه ب گمیدارم م لدای-

بده ... من ک پروردگارا کردنا  چیسااوال پ نیاز دسااات ا یخودت بهم صاابر 
 دونهیخدا م شمیخالص م

 یفهمیبرو سمت سعادت اباد خودت م-
مساار و بهش  هیبه چند دق قهیو روشاان کرد و راه افتاد .. منم چند دق نیماشاا

 گفتمیم
 نگهدار نجایهم-
 کجاست نجایا-

من بد بخت افتاده .. از صااد تا دختر بدتره ...  ریگ گهید هیک نیاون اخه ا خدا
 اغفالت کنم نجایا اوردمینترس کوشولو ن

 یفهمیشو م ادهیپ-
ش هر سرم حرکت م نی.. من الو رفتم و رام میشد ادهیپ نیدو از ما شت   ردکیپ

 بلند شد میبهاره منش میوارد دفتر که شد
 ریسالم خانوم صبح بخ-
 ریتوام بخسالم بهاره اان صبح -

 وارد شد و در و بست یحرف چیه یب نمیاتاقم و باز کردم و وارد شدم ..رام در
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 نشستم و در کشو رو باز کردم زیپشت م رفتم
 کجاست ؟ نجایا-
 محل کارم-
 یکنیمگه تو کار م-
 که ینیبیم-
 یچکاره ا نجایهههههههه ..اونوقت تو االن ا-
 مگیکنم بعد بهت م دایپ خوامیرو که م یزیتا من چ نیبش ریبگ نیرام-
 یبگ دینه االن با-
 یدیسر در دفتر و ند یامدیم یتو داشت یعنیخب ...  یلیخ-
 کنم ینم یارزش تواه یب یزاینه من اصوال به چ-
 دمیخب اگه به نظرت ارزش نداره .. پس اواب سوالت و نم-
 داره یچه ربط نیا-
 دشیدونیارزش م یکه شما ب یزیربطش به همون چ-
 نمیبرم و بب دیبا یعنیخب حاال -

 جهیادم چقدر گ نیا ایخدا
 ؟ هیشما چ فیشغل شر خوامیمعذرت م-
 من ....-

 دیکش شینفس عم هیکرد و  یمکث
 یچه کار به شغل من دار-
 دیاریدر م یباز جیقدر گ نیتو کارتون هم هم نمیبب خوامیم-
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 مواظب حرف زدنت باش-
 یشیخودت متواه م یسر من بنداز ینگاه به باال هیترش نکن .. ادیحاال ز -

 بخونم تونستمیبه باال سرم دوخت .... تعجب از تو چهرش م نگاهشو
 یلی؟؟؟؟؟؟/ تو وک یچ-
 یابرومو برد یزنی... چرا داد م سیه-
 تو !-
 درس خوندم و فوق یاهشاا کنمیقل کار مم*س*تساااله که دارم  3من االن -
 االنم دمیبا کمک عموم خر رانیامدم ا یدفترم وقت نیحقوق دارم ..ا سااانسیل
 موکلم یدادگاه کنم ..البته برا میرو تقد هییبرم دادگاه و شکوا خوامیم

 کنه چمیسوال پ خوادیم دونستمیگفتم .. چون م عیرو سر نایا همه
 گفت تیعصبان با
 یامعش کن من دوست ندارم تو کار کن-
 داره یری..خوددرگ کنهیم نیچرا همچ نیخدا ا ای

شتن توئه ... من - ست دا سم*س*تدختر  هیمگه به دو مانع  تونهیهم نم یقلم ک
 که دوست دارم بشه یزیمن به اون چ دنیرس

 رمیگیالوتو م یمن چجور نیحاال بب-
دخواست برم دا دیمن و برسون دادگاه با شهیفعال بحث و بذار کنا ر اگه م نیبب-

 و بدم
 تمیمگه من راننده شخص-
 لطف کن برو و مزاحم کارمم نشو یتونینه .. پس اگه نم-
 رسونمتیخودم م میبر ایب-
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از  مکنیم ی...کار نیبه نفع من اقا رام چیه هی.. دهیم رییچه زود نظرشااو تغ نیا
 ابونیبه ب یسر بذار یدستم ذله بش

ر که تو شه نیشدم ... به بهونه ا نیرام نیه وار ماشامدم و دوبار رونیدادگاه ب از
ش یستیبلد ن یو به خوب مروز خب ا یخودش منتظرم موند .. ول یممکنه گم ب

 نبودم به سمتش برگشتم یلطف کرد من و رسوند منم ادم فدر نشناس
 یممنون که امروز من و رسوند-
سرت ارزش یزیچ شکر کردن نگفت و راه افتاد ..حرصم گرفت .. خاک بر  م ت

 اقتیل یو..ب یندار
 دیپرس یاد یلیطور که نگاهش به الو بود .. خ همون

 یکنیچند وقته کار م-
خب من که قبال گفته بودم  یمنم اوابشااو ندم تا بسااوزه ...ول خواسااتیم دلم

شن ای.. سش نبوده و ن صحبت .و باز کنه ..از ا خوادیاالن م ای دهیحوا دو  نیسر 
 ستیحالت خارج ن

 کردمیکار م یدفتر حقوق هیتو  سیاریسه سال تو -
 اها-

 باز کردم و فلشمو در اوردم .. فمویو اها ..حوصلم سر رفت ک کوفت
 اهنگ گوش بدم ؟ شهیم-
 فلشمو به ضبط زدم .. یینگفت ...منم با پرو یچیه

و  دیاهنگ اد یفلشاامو گرفت و هر چ رضاااایبه خونه عمو رفتم .. عل یوقت
 ختیبود توش ر یرانیا یمیقد
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 کردم و چشمامو بستم ادیاهنگ مورد نظر و زدم و صداشو ز شماره
 عاشش من شیرف چته
 یریگیبازم م یسراغ اون که رفته رو دار چرا
 یریبهونه گ گهیبسه د شتیپ گردهیبرنم اون
 یمریاز غصه م یروز هی یبه فکر اون باش اگه

 یدار یچه حال و روز نیبب
 یادگاریشده سه چر تا عکس  تیزندگ تمام

 یذار هیبه گر یشروع کن یفرصت هی منتظر
 یندار یریمن تو تقص زیعز ریدست تقد نیا

 عاشش من شیرف چته
 یریگیبازم م یسراغ اون که رفته رو دار چرا
 یریبهونه گ گهیبسه د شتیپ گردهیبرنم اون
 یمریاز غصه م یروز هی یبه فکر اون باش اگه

 یدار یچه حال و روز نیبب
 یادگاریشده سه چر تا عکس  تیزندگ تمام

 یذار هیبه گر یشروع کن یفرصت هی منتظر
 یندار یریمن تو تقص زیعز ریدست تقد نیا

 ختمیریبسته اشک م یاون خاطرات برام زنده شده بودن ..با چشما دوباره
 خوادیعشقتو نم گهیفراموشش بکن اون د اونو

 ادیاون سر قراراتون نم مایمثل قد گهید
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ضبط بردم و  نیاز ا حالم ستمو به طرف  شمامو باز کردم و د شد چ اهنگ بد 
 اهنگ و عوض کردم

شروع  دیلرزیشدم .. چونم م رهیبه الو خ دیلرز یتنم م تمام ..همراه با اهنگ 
 کردم به خوندن

 که بدون تو دل خونه ایال ال ال گل پونه ب الال
 از حس انونه زین خستم لبرکه بدون تو ت ایب

 تو واسم محاله یب یال ال ال ال گل الله زندگ الال
 نالهیدل داره همش م نیا یکه رفت یاز اون وقت ایب

 شده کار منو غصه شده همدم من هیگر
 غم من کیاشک تو چشمام شده شر قطره
 زندون سوت و کور هیبدون تو شده مثل  خونه

 اور وااور یموندم و هش هش واسه خاطره ها من
 من یدردا شهیکه با اومدنت تمام م ایب
 من یایدن شهیقشنگ م یتو باش یکه وقت ایب

 که بدون تو دل خونه ایال ال ال ال گل پون ب ال
 از حس انونه زیکه بدون تو تن خستم لبر ایب

 تو واسم محاله یب یال ال ال ال گل الله زندگ الال
 نالهیدل داره همش م نیا یکه رفت یاز اون وقت ایب

 شده کار منو غصه شده همدم من هیگر
 غم من کیاشک تو چشمام شده شر قطره
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 زندون سوت و کور هیبدون تو شده مثل  خونه
 اور وااور یموندم و هش هش واسه خاطره ها من

 من یدردا شهیکه با اومدنت تمام م ایب
 من یایدن شهیقشنگ م یتو باش یکه وقت ایب

 ااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااایهام افزوده شد ... خدا هیشدت گر به
 ستین یحرف یکه تو هش هش من از غم دور بدون
 ستین یزیتو بودن چ یهام ار ب هیگر لیدل بدون

 ییتو یشگیمن که عاشقم عشش هم یبرا
 ییتو ییتو ییکه کنارش دلخوشم فقط تو اون

صدا ینم ییصدا گهیرفت ..د اهنگ شدن  ضبط انگار منم از  یامد ..با قطع 
بود به طرف  سااتادهیا نیامدم ..به دور و اطراف نگاه کردم ..ماشاا رونیخلسااه ب

..دسااتمال و به طرفم گرفت  کردیبرگشااتنم با تعجب داشاات نگاهم م نیرام
 ...دتمال و ازش گرفتم . صورتمو پاک کردم

 یرو دوست دار ی..تو ..تو کس یدیاصال نخند دمتیکه د یاز وقت یان-
 کردیطرفش برگشتم ..فقط داشت نگاهم م به

 زدم یپوزخند
 یشخص مینکن وارد حر یمن به خودم مربوطه ..سع یزندگ ایاناب بزرگ ن-

 یمن بش
 داد زد تیو با عصبان دیفرمون کوب یرو یحرص مشت با
به تو ادم نفهم ..بفهم االن اون چ- به تو مربوط م یزیلعنت  م به من شاااهیکه 

 مربوطه
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 تفاوت نگاهش کردم یب
 بودم دهیبه چشم خودم ند یول شنیم یتعصب یها الک یرانیا دمیشن-
 مطمون باش کنمیادمت م-

 ستنین ی.. من فرشته ام .. فرشته ها هم ادم شدن یکور خوند--
و خودش به سرعت کرد  ادمیدر خونه پ یو روشن کرد و راه افتاد ..الو نیماش

 رفت
 باال انداختم و وارد خونه شدم یشونه ا الیخ یب

 وندخیمبل نشسته بود و کتاب م ینگهبانا رو نیا نیاون طبش معمول ع الهه
 سالم-
 امروز یکرد ریسالم د-
نگه  که نیا یاواب پس بدم ..برا نمیبه ا دیخدا با یکنم ..ا هیگر خواسااتمیم

 گفتم یکجا بود
 بودم نیبا رام-

 یکجا بود دیپرسیکردن هل شد .. هم نم ریهم د یان اور خب
 لبش نشست یرو یکرد که لبخند یدونم با خودش چه فکر ینم
 خوش گذشت-

 ..هههههههه گذرهیدادگاه خوش م اره
 یشما خال یاا-
 میدار شگاهیبعد ناهار وقت ارا کنمیناهار صدات م یبرو استراحت کن برا-
 امیمن ن شهیمامان م-
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 ادیدلش به رحم ب دیقصد گفتم مامان تا شا از
 کرد یاخم

 امدیبه رحم ن نهیمثل ا نه
 ؟ییایچرا ن-
 ندارم ... یخب راستش ..راستش من که با ترانه نسبت-

 حرفمو ادامه بدم نذاشت
 نی.. زن رام یهست ایتو االن تک عروس خانواده بزرگ ن یگیم یدار یچ یان-

شاااد  یاا هیکه دوساات ندارم تو  گفتمیبه الهه اون م یچجور اههههههههه
 باشم

 اخه ...-
 امشب اماده کن یاخه االنم برو تو اتاقت لباساتو برا یاخه ب-

 گفتم و به اتاقم رفتم یچشم
شوهرا م- ستور م مونهیاهههههههههههه واقعا هم که مثل مادر  )با  دهیهمش د

 نه من ( دیحرف اناه نیمادر شوهرا ا هیپوزش از کل
مام رفتم و دوش گرفتم ..وقت به مدم حولمو تن کردم ..در  یح مام در ا از ح

 یلباس خوب و مناساب با اشان امشاب انتخاب کنم ول هیکمدو باز کردم تا 
 نکردم دایپ یمناسب زیگشتم چ یهر چ

 تخت انداختم یخودمو رو یحال یب با
 خودم غر عر کردم با
 امین گمیم یبپوشم ..ه یاهههههههه حاال چ-
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لباسااام دوختم ..چشاامم به کت دامن  نی..نگاهمو ب سااتادمیالو کمد ا دوباره
مد کشاا میمشااک گاه رونیب دمشیبراقم خورد ..دسااات بردم و از ک به  ین

سمت کمر کتم کامال  یسیانگل قهیشانداختم ..کتم  سبتا باز بود ق شت و ن دا
ست تیتنگ بود و ف شمیتنم ا شنگ بود دام نا ساده و ق تا  شمنساده بود ..در کل 

پاها یفکر هی دیساار زانوهام بود و تنگ ..با ا ..ب کردمیم مل*خ*ت یبه حال 
 یبازم خودم راضاا یراحت باشاام ول تونمیم لکسااایکه کامال ر نایخودم گفتم ا

 دیاب کردمیفکر م رانیکه اومده بودم ا یبگردم ..از وقت ینجوریکه ا شااادمینم
شون رفتار کنم ..با شته با دیمثل خود شم فرق دا ش ش شهپو شم .. ت دهیو پو ر با

که وقت ند  حد خودم دراز تر نم سیپار یهرچ پا از  کل  کردمیهم بودم  ... در 
 دهیکاال د هیخودش ارزش قائله .. دوست نداشتم به چشم  یبودم که برا یادم

 و اون روم باشه نیا زیدائم نگاه ه هیبشم .. 
شروع به  رونیر بفک از ست گرفتم و  شونه رو د سمو عوض کردم و  امدم ..لبا

ش کی کیشونه زدن موهام کردم ..کارم نزد  یواقعا هم موها دیساعت طول ک
سر شت درد شونه زدن موهام با کل یبود برا یبلند و پرپ  بسیخودش ...بعد از 

 رفتم نییامعشون کردم و شالمو سرم انداختم و به پا
 کردیروشنک هم داشت ساالد درست م دیچیو م زیم اون داشت الهه

 سالم-
 یاستراحت کرد–الهه اون -
 بله-
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نشااسااتمو شااروع کردم به  زیگداشاات پشاات م زیم یالهه اون غذرو رو یوقت
سنه بودم ..ول ستپخت یخوردن ...واقعا گر شتا ..با یالهه اون عجب د  هی دیدا

 دمیدیاموزش م ششیدوره پ
 ادیناهار نم یبرا نیمامان رام-روشنک

 ادیب رسهینم کشهینه زنگ زد و گفت کارش طول م-
 خورمیکمتر حرص م نمشینب یدلم گفتم چه بهتر هر چ تو

 از ناهار به روشنک تو شستن ظرفا کمک کردم بعد
 شگاهیارا میبر دی..روشنک اماده ش یان-اون الهه

 باشه مامان-
 امینم شگاهیالهه اون من ارا-
 ؟ییایب یواخیچرا نم-
 ندارم شگاهیبه ارا یازیخودمو درست کنم ن تونمیمن خودم م-
 دنبالت میایاماده باش م 6پس ساعت  یباشه هر اور راحت-
 باشه چشم-

-------------------------------------------------
------------------------------- 

خودم  یبرا ییچا وانیل هیاز رفتن الهه اون و روشنک به اشپزخونه رفتم و  بعد
و از ت مویتلخمو مزه مزه کردم ..گوشاا یینشااسااتم ..چا نهیو کنار شااوم ختمیر

روحمو  نهیشوم یمو خوندم ..گرما یمیقد یاوردم و اس ام اس ها رونیب بمیا
شمامو رو دادینوازش م شتم ....ا ی..چ ست نقدریهم گذا  دمیبودم که نفهم هخ

 خوابم برد یک
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ش یصدا با ش دمیاز خواب پر یزنگ گو صفحه گو شنک  می..به  نگاه کردم رو
 رو برداشتم یو گوش دمیکش یا ازهیبود ..خم

 الو-
 دنبالت میایم گهید نیم 40اماده باش تا  یالو ان-
 باشه-

اعت ه سب یدوباره بازشون کردم نگاه یقطع کردم و چشمامو و بستم ول یگوش
 انداختم

 من حاال چکار کنم وقت ندارم یوا یه
شد قبل از ناهار حمام رفتم وگرنه االن  عیسر با حالت دوبه اتاقم رفتم ..خوب 
رمو باز س رهیتونستم بکنم ..شالمو در اوردم و گ ینم یکار چیوقت کم ه نیبا ا

 شدم سشوار و برداشتم الیخ یباز ب یموهامو درست کنم ول خواستمیکردم ..م
با کل هامو  لت دار کردم مو حا هامو  ساارم امع کردم و  یاالب بسیو الو مو

ود نب یبرداشتم دلم راض نمویموچ ختمیصورتم ر یحالت دارمو رو یها یچتر
به ابروهام دسااات نزده بودم ابروهامو کم یلیخ یول مرتب کردم  یوقت بود 

شتم و چند بار به مژه ها ملموی..ر شبل یبردا اد ..با مد دمیند و خوش حالتم ک
شک س یم شمامو  ص اهیداخل چ ش یورتکردم ...رژ  و بعد برق  دمیبه لب هام ک

 دمیلب و روش کش
گاه کردم خ نهییخودم تو ا به که ارا یلین قت بود   رییغت ینکرده بودم کل شیو

 دمیبراستم کش یکم رنگمو به گونه ها یکرده بودم رژ گونه صورت
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زانو بود و  یبرداشااتم و تن کردم ..از داخل کمد چکمه هام که تا باال لباساامو
و سرم انداختم ..پالت یرو مویمشک ریداشت و برداشتم شال حر یسانت 5پاشنه 

شک شت و تن  هیتنم بود و  تیکه کامال ف میخز دار م سگگ بزرگ دا کمربند با 
 کردم

مو برداشت لمویدن وساالهه اون و روشنک ام دمیفهم میبلند شدن زنگ گوش با
از خونه خارج شاادم .الهه اون پشاات فرمون نشااسااته بود و روشاانک کنارش 

 بلند بود یلیاهنگ خ ی..صدا
 ساله هم بدتره 18سن هم از صد تا دختر  نیگرفت الهه اون تو ا خندم

 و باز کردم و سوار شدم نیماش در
 نیمعتل شد دیسالم ببخش-

 و الهه اون هردو به سمتم برگشتن و نگاهم کردن روشنک
 زد یبلند غیا روشنک

 ؟یشد یچ یان یوا-
 یکرده بود ول یظیغل شینگفت ..روشاانک ارا یچیزد و ه یاون لبخند الهه

 بود میمال ششیامد اما الهه اون ارا یبه صورتش م
 ؟ یدیند نهییممنون روشنک ..تو مگه خودتو تو ا-

 با تعجب گفت روشنک
 ختهیبهم ر شمینکنه ارا ی..وا دمیچرا د-

 زدم و گفتم یلبخند
 دختر یکه واقعا معرکه شد نهینه منظورم ا-
 مورد پسند واقع شدم یعنی یگیراست م یوا-
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 روشنک–اون  الهه
 مامان مگه من دل ندارم هیائهههههههه ..چ-
 برات زوده یلینوز خکن که ه رونیشوهر کردن و از سرت ب الیخ یکیتو -
 مامان اخه چرا-
الهه اون از  انایانداختم تا اح نیی..ساارمو پا ذنیشااروع کردم به خند زیر زیر

شاام )دختره چ ی.. واقعا رو.شاانک چقدر پرو بود .. به قول ارم نتمینب نهییا یتو
ردن شوهر ک یبا حال بود برا یلیخ ی(..ولگردهههیدنبال شوهر م حی..وق دیسف

شت با الهه اون ار و بحث م شکرد ..الهه اون  یدا شن کرد و راه  نیما و رو
 افتاد
بزرگ نگه داشت و دو تا بوق زد که در باز شد ..الهه اون  یالو در اهن نیماش
 و به داخل برد نیماش

 که الهام خواهر الهه اون به استقبالمون امد میشد ادهیپ نیماش از
 دیخوش امد یلیخ-

 دیب*و*سبه طرف الهام رفت و گونشو  روشنک
 سالم خاله خانوم خودم-

 سالم الهام–اون  الهه
 تمام مهمانا امدن گهید نیکرد رید نقدریسالم چرا ا-

 سالم کردم یکه نگاهش به من افتاد ..فور زدیحرف م داشت
 زد و به طرفم امد یلبخند

 یخوش امد زمیسالم عز-
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 ممنون-
 میکرد تا لباسمو نو عوض کن ییراهنما یالهام ما رو به اتاق میفتداخل خونه ر به

 بلندمو پا کردم ی..شلوارمو در اوردم و دامنمو پا کردم ..چکمه ها
 چقدر لباست نازه یان یه-
د بع یزد ول یحرف روشاانک الهه اون به ساامتم برگشاات ..اول لبخند نیا با

 کرد و گفت یاخم
 مگه نگفتم برو لباس بخر یدیپوش یباز چرا مشک یان-
 دوست داشتم الهه اون نویخب من ا-
 یتن کرد یبود که مشک یبار نیاخر نیا-
باهام بد  یلیو گفت و از اتاق خارج شااد ..بهم برخورده بود الهه اون خ نیا

 شونه ام قرار گرفت یرو یبرخورد کرد ..دست
عذرت م- مان م ما مدخ یتو از وقت یان یخوام ول یمن از طرف  ما ا  یونه

شک شهیهم ش یم یم شک یبه خدا دلمون گرفت ..م یپو ست  یدونم م به پو
 هم واود داره گهید یبه خدا رنگ ها یول ادیم یلیخ دتیسف

 زدم ینیغمگ لبخند
 رونیب مینه من ناراحت نشدم بهتره بر-
بود باروشاانک به  ادیز یلی..تعداد مهماناشااون خ میامد رونیهم از اتاق ب با

نامزدش فراز رفت نه و  نبود  ی..از بزن و برق خبر میگفت کیو تبر میطرف ترا
 ساده گرفتن یمهمون هیکه به خاطر الهه اون و خانوادش فقط ب دمیفهم

 رو دعوت نکن نایبه خاله گفتم ا یهوووووووف ...ه-
 روشنک نگاه کردم به
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 دعوت نکنه ؟ ویروشنک خاله ک هیچ-
 گهیرو د نایو ارم اریالم-
 دمیامد پرس یدو تا اصال خوشم نم نیکه خودم از ا نیا با
 ؟یدار یمگه باهاشون مشکل-
 رو عصابن یلیخ یخب درسته دختر عمه هامن ول-
 مورد باهات موافقم هی نیدر ا یول یناراحت نش-
 نجایا انیدارن م-
 خودتو ناراحت نکن انیخب ب-
 سالم-

 نیسالم خوب-روشنک
 سالم-

 ما نشستن یدو روبه رو هر
 یبرام درستشون کن میبر ییایم زونهیروشنک من خط چشمام نام-نایارم

 از سر ااش بلند شد ینبود ول یکه راض نیبا ا روشنک
 میبر ایاره ب-
 دینوش یکه دستش بود کم یاز شربت رایو روشنک ..الم نایرفتن ارم با
 کجاست ؟ نیپس رام-
 گفتم یالیخ یب با
 امیم ریکار داشت گفت د-
 بروشو باال انداخت یتا هی
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 !؟ یاد-
 بهش ندادم یاواب

 خوب تو نویمال منه ا نیاما بازم رام یخوشااگل باشاا یلیتو خ دیشااا نیبب-
 گوشات فرو کن

 زدم ی پوزخند
 نپس تمام تالش خودتو بک یتصاحبش کن یتونیم یکنیباشه اگه فک م-

به  و نیتونست رام یم رایالم یعنیبهش زدم و از سر اام بلند شدم .. یچشمک
 تونمیبهانه م نیبه نفع منه و به هم افتهیاتفاق ب نیخودش عالقه مند کنه اگه ا

 و خالص رمیازش طالقمو بگ
حاضاار تو ساااالن نگاه کردم ..همه در حال حرف زدن بودن ..به  تیامع به

سالن رفتم ورو شه  ستم  یگو ش صدا دی..در حال دمبل ن  ییزدن خونه بودم که 
 منو به خودم اورد

 سالم-
 خورد که کنارم نشسته بود یطرف صدا برگشتم و..نگاهم به پسر به
 سالم-

 زد و گفت یلبخند پسر
شاه- سم من  سر عمو نیا شما رو ند ی..پ شما  دهیترانه ام ..تا به حال  بودم ..
 درسته دیاز اقوام فراز باش دیبا
 ریخ-
 پس ...-

 خورد ..دوباره گفت حرفشو
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 بودم دهیند ییبایز نیبه ا یتا به حال دختر-
 نگاهش کردم فقط

 یاسمتو به من بگ یخوا ینم یخانوم-
 یبهم بگه خانوم یکس ادیهستم در ضمن خوشم نم یان-
 تلخ نباش نقدریا یاوه ان-
 ادی یمن از رفتار شما اصال خوشم نم یول خوامیمعذرت م-
 حال خودشو نباخت نیاا خورد با ا حمیاز حرف صر نگارا

 میبا هم اشنا بش شتریب خوامیندارم فقط م یمن منظور-
 اوابشو بدم خواستمیکردم م یبزرگ اخم

 نیشاه-
 پشیامد .به ت یو به طرفمون م کردیبود که داشااات با اخم نگاهمون م نیرام

 نگاه کردم
شاه یعال شهیهم مثل شد ول نیبه احترام رام نی.. سر ااش بلند  من به  یاز 

 ندادم یخودم تکون
 میکرد ارتیچه عجب شما رو ز نیسالم اقا رام-

 بهش دست داد یلیم یبا ب نیرام
 ادهیز میمشغله کار گهیسالم ..د-
 کار الیخ یبابا ب-
 فکر کنم پدرت باهات کار داره نیشاه-
 یاد-
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 طرف من برگشت به
 امینرو االن م ییخوشحال شدم اا یلیخ دنتیز دا یان-
 گفت و رفت نویا
 لب گفتم ریز
 زی...لج انگ یبرنگرد اهیکه صد سال س خوامیم

 کرد یذره نگاهم کرد و بعد اخم بزرگ هیامد و کنارم نشست اول  نیرام
 یگفت یم م*ر*ت*ی*ک*ه نیبا ا یداشت یچ-
 یسالم و احوالپرس یچیه-

 زد و گفت یپوزخند
 دل دادن و قلوه گرفتن بود هیشب شتریب یچه سالم و احوال پرس-
 اخم به طرفش برگشتم با
 نیحرف زد ینجوریدفعه اخرتون باشه با من ا ایبزرگ ن یاقا-
 شهیم یههههههه ..مثال اگه دفعه اخرم نباشه چ-
 گفتم یالیخ یب با
 شهیم یکه چ نیشیاونوقت ... همون وقت متواه م-
 ی..ان ی..انیان-

 کنان به سمتم امد غیا غیا روشنک
 شده روشنک یچ-

 تازه کرد و گفت نفسشو
 خورهیخودشو کشت از بس زنگ خورد ..االنم داره زنگ م تیگوش-
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ش بعد ش یگو ستم داد ...چون گو صداش در نم لنتیسا یرو میرو به د  یبود 
چشاامام چار تا شااد  دیاساام ام دنینگاه کردم ..با د میامد ...به صاافحه گوشاا

 برداشتم یگوش ی..فور
 سالم-
 یخوب دیسالم اناه-
 یممنون تو خوب-
 ؟؟ دی..چرا اناه رانیا یامد دمیشن-
 رانیا یتو چرا برگشت-
 نمتیخوام بب یاونجا موندن نداشتم ..م یبرا یلیدل گهیمن د-
 تونم ی..نم دینه ام-
 چرا ؟؟-
 یخوام عذاب بکش یچون ..چون نم-
 کشمیوقته که دارم عذاب م یلیمن خ دیاناه-
 بعدا باعات صحبت کنم شهیم دیام-
 یباشه پس من منتظرم فعال با-
 یبا-

 به گوشم خورد نیرام یحرص یرو که قطع کردم صدا یگوش
 ؟ یدوست پسر دار ینگفته بود-
 یرو یاخم بزرگ نیو رام کردیطرفش برگشااتم روشاانک داشاات نگاهم م به
 گذروندیداشت از حد م گهیبود ..د شیشونیپ
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 گفتم یتفاوت ی..با ب ارمیحرصشو در ب خواستیم دلم
 و گفت زیهمه چ دیمگه با-
شما نیا با شد ول یحرفم چ شنک گرد  ش نینگفت ..رام یزیچ یرو از  مویگو

 دستم چنگ زد و از سر ااش بلند شد
 مونهیمن م شیپ نیا-

 زد یپوزخند بعد
 نجایا ییایب یکه مجبور شد یباال اورد یاونور چه گند ستیمعلوم ن-
 گرفتم شیحرفش دلم سوخت ..ات نیباا
باال  ادیداشتم صدامو کنترل کنم که ز یکه سع یدر حال تیحرص و عصبان با

 نره گفتم
 نداره چرا امدم یربط چیبه تو ه-
 سر اام بلند شدم و روبه روش قرار گرفتم از
 خورهیحالم ازت بهم م-
ساارعت ازش دور شاادم ... خودمو به اتاق رسااوندم و لباسااامو عوض کردم  با

س ی..بغض کرده بودم ..دختر س ینبودم هر ک به بارم کنه .. یزیچ هی دیاز راه ر
 دهیمحل نم یپسر چیکه به ه یدی..اناه لدای دیاناه گنیمن م

س یرفتم و طور نییپا به شه از خونه زدم ب یکه ک راه  ابونی..تو خ رونیمتواه ن
براش دساات تکون دادم و ادرس خونمو بهش دادم  نیماشاا یافتادم ..با صاادا

ردم ک هیبلند گر یو با صاادا دیوارد خونه شاادم ..بغضاام ترک نکهی...به محض ا
 کردمیبلند خدا رو صدا م ی...با صدا

 یبود که برام رقم زد یچه سرنوشت نیاخه ا ایخدا-
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برداشااتم و از  فمویم ..از ساار اام بلند شاادم ..ککرد هیخوب گر نکهیاز ا بعد
برام  نیماشاا هیخواسااتم به اژانس زنگ بزنه و  داریخونه خارج شاادم و از ساارا

رو حساااب کردم  هیشاادم و کرا ادهیپ نی..الو در خونه الهه اون از ماشاا رهیبگ
ساعتم نگاهکردم  ..زنگ در  گهیامدن د نبود با خودم گفتم حتما تا اال 12..به 

صداو ب صدا در اوردم ..در با  شد ..به محض ا یکیت یه  داخل خونه  نکهیباز 
 ینگران روشاانک روبه رو شاادم ..م افهیشاادم با چهره اخم کرده الهه اون و ق

 یلیکه بهم س یطرف صورتم سوخت ..با بهت به کس هیخواستم سالم کنم که 
 زده بود نگاه کردم ..

 دیکه چهار ستون بدنم لرز دیکش یبلند ادیفر نیرام
اان  یبود یتا االن کدوم گور- ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ..ه

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 بهم زد گهید یلیس هیخواستم دهن باز کنم که  یم

 دیکش ادیفر باز
 یچرا خفه خون گرفت-

شت م صورتم شو بلند کرد که  گفتنیبرا  یزیسوخت ..چ یدا ست شتم .د ندا
 الهه اون دستشو مشت کرد ادیروشنک و فر غیا یکه با صدا دوباره بزنه

 هیکاف نیرام-
 اون به طرفم اومد الهه

 یتا االن کجا بود یان-
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ش نیرام ستمو گرفت و با خودش ک ت رف یهمون طور که به طرف پله ها م دید
 ..بلند گفت دیکش یو منو با خودش م

مام احترام- با ت قائلم ول یمامان  شااما دخالت  کنمیخواهش م یکه براتون 
 دینکن

ستمو شار م د شت م دادیبا حرص ف ستم دا هنوز تو بهت بودم  یول شکتی..د
تختش و در از داخل قفل کرد ..کتش و با  یمن و به اتاقش برد و پرت کرد رو

 گوشه گره کرواتشو شل کرد و به طرفم اومد هیحرص در اورد و پرتاب کرد 
 داد زد تینعصبا با
 ؟؟ یبود یتا االن کدوم گور گمیم-
 نگفتم یزیچ

 زد و گفت یپوزخند
 دور دور نیاون رفته بود دیاها حتما با ام-

 دیکش یبلند داد
 ارهاااااااااااااااااااااا ااااااااااه؟؟؟؟-

شونیبا غ دیان و نبا یرتیغ یلیخ یرانیا یگفت مردا یم شهیهم یارم  یازب رت
 ینداشااتم ول یو گرفته بود ..بهش عالقها نیرام یالو چشااما کرد ...خون

 دوستنداشتم در موردم فکر بد بکنه
 کجا بود دینه به خدا .... ام-
 ؟؟ هیک دیام م*ر*ت*ی*ک*ه نیپس ا-
 اریبه مخت فشار ب ذرهی یگفتم ..ان یبهش م یچ
 از اشناهامونه یکی دیام-



wWw.Roman4u.iR  124 

 

 به سمتم گرفت مویابرشو باال انداخت و گوش یتا هی
 بهش زنگ بزن-
 ؟ یچ-
 گفتم بهش زنگ بزن-
 و گرفتم دیرو از دستش گرفتم و شماره ام یلرزون گوش یدستا با
 کریبذارش رو اسپ-
 امد دیام یتا بوق صدا 5حرفش گوش دادم ..بعد از  به
 دیالو اناه-
 سالم-

 افتاده یاتفاق سالم
 انداختم ... نیبه رام ینگاه

 نه-
 شده یچ لرزهیچرا صدات م دیاناه-

 ازم گرفت یگوش نیرام
 یدار یو مرگ تو بازن من چه نسبت دیاناه-
 گهیم یچ نیاونجا چه خبره ..ا یشما ؟ ان-
 من شوهرشم-
 دیکش یداد بلند دیام
 من یشوهااااااااااار!!!! مگه ..مگه ..اوه خدا-
 گرفتم نیرو از رام یطاقت نداشتم از سر اام بلند شدم و گوش گهید
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 ینیمن و بب یخواستیم یچ یبرا دیام-
 یتو واقعا ازدواج کرد دیاناه-
 اره-
 گمیم کیبهت تبر-

 رو قطع کردم یگوش
 زد یپوزخند نیرام
 شد عیههه به دوست پسرتون برخورد ..ضا-

 مثل خودش بلند کردم صدامو
 دوست پسر کجا بود یگیکه م هیچرت و پرتا چ نی..ا یکش یتو خجالت نم-

 ی..ابرومو الوش برد
 زهیااازه ندادم اشکام بر یگرفته بود ...ول میگر
 ناله بود گفتم هیشب شتریکه ب یاروم یصدا با
 مونهیمثل برادرم م دیبه خدا ام-
ندار نیاز ا- اازه  عد ا ب ب یبه  نه  خو من از  اازه   یبر رونیبدون ا

 !!!!!!!!!!!!!!یدی..فهم
ش یداد با شارم افتاده ..اخ لعنت به تو اناه دیکه ک .تو که ..لغنت . دیفک کنم ف
 یاالن حالم اصااال خوب نبود تا حاال کساا ی..نبودم ول ینبود فیضااع نقدریا
 بود دهیسرم داد نکش ینجوریا

 برم تو اتاقم یذاریم-
 اتاق و باز کرد و گفت در
 برو-
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 گذرهیم یاون شاااب لعنت هفته از کیکردم .. هیاتاقم رفتم و تا تونسااتم گر به
 هی نیروشاانک ..تو ا یکنن ..حت یرفتار م نی...همه تو خونه باهام ساار ساانگ

سته بودم  نیهفته رام ش شدن از خونه رو بهم نداد ه بود ..تو اتاقم ن ااازه خارج 
 1خوندم ...کتابو بستم ..ساعت  یو داشتم کتاب م

تاپ  هیو نداشتم .. یلباس خوا دنیبود ..خوابم گرفته بود ..حوصله پوش شب
مچ بود تن کردم  یساانت باال 10با شالوارک سات خودش که  یدو بند مشاگ

مدت  نی..تو ا نمینازن یموها چارهی..بشششششششیباز کردم ..اخ بسموی..کل
صار کل شونه  بسیهمش در ح شتم و طبش معمول به موهام  بودن ..برس و بردا

برس از دستم افتاد  غشیا ی..با صدا دمیروشنک و شن غیا یزدم ..که صدا
به طرف در دو پا دمیو ها  له  مدم روشاانک رو نییبا حالت دو از پ  نیزم یا

 .. به طرفش رفتمکردیم هینشسته بود و داشت گر
 یکن یم هیشده ؟چرا گر یروشنک چ-

 کرد گفت یم هیبود و گر نییاور که سرش پا همون
 شکست میگوش-
 هیداره گر یاور نیا یگوشاا هی..دختر خل به خاطر  دمینفس راحت کشاا هی
ف شد دستم متوق نیرام یصدا دنیخواستم تو سرش بزنم که با شن ی..م کنهیم

 هی یگفت چون خواهرمو زد ی... م زنمیدارم خواهرشااو م دیدی.. حاال اگه م
 شرط تازه ...

 شده روشاااا...... یچ-
 به سمتم دوخت ورشیحرفشو ادامه نداد و نگاه خ هیبق نیرام
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 .....ریبه خدا تقص نیرام-
 چتونه شماها-اون اله
 چشمام چار تا شد دنمیطرف الهه اون برگشتم که با د به
 کنن ینگاهم م ینجوریچرا ا نایدلم گفتم وا ا تو

 یدار یقشنگ یچه موها یان یوا-روشنک
که چرا دارن ا نیا با تازه متواه شااادم  مدم .. به خودم ا تازه   ینجوریحرفش 

ش نیه هی کننینگاهم م ستم به اتاقم پناه ببرم که الهه اون  یم دممیباند ک خوا
 داشت لبخندشو پنهون کنه گفت یکه سع یالومو گرفت در حال

 مینامحرم ندار نجایا یکن یفرار م یاز چ-
 و یمعذرت خواه هیگفت و به اتاقش رفت ..روشاانک هم بلند شااد و با  نویا

 به اتاقش رفت نیچشمک به رام
کرد ..تحما نگاهاشااو نداشااتم  یم میداشاات عصاابان نیرام ی رهیخ ینگاهها

 انداختم و بهش پشت کردم و به طرف پله ها رفتم نییسرمو پا
 صبر کن-
به رفم امد  نیکرد ..اب دهنمو قورت دادم ..رام خیصداش تمام تنم  دنیشن با

با به طرف خودش برگردوند  چونمو  گشیدسااات د و دسااتمو گرفت و من و 
ستم تون ینم یزیگرفت و سرمو باال اورد نگاهم به نگاهش افتاد ..از نگاهش چ

فرق  هش... نگا طمنتی.. نه شاا یشااگی.. نه غرور هم تیبخونم ..نه عصاابان
 حرفا بودم که بتونم درکشون کنم نیتر از ا جیمن گ یداشت .. ول

 یلرز یم یچرا دار-
 کردم نگاهش



wWw.Roman4u.iR  128 

 

 ؟ یکش یاز من خجالت م-
..ساارمو  دمیکشاا یخجالت م نیدونم چرا از رام ینم ینبودم ول یخجالت ادم

 نگفتم یزیانداختم و چ نییپا
 تو صورتم فوت کرد و گفت نفسشو

 لباس گرم تر بپوش هیبرو تو اتاقت -
که دسااتمو رها کرد به طرف اتاقم فرار کردم ..در اتاقمو بسااتم و  نیمحض ا به

 مقلبم گذاشت یدستمو رو
 یزن یم ینجوریساکت باش ..چرا ا-

قلبم باال رفته بود ..به طرف تختم رفتم و خودمو پرتاب کردم روش و پتو  تپش
م رفته بود یاور نیبودم که چرا ا ی..از دست خودم عصبان دمیرو رو سرم کش

 رونیب
ساعتم ب یصدا با شمم باز بود و  هیشدم .. داریزنگ  سته همون  هیچ شمم ب چ

سه ربع  نیاست کیتون هیرفتم و دستمو شستم از کمدم  ییطور به طرف دستشو
خواساتم شاال  یپا کردم م ممیاوردم و تن کردم ..شالوار مشاک رونیب یمشاک

 یوبسااتم و الو موهامو کج ر یمنصاارف شاادم ..موهامو دم اسااب یبذارم ول
نشسته  زیپشت م هیتم ..بق..از اتاق خارج شدم و به اشپزخونه رف ختمیصورتم ر

 کردم یانداختم و سالم بلند نییبودن ..سرمو پا
 خوردمیم ییکنار روشنک نشستم ..داشتم چا و

 یهست لیوک دمیشن -اون الهه
 باال اوردم و بهش نگاه کردم سرمو



 129 نگاهت آرامم کنبا 

 بله-
 یکارتو دوست دار-

 ... یسوال مزخرف چه
 یلیبله خ-
با گهیم نیرام- لت کنم ول دین خا به عنوان عروس  نیا ید که تو رو  من بودم 

 نیخودم انتخاب کردم نه رام
 مامان-
 ااازه بده حرفمو بزنم نیرام-
شم ... شیخواد پ یدلم نم- شرمنده با سرم  سره ام نیکلمه بهم بگو ا هیپ  دیپ
 ؟؟ هیک

 رهیاوب نم هیاب مادر شوهر و عروس تو  گنیم ستیخود ن یدلم گفتم ب تو
 صحبت کنم نیبا رام خوامیم شهیاگه م خوامیمعذرت م یلیخ-
بلند  زیاز پشاات م نیشااد ..رام نیحرفمباعث اخم الهه اون و تعجب رام نیا

شدم  باند زیبه اتاقم ..از اشپزخونه خارج شد ..منم از پشت م ایشد و گفت .ب
از اشپزخونه خارج بشم به طرف الهه اون برگشتم واروم گونشو  نکهی..قبل از ا
.از کارم تعجب کرد ..خب حش داره چون خودمم از کارم تعجب . دمیب*و*س

 کرده بودم
 نداشتم یمنظور نیالهه اون از حرفم ناراحت نش-
در  دمینشن ییزدم ..چون صدا نیپله ها باال رفتم و چند ضربه به در اتاق رام از

 و باز کردم و به داخل رفتم
 در و پشت سرت ببند-
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 و بستم در
 شنومیخب م-
 یبدون یخوایم یچ-
 ؟؟ هیک دی..؟؟ام یاون شب کجا رفت-
 تختش نشستم ی..رفتم رو دمیکش فینفس عم هی

شب حرف بد- شد تو ا نتی..توه یبهم زد یاون  سال  21 نیبرام گرون تمام 
 هه*ر*ز یبهم نزده بود .تو ..تو علنا به من گفت یحرف نیچن یتا االن کس میزندگ

..لبمو با زبونم تر کردم و ادامه  کردیشاات نگاهم منگاه کردم ..فقط دا نیرام به
 دادم

م لحظه تو اون امع باش هی یبرا یتونستم حت یشدم ..نم یاز دستت عصبان-
فتم و گر یتاکساا هیبرم اما بعد  دیکجا با دونسااتمیاول نم رونی..از خونه زدم ب

 رفتم خونم
 ابروشو باال انداخت یتا هی نیرام
 یمگه خونه دار-

ست ض دو شتم براش تو شم  یدلمم نم یبدم ول حیندا ست به چ ه زه*ر* هیخوا
 بشم دهید یابونیخ
 یینفر تو نیازش خبر نداره اول یکس یخب اره ..ول-
 هیاوه پس خونه مجرد-
شدم ..ا از صورت م نیحرفش ناراحت  شو نبود درهر  ست ب ستیادم در  خوا

 منو بچزونه
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کارم  یوقت خواسااتیبا کمک عمو دفتر کارمو گرفتم ..دلم م نکهینه ..بعد از ا-
باشم به هر حال مهمون  یسربار کس خواستیگرفت از خونه عمو برم ..دلم نم

 یول میحرفا ندار نیروز ..دو روز ..نه چند ماه ..گرچه با خانواده عموم از ا هی
 راحت نبودم یخب من اون اور

 ؟ یشد که برگشت یکردم حاال چ حرفتو باور نیاها ..به فرض که من ا-
بمونم  نجایبگذره تا اخر ا یخب من به مادر شااما قول داده بودم که اگه از عل-

 قولم بزنم ..هر چند اصال دوست نداشتم که برگردم ریتونستم ز ی..نم
 ؟ یچ دیام-
برادر  هیمن مثل یبرا دی..ام سااتیدوساات من ن دیام خورمیقساام م نیاقا رام-
سنیتمام خانواده من اونو م مونهیم  هکنیم یزندگ رانی..از همکارا ارشام ..ا شنا
. 

 ستین نتونیب یزیباور کنم که چ یخوایم یعنی-
چون  گمیدارم م نیا یرو فقط برا نای..ا ستین نمونیب یزیکه چ نیبله باور کن-

 خودم ارزش قائلم یبشم .. من برا دهیدختر خراب د هیدوست ندارم به چشم 
 داره قتیکه تمام حرفات حق ینشون بد دیاب-
 یخب چجور-
شو رو هی صندل یکیاون  یپا شو تو هم قالب  هیتک شیانداخت وبه  ستا داد و د

 کرد
بدون چون و چرا  دیو با گمیمن م یو هر کار  گمیمن م یبه بعد هر چ نیاز ا-

 یانجام بد
 ؟ یچ یعنی-
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 کامل دست منه اریاخ یعنی-
 تمیمگه من اسباب باز ابله

 شمیکارا شما رو متواه نم نیا یمن معن-
 که گفتم نیهم-
 واگر قبول نکنم-
که دساات منه  تی..گوشاا ی...ااازه زنگ زدن ندار یرفتن ندار رونیااازه ب-

 شهی..لو تاپتم امع م
 خوردم گفتم یکه حرص م یدر حال یبلند یصدا با
 یاورد ریمگه اس-
 باال انداخت و گفت یشونه ا یالیخ یب با
 فکر کن یخوایهر طور که م-
 ؟ یاگه قبول کنم چ-
 نه ..هوم ایاره  ایکلمه  کی.. گهینشد د-
ز بود و ا نیدساات رام ممیگوشاا یمدت واقعا حوصاالم ساار رفته بود حت نیا تو

 دمیکش یهمه بدبخت نیکه به خاطرش ا یزیبه اون چ دنیرس یهمه مهم تر برا
 باشم ...ازاد  دیبا
 کنم یباشه قبول م-
 چونش گذاشت ریطرف الو خم شد و دستاشو ز به
شو برو ا یبکن دیکار که با نیخوبه ..پس اول- سا نی..پا شک یلبا از تنت  تویم

 خورهیرنگ بهم م نیلباس روشن تن کن باور کن حالم داره از ا هیو  اریدر ب
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 رو رنگ لباس من نیریچه گ نای..ا اهههههه
 نیازم نخوا نویا شهیم-

 حرف زدنم .. نیحالم از خودم بهم خورد با ا اوق
 نچ پاشو برو لباستو عوض کن-
 دیخر میبر دیخب پس با-
 داره یچه ربط -
 ندارم یچون من لباس رنگ-
 یگ یکه نم یاد-
 میچرا اتفاقا کامال اد-
 دیخر میخب پس بلند شو بر یلیخ-
 دم و به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردمتختش بلند ش یاز رو یلیم یب با
ش نیرام با سته بود نیتو ما ش شتم فکر م مین با  خدا اخر و عاقبت من و کردمیدا
 بگذرونه ریبه خ نیا

 موهاتو بکن داخل-
 طرفش برگشتم به
 ؟ یچ-
 گفتم موهاتو بکن داخل-

 به داخل شال بردم موهامو
 دمیلب غر ریز
 نداشتم یبدبخت نقدریذاشت کوتاهشون کنم ا یاگه ونداد م-
 یدر ضمن ااازه کوتاه کردن موهاتم ندار-
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 هان-
 گفت یاد یلیطور که نگاهش به الو بود .. خ همون

 کنم یحرف و تکرار نم هیدوبار -
 از مغازه ها رفتم که لباس یکی..داخل  میشد ادهیپ نیاز ماش یپاساژ بزرگ الو

 دیبود حدس زدم با نشیتریکه و ییداشااات ..البته از لباس ها یقشاانگ یها
 تونسااتمیامدم و تا م یامدم ساار ذوق م یم دیقشاانگ باشاان ..هر وقت به خر

 یاخالق من و ونداد حرصشون م نیاز ا یارشام و ارم شهی..هم کردمیم دیخر
 خوردن

شش ..هفت تا لباس مختلف برداشتم ..حوصله پروف  ادیبه خودش ب نیرام تا
 دارمیرو بر م نایکردن و نداشتم به پسر فروشنده گفتم هم

 دمیخریم یقشنگ یزایچ یکردنم با سرعت بود ول دیخر شهیهم
 مانعم شد یکه دست ارمیپولمو در ب فیتا ک فمیکردم تو ک دست

 بذارش سر ااش-
 حساب کرد دامویتمام خر نیرام

 پسره مانعم شد یکه صدا میاز مغازه خارج بش میخواست یم
 خانوم-
 طرفش برگشتم به
 بله-
باساا - مانکن بود بهتون خ یبه نظرم اون ل باس فق نیا ادیب یلیکه تن  ط ل

 که اندام خاص داشته باشن ییمخصوص کسا
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ش به یزیچ هیکردم م خواسااتم  یادب .. اخم بزرگ یگفت ..پسااره ب یچ نیا
 بگم

 دستمو گرفت و فشار داد نیرام
 بهتر باشه نیمادرتون ببر یفک کنم لباس و برا- نیرام

 رونیب دیدست منو گرفت و کش بعد
 نیبود که زد یچه حرف زشت نیا-
 جیگفت توام مثل هو م*ر*ت*ی*ک*هبود که اون  یزیزشت ..زشت اون چ-

 ینگاهش کرد یواستاد
 لب گفت ریز بعد

 کشه یخجالتم نم ع*و*ض*ی م*ر*ت*ی*ک*ه
 رمیگیپوئن مثبت برات در نظر م هی رتیحرکتش تعجب کردم ..خوشم امد غ از

 نیاقا رام
ن م یتابلو بزرگ خورد ..خدا هیکه چشاامم به  میرفت یتو پاسااااژ م میداشاات

 خودش بود
 و چنگ زدم نیرام یو بازو دمیکش یبلند غیا
 نیرام یوا-
 انگار هول خورد چارهیب

 شده ؟ یچ-
 اون تابلوئه رو نگاه کن نیرام-
 زد و گفت یکه اشاره کرده بودم نگاه کرد لبخند ییتابلو به
 قشنگه ازش خوشت امده یلیخ-
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 دهیکه فرناز کش ییتابلو نی..ا ادیچرا خوشم ن-
 ؟ هیفرناز ک-
 کرد یخونشون بودم داشت روش کار م یدختر عمم ..وقت-
 شیبخر یخوا یم-
 نه !-
 یذوق کرد نقدریا یچ ینه ؟پس برا-
 یدسااتم خورد و تابلوشااو خراب کردم ..اگه بدون یداسااتان داره ..اخه اتفاق-

تار مو سااالم  هیراه انداخت که اگر فرهان نبود فک کنم االن  یغیا غیچنان ا
 سرم نبود یرو
 فرهان ؟-
 برادر فرناز گمیپسر عممو م-
 تمام شد داتیخر-
 زدمیشعور داشتم حرف م یب

 نه هنوز تمامنشده-
فک  نیرام چارهیکردم ...ب دیو من تا تونسااتم خر میظهر به همه مغازه ها رفت تا

 خواست کردنمو خرد کنه یکنم دلش م
 میبخور یزیچ هی میباشه بهتره بر یامروز کاف یفک کنم برا-
 موافقم-
 میپاساژ بود رفت کیکه نزد یهم به رستوران با
 ؟یخوریم یچ-
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 گفتم یفکر چیه بدون
 دهیکباب کوب-

 ارنیبا مخلفات سفارش داد ..تا غذامونو ب دهیصدا کرد و دو پرس کوب گارسونو
ساکت بود ستم اول یغذامونو اوردن م ی..وقت میهر دو  شقو به دهنم  نیخوا قا

 زنگ خورد میبذارم که گوش
ش شناس بود ...م رونیب بمیاز ا مویگو شماره نا ستم اواب ند یاوردم ..  مخوا

 شد دهیازدستم کش یکه گوش
 یشواکن یبه صفحه اش انداخت وقت یرو از دستم گرفت ..نگاه یگوش نیرام

 اواب داد دیاز طرف من ند
 بله-
-............ 
 خدمتتون یبله گوش-

 رو ازش گرفتم یبه سمتم گرفت ..گوش لمویموبا
 ؟ هیک-

 باال انداخت و گفت یا شونه
 دختره با تو کار داره هی-

 دادم اواب
 بله-
 قربون اون بله گفتنت بشم دمیاناه یوا-
 گرفتم یصداش انگار اون تازه ا دنیشن با
 دییمامان شما یو-
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با دهن پر و  نیحرفم رام نیا با باال اورد و  حال خوردن بود ساارشااو  که در 
اه کنه نگ ینجوریحش داشاات ا چارهیگرد شااده نگاهم کرد ..خب ب یچشااما

ساله  26 ی..صداشم مثل دخترا دادیکم تر از سنش نشون م یلیمامان منم خ
کرده  وک نیرام چارهی..مثل االن که ب کردیبا ناز صحبت م یبود مخصوصا وقت

 بود
 زمیاره عز-
 نیکه باهاش زنگ زد هیشماره ک نیا-
 مال خودمه خطمو عوض کردم-

 تا بچه بازم مزاحم داشت 4سن با داشتن  نیگرفت مامان من تو ا خندم
 یاوه مامان باز که مزاحم داشت-
 اواب داد تویبود که گوش یاقا خوش صداهه ک نیاونو ولش کن ا-

 کردیانداختم که داشت نگاهم م نیبه رام ینگاه
 بود مامان نیرام-
 بده بهش یشوهرت بود ..گوش یوا یا-

 مامان ما رو باش چه او گرفتتش ..ضوهرت ..هقققققققققش اوف
 ؟ یچ یبرا-
 بده به دامادم یگوش یخوام ..اصال تو چکار دار یم-
 یواقعا که مامان ..از اولم داماد دوست بود-
 بده بهش ینزن گوش خودیحرف ب-
 یزنیباشه بابا چرا م-
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 گرفتم نیرو به طرف رام یگوش
 ت حرف بزنهخواد باها یمامانم م-

 رو ازم گرفت یگوش نیرام
 الو-
-........... 
 نیسالم ممنون..شما خوب هست-
-................ 
 بله بله سالم دارن خدمتتون-
-.................. 
 نیممنون شما لطف دار-
-.............. 
 راحت التونیچشم خ-
-............... 
 منم خوش حال شدم-
-............... 
 چشم حتما ..قربان شما خدانگهدار-

 گفت یرو قطع کرد فور یگوش یوقت
 مامانت چند سالشه لدای-
 چطور مگه ؟-
 بگو-
 سالشه 45-
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 خوب مونده یلیمادر خودم خ کردمی... تا حاال فکر م یول-
 مونهیکه دهنتم باز م ینیاگه مامانمو بب-ا

 زیم یزدم رو بعد
 بزنم به تخته مامانمو چشم نکنم-
 پس خوش به حال بابات-

 عوض کردم بحثو
 غذاتو بخور سرد شد-

 میشد نیحساب کرد و سوار ماش زویپول م نیرام
 خب ازکدوم سمت برم-
 طرفش برگشتم به
 میریمگه خونه نم یچ یعنی-
 چرا البته خونه تو-
 زد و گفت ینگاهش کردم ..پوزخند رهیخ
 ینکنه خونه ندار هیچ-

الو ساختمان نگه داشت سرشو از  نیکردم و ادرس و بهش گفتم ...ماش اخم
 به ساختمان انداخت یکج کرد و نگاه نییبه طرف پا یکم نیداخل ماش

 نجاست؟یهم-
 اره-

 برگشت شیبه حالت اول دوباره
 شو ادهیخب پ-



 141 نگاهت آرامم کنبا 

 ؟یچ یبرا-
 نمیداخل خونه رو هم بب خوامیم میکه همد نجایتا ا-
 بزنم تو دهنش تمام دندوناش خرد بشه .. گهیم طونهیش
ش یحرف چیه یب و در اوردم و در و باز کردم ..با هم  دیشدم و کل ادهیپ نیاز ما

 یخودم احساس م ینگاهش رو رو ینی..تو اسانسور سنگ میوارد اسانسور شد
 اوردمیسرمو باال ن یکردم ول

و داخل قفل انداختم و در و باز کردم و بدون  دیکل میامد رونیاسااانسااور ب از
 از مبال نشستم یکی یاول خودم وارد شدم و رو یتعارف چیه

 که نگاهشو به خونه دوخته بود گفت یحال در
 مال خودت ؟ یدار یخونه بزرگ-
 بمونم رانیا شهیهم یبرا ستینه ا رهن کردم چون قرار ن-

 کردینگاهش به خونه بود و منو نگاه نم هنوز
 یپس بهتره قرارداد و فسخ کن-
 رفت یداشت با حرفاش رو عصابم راه م گهید
ااازه نگرفتم که حاال بخوام با حرف  یرو رهن کردم از کساا نجایا یمن وقت-

 شما فسخش کنم
 یانجام بد گمیرو که من م یهر کار یرفته تو قول داد ادتیهههه..نکنه -

 دفعه از کوره در رفتم کیو نداشتم  دنیحرف زور شن طاقت
 الهه اون بفهمه ذارمی..به خدا نم یدیچرا طالقم نم-
 ؟ینظر دار ریرو ز یا گهینکنه کس د هیچ-

 زبون نفهمه نقدریچرا ا نیا یواااااااااااااااااا
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 الخصوص شما رو یکنم عل یبرو بابا من اصال مردا رو ادم حساب نم-
 و با حرص گفت دیرفم حمله کرد و چونمو محکم چسبط به
 ؟ یزد یچه زر-

 شده بودم تو چشماش زل زدم و شمرده شمرده گفتم ریتحق یبود هر چ بس
 کنم یگفتم ...شما ..رو ...ادم ...حساب ..نم-

 زد یپوزخند
 میباشه خانوم کوچولو بچرخ تا بچرخ-

 رها کرد و به طرف در رفت چونمو
شکنه ..ب یاله ست ب س ستمو  یشرف چه زور ید شد ..د هم داره ..چونم خرد 
 ماساژش دادم یچونم گذاشتم و به اروم یرو
کارو زندگ یکار داره امروز کل یببرمت خونه خودم کل دیبا افتیراه ب-  یاز 

 افتادم
شمامو صبان چ شمام ر تمویبراش گرد کردم و تمام ع  یفیو اخم ظر ختمیتو چ

 ندمنشو میشونیپ یرو
 دیخر دیایمجبورتون نکرده بود که با من ب یکس-

ش شیتا نفس عم چند شو کنترل م دیک شخص بود که داره خود نه ک ی..کامال م
 لب گفت ریز
 مرده شور اون چشماتو ببرن-

 هوا درشت تر شد و بلند گفتم یچشمامب
 خودتو ببرن یمرده شور چشما-
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 زده به طرفم برگشت شک
 ؟ یگفت یچ-

 حساس بودم با اعتراض گفتم یلیچشمام خ یرو
وست پ یگفت یادب اگه ونداد بفهمه چ ی..ب یقشنگ نیادم حسود چشم به ا-

 کنهیسرتو م
 یکار چیباشااه ه نجای..در ضاامن ونداد اونتم ا یدار یزیت یعجب گوشااا-

شو ا ینم صحب دونمیهم با من کل کل نکن من که م نقدریتونه بکنه ...پا ت از 
 یبر یم ل*ذ*ت یبا من دار

 اومدم یپشت چم براش
 برام عذاب اوره شتریصحبت با شما ب-
 مبل برداشتم و از خونه خارج شدم یاز رو فمویک یناراحت با

 یکنیخسته م یلیخودتو خ یدار یکنیفکر نم نیرام-اون الهه
 شمیروز کار نکنم کسل م هیمادر من اگه-
 یتر کار کن دکمیبا گمیبازم م یول-

س یحال در ست م بیکه   نیو الهه اون بود به نظرم ا نینگاهم به رام کندمیپو
 ذاره یبه الال شازدش م ین ین یلیالهه اون خ

 و اروم گفت دیخودشو به طرفم کش روشنک
 یبخش یمنو م یان-
 پوست کنده بودمو داخل بشقاب گذاشتم یبیس

 خودش اروم گفتم مثل
 ؟ یچ یبرا-
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 انداخت نییپا سرشو
در  گهیفکر د هیرفتار اون شبت باعث شد  یول یخوب یلیدونم تو خ یچون م-

 موردت بکنم ..
 حرفش رفتم ونیحرفشو ادامه بده ..به م نذاشتم

 زود قضاوت نکن نقدریا گرانیدفعه بعد در مورد د ینداره ..ول یاشکال-
 شدیم هیتنب دیخب با یدونستم که ناراحتش کردم ول یم

 زنگ زد اریسام یراست نیرام-روشنک
 زد .. همون طور با دهن پر گفت ارشیبه خ یگاز بزرگ نیرام
 گفت یم یچ-
 نداره با دهن پر حرف نزنه تیاه ..شخص اه
 کوه میگفت فردا بر-
 من موافقم میخب بر-
 نیایمامان شما هم م-
 خوش بگذره نی..شما بر یاریبرم خونه خانوم اسفند خوامینه من فردا م-
 به اتاقش رفت ریشب بخ هیسر ااش بلند شد و با  از

 نیفردا خواب نمون نیبخواب نیپس بر- نیرام
 میامع کن لمونویوسا میاون پاشو بر یباشه ..ان-
 امیمن که نم-
 ساز مخالف بزن یتو ه یائااااااااااااااه ان-

 ادیهم م یو امع کن ان لتیروشنک تو برو وسا- نیرام
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 اخ اون پس من رفتم-
 از پلهها باال رفت زدیکه بشکن م یدر حال روشنک

 پرخاش گفتم با
 یریگیم میمن تصم یچرا به اا-
ر و ه یریگم م یکه من م ییرفته ..تو هر اا ادتیشاارطمونو  نکهیمثال لدای-

 یکن یکه من بگم م یکار
 ییزور گو یلیخ-
 که هست نهیهم-
 به اتاقم رفتم و خودمو رو تخت انداختم تیسر اام بلند شدم و با عصبان از
حاال خ گمینم یچیبهش ه یهر چ- تا  به حرفش  یخود دار یلی.. کردم و 

 گوش دادم
 بلند شوووووووووووووووو یان-
 لبوان هینگاهش کردم .. جای..مثل گ دمیروشاانک از خواب پر غیا یصاادا با

ستش بود و  ساعت نگاه کردم  یرو ثیلبخند خب هیاب د صبح بود  4لبش..به 
 امد خواستم دوباره بخوابم یهنوز خوابم م

 یشد سیخ یبه اون خودم اگه بخواب-
 دختر خوب برو بذار بخوابم نی..افر ادیروشنک باور کن خوابم م-

شمامو شت گرم م چ شمام دا ستم تازه چ ساس  یزیچ یکه خنگ شدیب رو اح
 دمیکش یبلند غیو ا دمیسر اام پراز  یکردم ..فور

 کشمتیروشنک م-
 میزدیم غیبا دو از اتاق خارج شد ..منم دنبالش ..هر دو تا ا روشنک
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پا از پا میامد نییپله ها  رم بخو نیبود چنددفعه زم کیامدن نزد نییکه موقع 
از  ..پارچ اب میگشاتیم زیروشانک با دو به اشاپزخونه رفت منم دنبالش دور م

 برداشتم زیم یرو
 ستیروشنک خودت با زبون خوش با-
 یکن سمیکه تو خ ستمیائه با-
 کنمیم یاب و روت خال نیمن که در هر صورت ا-
 پنبه دانه ندیدر خواب ب یان-

 چارهیکردم ..ب یکه از همون دور اب و روش خال اوردیدر م یمسخره باز داشت
 بود ..ابرو هامو چند بار براش باال انداختم ستادهیوا خیمجستمه س نیع
 یان گنیکوشولو به من م-
همه روش اب  نیکه االن ا نیشاار اب برد ..وا ا ریکه دسااتش بود و ز یوانیل
 خوادی..بازم اب م ختمیر
 کنم یم یروت خال نویبه اون خودم ا یان-
ه ها خواستم از پل یو از اشپزخونه به حالت دو فرار کردم م دمیکش یبلند غیا

 یساافت خوردم ..دسااتمو رو زیچ هیباال برم وخودمو به اتاقم برسااونم که به 
 دماغم گذاشتم

 شکست نمیمامان دماغ نازن-
 ستایوا یان-
 یهنوز دنبالمه ..چشاامامو باز کردم که نگاهم به نگاه عساال نیا ییییییییییه

 افتاد نیرام
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 داره یقشنگ یگاد چه چشما یما اوه
 یان-
 دمیپنهان شدم و لباسشو چسب نیروشنک به خودم امدم و پشت رام یصدا با

 انگار تازه به خودش امده باشه با خنده گفت نیرام
 ؟ یشد دهیروشنک تو چرا مثل موش اب کش-

به کمرش بلند  گرشااویبود و دساات د وانیدسااتش ل کیکه  یدر حال روشاانک
 گفت

 کرده یمن خال یاز زنت بپرس که پارچ اب و رو-
 اوردم رونیب نیاز پشت رام سرمو

ها  یرانی..منم ابران کردم ..به قول شااما ا یختیروشاانک تو اول روم اب ر-
 که عوض داره گله نداره یزیچ

 دیکش غیا روشنک
ضرب المثل تحو یاب و روش خال نیا دیبرو کنار من با نیرام- ن م لیکنم ..
 دهیم
 بسه ی..شوخ دهیروشنک مامان خواب-
 نیرام-
 شهیم داشونیروشنک برو اماده شو االن بچه ها پ-

شنک شون برام م یدر حل رو شیکه خط و ن ال کنه از پله ها با یم یکه تالف دیک
 به طرفم برگشت نیرفت ..تو دلم خندم گرفته بود ..رام

 کرد یاخم مصنوع و
 یکنیم سیخواهر من و خ گهیحاال د-
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 نگاهش کردم متعجب
 دیکش لپمو

 نگاهم نکن ینجوریگم ا یگه نمم-
 ؟ یچجور-

 دیداخل موهاش کش یکالفه دست نیرام
 برو حاضر شو یچیه-

 تو هم قالب کردم و گفتم دستامو
 امیمن که گفتم نم-
و دختر خوب بر هیحاال هم مثل  ییایکجا ن ییایتو کجا ب گمیمنم که م نیا-

 معتل سرکار بشن هیاماده شو دوست ندارم بق
تم رفتم و دست و صورتمو شس ییبه اتاقم رفتم ...به دستشو یحرف چیه بدون

شونه زدم اول  شلوار ا بسیدور با کش بعد موهامو با کل هی..موهامو  ستم   نیب
سا یاب سانت باال  10داشت و پا کردم مانتو سبزمو که  یدیسف هیپر رنگمو که 

با دکمش  تومو تا زدم ومان ینایتنم بود است تیزانو بود و تن کردم مانتو قشنگ ف
صوص کوه نورد ساعتمو که مخ ستم .. ست کردم ..به خودم تو ا یب  نهییبود و د

 زدیبهم چشمک م زیم یرو یشیارا لینگاه کردم وسا
سف پنکک صورتم زدم چون پوستم  شتم و به   یلیرنز خبود رنگ ب دیبرنزمو بردا
رم س یبود ..شال سبزمم رو یامد به لبهام تنها برق لب زدم همون کاف یبهم م

شال ب سو رونیانداختم ..الو موهامو کج از  شتم .. شک ییگذا ه ب مویشرت م
 یها شکف ختمیداخلش ر لمویبرداشااتم ووساااا مویکمرم بسااتم کوله خاک
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اد که نگاهم به دسااتم افت بسااتمیپا کردم داشااتم بند کفش هامو م رزممیکیک
 دستم کرده بودتو محضر به عنوان نشون  نیکه رام ی..حلقه ا

 دمیبه در از اا پر ییایپ یضربه ها با
 همه امدن رونیب ایب یباز که تو در و قفل کرد یان-

شتم و در و باز کردم و از اتاق ب کولمو چه امدم ب رونیامدم ..از خونه ب رونیبردا
 الیبا چشاامام به دن زدنیشااده بودن و داشااتن حرف م ادهیپ ناشااونیها از ماشاا

 گشتم نیرام
شت ههههههه ضله  یت هیکرده  پمیاقا رو باش چه خو سبز که ع سبون  شرت چ

 یاب نیتن کرده بود با شلوار ا دادینشون م یهاشو به خوب
 تفاهم یمرس اوه

 میحرکت کن نیاگه اماده ا- زیکامب
 کردم یطرفشون رفتم و سالم بلند به
 سالم-

 طبش معمول لبخند به لب به طرفم امد ترانه
 سالم خوشگل خانم-
 کردم یتک تک بچه ها احوال پرس با
 ارث باباشااو کنهیندونه فکر م یکی کنهینگاهم م ینجوریچرا ا نیرام یوا یا

 خوردم
 شد رید میافتیبهتر راه ب- نیرام

 امیمن با ترانشون م نیرام-روشنک
 سوار شو لدایباشه ..-
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ش سوار ش یشدم ..وقت نیرام نیما ست و ما شد در محکم ب شن  نیسوار  و رو
 بچه ها راه افتاد نیکرد و پشت ماش

 گفت یکنترل شده ا یول یعصب یصدا با
 ؟ یکه تن کرد هیچه مانتو نیا-
 خودم نگاه کردم مانتوم که اشکال نداشت به
 ؟ هیمگه چ-
 یمانتو نداشت نیکوتاه تر و تنگ تر از ا-

 شنیم یکه عصبان زایمردم به خاطر چه چ زای.. چه چ واااااا
 گفتم یکالفگ با
 یامروز و برام زهر نکن شهیم-
لد دیهمتون ه اور امیمن نم گفتیبود که م یک دونمیاوهو ..نم-  دی..فقط ب

 دیناز کن
 داره یریاصال خوددرگ نیا

س یخودت.. من اگه بخوام ناز کنم حداقل برا یبرا یگیم یچ-  نمکیناز م یک
استفاده  تیازش نها خوامیکه ارزششو داشته باشه .. در ضمن حاال که امدم م

 خراب بشه یانابعال یرو ببرم و دوست ندارم روزم با چرت و پرت ها
شما ب یحرفا گهیهههههه ..حاال د- ضمن   یکنیاا م یمن چرت و پرته ..در 

 یناز کن یکس یبرا
ز ا شااتریپاتنو ب گهید پوشاامیم یکه من چ نیکم نه ..اصااال شااما چکار دار-

 دراز نکن متیگل
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 دیکش یبلند داد
 خوام صداتو بشنوم یساک شو نم لدای-
 یکه صدامو نشنو ریخب گوشاتو بگ-
 حرص گفت با
 اگه درستت نکنم ستمین نیرام-
 برو بابا-

صدا مویهندفر شتمو  شم گذا شرو  ادیاهنگ و تا اخر ز یداخل گو کردم ..تا 
 حرفاش نیبا ا ارهیو نشنوم واقعا حرص ادم و در م نیرام یورا
 ..خودمو به ترانه و روشنک رسوندم میشد ادهیپ نیاز ماش نکهیمحض ا به

 تر برو واشی یان- ترانه
 دمیهام کش هیپاک و به ر یولع هوا با
 تا اخر برم باال خوامینباشه من م یخوب نیهوا به ا فیح-

 کنهیفعال ..اقاتون داره صدات م ایکوتاه ب- روشنک
 ؟ هیاقام ک-

 دیخند زیر زیر ترانه
 گهید نیرام-

 زدم یمصنوع لبخند
 اهان-
 رفتم نیطرف رام به
 یبله چکار دار-

 محکم گرفت دستمو
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 یریخودت م یو برا یانداخت نییسرت و پا هیچ-
 بود که احساس کردم االنه که دستم بشکنه یدستم به حد یدستش رو فشار

 ..دستم شکست نی..رام یا-
 دستمو ول نکرد یدستشو کم کرد ول فشار

 میکرد یحرکت م یحرف چیبدون ه هیبق سریپشت  نیو رام من
 میبعد بر میبخور یزیچ هی میستیبچه ها من گرسنمه ..خب با- کاوه

مه خل  ه قت کردن ..هر کس از دا  اوردیدر م یزیکولش چبا نظرش مواف
لند ب یاورد و با صدا رونی..روشنک دست کرد تو کولش و از داخلش ظرفس ب

 گفت یو حالت بچه گانه ا
 مورد عالقه خودم یاوووووووووم ..غذا-

 ؟ خورهیم نویصبحانه ا یروشنک اخه کس -رایالم
 با حالت چندش دماغشو امع کرد بعد

 میدوست دار یلیکه خ نیمنو رام نیخب شما نخور-روشنک
 ستمیوسط ادم ن نیکه کال ا منم

روشاانک در ظرف وباز کرد  یاورده ..وقت یشااده بودم که روشاانک چ کنجکاو
 امد ..ناخود اگاه دستامو الو دهنم رفت رونیغذاش ب یبو

بلند شدم و خودمو از بچه ها دور  نیبا سرعت از کنار رام اوردمی..داشتم باال م
 کردم

 سرم امد پشت نیرام
 شده ؟ یچ لدای-
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مزخرف  یاز بچه ها دور شدم و اون بو یبه حد کاف یاوردم وقت یباال م داشتم
شتم ..رام ستامو از الو دهنم بردا منو به طرف خودش برگردوند و با  نیرفت د

 بهم نگاه کرد زدیتوش موج م یکه نگران شیعسل یچشما
 ؟ کدفعهیشد  یچ-

 بعدا مسخرم کنه اتو دستش بدم که خواستمینم
 افتاده بود نییفک کنم فشارم پا یچیه-

 با دو به سمتمون امد ترانه
 حالت خوبه ؟ یان-

 افتاده نییفشارش پا- نیرام
 بهم داد یشکالت ترانه

 بذار تو دهنت-
 شمیخوام االن خوب م ینم-

 شکالتو از ترانه گرفت و به زور تو دهنم گذاشت نیرام
 سرت باشه یزور باال دیتو حتما با-

 دستش بود به سمتم امد یکه لقمه بزرگ یدر حال روشنک
 یشد ینطوریا یحتما گرسنه ا یان ایب-

 نمیبب ویم دیبا یمن نخوام تو به من محبت کن یعنیگرد شاااده بود .. چشاامام
 ..باز حالت تهو بهم دست داد ..دستمو الو دهنم گرفتم

 روشنک.....-
تو دهنم مانع از حرف زدنم شد شت  یعیه بدم ..هجوم ماحرفمو ادام نتونستم

 کردم ..حالم بهم یمعده ام و خال اتیبود رفتم و محتوا یکیکه اون نزد یسنگ
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وفت  دادیپشتم قرار گرفت و اروم اروم ماساژ م یرو ی..دست محکم خوردیم
 گفت یبا نگران نیمبهتر شد از سر اام بلند شدم و بع عقب برگشتم .را حالمی

 چت شده؟ یتو که خوب بود لدای-
 یم حتممرگ ندفعهیا شدیم کمیاگه نزد یعنی ادیروشنک باز داره به طرفم م دمید

 بود با التماس گفتم
 نجایا ادینذار روشنک ب نیرام-
 چرا ؟-
 ادیتو رو خدا نذار ب-
 باشه-

نک رفت نم نیرام مت روشاا فت ول یچ دونمیبه ساا به  یبهش گ فک کنم 
 روشنک برخورد و با قهر رفت

 دوباره به طرفم اومد نیرام
 مارستانیببرمت ب دیبا میبر ایب-
 حالم خوبه خوادینم-
 دیدو تا دستاش بازوهامو چسب با
 یشد ینجوریا یچ یبرایبگ  یخواینم-
 نداشت یا دهیفا یپنهان کار گهید
 من من گفتم با
 .. زهیخب ..راستش ..چ-
 !! لدای؟  هیچ-
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 هوف-
 نگاهمو بهش دوختم اشک تو چشمام امع شد تیمظلوم با
 مخصوصا از بوش ادیبدم م یمن از ماه نیرام-

م بود گوشااا کیزد که نزد یچنان قهقه ا قهیبا تعجب نگاهم کرد بعد دودق اول
 کر بشه ..لجم گرفت

 حرفم خنده دار بود یدرد نخند کجا-
 داشت نخنده گفت یشکمش گرفته بود و سع یکه دستاشو رو یحال در
 خنده دار شده بود افتیحرفت خنده دار نبود ..ق-

اش زدم که اخم  نهیبه س یخودت خنده داره ... مشت افهیشدم ..مرک ق ناراحت
ششی..ا مونهینگفت .. قول م ش ش سش سفت بود  ست من درد  نشی..چقدر  د

 اومد
 خودت خنده داره افهیق-

شو صورتامون صو کینزد صورت صله   هیبود ..ن شتریسانت ب کیرتم اورد ..فا
 گفت یابروشو باال انداخت و با بدانس یتا
 یهان یشیاذاب تر م یشیم یعصبان یدونستیاااااااااااااان ..م-
 کنمیم تیحال یکنیم تیمنو اذ شعوریب

شمام ر طنتمویش تمام شوه و طناز ختمیتو چ صوص خودم بود  ی..با ع که مخ
لبامو غنچه کردم دسااتمو باال اوردم و با ساار انگشاات صااورتشااو نوازش کردم 

 ..سرمو کج کردم
 ..پس به نظرت من اذابم یهان-
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ته و نداشاات الب یکار نیهنگ کرده بود ..فک کنم از من توقع چن نیرام چارهیب
هر  امدمیم که من ییها یو اون عشااوه خرک کردمیکه من م ییبا اون نگاهه ها

 حالش شدیبود بدتر م یک
سمت لبام اورد خندم گرقته بود ول اب شو به  شو قورت داد ..لبا  خودمو یدهن

نان چ یبردم ول کیلبامو نزد دنیب*و*سااکنترل کردم مثل خودش به نشااونه 
 200انگار برق  چارهیب دیگرفتم که ساااه متر از ااش پر نشییاز لب پا یگاز
 بهش وصل کردن یولت
 ابرومو براش باال انداختم یتا هیزدم و  یبهت نگاهم کرد پوزخند با
 ینکن یهان یالو بر ندار و هان ویمن تر یبرا گهید-

 بهش زدم و ازش دور شدم یچشمک
 پسره پرو ..سواستفاده گر فکر کرده شهر هرته هههه

شتن حرف م بچه شده بود و دا شون تمام  صبحان شنک ناراحت  زدنیها  ..رو
اه اقرار ر نی..فک کنم بهتر اوردمیاز دلش در م دینشسته بود ..حاال با یگوشه ا

 کنارش نشستم و دستمو دور شونه هاش انداختم قتیبه حق
 دست خودم نبود خوامیروشنک معذرت م-
به زم یزیچ با کفشااش رو نینگفت ..نگاهش  خاک اشااکال مبهم  یبود و 
 دیکشیم
مخصوصا از  خورهیبهم م یاز ماهراستش من حالم  دیروشنک اونم ..ببخش-

 بوش
 لپاش زدم یرو یا هب*و*س
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 گهیببخشد د-
 سرشو باال اورد و نگاه خندونشو بهم دوخت کدفعهی

 کردم گهیفکر د هیمن  یگفتیخب از اول م-
 یچه فکر-

 نیخند زیر زیکرد به ر شروع
 ولش کن نگم بهتره-
 نه بگو-
 کشمیاخه خجالت م-
 یحتما بگ دیپس با-
 یدار اریو و یخب من فکر کردم حامله ا-

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بابا ..به اان خودت من داداشتو  الیخ یم ..ب اان
 که ازش حامله بشم نیچه برسه به ا دمیب*و*سن
 محکم بهش زدم یپس گردن هی

 ظالم یزنیاخ چرا م-
 ایوحشتناک کرد یفکرا نیدفعه اخرت باشه از ا-
 دیخند طنتیش با
 دوست دارم عمه بشم نقدری..من ا هیفکر قشنگ یلو-

 دنیچم غره رفتم که روشنک شروع کرد بخند هی براش
 ی..چ رنیعروس و خواهر شااوهر مثل کارد و پن میبود دهیما که شاان - اریسااام

 شما دو تا در گوش هم نیگیم
 در مورد عمه....-روشنک -
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اه ر یزیبود ابرو ر کیدهنش گذاشااتم ..خاک بر ساار نزد یدسااتمو الو یفور
 بندازه
 کردم یمصنوع خنده

 میگفتیدر مورد عمه من م-
 نیزدیکه در موردش حرف م هیوا حاال مگه عمت چ- رایالم

 هیمقدار شخص هی..دوما با عرض پوزش  هیو نه و ک هیاوال چ-
 بلند زد زر خنده روشنک

 هیشخص یلیاره خ-
 .. درد
 خونه میمن مگم بر - فراز
 ؟ یزدیحرف م یساعته با ک هی یخونه ..تو داشت میفراز هنوز زوده بر - ترانه

 اخه-
 گهیراه نباش د مهین شی.. فراز رف یاخه چ- ترانه

 به سمتمون امد یاد افهیبا ق نیرام
 میحش با فرازه بهتره بر کنمیفکر م-

 یبرج زهرمار شد نیچته ..چرا ع گهیتو د -اریسام
 دیداخل موهاش کش یکالفه دست نیرام
 مارستانی..بردنش ب ستیخوب ن دیاالن مامان زنگ زد گفت حال اقا سع-

 و محکم به صورتش زد دیکش یابغ بلند ترانه
 شده ؟؟ یخدا مرگم بده ..حال بابام بده ...؟؟چ یوا-
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االن حاش  یترانه اان مامان زنگ زد گفت حال بابات بهم خورده ..ول -فراز
 خوبه

 مینکن بلند شو بر هیانه گرتر-اریسام
 میایما هم ب نیکجا صبر کن -زیکامب

 به خاطر ما .... ستینه شما الزم ن - اریسام-
 که تو صداش بود گفت یشگیو تحکم هم تیبا همون اد نیرام
 میگردیهمه با هم برم-
 میامد نییو از کوه پا میامع کرد لمونویسرعت وسا به
 بود یعجب قلقله ا مارستانیراهرو ب تو

 ایبود سرمون امد خدا ییچه بال نیا -خانم  الهام
 کردیاون داشت ارومش م الهه

 ینجوری..نکن با خودت ا شهیالهام ان شالله خوب م-
 مامان بابا کجاست - ترانه
 محکم زد تو سرش کردیم هیکه گر یدر حال الهام

 کننیدارن عملش م یتو اتاق عمل اورژانس-
 محکم به صورتش زد ترانه

 شده حال بابا که خوب بود یچ-
 حالش بد شد کدفعهی نیشما که رفت-

 داد رفت و بهش اذکر کشینزد مارستانیکردن ..پرستار ب هیکرد به گر شروع
تمامواودم دعا کردم که حال پدر ترانه خوب بشااه ..در اتاق عمل باز شااد و  با

 امدن دکتر همه به سمتش هجوم بردم رونیدکترش خارج شد ..به محض ب
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 دکتر حال همرم چطوره-الهام
ز تر رفتم اما ا کی..نزد دمیشاانیدکتر نم یقدر شاالوغ کرده بودن که صاادا نیا

من ...خودش بود ..چقدر  یشدم ..اوه خدا خکوبیسر اام م دمیکه د یزیچ
 الغرر شده بود

 دیرسیبه گوشم م صداش
 االن حالشون خوبه یبود ول یشما نگران نباشد ..عمل سخت-

تونسااتم قدم از قدم بردارم ..پس چرا ..چرا به من نگفته بود ..دلم براش  نمب
هوا  ینگاهمو حس کرد که ب ینیشده بودم فک کنم سنگ رهی..بهش خ دیکشیم

 سرشو به طرفم چرخوند
شوک بود از چ انگار سالن ب دهیکه د یزیاونم تو  ستانیبود .. ش مار ده ساکت 

 زدینم یحرف یکس گهی..دبود 
 گفت میو مال اروم

 دیاناه-
 ادیگونه هام فرود ب یبود تا اشک تو چشمام رو یکلمه کاف نیگفتن هم فقط
و گرمش فر آ*غ*و*شتو  دمید امی..تا به خودم ب دینگاهها به ساامتم چرخ تمام

 شدیم کرده بود که فکر کنم استخونام داشت خرد مب*غ*لرفتم ..انقدرمحکم 
مام دلتنگ کردمیم هی..گر خاطر ت به  ها ی.. عذاب  مام  خاطر ت به  که  ییهام 
 اهنگامدم و  رونیش بآ*غ*و*شاز  کردمیکه تحملش م ی..به خاطر دور دمیکش

 به شدوختم سمویخ
 باخبر شم دینبا ییایم یشدم که وقت بهیغر نقدریا یعنی-
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 کرد یو تک خنده اروم دیکش لپمو
شمات ب یمنفدا یاله- شه عز یوقت بارون چیشم که هاون چ ش ببخ زکمینبا
 شد یعجله ا یلیخ

 با عض شد حرف تو دهنم بمونه نیرام یعصب یصدا
 چه خبره نجایا-
شما نیصحنه رو به رو نگاه کردم اوه ... رام به شت نگاهمون  یبرزخ یبا چ دا
 فتهایدعوا راه م هی نجاینزنم االن ا یاگه حرف دمیالهه اونبماند د گهی..د کردیم

 ستادمیبا دستم صورتمو پاککردم و روبروش ا
 رفت ادمی یتو شوک بودم که معرف نقدریا خوامیمعذرت م-

 توقع دشات شهینم نیاز ا شتریها ب یالبته از خارا- رایالم
که بهم انداخت شاادم تا خواسااتمحرف بزنم ارشااام با همون  یا کهیت متواه

 گفت یشگیابهت و غرور هم
 دیهستم برادر اناهارشام رادمهر -

 همشون از تعجب باز مونده بود دهن
 خودشو امع و اور کرد و به ارشام دست داد عیسر نیرام
 نشناختمت ارشام اان خوامیمعذرت م-
 ستین یبه عذر خواه یازین کنمیخواهش م-

 دیهست یشما برادر ان یاد-نایارم
 بله-

 با تعجب گفت نایارم
 نیاخه ... مگه شما فرانسه نبود-



wWw.Roman4u.iR  162 

 

 امدم رانیبه ا یپزشک ناریسم یشد . برا یسفر فور هیخب  یبله ...ل-
دختره پرو اواب پش بده .. اخه به تو چه که داداش من  نیبه ا دیارشااام با چرا

 امده یچ یبرا
 یلباستو عوض کن یبر یخوایارشام نم-

 به خودش انداخت ینگاه ارشام
 اره حتما ..با ااازه-
 از بازوم گرفت یشگونیرفتن ارشام روشنک به سمتم امد و ن با
 یییییییییا-
 یکرد یچرا رو نم یداشت یخوشگل نیتو داداش به ا یان-

 مامان چکارت داره نیروشنک برو بب- نیرام
 کار دارم یخوام .. من با ان ینم-
 برو یعنیبرو  گمیم یوقت یخواهر-
 امیباشه ها ...زود م اهیاز نخود س یخبر مارستانیکنم تو ب یفک نم یاها ول-

 بهم زد و به طرف الهه اون رفت یچشمک
 یدوستش دار یلیخ-
 ؟ ویک-
 گمیارشام و م-

 ن پ .... داداشمه هاااااااااا پ
 خب معلومه-
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شام انگار  یزیچ گهید شتم باهاش بحث کنم ..با امدن ار ست ندا  هینگفتم دو
لوار شده بود ....ارشام با کت و ش شتریکرده بودم و اعتماد به نفسم ب دایپ یحام

شگ شک دیسف رهنیو پ یم شنگ یو کروات م سمتمون امد لبخند ق  یبراقش به 
 زد و رو به الهام گفت

شد ..بهتره بر یزینگران چ- ستراحت کن دینبا س دیخونه ا سرون تو   یفعال هم
 به بخش شنیهم منتقل م گهیهستن .. تا دو روز د یبستر وی یس
 دکتر یازتون تشکر کنم اقا یدونم چجور یواقعا نم-
 انجام دادم فمویمن فقط وظ ستیبه تشکر ن یازین -

 متواضعانه پاسخ گو بود شهیهم از ارشام تشکر کرد و ارشام مثل هم اریسام
 سمتم امد و کنار گوشم گفت به
 مادر شوهرت کدومه-
 یچکارش دار-
 وتو بگ-
 سمت الهه اون اشاره کردم به

 میگرفت و به طرف لهه اون رفت دستمو
 ایسالم خانوم بزرگ ن-
 سالم پسرم-

 مهربون شد نقدریا هویاون چرا  نالههیا وااااااااااا
 داشتم یخواهش هیراستش ازتون  ایخانم بزرگ ن-
 دییبفرما-
 چند روز که اران هستم کنار خواهرم باشم نیا نیخواستم اگه ااازه بد یم-
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 عاشقتم یعنیارشام  یییییییییییییییییوا
 گهیم یچ نمیبه دهن الهه اون بود که بب نگاهم
 زد یلبخند

 نیمهمان ما باش نیهست رانیمدت که ا نیتو ا شمیخوشحال م یلیخ-
 شده باشه وا رفتم یکه بادش خال یبادکن نیع
 دمیروند یوقته که ان یلی...راسااتش چون خ میشاا یمزاحم شااما نم گهینه د-
 باهاش تنها باشم البته اسارت نشه خوامیم
مشااخص بود بهش برخورده ..خب  دادیالهه اون نشااون م افهیطور که ق نیا

ستش  میتنها باشا میخوایم گهید گهیراسات م ..حاال اگه گذاشات دو روز از د
 مینفس راحت بکش

 دست شوهرشه ارشی..اخت ستیبا منن یارانیاخت یول نیهر اور راحت-
گه ا کنهیدسااتش باشااه ..غلط م ارمیکه اخت نمی... مگه من برده رام یچ یعنی

 ااازه نده
 گفت یبا لحن بامزه ا ارشام

 ؟ نیدیاان ااازه م نیرام-
 کنمی..تو رو خدا بگو اره خواهش م یحرف بزن لعنت ده

 دیکش شونشیپر یتوموها یدست نیرام
 باشه-

 یااااااااااااان ... ذوق کرده بودم اساس یاانم
 دستمو گرفت ارشام
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 .. میکن یپس با ااازتون ما رفع زحمت م-
شحال بودم حت نقدریکه ا منم شون خداحافظ یخو شام  یباها هم نکردم و با ار

 همگام شدم
 میمشسته بود یتاکس تو
 ارشام-
 اانم-

 بود طونیش یلیاروم بود ..برخالف ارسام خ شهیاانم ... هم شهیهم مثل
 ؟یقر شدم*س*تاالن کجا  گمیم-
 گهیتو هتل د-
 خونه من میو بردار بعد بر لتیوسا میپس اول بر-
 دیطرفم برگشت و نوک دماغمو اروم کش به
 خواهر کوچولو یمگه تو خونه دار-

 پس زدم دستشو
 ستمیکوچولو ن گهی..در ضمن من د ادیائه ارشام نکن بدم م-
 قالب کردم نمیس یبه حالت قهر دستامو رو و
 نه من یبکن نیرام یبرا دیناز و با نیاالن ا یخواهر-
 گفتم یفور یحالت دفاع با
 ارشام-
 گهید گمیخب راست م-
 ستمیمن اهل ناز کردم ن یدونیتو که م رمینخ-
 دل برادر زیعز یبر منکرش لعنت ..حاال نگفت-



wWw.Roman4u.iR  166 

 

 دل خواهر زینگفتم عز ویچ-
 الو اورد دهیکرد و لباشو با حالت کش یخنده ا تک

 خونه ....-
 باالانداختم یا شونه

 خودم خونه گرفتم یبرا-
 تعجب گفت با
 یدیخر-
هنوز مورد اسااتفادم قرار نگرفته ..چون همش خونه  ینه بابا اااره کردم ول -

 هستم نشونیرام
 خودش رفت یدکردو دوباره تو الد ا یاخم

 رانیبه خاطر تو امدم ا شتریمن ب یان-
 میکنیخونه در موردش صحبت م میممنون بذار بر-
 امر امر شماست بانو یاوک-

س الو ساب کرد و با هم وارد هتل  هیو ارشام کرا میشد ادهیپ یهتالز تاک رو ح
 میشد

 اریامع کن ب لتویارشام بپر برو وسا-
 نیبش یتو برو تو الب امیباشه االن م-

 به طرفش گرفتم و تکون دادم زیام دیبه حالت تهد دستمو
 گفتنه باشم ایایسه ساعت بعد ب یارشام باز نر-
 امیراحت زود م التینه خ-
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شد به الب یوقت سور  سان سوارد ا شام  س یکی یهتلرفتم و رو یار ش تم از مبال م
شام طول م ی..م ستم کار ار شهیدون صد تا دختر  شیشگی..عادت هم ک بود از 

 گهی.خله د. دیرس یبره قبلش به خودش م خواستیم ییدستشو یبدتر بود حت
.. 

 مشغول کردم میدادم و خودمو با گوش کیقهوه و ک سفارش
 ییبازم قهوه ها یقلوپ ازش خوردم ..خوب بود ول هیقهوه رو گرفتم و  فنجون

گذاشااتم  زیم یو رو..فنجون  دادمیم حیو ترا کردمیرو که خودم درسااات م
 دمیاشنا ..چند دفعه بو کش یبو هی.. امدیداشت م ییبو هیبردم  میسرمو تو گوش

بدم  صیتشاخ تونساتمیم یمتر کیعطرشام از  یشانا بود ...حت یلی..بوش خ
احساااس کردم که بهم  یامد ..وقت یقدم هاش م ی..چشاامامو بسااتم ..صاادا

 دمیبه طرفشاابرگشااتم و از سااراام بلند شاادم و پر یشااده فور کینزد یلیخ
 ش ..دو تا ماچ گنده از اون لپاش گرفتمب*غ*ل

دم من بو نیبازم شکست خورده بود ..بازم من اول حسش کردم ..بازم ا چارهیب
 کردم رشیکه غافلگ

 دیصورتش کش یرو  دستشو
 صد دفعه نینکن ا میتف مال دیاه اناه-
 انه گفتمامدمو بدانس رونیش بب*غ*ل از
 دخوایدلم م یکه گوش بده ..داداش ارسام خودم هیک گهیتو بگو هزار دفعه د-
که  یهنوز همون خل نکهیمثل ا رینخ ی..ول یادم شاد یفکر کردم شاوهرکرد-

 یهست یبود
 تو سرش زدم یکی
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 یسرت هم سانمن ری..خله ... خ یاگه من خل باشم توام خل-
 گفتم خودمم خندم گرفت یچ

 کنار گشوم گفت اروم
 یشیم یاگه من بگم غلط کردم راض-
 باال انداختم ییابرو یبدانس با
 یبلند بگ دینچ با-
 گمشو بابا-
 !!!یهااااااااااااااا-
 دیو ترس دیسه متر از ااش پر دمیکه کش یبا ه چارهیب

 ؟؟قلبم اومد تو دهنم هیچ-
 ؟؟؟ به ارشامبگم یدیبه بابا فحش م-
 بگو یبگ خوادیکه دلت م یبرو به هر خر خودتیبرا یگیم یچ-
شو الو ب او ست ستاده بود د سرش ا شت  شام پ به  شینیاوه کارش زار بود ..ار

 نگو یزیچ یعنیعالمت سکوت نگه داشت ..
 مجکم به ارسام زد که منم دردم امد یپش گردن هیکرد  یمصنوع اخم

 میدو تامون با هم گفت هر
 اخ ..دردم اومد-

قل م- ارساااام حدا گه  گه نم یبزن یخوایداداش بزر  یدونیارومتر بزن م
 ادیقولمدردش م

 رفتم یتو دلم قربون صدقش م دادمیکه گردنمو ماساژ م یحال در
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به فکر منه  یگلم بشاام ..خودشاام دردش امده ها ول یداداشاا یمن فدا ییاله
 ی..ناز

 گ و نداشتمبرادر بزر هیوقت بود احساس  یلینه دلم خنک شد ..خ - ارشام
 یثابت کرد تویاالن مثل بزرگ-

 تکون داد یسر
 ؟ میها..خب بر هیما نیتو هم یزیچ هی-

 که از هتل موندن حالم بهم مبخوره میبر- ارسام
تو خونه  یچیاز خجالت اب شاادم ه ی..ول میارسااام و ارشااام به خونم امد با

شتم برا سمون به خر نیهم یندا سا میرفت دیباز هر   هیهت ازمونویمورد ن لیتا و
به خونه الهه اون برم مجبور  لمیبردن وسااا یبرا خواسااتیچون دلم نم میکن

و کردن ..ت سابهمه رو ح یگرام یشدم چند دست لباس بخرم که البته برادرا
 سه تفنگدار ..من وسط ارسام و ارشام هیشب میشده بود میرفت یکه راهم ابونیخ

خواهر و  دیفهم یو نم دیدیمارو م یخنگ بود هر کساا شییخدا رفتمیراه م
 میبود هیاندازه به هم شب یچون ب میبرادر

بخش ..به هر سه تامون خوش گذشته بود  ل*ذ*تروز گذشته بود ..دو روز  دو
 میبود رونیو شام و ب میرفتیم رونی..هر روز ب

مدت به  نیکه چقدر تنهام ...چقدر تو ا دمیفهمیکه بودن تازه داشااتم م حاال
ندم ..ول خانوادمو رنجو قدر هم خودم هم  هدف  یخودم ظلم کردم ..چ من 

 دود شه بره هوا دمیکه کش ییهایسخت  نیخواستم تمام ا یداشتم ..نم
ت و مقاال کردیارشااام داشاات با لو تاپش کارم میتو خونه نشااسااته بود عصاار
شو رو کردیو مطالعه م یپزشک شه ها سامم طبش معمول نق لو کرده و زیم ی..ار
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مش دو روز ه نیدو تا تو ا نیبود سرش به کارش گرم بود ..منم شده بودم نوکر ا
 میبمونامروز قرار بود خونه  یول میبود رونیناهار و شام ب یبرا

 موهام فرو بردم و کلمو کج کردم و سرمو خاروندم یدستمو تو هی
 داشت دیاشپزخون اپن بود و قشنگ به سالن د چون
 تو اشپزخونه یبسه ...شپش پر کرد یاو-ونداد
نداد ناختم تنش م یو م و  یفور مردیم ختیریروز کرم نم هیاگه  دیخاریشاا

ما از اونجا مویدمپا به طرفش پرتاب کردم ا پام در اوردم و   شاااهیکه هم ییاز 
 ییاونجابود و البته از زیم یکه رو ییچ وانیافتضاح بود خورد به ل میرینشونه گ

 تخینقشه ها ر یبرگشت و رو ییچا وانیبودم  یکه فوق العاده ادم بد شانس
شت خ یونداد برزخ افهیخدا کارم تمام بود ..ق ای روش  یلیشد ..خب حش دا

 رونیبود ب واراشااپزخونهیام به د هیکه تک یدر حال واشی واشیکار کرده بود ..
 امدم

 ..فک کنم با سشوار .... زهیهوم ..چ-
 خفه شدم دیکه کش یداد با
 کشتمت ..فاتحتو بخون دیاناه-
و با دو به طرف ارشااام رفتم که از بخت بدم زنگ خونه  دمیکشاا یبلند غیا

ما کالفه شده  یغایا غیکه از ا یهمون موقع به صدا در اومد و ارشام در حال
ش چرهیبه من ب ییاعتنا نیکه کوچکتر نیبود بدون ا سر ااش بلند  د و بکنه از 

 به طرف در رفت
 یگرگ تنها گذاشت نیارشام خدا ازت نگذره که من و با ا یا
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بدو ..ه یه حاال بدو ..ه یمن  نداد  نداد ا غیمن ا یو بکش  غیبکش ... و
شو  یاهش م هیکرد و با  یزی.. ونداد دور خ میدیدویم زیدور م ست خود خوا

و به طرف در رفتم که مجکم خوردم به  دمیکشاا یبلند غیبهم برسااونه که ا
 چنگ زدم رهنشویشدم و پ میضربه شدم و پشت سرش قا الیخ یارشام ..ب

 کشه یاالن منو م نیکارو نکردم ..ا نیارشام تو بهش بگو من از قصد ا-
 ساکتشدم ..نگاهم با ال اوردم یدختر زیر زیخنده ر یصدا با
 ..ائه ونداد چرا ساکت شده ستادهیارشام که اونطرف ا وا

همون طور که پشتش بودم  دمیکه من بهش چسب هیک نیپس ا یهااااااااااااا
صورت کج از کنارش ب سرمو به  شو گرفته بودم  س ف اوردم و به طر رونیو لبا

 صورتش نگاه کردم
 که دختر ناقص شد رفت ییکجا ییرو زدم از نوع ناقصش ..بابا سکته

همون پوزخند پتک بشااه بخوره تو  یکه اله شیشااگیبا اون پوزخند هم نیرام
 کردیسرش داشت نگاهم م

 اون یتموم شد داداشم ان-
شتم دختره خ یصدا شنکبود به طرفش برگ ش یسر خجالتم نم ریرو ه الو ک

شام از ا صبر کن بب یبلغور م اتیچرند نیدادا صال ا نمیکنه .. چکار  انجیا نایا
 کنن یم

 امدم رونیب نیامپشت ر از
 دیخوش امد یلیسالم خ-

 بود که من گفتم یچ نیا االن
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شام صال تعارف نکن نیرام دییبفرما - ار شنک نیاان ..منزل خانومتون ا  ..رو
 دییخانوم بفرما

 و روشنک به طرف مبل ها رفتن و نشستن نیارشام رام یتعارف ها با
 ستادهیونداد و حواب رفته ..همون اور سر ااش ا افهیق

شپزخونه رفتم و مثل گل دخترا که هم به شت که البته تا  شهیا شو دا مامانم ارز
و به  ختمیخوش رنگ ر یینشاااده بود چند تا چا دایارزو در من هو نیکنون ا

ازم گرفت و تعارف کرد  ینیبردم ارشااام از ساار ااش بلند شااد و ساا ییرایپذ
 ..کنار ارشام نشستم و بلند داد زدم

 یامع کن ابرومونو برد لتویوسا نیا ایونداد ب-
 دوخت نیاون اخم خوشگلش به سمتم برگشت و بعد نگاهشو به رام با
 دییشما نیرام-

شااده  یرتیاان دادشااام غ یدوسااتانه بود ..اانم ریغ یلیاوه لحنش که خ اوه
 نجایاز ا و ریبگ قشااوی.. برو  ری..بزن تو براکش ..حالشااو بگ یونداد نی..افر

 رونیپرتش کن ب
 بله-
 دیونداد داد کش کدفعهی

شوهر- ست یتو چه  ست زنتو بگ ایب یه د برش دار ببرش ...نگا نگا ..گند ز رید
 به کارم رفت

با  ریحرفش همه زدن ز نیباا داشااتم نگاهش  ظیاخم غل هیخنده از من که 
 بود که خودش حساب کار دستش امد یاد ی..نگاهم به حد کردمیم
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 گفت یدسپاچگ با
 گمیدارم م ینبرش ...اهههه اصال من چ یخوا یم گمی.خب ... م زهیخه چائ-
 چشما بچه هات لوچ بشه یاله ینگاهم کن ینجوریا گهیبار د هیاگه  لدای

ارن بردر د گ*ن*ا*هاقا ونداد  نیریزبونتونو گاز بگ- دیکش یبلند غیا روشنک
 زاده هام

 اانمممممممممم..برادر زاده هات ..مگه داداشت چند تا بچه داره-
 ازش گرفت یاورد و گاز اروم رونیزبونشو ب یشیبا حات نما ونداد

 ؟؟!! گهیگاز د نمیا ایب-
 دیزنیاصال مو نم دیهم هیچقدر شب- روشنک

که خواهرم از دسااتت  یکنیکارارو م نیخب هم یچرا ام کرد نیاقا رام- ونداد
 هیرفرا

 ششششی..ا نی..اونم با ا هیشوخ یدهنتو ونداد مگه االنجا رنیگل بگ یا
 چشم غره به ونداد رفت و با همون لبخند گرمش گفت هی ارشام

 کنهیم یونداد شوخ نیریبه دل نگ-
گ بود که زن یاگه فرار هیاز من فرار لدایگفته  ی!! ونداد اان ک یشوخ - نیرام
 دلم برات تنگ شده نجایا ایبه من بگه ب زدینم

 زنگ زدم که خودم خبر ندارم یسه متر باز موند ..من ک دهنم
 گشاد شده هم زمان گفتن یو ارسام با چما ارشام

 ؟؟؟؟؟؟؟ امکان نداره لدای-
 چرا ؟؟-روشنک -
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سمیکه من قولمو م ییتا اا -ونداد شه یاگه دلش برا نیا شنا  مامانمونم تنگ ب
 ببلم یبراتتنگ شده ب دلم گهیبکشنشم بهش نم

 به ونداد دوختم و تو دلم گفتم مویعصب نگاه
 یبریمنو م تیثیخفه شو لطفا االن ح-

و روشاانک از کارش تعجب  نیدهنش زد که رام یهوا محکم رو یخلم ب اون
 کردن

 شمیخفه م یباشه خواهر دیببخش-
 تکون داد یکرد و سر یخنده ا ارشام

 دارن یدو تا با هم تلپات نیا نیتعجب نکن ادیسر شد ... ز تونییچا دییبفرما-
 سر اام بلند شدم تا به اشپزخونه برم از

 یریکجا م -ونداد
 شام درست کنم رمیم-
 خنده که از خنده کبود شده بودن ریگلم چنان زدن ز یحرفم دو تا داداش نیا با

 با تعجب گفت نیرام
 دنیخند یچرا م-

 گفت هدیبر دهیبر ونداد
 زنگ بزنه اورژانس یکیاز االن  -

شام س نیرام یخوام ول یواقعا معذرت م - ار سا سرت کاله رفته ا  نیا یاان 
ه ب خوادیدرساات کنه اونوقت فکر کن االن م سااتیهم بلد ن مروین هیخواهر ما 
 ما شام بده
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 زدم میشونیرو پ محکم
 ستمیبلد ن یمن که اشپز گهیراست م-
 نشستم نیاولبن مبل کنار رام یرو تیعصبان با
 به من چه دیریبگ رونیاز ب یزیچ هی دیاصال خودتون بر-

 دیدور کمرم حلقه شد و من و به سمت خودش کش نیرام یدستا
 رو دادم پسر خاله شد .... نیبه ا قهیباز من دو دق ایب

 رونیب میریشام همه مهمون من م-
 کنهیچه اور رفتار م دهیبابا ..چاپلوس .. الو داداشام رس نه

ول کن بودن  نای... بهههههههه مگه ا گهیم یچ نمیبه ارشااام انداختم بب ینگاه
 دنیخند یهرهر داشتن م

 اروم کنار گوشم گفت نیرام
 یخور یم یپس به چه درد یستیهم که بلد ن یاشپز-
 بلند بگو یارات دار یگیدر گوش خواهرم م یچ یاقا دادماد دار-
 بود ونداد اون یخصوص-
 ندارم یخصوص نجایما ا -
 میدار گهید-

 رو وهیبدم اومده بود از کنارش بلند شااادم و به اشااپزخونه رفتم ظرف م ازش
مبل بلند شااد و بشااقاب ها رو  یاز رو یرفتم ونداد فور ییرایبرداشااتم و به پذ

 رو ازم گرفت و تعارف کرد وهیگذاشت و ظرف م
 نیبودن ا الیخ یب یبرا ی.. چقدر من و ارم دیرس مورد عقلش هی نیتو ا خوبه

 میخورد یدو تا حرص م
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 گرفت و گفت یاریخ ونداد
 ... یان یراست-

 دیحرفش پر ونیبه م ارشام
 هیاان شغل شما چ نیخب رام-
 یکه ه هیبود ..کنجکاو بودم بدونم کارش چ ییخوشاام اومد سااوال به اا نه

 و خسته کننده ادیگه کارت ز یم کنهیالهه اون ناله م
 ی... بذار حرفمو بزنم وقت یدار یاانب یسااواال نیارشااام تو چکار به ا -ونداد

 نمونده
خه به ا یکدوم خر ا مده  مدرک داده من نم نیاو خب دو  دونمیداداش من   ..

 وسط پرهیم ی..ه هیکارش چ نمیبب ریخفه خون بگ قهیدق
 االن نه ارسام-

به من بگه که ارشااام  خوادیم یشاادم ارسااام چمشااکوک  هیذره به قضاا هی خب
 االن نه گهیو م ذارهینم
 نیبه من بگ نیخوایم یچه خبره ..چ نجایا -

 به خودش گرفت یاد افهیاز حالت شوخ خارج شد و ق ونداد
به درک  یگی..حاال ما رو م یکه تو چند ماهه از ما پنهان کرد یزیهمون چ-
 که بدونه ... دیحش ام نیا یول

 بلند گفت ارشام
 هیونداد کاف-
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 تونسااتمیم یمن چ ینشااده بودن .. ول الیخ ی.. پس اونا هنوز ب دمیفهم حاال
 مشت یفور دیلرز یکمکم کن ... دستامو که م ای... خدا یبهشون بگم ... چ

 متواه نشه یکردم تا کس
... دوباره  دونمیبخشاان .. من م یو بهشااون بگم ... اونا من و نم زیهمه چ اگه

 .. مغرور و سرکش شیچند ماه پ دیرفتم تو الد اناه
 گفتم تیعصبان با
 ندارم یحیتوض چیه -
 به حالت اگه .... یباشه نگو .. فقط وا-

 شده یبپرسم چ شهیم یببخشد ول - روشنک
 یبهتره برگرد یباهام دعوا کن یارسام اگه اومد-
 دیبا هر دو تا تونم بهتره تمومش کن-
 میهر دو تامون ساکت شد دیکه ارشام کش یبا داد-
 یمیبلکه تصم ستیفقط حرف من ن نیا گمیبهت م یدارم الو خود ان نیرام-

 که کل خانواده گرفتن
 ارشام کو کرده بود تیهمه اد نیاز ا نیرام چارهیب

 دییبفرما-
 ااازه کار نداره یان-
..  دنیو فهم زیبکنن .. نکنه ..نکنه همه چ یکار نیبا من چن توننی... اونا نم نه

 .... ایخدا
 دمیکش یبلند غیا
 خودت یبرا یگیم یدار یچ-
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 مارسااتانیدوباره ساار از ب گهیدوساات ندارم چند وقت د یدیکه شاان نیهم-
 یاریدرب

 از خودم مراقبت کنم تونمیمن م -
 ستمیموافش ن لدایراستش منم با کار کردن  - نیرام

که تو مساااا ایب به تو چه  مادر عروس ..اخه  ما  یخانوادگ لیدو کلمه هم از 
 یکنیدخالت م

ساارتش و  یلیخواهر من خ نیا دییشااما یبه بعد مساائول ان نیاان از ا نیرام-
 کله شقه حواست بهش باشه

 نیهم نیبهتر بود ا نیبود امدهیخانوادم .. همون ن نیخاک تو ساار من با ا یعنی
..من که  کنهی.. غلط م دهیااازه اب خوردنم بهم نم یحت گهیبود د ریگ یاور

 کنمیکار خودمو م
 از سر اام بلند شدم تیعصبان با
 کنمیبخوام م یمن هر کار نیخوب گوشاتونو باز کن -

بل کهیز ا ق تاقم رفتم و در و محکم بسااتم ساارمو رو یزیچ ن به ا  زیم یبگن 
 کارا ارشام برام نیا لیگذاشتم دل
ما  کردیم رمیتحق نید ..چرا داشااات الو رامنبو مشااخص  ییزایچ هی... حت

ت اونوق ارهینه اگه کامل از ماارا سر در ب ی... وا کنهیکارو م نیکه داره ا دهیفهم
 دونم ی..م کننیطردم م دونمیچکار کنم .. م

 شونم به خودم اومدم یرو یقرار گرفتن دست با
 به من دست نزن ونداد-
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 یکنیبرخورد م یطور نیا نیچرا با رام یان-
 سرمو بلند کردم یفور

 زل زدم تو چشماش تیبا عصبان و
 نداره ینسبت چیچون دوستش ندارم ... اون با من ه-
من  هیپساار خوب میدونیکه ما م ییتا اا یکه خودت کرد یانتخاب یچ یعنی-

 یزدم تو دهنت تا ادم بش یحرفت دو تا م نیاون بودم با ا یاگه اا
 بفهم من دوستش ندارم ونداد-
چرا  رهیگیعالقه ها بعد از ازدواج صااورت م شااتریکه ب یدونیخودت م یان-

.. تو اول  یبشاا کیبهش نزد یخوا ی..چرا نم یبهش فکر کن یخواینم
 ریبگ میبعد تصم هیچجور ادم نیبشناسش بب

 من چکار کنم یگیم-
و دختر خوب بلندش هیبشه ..باهاش حرف بزن .. االنم مثل  کیبذار بهت نزد-
 رونیب ایب

 دمیبهت نم یقول چیه یخب ول یلیخ-
 نه من .. حاال هم پاشو خودتو لوس نکن یبه خدت بد دیقول با نیتو ا-
شد با شد میهم از اتاق خارج  کرده بود .. نچ  ریونداد ذهنمو درگ یحرفا دای.. 

زاحمه م هیط من فق یو دوست داشته باشم .. اون تو زندگ نیرام تونستمیمن نم
شم م کیبتونم ..اره اگه بهش نزد دیشا یول سر کار ب تونمیب شو بزنم که  رم مخ

 تونمیو نداشته باشم ... نم یازاد نیمن به همون کارمه ...اگه من ا دی.. تمام ام
 رمیو ازش بگ یانتقام ارم دیکنم ..با داشیپ دیبه اتابک برسم ... من با
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روع شاا دیاالن با نیاز هم یان نیبا خودم گفتم افر میشااد ییرایوارد پذ یوقت
 بلند گفتم یکن
 یقراره امشب به ما شام بد یدر بر یتونیفکر نکن م نیرام-

 شد ینجوریا افشیچرا ق نی..ا افشویاوه ق اوه
 زد یلبخند ارشام

 اقا من که رفتم حاضر شم-
 میتو اتاقمون و لباساامونو عوض کرد میدیحرف ارشااام هر سااه تامون پر نیا با

با خودم ن مانتو  مانتو ساابز تن کردم و زودتر از  اوردهیمن چون  بودم همون 
 رفتم رونیهمشون ب

 نینخورد یزیائه شما چرا چ-
 ردهنخو ییتو اتاق سرت به اا یرفت یتو حالت خوبه مطمئن یان - روشنک

 من حالم خوبه خوبه فقط گرسنمه-
ش همه ستوران رفت نیرام نیبا ما سون نزد میبه ر س کمونی.. تا گار  دیشد و پر

 موضع گرفت عیونداد سر نیدار لیم یچ
 تو دهنتا زنمیمخصوص سراشپز به خدا م یغذا یاگه بگ یان - ونداد
 دنیخند زیر زیگرفت و شروع کردم به ر خندم

 چرا اقا ونداد ؟ - روشنک
مخصااوص  یگفت غذا یان ..انرسااتور میاخه دفعه قبل رفته بود - ارشاااام

شپز ب رو  دهیسفارش م یکه ان یزیچ دیونداد هم طبش معمول حتما با ارنیسرا



 181 نگاهت آرامم کنبا 

مخصوص سراشپز دو تا دونه کاهو بود و  یسفارش بده حاال از شانسشون غذا
 امدیخونش در نم یزدی..کارد بهش م جاتیسبز
 کرد یخنده ونداد هم اروم غرغر م ذیزدن ز همه

 نیدار لیم یخب چ - گارسون
 ساعته االف مائه ... هی چارهیب نیا اوخ

 کیشلیمن ش - روشنک
 طور نیمنم هم - ارشام
 یاز گرسنگ میانتخاب کن مرد یان- ونداد

س باز سع یگل کرده بود در حال میبدان شتم لبخندمو پنهان کنم با ناز یکه   دا
 گفتم

 خورم یبخوره منم همونو م نیرام یهر چ-
شما یعجب کرد ولاول ت نیرام شد چ شویش یبعد انگار متواه کارم  هم ب طون

 دوخت ..گوشه لبش باال رفت
 مخصوص سراشپز لطفا یغذا-
س چارهیاز خنده ..ب میدیحرفش پوک نیبا ا یعنیبه هدف .. یاان زد یا ون گار

بود با غر غر  یک عصاابان ی..ونداد در حال میخندیم میکه دار میفکر کرد خل
 گفت

 .. نیاریمنم همونو ب یبرا-
 ترک کرد ... ونداد با اخم گفت زمونویکه گارسون م نیاز ا بعد

 خانوم دارم واست ی..باشه ان دیکن یم یکیزن و شوهر دست به  گهیحاال د-
 پنبه دانه ندیونداد در خواب ب-
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ارشام  کدفعهیسفارشمونو اوردن هر کس مشغول خوردن غذاش شد که  یوقت
 بلند گفت

 بگم یزیچ هی دیمن با -
 دینگاه ها به سمتش چرخ همه

 میمن و ارسام فردا شب پرواز دار -
که تمام افراد حاضر در رستوران به زطرفم برگشتن صدامو  دمیکش یغیا چنان

 تر اوردم و گفتم نییپا
 نیبر نیخوا یکجا م-
 که سرمون چقدر شلوغه یدون یم مونیسر کارو زندگ زمیعز-
 نیمن باش شیپ نیخوا یهفته هم نم کی یحت نینامرد یلیخ-

سام شه که خدارو  یدلمون م شتریب - ار ست دلمون از بابت تو مطمئن ب خوا
 ینداشته باش یمشکل چیفکر کنم ه نیشکر با واود رام

 اروی نیبگم کل مشگل من هم یمن به ک اخه
 راحت باشه التونیمن مراقبش هستم شما خ- نیرام

 زد یید دندون نمالبخن ارسام
 سانیا میکن ریاگه د یدونیاون برامون تنگ شده ..تو که م سانیدر ضمن دل ا-

 کشه یاون تک تک دندونامونو م
 به ارسام زد یپس گردن هیاروم  ارشام

 صددفعه گفتم مامان و به اسم صدا نکن-
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شااادم و  نهیدسااات به ساا کدندهیمغرور و غد و  لدای دیرفتم تو الد اناه بز
 زدم یپوزخند

 رو بکشه که حقته یکیتو  یاگه دندونا-
 تو ی..باز که هاپو شد یزنیمن پوزخند م یاه .. برا-

 سر به سرش نذار- ارشام
شنک شب یزیچ هی یول - رو سته دو قلو و  ست هی..در ون اخالقت یول نیبه هم ه

 نیبا هم فرق داره نه رام یلیخ
 به ما انداخت ینگاه نیرام
 ستهدر-

شتباه نکن - ارشام ش دیاناه یهمن حت نیهر دو تا ع نیا س طنتیتو  ر از ارسام 
 خب االن .... یتره ول
 دیحرفش پر ونیبه م ونداد

 میشد یم دواریبهش ام میکه هاپو شده تازه داشت شهیاالن چند وقت م یول-
 دیحرف هم نزن دیغذاتونو بخور-
 انداختم و شروع کردم به خوردن نیگفتم و سرمو پا تیبا عصبان نویا

 : نیرام
ش یرو ستامو ز دهیتختم دراز ک شته بودم ..تو خ ریبودمو د دائم  ماالتیسرم گذا

 دمیدیکه هر وقت م یبودم دو تا چشم خاکستر یبه دنبال دو تا چشم خاکستر
لکه نه قلبا ب یکه االن متعلش به من بود ول یدو تا چشم شدمیخود م یاز خود ب

تو بهش عالقه  نیرام نهتکون دادم .. نیسااند ..ساارمو به طرف کی یفقط از رو
نو کنه و او یکه مال توئه دست دراز یزیبه چ یکس ی..فقط دوست ندار یندار
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..  دمیند ییبایز نیبه ا یتو عمرم دختر یول ی..اهههههه لعنت ارهیاز چنگم در ب
لباش ...هنوزم که  یخدا موهاشااو بگو ..وا ی..وا زنهیحرف اولو م ییبایتو ز

 دوباره طعمشو بچشم خوادیو دلم م نکردمهنوزه طمع لباشو فراموش 
..من  یهمه ذهن منو به خودش مشغول کرده ..اونم ک نیدختر ا نیچرا ا ایخدا

سرگرد رام ساب نم یدختر چیکه ه ایبزرگ ن نی...  د ص ی..روز کنهیرو ادم ح
دمه ..کالفه ش ترسنیم بتشیکه همه از ه ی..کس شنینفر براش خم و راست م

خودش  نیرام..نه یرو دوساات داشااته باشااه چ یا گهیبودم ..اگه ..اگه کس د
نداره ..پس اون همه گر یگفت که کساا  هیک ی..برا هیچ یبرا هیرو دوسااات 

 چکار کنم دیخودت کمکم کن ..راه درست و نشونم بده ..من با ای..خدا
 ریزنه ز یکردم االن تو فرودگاه م یفکر م سیارشام و ارسام برگشتن پار شبید

و  یاد یلیو خ سااتادهیسااخت تر از اونا ا دمیدر کمال تعجب د یول هیگر
شون م شک بدرق صال نم یخ ستم بفهمم چه حالت یکنه ..ا  یداره از وقت یتون

و  دیخندیکه کنار داداشاش بود م یبوده فقط چند روز نیغمگ شهیهم دمشید
 از حد ارشام در موردش کنجکاوم کرده بود شیب یاز همه مهمتر نگران

** 
 : دیاناه

 ریبه حرف نگ نقدریرو ا نجایا انیکه م یمردم نیبهاره من چنددفعه گفتم ا-
شون پره ..خب با- شون دل  یکیبا  دیخب من چکار کنم ..اخه بدبخت ها هم

 درد و دل کنن
 از دت تو-



 185 نگاهت آرامم کنبا 

قرار مالقات داشااتم  انیفردا با شاارکت پارساا دمینفس راحت کشاا هی باالخره
 شدمیم کی..باالخره داشتم به هدفم نزد

 لیطم*س*ت نکیبرداشتم و صورتمو دستا داخل چشمامم کذاشتم ..ع پنکک
ود و فقط نب یهاش طب شهیبزرگ به چشمام گذاشتم البته ش یشکل قاب مشک

شته  نکهیا یبرا شم گذا شم با  سیبودم موهامو امع کردمو کاله گکم تر تو چ
شتم ..مانتو قهوه ا یرو مویقهوه ا شلوار ا یسرم گذا  یشکم نیمو تن کردم ..

به  سمویالو کاله گ یاز موها یمو هم سر کردم کم ی..شال قهوه ا دمیمو پوش
تو  یطور نیکنم هم شیخواسااتم ارا ی..نم ختمیصااورتم ر یصااورت کج رو

 چشم بودم
 از خونه خارج بشم تونستمیخونه نبود راحت م یسشکر امروز ک خدارو

س انیشرکت پارس الو شدم ..به نزد ادهیپ یاز تاک شرکت   زیم کیشدم ..وارد 
 رفتم یمنش

 سازگار هستم با اناب بهرنگ فرار مالقات داشتم ریروز بخ-
 نیااازه بد-

 و برداشت تلفن
 به اسم سازگار اومدن یسالم اناب بهرنگ خانم-
-............... 
 بله چشم-

 و سر ااش گذاشت تلفن
 دینیبنش دییبفرما-
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دت ها عا یچرا بعض دونمیها بود نشستم ..واقعا نم یکیکه اون نزد یمبل یرو
 داشتن یبه کالس گذاشتن الک

شته بود ..ادم ب میساعتم نگاه کردم ن به ص یساعت گذ سر اام تیشخ  از 
 رفتم یزمنشیبلندشدم و به طرف م

 امروز سرشون شلوغه نکهیمثل ا-
 گذاشتم زشیم یاوردم و رو رونیب فمیاز داخل ک یکارت

 نیرو بهم اطالع بد یکارت منه ..من فعال کار دارم ..قرار مالقات بعد نیا-
ش شت نگاهم م یمن شرکت ی..بدون گفتن حرف کردیبدبخت هاج و واج دا  از 

 خارج شدم
 هستم ینشون بدم که منم تو کارم اد دیاز قدم اول با نیا خب

س سوندم ..پالکارد اد یتاک س یدیگرفتم و خودمو به دفتر کارم ر ت رو که در
 نبهیگذاشااتم با بهاره هم هماهنگ کردم که ازا یپالکارت قبل یکرده بودم و اا

وارد دفتر شدم بهاره اصال من و نشناخت  یبعد منواوا سازگار صدا کنه البته وقت
ش ست صور سمویشدم و کاله گ یییووارد د شتم و  ستم وقت تموبردا  رونیب یش

 امدم
 ییاون تو یائه ان-
 یکن یتو باور نم گمیساعته دارم م کیخب من که -
 یکرده بود یحاال چرا خودتو اون شکل-
 طرف در رفتم و بستمش به
 باهات حرف بزنم دیبا نیبهاره بش-
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 نشست یصندل یرو بهار
 بگو-
صدا کن دیبه بعد با نیاز ا نیبب- سازگار  سم ان یفرد گهید یمن و اوا   دیاهبه ا

 ستین نجایرادمهر ا
موضااوع باهات صااحبت  هیدر مورد  خوامیبهاره م- کردیداشاات نگاهم م جیگ

ار بهم ک نیتو ا یاگه نخوا یحت یراز دار باشاا دیقبلش بهت بگم با یکنم ول
 یکمک کن

 ارمیاز حرفاتسر در نم چیشدم ..ه جیاون به خدا من گ یان-
 مونهیخودمون م نیب یشنویم ی..خب اول بهم قول بده که هر چ یحش دار-
 دمیقول م-
ناه میخوام از زندگ یم- پدرم ی دونیخودت م نویا لدای دیبگم ..اساامم ا ..
امدم و اونجا  ایبه دن سی..خودمم پار یرانیو ا یو مادرم دورگه فرانسااو یرانیا

خوب پدر و مادرم هر دو پزشاااک  یلیخ میداشاات یخوب یکردم زندگ یزندگ
اوار از کجا رو سرمون  نیا دونمیاما نم یعال یلیخ میداشت یعال یهستن زندگ

خراب شد ..به کارم عالقه داشتم بر خالف مخالفت پدر و مادرم رشته حقوق 
وم ال داستادام بودم ..س شیمورد تشو شهیبود ..هم یانتخاب کردم ..درسم عال

 دستم دادن ینیبود که پرونده سنگ میکار
منم تو  هیرانیپدرم ا دنیفهم یداشتن وقت تیشکا یاز فرد یرانیتا خانواده ا چند

شونومن قبول کنم ..فرد ستن پروند ستم ازم خوا شاک یکارم موفش ه  یکه ازش 
چاقچ نیبود فرد نیبودن اساامش فرد قا بک  تا چاق  یا قا خدر و  بزرگ مواد م

 انسان
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هر  یو به دادگاه بکشونم ول نیپرونده بودم چند دفعه تونستم فرد ریقدر درگ ونا
دفعه اخر بعد دادگاه بهم گفت که  بودیادم زرنگ  یلیدفعه قصاار در رفت ..خ

 کنهینابودم م
ه متواه شاده بودم ک رفتمیم رونینگرفتم ..روزها که از خونه ب یاد دشاویتهد

ش هی شتم م کهی..د بمهیدر تعق شهیهم نیما سیکم کم دا کم  نیخب فرد دمیتر
چاقچ نینبود ..بزرگتر یادم  نیمنم ساارتش تر و ساارکش تر از ا یبود ول یقا

 یها م بیتعق نیبودم درسااته از ا جانیدنبال ه میتو زندگ شااهیحرفابودم هم
 داشتم جانیه یاز طرف یول دمیترس

ونوقت کرده بود ا دتیبزرگ تهد یقاچاقچ هی یگی..م یهساات یک گهیبابا تو د-
 یداشت جانیه یگیم

 مدیکش شینفس عم هی انیب نیینذاشتم پا یتو چشمام حلقه زد ول اشک
 شدمیمتواه نم یزی..چ جانیاون موقع بچه بودم ..عاشش شهرت ..عاشش ه-
 شد یخب بعدش چ-
ست یم- شه اتابک زهرشو بهم ر یچ یخوا ت انتقام و ازم گرف نی..بدتر ختیب

 و ازم گرفت زمیعز تایو ازم گرفت ..خواهرم و ..ارم ی..اون ارم نی..بدتر
ردم ک فیرو براش تعر یتمام ماارا اونشب لعنت ختمیریطور که اشک م همون

 بود رضایکه ازش خبر داشت عل یکه تنه کس یاون شب
..با  کردمیم ینفر درد و دل کرده بودم ..احسااااس ساابک کیمدت ها با  بعد

 بهش انداختم یهش هش بهاره به خودم امدم نگاه یصدا
 کردیم هیسر ااش بلند شد و خودشو تو بفلمپرتاب کرد همون اور که گر از
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 دایپ یپساات یچه ادم ها ایخدا یدیکشاا یاون ..تو چ یان رمیبرات بم یاله-
 دمیبرات انجامم ادیاز دستم بر ب یهر کار کنمیمن کمکت م ی..ان شنیم
رو کمکت  تونمیم دمیفهم یشاااد نجااسااتخدامیمون اول که اممنون ..از ه-

 حساب کنم
 امد و بادست صورتشو پاک کرد رونیم بب*غ*ل از
 رانهیاتابک ا یحاال تو مطمئن-
 رانیمن امدم ا دهیاونم فهم نکهیا شیاره ... فقط بد-
 میچکار کن دیحاال با یوا-
 یاعل تیو هو یقدم اول وبرداشااتم اول شاامارمو عوض کردم و اساام اعل-

که  ییاز شرکت ها یکیخودم درست کردم ..تونستم به اسم اوا سازگار با  یبرا
 شاخه اتابکه قرار مالقات بذارم ریز

 چکار کنم دیمن با - بهاره
 نیماش هی..راستش من به  یکن یباز دیاوا سازگار و با یفعال نقش منش یچیه-

 کنهیکار م نیبنگاه ماش هیبرادرت تو  یدارم ..قبال گفته بود ازیهم ن
 کنه یکار م نیاره بهنام تو بنگاه ماش-
 هیخودش برام  قهیندارم ..به ساال شااتریتومن ب 30براش دارم .. من  یزحت هی-

و  ونریب امیاز خونه بتونم ب ادیز نکهیانتخاب کنه چون اصااال امکان ا نیماشاا
 ندارم

 یکنیم یزندگ یبا ک نجایا ینداره ..راست یکه کار نیباشه حتما ا-
که مهمتر الیخ یبگم ..ب یچ حاال هاره  که  نیا دونهیمن و م یراز زندگ نیب

 ستین یزیچ گهید
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 خونه مادر شوهرم هستم-
 حال خودمم بد شد اوووووق

 یمگه ازدواج کرد-
 بایتقر یا-
 یچکار کن یخوا یم دونهیشوهرتم م-

 گفتم بلند
 هست ریهم گ یاور نیبدونه اون هم یزیچ دینبا نینه ..اصال رام-

 کنهیاگه بفهمه اومدم دفتر پوست از سرم م االنم
 مگه با کار کردنت مخالفه-
 که نگو هیریادم گ کی.. دایشد-

 گفت طنتیداشت نخنده با ش یکه سع یحال در
شگل نیخب البته حش داره ..منم اگه زنم به ا- شتم نم یخو شتمیدا ش ذا و از پا

 رونیخونه بذاره ب
ضامنم  هیاونجا گروگانم .. شتریبگم من ب تونستمی.. نم نیداره ا یدل خوش چه

 و زنده موندن پسر عموم ... ی..ضامن سالمت
که  هیکتاتورید کیهسااتن الهه اون بدتر از همه  ریگ یخانوادگ نایبرو بابا ا-

 نگو
 هیالهه اون ک-
 نیمادر رام-
 رتمادر شوه یعن-
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 لرزه یتو رو خدا نگومادر شوهر که تمام تن و بدنم م-
 خنده ریحرفم بلند زد ز نیا با
 پس خوب ازت زهر چشم گرفته-
 نااور-
 میبنداز شماره اوا اونو داشته باش میبه گوش سیم هیخب حاال -
 ایطونیش یلیخ-
 استاد میدست پروده ا-
 انداختم شیبه گوش سیم هی

 گقت کردیم ویبود و داشت اسمم و س شیاور که رش تو گوش همون
 شمارتو دارن نیا ایک گهید-

 ذاشتمیم فمیتو ک مویکه گوش یحال در
 فقط تو و اون شرکت ...-

اازه از خونهب می... خط قبل ایخدا بدون ا مدم ...  رونیخاموش بود ..من  ا
 دمیکش رونیب فمیباالفاصله گوشمو از داخل ک

زنگ روشن کردم .. مویگوش نکهیتوش گذاشتم ..به محض ا مویقبل مکارتیس
 یصفحه گوش یلرزون رو ی..با دستا ستادیقلبم وا نیاسم رام دنیخورد ..با د

 و کنار گوشم گذاشتم یو گوش دمیدست کش
 توش نباشه یتفاوت باشه و لرزش یب شهیکردم صدام مل هم یسع

 بله-
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ییخاموشه ..تو کجا تیبله و بال چرا گوش-
 هندار ی..عقت کالم داشتهخ باش هر اا هستم به شما ربط یکشیچرا داد م-
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ه از خون یبا من درست صحبت کن ..که به من ربط نداره ؟؟... تو با ااازه ک-
 یی..االن کجا رونیب یاومد

 ینعی.. دیدستشو الو گردنش کش دیبهار هم صداشو شن دیکش نیکه ا یداد با
 کارت تمامه

 کنم ستیاومدم دفتر کارامو راست و ر-
 اونجا امیاالن م یامد رونیبدون ااازه من از خونه ب یاا کرد یب یلیتو خ-
 قطع کرده یگوش دمیخونه ..د امیاومدم بهش بگم خودم م تا

 گذاشتم فمیداخل ک مویگوش
نه کنه و نذاره از خو ممیباز چندروز تحر نیممکنه رام نیفقط بب رمیبهاره من م-
 دائم باهات در تماس باشم کنمیم یسع یول امیب رونیب

 .. من حواسم هست ..برو به سالمت زمیباشه عز-
کردم و از سااااختمان دفتر خارج شااادم ..الو در منتظر  یبهاره خداحافظ از

 ستادمیا نیرام
 ز کردم ودر الو و با یبدون معطل دیعالف شاادن باالخره اقا رساا قهیده دق بعد

ا با سرعت از ا نینشستم ماش یصندل یرو نکهیشدم به محض ا نیسوار ماش
 قفل کودک و زد نیکنده شد ..رام

 هیعصبان یلیصورتش نگاه کردم ...اوه ..اوه معلومه خ به
 طور که نگاهش به الو بود همون

 یاز خونه خارج شد یتو با ااازه ک-
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..اگه االن  یو کنار بذار یازیغد  دیکردنه ..االن با یاالن موقع نقش باز یان
 امدن از خونه رو بخونم رونیفاتحه ب دیبا گهیباهاش کلکل کنم د

 مظلوم کردم و اروم گفتم افمویق
 تو خونه رهیخب به فکر منم باش حوصلم سر م نیرام-
 ییایب یعشوه االق ع*و*ض*ی نیا یبرا یکه مجبور یخاک تو سرت ان یا

ساس ش اح سرعت ما شد ..بعد ا نیکردم   به طرفم یبه اروم نی.رام ستادیکم 
 افشیهنگه ق چارهیبرگشت ..ب

 یبر دیسر کار نبا یبرو کالس ول-
 رمیسر کار نم گهیمن د اریب یمنطق لیدل هیاخه چرا تو -
 به ذهنش نرسه یلیدل چیخدا اون .. نوکرتم ه یا

 : نیرام
صبان یلیپاش ترمز کردم خ الو بودم ..فورا در الو رو باز کرد ..به محض  یع

 نشست پامو رو گاز گذاشتم و قفل کودک و زدم یصندل یرو نکهیا
صبا یلینگاهم به الو بود خ ستین یاعتبار چیه ونهیدختره د نیا به بودم  ینع

 کردم که نزنمش یو داشتم خودمو کنترل م
 یاز خونه خارج شد یتو با ااازه ک-

 بهم نگاه کرد و اروم گفت مظلومانه
 تو خونه رهیخب به فکر منم باش حوصلم سر م نیرام-
ه ب ی..به اروم سااتادمیلحن صااداش اول ساارعتم و کم کردم و بعدا دنیشاان با

 طرفش برگشتم
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 نیرام گهیکنه ..چه با احسااااس م یدختر داره با قلب من چکار م نیخداا ای
خفه شااو تو فقط نساابت  نیعاشااش ..رام یبودم ..چ فشیظر ی..عاشااش صاادا

 گفتم یو بس ..به خودم اومدم همون طور اد نیهم یبهش مسئول
 یبر دیسر کار نبا یبرو کالس ول-
 رمیسر کار نم گهیمن د اریب یمنطق لیدل هیاخه چرا تو -
شگل ارمیب ریگ ارمیاز کجا ب لی..حاال دل لی..دل لیدل ست ی..بگم خو ندارم  دو

 کنه ..اوهو زنم .. یم یخودش چه فکر شیاه ... نه پ... اه  نهیزنمو بب یکس
 ..اها ..داداشش لیدل هیفقط  لیدل هیبگم خدا اون .. یچ
 سر کار یارشام گفت نذارم بر یخودت که شاهد بود-

 دیچشمام درشت شد ..بعد دوباره مظلوم شد ..لباشو برچ اول
که دله  ستیسنگ ن نجاستیکه ا ینی..ا ینطوریلعنتت کنه دختر ..نکن ا خدا

 المصب ...
 :دیاناه

 سر کار یارشام گفت نذارم بر یخودت که شاهد بود-
 نیخواستم با هم یخاک تو سرت ... م یعنیگردو شده بود .. هیاندازه  چشمام

به عصااابت  ی..ان ارهیهم م یمزحک لیساارش...احمش چه دل یبزنم تو فیک
 مسلط باش

 دمیو لب برچ ختمیمامرتو چش تمویتمام مظلوم دوباره
 یکارساااز بود ..ول شااهیهم وهیشاا نیخودمو کنترل کردم ا یگرفته بود ول خندم

 دونمیاناب اخمالو رو نم نیا یبرا
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گفت من  یزیچ هیخودش  ی..ارشاااامبرایتو به داداش من چکار دار نیرام-
کار خطر داره ..تازه  نیا یساااده دسااتمه ..کجا یتا پرونده خانوادگ 4همش 

 تمام موکالمم خانومم
 دیش کش*تل*خ یداخل موها یدست کالفه

 حالت دار ..اوف یمشک ل*خ*ت یهوا به موهاش رفت ..موها یب نگاهم
 یکار کن تیالزم ن گهیتا پرونده که تمام شد د 4حب اون  یلیخ-
 نمیبش کاریاخه چرا من درس نخوندم که تو خونه ب-
لتم سر کن حوص یسیمختلف اسم نو یبرو کالس ها نیبش کاریمنم نگفتم ب-

 رهینم
اه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اخرم حرف خودشو  امیساعت دارم برا اقا ناز و غمشه م هی ایب ب

 دلخوش بودم یتا پرونده الک 4بازم به اون  یول زنهیم
سون نیبه خودم گرفتم که فک نکنه بههم یناراحت افهیق سل یا شدم ح میت رفاش 

 و خودم از خدا خواسته بودم
 شهیم یچ مینیتا کار و انجام بدم تا بعد بب 4 نیباشه پس بذار ا-
 یکارکن ستیالزم ن گهیواود نداره د یبعد-
شه چقدر زور گوئ نیا واریسرمو بکوبونم به د خوامی...مامان م ییییییییییوا ه .با

خان بذار کارم تمام بشااه پشاات  نی.. فعال که دور دور توئهرام کنمیم تیحالل
 یروان یادم عقده ا یدیمنم د یدیگوشتم د

صابم به هم دنبهیرس تا و بدل  ونردنمیب یحرف گهیبود د ختهیر نیخونه از بس ع
 بارش نکنم یزیچ هیکه چقدر خودمو کنترل کردم  دونهینشد وو خدا م

 شدم داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با
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 زنهیوقت صبح زنگ م نیا هیاه ک-
 اواب دادم میبه صفحه گوش بدوننگاه

 بله-
 خانوم سازگار-

منو به اساام سااازگار صاادا کنه  تونسااتینفر م هیتنها دمیاز ساار اام پر یفور
 ..مطمئنا خودش بود

 خودم هستم شما ؟ دییبفرما-
من بهرنگ هستم راستش بابت اون روز واقع من متاسفم االنم زنگزدم خودم -

 شخصا قرار مالقات باهاتون بذارم
 همه راهو نیا رهیم یک اوهو

سااااده از  یعذر خواه هیکه با  کردیفکر م دینبا بودمیساارسااخت م دیبا من
 گذرمیاشتباهش م

ن و رک بهتو زیچ هی ی..ول کنمیقبول م تونویسااالم اناب بهرنگ ..عذر خواه-
 که بهتون برنخوره دوارمیام یول گمیم
 دییبفرما-
ستش من از ادما- شم نم ذارنیم یالک یکه کال ییرا صال خو  شهیم نیو ا ادیا
 شما یبرا یپوئن منف هی

 کرد یچندش اور خنده
سر نترس لیوک هی.. خوامیم نویبراوو من هم- شا  سور .. خانم م شته و ا  یکارک

 نیدار
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سم .. اره سم بخندم اگه نتر س هیاون عمت من به همه ک شوخ دمیبار نتر  یو 
 بر باد بدم وتونیبترسم و زندگ خوامیم نباریبر باد رفت ..ا میگرفتم تمام زندگ

که من ازش بترسم واود نداره ..به هر اال من فقط امروز صبح  یزیچ نجایا-
 و وقت دارم

 ...اگه بشه ... ستمیخب من امروز صبح ن-
 دمیحرفش پر ونیبه م بستمیو از روم ریشمش دیبا
من فقط امروز صبح وقت دارم نه که  دیبا من کار کن دیلیدر هر صورت اگر ما-
 نیهماهنگ کن میرو با منش یقرار مالقات بعد نیتونیم
 یتونیتو م یان نیاان حالکردم ..افر یا

 مکث کرد یمدت
 خب ساعت چند و کجا یلیخ-
 دفتر من 10ساعت -
 رسم یپس خدمت م-
 فعال خدانگهدار نمتونیبیم-

 غیتخت نشااسااته بودم ا یکه رو یتلفنو قطع کردم ..همون طور نکهیازا بعذ
 دمیکش ینسبتا بلند

 !!!!!! نهیاااو ا وهاااااااااااااااااااااای-
ذر  تو قاب نیدر باز شد و رام کدفعهیکه  کردمیم یخودم خوشحال یبرا داشتم

 شد انینما
 گفت تیتو هم رفته با اد یبا اون سگرمکه ا باز
 ..زده به سرتیکنیم غیا غیا یچته اول صبح-
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در  نیخانم بشاا هیوارد اتاق  نیخوایم یوقت ادندادهیبه شااما  یکساا نمینچ ..بب-
 نیبزن
 وارد شدن به اتاق یدادن که برا ادیطور بهم  همونی..ول اددادنیچرا اتفاقا بهم -

 به در زدن ندارم یازیزنم ن
 توهم زد نیباز ا هوووف

 ... الیبرو بابا خوش خ-
سورا یحرفم تو دهنم موند ..فور ادامه شدن ... ان یسن تو امروز  یمغزم فعال 

 ..االن وقت ااازه گرفتنه رونیب یخونه بر نیاز ا دی..با یکار دار
 ها هینه .. عجب کار سخت ای رمیدل بودم که ااازه بگ دو
 زبونتوگربه خورده هیچ-
 امروز برم دفترم شهیم نیرام زهیائه چ-
 یتو گوگولو یریگیاان ؟؟ چه عجب ااازه هم م-

 یندار اقتیارزشو ل یو گوگولو مرگ
 باال انداختم یشونها

 ریااازه بگ یخودت گفت-
 حاال دفتر چه خبر هست-

 تو .. اخه چه خبر داره باشه یعروس خبر
 ادیازموکالم ب یکیقرار -
 برمتیباشه خودم م-
 یاله یناز ش یخوب نیاشتباه کردم پسر به ا نه
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 یمرس-
 میصبحانتو بخور بعد بر نییپا ایب-
 امیشما برو من بعدا م یاوک-

م و دست رفت ییاومدم و به طرف دستشو نییاز تخت پا عینسریاز رفتن رام بعد
شک ستم ..مانتو م ش صورتمو  شلوار ا یو  شک نیو  تن کردم موهامو با  مویم

 هیو بق سیتک رنگمو ساار کردم ..کاله گ یمحکم باال بسااتم و شااال اب بسیکل
 اومدم رونیگذاشتم و از اتاق ب فمیتو ک لمویوسا

 وارد اشپزخونه شدم نکهیمحض ا به
 میمن اماده ام پاشو بر نیسالم ..رام-

 اول صبحانتو بخور ایب زمیسالمعز-اون الهه
 خورمیم یزیچ هیندارم الهه اون درم شده تو دفترم  لیم-

 گفت کردیخودش درست م یبرا یکه لقمه ا یدر حال نیرام
 شهینم رید میصبحانتو بخور بعد بر ایاول ب-
 برم ای ییای..م نمی..بلند شو بب نیرام یخوریتو چقدر م-
به عنوان  یوا نه  به عنوان شااوهر  خب  قدر من پرو ام .. دوسااات  هیخدا چ

 روش حساب باز کنم تونمیکهم
 زد یاون لبخند الهه

 قدر سروپا نگه ندار نیزنتو ا نیپاشو رام-
 میلقمه رو کوفت کن هی نیا نیذاریبابا م یا-
من  ینشاساته داره برا نیکار دارم اونوقت ا یمن کل کردیداشات کالفم م گهید
 لونبونه یم
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 خب کوفت کن ... یلیخ-
 حرفم و درست کردم یگفتم فور یچ یه
 دیینوش اان بفرما یعنیائه -

 بلند شد زیلقمشو تو دهنش گذاشت و از پشت م نیرام
 میبر ایب-
 نیچون اول دیگرفته بودم ..شا یانرژ بی..امروز عج میشد نیهم سوار ماش با

س یگام و برا ش دنیر شته بودم ..ما شت وق نیبه اتابک بردا  یتالو دفتر نگه دا
 بشم گفت ادهیپ خواستمیم
 شهیتمام م یکارت ک-
 فک کنم تا ظهر تمام بشه-
 دنبالت امیپس م-
 امیدنبالم الزم نکرده خودم م ییایمگه من بچه ام که تو ب-
 امیم یعنی امیگفتم م-
 امیمنم گفتم خودم م-

 زنگ خورد شیکه گوش میکرد یار و بحث م میداشت
 بله-
-...... 
 رسونمیباشه االن خودمو م-

 و قطع کرد و رو داشبرد گذاشت تلفن
 اشاره کردم شیبا چشم به گوش یسو استفاده گر فور منم
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 ی..با نیبه کارتون برس نیبهتره بر-
 دور شدم و خودمو به دفتر رسوندم نیاز ماش الیخ یب

 سالم بهار-
 اون یسالم ان-
 عوض کنم افمویق می..من بر میبهار وقت ندار یوا-
 باشه-

شتم و گ یرو سمویبه اتاقم رفتم ..اول کاله گ عیسر س رهیسرم گذا شو  فت ها
سر  نکممیبرنزمو در اوردم و زدم ..ع کیکردم بنک شالمو دوباره  شم زدم  به چ

نه به خودم نگاه کردم . کمیکوچ نهییکردم ..خوب شاااد ..تو ا  کمه یزیچ هی.
لنز  کردم و باز فمویصااورتم برداشااتم د رک یز رو عیساار نکموی..ع جیگ ی..ان
 و زدم نکیمو در اوردم و داخل چشمام گذاشتم و بعد ع یقهوه ا یها

 افتاد مونیکردم که نگاهم به قاب عکس خانواد یو مرتبم زیم یرو داشتم
قاب  ینبود فور نیگوشاام گذشاات چرا من حواساام به ا خیخطر از ب اووووف

 عکس برداشتم وداخل کشو گذاشتم و درشو قفل کردم
 اات امنه نجایا-
 و برداشتم یزنگ تلفن گوش یصدا با
 بله-
 مالقات با شما رو دارن یبه نام بهرنگ تقاضا یخانم سازگار شخص-
 کنه یخوب بلد بود نقش باز طونیدختره ش یا

 داخل نشونیبفرست-
 چشم-
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 در بلند شد یو سر ااش گذاشتم صدا یگوش نکهیا بهمحض
 دمیکش شینفس عم هی

 دییبفرما-
شدن در مرد با شد با لبخند کث یکلیساله ..قد بلند و ه 35 یباز  که  یفیوارد 

 لبش بود سالم کرد یرو
 سالم-

 طور که سر اام نشسته بودم با دستم به مبل اشاره کردم همون
 دینیبنش دییسالم بفرما-

 کنار خودش گذاشت فشویمبل نشست و ک یرو
بانو یمعرف دیکه ااو یلیکردم وک یفکر نم-  ییبایو ز یاوان نیبه ا ییکرده 

 باشه
 زدم یپوزخند

 ادیها خو شم نم ییتملش گو نیاز ا چیبا عرض پوزش ه-
 خورد و هج وواج نگاهم کرد اا

 یقاچاقچ زیه م*ر*ت*ی*ک*هکردم  حال
 نیدار یزبان گزنده ا بایبر خالف ظاهر ز نکهیمثل ا-
 شغلمه یمقتضا-

 و برداشتم تلفن
 روژان اان لطفا دو تا فنجون قهوه برامون بسار-
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اوره  دهمهیبهار و بدونه ..با یبوقلمون اساام اصاال نیخواسااات ا ینم دلم
 کردمیم اطیاحت
 : نیرام

 داد یبه طرفم اومد و سالم نظام یوارد شدنم به ستاد احمد با
 سالم اناب سرگرد ..سرهنگ منتظر شماست-
 سر کارتون دییخب شما بفرما یلیخ-
 اتاق سرهنگ رفتم و چند شربه به در زدم به
 تو ایب-

 دادمیشدم و سالم نظام  وارد
 سالم اناب سرهنگ-
 ؟ ییکجا ایسالم بزرگ ن-
 افتاده قربان یاتفاق-
 شهیبهرنگ داره دست به کار م-
 دیدیاز کجا فهم-
ه ب یبهرنگه بهمون خبر داد که فرد یما که منشاا ینایاز خبر چ یکی روزید-

سازگار که وک سم اوا  شته ..ول یبنام لیا ست با بهرنگ قرار مالقات دا  یهم ه
قرارشااون کنسااال شاااد و به امروز افتاده که خارج از دفتر بهرنگ  نکهیمثل ا
 نتونسته بفهمه کجاست شیومنش

 .... یبرا نیکنیشما فکر م یعنی-
ا در اور که م نیگرفته باشااه ا لیبرادرش وک یازاد یبرا میدیبله ما احتمال م-

از دانشااگاه  لیسااال فارغ التحصاا 22..اوا سااازگار  میکرد شیتحق لیمورد وک
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که داره  یاور که تو سااابقش هساات با واود ساان کم نی..ا کایاگساافورد امر
 چیهامده و رانیا هکه ب کسالیرو تونسته به سرانجام برسونه  یمهم یپرونده ها

 کنه یپرونده ا که بعد از بازگشتت قبول م نیاول یقبول نکرده و ا یپرونده ا
 دست خودشم تو کاره نیگیشما م یعنی-
 دیبان گهیکارا با توئه ..د هیبق گهید میندار یا گهیاطاعات د چیدونم ما ه ینم-

 ییایبه ستاد ب
 مدت کامال مواظب بودم نیاما من تو ا-
با میکن ساااکیر میتونینم یدونم ول یم- مداتو کنترل کن دی.. مام رفت و ا  یت

 لو رفته اتیببره تمام عمل یی..اگه بو گهیسروش بهرنگ ادم زرن
..فکر  هیاون ادم زرنگ نیچشاام قربان حواساام هساات ..همون طور که گفت-
 و نداره یهنوز بهم اعتمادکاف کنمیم
شده ..تو با- سخت تر   کیزدن لیبه اون وک یکن یسع دیسرگرد تو االن کارت 

 تو باندشون چکاره قایدق یوبفهم یبش
 بله قربان-
توشاارکت سااروش منتظرش نشااسااته بودم ..عدت  کاریبود که ب قهیدق سااتیب

اشااتم که بهش و برد یو معطل خودش بکنه گوشاا گرانیبود که د شااگشیهم
 زنگ بزنم که از در شرکت وارد شد از سر اام بلند شدم و به طرفش رفتم

 ؟ییسالم معلوم هست کجا-
 تو اتاقم ایب-
 گذاشت زشیم یرو فشوی..ک میهم وارد اتاق شد با
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 زهیزبونش ت یلیخ-
 یمعطل کرد قهیدق ستیمن و ب ییسروش ..اصال معلوم هست کجا یک-
تبرعش  ونهتیکردم گفت م دایپ ایساا یکار کشااته برا لیوک هی یعالف الیخ یب-

 کنه
 هست یک لیاق وک نی..حاال ا یداداش چهخبر خوب یاد-

 بهم دوخت زشویت نگاه
بدون رداداونیت لهینه و خانم وک لیاق وک- به داره مثل ل یزیچه زبون ت یاگه 

 خورهیفقط به درد من م نی..ا مونهیچاقو ک
 دمیکشیهر اور شده ازش حرف م دیبا
 از برو بچس خودمونه-
 داره یاسوره ..سرنترس یلیخ خورهیمنم یبه درد کارا ینه بابا ول-
 نه باوووووووو ..امکان نداره همه زنا ترسوان -

شویس شنش کرد و  گار شتو رو شه لبش گذا شو ب هیگو  رونیپک مکم زد و دود
 فرستاد

 فرق داره یکی نیا-
 یحرف بزن شتریدو کلمه ب یریمیمردشورتو ببرنم اه

 :دیاناه
ستمیم کاش شن ول شیکنم که هم خودش هم اون برادر لعنت یکار تون  یاعدام 

 به اتابک تنها پل صعود سروش بهرنگ بود دنیرس یبرا
 یشته اکارک یها لیکه با وک ییازاون اا یبود ول نیسنگ یلیبرادرش خ پرونده

 نمبرادرشو تبرعه ک تونستمیکار کرده بودم تمام چم و خم کار و بلد بودم و م
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 پرونده بلند کردم یدر سرمو از رو یصدا با
 اورد رونیدر ب یسرشو از ال بهار

 اواو اون دیاون ..ائه ببخش یان-
 تو ایب-

 اتاق شد وارد
 نیبنگاه ماش میبر ییایم-

 برداشتم لمویبود پرونده رو امع کردم و وسا 12و نگاه کردم  ساعت
 بزرگم گوشمه کهیبه خونه برسم ت ریکه اگه د میبزن بر-

ارج از شاارکت خ افهیبهرنگ برام بپا گذاشااته باشااه با همون ق دمیترساایم چون
ماشاا به بنگاه  کار م ینیشااادم و  هاره اونجا  ه میرفت کردیکه برادر ب اره برادر ب

برامانتخاب کرده بود که خودمم  یمشک 206 هیکه من داشتم  یمتناسب با پول
بهاره  برادرقرار شااد سااندشااو که زدن  دمیازش خوشاام اومد ..چک روز کشاا

 دفتر ارهی..بهنام فردا ب
بر اژانس خ هیبود از بهنام خواهش کردم تا برام  میو ن کیساااعتم نگاه کردم  به

 افهیق نیشاادم بهش ادرس خونه خودمو دادم چون با ا نیاشااسااوار م یکنه وقت
و داخل قفل انداختم و  دیکل نکهیتونسااتم خونه الهه اون برم به محض ا ینم

شماره رام سرم  دهش رمید یلیو گرفتم چون خ نیدر و باز کردم  شال و از  بود ..
و برداشاات و  یکردم که گوشاا یباز م ساامویکاله گ یها رهیدر اوردم داشااتم گ

 دیخشنش به گوشم رس یصدا
 بله-
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 را نبودکا نیاالن وقت ا یذاشتم ول یقبل بودم مطمئنا سر به سرش م دیاناه اگه
 یسالم خوب-

 کرد یمکث اول
 ییتو لدای-

 داد صیبچم چه باهوشه چه زود صدامو تشخ هههههههه
 تر برسم خونه ریذره د هی دیشا دهیمنکارم طول کش نیبب-
 دنبالت امیالن ما-
 فقط خواستم خبر بدم امیخواد خودم م ینم-
 یباهاش زنگ زد هیخط ک نیا-
 سوخت هیمال خودمه ..قبل-

 یدروغ بزرگ چه
 خونه باش گهیساعت د میمنم االن کار دارم تا ن نیباشه ..بب-
 یبا یاوک-

شمام ب لنزامو ش رونیاز داخل چ شتم  یلنز م یوقت شهی..هم شی..اخ دمیک ذا
 به چشمام زدم از یبزرگ یدود نکی..صورتمو شستم ..ع شدیچشمام خسته م

 خواستم تا اژانس خبر کنه داریخونه خارج شدم و از سرا
 دیخر میفردا صبح بر ییایم یان - روشنک
 برداشتم ونیزیاز تلو نگاهمو

 چه خبره-
 دمینخرلباس  یچی..ه دیروز مونده به ع 10خب معلومه ..کمتر از -
 میعصر بر شهیفقط اگه م میاوووووووم خب بر-
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 چرا عصر-
 برم دفتر کار دارم دیاخه صبح من با-
 گهیلوس نشو د-
 بهتره میکار دارم عصر بر یلیباور کن خ-
 باشه-

 امد رونیاون از اشپزخونه ب الهه
 امدهیچرا هنوز ن نیزنگ بزن بب نیروشنک پاشو برو به رام-

 و گرفت نیتلفن و برداشت و شماره رام روشنک
 دهیمامان اواب نم-
 ساعت ده شبه-
 شهیم داشیهر اا باشه پ ستیکه بچه ن نیالهه اون رام-
 نگران شهیمامان ما هم که هم نیوالله ا-
 یرو بفهم زلیچ نیتا ا یمادر نشد-
 گهیازدواج کنم د خوامیم گمیخب منم م-

 دختر نیگاز گرفتم تا نخندم چقدر رو داشت ا لبمو
شنک خ-اون الهه شد یلیرو شما چ دونمیمن نم ایپرو  شگاه به   ادی یتو دان

 دنیم
 از درس ریبه غ زیمامان باور کن همه چ-

خنده ..سر خوشه به  ریبهش رفت و روشنک بلند زد ز یاون چشم غره ا الهه
 خدا
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 یراکه ب یبهرگ بودن با هر قدم امکیصاابح کارم شااده بود دنبال پرونده ساا از
زتنم در صبح ا یهنوز خشتگ کردمیبار خودمو لعنت م کی داشتمیتبرعش بر م

 غیا غیساارم ظاهر شااد وبا ا یبود که روشاانک مثل اال معلش باال امدهین
 کرد دارمیب

به اونمغازه م نیپاسااااژ از ا تو ند خر نقدریا میشاااد یمغازه  که  کردمیم دیت
 تاشده بود 4روشنک  یچشما

 یتر چشم بازار و کور کرد واشی یان-
شنک اگه بدون- شش خر یرو  دیبا امیاگر م ای دیخر امیب دینبا ایکردنم  دیمن عا

 کنم دیخر یدرست و حساب
 داداشم چارهیب-
 چرا ؟؟؟-
 کردن نداره دیحوصله خر ادیز نیاخه رام-

 زدم یلبخند
شه ول یم دیکه باهاش رفته بودم خر کدفعهی اره- ست منوبک الو  یلیخ یخوا

 بهم نگه یزیخودشو گرفت تا چ
 بارت نکرده باشه یزیکه چ دیبع نیاز رام یاد-
 رفته با اون اخالق گندش یداداشت به ک نیحرفا به کنار ..ا نیحاال ا-
عات کن الو خواهر شااوهرت ا زمیعز یان- تادیکم مرا در مورد  یدار یساا

 یگیبرادرش بد م
ضاارب المثل هساات که  هینکنم .. یچاپلوساا یداده الک ادینچ مامانم بهم -
 نیگیم
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 ادیب ادمیکردم تا ضرب المثل  زیر چشمامو
 است انیاست چه حاات به ب انیکه ع یزیچ نیگیاها م-
 داشت یوا چه ربط-
ادم بداخالق ..زورگو و  یلیکه هساات خ هینیکه داداشاات هم نهیربطش به ا-

 هیبدانس
داخالق ب یذره خشکه ول هی نیقبول دارم که رام ستمیمن با نظرت موافش ن یول-
 ستین

 بگم یچ-
پاسااااژ م نیو هم مینزد یحرف گهید به لباس  میدیچرخ یطور تو  که نگاهم 

عاده ا یمجلساا باس اب یفوق ال نگ ل باس  قهیبود .. یا روزهیف یخورد ..ر ل
از اون به بعد با حالت کلوش  شاادیتا رون تنگ م نهیاز قساامت ساا بود یگردن

 دار بود نیچ
ش تو شنک و گرفتم و ک ست رو شم امد با ذوق د و  مدینگاه اول که از لباس خو

 کرد که فیازم تعر نقدریروشاانک ا دمیلباس و پوشاا یداخل مغازه بردم وقت
 دمیقشنگ بود همون لباس وخر یلیخه لباس تو تنم خ ارمیبود بال در ب کینزد
 د بودیخر یها سهیبرامون نمونده بود و دستامون پر ک یاون گهی..د

 میریبگ یتاکس یحاال چجور -روشنک 
 میراه بر میتونست یپر بود که نم نقدریهممگفت دستمون ا راست

 و در اوردم و به بهار زنگ زدم میگوش
 سالم اوا اون-
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 بود منم مثل خودش اواب دادم یو زرنگ طونیدختر ش واقع
 زمیعز یسالم روژان اون خوب-
 ینوا زنگ زد یشد که به من ب یچ زمیذوق مرگ شدم چه خبر عز یممنون وا-
 ؟

 دهیم لمیپرت و پال ها رو تحو نیکنارشه که داره ا ینبود که ک معلوم
 برات دارم یزحمت هیروژان -
 بوگو گلم-
 هست ششیپ یمطمئن شدم که کس گهید نه
 دنبالمون ییایب شهیم میهست دیروژان ما الو پاساژ سپ-

ش صبح صر ما .منم . ارهیو م نیکه دفتر ودم بهنام برادر بهاره نگ زد و گفت ع
 رمیو ببره بعدا ازش بگ نیچون کار داشتم قرار شد بهار ماش

 دنبالتون امیم تونیچشم سرورم االن با رخش مشک-
 ایمعطلم نکن ادیپس منتظرم ز-
 یاوک-

 گفت یتلفن و قطع کردم روشنک فور یوقت
 ؟ هیروژان ک -
 هیدختر خوب یلیدفترمه خ یمنش-
 دنبال ما ادیب یزشت نبود گفت-
 نه چرا زشت باشه اخه کارشم داشتم-

 شیگشیبهار با لبخند هم میسوار شد یبهاره اومد وقت قهیدق ستیحدود ب بعد
 گفت
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 اون سیرئ یچطور-
 یخوب زمیسالم عز-
 ذارهیواسه ما م یاوهو چه کالس-
 پشت نگاه کرد و باکله به روشنک اشاره کرد به
 یکن ینم یخانم خوشگله رو معرف نیا-
 به طرف روشنک که معذب نشستهبود برگشتم-
 نیروشنک خواهر رام-

 خواهر شوهر امدبگمیم بدم
 دادم ادامه

 والبته دوست خوب من-
 باال برد میدستاشو به حالت تسل بهاره

 نیمن زنشو اغفال کردم که تا ا یبه داداشت بگ یوقت نر هیبه خدا من نبودم  -
 رونهیوقت شب ب

 گرفته بود یظاهرا روشنک اد یول کنهیم یدونستم که بهار داره شوخ یم
 یماه نیروژان اون داداشم به ا-

 بر منکرش لعنت بعلهههههه
 کنهیم یه شوخروشنک روژان دار-
 اون یان میخب حاال کجا بر-
 میکجا بر یگ یروشنک تو م-
 میشام بخور میاووم بر-
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 مامانت ناراحت نشه-
 تو خونه دمیپوس گهید مینه بابا چرا اراحت بشه بر-
 باشه-
کردن که منم داشااتن از راه به در  طنتیشاا نقدریرسااتوران بهار و روشاانک ا تو
 ادهینپیبود که بهاره الو خونه خودشون نگه داشتن و از ماش 9 یکاینزد کردنیم

 شد
 خوش گذشت یلیخ ییوا-

 بار باز و بسته کردم کی چشمامو
 به منم خوش گذشت-
 یخوشحال نمیبیخوشحالم که م-
 من خوشحالم خوشحالم نکن یبرا نقدریبرو بچه ا-

 سوئچ و به طرفم گرفت بهار
 حابشنداشته صا شیر خیمال بد ب-

 دمیکش نمیکاپوت ماش یرو یدست
 یکرد نیدفعه اخرت باشه به عروسک من توه یاو-
 خودت لیسوختت تحو اهیعروسک س نمیا اینه بابا ..ب-

 با تعجب گفت روشنک
 مال توئه نیمگهماش یان-
 اره خب-
 یگرفت نیماش یتو ک -
 گرفتم روزید-
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 دیپرس دیشک و ترد با
 ؟؟؟؟ دونهیم نیرام-
 یداره من همه کارامو به داداشااش گزارش بدم ..دلم نم یاصاارار نچهیبابا ا یا

ضا ستجلو بهاره  ست که رام یبهاره که نم ارهید رب یباز عیخوا ط اما فق نیدون
 شوهر منه

 کنم زشینه خواستم سوپرا-
خواسااتم  یگرفتم اونوقت م نیاوردم من برا خودم ماشاا یمسااخره ا لیدل چه
نزنه با عجله از بهاره  یروشاانک باز حرف نکهیا ینم..براک زیو سااوپرا نیرام

 مرفتیشدم ..داشتم به سمت خونه الهه اون م نیکردم و سوار ماش یخداحافظ
با خودم  یچکه از کدوم طرف برم هر کردیم مییروشاانک راهنما یو هر از گاه

 نگم نتونستم یزیکلنجار رفتم که به روشنک چ
 روشنک-
 بله-
 .. دونهیدرباره ازدواج من نم یزیروژان چ-

 دادم کردمادامهیکه داشتم دنده رو عوض م یحال در
صال نم نهیمنظورم ا- شدم نم یدونه که من چجور یکه ا شما   یوارد خانواده 

 هیازدواج صور نیدونه ا
م ما اد یکنی..چرا فکر م یفکر کرد یت د مورد خانواده من چ یگفته ان یک-

مامان ازم خواسته بود فعال  یبهت بگم ول یزیچ هی..بذار  میهست یا نهیک یها
 نزنم یموضوع باهات حرف نیدر رابطه با ا



 215 نگاهت آرامم کنبا 

 کمتر کردم سرعتمو
 یبه من بگ یخواست یاالن نم ویچ-
 بگم یراستش چجور یان-
 و ادامه داد دیکش شینفس عم هی

خوشش امد البته  یلیخ تیمامان از سرسخت یاون روز که تو به خونه ما امد-
فوق العاده تو مامان و به واد اورد مامان  ییبایشاام ز یهم نم تییبایمنکر ز

ها رو داشته باشه  نیدوست داشته بهتر شهیدوست داره اون هم یلیو خ نیرام
مامان  تیسرسخت و تییبایتو با ز یچطور ای یکنه چجور ینم یبراش هم فرق

 یکه پسر عموت اعدام بشه ول میتخواس ی..ما ازاولم نم یو اذب خودت کرد
 نیلحظه تو زندان باشاااه ..ا نیخوات تا اخر یبشاااه مامان م هیتنب نکهیا یبرا

شم نم نیا یشرطم برا صال فکر  ی.وقت. یکرد که قبول کن یتا محکت بزنه ..ا
 اهیکه دست به س یهست یی..کامال مشخص بود از اون دخترا یبه خونمون امد

از همه  و ینحو ممکن کارتو انجام بد نیبه بهتر یداشت یسع ینزدن ول دیو سف
همه  یکردیو با همه با احترام برخورد م یکرد ینم یتیشکا نیمهمتر کوچکتر

قبال  نیکه گرفته بود مصاامم تر کرد ..رام یمیتصاام یبود که مامان و برا نایا
شتباه کرده ب کباری ست به خاطر ا یو مامان نم ودا شو نا نیخوا شتباه خود ود با

 نیرام ی..وارد شدن توبه زندگ یراه ممکن تو بود نیکنه ..بهتر
س ی..اونا من و به باز دمیشنیم یچ ایخدا ستف لهیداده بودن ازم به عنوان و اده ا

 کرده بودن
 گفت یدرهمم شد که فور افهیمتواه ق انگار
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به عنوان عروس خودش ان - مانم دوسااات داره وگرنه تو رو  ما خاب به قران  ت
 کردینم
 به طرفش برگشتم تیعصبان با
ست داره ..انتخاب کرده ...پس من چ- شتم  یدو شنک من حش انتخاب ندا رو

ه بشا یشاناسانامم خط خط دیبا گهینفر د هیمگه من چند ساالمه که به خاطر 
 اونم .. یچ نی..رام

 شیمامان راضاا یخبر نداره اونم مخالف بود ول یزیاز چ نینه به قران ..رام-
 کرد

شنک ..به خدا نم ینم- شما با من  ی..مامانت بد کار تونمیتونم رو با من کرد 
که فقط حرف  یمن نی..غرورمو خدشااه دار کرد نیبرخورد کرد یزندان هیمثل 

هم که ب یرفتن از خونه واسااه کساا رونیب هی یحرف خودم بود االن مجبورم برا
 عالقه نداره ناز کنم

صدمون ا یول- شت نکهیبه محض ا یدی..دنبود . نیما ق ضر برگ امان م میاز مح
 باهات نداشت یکار گهید

 یگیتو که راست م اره
مامان هم چند دفعه باهاش  یحت دهیم ریبهت گ نقدریا نیدونم چرا رام ینم-

 نداشته یا دهیفا یصحبت کرده ول
صمو رو دنده صال نم یپدال گاز خال یرو عوض کردم و تمام حر  یکردم ... ا

 شدیم یاومس دهیحرکت نسنج هیبه زمان داشتم  ازیفکر کنم ن یتونستم به خوب
مه چ بدل نشاااد وارد ح نمونیب یتا خونه حرف گهید زیبا از دادن ه  اطیرد و 
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ودم که ب یعصبان نقدریشدم و درو محکم بستم ا ادهیپ نیاز ماش میخونهکه شد
ش دامویخر یحت شتم و  نیاز داخل ما ن قم رفتم و با هموبه اتا میقم*س*تبرندا

سا ش یرو رونیب یلبا سیدلم گرفته بود دلم مامنمو م دمیتختم دراز ک ...  تخوا
که زنگ بزنم  رونیب فمیاز داخل ک مویگوشاا به  ایاوردم دو دل بودم  نه اخرم 

 غلبه کردم و شمارشو گرفتم میدودل
 تا بوق اواب داد 4 بعد

 الو سالم مامان-
 یهم دار یافتاد مادر ادتیدخترم ..چه عجب  ی..خوب زمیسالم عز-
 ادتمیبه  شهیمن که هم یمامان-
دختره  یهم شوهر کرد یالک ی... الک یاره اون خودت ..به بهونه ارامش رفت-

 دیچشم سف
ال که قب سااتیمامان هنوز از دسااتم ناراحته ..ن دونسااتمیگرفته بود ...م خندم

 نجاینوقت اومدم اکنم او یکه ازدواج نم کردمیبراش ناز م
 عوض کرد شهیادما رو که نم ریتقد هیمن چ ریئه مامان تقص-

 رانیکنارم بود ... من به ا ی...االن ارم شاادیم یعوضااش کرد چ شاادیاگه م اره
 کردم یازدواج نم نیامدم ... با رام ینم
 توام کم خوش به حالت نشده ها-

شحال یلیاون خودم خ اره صال ازخو شده ... ا دارم بال دار  یخوش به حالم 
 ارمیم
 گهید نیگیالبد شما درست م-
 یندار یبرم کار دیمن با زمی...عز طونیش یا-
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 دیمواظب خودتون باش ینه مامان -
 به تو بگم نه تو به من بچه دیمن با نویا-
 اون سانیا میباشه تسل-
 اون گفتنت برم سانیقربون ا یا-
 ...برو به کارات برسیا نکنه مامانخد-
 به شوهرت هم سالم برسون زمیباشه عز-

 اگه بهش سالم برسونم عمرم
 باشه چشم-
 زمیفعال عز-
 یمام یبا-

 دونستم روشنکه یدر بلند شد م یکه تلفن و قطع کردم صدا نیهم
 روشنک االن حوصله ندارم-
ستگ نییپا با شدن در فور رهیامدن د ستم و خودمو اماده  یرو یو باز  ش تخت ن

 الهه اون دهنم بسته شد دنیکردم تا دو تا فحش ابدار نثارش کنم که با د
 خوام باهات صحبت کنم ی...م رمیگیوقتتو نم ادیز-
 احترامش از سر اام بلند شدم به
 دییبفرما-

 نشست یصندل یاتاق شد و در و پشت سرش بست ...رو وارد
 زمیعز نیبش-

 برداشته یمهربون ویتر نمیعصاب ندارم امن ا حاال
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 تخت نشستم یرو دوباره
شنک بهت چ قایدق دونمیاان من نم یان نیبب-  گفته ...فقط امدم بگم ما یرو
 یکه م یتنها کس دمیفهم دمتی... تو همون نگاه اول که د میدوست دار یلیخ

 ییمنو خوشبخت کنه تو نیتونه رام
 ... من اصال ... نیعمل انجام شده قرار داد هی... شما من و ت  متیبه چه ق-
که عالقه بعد  یدیتا حاال شاان زمی...عز یندار یعالقه ا نیدونم به رام یم-

داره ...  ییحس ها هیبهت  نیکنم که رام ی... من فکر م ادیازدواج به واود م
 ادیبه خونه ب شتریکه بازم بخنده ...ب یتو باعث شد

خوامم که صااد سااال نخنده  یکردم ... پسااره غد ... م یثواب هیحداقل  خوبه
 صورتشه یرو یاخم لعنت نیساعته ا 24 رهیاصال با خودش درگ

 ؟؟؟ نیخوایم یشما از من چ-
 یدوستش داشته باش یخوام کنارش بمون یازت م-

 من زیعز یاا دار یانتظار ب خب
شد و به طرفم  فقط سر ااش بلند  سکوت نگاهش کردم ...از  امد و کنارم در 

 تخت نشست ...دستامو تو دستاش گرفت یرو
 به خاطر من مادر کنارش بمون ...باهاش خوب باش-

 بگم دوستش یمن به ک اخه
 یبگ یزیچ یخوا ینم-

شتم رو درمونده ست ندا قدر با  نیبندازم ...ا نیالهه اون و زم یشده بودم دو
 چه برسه به من که دل نازکم شدیگفت دل سنگ اب م تیمظلوم

 بدم یقول چیتونم بهتون ه ینم-
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 شیدم اگه نخواست یاالنروش فکر کن ...چند ماه بهت وقت م نیاصال از هم-
 رمیگیخودم طالقتو ازش م

 نایباشه ...قول داد-
 هم گذاشت و باز کرد یفشرد و چشماشو رو یبه گرم دستمو

 میشامبخور میرقول ...حاال پاشو لباساتو عوض کن ب-
 امیمنم االن م دییچشم شما بفرما-

 چهارم فصل
 شهیم لیاالن سال تحو گهید ایب یان-
گاه د هی نداختم ...ا نهییبه خودم تو ا گهین کوتاه  نیاساات کیبا تون یخی نیا

ام لب یکم رنگ رو مویبه تن داشااتم ...رژ صااورت یکلوش به رنگ ساابز زمرد
تل پهن  هیو  ختمیبه مژه هام زدم ... موهامو باز دورم ر ملیر ی...کم دمیکشاا

 رفتم نییو به پا زدم یلبخند نهییبه رنگ سبز براق به سرم زدم به خودم تو ا
 من اومدم-
 بابا خوشگل-

 شهیم لیاالن سال تحو نیبش نیکنار رام زمیعز ایب-اون  الهه
نار رام رفتم به محض ا نیو ک کهینشااسااتم ...  بل  یرو ن  نینشااسااتم رامم

 ... دیزد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به سمت خودش کش یلبخندپهن
خواساات سااال  یدلمم نم ینبودم ول یکارش راضاا نی... از ا یانبه ا یب نیبب

 شروع کنم یو با اوقات تلخ دیاد
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شنک از اا پر دهیشن ونیزیتوپ که از تلو نیترک یصدا با ش دیشد رو روع و 
 کردن غیا غیکرد به ا

 هوووووووووووووو...مبارکه ...سال نو مبارک-
شنک شد و همه رو  رو سبلند  شد تیهم به تبع نیمن و رام دیب*و* و  میبلند 

 ییها ی... با مسخره باز میو دوباره سراامون نشست میدیب*و*سالهه اون و 
شنک در م گونه  یرو رو یزیچ یتو حال خوش خودم بودم که گرم اوردیکه رو
س شماسمت چپم اح شده به طرف رام یاس کردم ...با چ ا برگشتم ...ب نیگرد 

 کردیداشت نگاهم م طنتیش
 سال نو مبارک-

پرو شده ... الو  دمیدوبار بهش خند شعوریمااااااااااااااااااااار ...ب زهر
 کشهیمامانش خجالت نم

 روشنک مانع شد یبارش کنم که صدا یزیچ هیخواستم  یم
 بگو کیعوض زل زدن به اقا داداش ما توام سال نو بهش تبر یان-

 ش کن ...عمراب*و*ستوام بپر  یعنیگرفتم  حرفشو
 مبارک دوتونیگفتم :ع یعاد یلیخ
 تو دختر یخیعقققققش چقدر -
نم ت کب*و*سکنه عمرا اگه  ینگاه کردم ...کوفت نگاه م نیبه رام یچشم ریز

 زدم ییلبخنددندون نما
 زمیعزمبارک  دتیع-

 خنده ریزدن ز یگفتم که الهه اون و روشنک پق ظیو چنان غل زمیعز
 : نیرام
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 من امدم -
 صداش به طرفش برگشتم با
 بابا خوشگل-

گل هم اونورتر ...دختره د اوووووووووووووف نهیاز خوشاا نهی...نم و من  دو
...خاک تو  نهیکنارم بشاا ادیواساام ... خدا کنه ب زنهیم ویت یطاقت ندارم ه

شقش نیوا داد ایزود نیبه هم نیسرت رام شم  یول ستمی...خب عا ازش خو
صال نم یکه نم نویا ادیم شم ... ا نو دائم م کهداره  یچ نیا دونمیتونم منکرش ب

 کنه یبه خودش اذب م
 شهیم لیاالن سال تحو نیبش نیکنار رام زمیعز ایب-

 ریگ یگینم یکه برام گرفت هیچه لقمه ا نیقربونت برم مامان اون ...اخه  یاله
ست ...ا یم ش سروش  نیکنه تو گلوم ...اروم امد و کنارم ن چند وقت به خاطر 

طرفم نتونسااته  هیکرد ازش دور بودم ... از  یکه همش بهم کار محول م یلعنت
..دلم بود . ادیز یلیروم خ راکنم ...فشااار کا دایپ لیبه خانم وک یبودم راه نفوذ

دستمو دور کمرش حلقه  یفکر چیش کنم بدون هب*غ*لخواست محکم  یم
 تونستم حسش کنم یبهتر م ینطوریکردم و به طرف خودم کشوندمش ا

 دمیروشنک از اا پر یبودم که با صدا یکینزد نیغرق در ا نقدریا
 هووووووووووووو مبارکه ...سال نو مبارک-

شنک همون شد ...پس چرا من متو لیسال تحو یعنی...  هان شدم ...رو اه ن
من و  دیب*و*سااکرد از ساار ااش بلند شااد و همه رو  یم غیا غیطور که ا

و  میگفت کیو سااال نو بهش تبر میدیب*و*سااو مامان و  میهم بلند شااد لدای
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ست ش سر اامون ن ست به من بدبخت هبچ تواه نی...هم میدوباره  ش  یکه ن
 دیکشاایپر م روشاانک بود ...دلم داشاات براش یطنتایبه شاا واسااشنکرد و ح

ه سب*و*...سرمو به طرف صورتش بردم و  شدیم زیصبرم داشت لبر گهی...د
با چشاامان گرد شااده به طرفم برگشاات با  یگونش گذاشااتم فور یرو یاروم

 نگاهش کردم طنتیش
 سال نو مبارک-

مراعات کنه ...خودمو اماده  نایمجبوره الو مامان ا دونسااتمیبودم ... م منتظر
 کرده بودم

 بگو کیعوض زل زدن به اقا داداشم توام سال نو بهش تبر یان - روشنک
 خواهر خوشم امد گنیم نیاااام به ا اوناااااااااااااااااااااا

 مبارک دتونیع-
 ...وا رفتم ی...خشک و خال نیهم

 یخیعقققققققش چقدر تو  - روشنک
ضا همون شتم نگاهش م عیاور  شنگ کردمیشده دا  یزد که دندونا یلبخند ق

 گذاشته بود شیکامال به نما دشیو سف کیگوچ
 زمیتوام مبارک عز دیع-

نان کشاا زمی...دختره تخس عز مرض که فهم ظیو غل دهیو چ فت  داره  دمیگ
 یکرد الیخ یعنیکه  کنهیمسخرم م

خنده  نیحرفش مصااادف بود با خنده مامان و روشاانک ...مامان در ح نیهم
رام ذره م هیمعرفت ... یدختره ب چارهیب یشد عیضا یعنیبهم انداخت  ینگاه

 ابرومونبره هینداره الوبق
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و به بهونه تلفن از کنارش بلند شاادم  دمیکشاا رونیب بمیاز داخل ا مویگوشاا
س سا شت پنجره ا ی...بهم برخورده بود ا ظاره گر و ن ستادمی...به اتاقم رفتم و پ

 یه بودم ...کاش نمشاااد ینجوریکوچه بزرگ و خلوتمون شااادم ...چرا من ا
س ضربه به در خورد و در اروم  دمشیب*و* شد ...  باز...اه لعنت به من چند 

ود تا ب شیشدنمو به رخم بکشه عادت بچگ عیدونستم روشنکه و اومده ضا یم
ودم به خ یاد افهی...ق دیخند یو بهش م رفتیبدو بدو م شاادیم عینفر ضااا هی

صدا شتم  شو م یگرفتم و نگاهمو از پنجره برندا  کیکه داره بهم نزد دمیشنیپا
 رونشیبرگردم و از اتاقم ب فشخواستم به طر ی... م زنهینم یپس چرا حرف شهیم

سااوخت نگاهمو از پنجره گرفتم و بهش نگاه  یزیکنم که گونم از حرارت چ
با لبخند داشااات نگاهم م نداره  نه امکان  با اون چشااما کردیکردم ...   ی... 

 ییاادو ویوحش
-------------------------------------------------

------------------------------- 
 :دیاناه

ش رونیب بشیاز داخل ا شویخورده بود تو پرش گوش بد د اورد و از کنارم بلند 
 و به طرف پله ها رفت

شت نگاهم  یاخ سوخت ...نگاهمبه الهه اون خورد که با لبخند دا دلم براش 
 از سر اام خوادیم یدونستم چ ی.با چشماش به پله ها اشاره کرد ...م.. کردیم

و  رونیبود و داشاات ب سااتادهیرفتم ...به طرف پنجره ا نیبلند شاادم ب اتاق رام
 یلیخ کهنی...مثل ا گشتبه طرفم برن یاروم اروم به طرفش رفتم ول کردینگاه م
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ص شده بود خب تق س یمن که نبود ...نم ریناراحت  ستم با ک همه  نیکه ا یتون
پنجه  یشدم رو کشینزد یتمام ارعتمو امع کردم وقت امیکرده کنار ب رمیتحق

نگاهشو از پنجره رفت و بهم  یفور دمیب*و*سپاهام بلند شدم و اروم گونشو 
 شد رهیخ
 قهر نکرد نیمگه به خاطر هم کنهینگاه م ینجوریچرا ا نیا وا

 خشک گفت یلیو خ دیچسب بازوهامو
 یکارو کرد نیچرا ا-
با ایب بدم چجور دیحاال  که بهش برنخوره ... بگم  یاواب پس  بهش بگم 

... اوووم بگم چون دوست دارم ... نچ  ادینه نه اصال خوشم نم یچون شوهرم
 نگفت دوست دیبا خودت صادق باش شا یان گهیمن که دوستش ندارم ... نه د

شتن ول شت م یدا شم م ادیازش خو  ی... چ گمینم نوی... نه نه ا ادیاره ... خو
 بگم خااااااااااااب

 اومده بودم اواب محبتتو بدم-
 خودم متاسفم یواقعا برا یعنیتو ... یحرف بود زد نمیا اخه

 زد یپوزخند
 یدیم ینجوریتو اواب محبت همه رو ا-
ستمم یم صمو در ب یدون خان ...  نیکنم رام یم تی... االن حال ارهیخواد حر

 کوتاه پشت گردنش و نوازش کردم یدستمو پشت گردنش بردم و اروم موها
 نه همه-

 تکون داد و با اعتراض گفت یکم سرشو
 نکن-
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 میبا هم صحبت کن شهیم-
 میتتختش نشس یدستشو گرفتمو با هم رو گهینم یچیهنوز تو شکه و ه دمید
شت اون  یلیبذار خ- سرک بهت بگم ... پ شتن چیه هب*و* ست دا ود نب یدو

...اونم فقط دوساات ااساات فرند  میخوام با هم دوساات باشاا ی... من فقط م
 یشیمنظورمو متواه که م

 زد یبا حالت تاسف برام تکون داد و پوزخند سرشو
نار اون تفکرات غرب- بذار ک ما تو ا تویحاال تو گوش کن ...  نیاز ا رانی... 

 نه دوستم ی... تو زن من میندار ایمسخره باز
 عالقه .... چیما ه یول-

 لبام گذاشت یبه حالت سکوت رو انگشتشو
 ای...ب میفرصت بد هیو بهم  دیسال اد ایب ی...ول میبهم ندار یدرسته عالقه ا-

 میکن ینقش خودمونو باز
 یگ یم یعنی-
زن و شوهر  هیتو رو من فکر کن و من رو تو ...از االن هم مثل  گمیم یعنیاره -
 نه دو تا دوست میکنیهم برخورد م با

ست ا شنهادشیپ خب صفان س تونمیم ینجوریمن سبت بهش چه ح  یبفهمم ن
 دارم

 کنمیشرط قبول م هیبه -
 یقرار نشد شرط بذار گهید-
 دمیالزمه وگرنه همون روند قبل و ادامه م یکی نینه ا-
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 کنمیحاال شرطتو بگو روش فکر م-
 بچه پرو ئهههههه

 کنمیقبول م شنهادتویمنم پ یاگه قبول کرد-
 خب بگو یلیخ-
 کردمیفکر م نیبعد رو رام دادمیاول کارامو سرو سامون م دیبا
 در ضاامن به کارمم یچیو به پرو پام نپ یند ریبهم گ نقدریکه ا نهیشاارطم ا-

 ینداشته باش یکار
 یعنی میر کنمثل زن و شااوهرا رفتا گمیم یوقت سااتیقبول ن ری...نخ گهیامر د-

 من کجا هستم یوتو بدون یمن بدونم توکجاهست
 اسارت شهیکه م نی...ا ییزورگو یلیتو خ-
 رفتار کرد یاور نیهم دیسرکش با یحقته با دخترا-
ارقه به ذهنم زد ...االن  هی یمگه من چکار کردم فور یسرکش خودت شعوریب

 هیبدونم کارش چ خواسااتیبدونم ... دلمم نیموقع بود تا در مورد رام نیبهتر
 که الهه اون همش نگرانشه

 سوال بپرسم ؟ هی-
 بپرس-
 ؟ هیتو کارت چ-

 زود خودشو امع و اور کرد یکردم دستپاچه شد ول احساس
 چطور مگه-
 حقمه که بدونم کنمیتو فک م شنهادیخب در صورت قبول پ-

 باال انداخت یا شونه
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 من مامور قانونم-
 اور گنگ بهش نگاه کردم همون

 سمیتو اداره پل یعنی-
 دهی... اوه ... نه ... پس چرا من تا حاال نفهم سیگفت ...پل یچ نیا هااااااان

از دساات  شااتریاوش اوردم ... دساات خودم نبود ب جمیبودم ... از بس که گ
صبان ش یبلند غیا جمیگ نقدریشده بودم که ا یخودم ع  یردنپس گ هیو  دمیک

 یخواست حرصمو خال یفقط دلم م هیمحکم بهش زدم اصال برام مهم نبود ک
 کنم

 ماساژ داد یپشت گردنش گذاشت و به اروم دستشو
 یکرد یرونم وی... تو دست بزن هم داشت یزنی...چرا م ونهیچته دختره د-

 دادمیکه تکون م یبه طرفش گرفتم و در حال انگشتمو
شااکر اب نشااه  نمونیب یخوایاگه م نیم ...راماره دساات بزنم دارم خوبم دار-
 یدیو استفاء م یریم

 گهید گمیگفتم ..خب راست م یچ اووووووووووووف
شد اندازه  اول شماش  سما به غلط کردن  یبعد چناناخم ینلبک هیچ کرد که ر

 افتادم
 یتو به شغل من چکار دار -

 زد و ادامه داد یپوزخند
 یترسیم ساینکنه از پل هیچ-

 زدم یخودش پوزخند مثل
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 خورهیحالم از همشون بهم م-
... اونا باعث شااده  ادیز یلی... خ خورهیبهم م ساااینگفتم حالم ز همه پل دروغ

 بودن که اتابک در بره
 نگاهم کرد یکم اخماش باز شد و با ناباور کم

 سر و کارت با قانونه یلیچرا ... تو که خودت وک-
)با عرض پوزش از  دنیانجام نم یا گهیکار دازءپول مفت گرفتن  ساااایپل-

 نه من ( دیطرز تفکر اناه سایاامعه تمام پل
 کشدیم ریازدواج کنم ...سرم ت سیپل هیکردم که با  یوقت فکر نم چیه
 یاه لعنت-

 گذاشتم و ارومماساژ دادم قمیشق یرو دستمو
 ؟ هیچ ادیبدت م سایاز پل نقدریا نکهیا یبرا لتیدل-

شت رو اخ ست گذا ست د شتم  یم دیکه نبا یزیچ یدر ست ندا سد ... دو پر
 رو بدونه لشیدل یکس

 .... یتو ربط کنمبهیفکر نم-
 می... قرار شد مثل دو تا ادم عاقل رفتار کنشششیه-

و  دمیشباال ک موینیگاز گرفتم وب نموییتو چشمام امع شده بود ...لب پا اشک
 دمیکش شینفس عم هیسرمو باال بردم ...

 بگم یزیچ تونمیفعال نم-
 : نیرام
ض نیاخه ا زدمیغلت م یتختم ه تو ا ...چرا ب زدینم یبود که ازش حرف یچه را
 ی؟ دسااتمو رو هیچ یبرا یاشااک یچشاام ها نیبغض وا نیمخالفه ...ا سااایپل
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گذاشااتم و ب ند اریاخت یگونم  بانم نقش بسااات ...خ یرو یلبخ م ارو یلیل
 دی...با کردمیکشاافش م دیمن باارزش بود ...با یهمونم برا یول دیب*و*ساا

 شیبود راضاا ی..امروز به هر اون کندندمیفهم یو م یهمه ناراحت نیا لیدل
 تملب گف ریبود ز طونیش یلیبه هردمون بده ... خ گهیفرصت د هیکردم تا 

 داره نشیاواب تواست هی گمیمن م یدختره تخس هر چ-
 بابا من کار دارم نیمامان هنوز اماده نشد-
 ؟ یداریکارت بر نم نیهم دست از ا دیتو ع نیرام-
 شناسهینم لیتعط ریو غ لیمامان اان کار ما که تعط-
 من اماده ام-

به تن  ییو طال یو شااال مشااک ییبه ساامت پله ها رفت ...مانتو طال نگاهم
شم کج رو شت موها  نییبود و خرامان خرامان از پله ها پا ختهیصورتش ر یدا

شو ت یم شو نگاه انگار اومده  مثل مانکنا  یاارا کنه ... وا یو یامد ...راه رفتن
 یزیدنبال چ فشیامد داشاات تو ک یم نیی..همون طور که از پله ها پا رهیراه م

 گشت یم
 گهیبسه د شیخورد-
 نیانداختم ...خاک تو ساارت رام نییحرف مامان ساارمو از خجالت پا نیا با

...  یشاایم رهیبه دختر مردم خ یمامان هم متواه شااد ... خو مگه مرض دار
ه بشه ... البت رهیخ ینشم ک رهیمن خ خوادیدختر مردم کجابود زن خودمه دلم م

شت بهم نزد رهیبه ناموس من خ کننیغلط م گرانید شن ... دا  نویا شدیک میب
 دادمیم صیقدم هاش تشخ یاز صدا
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 میمنم اماده ام بر-
 یماندا یکه لباسا نیباال اوردم و بهش نگاه کردم خوبه خدارو شکر با ا سرمو

ش یم شالش بردم  یکردن نبود لبخند شیاهل ارا یول دیبو ستمو طرف  زدمو د
 از موهاشو به داخل شال بردم یو قسمت

 بده شیهاشو نما ییبایز دیخانم خوب که نبا هی-
 به خودش کرد یتمو پس زد و با انگشت اشاره ادس یناراحت با
 کردن حتیهم به نص یازیچکار کنه ...ن دیبا دونهیخانم خوب خودش م نیا-

 نداره
صش گرفته ...از حرص خوردنش هم  یم ستم حر  ونهی...د بردمیم ل*ذ*تدون

 گهیام د
 یاخه کوشولو ناراحت شد-
 کردن ندارم حتینه بابا بزرگ فقط عادت به نص-

ابا ب گهی... اسااتغفرالله ...اخه مگه من چند سااال ازش بزرگترم که بهم م دختره
 اگه ادمت نکنم ستمین نیبزرگ ...رام

 شد ... روشنااااااااااااااااااااا اااک رید دیتمومش کن نیخواینم-
ش یچنان داد مامان سر ااش پر یکه ان دیک من همون طور  یول دیسه متر از 

نوع صدا کردن مامان عادت داشتم ... فک کنم  نین به اثابت سر اام بودم چو
باره داره مثل قبل از امدن ان دونهیرو مثل خانوادش م یمامان ان رفتار  یکه دو

 ... کنهیم
 گفت تیبا عصبان مامان
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کار م نیا نمیمن برم بب- به هوا داره چ نهیدختر ساار  تا بر ک ما دو  ما  میشاا
 میایخودمونم

 نییایباشه پس زودتر ب-
 شد پام علف سبز ریمزیبر ایب ینظاره گر مامانت باش نکهیشازده عوض ا یاو-
شتم ..نغهم به  یکمیشد ...بذار  یمیصم نقدریبا من ا یک نیا دمیطرفش برگ

 سر به سرش بذارم
 کردم یبزرگ اخم

 یحرف بزن یندادن با بزرگتر از خودت چطور ادیبهت -
 ها رو هم کنار بذار یمسخره بز نیا میقرار بود با هم دوست باش نیبب-

مو به دست یگفت دوست ... فور نی...حالت نرمال نداره ... ا هیک گهید نیا بابا
 طرفش گرفتم

 میبزن بر میپس اگه دوست-
 میدشاا اطیبه دسااتم انداخت و دسااتمو گرفت ...با هم وارد ح یتفاوت یب نگاه

در الو رو براش باز کردم که دهنشااو کج کرد و اروم  میرفت نیماشاا کی...نزد
 گفت

 اههههههههههه-
نگاه کردم ...چرا گفت اهههه ...دسااتمو ول کرد و همون طور که داخل  بهش

 گفت نشستیم نیماش
 ایبرام باز کرد نویدفعه اخرت باشه در ماش-
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ثابت هیدختره روان نیگرد شاااد ا چشاامام  یلیخنداره ... بهم  ی...چرا حالت 
 زدم و گفتم یپوزخند نداختمیخودمو از تک و تا ن یبرخورد ول

شه که ا دیبا- ص نیاز خداتم با ش بتیافتخار ن باز  و برات نیشده که من در ما
 کنم
خواستم اوابشو بدم  یبهش انداختم م یاعتماد به نفس ... نگاه ی...خدا اوه
 یکل کال نیمنصاارف شاادم ... به خودم قول داده بودم صاابور باشاام ...ا یول
برامون نداشاات ...درسااته از هم  یا گهید زیچ یاز اعصاااب خرد یخودیب

شمون نم شمن هم که نبود یول ادیخو شمامو رو مید شتم و  ی...چ  هیهم گذا
ش شینفس عم سنگ دمیک ساس م ینگاهشو رو ینیهنوز   همون کردمیخودم اح

 طور که چشمام بسته بود گفتم
 شد رید نیبش ایب نیرام-
ش یصدا با ش نیبهم خوردن در ما شمامو باز کردم ... ما شن کرد و  نیچ و رو
م تونساات یاورد ... نگاهش به الو بود و نم رونیکتش ب بیدر و از ا موتیر

پارک یزیچ  هی...احسااااس کردم  میخارج شاااد نگیاز نگاهش بخونم ...از 
 بهش بدهکارم یت خواهمعذر

 نیرام-
شا نگاهم شن دینکرد  صدامو ن صال  شک  دیا چون اون قدر اروم گفته بودم که 

و  یاحتنار نیمسبب ا یول امدیبدم م یلیخ یباشه ...از منت کش دهیداشتم شن
...  یدار یاخالق تند گفتیم شااهیهم یخودم بودم ... ارم نیرام یتینارضااا

 گفتیکه راست م شدمیحاال متواه م
 با شالم ور رفتم یاا به اا کردم و کم یصندل یرو خودمو
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 یضبط و روشن کن شهیم-
 یخودت دست دار-
... فکر کنم مثل ادم بگم  ارمیاز دلش در ب ینه اوضااااع خرابه حاال چجور-

 بهتر باشه هیدردم چ
س ادیبدم م یلیمن خ نیبب- ش یک ساس بد نیدر ما بهم  یو برام باز کنه ...اح

 دهیمدست 
سخره حداقل  یزیچ بازم سره م همم بف اریاز خودت در ب ییصدا هینگفت ...پ
 یدیبه حرفام گوش م یدار

کردم لحنم دوسااتانه  یاز داخل گاز گرفتم و دو تا ابرومو باال دادم ...سااع لپمو
 باشه تا خصمانه

 خوامیمعذرت م-
 ؟ یواسه چ-

 زهیلج انگ یلیخ نی...ا رمیو گاز بگ نیکف ماشاا خوامیم یعنی... مامااااااااااان
 دمینشونتم ی...فکرکرد

 یدیشن زتیت یلب گفتم و تو با گوشا ریکه ز یواسه خاطر اون اه-
 یتر رفتار کن دهیذره سنج هی یبهتره عوض عذر خواه-
 یو ندار یمعذرت خواه اقتیتو ل هیچ یدونیاصل م-
 بسه یدار اقتیباشه همون تو ل-
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تم و به روبه رو چشاام دوختم حاال مگه چکار کرده بودم که ازش گرف نگاهمو
صال من م کردیرفتار م ینجوریا ش گو یشکیه میما با هم تفاهم ندار گمی...ا

 دهینم
 نینگاهمو از الو برداشتم و به پنچره کنار رام ینیممتد ماش یبوق ها یصدا با

 نگاه کردم
کردن  ادیضاابط رو هم ز یکه الهه اون و روشاانک ...اوهو چه صاادا نیا ئه

برامون دساات تکون  نی...دمشااون گرم ... الهه اون و روشاانک از داخل ماشاا
 دادن و الو افتادن

 امروز برام زهر بشه ... خواستمینداشتم ...نم یبداخالق حوصله
 ازشون الو بزن نیرام-

 به طرفم برگردوند سرشو
 بچه نباش نقدریا-

... از دسااتم ناراحت  دادمیخورد تو ذوقم ...بهش حش م یلیگرفت ... خ دلم
شت  یخوب من که ازش معذرت خواه یبود ...ول کرده بودم ... انتظار که ندا

به حرفش گوش بدم ... ازش که  دیبا یچ ی... اصااال من برا افتمیبه پاش ب
 خواسااتی...دلم م برمیبدفرم ازش حساااب م کنمیاخم م یوقت یول ترساامینم

شتم هم هی یحداقل برا ست دا شم ...دو صادق با شده با دلم   شهیبار هم که 
خودمم مبهم بود ...خودمو زدم به در  یباشااه چراشااهم برا یازم راضاا نیرام

 که بهم زده بود ندادم یبه حرف یو محل یشوخ
 بار هم که شده شاد کن هی یبچه رو برا نیو دل ا ایاصال من بچه ...ب-
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داره خوشااو کنترل کنه که نخنده ...بجند  یشاادم خندش گرفته و سااع متواه
...  گهی...د بخند د نمیبار خندهاشااو بب هی یبرا خواسااتیبخند دلم م زمیعز

 خنده یاهههههه نم
 گهیالو بزن د نیرام-

نده ب نیب زیت یداشاات از چشااما ینگفت و با همون لبخند که سااع یزیچ بازم
 دوخته بود پنهون کنه به رو به رو چشم

شت گر گهیمن گفتم الوبزن ...د یاخر راه ه تا سنگ دل .. گرفتیم میدا  ... 
سرعت بودم اونم از نوع ز شش  صدا ادشیمن عا شش  ی...با  ضبظ ...عا بلند 

 ارهیکه لج من و در ب نیا یاقا برا ی...ول نایماشاا نیب ابونیتو خ دنیکشاا ییال
که پر از  ی...وارد گوچه بزرگ کردیم یداشاات با ساارعت الک پشاات رانندگ

 و نگه داشت نی...ماش میدرخت بود شد
 میدیرس-
ش از ست ادهیپ نیما ش یشدم و د ار به طرف در فرفوژه د نی...رام دمیبه مانتوم ک

 نیرفت و زنگ زد منم همون اور مثل مجسااتمه ابوالهول کنار ماشاا ییطال
 شهیبندازه داره وارد خونه م یکه به من نگاه نیاقا بدون ا دمیبودم ...د ستادهیا

بل از ا دمیبه طرفش دود کهیو ق ند ن وارد خونه شااادم ...اخم  هدر خونه رو بب
 کردم یفیظر

 یبست یدر و م یکه داشت یدیمنو ند-
خت و چ یا شااونه ندا قدم  یزیباال ا نارش اروم اروم  تاد ...ک فت و راه اف نگ

 دارنا یبزرگ اطی...اوف عجب ح داشتمیبرم



 237 نگاهت آرامم کنبا 

 ؟ هیخونه ک نجایا-
 خونه عمم-
 درست اواب بده تیترب یب-

 ستادیااش ا سر
 خونه عمه بده نجایخانم کوچولو ا-

الو  دینبا یبهم بگه خانم کوچولو ...ول یکی ادی... چقدر من بدم م اههههههه
 منگفت یزیچ نیکنه برا هم تمینقطه ضعف نشون بدم که دائم اذ یموز نیا

 نایا رایخونه الم یعنی-
 داخل میبر نیدیاره ... حاال اگه سواالتون تمام شد ااازه م-
ان احساااس خطر کردم ...به  هیدونم چرا  یگفت و خودش راه افتاد ...نم نویا

 رهیتونه اونو ازم بگ ینم ینگاه کردم ...نه کساا شاادیکه داشاات ازم دور م نیرام
من ... هااااااااااااااااااان  ی...مرد زندگ خوامیکه من م هیهمون کس نی...رام
گ یگفتم ... مرد زندگ یمن چ ناخودا ند...ازفکرم  گوشاااه لبم نقش  یاهلبخ

 دیفک کنم ..شااا یول سااتمیشااوهر منه عاشااقش ن ناالنیبساات ...اره ...رام
 ی...دوباره نگاه دمیرساا جهینت نیچرا االن به ا یدوسااتش داشااته باشاام ...ول

ساختمان مدا الیخ یبهش انداختم همون اور ب  اری...الم رفتیشت به طرف 
 رهیمنو ازم بگ یمرد زندگ خوادیو دوست داره ...اون م نیرام رای...الم

 شهیباشه ...به شوهرت ...هم تیحواست به زندگ دیباشه با ادتی شهیهم یان-
 شیاسااا خوانیو م ننیبب تویخوشاابخت خوادیهسااتن که دلشااون نم ییادم ها

 بهم بزنن تویزندگ
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تو به فکر خودت باش من حاال حاال ها قصااد مزدوج شاادن  یخواهر یارم-
هارچنگول میروز تصاام هیندارم ...اگر  قب  یگرفتم ازدواج کنم خودم چ مرا

س ستم ک س یه شقمو ندزده ...ک ال م دیفقط و فقط با خوامیکه من م یقاپ ع
شماش فقط و فقط من و بب شه ...چ ش ایر یصاف و ب نقدری...ا نهیمن با ه که با

 و بخونم زیتونم از نگاهش همه چب
 ها رو گفتم ی... من بهت گفتن مینیبیباشه اون روز تو رو هم م-
ست الم ذارمیاالن مال منه ... نم نیامدم ...اره ...رام رونیب الیفکر و خ از  راید

 بهش برسه
 دمیو صدا کردم وبه طرفش دو نیرام یبلند یصدا با
 اااااااااااااانیرام-
ده به باز شاا یشااایبا ترس به زطرفم برگشاات ...با ن دمیکه من کشاا یغیا با

ز دونه ا هیدسااتمو دور دسااتش حلقه کردم و  دمیبهش رساا یوقت دمیطرفش دو
 دادم لشیخوشگل تحو یاون لبخندا

 ییاقا یبر یخواستیبدون من م-
بهش محبت کنم که  نقدریبود که ا نی... قصاادم ا دیهنگ چارهی..ب اوووووووف

شماش ب شتم او امیبه چ ست نا شم ول زونیدو  که حش یزیحش به خاطر چ یبا
...الو در سااااختمان عمه  مینگفت و با هم راه افتاد یزیمنه مبارزه کنم ...چ

 بودن ستادهیو شوهرش ا نیرام
 نیخوش امد یلیخ زمیسالم عز-
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 ی*و*سبو به طرفشون رفت و باهاشون رو دیکش رونیبازوشو از دستم ب نیرام
ساب ن یلیکرد ...اونا هم خ صال من و به ح شحال ا ...خب  اوردنیشاد و خو

شاادم و  کینزد نیبه عمه رام رسااهیمن که شااعورم م رسااهیاونا شااعورشااون نم
 دستمو به طرفش دراز کردم

 سالم عمه اون سال نو مبارک-
شویاان ق یا سوخته م یشد طی...خ اف زد  ی...لبخند مزحک میخر ی...دماغ 

 و بهم دست داد
 توام مبارک دیاون ع یان دمتیاصال ند یوا -

 ینیخواست که بب یدلت نم ای یدیاون خودت ...ند اره
سال نو بهش تبر نیشوهر عمه رام با ست دادم و   یگفتم ...با تعارف ها کید

 می(وارد خونه شد نی)شوهر عمه رام یفرهاد یاقا
ش تا سالن  شتن با الم میدوارد  شنک خورد که دا  و راینگاهم به الهه اون و رو

 زدنیحرف م نایارم
م و و گرفت نیرام یشااد ...بازو نیباز اون احساااس خطر بهم تلف رایالم دنید با

 مبل نشستم یرو یدو خواهر افاده ا نیبا ا یبعد از احوالپرس
 یسر به خانوادت بزن هیو  یاستفاده کن التیاز تعط یخوایتو نم یان- رایالم

ور ک یقاپ شااوهر منو بدزد ییایتو ب سیپار رمیمن م یفکر کرد یموز دختره
 یخوند
 کردم کینزد نیزدم و خودمو بشتر به رام یلبخند

 خانواده من االن کنارم هستن ... هیمنظورت چ-
 ادامه دادم €مک یاز کم بعد
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سم ...چون کار - شون در تما ستن که هر روز باها اگه منظورت پدر و مادرم ه
 میبهشون بزن یسر هیخلوت تر شد  یسرش کم یقرار شد وقت ادهیز نیرام

 بخونم تونستمیتو تو چشماش م تیبه الهه اون خورد برق رضا نگاهم
 کنه یبا شما زندگ خوادیم یان نکهیالهه اان متل ا-
 اواب دادم عیالهه اون سر یاا به
 مامان و روشنک باشم شیاره عمه اون دوست دارم پ-

 خونه اداگانه در نظر گرفته هی نیوگرنه رام یان یاز خوب نیالبته ا -اون  الهه
 ...عجبا پس چرا من خبر ندارم ...ییییییاد
 هست یک تونیحاال عروس -رایالم

 ترکهید که داره از حرص مگفت که مشااخص بو یبا لحن بد نیهمچ یعروساا
 انداخت یکیان  یپاشو رو هیگذاشت و  زیم یرو شویفنجون چا نی...رام

 یان شاالله به زود-
 نیگفتی... خب حداقل به منم م یگیراست م ئه
ب کسا گهینساابت به هم د یچند ماه شااناخت کاف نیشااما تو ا یعنی- نایارم-

 نیکرد
 یما چکار دار یفضول خانم توبه زندگ گهید میکسب کرد حتما

 نیهست لیشما وک دمیخانم شن ی...ان میبحت ها بگذر نیاز ا - یفرهاد یاقا
 بله-
 سخت باشه یلیکارتون خ دیبا-
 دوستش دارم یخت که هست ول-



 241 نگاهت آرامم کنبا 

 یکنیکار م یخانوادگ یرو پرونده ها شتریفک کنم ب - رایالم
ل کار و قت ییانا یپرونده ها یقبال رو یامدم فعال بله ... ول رانیبه ا یاز وقت-
 کردمیم

 با کار کردن شما مخالفه نیگفت رام یروشنک م -نایارم
سر  بزنم فیک نیبذار بلندشام برم با هم ایبده ... یصابر هیبه من  ای ایخدا تو 

 یگیو به مردم م زیهمه چ یریروشنک ...اخه دختر تو چرا م
 من اواب داد یبه اا نین باز کنم رامخواستم ده تا
 کار کنه ریخودشو درگ ادیاره مخالفم چون دوست ندارم ز-
 ریرگخودشااو د خوامی...تو دلم اداشااو در اوردم ... نم میبساات یدل به ک نیبب ایب

 کنه ...مسخره
 مخالفم نیالبته منم با کار رام-

 گفتم دمیرو د هینگاه متعجب بق یوقت
 یا هگید زیچ یخب کارش از خطر و دلنگران دیمنو نگاه نکن ینجوریلطفا ا-

 نداره
کرد و اروم  یساارفه مصاالحت کی... کردیباز داشاات نگاهم م یشااایبا ن نیرام

 متواه نشن کنار گوشم گفت هیکه بق یطور
 یشیدلنگرانم م ینگفته بود-

د بودم لنبود ...وگرنه خوب ب یباال زد ... االن وقت لجباز طنتشیرگ ش نیا باز
کنم ...دروغ هم که نگفته بودم ...کارش از دردسر و ترس و  شیضا یچجور
 راستگو ام نقدرینداشت ... خدا ازم نگذره که من ا یا گهید زیچ یدلنگران

 خودش اروم گفتم مثل
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 و به زبون اورد زیهمه چ دیکه نبا شهیهم-
 ادمگوش د هینگاهم کرد که صورتمو برگردوندم و به صحبت بق یناباور با
 نشون بده نیبه رام یرو که گرفت ییپاشو عکسا رایالم-
 یمامان راست گفت یوا-
 دالبوم بزرگ ام هیبا  نیسر ااش بلند شد و به اتاقش رفت و بعد از چند م از
 ؟ هیچ نیا یدونیم نیرام-
 گهیالبومه د-
 منظورم عکساست نیئه رام-

 ...عقققققققش ادیهم م یببرن ...چه عشوه ا ختتویاون ر مردشور
 ؟ هیخب چ-
 میکه سر تولد فرنوش با هم گرفت هیعکسا نایا-

اان ...ا هیک گهید فرنوش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  یبا هم عکس گرفتن ... ب یک نای...ه
لو از عمد ا دیادم پل یتو نگاهش بود ... ا یدوختم برق راچشاامیتفاوت به الم

 ارهیمن عکسا رو اورده تا حرصمو باال ب
 نمیبب یالبومو بد شهیم رایالم-

 یابج میکاره ا نی... ما خودمون ا افشوی... ق هههههههه
 یتو که نبود-
 افتاده یچطور نیرام نمیبب خوامیداره م یچه ربط-

 بده اون البومو رایالم- نیرام
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به رومون رو یناراضاا رایالم به دسااتمون داد و خودش رو مبل کنار  یالبومو 
 نیاصال حواسم به عکسا نبود ...تو ا یول زدمیروشنک نشست ...البومو ورق م

شه نیهمه عکس دونفره با ا نیا دیبا نیفکر بودم که چرا رام شته با ...  دختره دا
 حسود شدم نقدریخدا چرا من ا یا
 ینجوریبا من ا نینگاه کردم چه سرگرم شده اقا ...چرا رام نیبه رام یچشم ریز
ش ایب گهیطرف م هی...از  کردیم صادق با ست گهیطرف د هیاز  میبا هم  ش ه و با ن

ها نهیحال م رایخودش و الم یعکس  قدر من دوسااات دارم  ک که چ ...اخ 
امدم و  رونیاز تو فکر ب میزنگ گوشاا یموهاشااو دونه دونه بکنم ...با صاادا

 ییییییبه شااماره انداختم ...وا یاوردم ...نگاه رونیب فمیاز داخل ک مویگوشاا
 یاوضاع ...از سر اام بلند شدم و به گوشه ا نیدلم بذارم تو ا یکجا نویحاال ا

 نبود رفتم دیتو د ادیاز سالن که ز
 سالم اناب بهرنگ-
 سالم اوا خانم-

 اناب بهرنگ یاوا خانم ...زوده هنوز پسر خاله بش ههههه
 سازگر هستم-

 گفت دیباریم یکه ازش دلخور یکرد و با لحن یمکت
 مبارک دتونیبله خانم سازگار...ع-

 گرفته بود ...بجور باش خندم
 شما نیهمچن-
 غرض از مزاحمت-
 بگو یمزاحم شهیکه هم تو
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ون دعوتت نیبرادرم انجام داد یکه برا ییتشااکر به خاطر کارا یزنگ زدم برا-
 سفر دوستانه هیکنم به 

هه اان ...هم نیا رهیم یالال... ک اوههه مه راهو ...برو عمو  با تو  نیه مونده 
 از نوع دوستانش ... یسفر اونم چ امیب یکی

 تونم قبول کنم ینم یعرض شرمندگ بایممنون از دعوتتون ول-
 ننیشما رو بب خوانیچرا خانم سازگار ...تمام خانواده من م-
 امیب تونمیمن نم یول نیگفتم که شما لطف دار-
 نجایا نیا ینگاه کردم ...وا نی...به رام دمیبه بازوم از اام پر یدساات خوردن با

 کنه یچکار م
 ...لدی-

 دستمو الو دهنش گذاشتم یفور
 برم دیامده با شیپ یفعال برام کار رمیگیمن بعدا با شما تماس م-
 باشه پس منتظر تماستون هستم-

 تلفن و قطع کردم دستمو از رو دهنش برداشتم یوقت
 یزدیحرف م یبا ک یداشت-
 از موکالم یکیبا -
 زن ؟ ایمرد -
 داره یچه فرق-
 تو بگو-
 مرد-
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 یچرا الو دهن منو گرفت-
اون طرف اسااممو  خواسااتمیفکر کن ..اگه بگم که نم یبگم ...ان یچ حاال

ه کمر دست ب شونمیا کردمی...بر و بر داشتم نگاهش م شهیبفهمه که مشکوک م
 شیبه صاافحه گوشاا یزنگ خورد... نگاه شیبود که گوشاامنتظر اواب من 

 انداخت و ازم دور شد
 گذشت ریبه خ شیاخ

 دیشاااا یعنیبگم ...گفت دوسااتاش هم هسااتن ... یبهرنگ چ نیبه ا حاال
نم چکار ک دیبرا من ...با تهیموقع نیاگه باشااه بهتر ی...اتابک هم باشااه ...وا

 برم مسافرت ییتنها دهیصد در صد ااازه نم نی...رام
 : نیرام

 نین و ابه م یهمه ادم حتما باد بچسب نیبهش بگه ا ستین یکی...اخه  افشویق
 نگاهمو از عکس ها برداشتم یزنگ گوش ی...با صدا یریهمه عکس بگ

الن از س یاورد ...از کنارم بلند شد و به گوشه ا رونیب فشیو از داخل ک یگوش
باز شاااده بود همون  ریرفت ...از دور بهش خ که روز اول  ییلدایشااادم ...

هم  یبدم ...چه اخم صیتونسااتم تشااخ افشیاز ق نویا یمغرور و اد دمشید
صبر کن بب صال  ست وموزنه ..الب یحرف م یداره با ک نیا نمیکرده ...ا  هیم و با ب

 از سر اام بلند شدم و به طرفش رفتم یعذر خواه
 امیب تونمیممن ن یول نیگفتم که شما لطف دار-
ستمو رو یک ساس کردم از  یلطف داره ...کجا بره ...د شتم ...اح بازوش گذا

 دیاا پر
 ...لدی-
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 دهنم گذاشت یدستشو رو یفور
 برم دیامده با شیبرام پ یفعال کار رمیگیمن بعدا با شما تماس م -

 دهنم برداشت یدستشو از رو شیاز قطهع کردن گوش بعد
 یزدیحرف م یبا ک یداشت-
 از موکالم یکیبا -
 زن ایمرد -
 داره یچه فرق-
 تو بگو-
 مرد-

بهش بگم که دوساات ندارم با مردا صااحبت  دیباد کنه ...با رتمیکه رگ غ االنه
شکوک م صال به فرض که موکلش بود چرا الو دهنمو گرفت ...م  زنهیکنه ...ا

 باشااه یاور نی...اگه ا زدیحرف م دی...نکنه باز داشاات با اون پسااره ام گهید
 کنمن نیخودمو کنترل کردم تا مثل دفعه قبل بهش توه یکم کشمشیخودم م

 یحاال چرا دهنمو گرفته بود-
که اواب نم یگیر هی نیا با اون  دهیبه کفشااش داره  باز  خدا  گاه تو رو  ...ن

...  شمیم یجوری کنهینگاهم م ینجوریچشاش زل زده به من ...چرا هر وقت ا
...چقدر نگاهش  دهیاحساااس ارامش بهم دساات م کنهیچرا هر وقت نگاهم م

 عهفد کی...من  رکاسااتیابز یلیمعصااومه البته فقط نگاهش وگرنه خودش خ
بشااه ...با زنگ تلفنم نگاهمو ازش  ینجوریا ذارمینم گهیرو دساات خوردم د

 چشم دوختم یگرفتم ... به صفحه گوش
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 ضیزنم ف یبایز یمعرکه لعنت داشتم از چشمابر خرمگش  اهااااااااااااااه
 بردم یم

 ازش ادا شدم یگفتن حرف بدون
 سالم داداش-
 یی...معلوم هست کجا ردادیسالم ت-
 چطور-
 یبکن دیبا یکار هی ردادیت-
 دمیچکار داداش تو بگو من انجامش م-
 ذره مشکوکم هی لهیوک نیمن به ا-
 ؟؟ یواسه چ-
 یفر کلس هیامدن به  یبرا کردهیم یزندگ کایکه تا االن امر یتو فکر کن دختر-

 ارهینه ب
 کنهیداره ناز م دیخب شا-
 کنهیباز عمل م یلیو خ هیدختر ازاد دمینه ...اخه شن-
 بکنم دیمن چکار با یگیاالن م-
 دارم ایس یازاد یمدارک برا یسر هی گمیو م زنمیمن امشب بهش زنگ م-
 هیچ وسط نیاالن نقش من ا-
 وامخیدر اصاال م یول ییبده تو لیبره مدارک و بهش تحو دیکه با یاون کساا-

 یاریسر از کاراش در ب
 کارا با من هینداره ... تو باهاش قرار بذار بق یکه کار نیباشه ا-
 دمیپس من بهت خبر م-
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سازگ کیبودم برا زند تیموقع هیبهتر ... من خودم دنبال  نیاز ا یچ ار شدن به 
 ...شماره سرهنگ و گرفتم تهیموقع نی... االن بهتر

 الو-
 مبارک دتونیسالم اناب سرهنگ ع-
 شما هم مبارک چه خبرا دیسالم سرهنگ ع-
 به سازگار شک داره نکهیبهرنگ االن باهام تماس گرفت مثل ا-
 ستیپس از خودشون ن-
 ارمینه ...در ضمن ازم خواسته که سر از کاراش در ب-
 میکن سکیر میسرگرد ما مجبور-
 قربان شمیمتواه منظورتون نم-
 میکن یستاد و ازش دعوت به همکار یاریسازگار و ب دیبا-
سرهنگ ول- ست از کجا معلوم که باهامون  یلیخ سکشیر نیا یاناب  باال

 کنه یهمکار
 کنه یمجبوره همکار-
 چطور-
 هیمدارکش اعل-
 ؟ دیشما مطمئن-
 نبوده کایتو امر یکس نیاونا گفتن که چن میکمک خواست نترپلیا سیاز پل-

 هم به دام افتاد ... لیپس خانم وک عجب
 : دیاناه
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به  قهیدق به پنج قهیضاارب گرفته بودم و هر پنج دق زیم یرو فمیانگشااتان ظر با
دونم چرا استرس گرفته بودم ...لعنت به تو بهرنگ  ی...نم کردمیساعت نگاه م

برادرش داره قرار شااده  یازاد یبرا یدیزنگ زد و گقت مدارک اد شاابی...د
ن دلشااوره رو به واودم یکه ا یزی...چ ارهیمدارک و برام ب نیا یکیبود امروز 

 که چرا بهرنگ تو پارک قرار و گذاشت نهیانداخته بود ا
 شد رید یبر یخواینم یان-بهار

 زنهیچرا دلم شور م دونمیچرا ...نم-
 امیمنم باهات ب یخوا یم-
 رمینه نه خودمم-

پارک ... پارک کردم و به داخل پارک رفتم ...قرارمون  کینزد ابونیتو خ نیماشاا
به من بود ...پ دمشیپارک بود ...د یابخور کینزد چهارخونه  رهنیپشااتش 

شک ست یقرمز و م شویکه ا شلوار ا نا شک نیتا زده بود ... شه اب یم هم  ی.. پو
 و به طرفش رفتم دمیکش شینفس عم هیدستش بود ...

 داریپا ردادیبود ..اهان ت یاسمش چ خب
 داریپا یاقا-
 هینه با نفس بکشاام ... تونسااتمینم گهی...د سااتادیطرفم که برگشاات قلبم ا به

 کردیلبخند دختر کش داشت نگاهم م
 خانم سازگار-

فت پل زبونم که گ مده بود ... اون  ند ا خه تو  یعنی... ساااهیب ته ...ا دروغ گف
 ردادی...اسمش چرا اسمش ت کنهیباندبهرنگ چکار م
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موردش به  در یحاتیتوض هیرو به شما برسونم و  نایا دیسروش بهم گفته که با-
 نداشته باشه یپارک صورت خوش نجاتویا کنمیفکر م یشما بدم ول

 دهنمو مهر و موم کرده بود یکیتونستم حرق بزنم ...انگار  ینم
 حالتون خوبه ؟-

 هم بذارم یتونستم پلکامو رو فقط
 شده ؟ یزیچ-
 مینه بر-
شناخته ...دلم نم هی ستم  یان اخماش تو هم رفت ...نکنه من و  شنا ست ب خوا

شدنم برابر بود با لو رفتن تمام اون ماارا لعنت شناخته  ستخیم م...دل ی...  وا
کردم از ارتعاش  یبفهمه از زبون خودم باشااه ...سااع یزیچ یاگر قراره کساا

 صدام کم کنم ...چرا اخم کرده بود
 افتاده یاتفاق-
بت صااح گهید یاا هی میبر نیافتادم ...اگه موافش باشاا یکساا ادیان  هینه ... -
 ...مثال دفتر شما میکن

 رفتمیکه لو م امدیکوب کردم ...اگه به دفترم م سنگ
 نه-
 بروش باال رفت یتا هی

 خودم یرفتم تو غالب اد دوباره
 دفتر خستم کرده طیباشه مح رونیب دمیم حیترا-
 میبر دییباشه پس بفرما-
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 میباشه بر-
شد با شت م میهم از پارک خارج  ...اونقدر ناخونمو  دیلرز یتمامتن و بدنم دا

 تو گوشت دستم فرو کرده بودم که احساس کردم االنه که دستم سوراخ بشه
 میمن بر نیبا ماش نیباش لیاگه ما-
 لوبره زیکه همه چ میمن بر نیبا ماش ایتو رو خدا ب نه
 میبر-

 و در الو رو برام باز کرد ستادیا یدیسوناتا سف الو
 اهاا....-

سوتحرفمو خوردم  یفور شتم  ستم  یحی...لبخند مل دادمیم یدا ش زدم و اروم ن
شتم به  یکنیم ایخوش خدمت نیبرا دخترا از ا شعوری...ب ساده رو بگو دا ...من 

ستمیدل م یک شمامو باز کرد ب شی...خدا اون ممنون که زود چ و نگه  نی...ما
 داشت

 امیاالن م-
 ؟؟یییاوردم و بهش اس دادم کجا رونیب فمیاز تو ک بمویرفت ...گوش کجا

 یفور شااادیم نیماشاا کیدسااتش بود نزد وهیکه دو تا اب م یدر حال نیرام
 یریحال گ هیگذاشااتم ...تو دلمخوشااحال بودم که االن  فمیتو ک مویگوشاا
س سا ش ی... با هر قدم کنمیازش م یا از منم ب یشاین شدیم کینزد نیکه به ما

 ان سکته ناقص کردم هی... شدیتر م
دارم در  یباز جیکردما چقدر گ یخط به اساام اوا ...عجب غلط نینه ...ا یوا
 ارمیم
 دستم افتاد نیریگیاوا خانوم نم-
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 رواز دستش گرفتم وهیم اب
ت تو دس وانی... به ل خورهیحالم بهم م جیمن از اب هو قهیکج سل عقققققققش

 کردیخودش نگاه کردم ...برا خودش اب انر گرفته بود و داشت کوفت م
 کنه تو گلوت ریگ یاب انار دوست دارم اله من

 چوب خدا صدا نداره یدیبود کهبه سرفه افتاد ...اخ د دهینکش قهیدق به
 داشبورد گذاشتم یرو وانمویل

 براتون عوضش کنم نیاگه دوست ندار-
 یعوضش کنه ... نه چه زشت گفتمیخب زشت بود اگه م یول یبپرس دیبا االن

 دلم خنک شه رمیخواست مهمان نکنه ...بذار حالشو بگ یداره م
 دوست ندارم جی...راستش من اصال اب هو شمیممنون م-
 یمل میدر حد ت ییپرو یعنی

 رمیبراتون بگ نیدار لیم یچ-
 باشم و اصال نخندم یکردم اد یسع

 اب انار لطفا-
 مداشبورد برداشت یو از رو جیباز هو وانیبشه ...ل ادهیو باز کرد که پ یماش در
 نیببر نمیلطفا ا-
 و از دستم گرفت وانیل

 گردمیاالن برم-
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که  نی...ا زدیمشااکوک م نقدریا نیشااده بودم ...چرا رام نیمتواه ماشاا تازه
خودش گذاشته  یبود که رو یچ ردادیخودش نبود وازهمه مهمتر اسم ت نیماش

 نی...رام سی...پل داریپا ردادیبود ...بهرنگ ... ت
 هام گذاشتم و اروم ماساژشون دادم قهیشق یتا انگشتامو رو دو

م وگرنه کدوم اد گهی...اره د هینفوذ نشااونیب نیبدبخت شاادم ...نکنه رام رسااما
 اود منم با خبره... نکنه از و ساامیکه من پل گهیبه خانوادش م ادیم یخالفکار

دادم  رییکه تغ افممیکردم ق ی... نه بابا ... من که خودمو به اسم اوا سازگار معرف
چرا  ای...خدا شااهیروشاان م زیزود همه چ ای ریحاال چکار کنم ...د ای... خدا

 یتبه درساا اناتیار نیبعد ا خواسااتمی... من تازه م یکنیم نکارویبامن ا یدار
 فکر کنم نیرام یرو

 ع*و*ض*ی انی...به ک یزندگ نیلعتنت به من ...لعنت به ا اهههههه
سته ش باب ستم لبخند یامدم ...هر کار رونیاز فکر ب نیشدن در ما  یکردم نتون

صنوع اه کرده بودم که ر ریگ ی... تو برزخ ارمیروحم ب یلبان ب یرو یهر چند م
 بود زیچ هیخالصش تنها 

 افتاده یاتفاق-
 گفتم یدادم و خشک و ادتکون  نیبه طرف سرمو

 ریخ-
 یجورنیداره ؟... تا حاال که ا کی...ت دیباال پر نیابرو رام یتا هی باالفاصااله

 نبود
 خانااااااااااام نیریاب انارتون ازم بگ نیخواینم-
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اااااش ا ا ا ا ا ا  کدفعهی... شعوریبهت بگم ب ی... اخه چ یلی...خ یلی...خ عا
 یصدا کنه به هر حال تو دختر عمو دیصدا نکرد ...ههههه چرا با ینجوریمنو ا

... همش  ی...پس اون مزخرفات که اون روز تو اتاق گفت چ یقاتل برادرشاا
 کشک بود

 ندارم لیم گهینه د-
صورتش کج و کوله شد  یکرد و کم یفینگاهش کردم ... اخم ظر یچشم ریز

 لبخند از اوندختر کشا زد هیداد  رییسرع موضشو تغ یول
 نیدار لیم یچ دمیاوا خانم که همون اول ازتون نپرس دیببخش-
 کنه دلم خنک شه یذره معذرت خواه هینگفتم بذار حداقل  یزیچ
 ازم نیریگیدستم خسته شدا نم-

 نگفتم یزیچ بازم
 برم براتون عوضش کنم-
که  یتا حاال برا من اقتیل یخوردم ...ب یداشااتم حرص م شااتریکاراش ب نیا با

شم از ا شو خدمت نیزن شت برا  ایخ رد ک یم گهیدختر د هینکرده بود که االن دا
 دونهیاوا منم ...او که نم دونمی...خب من که م یان یکه خودت گهی...دختر د

 شدم جی...اههههههه گ
به رنگ  یوقت یکه کنف بشاااه ول رمیو ازش نگ وانیخواسااتم ل یم گاهم  ن

 نیا دمیدیترش م زیچ هی یوقت شااهیاب دهنم راه افتاد ...همسااورخش خورد 
ست ا الیخ ی...ب شدمیم یاور ست اب انار  رمینامرد دلگ نیمن از د ...از د

 خوام نوش اانت کنم یکه م ایب زمیعز ای...ب ستمین ریکه دلگ زمیعز
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 و ازش گرفتم وانیکه دستم به دتش نخوره ل یطور
 بود ی... عال دمینفس سر کش هیو  وانیتشنم بود نصف ل یلیخ

 دینفس راحت کش هی نیکردم که رام احساس
 دیرو به من بد یزیفکر کنم که قرار بود شما چ داریاناب پا-
 میندنج حرف بز یاا هی میبعد بر نیبله البته ... شما اول اب انارتونو بخور-

 وانی...ل دیلنگیکار م یاا هیاصاارار به خوردن داشاات ... نقدریچراا نیا حاال
 رد شدگ نیرام یانداختم ... که چشما رونیبود به ب نییکه پا نیماش شهیواز ش

کار  یمن برا یبشااه ول یادب یدوساات ندارم که حمل بر ب خوامیمعذرت م-
 چون اصال وقت ندارم نیهستم ...لطفا اون مدارک و به من بد نجایا گهید

 گاز گذاشت یو روش کرد و پاشو رو نیماش
 نه نجایفقط گفتم ا دمیباشه منم نگفتم که نم-
 پس کجا-
 فهمنیبه موقعش م -
شده  نی...احساس کردم که سرم سنگ شدیکم کم داشت برام نا اشنا م ابونایخ

 هم گذاشتم ی... چشمامو رو نهیبیو چشمام تار م
مامو باز کردم خودمو تو  چشاا تار هیکه  نگ  دمید کیاا  به دلم چ ...ترس 
و  نیبودم ...خواستم در ماش نینگاه به اطرافم کردم هنوز تو ماش هی..انداخت .

 زدم شهیکجاست چند ضربه به ش نیباز کنم که قفل بود پس رام
 ستین نجایا ی... کسداریپا ی...اقا یاها-
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 در و باز کردم و یرو بهم دادن فور ایانگار دن نینکنه ... با بازشدن در ماش یوا
اخم بزرگ از  هیبه تن داشاات با  یکه مانتو ساابز یشاادم ...خانم چادر ادهیپ

 هیک گهید نی...ا کردیداشت نگاهم م کردیکه زهره ادم و اب م ییاونا
 دمیپرس طلبکار

 کجاست داریپا یچه خبره ...قا نجایبپرسم ا شهیم-
 زد یپوزخند

 یفهمیخانم کوچولو بعدا م میبر ایب-
 زدم یخودش پوزخند مثل

 قبال باهاتون اشنا شده باشم ادینم ادمی-
 محکم گرفت و گفت دستمو

 هم حرف نزن نقدریا میبر ایب-
شما اا- ستمو ول کن ...من با  صال .. ادیب نیبگ داریپا ی... به اقا امینم یید .ا
 کجاست نجایا

 نجایچه خبره ا-
و لباس  دیرس یم 50دهنم و بستم ... سنش کم کم به  یزمخت مرد یصدا با

 ینگاه به زن انداختم ...نگاهم رو هینگاه به مرد و  هیبه تن داشاات ... ینظام
 زن ثابت موند نیدراه هاس سر است

کجاست که  نجایکجاست ...ا شعوریب نیرام نیدهنمو قورت دادم ...پس ا اب
خودم  به یتفاوت یبودم خودمو نباختم حالت ب دهیترساا نکهیمنو اورده ...با ا

 گرفتم
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سم ...تا اا دیسوال من با هی- شما بپر شتم با  ادیم ادمیکه من  ییاز  از  یکیدا
 در اوردم نجایچرا سر از ا دونمینم یول زدمیموکالم حرف م

 نیو به چند تا سوال ما اواب بد نیایبا ما ب دیخانم شما با-
 سر زده ؟ یاوقت چرا ؟ مگه از من کار خالف-
 شهیمشخص م زیهمه چ نیایشما ب-
شه م- شکا یول امیبا صال به چه ااازه ا کنمیم تیازتون  شما ا  جانیمنو ا ی... 

 نیاورد
 هیقض نیسر ا هیدونستم  یم یول کردمیم یبود حتما پافشار یا گهیموقع د اگه

 باهام بکنن توننینم یامع بود کار المیخ یمربوطه و تا حودود نیبه رام
 دستمو محکم گرفت زن

 افتیراه ب-
 دمیکش رونیتکون دستمو از دستش ب هی با
حرف  ینجوریکه ا ی...مگه مجرم گرفت یبار اخرت باشااه به من دساات زد-
 یزنیم

 انگار کالفه شده بود زن
 ... شونیا نکهیقربان مثل ا-
 دییاینداره روان ...خانم شما هم بهتره عوض بحث کردن با ما ب یاشکال-
 میشد یبزرگو وار ساختمان  میخارج شد نگیپارک از

 نیبه من بد لتونویو موبا فیک - زن
 چرا ؟؟-
 مقرراته-



wWw.Roman4u.iR  258 

 

 بهش دادم لمویوسا
 اتاق نیبرو تو ا-

 یزرگب نهییا هی...  یبزرگ وساطش بود با دو تا صاندل زیم هیاتاق شادم که  وارد
 یلی...خ شهیاز اون طرف ش یبود ول نهییور ا نیهم داشت ... صد در صد از ا

 هیبا  نهیو روش نشااسااتم ... دساات به ساا دمیرو عقب کشاا یصااندل لکسیر
ساعت رو کردمیبه لب به اتاق نگاه م یپوزخند ستم نگ ی...به   2. کردم .. اهد
نه حاال چکار کنم  ی...وا نیساار رام ریهساات ز یدونسااتم هر چ یبود ...م

 نیمنو گرفته ...در باز شد رام ی...اصال واسه چ میدونه من ک یکه نم نی...رام
 همراه همون زن وارد شد ... یلباس نظام هیا ب

 ادیلباس خشن به نظر م نیچقد تو ا اوف
 بودم یسرسخت م شهیمثل هم دیباختم ...با یخودمو م دینبا
 ایسرگرد بزرگ ن نجایا نیاورد یمنو واسه چ-

ندازه  کو ندازه ا به همون زن  ینگاه ینلبک هیکرد ...چشااماش شاااده بود ا
 انداخت

 نیگفت یزیشما چ ییسروان فدا-
 با ترس گفت ییبودم اسمش سروان فدا دهیکه فهم زن

 نزدم ینه قربان من بهشون حرف -
گذاشااتم  زیم یدسااات چپمو رو یاز تو هم باز کردم و ارنجمو رو دسااتامو

شت کردم و کم ستمو م شت  یشدم چونمو رو لیبه الو متما ی...د ست م د
 کردم گذاشتم



 259 نگاهت آرامم کنبا 

 ت گفتمغرور و صالب با
استون لب یرو کتیبه ات ی...اگر نگاه ستیهمه تعجب ن نیبه ا یازیسرگرد ن-

 ... ستیبد ن نیو دراه هاتون بنداز
 کردیداشت نگاهعم م یاد یلیخ

 دادم ادامه
 نیکه خودتون دوساات دار یزیاصااال هر چ ایساارگرد بزرگ ن ای داریپا یاقا-
ض نیا یمعن شهیم  یبرا یتبه راح تونمیمن م نیدون یم نیبد حیکاراتونو برام تو
 کنم تیهوش کردنم ازتون شکا یب

 گفت یمحکم و نظام یصدا هیکرد و با  یبزرگ اخم
 نه من نییبده شما حیتوض دیکه با یخانم اون-
 نشست زیپشت م یصندل یرو یینگفتم ...سروان فدا یزیچ
 اسم-
 اوا-
 لیفام-
 سازگار-
 یکنیم یچند وقته با بهرنگ همکار-

 نهیموضوع ا پس
 ماه که وکالت پرونده مربوط به برادرشو به عهده دارم 1 کینزد-
 نیبا هم داشت یچه ارتباط یقبلش چ-
 ... ذارنیحرف تو دهن ادم م یالک یالک نیک گهید نایا
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صال ا- شون ارتباط شناختمینم شونویمن قبلش ا شته هم د یچه برسه که باها ا
 باشم

 یبرگشت کایطبش گفته بهرنگ تازه از امر - نیرام
 درسته-
 بود یقبول پرونده بهرنگ چ یبرا لتیدل-
 نفر و از مرگ نجات بدم هیخوام  ی...م لمیوک هینداره ...من  یخاص لیدل-
 بهرنگ چکارست نیدونستیشما م-

 که چکارست دونمیاز تو بهتر م هههههههه
داره ...برادرشون هم ادم  یوتریبله اناب بهرنگ شرکت واردات قطعات کامپ-

 هستن ک براشون پاپوش درست کردن یمحترم
 گمیاون خودم ...من که راست م اره
 ؟؟ نیامد رانیچرا به ا-
 نجاستیچون کشورم ا-
با یدون یم- دنبالت  یمل تیامن یممکن بچه ها یزندان ...حت یبر دیاالن 

 باشن
 زدیم کیخوردم ...چرا ؟؟ بازم خودمو نباختم حتما داشت پلت اا
 بخواد دنبالم باشه یمل تینکردک که امن یچرا ؟؟؟ من که کار-

 کممحیگذاشت و با صدا  زیم یشد و دستشو محکم رو لیبه طرفم متما یکم
 گفت یو خشن
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زرگ باندب هیبا  یو دار یوارد کشااور شااد کایاز امر یبا اساام و مدارک اعل-
 ستین یکم ارم یکن یم یهمکار

 هیبودن مدارکم اعل دهیبر سرم از کجا فهم خاک
سرد کف ستام عرق  ستگ ید سوس د  رمیکرده بود...خوبه واال االن به ارم اا

 کنندیم
 خودش صدامو باال بردم مثل

 ؟؟؟ هیگفته مدارک من اعل یک-
حت م یزرنگ یلیخ یفکر کرد- مدارک اعل یتونی...را جایا یبا  و  یبگرد ن

 ریسااخت گ نقدریما ا یو اعتراف کن زی...بهتره خودن همه چ یاشااوب به پا کن
 یفتیب یمل تیامن یاگه دست بچه ها یول میستین
 یادامه نداد ...خودم تا ته حرفشااو خوندم ... فاتحم خوندساات ... نه م گهید

نه اعل بدم  ب یتونسااتم خودمو لو  کار کنم ... ت  مدارک اوا رو ان د بودن 
تاده بودم ...م ریگ یمنجالب گه از ا یاف جایدونسااتم ا مه ...  ن کارم تمو ببرنم 

 یکنن به کار نکرده اعتراف کن یمجبورت م
 اوردم نییپا یکم صدامو

 ؟؟؟ نییخوایم یازم چ-
 بگو توی... اول اس اصل ییایسر عقل م یخوبه معلومه که دار-

 کنم هیگر خواستیخراب تر شد ... دلم م کار
 کنمیمن فقط با مافوقتون صحبت م-
 خشونت گفت با
 یکن یهمکار یخوا ینم نکهیمثل ا-
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 گفتم یو اد محکم
 سرگرد کنمیگفتم در حضور مافوقت صحبت م-

صبان ازی لیلحن بد گفتم ...خ هیو با  سرگرد ستش ع ردن بودم ...از نگاه ک ید
شماش م س یبه چ شد و همون مرد دمیتر  دهید نگیتو پارککه  ی...در اتاق باز 

 تمدونسااینزده بود ... م یکتیات چینگاه کردم ه رهنشااویپ یبودم داخل شااد رو
 کت نزننیتونن ات یاز دراه دارا اگه دراشون باال باشه م یبعض

سروان فدا شدن مرد  شد هم اون هم رام ییبا وارد  سر ااش بلند  محکم  نیاز 
 دنیکوب نیزم یپاشونو رو

 به سمتم برگشت نیرام
 مافوقم ... حاال حرف بزن نمیا-
 ستمیمن ااسوس ن نیباور کن-

 سر هم کن یداستان هی یباش ان زود
شدم به ا کایتو امر - ست کردن مجبور  شور امیب رانیبرام پاپوش در که  ی...ک

 نهادشیبهم پ یپرونده ا چیتوش متولد شدم ... چند وقت از کارم گذشته بود ه
ت و داد گف یکار شانهادیبهم پ کایهمکارام تو امر از یکیکه  نی... تا ا شادینم

 برعهتیگرده برا  یم مطمئنحاذق و  لیوک کیدنبال  رانیاز اشااناهاش تو ا یکی
خب ا گه تو ا یخوب تیمن موقع یبرا نیکردنبرادرش ...   نیبود ... گفتم ا

شم د ستم پرونده ها گهیپرونده موفش ب ...  شهیم شنهادیبهم پ یخوب یبارمو ب
 دونستم که بهرنگ خالف کاره یم دیمن از کجا با
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انه بچه گ یحرفا نیماا نیکنی...چرا فکر م یگیقشاانگ دروغ م یلیخ- نیرام
 میکنیرو قبول م

 مظلوم به خودم گرفتم افهیق
 هستم که دروغ بگم یتیدروغ بگم به نظرتون من االن تو موقع دیچرا با-

 یی...سروان فدا یراف کناعت یخوا یکه نم نیمثل ا - نیرام
 بله قربان-
 خشنه صد رحمت به رفتارش تو خونه نقدریچرا ا نیا غمبریپ ای

 ببرش بازداشتگاه-
ستبن یرنگ فلز دنیشد ... از د کیبهم نزد ییسروان فدا ختیفرو ر دلم د د

به دسااتام  یاون اساام فلز یبکنم ول یحالم بد شااد ... حاضاار بودم هر کار
قام ارم تاانت مده بودم  مدهین رمیو بگ ینخوره ... من ا تا ابرو خودمو و  ا بودم 

 خانوادمو ببرم
 فقط با خودتون صحبت کنم شهی... اناب سرهنگ اگه م نیصبر کن -
 واهمه داشتم نیاونم الو رام قتیگفتن حق از
 دیباش رونیب ییسرگرد شما و سروان فدا-
 هم بسته بشه دیکار گذاشت نجایکه ا یکروفنیخوام م یم شهیاگه م-
 حرفم هر سه تاشون شکه شدن نیا با

 باشه- سرهنگ
رفتن از ساار اام بلند شاادم و پشاات به اون  رونیب ییو سااروان فدا نیرام یوقت

...  کننیکه از اون پشااات دارن نگاهم م دادمیبزرگ کردم ... احتمال م نهییا
 امد ینیب زینظر داشت ... به نظرم ادم ت ریسرهنگ تمام حرکاتمو ز
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 شنوم یخب م-
 ازتون دارم یدرخواست هیکنم فقط  یم یاناب سرهنگ من باهاتون همکار-
 شنوم یم -
 وارد باند بهرنگ شدم وپرونده برادرشو قبول کردم یلیمنم بنا به دال-

 دیحرفم پر وسط
و به  زیهمه چ دیبا دیمن بهتون کمک کنم و ازاد بشاا دیخوایخانم اگه م دینیبب-

 نیما بگ
 و بشنوه زیهمه چ نیو نبسته باشن و رام کرفنیم دمیترس یم
 نیکاغذ به من بد هی شهیم-

 برداشت و به دستم داد زیم یو خودکار و از رو کاغذ
سمم ... ازدال شروع شتن از ا  یکه م ی... از انتقامرانیامدنم به ا لیکردم به نو

مون و موضوع ازدواا نیبا رام ییکه ننوشتم اشنا یزی... تنها چ رمیخواستم بگ
 بود

 بعداز خوندن نوشته هام گفت سرهنگ
کار  هی... هر چند بازم اعل مدارک ارمه تنها  یرو نگفت زایچ نیچرا از اول ا-
 یبتون و یکن یبا ما همکار دیاالن ازادت کنم با یخوایبرات بکنم اگه م تونمیم

 یاریدر مورد باند بهرنگ بدست ب یاطالعات
شما قول بد- صل نیاگه  سم ا شدنم به ا لیمن و دل یکه ا  نیگروه فقط ب نیوارد 

 شما دارم یبرا یخودمون باشه منم اطالعات خوب
 بود یمعامله خوب نینظر خودم که ا به
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 برداشت زیم یو از رو کاغذ
 کنمیدر موردش فکر م-
شد ...م گفت و از نویا س یاتاق خارج  شته ها رو به  دمیتر که االن تمام اون نو

نکنه ... احساس  یکار نیکردم که چن ینشون بده ... تو دلم خدا خدا م نیرام
ترس بود که فشااارمو  یکه خوردم به قدر یکردم اب انار یم یبیضااعف عج

 گذاشتم و چشمامو بستم زیم یاورد بود سرمو رو نییپا
 : نیرام
 شد اناب سرهنگ اعتراف کرد یچ-

گرفت که من  یکه دسااتش بود و طور ینگاه انداخت کاغذ هیبهم  ساارهنگ
 شونم گذاشت ی...دستشو رو نمینب
 چند لحظه صبر داشته باش-

 به اتاقش رفت ... یا گهیگفتن حرف د بدون
 رونیب میبر ییاناب سرگرد به نظرتون چرا خواست ما از اتاق بازاو-
 دونم ینم منم-
شو رو ییبه داخل اتاق بازاو ینگاه شهیش از سر شت زیم یانداختم ...  ه گذا

... مخصااوصااا صااداش  شااناساامشیکه م کردمیبود ...چرا همش احساااس م
 بود دیاناه هیچقدر شب

ستم نگاه کردم  یساعت رو به ش قهیدق 2:45د  ونیب بمیاز داخل ا مویبود گو
 اوردم و شمارشو گرفتم

 اوا بود یاول ... هنوز نگاهم رو بوق
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خسااته شاادم و دوباره  دادیدوم ... سااوم ... چهارم ... پنجم ... اواب نم بوق
شتم کالفه م گهیشمارشو گرفتم ...د ...  اددیاواب نم شویشدم چرا گوش یدا

ستم به خونه زنگ بزنم که متواه پاکت باال ش یخوا ز شدم بازش کردم ا یگو
 بود لدایطرف 

 ؟؟ییکجا
ه براش افتاده باشاا ی... نکنه تفاق دادینم امیوقت به من پ چی... اون که ه نیهم

سرهنگ از  یبدون معطل شده بود که  شماره خونه رو رفتم هنوز تماس برقرار ن
و  گذاشتم بمیداخل ا مویتماس و قطع کرم و گوش یاتاقش خارج شد ... فور

 به طرف سرهنگ رفتم
 شد قربان یچ-
 استعالم گرفتم اسمش اوا سازگار-

ت نگف نترپلیمگه ا یچ یعنیبود دو تا شاااخ رو ساارم ساابز بشااه ... کینزد
 هیمدارکش اعل

 ادامه داد سرهنگ
 بوده دهیترس نیپروانه وکاللتش باطل شده برا هم-

ستم حرفا یدونم چرا نم ی... نم نهیپس موضوع ا عجب سرهنگ رو هم  یتون
 امد یقبول کنم ... اخه با عقل اور در نم

 سرگرد حواست با منه ؟-
 بله قربان-
 داره یگفته اطالعات ییاتاق بازاو میبر دیبا-
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لند کرد ... ب یبا بسته شدن در اتاق سرشو به اروم میرفت ییهم به اتاق بازاو با
 یده بود مکه به چشااماش ز یبزرگ نکیع یها شااهیرو از پشاات شاا یخسااتگ
 خوندم

که پرونده وکالتت باطل شااده  ی... چرا از همون اول نگفت یگفت یدرساات م-
 خانم سازگار

 دیشالشو الو کش ینشست و کم یصندل یرو یبه درست اوا
 من ... خب -

 یدار یاطالعات یگفت - سرهنگ
 دیکش شینفس عم هیخوند که  یدونم از نگاه سرهنگ چ ینم
که من دارم فک نکنم  ی... اطالعات شناسمیبله ... من بهتر از شما بهرنگ و م-

شما  ش هیکه  شته با شاخه ها نیصدمش دا باند  هی ی...بهرنگ خودش ازء ر
 ادیبزرگه ...در کل بگم اصال در برابر اون باندبه حساب نم

 کرد ...لبشو با زبونش تر کرد یمکث
 نیاریبرام ب نیریش زیچ هی شهیم-
ش شیدق به سروان فدا دهینک و  وانیاب قند به اتاق امد ... ل وانیل هیبا  ییبود که 

 دینفس سر کش هیاز سروان گرفت و 
 ... ینفس چه
 نگاه به ما انداخت هیگذاشت  زیم یو رو وانیل یوقت

 تونم حرف بزنم یمن نم دیستینا یاونجور شیم-
 داره که ترسش بروز نده یسع یول دهیبود که ترس مشخص

 نیحرفتونو بزن نینداشته باش یما کار ستادنیشما به ا-
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... ختره مشخص بود که داره از ترس  شدیرحم م یاوقات سرهنگ چه ب یگاه
 کنه یم یقالب ته

ابکه ات نیبه اسم فر ی... فرد شهیبزرگ محسوب م سیدر راس اون باند که رئ-
اتابک  نیکنه ... فرد یاون کار م یرنگ براهمه کاره و به نی...در اصااال فرد

... البته همه اا حضااور داره ...  ادیازش بر م نیبگ یخطرناکه و هر کار یلیخ
ست که هیاالب ا یتو همه مهمان ها ... همه معامالت ... ول کدوم از  چینجا

کار  ینظارت رو یبرا شااتریبزرگ اونه ... اتابک ب سیخبر ندارن که رئ دارایخر
 اونو بشناسن دارایخر ذارهیو نم ادیتاش مدس ریز

بدساات اورده بود من بعداز  یهمه اطالعات و چطور نیدختر ا نیا دیبر کفم
 یتو پرونده ها بهرنگ متواه شاااده بودم که خودش کاره ا یچند ماه فضااول

 دهیشنتا حاال اسمشو ن یول رهیگیبزرگ دستور م سیبه اسم رئ یو از کس ستین
 بودم

 یبه اتابک برس یخواست یم یچطور -سرهنگ
نگاهشااو ازم  عیکنم ساار یدارم نگاهش م دید ینگاه به من انداخت وقت هی اوا

 س دارهاستر یلی...معلوم بود خ کردیم یباز ی... داشت با انگشتاش باز دیدزد
 انداخت نیسرشو پا یداشت کم یلرزش خص صداش

شم ب کیکارم بهش نزد شیخواستم از طر یهاست ... م نیاتابک طالب بهتر-
الوه بده  یقانون شویقانون ریغ یاز کارا یلیداره تا خ ازین لیوک هیدونستم به  یم

س ی...ول شه د کیکه بهش نزد یک شت گهیب پرونده  نینداره ...اگه تو ا یراه بازگ
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 کیبهش نزد شیطر تنیکردم و از ا یخودمو ثابت م یزبردساات شاادمیموفش م
 مشدم من ...

دونم چرا هر وقت  یداره ... نم یدختر چه ساار نترساا نینداد ... اادامه  گهید
ناه نیافتم ... اصااال یم یان ادیکنم  ینگاهش م  نیمن کجا ... ا دیکجا و ا

ش نیدر عن ا یان یول دهیدرس م طونمیش ص تیداره مظلوم طنتیکه   هم یخا
 خواستم بهش زنگ بزنم یداره ... اخخخخخ م

 یکن یکه با ما همکار یکنیپس قبول م - سرهنگ
 بله-
 خوبه-

 اشاره کرد نیبه رام سرهنگ
 نیماساات و البته مساائول ا یروهاین نیاز بهتر یکی ایساارگرد بزرگ ن شااونیا-

 ونشیخوام که شما با ا یپرونده که چند ماهه تو باند بهرنگ نفوذ کرده ... من م
و  دیار یه بدست مک یتمام اطالعات دی... شما با نیالزم و داشته باش یهمکار

 دیبا سرگرد هماهنگ کن
سروان فدا ییبازاو یوقت شد ...  ض ییتمام  الزم و بهم داد که چکار  حاتیتو

 دمیشنفس راحت ک هیامدم  رونیاز ستاد ب یباشم ... وقت یبکنم و دنبال چ دیبا
رف شدم ... داشتم به ط ادهیخونه خودم پ ابونیگرفتم و سر خ یتاکس هی یفور

 گهید یتاکساا هیو برگشااتم  هکارت افتادم ... راه رفت میساا ادیرفتم که  یخونه م
دا تومن خوب که خ مکارتهیدو س یگوش هیکارت و با  میگرفتم ... رفتم دو تا س

 نبود یکارت اعتبار میبه اون س گهی... د دمیپولش شد خر
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م و در اورد میکارتمو از گوشاا میکه کردم ساا یکار نیخونه که برگشااتم اول به
بودم  دهیکه خر یدیاد یکارتا رو داخل گوشاا میاز ساا یکیشااکوندم ... 

 و گرفتم نیگذاشتم و شماره رام
 بله-
 نیسالم رام-
 خاموشه تی؟؟؟ چرا گوش ییتو لدای-
 زده مویدزد گوش ستیمن اصال حالم خوب ن نیرام-

 نگران و دستپاچش به گوشم خورد یصدا
 ؟؟؟ییاالن کجا-
 دنبالم خونه خودمم ییایب یتون یم-
 امیباشه االن م-

کسته کارتشو ش میدستم بود و س شهیکه هم یتماس و قطع کردم ... گوش یفور
شت  س وارید یرو یاز تابلو ها یکیبودم و پ رو  هگیکارت د میپنهان کردم ... 
 گذاشتم دیاد یهم داخل گوش

 بهرنگ یبرا 2 مکارتی.سخانواده .. یبرا 1کارت  میس
اب  می... گفتم رو گوشاا نهیا دمیبهرنگ هم زنگ زدم و گفتم شااماره اد به
 سوخته یو هم گوش مکارتیو هم س ختهیر

 روزا نیچه دروغگو شده بودم ا ههههههههه
 یکیبه  شدمیم لیخورد ... داشتم تبد یکرد حالم از خودم بهم م یدرد م سرم

 ازشون متنفر بودم شهیکه هم ییاز اونا
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ستشو یحال یب با شستم و کاله گ ییبه د صورتمو  ست و  سرم  موسیرفتم د از 
شمام ب ساس بود به خاطر  رونیباز کردم ... لنز و از چ شمام به لنز ح اوردم چ

سامو عوض کردم و  نیهم شده بود ... به اتاقم رفتم و لبا شلو هیسرخ  ار مانتو 
ش گهید سا چنداماده کرده بودم و  رو نجای... از قبل ا دمیپو ست لباس و و  لید

د صد در ص دیدیمنو با اون لباسا م نیگذاشته بودم ... اگه رام نجایا مویضرور
ست به هال رفتم و رو یکرد ...با پاها یشک م ش یکی یس  دمیاز مبال دراز ک

شمامو رو ی... تازه م ستم چ صدا یخوا شد ...  یهم بذارم که   یکیدر بلند 
 ... زدیداشت تند تند به در ضربه م

 نیا رو بلد نبود با نجایا یا گهی...کس د نهیرام دونستمیسر اام بلند شدم م از
شم شت گ رونیدر به ب یحال از چ سرم دا  یم جینگاه کردم ...خودش بود ...

 یچنگ مافتین نکهیا یاشفته وارد شد برا یبا چهره ا نیرفت ...در و باز کردم رام
 در و گشیدسااتش دور کمرم حلقه شااد و با دساات د یبه لباسااش زدم که فور

 رفت یم یاهیپشت سرش بست ...چشمام س
 نگرانش به گوشم خورد یصدا

 ؟؟ یکن یچکار م نجایتو چت شده ... ا لدای-
صبح  از یفرضم کنه ول یفیشدم ... دوست نداشتم ادم ضع یهوش م یب دینبا

 یاسترس و اون اب انار ترش نیهم ا گهینخورده بودم از طرف د یزیتا حاال چ
 افتهیکه خورده بودم باعث شده بود فشارم ب

 ؟؟یاریاب قند برام م هی-
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بهم خوردن قاشش  یمبل گذاشت و با دو به اشپزخونه رفت ...صدا یو رو من
سته بودم ول وانیل یا شهیش وارهیبه د شمامو ب صابم بود ...چ س یرو اع  محوا

 ... دیلرز یامع بود ... تمام تنم داشت م
 کرد کیوبه لبم نزد وانیبلند کرد و ل یکم سرمو

 بخور نویذره از ا هی...چشماتو باز کن ...پاشو دختر خوب پاشو  لدای-
شمامو باز کردم و مقدار یکم سر اام  نیریش عیاز اون ما یچ خوردم و دوبار 

ش شت اروم تو مو نی... رام دمیدراز ک ست مدا ش یهام د ستم  ی... م دیک خوا
بل ا کردمیکنم ... من داشااتم چکار م هیگر ها  نیرام یهمه خوب نیدر مقا تن

هام  ونهگ یکه کرده بودم دروغ بود ... اشااکام از گوشاااه چشاامم رو یکار
 ختیریم
 ؟؟؟ یکن یم هیشده ؟؟؟ چرا گر یچ نمیپاشو بب لدای-
که داشااتم ساار اام نشااسااتم  یا جهیچشاامامو باز کردم با واو ساارگ کدفعهی

 دمی...ناخوداگاه پرس
 یکن یصدا م لدایچرا من و -
ودم ب دهیکه پرساا ی... از سااوال کردنیصاادام م لدایخانوادم فقط بابا و ونداد  تو

 شکه شد
 نداره یخاص لیخب دل-

 همه دستپاچه شد نینداشت چرا ا یخاص لینداشت اگه دل امکان
 سرمو کج کردم یچشماش زل زدم و کم تو
 یبه من راستشو بگو ... دوست دارم باهام صداق باش-
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 دستاش گرفت نیداخل موهاش زد و سرشو ب یچنگ
 ... یتو هم اسم اون-

 وددونده ب شهیحس حسادت بود که به اونم ر نیرفت ... حاال ا ادمی جمیسرگ
 ؟؟ یهم اسم ک-

 داد رونیبا صدا ب نفسشو
ه فکرشو ک یاز اون شتریدوستش داشتم ب یلیبود ...خ لدایاسم نامزد سابقم  -

 یبکن
قمو نامزد ساب گهیکشه الو من نشسته م ی... خجالت نم یاا کر یب یلیخ تو

 دوست داشتم
نامه  هیروز با  هی زینامزد بودن پشاات پا زد به همه چ میسااال و ن کیبعد از-

 شیمیخبر ...رفت با عشش قد یگذاشت و رفت ... ب
 دید یرو در قالب من م لدایحرفاش حالم بد شاااد ...پس اون  نیدیشاان ب

م نگاهش کرد یچشم ریدستش به من بخوره ...ز یدوست نداشتم حت گهی...د
 ...انگار تو فکر بود ...از سر اام بلند شدم ...

 گرفت دستمو
 ؟ یریکجا م-

 با انزاار پس زدم و با حرص گفتم دستشو
 کوفت کنم یزیچ هی رمیم-
 ؟ یمگه ناهار نخورد-
 نه ...-
 زد فتویشد که دزد ک یچطور یراست-
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 ... زنهیخاک تو فرق سر من چه راحت حرف م ی
 زدن لموینزدن اقا موبا فمویک-

 کرد زیچشماشو ر یکم
 بدزده یگوش کیفقط  ادیب دیچرا دزد با-

 عتفاوت باشااه به نف یهمون ب نیا رمیگیمن غلط کردم حرفمو پس م خدااون
 منه

 باال انداختم یا شونه
 دله دزدا بوده نیا دازیدونمشایچه م-

شپزخونه رفتم ...در کاب ب سته ب هیباز کردم ...  نتویا  یاز اون موقع تیسکوبیب
 درنقیاومده بودن اا مونده بود ... درشو باز کردم ... ا نجایکه ارشام و ونداد به ا

شدم که ک شک  تیسکوبیب یتو فکر بودم که متواه ن شد ... دهنم خ ها تمام 
 دمینفس سر کش هیپر از اب کردم و  وبرداشتم  یو از اا ظرف وانیشده بود ... ل

ایا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مثل خنجر  تیسکوبی...دستگاه گوارشم سوراخ شد ... ب یا
باز کردم و  دهیرفت ... دندونامو به هم فشااردم و لبامو کشاا یداشااات فرو م

 و باال دادم همون اور گفتمچشمامو تنگ کردم و شونه هام
 یااااااااااااااااااایا-
همون  گمویچشاام د هیچشااممو کامل باز کردم و  هی نیخنده رام یصاادا با

ند داده بود و داشت بل هیتنگ شده نگاهش کردم ... به اپن اشپزخونه تک یاور
 دیخند یم
 بره نییوامونده پا تیسکوبیب نیاب خوردم که کامل ا گهیذره د هی
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 گفتم زیام اعتراض
 یخند یم یبه چ-

 کرد ... کیاز اپن گرفت و به طرفم اومد ...سرشو بهم نزد شویتک
 تو چشمام زل زد طنتیش با
 یخانم گهید نهیهم یعاقبت تنها خور-
شما میحال یچیه شده بودم ...چقدر ا ینبود محوچ شرنگش  شو  نیخو نگاه

بودم  یاز دسااتش عصاابان شیپ هقیدوساات داشااتم ... انگار نه انگار که پنچ دق
 صورتشو از نظر گزروندم ... ی...تک تک اازا

 یوشگ یمرتب ...لبا ینسبتا پهن ول ی... ابرو ها دهیکندوم گون و کش صورت
 تیهم به صورت داشت ...اوووووووف ...از اذاب یشیمتناسب ... ته ر ینیو ب

عش بودم نو نیاونم ا یشاارق یعاشااش چهره ها شااهیهم گذشااته بود ...هم
 نی... وا ا طونیشاا ی...دوباره نگاهم به اون اام عساال افتاد ... به اون چشااما

 که تو چشماش بود منو به خودم اورد ی...برق کردیداشت نگاه م یطور نیچراا
 ستبرش گذاشتم و به عقب هلش دادم یها نهیس یرو دستامو

 نمیبرو اونور بب-
 مبل ولو کردم یزدم و از اشپزخونه خارج شدم و خودمو رو کنارش

 االن حالت بهتره-
 ...بهت اس داده بودم یاره ...صبح کجابود-

 شده بود رهیبدبهم خ یلیمبل نشست ...خ یروم رو روبه
 یداشت یسر کار بودم ...چطور باهام کار-
 صحبت کنم یکیبا  خواستینه ...حوصلم سر رفته بود ...دلم م-
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 دیبه مبل داد و پنجه هاشااو تو هم کرد و دسااتاشااو محکم به باال کشاا شااویتک
صدا نیمحکم ا نقدری...ا شن یکارو انجام داد که  شو  ستخونا شدن ا  دمیخرد 

 همه حرص خوردم اونوقت اقا خسته شده نی... نگاه تو رو خدا من ا
 میخانم حاالصحبت کن لدایخب -

اسم  نی... حالم از ا لدایگفته بود اسم نامزد سابقش  ی... از وقت لدایگفت  باز
 خوردیبهم م

 کرد خ*ی*ا*ن*تکجاست ؟؟؟چرا بهت  لدایاالن  نیرام-
 هم گذاشت یکه بود چشماشو رو یهمون حالت تو
خودم  بود که یدوسااتش داشااتم دختر یلیبود ... خ ییبایز یلیدختر خ لدای-

نبود  یانتخابش کرده بودم...البته مامان با انتخاب من راضاا میادامه زندگ یبرا
سالم بود که  26از دوستاش اد.اج کنم ... یکی...مامان دوست داشت با دختر 

 هیبره ...اون موقع  یرکردم که برام خواسااتگا یبا اصاارار فراون مامان و راضاا
 هید خوا یگفت م میرفت شیبه خواسااتگار ینبودم ...وقت شااتریسااروان ساااده ب
دختره  گفتی...همون شااب با مامان دعوام شااد ...مامان م میمدت نامزد باشاا

 دیکه عقد کن نیبدون ا یادیخواد مدت ز یبه کفشااش داره که م یگیچه ر
خانواده باز کنم باالخره بعد از  روبا اب دهیگفت ااازه نم ی...م نینامزد باشاا

 یکه خانواده ها با هم داشااتن مامان گفت به شاارط ییچند دفعه رفت و امد ها
 خونده بشه نمونیساده ب تیمحرم هیکه حداقل  شهیم یراض

من دارم  یعنی... ذاشااتیاون شاارط م لدایخوشاام اومد اون موقع هم  ههههه
 رهینم شیادمبدون شرط گذاشتن کاراش پ نیکنم ا یفکر م
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شاارطو گذاشااته  نیکرده بود که ا یخودش چه فکر شیدونم مامان پ ینم-
 میساال و ن کیکه بعد از  نی... تا ا رفتیم شیداشات خوب پ زیبود... همه چ

کرد ...از  یم یعوض شده ...دائم بهونه گبر لدایاحساس کردم اخالق  ینامزد
م کن شاارفتیپرونده هام بودم ...دوساات داشااتم تو کارم پ ریطرف من درگ هی

روز که با لباس  هیمنو عوض کنه ... یشااغل ندهیتونسااات ا ی...اون پرونده م
 ه بودمشاپ رفت یپروندم به کاف نیاز مضنون یکیاز  دنیحرف کش یمبدل برا

...چشاماشاوباز کرد ...اخم  دیادامه نداد ...احسااس کردم که لبشاو گز گهید
به رو خ یبزرگ تابلو رو به  جد یشاااد ... م رهیکرد و  حال ت  دیدونسااتم در 

 ادینزدم تا خودش به حرف ب یحرفخاطراتشه ...پس 
بود  رهی...همون طور که به تابلو خ دیکش یصورتش دست یدست راستش رو با

 ادامه داد
 ...اولش فکر کردم حتما گهیپساار د هیبا  لدای... دمید یاونجا چ یکنیفک م -

باه د  که کارامو نیبوده ...بدون ا یقرارکار هی دیبعد فکر کردم شاااا دمیاشاات
فکر مزخرف مثل خوره به اونم افتاده  هی... رونیشاپ زدم ب یانجامبدم از کاف

س یبود ... نم ستم به ک شتم ... به  یخوا شمام بهش اعتماد دا که مثل تخم چ
س شک کنم ... ول یک شتم  ستش دا شقنه دو ستم یهر کار یکه عا  کردم نتون

 چیبا اونپساار ه گهی. دشااادم .. شیکردم و تو کاراش دق بشی...چند وقت تعق
ستاد رفت ینداشت ...چقدر خوشحال بودم اونروز ...با خوشحال یارتباط م به 

گفت به اتاقش برم اطالعات  بهمساارهنگ  یکارامو انجام بدم ...وقت هیتا بق
سر از پا نم یدیاد پرونده اماده کرده  نیا یهمه اوره خودموبرا شناختمیداره 
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اطالعات و به دسااتم داد و  یهنگ پوشااه حاوبه اتاق رفتم ساار یبودم ...وقت
 خودش از اتاق خارج شد ...

 یم خودشاام دادیپرونده م هیبهم  یوقت شااهیبود هم زیبرام تعجب برانگ کارش
س یو نظرمو در موردش م ستادیا ض دیپر  ان هی... دادیالزم و بهم م حاتیو تو

ته بهم اعتماد داش نقدریسرهنگ ا یعنیکردم با خودم گفتم  یاحساس خوشحال
 ییکه خواسته خودم به تنها

شت م پرونده ستم ...وقت زیرو مطالعه کنم ...پ ش  نقدریپرونده رو باز کردم ا ین
 یخوندم تا مرز انون م یکلمه که م کیشکه شده بودم که حد نداشت با هر 

 رفتم ...کنترلم از دستم خارج شده بود ...
 نیو در و باز کردم که با چهره خشاامگ ها به طرف درحمله ور شاادم ونهید مثل

 سرهنگ رو به رو شدم با دست به اتاقش هلم داد و در و پشت سرش بست
شااغلت  یهساات ینظام کی؟؟؟ تو  یدیکه انجام م هیچه رفتار نیسااروان ا-
وقت  چیهیادم نظام کی... یکن شیتحق زیکرد اول در مورد همه چ یم جابیا

 .. من ادینم ادمیسرهنگ  یحرفا گهی...د رهیگ ینم میاحساسات تصم یاز رو
 شکسته شده بودم

 لدایبه  یبود؟؟؟ ...چه ربط یاوردم ... منظورش چ یحرفاش ساار در نم از
 داشت ؟؟

 گفتم اروم
 داشت ؟ لدایبه  یچه ربط نایا نیرام-

 گوشه لبش نقش بست یشد ...پوزخند رهیاز تابلو گرفت و بهم خ نگاهشو
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 داخل اون پوشه بود ...اونم به عنوان همدست فرشاد لدایعکس -
 اور گنگ بهش نگاه کردم همون
 داد ادامه

شاد - ست ...وقت یعنیاز افراد باند بود ... یکیفر ش دنیفهم یه دم من باخبر 
 فلنگو بستن

نده بود ...ب از باز مو جب دهنم  بود  دهیکشاا یچه زار نیرام چارهیتع
 تونستم تحمل کنم یکه نم یزیتنها چ خ*ی*ا*ن*ت...
 من واقعا متاسفم-
 سر ااش بلند شد و از باال بهم نگاه کرد از
ه- به  تو  م چیتاساااف  ن من  چ خورهیدرد  هر  لم از  حا من  ادم  ی... 

 دروغگو یخوره ...از ادما یبهم م کارهخ*ی*ا*ن*ت
شو نیا ست شک ییو گفت و به د شمام چک یرفت ...قطره ا از ...لبمو گ دیاز چ

که بهش  ی...ول خورهیحالش از من بهم م یعنیگرفتم ... تو دلم گفتم  من 
که گفت خ*ی*ا*ن*ت نه دروغ هم نگفتم فقط حق ینکردم ...دروغ   و قتی... 

 نگفتم ...چون خودش نخواست ...
ون بفهمه من هم نیاگه رام یعنی... دمیترس یم شتری... حاال ب دینپرس خودش

 ؟؟... یه ...اگه ترکم کنه چن یاوا هستم ...وا
ه خودمو اشپزخون یاز سر اام بلند شدم و فور ییبه صدا در اودن در دستشو با

س سوندم ... الو  شو نگیر ش ستادمیا ییظرف ستمو  ریو  اب و باز کردم ... د
 نبود ول کن یبغض لعنت نیا یتا اشکام پاک بشه ... ول دمیصورتم کش یرو
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شت ین و از ا ظرف وایل ستم رو هیشر اب بردم ...  ریم و زبردا ود و ب نگیس ید
 اب وانیل گمیدست د

 ... لدای-
شار ستمو رو ف سمو به ب شتریب نگیس ید ش رونیکردم ... نف اب و  ریدادم ...

 کردم و یخال نگیو تو ساا وانیاب داخل ل هیقلو اب خوردم ...بق هیبسااتم و 
 سر ااش گذاشتم وانیل

 برگشتم نیطرف رام به
 هوم-

 زد مینیبه نوک ب یبه سمت الو امع کرد و با انگشت ضربه ا لباشو
 ؟ بگو اانم هیهوم چ-
 زنم تو گوشتا ... من االن اصال اعصاب ندارم یم
 ؟؟ یکنینگاه م نیچرا همچ-

... االن که  دیکش یداشت سرم داد م شیپ قهیداره هاااااااا تو دو دق ییرو عجب
 یسر من داد نکش گهید یریگیم دای یشیبهت محل ندم ادم م

 یداشت کاریچ-
 خونه میامع کن بر لتویوسا-
 کنهیندونه فکر م یکیامع کن ... لتویگفت وسااا نیدلم خندم گرفت همچ تو

 چمدون امدم خونه بابام هیاز خونه قهر کردم با 
بهم کرد که از اشپزخونه خارج بشه ... دستشو گرفتم و به سمت خودم  پشتشو

 برش گردوندم
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 ؟؟؟ یندار یتو چرا تعادل روان-
شماش مثل وزغ ب از ست م رونیسوالم اا خورد ...چ ...  گهیگفتم د یزد ...را

 گفتم یبهش نم نویموند اگه ا یتو دلم م
 خودش اشاره کرد به
 ... یندار یادل روانتع گهیم یبه ک یمن !!! ک-

 لبش باالرفت گوشه
 شد دایپ ایب-
 ؟؟؟ یچ-
 یتفاهم زندگ نیاول-

 گفتم متعجب
 تفاهم-
 یندار یکنم تو تعادل روان یاخه منم فکر م گهیاره د-

 مینیبه ب ینیبود پرده گوشاااام پاره بشاااه ...چ کیخنده ... که نزد ریزد ز چنان
 انداختم

 ... واشی-
 هم خودتو لوس نکن ... مامان نگران شده ... نقدریا نمیبب ایب-
 یلوس خودت-
 چند مشت اب به صورتم زدم ییدستشو تو

 باهاش رفتار کردم ... ینجوریبود که ا یچ یان گ*ن*ا*هبه من  لعنت
باز نیمن منظورم ا خب که عوض لج نه ا کمی یبود  نه  کهیبهم تواه ک م برا ن

درساات  سااتمیعرضااه ام که بلد ن یتاسااف بخوره ...اههههههههه چقدر من ب
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سم چجور یصحبت کنم ...حت شد ازش بپر ش یوقت ن زدن ... حاال  شویگو
ش سالمه گو شده از دلش در  دیسرش ...با یفدا یخوبه که خودش  هر طور 

خارج شاادم و تو هال و نگاه کردم نبود ...از اشااپزخونه  یی...از دسااتشااو ارمیب
 هیخورد ...به اپن تک ی.داشاات اب مامد ...به اشااپزخونه رفتم .. یصاادا اب م

 دادم
 ... لدای-
 طرفم برگشت به
 هوم-
ستم دلخوره ... حاال ن نیا از م که قبال با اان ستیهوم گفتنش معلومه که از د

 دادیاوابمو م
 مزد شینیبه نوک ب یبه سمت الو امع کردم و با انگشت ضربه ا لبامو

 ؟؟بگو اانم هیهوم چ-
 خودی...ب دهیکنه ...انگار تو دلش داره فحشاام م ینگاه م نیچرا همچ اووووف

 کنه ... نیکنه به شوهرش توه یم
 گفت ییاعتنا یبا ب یکن ینگاه م نیچرا همچ-
 یداشت کاریچ-

حت شاااده ... ول یبرخورد ...م بهم نارا ظار چن یدونسااتم از دسااتم   نیانت
 رو هم ازش نداشتم ... یبرخورد

 نهخو میامع کن بر لتویوسا-
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شتمو ستمو گرفت و منو به طرف  پ شم که د شپزخونه خارج ب بهش کردم تا از ا
 خودش برگردوند

 ؟؟؟ یندار یتو چرا تعادل روان-
... مگه من چکارش  وانستید نیسوالش اا خوردم ...چشمام گرد شد ...ا از

 ...خودش که بدتره یندار یتعادل روان گهیکردم که م
 دست به خودم اشاره کردم با
 یندار یتعادل روان گهیم یبه ک یمن !!! ک-
کردم که نخندم و  ی...گوشااه لبم باال رفت ...سااع دیبه ذهنم رساا یان فکر هی

 باشم یاد
 شد دایپ ایب-
 ؟؟؟ یچ-
 گهیتفاهم د نیاول-

 پرسد یتعجب و سوال ب
 تفاهم ؟؟-
 یندار یل روانکنم که تو تعاد یاخه منمفکر م گهیاره د-
 ینیخنده که حد نداشت ...چ رینتونستم خودمو کنترل کنم ...چنان زدم ز گهید

 انداخت شینیب ب
 ... واشی-

 گفتم دمیخند یاور که م همون
 هم خودتولوس نکن ...مامان نگران شده نقدریا نمیبب ایب-

 گفت دلخور
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 یلوس خودت-
 : دیاناه
شنک که چجور چیسوال پ یشب بعد از کل اون سط رو ش یشدن تو  وتیگو
ش نیدزد سر هم کردم ... رام یاز کجا اورد ی...گو ستم دروغ   نی...منم تا تون

بحث و تمام  نکهیا یانگار به همه حرفام شااک داره ...برا کردینگاهم م یاور
خودمو  هک نیگفتم و به اتاقم رفتم ...هم ریشااب بخ هی یکنم به بهونه خسااتگ

 خوابم برد یانداختم از فرط خستگتخت  یرو
کردم به  یو سع دمید یو م نیهفته کمتر رام کی نیهفته گذشته بود ...تو ا کی

 کارت دعوت بهم هیبشاام ...ظهر بهرنگ به دفرم امد و  کینزد شااتریبهرنگ ب
شرکت کنم ...دلم م یداد وازم دعوت کرد تا به نامزد شه  ستیخواهر همه  خوا

شتم ... م یبگم ...ول نیو خودم به رام زیچ س یترس دا شمش ادم یتر دم به چ
 الو کنم یبد
ش گهیساعت د میبهاره زنگ زدم و باهاش هماهنگ کردم که ن به  زنگ میبه گو

 بگه یبزنه و بهش گفتم که چ
به سااالن انداختم بر  ینگاه دمیپله ها که رساا نییامدم ...پا رونیاتاقک ب از

ور و اون ور  نیو ا ونیزیتلو یکانال ها خونه بود و داشت نیرام شهیعکس هم
امده بود ...چرا به من ساار نزد...دلم  یکرد ... ناراحت شاادم ... نامرد ک یم

م لبخند کرد ی...سع کردم یتر رفتم و سالم بلند کیبراش تنگ شده بود ...نزد
 بفهمه که ناراحتم نیخواست رام یبزنم ... دلم نم یهر چند مصنوغ

 داد ییممو با خوشرواون اواب سال الهه
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شو از تلو نیرام به شت نگاهم  ونیزینگه کردم نگاه شته بود و با لبخند دا بردا
 چیدلگرم شاادم بدون ه ینکرد کم ییاعتنا یکه حداقل بهم ب نیکرد ...از ا یم

 رفتم و کنارش نشستم...دستشو دور شونه هام انداخت یخجالت
 خسته نباشم-
 گفتم ییپرو با
 یاواب سالم نداد-
 سالم لکیاهان ع-
 یخب حاال خسته نباش-
 همش تو اون اتاقت یکن ی... چه م یسالمت باش-
خشااک و  نقدری... چرا ا میبا هم بزن مینداشاات نیاز ا یا گهیما حرف د یعنی

خواسااات محبت کنه محبت  ی... حاال که اون نم یمحبت چیبدون ه یخال
 خار کردن خودمداشت از  یا دهیکردن من چه فا

 بزنم یحرف خواستمی... م ارمیاز روند پرونده سر در ب خواستیم دلم
 دمیباال انداختم و پرس یشونه ا ییاعتنا یب با
 هینجوریکارت ا شهیتو هم-
بود در رفتم هم دلم  دهیکه پرساا یهم از اواب سااوال مسااخره ا ینجوریا
 کنم تشیاذ یکمی خواستیم
 ؟ یچجور-
 ! ستین داتیاصال خونه پ-
 تفاوت و سرد گفت یب

 ادیم شیپ یخب گاه-
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ساار صااحبت و باهاش باز کنم و همه  ینحو هیبه  یاور هیخواساات  یم دلم
شتش قکر م یوقت یو بهش بگم ول زیچ ستم خو یکه م یکردم از کار یبه گذ ا

کارو باهاش کرده بود و بهش دروغ  نیهم هم لدای... شاادمیم مونیبکنم پشاا
 هرکرد و باالخ یاصاارار م نقدری...کاش ا دیپرساا یگفته بود ...کاش خودش م

 گفتم یو بهش م زیمنم همه چ
 ؟ یتو فکر -
 کرمیاز پرونده هام فکر م یکیهان ...نه ...راستش چرا داشتم در مورد-

 که ا اون نشنوه گفت یبه طرفم برگشت و طور کامل
 یکن ریدفعه بهت گفتم که دوست ندارم خودتو درگ کیکنم  یفکر م-

نداختم ...ظاهرا که  ینگاه یچشاام ریتو هم رفت و ز اخمام به الهه اون ا
 بود ونیزیحواسش به تلو

 نیکنم که قبال گفت که کارمو دوساات دارم ...در ضاامن فعال ا یمنم فکر م-
 ... یکرد ریکه خودتو درگ ییتو
 نهی.. کارم امن مجبورم .-
 نهی...خب کار منم ا یاالب حیهههههه چه توا-
 یکه تو کار کن نمیب ینم یازیمن ن -

ساعت رو باز  ینگاه کردم ...اه چرا بهار زنگ نم وارید یشروع کرده بود ...به 
 زد
ونم انتقاممو بت نکهیا ی...برا شدیکردم وگرنه دعوامون م یبحث و عوض م دیبا

 رفتم یوگرنه لو م شدمیدور م نجایمدت از ا هی دیبا رمیبگ
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 سیخوام برم پار یمن م نیرام-
 گرد کرد و بلند گفت چشماشو

 ؟؟؟؟ یچ-
 تکون داد یکرد و سر یاخم

 یاونوقت با اازه ک-
 یکشیچرا داد م نیرام-اون  الهه

 نمیخانوادمو بب سیمدت برم پار هی خوامیالهه اون من فقط بهش گفتم کهم-
 کردیابرو باال رفته داشت نگاهم م هیدفعه الهه اونم با  نیا

 یگرفت یمیتصم نیچن یاواب منو بده ...تو اصال با ااازه ک - نیرام
 خانوادم تنگ شده یبا ااازه خودم ...دلم برا-

 تیعروساا یان شاااا... برا یصاابر کن گهیاان اگه چند وقت د یان-اون  الهه
 رانیا انیخانوادت م

و  سیخوام به بهونه رفتن به پار ی... من م گنیم یچ نایا گمیم یبابا من چ یا
من به کارا  ذارنیم نایمدت الو چشاام نباشاام ...حاال مگه ا هیخانوادم  دنید

 برسم
 اخه-

 مورد بشنوم نیدر ا یزیخوام چ ینم گهید- نیرام
و رو شکر تدادم سکوت کنم ...با خدا حیحرفو زد که ترا نیا یچنان اذبه ا با

بازاو تاق  نه اخالقش بهتره ... تو ا ته کنم کینزد میکه بود ییخو  بود سااک
رو  یادم ظالم نیهمچ دیکه با سااوزهیدسااتاش دلم براشااون م ریز چارهی...ب

ل تحم نویا دیعمر با هیخنگ دلتبه حال خودت بسااوزه که  یتحمل کنن ...ان
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... چرا بسااوزه من که از خدامه تحملش کنم ... همه اوره دوسااتش دارم یکن
عاشااش هم ماش ...  نیاصااال  عاشااش اون اخ اذبش شااادم ... هت و  اب

که من  نقدریعاشش شدم ... فقط خدا کنه اونم ا یعاشاااااااااااش ... من ک
داره همه  همهم که ب ییتواه ها نیترساام تمام ا یخوامش منو بخواد ... م یم

سئول از شه ... تیسر م سم چکار کنم ...ق دی...با مشیعشش قد لدای ادیبه  ایبا
 ... رونیبرم ب شیمن و نخواد از زندگ یاگه روز خورمیم

 کنم ییو باشم و عشش و ازش گدا یکس زونیکه او ستمین یادم من
 زد ینگاه کردم لبخند نیاحساس نوازش موهام از فکر خارج شدم ...به رام با
 ؟؟یناراحت شد نقدریا یعنی-
 که الهه اون نشسته بود نگاه کردم ...نبود ... ییبه اا یچشم ریز
 یرفته بود که من متواه نشاادم ...اروم اروم نگاهمو باال اوردم و به چشااما یک

 دی... با شدمیخود م یاروم بود که از خودب نقدریشدم ... نگاهش ا رهیخ نیرام
و دوست دارم ... حاضرم براش اونمم بدم  نی... رام شدیزود تمام م زیهمه چ

با به خودمو و ا دی...فقط  ظه اخر  که لح مل م یرمبه قولم  کردم ...  یدادم ع
 گرفتم ... یخراب کنم الو احساسمو م زویهمه چ نکهیقبل از ا دیبا

 به چشماش بودم ... لبمو با زبونم تر کردم و اروم گفتم رهیکه خ یاور نیهم
 نیرام-
 گفتن مدل خر کردن طرف مقابل البته بال نصبت اقامون یم نیا به

 صورتش نقش بست یرو یپررنگ لبخند
 خواد موافقت کنه یاون م اخ
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ه محکم فشار داد ک نقدریمحکم فشار داد ... ا موینیالو تر اورد و نوک ب سرشو
 دیاخم بلند شد ...اصال کال حسم پر یصدا

 اخاااااااااااااااااا-
 دادم گفتم یماساژ م موینیکه ب یدر حال بااعتراض

تو من  یاز دساات کارا یندازیم افهی... تواخر من و از ق یکن یم ینجوریچراا-
 هیلینکشه خ کیپالست یکار به اراح

و لوس خودت ینجوریا ی... تا تو باش ایریم یبند تخت گاز دار هیتر ...  واشی-
 ینکن

 گرد کردم چشمامو
 من؟؟؟؟-
 نه پس عمم -
 ...حتما عمت بوده ستین دیبع ییکارا نیهههههه البته از عمت چن-
 ادیازش خوشت ن دیشا یدون یم یدرباره عمع من درست صحبت کنا ... ان-
 گمیم یدارم چ ی... متواه یکردن بهشم ندار نیااازه توه یول
شو در اوردم ... چه غ تو ست هم م یرتیدلم ادا ست ... خب را گفت  یهم ه

عمه من کجا و عمع  یدر مورد عمم بد بگه ... ول یمنم دوساات نداشااتم کساا
سر به سر گذاشتن نبود ... با نیرام  دیکجا ... عمه من فرشتست ...االن وقت 

 یچیه یازلجب االب کنم ... ب تشویکردم ... تا بتونم رضا یرفتار م متیبا مال
 شد ینم دمیعا
 خواهش دارم هیمن ازت  نیرام-

 ادیدلش به رحم ب دیواژه خواهش خوبه ...شا اره
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 شنوم یم-
حاال هر ک اوه به  نه فکر م ی...خو که  یندو مه  باب نه من بردشاام او هم ار ک

 گه یم ینجوریا
تنگ شااده  یلیخانوادم خ ی...دلم براسیبرم پار یچند روز هیخوام  یمن م-

 اتاقم یدوستام ... برا ی...برا
 لباش رفت و اخم کرد یاز رو لبخند

 بشنوم یزیچ گهیمورد د نیمن که گفتم دوست ندارم در ا-
 کردم یم ینقش باز دیبود با ییوقت مظلوم نما االن

 گرفتم بازوشو
گاه کن ... رام- که  یدون یشاام م یمن دارم داغون م نیبه من ن هه  ما ند  چ

 دمیخانوادمو ند
 داخل موهاش زد یچنگ یکالفگ با
 امیتونم باهات ب ی... نم ادهیز یلی...االن کارام خ پس صبر کن-
 من خودم ...-

 لبام گذاشت یحرفمو ادامه بدم انگشتشو رو نذاشت
 تنها بفرستمت یانتظار که ندار-

 ادیحاال برا من ادا م اوووووووف
 گفتم یکنار زدم و با دلخور دستشو

امدم ...در ضاامن فرانسااه کشااور منه ... خانوادم اونجا  نجایمن قبال تنها به ا-
 هستن ... من تمام عمرمو اونجا بودم
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 یصبر کن یتون ینم-
 گفت نرم یکه االن م نیا واااااااا

 ؟؟ یواسه چ-
 دیبه صورتش کش یدست

 میریبگ مونویخواد زودتر عروس یمامن م-
 حرفش انگار تو دلم قنداب کردن ... منتظر به حرفاش گوش دادم نیا با
 ؟؟ یبگ یزیچ هی یخوا ینم-

 ... یبگ دیکنم ... اول تو با یمن اول به عشقم اعتراف نم نچ
 ؟؟ یخوت چ-
 هیعمر زندگ هی میدونم ...به هر حال تصم یمن هنوز نم -
 خونم به اوش امد ... تمام ذوقم فروکش کرد گهید

سره ب یدون ینم یکرد طغل ساس ... منه به قول ارم یپ  مدیسنگ دل فهم یاح
 یجی...مگه گ یدینفهم یزد یم لدایکه دم از غشااش  ییکه دوساات دارم ...تو

 کم دارم لداتیاز  ی...اصال مگه من چ
 گرفتم ... یم شی..حرصم گرفته بود ... داشتم ات

 زدم یپوزخند
به  مینتر روش فکر ک شی...بهتره دق هیعمر زندگ هی میحش با توئه باالخره تصاام-

ر و د زینداشته باشن و همه چ گهیدر مورد همد ینظر من دو نفر تا شناخت کاف
 کنن یسقف زندگ هی ریز توننیمورد هم ندونن نم

ازم بپرسااه ...اصاارار کنه  یزیبگه ...چ یزیچ هیکردم تا  یم شیعصااب داشااتم
 بخواد تا قفل زبون منم باز بشه حیتوض ...مثل اون روز تو بازداشتگاه زم
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شو ساعت نگاه کردم به موقع  یزیباز کرد تا چ دهن بگه که تلفنم زنگ خورد به 
 برداشتم مویبود ...گوش

 سالم-
 اون ...به موقع زنگ زدم یسالم ان-
 ؟؟ی... توخوب زمیاره عز-
 بگم ؟؟ دیبا یممنون ... خب چ-

. بگه .. یچ یباهاش حرف زدم ک شیساااعت پ میکرد ... مثال ن یکوتاه خنده
چرت و  هی دینبود خودم با یکنه ...چاره ا یم تیگل کرده داره اذ طنتشیشاا
 گفتم یو م کردمیسر هم م یپرت
 بپرسم نیدونم بذار از رام ی...نم شمیاره خوشحال م-

 دمیو از کنار گوشم کنار کش یگوش
 ونبهاره ازم دعوت کرده فردا برم خونش نیرام-
 ؟؟؟ هیبهاره ک-
 هیدختر خوب یلیدفترم ...خ یمنش-
 خوردیبهار به گوشم م یاون ور صدا از
 یکن دایپ یتونیم ویبله بله بر منکرش لعنت بهتر از من ک-
 حاال به چه مناسبت دعوتت کرده-

 دهیحال م ادیخودشم ب هیبهش بگو اکس پارت-بهار
 دیخند یگفت و م یگرفته بود داشت چرت و پرت م خندم

 ...چون تنهاست یاور نیهم-
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 کنه یم یتنها زندگ یعنی-
با بردارش زندگ- به خاطر دانشااگاهش  رازنیکنه ...خانوادش شاا یم ینه 
 ...حاال برم ؟؟ نجاستیا

شکل یرادیبرو از نظر من ا-  یامد بهم زنگ بزن فور شیپ ینداره ...فقط اگه م
 رسونم یخودمو م

 گذاشتموکنار گوشم  یگوش
 امدیم نجایصاش تا ا ایدار یاووووووه....چه شوهر – بهار

 نمتیبیبهار اان پس من فردا م-
الخره با اریبنده فقط ناهارتو با خودت ب یتخم چشااما یبله بانو قدمتون رو-

 مهمون ناخونده ناهار و شامش با خودشه
 امیزود م زمیباشه عز-
 ادیمن خوابم م اهایزودم ن نیهمچ نیبب-
 اوردیداشت حرصمو در م گهید
 تا فردا یبا زمیباش عز-

 نزنه یا گهیو قطع کردم که حرف د یگوش یفور
سا صبح شون رفتم ...بعد از کم ازمویکورد ن لیو  یامع کردم به خونه بهاره 

ساژ شون بود رفت کیکه نزد یحرف زدن به پا شلوار ب هیو  میخون ست کتو  ا د
گشااتن تو پاساااژ موفش  یگرفتم ...بعد از کل یسااانت 5پاشاانه  یمرن یکفش ها

...بعد  میخرد ودو فر ب یقهوه ا سیکاله گ میکن دایمد نظرمو پ سیکاله گ میشد
شتم و گ یرو سویاز ناهار با کمک بهار کاله گ شو محکم کردم  رهیسرم گذا ها

... 
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ه از سرم باز بش سیخودم پرپشت و بلند بود امکان داشت کاله گ یموها چون
هاشااو محکم کردم ...لباسااامو وعوص  رهیتا تونسااتم گ نی...بخار هم وفتهیو ب

 کردم یمیمختصر و مال شیکردم و ارا
 ... یمراقب خودت باش یلیقول بده خ یان-
 ادیخودم در ب یبود اشکام برا کیحرف و زد که نزد نیمظلوم ا نقدریا

 چته ؟؟ ونهید ییییا-
 از بازوم گرفت یاروم شگونیبدانس کرد و ن افشویدفعه ق کی

خدا- گه  تونم اواب اون شااوهرتو  یمن نم ادیساارت ب یینکرده بال ییا
 بدمااااااااااااا

من سوخته نگو خانم به فکر خودشه  یکردم دلش برا الیمنو بگو خ ونهید دختره
 زدم یب شونش زدم و لبخند اروم یدست

 نگران نباش...شوهرم خودش مراقبمه-
 ااااااااا؟؟؟یونوقت چطورئااااااااااااه ا-
 ااااااااااااااایطوری-
سئول پرونده ا سهیپل نیبهار نگفته بودم که رام به که  یو بدتر از همه خودش م

بالشاام ...نم  یهمه اساااارت از کجا اورده بودم که م نیدونمقبال ا یمن دن
 دونسااتمیم یکه االن وقت یدر صااورت رمیاز اتابک انتقام بگ ییخواسااتم به تنها

... از بهاره  دشاا یم شااتریهم تو اون اشاان هساات اعتماد به نفساام ب نیرام
ودم برم خ نینبود که با ماش یخواستم تا برام اژانس خبر کنه ...اصال کار درست

رو حساااب کردم  هیشاادم و کرا ادهیپ نیتو لواسااون از ماشاا ی...الو باغ بزرگ
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اگه موفش به خودمو حفظ کنم ...چون ممکن نبود  یکردم خونساارد ی...سااع
جا دونسااتم ک ی...وار باغ شاادم نم رمیاتابک بشاام بتونم الو خودمو بگ دنید
 برم دیبا

 نیالوتر که رفتم نگاهم به رام یشااده بود کم دهیکنار هم چ زهایو م یصااندل
نامزد به  حاال خو قدریچرا ا گهی... تو د گساااتید یکی یخورد ...اوه الال   ن

 نیکاش ا یخند به ساامتم اومد ...ابا لب یدیو به خودت رساا یخوشااگل کرد
با  یگربز نیمخصوصا به ا ذاشتمیم نکیع یمسخره رو چشمم نبود وقت نکیع

 یرو نیاسم سنگ هی...انگار  دادیبهم دست م یپهنش احساس بد یقاب ها
 مهینیب

 ودب دهیبهم رس گهید نیاا به اا کردم ...رام مینیب یرو نکمویدستم ع با
 دیخوش امد یلیسالم اوا خانم خ-
 سالم ممنون-

حواسااش به ما  یکساا دمید یداخل باغ انداختم وقت تیبه امع گهید ینگاه
 اروم گفتم ستین

 سرگرد بهرنگ کجاست-
 زدیگرفت م یمنو م میکرد که گفتم اگه تنها بود یاخم چنان

 هستم داریپا ردادیمن فقط ت نجایا یو خراب کن زیهمه چ یخوا یم سیه-
 خانم سازگار دیخوش امد یلیبه به خ-

 چه لبخند اوابشو دادم مین هیبود به طرفش برگشتم و با  بهرنگ
سر پا نگه داشت راهنما ردادیت- کن تا لباساشونو عوض  شونییچرا اوا خانم و 

 کنن
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وند من دور نم نیب زیزد که از نگاه ت نیبه رام یحرف چشاامک نیاز گفتن ا بعد
 تو سرشه ... یچه نقشه ا

 دییبفرما-
ساختمان رفت نیرام با شدم و به داخل  س میهمگام  ساختمان ب و  یبزرگ اری...
 از اتاقا رو باز کرد یکیبود ... در  یکیش
 نیلباساتونو عوض کن نیتون یم نجایا-

 رفتم گفتم یطور که داشتم به داخل اتاق م همون
 ممنون-

 در و نبسته بودم که به طرفش برگشتم و گفتم هنوز
 مینرو صبر کن با هم بر شهیاگه م-
خودش  یبه رو یکه باهاش صااحبت کردم متعجب شااد ول یلحن خودمون از
 یزیچ ینیبه اتاق انداختم که دورب شینگاه دق هی... در اتاق و کامال بستم  اوردین

ردم و لباسامو عوض ک ستیتو اتاق ن نیمطمئن شدم دورب ینداشته باشه ...وقت
 دمنگاه کر نهییا وبه خودم ت دمیکش سمیبه کاله گ یدستشالمو در اوردم ...

 ستیاصال صورتم مشخص ن نکیع نیاه ... نگاه کن با ا اه
کتم  بیگذاشتم و داخل ا لنتیسا یاوردم و رو رونیب فمیاز داخل ک مویگوش

شتم ... از اتاقم ب شت  یکی یرو یامدم ...رام رونیگذا سته بود و دا ش از مبال ن
 زد یمجله ورق م

 میبر-
 زد و گفت ینگاه بهم انداخت پوزخند هیرو کنار گذاشت و  مجله
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 نیفرما شد فیچه عجب باالخره تشر-
شد یزیچ شت  میبهش نگفتم ...با هم وارد باغ  ست زایاز م یکیو پ ش هنوز  مین

اتابک و  دیانداختم تا شااا تیامع یبودن ...نگاهمو رو امدهیعروس و داماد ن
 بود که خسته شدم ادیتعداد مهمانا ز نقدریا یول نمیبب
 یکن ینگاه م یبه چ-

 دوختم نیگرفتم و به رام تیاز امع نگاهمو
 دنبال اتابکم-
 شیدیمگه تا حاال د-

 گفتم یزدم و به تلخ یپوزخند
 یاز اون که فکرشو بکن شتریب-
 گه و تو فکره ینم یزیچ دمید
 نیکن یفکر م یبه چ نیدار-
 به نامزدم-

کردم همون  یکنه ...سااع یفکر م لدایداره به  یعنیشاادم ...نامزدش ... شااک
 یم دیداشت با یدست از سرم بر نم یحس لعنت نیا یتفاوت باشم ول یطور ب

 تو فکرشه یچ دمیفهم
 ؟؟ نیشما نامزد دار-
 بله-
 فکر شما رو به خودش مشفول کرده نقدریکه ا نیدوستش دار یلیحتما خ-

 زد یلبخند
 افتمیم ادشیبه  یزن یهر وقت حرف م-
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 زدهیحرف م یاور نیهم لدای یعنیحرفشو بفهمم  یتونستم معنا ینم
 تعجب گفتم :چرا ؟ با
 هینامزدم ان هیشب یلیصداتون خ-
تادیقلبم ا گهید به من فکر م نی...رام ساا کرد ....اخ اووون ...از  یداشااات 

 ردمحال خودمو کنترل ک نیبکشم با ا غیدوست داشتم بپرم باال و ا یخوشحال
 یم یهستم نه اوا ...تا ک یکردم که من ان یو متواه م نیهر اور شده رام دیبا

 موش و گربه ادامه بدم ... یباز نیخواستم به ا
 باشه هیحد به هم شب نیدو نفر تا ا یصدا شهیمگه م-
 تعجب کردم یلیمنم اول خ-
 نیل مشنوو گ نیگ یبا هم گل م نیخوب دار-

که  یبود ...برخرمگس معرکه لعنت ... تا سرمو بلندکردم نگاهم به مرد بهرنگ
نگ ا نار بهر تادهیک مام تنم  ساا  یم یکرد خودش بود لعنت خیبود خورد ...ت

اش موشااکافانه  دهی...زوم کرده بود روم و داشاات با اون نگاه در ادیدونسااتم م
 کرد یبراندازم م

 سروش یکن ینم یمعرف– نیرام
 بهش اشاره کرد بهرنگ

 دوست خوبم فرامرز-
اسم دسگه داشت از نگاهش احساس  کیفرامرز ...هر دفعه به  هههههههههه

بهش  ییاز ساار ااش بلند شااد و با خوشاارو نی...رام دادیتهوع بهم دساات م
 اعتنا سر اام نشستم یمن همون اور ب یدست داد ول
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 به من اشاره کرد بهرنگ
 دستشه ...بانو اوا سازگار ایاوان ما که پرونده س لیوک نمیا-
 خوشوقتم یلیسالم خ-

شو به طرفم دراز کرد ...نگاه اتابک ست ستامو ز ید ستش انداختم و د  زی ریبه د
ذره هم  هی فشیانگشت کث یعنوان حت چیپام گذاشتم ...حاضر نبودم به ه یرو

 به دستام بخوره
 گفتم یلحن مغرور با
 بشه رهیبهم خ یکس دایبدم م یلیخ-
ابک تونسااتم با ات ینم یول هیو گسااتاخ یادب یب تینها یدونسااتم حرفم ب یم

 ودازم گرفته ب مویفرد زندگ نیتر زیعز یرفتار کنم ...اون لعنت نیبهتر از ا
 کردنیحرفم هر سه شون با تعجب داشتن نگاهم م نیا با

 زد و دستشو انداخت یپوزخند اتبک
 یلعبت نیهمچ یکه به چشاام زد یمسااخره ا نکیکنم با اون ع یمنم فکر نم-

 یباش
 یگستاخ و ب یسوزه ...اتبک عاشش ادما یبود که لجش گرفته و دار م مشخص

دختر ازاد که دربند  هیمن به عنوان  دادمیخودمو نشااون م دیپروا بود ...حاال با
ا کردم ب یم ینقشاامو عمل دیاومده بودم ...با رانیبه ا کایاز امر سااتین یزیچ

 کارم راحت تر شده بود نیواود رام
 زدم یپوزخند

 نشسته نجایکه ا ینیفعال که ا-
 انگشت اشاره به خودم اشاره کردم با
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 داره ادیخواهان ز-
 اشاره کردم نیبا انگشت به رام و
نگفت حتما االن با خودش  یزیچ یول کردیشکه داشت نگاهم م نیرام چاریب
 هیعجب دختر گردن افتاده ا گهیم

 کرد یباال انداخت و تک خنده ا ییابرو بهرنگ
 ردادیت هیخبر-
 اواب دادم عیسر نیرام یاا به
 میکه با هم دوست هیبه شما نگفته م مدت ردادیمگه ت-
س یلیخ نیرام افهیق شده بود ...با خودم گفتم االن اگه ک نبود  جانیا یخنده دار 

شو رو یکرد ...بهرنگ لبخند بزرگ یم ربارونمیت نحرفایبابت ا ست شونه  یزد د
 در گوشش زمزمه کرد یزیگذاشت و چ نیرام
 : نیرام

شب صداش شت گ زدیکه م ییبود ... با حرفا یان هی...حرکاتش همه   یم مجیدا
 کرد

 نیشنویو گل م نیگیبا هم گل م نیخوب دار-
و دختره ر نیا یبرا مویزندگ بود خدارو شااکر زودتر امد وگرنه االنتمام سااروش

...خواهش ...  طنتیبود ...شاا یدونم تو صااداش چ ی...نم ختمیر یم رهیدا
که  یاشنا بود ...به فرد یلیمن خ یبود برا یهر چ یتونستم درکش کنم ول ینم

نار سااروش ا تادهیک گاه کردم ... ساا حدودا  هیبود  و  یکلیه لهساااا 35مرد 
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شت شونه و البته خو س ویچهار شو دنبال کردم به اوا خ ریم ود ... شده ب رهینگاه
 نگاه ... کیفکر کنم ازش خوشش امده بود هههههههه عشش در 

 سروش یکن ینم یمعرف-
 دوست خوبم فرامرز-

تا حاال به گوشاام نخورده بود از ساار اام بلند دم و بهش دساات دادم  اساامش
 تفاوت سر اا نشسته بود یبه اوا نگاه کردم همون اور ب یچشم ری...ز

 به اوا اشاره کرد سروش
 دستشه بانو اوا سازگار ایاوان ما که پرونده س لیوک نمیا-
و کردن بود که ت یشااکل معرف نیبود بترکم از خنده ...بدتر کیخدا نزد یوا

 بودم دهیعمرم د
 دستشو به طرف اوا دراز کرد فرامرز

 خوشوقتم یلیسالم خ-
شو فور اوا ست شت ...از کارش تعجب کردم  یبرد و رو زیم ریز ید پاهاش گذا

 گفت یبه فرامرز دوست سروش کرد و با لحن مغرور یزیام ری...نگاه تحق
 بشه رهیبهم خ یکس ادیبدم م یلیخ-
دوسااتاش  یو چقدر رو هیدونه سااروش ک یگفت ...مگه نم یچ ونهید نیا

ساارش به کجا خورده  سااتیزنه ...معلوم ن یحرف م یاور نیحساااسااه که ا
 دمیشاادن بشااه درونش ند رهیکه باعث خ یزیبه چهرش انداختم چ ی...نگاه

 بند تو نخش بود هیکه امده بود یخب حش داشت فرامرز از وقت یول
 زد و دستشو انداخت یپوزخند اتابک

 یباش یلعبت نیهمچ یکه به چشم زد یمزخرف نکیکنم با اون ع یفکر نم-
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سن که ا یرو م گهیاز قبل همد نای...فکر کنم ا تره ونهید گهید نیا  یجورنیشنا
 زدنیو از رو بستن هر دوشون مشکوک م ریشمش

 زد و با اعتماد به نفس گفت یپوزخند اوا
 نشسته نجایکه ا ینیفعال ا-
 خودش اشاره کرد به
 داره ادیخواهان ز-
 با دست به من اشاره کرد و
خه دختره خر ا نیازا یمن ؟؟؟من ک یک مده ا  یزنیم هیحرفا چ نیخوشاام ا

به دو دق به  یداشااتم م شیپ قهیخو نامزد دارم... نکنه ...نکنه ...اره  که  گفتم 
بوده که اوا  یقرار عشااق هی دیدارن شااا ییاز قبل با هم اشاانا نایا ادیاحتمال ز

و زد و دستش یلبخندشد و  کیکنه ...سروش بهم نزد یم یداره تالف ینجوریا
 شونم گذاشت ...در گوشم اروم گفت یرو
قاپشااو دزد نیناکس خوب تو ا یا-  یو رو نم یکاره بود نیا یدیمدت کم 

 پسر یکرد
زد و اروم بازومو  یزیاز ساار ااش بلند شااد و به طرفم امد و چشاامک ر اوا

ن خودشو بهم چسبوند با لح ینشون بدم ...کم یتونستم واکنش یگرفت ...نم
 امد گفت یکه اصال بهش نم یلوس

 ؟؟ ینگفت یموضوع و به کس نی...چرا ا زمیعز-
کارا تو برناممون نبود اون  نیکردم ا یاور بهت زده داشااتم نگاهش م همون
 رسوندیکرد و به من م یکه امع م یاطالعات دیفقط با
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 بود که عروس و داماد امدن نیسوت و دست نشون دهنده ا یصدا
 ن زدبه م یچشمک سروش

 میزنیبازم بهتون سر م نیخوش باش-
 به عروس و داماد رفتن ییخوشامد گو یهم از ما دور شدن و برا با

 سااتیبه ما ن یمطمئن شاادم که کامال ازمون دور شاادن و حواس کساا یوقت
 دستشو از دور بازوم باز کردم و هلش دادم عقب

س دور صورتمو کج و کوله کردم و  یو برمو نگاه کردم ک سش به ما نبود ... حوا
 اروم که فقط خودش بشنوه گفتم یبا انزاار و حرص ول

نا م نیدختره احمش ا- چه مع که تو  ییبودم دخترا دهی...شاان دهیکارا  ثل تو  م
ه من ب نکهیا یفقط برا یینجایکنن ...تو ا یبودن همه خودشااونو گم م کایامر

ستفاده کن تیکه از موقع نینه ا یکمک کن سبون یسوئ ا  یو خودتو به من بچ
شت فرو کن من به ه نویا نگاه  میه ن یحت تومثل  ییواه به ادما چیخوب تو گو

 ندازمیهم نم
شک با س یرو یافتادن قطره ا شدم ... ساکت   یم نییگلوش باال و پا بیگونش 

 رفت
 همن ناراحت ش یاز حرفا دینبا یدختر نیکرد چن هیگر چرا

 حرص گفت با
 دونم ... یاناب سرگرد من نم یاحمق یلیخ-
 تر اورد و ادامه داد کیدور و بر نگاه کرد و سرشو نزد به
 یکن ینقش باز قهیدو دق یتون یاون دراه ها رو به تو داده ...نم یک-

 بهم زد و ازم دور شد ... تو بهت حرفاش بودم یا تنه



wWw.Roman4u.iR  304 

 

 : دیاناه
م دادم ...همون طور که پشت کهیت یدو خودمو به پشت باغ رسوندم و به درخت با

سر خوردم و رو ست الو دهنمو گرفتم و  نیزم یبه درخت بود  شستم ...با د ن
هش هقم باال نره ...چشمامو بستم ...اشگ از گوشه  یمحکم فشار دادم تا صدا

 امد یم نییچشمام پا
قدریچرا ا نی...رام چرا کار کردم ...د  یکن یم ریمنو تحق ن گه من چ خه م ...ا
 بهت دست زدم ی...بهم محرم یشوهرم نکهیمن به صرف ا یلعنت

 شدمیخفه م داشتم
 افتاده خانم یاتفاق-

قلبم گذاشااتم ...تپش قلب گرفتم ...از ساار اام بلند شاادم و به  یرو دسااتمو
شتم ...موهامو از رو شم ف یطرفش برگ شت گو سصورتم کنار زدم و به پ تادم ر

ش شت  شتم  نکیع یها شهی...از پ ستمو الو دهنم گذا شدم ...د نظاره گرش 
 اروم تکون دادم یسر
ختم به سر تا پاش اندا یالغر شده بود ... نگاه نقدریقابل باور نبود ...چرا ا برام

 کیش شهیمثل هم
 شما حالتون خوبه ؟؟-

 هم گذاشتم و باز کردم یاروم رو چشمامو
 خوبم-

شو نزد یتو حاله ا صورتش سر شو  کیاز بهت قرار گرفت  شما تر اورد ...چ
 دش شی...چشماشو باز کرد و تو صورتم دق دیکش شینفس عم هیبست و 
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 گفت یلرزون ی...با صدا ختیگونش ر یاشک رو یا قطره
 یدیو م یارم یبو-

 دمیهم فشار دادم و لبم به دندون گز یانداختم ...چشمامو رو نییپا سرمو
 کرد یچکار م نجای...ا شهیمنو شناخت مثل هم ناو
 اری...هاااااااان ...ساارتو باال ب یانداخت نیی...چرا ساارتو پا یدونم خودت یم-

 یداغون شدنمو چرا حقمو ازم گرفت نی...بب
 کرد خیخورد که تمام تنم  سمیباال اوردم ...باد به صورتم خ سرمو
 یکش شینفس عم هیبه موهاش زد و سرشو باال برد و  یچنگ

 کنم یم داتیدونستم پ یم-
 به طرفم هجوم اورد و بازومو محکم چنگ زد کدفعهی

 ام ... اواب منو بده ونهیکه د یبده ... م دون حیتوض-
-.............. 
 دادیدو تا دستاش بازمو هامو گرفته بود و تکونم م با
 یزن یچرا حرف نم-

*** 
اه کم د کجا ا ا ا ا ا  نیگه با ا یناز خانومم بکشم نم دیاشتم حاال بارفت ...اها

شااه ...تمام باغ و دنبالش گشااتم انگار اب شااده  یکاراش باعث لو رفتنمون م
صبان گهید ی...لعنت نیزم ریرفته ز شتم ع شت به ط شدمیم یدا رف ...تو راه بر

 یرفته ...طور اونجاخودمون بودم که نگاهم به پشاات باغ خورد ...حتما  زیم
س شت باغ رفتم اروم اروم الو رفتم که با د یکه ک شه به پ توقف  شدنیمتواه ن

 کردم ...تنها نبود
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 نکهیایمرد به گوشاام خورد برا یکنارش ...صاادا سااتادهیکه ا هیک گهیمرد د اون
 از درخت ها یکیواضح تر بشنوم الوتر رفتم و پشت 

 شدم پنهان
 اری...هااااان ...سرتو باال ب یانداخت نیی...چرا سرتو پا یدونستم که خودت یم-
 یداغون شدنمو ...چرا حقمو ازم گرفت نیبب

شو پا اوا صله خ نییسر شخ سیانداخت ...از همون فا شو ت صورت  صیشدن 
 شییکوتاه و خرما یبه داخل موها یکرد ...مرد چنگ یم هیدادم ...داشاات گر

 دیو بلند کش شینفس عم هیزد و 
 کنم یم داتیدونستم پ یم-

 یموضااوع و حالا نی...تو ذهنم داشااتم ا نجایگم شااده بود ...چه خبره ا مگه
 تیمرد به سمت اوا حمله کرد و بازوشو گرفت و با عصبان کدفعهیکردم که  یم

 گفت
 ام ...اواب منو بده ونهیکه د یدون یبده م حیتوض-

 زبونش مثل مار دراز بود شهیکه هم نیگفت ا ینم یزیاوا چ چرا
 دادیاوا رو گرفته بود و تکونش م یبازوها مرد

 یزنیچرا حرف نم-
 از موهاشو عقب زد یکم اوا
 ستیحرفا ن نی...وقت ا نجایاالن ا-
 یواسه خودت درست کرد هیچ ختیسر و ر نیوقتشه ...اصال ا یپس ک-

 به خودش اشاره کرد و داد زد اوا
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 مجبورم اگه .... یفهم یمجبورم م-
 کنه یو پنهون م یزیچ هیدونستم داره  ی... میگه چادامه نداد ...ا حرفشو

 شنیم بتمیبرم االن متواه غ دیمن با – اوا
 راه افتاد اون مرد بازوشو گرفت و به طرف خودش برگردوند تا
ش خوامی...معذرت مستایوا- سرت داد ک  حیتوض هینره تو  ادتی ی...ول دمیکه 

 یبه من بدهکار
 برم دیبا-

شو شدم تا  بازو شت درخت پنهان  ست مرد رها کرد و راه افتاد ...کامال پ از د
 نهیمنو نب

 به طرفم امد دتمید یوقت دمید زیباغ که شدم اوا رو کنار م وارد
 ییاصال معلوم هست تو کجا-

 کردم یبزرگ اخم
ض یکنم لزوم یفکر نم- شما تو شه به  ضمن ا حیبا از  دیمنم که با نیبدم در 

 نیکجا بود شما بپرسم که
 میبگ کیتبر میبر ایاالن اصال حوصله کل کل ندارم ب نیبب-

 دیحرف زدن بهم نداد و دستمو گرفت و دنبال خودش کش ااازه
شون تبر میعروس و داماد رفت کینزد به صدا میگفت کیو به  یلیاهنگ خ ی...

 دیرس یبلند بود و صدا به صدا نم
 شد کیبهمون نزد سروش

 نیدیاوا خانوم افتخار م-
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به اوا نگاه کردم دسااتمو گرفت و محکم فشاااار داد ...با لبخند  یچشاام ریز
 بهم انداخت ینگاه

س اوووف انم خ یهمه طناز نیا دیازدواج کنه ...با نیکه بخواد با ا یبدبخت ک
سخرتو بر م نکیو تحمل کنه ...حداقل اون ع شتیم  یچیبزرگه که ه نقدریا یدا

 ستیشخص ناز سورتش م
 دادم گهید یکیاناب بهرنگ متاسفانه قولشو به -
 با چشم به من اشاره کرد و

 دی...دستمو کش مایافتاد یری...عجب گ گهیم یچ نیا ستمیبلد ن ر*ق*ص من
سط پ شو تکون م ر*ق*ص ستیو به و  ددایبرد ...فقط هماهنگ با اهنگ خود

 یتساایبلد ن ر*ق*صبهش بگه تو که  سااتین یکیکرد اخه  ینم یر*ق*صااو 
 ستیوسط پ ییایهمه اعتماد به نفس م نیبا ا یکن یم خودیب

 گفت دادیاور که اروم خودشو تکون م همون
 ؟ یستیبلد ن ر*ق*ص-

 باال انداختم ییابرو
 هدیاور که شواهد نشون م نی...البته ا نیکنم شما هم بلد باش یفکر نم-

 زد یزیزد و چشمک ر یپسر کش لبخند
 هم به شواهد اعتماد نکن شهیهم-
سمت م با شدن اهنگ به  شت زیتمام  ستش  ی...نگاهمو رو میبرگ سروش و دو

 ردماویو سر کارشون در م رفتمیم ششونیپ یبهونها هیبه  دیزوم کردم ...با
 ؟ یشد رهیخ یبه چ-
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 از سروش گرفتم نگاهمو
 مهنهیکه سااروش ا هیدوسااات سااروش ک نیا نمیبرم بب یبهونه ا هیبه  دیبا-

 رهیگیم لشیتحو
 موهاشو از صورتش کنار زد و برگشت و به سروش نگاه کرد اوا
 رهیبگ لشیتحو دمیبا-
 شیشناسیتو مگه م-
 نگاه برنده بهم انداخت هیبه سمتم برگشت و  کدفعهی

 اتابک هستن نیفرد ایبزرگ  سیهمون رئ شونیا-
 نیگفت ا یچ
 یتو مطمئن-
 صد در صد-
 یبهم بگ دیاون وقت االن با-
وقت  هگیاو گرفته بودتون د بیعج ایگو یخواسااتم زودتر بهت بگم ول یم-

 نشد
 پس چرا فرزاد ...-

 حرفمو ادامه بدم نذاشت
ضور داره ول- سمات ح س یقبال هم گفته بودم اتابک تو همه کارا و مرا اونو  یک

 هنکن دشیتهد یکنه تا خطر ینم یخودشو معرف شناسهینم
 یشناسیاونوقت تو اونو از کجا م-

 زد یپوزخند
 به موقش یول یبدون دیهست با زایچ یلیخ-
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به من بگه به موقع ... ب اشاره سروش  ادیالف بچه ب هیخاک بر سر من که  یا
 از سر اامبلند شدم

 امیاالن م نیاا بش نیهم-
ش اخالق ادیبر م یبگ یهر چ نیدرساات کنه از ا یریباز بره درگ دمیترساا یم

 مونه ...به طرف سروش رفتم یم یدرست مثل ان
 ؟؟ یکارم داشت-

 زد یپوزخند سروش
 یمخ دختره رو بزن یخوشم اومد خوب تونست-
 گهید مینیما ا-
 دیاحاال ب یکه شااد یبشاا کیبسااه خودتو لوس نکن ...تو قرار بود به اوا نزد-

 یخودتو کنار بکش
 ؟ هیمنظورت چ-
 خوادباهاش کار یدارم دختره بلبل زبون ...فرامرز م یبهتر یبراش نقشااه ها-

 دختره خوشش امده نیکنه ...از اسور بودن ا
 سروش فرامرز چکارست ؟ یراست-
شته باش ...فقط  یتو کار- شه ب یکار هیندا طرف  ادیکن که دختره ازت کنده ب

 فرامرز
 خب باشه یلیخ-
ا اونور تر از اوا کنار چند ت زیبکنه ...به فرامرز که چند م خواستیچکار م یعنی

 یشااده داشاات اوا رو نگاه م زیر یمرد نشااسااته بود نگاه کردم با چشاام ها
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 یاداره برام ا یتیمردک به ساانخ نیدختره با ا نیبوداره ا یلیخ هیکرد...قضاا
تنها سرنخمم اوا بود به  و اوردمیهر اور شده سر از کارشون درم دیسواله ...با

به م یم زایچ یلینظرم اون خ  یپشاات زیدونسااات که بتونه کمکم کنه ...اروم 
 ریز ینشااسااتم که پشااتم بهش بود ول یهمون اتابک رفتم و اور ایفرامرز 

 تونستم بپاامش یم یچشم
راحت  خوب بود تمیکردم ...موقع یباز یبه دست گرفتم و باهاش باز یالسیگ
ستم حرف یم سروش بدون اتون شنوم ... شونو ب  که متواه من بش به اتابک نیا

 شد کینزد
 شده ؟ یچ-

 اشناست– اتابک
 ؟یک– سروش

 همون دختره ...اوا-
 ؟ شیشنااسیم-
 برام اشناست یلیصداش خ-
 از سر ااش بلند شد کدفعهی

 سروش-
 کردم بدبخت سروش یب حرص اسمشو صدا زد که من قالب ته چنان

 خدا کنه خودش نباشه که اگه اون باشه کشتمت سروش فقط-
 یزنیحرف م یدار ی؟ در مورد چ یاخه ک-
با ک نیرینظرش بگ ریخوام ز یم- جا م رهیم ی... مه چ رهی...ک ه ب دیبا ی...ه

 نیمراقبش باش هیبه ثان هیثان دی...با نیگوشم برسون
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 چشم-
اروم از سر اام بلند شدم و به طرف اوا رفتم  شدیاوضاع داشت خراب م گهید

 شده بود رهیمهمونا خ تی...به امع
نگاه به دور و برم انداختم ...اتابک هنوز داشت  هینشتم و  زیبه روش پشت م رو

چونم قرار دادم  ریگذاشااتم و دسااتامو رز زیم یکرد ...ارنجمو رو ینگاهش م
شتاش رو یطور شدم انگ شت  ست م سانا یلبم م یکه د سط  یمد به ک که و

ا کشتن ...با پ یبودن نگاه کردم ...داشتن خودشونو م ر*ق*صدر حال  ستیپ
صال تو ا دیاز اا پر کدفعهیبه پا اوا زدم ... یضربه اروم نبود  ایدن نی...انگار ا

 متواه نشه گفتم یکه کس یبود اروم طور تی...همون اور که نگاهم به امع
شک کرده ... یاتابک م- شته هر دق یکیخواد برات بپا بذاره ...بهت   قهیو گذا

 مراقبت باشه
تونستم  یحد ممکن گشاد شد ...ترس و از تو چشماش م نیتا اخر چشماش

 بخونم
 : دیاناه

ستشو د الیخ ینگاه کردم ب نی...به رام دمیکه به پام خورد از اا پر یضربه ا با
 کرد ینگاه م تیت به امعچونش گذاشته بود و داش ریز
 قهیگذاشااته هر دق ویکیخواد برات بپا بذاره ...بهت شااک کرده ... یاتابک م-

 مراقبت باشه
شمام شد ... نیتا اخر چ شاد  صد لو رفته  ایحد گ صد در  خدا نکنه لو رفتم ...

تابک برا  شااناخته بودتم ادی...به احتمال ز ذارهیبپا نم یهر کساا یبودم ...ا
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شه که د دهید نجایو ا دیه خدا اون...اگه ام...ن دی...ام ست  گهیبا فاتحم خوند
 دیکه لو رفتم ...با مئنم...تمام نقشاااه هام نقش بر اب شاااد..لو رفته بودم مط

شتم پا یم دیگفتم ...نبا یم نیو به رام زیاالن همه چ نیهم  نیخانواده رام یذا
 بشه دهیکش یباز نیبه ا

با نیبب- هت بگم ول یزیچ هی دیمن  جاینه ا یب نه اور کن بر هی... ن  میبهو
 یرسون یبرم خونه ...توام بگو منو م خوامی...اصال برو بگو من حالم بده م

 انجام ... یکار چیما االن ه یول-
 کنم یخواهش م-

بهش  یدونم چ یسروش رفت...نم زیاز سر ااش بلند شد و به طرف م نیرام
 ی...خودمو به ب شدیم شتریسروش ب یبود هر لحظه اخم ها یهر چ یگفت ول

اه ...ا کیبهم نزد نیزدم ...سروش و اتابک و رام یحال ا ا اتابک  نیشدن ...اه
 امده یچ یبرا گهید

 شده اوا خانم یچ – سروش
 قلبم گذاشتم یرو دستمو

 رفته داروهامو بخورم ادمی ستیحالم خوب ن-
 ؟ یچ یدارو برا-سروش-
 دارم یمشکل قلب-

 رسونمتونیمن م نیبلند ش -اتابک
 نیقاتل ...به رام م*ر*ت*ی*ک*ه امیاا نم جی...من با تو ه عماااااااااااارا

 یلعنت نینه ا یاصرار کن دینگاه کردم خاک تو سرت تو با
 بمونه شمیبرم ...اخه قرار بود امشبم پ ردادیبا ت دمیم حیممنون ترا-
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 میبهتر ما زودتر بر ستیسروش االن حال اوا خوب ن-نیرام
 نیخبر نذار یما رو هم ب نیباشه مراقب باش-

 بگه نگرانه خوادیمثال م ههههههه
مانتومو تن کردم و  لمویمانتو و وساااا نیخدمم*س*تاز  یکی ند  برام اورد ...ت

 میداز باغ خارج ش نیانداختم ...با رام فمیداخل ک مویشالمو سر کردم ...گوش
ش سوار ما شده  ادیپ یبغض لعنت نیکه راه افتاد ...تازه ا نی...هم میشد نشیو 

 ی..مو بهش بگم . شیحقا امبود ...ضااربان قلبم باال رفته بود ...مجور بودم تم
 برسه یبیخواست بهش اس یدلم نم یدم ول یدونستم از دستش م

 دادم هیتک یصندل یبستم و سرمو به پشت چشمامو
 کنن یم بمونیدارن تعق-

 خواستم برگردم یباز کردم ...م چشمامو
...اخه  یرفت یلو م یو داشاات تیمامور نیتابلو نباش ...اول نقدریبرنگرد ...ا-

 یکن یکه خواسته با ما همکار دهید یسرهنگ تو تو چ دونمیمن نم
 طرفش برگشتم و بلند داد زدم به
 بسااااااااااااه بسااااااااااااااه بسااااااااااااااه-
 شده بودم ...با حرص گفتم یحرکتم اا خورد ...عصب از
 ...ارهااااااااااااه سیمرد ...پل یاسم خودتو گذاشت-

 دیمن داد کش مثل
همه هم بخاطر  مینبرد شیپ یکار چیمن بلند نکن ...امشاب ه یصاداتو برا-

 خانم بود یخرابکار
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-------------------------------------------------
------------------------------- 

 سیرئ نیدینفهم نیهمه مدت خودتونو کشت نیهااااااااااااااااااااااه ا-
 من امشب بهت نشون دادم ی...ول هیبزرگ ک

 دمیفهم یباالخره م ینکرد یکار بزرگ-
زدم ...کجا بو اون همه ادعا ...به طرف پنجره  یداشتم مثل بچه ها حرف م چرا
 برگشتم یکنار

 ینامزد دار یتو گفت-
 دمیازش نشن یاواب

 اواب منو بده-
 داشته باشه یکنم به شما ربط یفکر نم-
 جیگ یلی...خ یهست یجیچرا اتفاقا به من مربوطه ...تو ادم فوق العاده گ-
 یزن یحرف م یدار یمودب باش بفهم با ک-

 تونستم بهش بگم یتونستم ...نم ینم
 کن ادهیپ نجایمنو هم-

 قفل بود یخواستم در و باز کنم ول ینگه داشت م یپارک کیو نزد نیماش
 ویلعنت نیباز کن ا-
گه نم- ته ...م بده  یم بمونیکه دارن تعق ینیب یتو چ کنن ...ادرس خونتو 

 ببرمت همونجا
 باشه ...پس برو خونه خودم-
 بدونم خونه تو کجاست دی...من از کجا با جیگ گهیم یبه ک یک-
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صدامم نم یشوهر من دارم حت هههههههههه شخ یاز  بده ...خونه  صمیتونه ت
 تونستم برم یبهار هم نم

 در و باز کن-
 شهیگفتم که نم-
 ییبرم دستشو خوامیم ستیباز کن حالم خوب ن-
 ؟ یچ-
 پارک اشاره کردم به

شاادم و به طرف داخل  ادهیپ نیاز ماشاا یو زد و در باز شااد ...فور یمرکز قفل
سا ساس م نیرام هیپارک رفتم ... سرم اح شت  سیکردم ...البد م یو پ از  دیتر

شو ست شون ل بره ...وارد د ش ستش فرار کنم و نق ش یید  رونیب مویشدم ...گو
 شب بود ... 11اوردم ...ساعت 

 بوق اواب داد و گرفتم ...بعد از چند تا نیرام شماره
 سالم-
 گذره ؟؟ یم ؟؟؟خوشییکجا یسالم ان-

باشاااه ول یم یسااع با یکرد لحنش اروم  هر اور شاااده از الو  دینبود ...
 کردم یدورش م ییدستشو

 دمیخانم تو پارک د هیمن پارک هستم فکر کنم االن تو رو هم تو با -
 تو صداش مشخص بود یدستپاچگ

 کارم من. ..نه ...من االن سر یک-
 همون طرف امی...دارم م دمتید ییفکر کنم الو دستشو-
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اه بب- ا ا ا ا ا ا ا الو  ایپارک ...ب ییایموقع شب ب نیبهت گفته ا ی...اصال ک نیئ
 اونجا امیمنم االن م یدر ورود

 باشه-
 اومد امیپ هینگذشته بود که برام  نیو قطع کرد...چند م تماس

 گردم ( یاالن بر م شامدهیبرام پ یکار نیصبر کن قهی)چند دق
شتم و موهامو رو سمویگ کاله سرم بردا  یاز رو نکموی...ع ختمیصورتم ر یاز 

شتم ... شکیصورتم بردا شو یوا ست سر رونیب ییاز د از در  عیامدم ...نبود ...
 میه گوشنشسته بودم ک نیگرفتم ...تو ماش یتاکس هیپارک خارج شدم و  یپشت

 بود نیزنگ خورد ...رام
 الو-
 یی...زود بگو کجا یتو کل پارک و گشتم ان ییالو و زهر مار ...کجا-
 نیرام-
 ؟ییکجا گمیو درد م نیرام-
کوفت ...درد ...زهر مار  شااهیدفعه نشااد صااداش کنم بگه اانم ...هم کی ایب
 از شانس ما نمیبه اونم ...ا بندهیم
 اونجا ایرفتم خونه خودم ب-
 زنگ خورد میقطع کردم دوباره گوش مویگوش نکهیمحض ا به
 بله-
 ... نیتون یبرم شما خودتونو م دیامده با شیبرا پ یکار خوامیمعذرت م-
 وسط حرفش اومدم به
 نمتونیبیم یبه زود نینگران من هم نباش نیبه کارتون برس دیبر دییشما بفرما-
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صااورتم افتاد که با خشااونت پاکش کردم  یرو یو قطع کردم ...اشااک تماس
...اخه از  دنیخودشااو زده به نفهم ای دهیواقعا نفهم ایبود ... جیگ نی...چرا رام

 نداد صیشباهت صدا پشت تلفن هم تشخ
 یگفتم حت یو م زیهمه چ دیکرد ...با یخونه شاادم فکرم درساات کار نم وارد

ضرر تمام م شتم که اون خانواده رام یم دی...نبا شدیاگه به  هم به خطر  نیذا
 ینگذشااته بود که صاادا قهیمبل نشااسااتم ...چند دق ی...همون اور رو افتهیب

در اتاق و  سااوندمزنگ در بلند شااد ...در و باز کردم و با دو خودمو به اتاق ر
 زدم نکمویگذاشتم و ع سمویبستم ...دوباره کاله گ

 دیاناه-
رفتن از اتاق و نداشااتم  رونیامد ...ارات ب یداد بلندش از تو هال م یصاادا

از شد ب یمحکم ی...در با صدا دیلرز ی...تمام تنم م ستادمیپشت به در اتاق ا
 اتاق خورد واریو به د

 کنم یساعته که دارم صدات م کی ید ی...چرا اواب نمیینجای...ا دیاناه-
 هم سکوت ... باز

 اروم تر شد لحنش
 یگردون ی...با توام ...چرا روتو بر نم یان-

 شونم احساس کردم ... یدستشو رو ینیسنگ
 ... ی...ان یلرز یچرا م-
 منو به سمت خودش برگردوند کدفعهی

 انا...-
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شو شما حرف شت نگاهم م یخورد ...با چ شده دا شاد  کرد ...چند دفعه  یگ
شو رو ست صورتم اورد ...د شو اروم به طرف  ستا شد  یپلک زد و د صورتم ک

...همه  دیکشاا یدساات ساامیچشاامام برداشاات ...به کاله گ یاز رو نکموی...ع
 دادیکاراش و با بهت و تعجب داشت انجام م

که سارم درد گرفت  دیسارم کشا یاز رو سامویها کاله گ یمثل وحشا کدفعهی
 ختیصورتم و شونه هام ر یرو شونیبلندم پر ی...موها
 زد یپوزخند

 چرا ؟-
ستم  تا ش یدهن باز کنم ...داد بلندخوا ش دیک سمت یمحکم دهیو ک  به گونه 

 راستم زد
 چرااااااااااااااااااااا؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 مگفت یلرزون ی...با صدا دیگونه ام چک یرو ی...قطره اشک دیلرز یم چونم
 نیرام-

 دیکه چهار ستون بدنم لرز دیکش یبلند داد
 ارین فتیمرد ...اسم منو به دهن کث نیرام-

 زد و ادامه داد یبلند قهقه
....ارهاااااااااااااااااااا ااااه  یاز همون اول با نقشه وارد خانوادمون شد-

 یخوا یم مونیاز اون زندگ ی...چ یهست ی...تو ک
 من ... نیرام-
 ... یبه کفشت دار یگیر هیدونستم  یحرف نزن ...از اول هم م-
 یکن یاشتباه م یبه خدا دار نیرام-
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 ینداشاات ی...اگه مشااکل دمیفهم یاز اول هم م دیکنم ؟؟؟با یمن اشااتباه م-
با ظاهرتیدروغگو بزرگ هیشااناختت...تو  یخال ف کار نم نیبزرگتر  ...تو 

 ...ازت متنفرم یداد بیهمه رو فر
شو شت شو گرفتم ... پ ست شه ...د شت و ب کدفعهیبهم کرد که از اتاق خارج ب رگ

 افتادم نیزم یچنان هلم داد که مجکم رو
 دیسرم داد کش نیخون یو چشما تیعصاب با
مار ... دیهم دی...همتون ع دمیتو ند یدیدسااتتو به من نزن ...ادم به پل گهید-

 خوش خط و خال
با صااادا تو که  هت حرفاش بودم  مدم ...رفت  یب به خودم ا بهم خوردن در 

د بلن یم کرد ...بهم گفت مار خوش خط و خال ...با صدارفت ...ترک نی...رام
کساامو از دساات دادم ...ازت  نیتر زی...لعنت به من که باز عز هیگر ریزدم ز

 ییمن تو یاتابک ...مسبب بدبخت رمیگ یانتقام م
 و گرفتم دیحال شماره ام نیگرفتم ...دو دل بودم با ا مویگوش

 دییبفرما-
شن یبند نم میگر صوصا با  اون حس عذاب وادان  دیام یصدا دنیامد ..مخ

 دوباره به سراغم امده بود و حالمو بدتر کرده بود
 گفتم یلرزون یصدا با
 دیالو ام-
 یکن یم هیگر ی...چرا دار ییتو دیاناه-
 دارم اجیدنبالم به کمکت احت ییایم دیام-
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 باشه حتما فقط ادرس بده-
ش تو سته بودم ...نه من حرف م دیکنار ام نیما ش ر ه نکهیزدم نه او ...مثل ا ین

هم رو ب یکیاون  میحر میو دوسات نداشات میداشات ازیساکوت ن نیدومون به ا
و  نیشاادم و در ماشاا ادهیپ یو نگه داشاات ...بدون گفتن حرف نی...ماشاا میبزن

ستم و اروم رو ستامو تو ه یب شتم ...د ا قالب کردم و ب مسنگفرش ها قدم بردا
ساختمون نییسر پا سمت   نیود ...با اب یخاطرات اداوریرفتم که برام  یافتاده به 

 کردم ی...احساس ضعف م دمیلرز یمن هنوز م یکه هوا سرد نبود ول
 ... یامد دیام-
 هم برات اوردم زیمهمون عز هیاره مامان اان -
 مهمون-

نگاه کردم ...تکون نخورده بود همون  دیبه اروم باال اوردم و به مادر ام ساارمو
 مراان اون دلسوز گذشته

 زد یلبخند بزرگ دنمید با
 خوشگل خودم ی...ان نجاستیا یک نیمن بب یخدا-
 رونیش بب*غ*لمراان اون هسااتم ...از  ب*غ*لتو  دمید امیبه خودم ب تا

 زدم یبود ...لبخند هر چند مصنوع یزی...ادم ت دیفهم یم یزیچ دیامدم نبا
 نایمراان اون ماشاا... هزار ماشاا... اصال تکون نخورد-

 دیاروم کش لپمو
 ایتوام مثل قبل زبون باز-
تا خود  نییخوایم ایداخل  میبر نیدیخسااته اااز م دیمامان اان اناه – دیام

 نینگه دار رونیب نیصبح ما رو هم
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 داخل یاون ب یسرو پا نگهت داشتم ان دیببخش یوا یا-
 میهم وارد سالن شد با
 امیقهوه درست کنم و ب هیتا من  نینیبش-
 استراات کنه نیخسته اگه ااازه بد یخواد ان یمامان نم-
 کن پسرم شییپسرم خودت راهنما دیالبته ...پس ام-

 تخت نشستم یرو
 میکن یفردا صحبت م یبهتره استراحت کن-
خارج شاااد ... از ا نیگفتن ا با تاق  مه فهم نیحرف از ا  یلیبودنش خ دهیه

خسااته بودم  یلیکرد ...خ یها رو خوب درک م تیموقع شااهیخوشاام اومد هم
تخت دراز  یفکر کنم با همون لباسااا رو زیچ چیخواسااتم در مورد ه ی...نم

 و چشمامو بستم دمیکش
 دیاناه-
 هوم-

 داد یو تو دستش چرخ فنجون
 یبگ یزیچ یخوا ینم-

م گذاشاات زیم یرو موییو فنجون چا دمیکشاا شیمنفس ع هینگاه کردم و  بهش
ستم دون یبود زود رفته بود سر کار وگرنه نم فتی...خدارو شکر مراان اون ش

 بهش بگم یچ دیبا
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وبهت  زی...باشااه همه چ یو بدون زیحش تو بود که همه چ نیدونم ا یم دیام-
 یکنم وسط حرفم نپر و کامل گوش کن ...بعد مختار یگم فقط خواهش م یم

 یقضاوت کن یهر اور خواست
 باشه-

و  بیکردم به گفتن از قبول کردن پرونده که متهمش اتابک بود ...از تعق شروع
 یم هیمن ...گر یها یتواه یو ب یگاه ارم یگاه و ب یاز گوشاازد ها داتیتهد

شتم برا مویخاطرات زندگ نیگفتم ...تلخ تر یکردم و م  دادمیشرح م دیام یدا
 ...از ی...از دست دادن ارم یعنت...از اون شب ل

 سینگاه کردم صااورتش خ دیحرفام تموم شااد ساارمو باال اوردم و به ام یوقت
 بود سیخ
 یدیترس یم ی...از چ دیاناه یچرا زودتر بهم نگفت-
 دونستن یم هیقض نیکه همه منو مسبب ا نیاز ا-
 یلیخ تایافتم ...تو و ارم یم تایارم ادیکنم  یهر وقت بهت نگاه م یدون یم-

شماتون بود و موهاتون ...روز نیهم بود هیشب که  ی...تنها تفاوتتون تو رنگ چ
 ینم یکرد تیچقدر اذ ادیم ادتی... ادیم ادتیو  تایارم یامده بودم خاستگار

ازت دور کنه  توخواهر یکساا یدیترساا یم رهیوصاالت ساار بگ نیا یخواساات
شب الو همه ت ادیم ادتی... ستم حتهمون  گفتم بعد  یو رو خواهر خودم دون

 ینک یو با مازندگ ییایب دیبه عنوان خواهر هردوتامون با تایاز ازدواج من و ارم
...به  یبهم نگفت قتویوابسته بود ...پس چرا همه حق یلیهم بهت خ تایچون ارم

 عنوان شوهر خواهرت نه به عنوان برادرت حش داشتم بدونم ...نداشتم ؟؟
 انداختم نییسرمو پا یشرمندگ با
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 یم هیبه خوابم امد بود ازم دلخور بود ...گال تایارم شاابی...د اریساارتو باال ب-
ناه یکرد ...م فت ا نذار ...م دیگ ها  فت خواهرم دلش پره داره پر پر  یو تن گ

شن یکمکش کن ...ان شهیم شده و به ا دهیمن از ارشام   رانیبودم حالت خوب 
ضع د بشید یوقت یول یامد سر و و ش دمتیبا اون  صال باورم  دمشکه  ...ا
شم که بهم زنگ زد شدینم س یو وقت ی...بعد  اتدیبا اون حالت پ دمیبهت ر

 افتاده یکردم ...چه اتفاق
 گفتم یغم الود یاز اشکمو بهش دوختم و با صدا سیخ یچشما

 ...من...من دیام-
 حرفتو بزن یدیسکتم م یدار ی...ان یتو چ-
 من عاشش شدم-
 دیخندیشده بود چرا م وانهیخنده بلندش شکه بهش نگاه کردم ...د یصدا با
 ؟ یخندیم یدار یبه چ-
شد- شش  ش نیا هیک نمیحاال بگوبب یبه تو ...پس باالخره توام عا بخت ادم خو

 که خواهر منو عاشش خودش کرده
 گفتم یناراحت با
 کنه یم یچه فرق گهید-
 ؟ یان یچ یعنی-
 از دست دادم شهیهم ی...شوهرمو برا نویمن رام دیام-
 گرد شده نگاهم کرد یچشما با
 ؟؟؟ یگیم یچ یتو دار-
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ست ندارم تعر یاتفاقات هیامدم  رانیبه ا نکهیبعد از ا- صال دو شونیافتاد که ا  ف
 یبه خودم م شااهیشااد ...هم نیهمون اتفاقات باعث ازدواج من و رام یکنم ول

م دوستش دار دمیمدته که فهم هیاالن  یندارم ...ول نیبه رام یگفتم من عالقه ا
... 

 اروم با اه گفتم ختمیر یکه اشک م یانداختم و در حال نییپا سرمو
 عاشقش شدم-

 ختمیر یصدا اشک م یشد و ب شتریاشکام ب شدت
 به گوشم خورد دیمحکم ام یصدا

 ؟ یاون چ-
 باال اوردم و با تاسف تکون دادم سرمو

 شبی...د شبیبروز نداده بود تا د یزیتا حاالکه چ یعنیکنم ... ینه فکر نم-
 بهم گفت مار خوش خط و خال ...بهم گفت ازم متنفره

 گفتم هیحرفا رو با گر نیتمام ا دمیلرز یکه م یحال در
 تو هم رفت دیام یها اخم

صال چ یب یلیخ- شد یاا کرده به خواهر من نازک تر از گل گفته ...ا ه باعث 
 حرفا رو بهت بزنه نیکه ا
ساار  از کدفعهیکردم با تموم شاادن حرفام  فیو براش تعر شاابید هیقضاا تمام

 دیکش یااش بلند شد و بلند شد و داد بلند
 بوده یتو اون مهمون شبیقاتل د ع*و*ض*یپس اون -

 دادیمشت کرد و محکم فشار م دستاشو
 اروم باش دیام-
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که با اون و دل دوسااتش داشااتم  یزنم ...کساا اروم باشاام ...قاتل یچطور-
من اروم  یگیاونوقت تو م گذرونهیگرده و خوس م ی...داره راساات راساات م

 باشم
و ر تایتا انتقام ارم رانیامدم ا نیواسااه اتابک نقشااه دارم ...اصااال بخاطر هم-

 رمیبگ
 کنم یمنم کمکت م-
 ... نتتیشناسه اگه بب ینه ...اتابک تو رو م-

 حرفمو ادامه بدم نذاشت
سهیکنه تو رو هم م یم یچه فرق- و ل ادیبه احتمال ز یگ یم یخودتم دار شنا

 یرفت
 ستمیهنوز که مطمئن ن-
 میخدم خونه هر دو سکوت کردم*س*ت یصدا با
ش یان- ش ی...فور خورهیداره زنگ م تونیخانم گو از  نهیرام نکهیا دیبه ام مویگو

ا با نگاه کردم ام یگوش ید یبه ال س اقیخانم چنگ زدم ...با اشت بهیدست حب
 خواسااتیتمام ذوقم کور شااد ...بهرنگ بود دلم م یگوشاا یاساام رو دنید

 و افت پا بپرم روش نیزم یمحکم بکوبم رو مویگوش
 اواب دادم تیعصبان با
 بله-
 شده ؟؟ یاوا اون چ یاوه اوه چه عصبان-

 ه شده بود من خبر نداشتمپسر خال نیتا حاال ا یو درد ...زهر مار از ک اوا



 327 نگاهت آرامم کنبا 

 عرضتون-
 خواستم حالتو بپرسم یم لیباز که توپت پره خانم وک-
 منم اوابتو دادم یدیحالم خوبه ...پرس-
 یهست یعصبان نقدریچکاره کرده که ا ردادیت نیا ستیبابا معلوم ن یا-

 کردم به خودم مسلط باشم یسع
 رمیگ یبرم بعدا باهاتون تماس م دیاناب بهرنگ من االن کار دارم با-
 اغون بودد یبزنه تماسو فورا قطع کردم اعصابم به حد کاف ینذاشتم حرف گهید

 : نیرام
شت برام  نیتمام ا یعنیمگه من چکار کردم اونم منو گول زد ... ایخدا مدت دا

کاراشااو خوردم ...اخه  بیکرد من احمقم مثل ساااده لوحا فر یم ینقش باز
زنگ  یخودش درساات کنه ...با صاادا یبرا یاعل تیهو دیبا یاصااال چرا ان

 تلفن رشته افکارم پاره شد سروش بود
 بله سروش-
 یداد یاواب نم تویبله و زهر مار چرا گوش-
 سروش اصال حوصله ندارم-
 هستم حتی...منتظر توض یکرد ادهیبچه ها گفتن که اوا رو تو پارک پ-

 دمیپرس یزدم و با تعجب ساختگ یجیبه گ خودمو
 یو برام ادم گذاشت یبچه ها ...ههههههه نکنه به منم اعتماد ندار-
خودمم اعتماد ندارم چه برسه به تو حاال مثل بچه ادم  یمن به بابا ردادیت نیبب-

 بوده یچ شبید هیبگو قض
 دمیپام کوب یدستامو مشت کردم و محکم رو شبید یاور ادی با
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 ؟ یبا توام الل شد ردادیت-
ست یههههه م- ش یچ یخوا شه ختره پاک کم داره تو ما بهش گفتم مدت  نیب

 از دهنش در امد بارم کرد یکرد هر چ یما تموم شده اونم قاط یدوست
 بود گوشام کر بشه کیکه نزد دیکش یبلند داد

ولش بده طرف فرامرز من بهت گفتم ه یبه خر یخودتو زد ای یتو خر ردادیت-
 یکن ینطورینگفتم که ا

 متنیبیبخوابم بعدا م خوامیبلد نبودم ...االنم خسااته ام م یا گهیمن اور د-
 یبا
 دمیفهم یم دیتماس و قطع کردم شماره سرهنگ و گرفتم با نکهیمحض ا به
 الو-
 ریسالم اناب سرهنگ روزتون بخ-
 ییتو ایبزرگ ن-
 بله قربان-
 شده رتیدستگ یزیچه خبرا چ-
 داشتم یسوال هیبله فقط قبلش ازتون -
 شنوم یم-
 خوام یاطالعات م-
 ؟ یدر مورد ک-
 به شما گفت یدر مورد اوا سازگار ...اون روز سازگار چ-
 یدار شیکه در پ هیتی...االنمهم مامور ستیمهم ن زایچ نیسرگرد ا-
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 انجامبم یکار چیتونم ه ینم هیبرام مهمه من تا ندونم اون ک یلیسرهنگ خ-
 یکن یم یچیاز دستور مافوقت که من باشم سرپ یسرگرد تو دار-
بان من قصاااد ساار پ-  نیکنم دادن ا یندارم ...فقط ...خواهش م یچیقر

و  زیهمه چ یسازگار لو رفته من با ادی...به احتمال ز هیاتیمن ح یاطالعات برا
 بدونم تا بتونمازش محافظت کنم

 دماوریسر در م زیاز همه چ دینبود مجبور بودم با یباالتر ...چاره ا نیاز ا دروغ
همون ضااربه رو از  خواسااتمینم گهیرو دساات خورده بودم د لدایاز  کدفعهی...
شش و م یان شتم طمع ع شیبخورم ...تازه دا شتم م دمیچ س ح دمیفهمی...تاز دا

 بودم ...داشت...عشقش شده  دیاناه یدوست داشتن ساده بود ول هی لدایمن به 
 شدیم میتمام زندگ

 یسرگرد هنوز پشت خط-
 بله قربان-
که  ییزایچ هیتونم  یخب ...فقط م یلیخ- هت بگم چون بهش قول دادم  ب
 یبزن یحرف دیندم توام نبا یازش به کس یاطالعات چیه
صال نم- اطالعاتو  نیدونم م ا یم یزیبفهمه که در موردش چ ذارمیقربان من ا

 خوامیحفاظت از خودش م یبرا
سمش اناه- ست گفته با  سیرادمنش...متولد پار لدایدیا ...در مورد کارش در

پار به حسااااب م یوکال نیاز بهتر یکی سیواود ساان کمش تو   ادیاوان 
 شیکه داشته بهش لطمه رسونده هم به خودش هم به زندگ یپرونده ا نی...اخر

از اتابک  ساااتین یکرده کساا یکه رادمنش روش کار م ی...متهم پرونده ا
 رهیامده تا انتقام بگ رانی...االنم به ا
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شت چ سرهنگ سه چ یگفت انتقام ازک یم یدا ...مگه اتابک باهاش  ی؟...وا
 یکرده باشااه تمام موها یاتابک بهش دساات دراز نکهیچکار کرده ...از فکر ا

 شد خیتنم س
 نیاطالعات و از کجا اورد نیسرهنگ شما ا-
ستعالم گرفتم همه گفته هاش حق نایخودش ا- سرگ قتیرو گفت منم ا رد داره 
 ذاره ینم زندش افتهیرشبیمراقب باش اتابک به خون رادمنش تشنه اگه گ یلیخ

 ونستمتیبدون اناهد و نم  یزندگ یتنگ شد ...حت نمی...قفسه س ذارهینم زندش
 تونه بهش صدمه بزنه ینم یتصور کنم ...اون زن منه کس

 قطع کنم دیبا سرهنگ من-
 خبر نذار یبرو به کارت برس ما رو هم ب-
 چشم قربان-
هدف تو  یبرداشااتم ...ب زیم یو از رو نیماشاا چیساار اا بلند شاادم وسااو از
نایخ ظه هم از ذهنم ب کی ی...فکر ان دمیچرخ یم ابو فت  ینم رونیلح ر

 یدلم چ یتونسااتم ببخشاامش ول ی...نم هیدونسااتم کار درساات چ ی...نم
بهرنگ و اتابک االن دارن براش نقشااه  نکهیازفکر ا ی...دوسااتش داشااتم حت

شنیم صابم ک ست م ختهیر اع شک ساس   از اول دیبا یکردم ...ان یبود...اح
دار شاااده بود  حهیکار و نکرد ...غرورم ار نیا یول گفتیو بهم م زیهمه چ

ف خونه و دور زدم و به طر دونی...م دمیشاان یو از خودش م زیهمه چ دی...با
ش یان سا یکیشدم ... ادهیپ یرفتم ...از ما شدن از  هیاز هم ها در حال خارج 

سوندم و به داخل رفتم ...واقعا  نکهیخونه بود قبل از ا در و ببنده خودمو به در ر
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شت ... مرده نپرس تیساختمان امن نیا ست یشما ک دیندا  ینجوریکه هم نیه
نگ شدم و ز ادهیتو خونه مردم ...از اسانسور پ یریم یدار نییپا یسرتو انداخت

ضربه به در زدم  دادیزدم اواب نم یزنگ م یدر خونه رو زدم ...هر چ ...چند 
 مو گرفت یاوردم و شماره ان رونیب بمیاز داخل ا موی...گوش دادیبازم اواب نم

 باشد ( ی)دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م
 یم دشیدونستم خطر تهد یکردم من م یچه غلط ایداشتم خدا یبد احساس

 حال تنها رهاش کردم نیکنه با ا
 به در ضربه زدم ...بلند صداش کردم باز
 ی...ان یان-

 یساارش امده باشااه چند قدم به عقب رفتم م ییداد نکنه بال یاواب نم چرا
 خواستم در و بشکنم

 اقا-
 طرف صدا برگشتم به
 به طرفم امد ب*غ*لبچه تو  هیساله با  27-26 یزن
 نیکار دار یاقا شما با ک-
 نیاپارتمان هست نیخانم شما ساکن ا-
 بله چطور؟-
 کجاست نیدونیخونه کار دارم شما نم نیمن با صاحب ا-

 کرد زیر چشماشو
 نیباهاون دار یشما چه نسبت-
 مایافتاد یریبابا عجب گ یا
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 نیکجاست بهم بگ یان نیدون یاگه م کنمیخانم خواهش م-
 گمیم یدارم چ دونستمینم یکالفه بودم که حت نقدریا

 نجایفکر کنم اصااال ا مینیب ینم شااونویا ادی...راسااتش ما ز هیپس اساامش ان-
امد دنبالشااون به ظاهر که حالش اصااال  ییاقا هی شاابید یول کنهینم یزندگ

 خوب نبود همراه اون اقا رفت
ور خواستم سوار اسانس ی.حتما لو رفته بود ...منکنه از افراد سروش بوده .. یوا

 زن متوقف شدم یبشم که با صدا
 اقا-
 بله-
 برب نجایمنو از ا دیگفت ام یم یه شونیبود چون ا دیفکر کنم اسم اون اقا ام-
 گشاد شد تینها یچشمام تا ب دیاسم ام دنیشن با
 یکنیصحبت م یبا ک یدار الیل-

 به من انداخت ینگاه هی مرد
 برو تو خونه ایب یدیو م گرانیکه امار د یاخه زن مگه تو فضول-
زدم که  نیبه سااقف ماشاا یزدم ...مشاات محکم رونیحرص از ساااختمان ب با

 بلند شد ...بلند داد زدم رشیدزدگ یصدا
 ی...لعنت ی...لعنت یلعنت-

م ...خود دالیمثل  کارهخ*ی*ا*ن*ت هیبودم ...اونم  یاحمش بگو که نگران ک من
 کنم یدستام خفش م نیبا هم
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سروش دائم به اونم غر م یم ییروز از اون روز کذا چهار که من  زنهیگذره ...
...چهار روز بود که حس  میو از دسااات بد یخوب نیباعث شااادم مورد ب ا

تمام واودمو گرفته بود ...چهار روز که تلفنش خاموش بود و  دینفرت از اناه
چه خوش خ چیه هه  نداشااات ...ههههههه ما  المیکس ازش خبر   هیمن حت

خنده ...به  ینداشته من م شیو به ر گذرونهیاونش خوش م دیداره با ام ییاا
 کشمش یو خودم م ارمیم رشیهم بره گ ایخدا اگه اون سر دن یخداوند

 خنده بلند و سرخوش سروش به خودم امدم یصدا با
 خونهیکبکت خروس م یخوشحال هیچ-

 خاموش کرد یگاریتو ااس گارشوینشست و س مییمبل رو به رو یرو
 شد داشیپا پ زیغزال گر نیباالخره ا-
 ؟؟ یدینقشه کش یک ی...باز برا یگیم ویک-
شک م ردادیت- نگه ...خاااایکار بهتر بود لیکنم اوا یمن واقعا دارم بع هوش تو 

 گم یاوا رو م
حرفش افتادم ...گفت اوا ...ساار اام  ایدفعه  کیهفت اد و ابادته ... خنگ

 نشستم خیس
 ؟؟ یچجور-
 داد هیمبل تک یپشت به
 کرد یخودش االن زنگ زد و بابت رفتار پند روز پشش ازم عذر خواه-
 دمیعجله ازش پرس با
 ازش نبوده یخبر چیمدت چرا ه ینگفت کجاست ...ا-
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 زی...به سروش نگاه کردم با تکنم  دایداشتم هر چه زودتر ازش اطالع پ دوست
گاهم م ینیب گاف دادم االن پ یخص خودش داشااات ن  شیکرد ...اوووووه 

نگرانشااه ...مگه من نگرانشاام ...معلومه که نه  نقدریچرا ا نیگه ا یخودش نم
زودتر  چههر  خوامیبا خودت رو راساات باش ...فقط م نیرام یفقط ...فقط چ

 کنم داشیپ
 کنه یدگیوقت به کارا رس نیهم یامده برا دنشیگفت برادرش به د-

سوال  ریبه خ هووووووووف شت گفتم االنه که   هیادم زرنگ یکنه ...ول چمیگذ
 امع کنم شتریبه بعد حواسمو ب نیاز ا دیبا
 خب-
...از اوا و برادرش هم دعوت  میبرنامه تو شاامال و داد هی بیترت گهیخب د-

 میکرد
 یبند یچرا امع م-
 نو فرامرزمنظورم م-
 اها-
 افتاده یاتفاق یستیفرم ن یچند روزه که رو ردادیت-
ساس عذاب وادان م نکهیفقط از ا ینه بابا چه اتفاق- شکوندم اح  یدل اوا رو 

 کنم
 زد و گفت یپوزخند

 ...نگفتم یتمام احساساتتو بکش دیبهت گفتم که با یامد نجایکه به ا یروز-
 اخه اون .. یچرا ول-
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باز دیبا قابلش نقش   یم نمیو بب دیام خواساااتیکردم ...دلم م یم یدر م
 داد یبه خاطرش منو باز یداره که ان یکه چ نمیخواستم بب

 یاحساس باش یکه ب یریبگ ادی دی...تو با میو اما ندار گهیو اخه ود یول-
 : دیاناه

 میبر دیبا یمطمئن یان-
 برم دیمن با یول این یترس یاگه م دیام-

 کرد یبزرگ ماخ
 یبابت توئه ...تو دست من امانت میمن فقط همه نگران-

 زدم یپوزخند
 ؟؟؟ی؟ مامانم ...بابام ...شوهرم ...کااااااااااااااااا یامانت ک-
 به خاطر ... تای...ارم یدست من تایتو امانت ارم-

ه ب تایخواساات بگه ارم یخواد بگه ...م یم یدونسااتم چ یخورد ...م ارفشااو
 خاطر تو کشته شد

 انداختم نییسرمو پا یشرمنگ با
با دیام- ما  قام خواهرمو از اون  دیمن حت به  یحت رمیبگ ع*و*ض*یانت گه  ا
 او... متیق

خوام تو رو  ینم گهیشدم د تابودیکنم من بعد از مرگ ارم ینگو ...خواهش م-
 هم از دست بدم

 نگران نباش-
 افتاد ...ادامه دادم نییشه چشمم پااز گو یبهش کردم ...قطره اشک پشتمو

 کشم یدست نم ایدن نینگم دست از ا نیو به رام زیمن تا همه چ-
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به  ازین شااادمیموندم خورد م یندونسااتم ...اگه م زیموندن اونجا رو اا گهید
 زدم رونیاز ساختمون ب یازاد داشتم ...فور یهوا
 یکه من م یی...چرا شاامال تا اون اا ادیبه عنوان برادرم با من ب دیبود ام قرار

 هشاایانجام م رازیشاا ایبهرنگ و اتابک تو تهران  یکار یدونسااتم تمام قرر ها
 بود زیشمال برام شبهه برانگ میبر میخوایم نکهی...ا

داده  فهایق رییهم مثل من تغ دی...ام میشد ادهیپ نیشرکت بهرنگ از ماش یالو
بود  ختهیصااورتش ر ی..موهاشااو کج رو. فیظر نکی...ع یبود ...لنز قهوه ا

راش بودخواسته بود تا ب نمایس موریاز دوستاش که گر یکیاز  دی...شب قبل ام
و  دیام افهیق امالبود ...ک یماسااک درساات کنه ...واقعا هم که کارش عال هی

قافش به بچه  ینجوریا یبود ول یخودش پساار اذاب دیعوض کرده بود ...ام
 یکشرت چسبون مش یبا ت یاب نیکرده بود ...شلوار ا دایسوسوال شباهت پ

 بود دهیپوش
 دیسالم اوا خانم خوش امد – اتابک

 شیکرد اصال انگار نه انگار که چند شب پ یرفتارم یداشت خومون یادیز نیا
 کرده بودم عشیضا هیالو بق

شده تو ا دیکردم ...با یم یخرابکار دینبا گهید ندفعهیا ار و سفر ک نیهر اور 
 ماارا اصال به نفعم نبود نیکردم ادامه ا یم کسرهی

 ممنون-
 اشاره کرد دیبه ام اتابک

 ؟ یکن ینم یمعرف-
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 و گرفتم و سرموبلند کردم و نگاهش کردم دیام یبازو
 من امده دنید یهست که از لندن برا یبرادرم ارتام چند روز-

 دراز کرد دیدستشو به طرف ام اتابک
 خوشوقتم منم فرامرز هستم-

رد به اتابک ک یو برنده ا زیسفت شد نگاه ت دیام یکردم که عضله ها احساس
 و رو به من گفت

 سفر میبر شونیاوا قراره با ا-
 که بخواد نیصااحبت کنه چه برسااه به ا یخواد با قاتل ارم یدونسااتم نم یم

 بهش دست هم بده
 میارتام اان ما با هم صحبت کرده بود-
 اتابک نگاه کردم به
 هشیاخت نم یبا هر کس یاوشه و به راحت رید یکمیارتام  خوامیمعذرت م-

 باال انداخت ییابرو اتابک
 اخالقا داشته باشه نیاز ا ادیبه ظاهرش که نم-
 حاال که امده– دیام

 مگفتیبهش نم یچی...کاش تا اخر ه هیلیکار و خراب نکنه خ نیا اوووووووف
 زدم و گفتم یمسخره ا لبخند

 نیریشما به دل نگ-
 برام امد که حد نداشت یچنان پشت چشم دیام
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لبام بود که چشاامم بهش افتاد ...ضااربان قلبم  یاون لبخند مسااخره رو هنوز
به طرفمون م یرفت رو با سااروش   دیبه ام یامد ...نگاه یهزار ...داشااات 

 زد که از چشمم دور نموند یانداخت و پوزخند
 میوقته که منتظرتون یلیما خ نییبابا شما کجا-شسرو

 ادیخواست ب یارتامه نم ریشد همش تقص رید دیسالم ببخش-
 گذاشت دیشونه ام یرو یدست سروش

 یباش که با خلش اهان نیاقا ارتام با ما به از ا-
 خواستیشونش انداخت ...اخ که دلم م یبا انزاار دست سروش و از رو دیام

ه خودشااو کنترل کن تیتونساات عصاابان یوقت نم چیبخندم هبلند یبا صاادا
 میذاشت یاخالقش با ونداد سر به سرش م نیچقدر به خاطر ا

 شم ینم یمیصم یبا هر کس عیسالم ...اوا که گفت سر-
ستشو به طرفش دراز  یبر گردوند ....بهش لبخند نیبه طرف رام سرشو زد و د

 کرد
 دوست پسر اوا نیباش ردادیت دیشما با-
ذره  هی یکنه خاک تو سرت مثال داداشم یم کاریداره چ ونهیخل د ییییییییییییه
به رام اریدر ب یباز یرتیغ نداد ... به و مت  گاه نیبازم صاااد رح کردم بر  ین

 بهش دست داد نیخالف انتظارم رام
کال همه  گهیاوا د–به من نگفته بود  یزیاوا از شااما چ یسااالم ...درسااته ول-
 هیاراش چپکک
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خودش چرت  یبند برا هیهم که داشت  دیارات حرف زدن نداشتم ...ام یحت
 ساارت ریچه طرز حرف زدنه خ نیبهش بگه ا سااتین یکیگفت ... یو پرت م

 یخورده باکالس بحرف ابرومو برد هی یمملکت نیدکتر ا
 نیماش میبر نیبا دو تا ماش گمی...من م میافتیبهتره راه ب شهیم ریداره د– سروش
 هینظرتون چ ردادیمن و ت

 به من انداخت ینگاه دیام
 کردن ندارم یچون من اصال حوصله رانندگ مییایم ردادیموافقم پس ما با ت-
ها ریز یحاال من چجور دیام یریدرد نگ یا گاه دووم  نیپر از نفرت رام ین
 ارمیب

دو  شرکت گذاشت ...تازه متواه نگیو پارک نشویماش دیام هیاز موافقت بق بعد
ش یتا دختر شدم هر دو ق روشی نیکه توما سته بودن  ش شونین ط از اون غل اف

خواسااتم در عقب و باز کنم که  یرفتم ...م نیرام نیاندازا بود ...به طرف ماشاا
 نیا یچ یعنیالومو گرفت و خودش عقب نشااساات و قفل در و زد ... دیام

 زدم شهیبه شکنه ...چند ضربه  یم ینجوریچراا
 الو نیبرو بش ایارتام ب-
ها ریز گاه  خدا نیرام رهیخ ین عذب بودم ... چه  شیاالن داره پ ایم خودش 

 دیاب نهیبب کارخ*ی*ا*ن*ت کیخواد منو به چشاام  یکنه...دلم نم یم ییفکرا
 منو نخواد گهیاگه د یبدم حت حیبراش توض

 باال انداخت ییابرو طنتیبا ش دیام
 نمیش ینچ دوست پسر توئه من الو نم-

 زد و بهم گفت یپوزخند فرامرز
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 یدار یچه برادر روشنفکر-
گفته  دیام یتمام نقشاامو برا یوقت یاشااکار بود ول یتو کالمش به راحت طعنه

 خواد مثل من رفتار کنه تا بهمون شک نکننن یبودم اونم گفته بود م
بدون ه یلبخند مصاانوع هیبراش  فقط  یفکر چیزدم ...در الو رو باز کردم و

ستم هم یا گهید ش ش نین ستم ما ش نیکه در و ب شت ما روش  نیبه راه افتاد ...پ
 یم یزیچ هی دیحکم فرما بود ...با نیتو ماشاا ی...سااکوت بد میبه راه افتاد

 شکستمیو م یسکوت لعنت نیزدم و ا یم یگفتم ...حرف
 نیرام-

 نگاهمم نکرد ...دوباره صداش کردم یحت
 نیرام-

 اور که نگاهش به الو بود گفت همون
 ارین فتیاسم منو به دهن کث گهیمگه دفعه قبل بهت نگفتم که د-

تا حاال دهن من شااده بود  یتو قلبم فرو رفت ...از ک یزیمثل خنجر ت حرفش
 ه بودمو نگفت قتیکه تنها حق نی...مگه چکار کرده بودم از ا فیکث

ه ک یداشتم اون قطره اشک مزاحم یمشت شده نگه داشته بودم و سع دستامو
 زهینر نییکم ...پ دمویکرده بود و د دایتو چشمامم راه پ

 دمیمنم که اوابتو م نیوگرنه دفعه بعد ا یبهتر درست صحبت کن -دیام
ه ب یحرف و زد که منم اا خوردم نگاه نیا یتیبا چنان تحکم و عصاابان دیام

 کرد ینگاه م دیبه ام نهییانداختم ...داشت ازا نیرام
 تا نکشتمت یبهتره خفه ش یکیتو -
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 طرفش برگشتم تبهیعصبان با
 یکن نیتوه دیبه ام یتو ااازه ندار-

خندهاشاام برام ترس  یکه صااادا دیخندیزد ...ان چنان بلند م یبلند قهقهه
شتم نگاهش م زیبرانگ ست کدفعهیکه  کردمیبود با تعجب دا شت د محکم  با پ
تو دهنم ...اون قدر محکم زده بود که مزه شور خون و تو دهنم احساس  دیکوب

 کردم
 گفته بودم یکه کرده بود بودم ...چرا زد ...مگه چ یبهت کار تو
شت  دیام شوند طور نیرام قهیاز پ  یو محکم گرفت و اونو به طرف خودش ک

 خارج شد نیاز دست رام نیکه کنترل ماش
 دیکش یداد بلند دیام
 هاااااااااااان ؟؟؟ یکرد یچ غلط-

فرمون  یشد ...دستمو رو یاز ااده منحرف م ی ادیداشت با سرعت ز نیماش
 چوندمیپ یگذاشتم و فرمونو کم

 ... اااااااااااااااااااریترمز بگ نیرام-
ش نیدو م بعد دو تا هم همان  نیشدن ا ادهیهمانا و پ ستادنی...ا ستادیا نیما

...با مشت و لگد افتاده بودن به اون  می...اصال تواه نداشتن که تو ااده هست
به  نیکه رام ی...با مشاات زدنیرو م گهیو تا ساار حد مرگ داشااتن همد گهیهمد

ش دیام شدم ...از ما ش نیرام ی...بازو دمیپر نییپا نیزد از بهت خارج   دمیو ک
 و پرتش کردم عقب

 یکن یم هیکارا چ نیخجالت بکش ا-
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...به طرفم هجوم اورد ...به  ادیها داره به طرفم م یچرا مثل وحشاا نیخدا ا ای
ناله م نیزم یکه رو دیام بد یافتاده بود  د خورده بو یکرد نگاه کردم ...کتک 

شتم خفه م شار م نیرام شدمی...دا شو دور گلوم حلقه کرده بود و ف ستا  دادید
ساس گ ست م یجی...اح شت بهم د شت م ورد زی...همه چ دادیدا  یسرم دا

شت رو دیچرخ شمام کم کم دا افتاد که  یهم م ی...نفس کم اورده بودم ...چ
افتادم و سرفه کردم چشممو  نیزم یااساس کردم گلوم ازاد شد ..با شدت رو

نشااسااته بود و با مشاات افتاده بود به اونش  نیرام نهیساا یرو دیباز کردم ...ام
 کتک بخوره دینبا نیرام...نه 
 از سر اام بلند شدم به طرفشون رفتم یداشتم ...با سخت یجیاحساس گ هنوز

 ک*ث*ا*ف*تکشمت  یخودم م – دیام
 کنه نیمن توه نیااازه نداشت به رام اون

 هیپرتاب کردم و خودم  نیرام یو از رو دیبه اوش امده بود ...محکم ام خونم
سه تامون رو گهیطرف د شده بود نیزم یافتادم ...هر   یو نفس نفس م میولو 

 میزد
 تونستم تحمل کنم بلند داد زدم ینم گهیدوباره بلند شد...د نیرام
بهت  یذاری...چرا نم هیکارا واسااه چ نیو رو اون مامانت بس کن ...ا نیرام-

 بدم حیتوض
 زد یپوزخند

 رهخو ی...حالم از افتتون بهم م دیسوار ش-
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 یرفتم با ناراحت دیشااد به طرف ام نیسااوار ماشاا یا گهیگفتن حرف د بدون
 کرد یداشت نگاهم م

 حالت خوبه ؟؟ دیام-
 تکون داد سرشو

 تا بهرنگ و اتابک شک نکردن میبر دیبلند شوبا-
 دونه درسته !! ینم یزیدر مورد من چ نیرام دیاناه-

 حرفش تکون دادم یبه نشونه درست سرمو
 ؟ یچ تایدر مورد ارم-
 بازم سرمو تکون دادم-
 ؟ یچرا بهش نگفت-
 شد رید میبر دیام-

صله گرفتم تا ب یفور از کردم نکنه ...درالو رو ب چمیسوال پ نیا شترازیازش فا
 یفرمون بود ...دسااتمو رو یساارش رو نیسااوار شاادم ...رام لکسیر یلیو خ

 فرمون بلند کرد و دستمو پس زد ... یسرشو از رو یشونش گذاشتم فور
 به من دست نزن-
برخورد  ینجوریباهام ا چکسیکرده بودم ... تا حاال ه کیخودمو کوچ یلیخ

 نکرده بود
 گفتم یبه اروم رمیاشکامو بگ زشیداشتم الو ر یکه سع یحال در
 یبدون یبدون خودت نخواست نویفقط ا یباشه هر اور تو بخوا-

 چشم دوختم یازش گرفتم و به پنجره کنار رومو
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 میساعت بود که تو راه بود کیدر عقب باز کرد و سوار شد ... دیموقع ام همون
سکوت خفقان اور  دیزنگ تلفن ام یامد ...با صدا یکس در نم چیه یو صدا

 شکسته شد ...به طرفش برگشتم نیداخل ماش
 ؟؟؟ ید یچرا اواب نم-

 به طرفم گرفت و رو بلند گو گذاشت شویاخت و گوشبهم اند ینیغمگ ینگاه
 یزد نه طرف مقابلش ... صاادا یحرف م دیکه نه ام نیاز گذشاات دو م بعد

 شد دهیطرف مقابل شن
 شعوریب ید یان شاا... چرا اواب نم یالل شد دیام-
دوختم  دیباال اوردم و نگاه متعجبمو به ام یگوشاا یساارمو از رو یناباور با

 ارشام بود یصدا رهیگ یصدا رو اشتباه نم نیوقت صاحب ا چی...گوشام ه
 اواب داد شینفس عم کینگاهشو ازمو گرفت و بعد از  دیام
 سالم داداش-
مار ...دار- کار م یداداش و زهر  جا چشاام و گوش  یکن یچ مثال تو اون
ش دی...قرار بود مراقب اناهیمن سرتش خبر نیشده چرا ا یچ یبا زش ا یدختره 

 ستین
شام  یحرفا دنیشن با داره  دی... پس ام دیباال پر کیابروم به حالت ت یتا هیار

 دهیکنه و خبر همه کارامو به خانوادم م یمنو م یااسوس
 لبخند کج نگاهم کرد هیباال اورد و با  سرشو

 شنوه یدختره سرتش االن داره صداتو م نیا-
 اون من !!!!-
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 واون ت-
 یپس خاک بر سرت کنن باز بند و اب داد-
 ؟ یفقط فحش بد یشده زنگ زد یحاال مگه چ-

 شد یاد کدفعهی ارشام
برگرده مثل سااابش بشااه  یبخشاامت اگه ان یبه خدا نم یادا از شااوخ دیام-

ام خو ینم یمراقبش باشاا دیبفهم با دی...ام دهیخواب بد د هی شاابی...مامان د
شه ب گهید افتهیبراش ب یاتفاق چیه ست ندارم گو ستانیدو ستر مار شه ...با  یب ب

 سیو بفرسته پار یچند وقت ان هیصحبت کن  یشوهر ان نیرام
 ما انداخت یبه هر دو ینگاه نیرام
 شهیم یچ نمیباشه بب - دیام
فکر کنم بهتره همه  ساااهیپل یشااوهر ان ی...راساات میندار شاااهیم یچ نمیبب-
 هممون راحت بشه الیتا خ یبگ زوبهشیچ

 چنگ زدم دیو از دست ام یطاقت نداشتم گوش گهید ایخدا
شام من حالم خوبه خودمم م-  نقدریتونم از خودم مراقبت کنم پس لطفا ا یار

 سفارش نکن
 ... یذاشت ینم یداشت یتو اگه عقل درست و حساب-
رنه ونم وگد ینگاه کردم ...بهش گفته بود م دیحرفشااو ادامه نداد ...به ام گهید

 گفت ینم یزیمورد چ نیوقت بود در ا یلیارشام خ
 پرتاب کردم و داد زدم دیو طرف ام یو قطع کردم و گوش تماس

 یگفت یم یزیچ دیتو نبا ینامرد یلیخ-
 بود که بدونن حقشون



wWw.Roman4u.iR  346 

 

صاااب اع نیدونسااتم با ا ینگفتم چون م یزیچ گهیبودم که د یعصاابان نقدریا
 گهید زیگوشام گذاشاتم تا به چ یتو مویکنم ...هندزفر یناراحت م ویکیحتما 

 فکر نکنم یا
 : نیرام
سرهیساعت بود که  2 شتم رانندگ ک سم به ااده  یکردم ول یم یدا صال حوا ا

سم حول و هوش حرفا صال ا دیچرخ یم دیو ام یان ینبود ...تمام حوا  نی...ا
 و بهش سپرده یکه ارشام ان هیک دی...ام هیک
 بود یخودم لجم گرفته بود ...تمام ذهنم نفرت از ان یعرضااگ یهمه ب نیا از
شده بودم ه یچکار م دیبا نیبا ا یقلبم چ یول شش   یوقت فکر نم چیکردم عا

بسااتم ...بسااتم و دوباره رو دساات  یدل ببندم ول یکردم دوباره بتونم به کساا
ود و داده ب هیتک نیماش شهینگاه کردم سرشو به ش یبه ان یچشم ریخوردم ...ز

صدا سته بود  شماش ب شون دهنده ا ینفس ها یچ بود که خوابه  نیمنظمش ن
..االن کرد . یو نگاه م رونیاخم بزرگ داشت ب هینگاه کردم با  دیبه ام نهیی...از ا

صف دیخواب بود بعدا با یبود ... ان یوقت خوب سابمو باهاش ت ردم ک یم هیح
 هیک دیام دمیفهم یم دیاالن با یول
 یاد یلیخ
 یهست یتو ک-

 زد یاز پنجره گرفت و با همون اخم نگاهم کرد ...پوزخند نگاهشو
 گه یاز زنت بپرس بهت م-
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سع دیهمون با هیشعور یادم ب چه شت بزنم تو دهنش ... سرد  یبا م کردم خون
 باشم

 خوام از خودت بشنوم یخودش االن م یاون که اا-
 باال انداخت و گفت یشونه ا یالیخ یب با
 فکر کن برادرش-

 دمیکش یقیگه ...نفس عم یم چرت
 شناسه یارشام تو رو از کجا م-

 یانداخت بعد اروم و اد ینگاه به ان هیشااد و  لیبه ساامت الو متما یکم
 گفت

شم توام عوض ا دیمن به ارشام قول دادم مراقب اناه- ش نکهیبا  یسرش داد بک
ش مثل ادم یکن نیو بهش توه ش یدون یحرفاش ...م یپا نیب ه اگه حالش بد ب

 شینیبب یتون یوقت نم چیه گهید
 رو داشت یلینگاه متعجب بهش انداختم ...خ هی نهییا ار
شه ول یدونم االن دلت م یم- سر به تنم نبا ه دار ازیاالن بهت ن دیاناه یخواد 

 ...همراهش باش
من نداره ...از اولشم با  یتو زندگ یگاهیاا هید دیهااااااااااااااااااه اناه-

 بردم یپ دشیپل تیشد خداروشکر زودتر به ماه مینقشه وارد زندگ
تو قلبم  یگاهیاا گهید شااهیگم مگه م یدونسااتم که دارم مزخرف م یم خودم

 ستمینداشته باشه ...اه لعنت به من که هنوزبا خودم رو راست ن
 کرد یبزرگ اخم
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 یااازه ندار گهیتو قلبت نداره د یگاهیپس اگه اا هاااااااااااااااااااااه-
 یبش کیبهش نزد

 پرخاش گفتم با
 یکن یم فیتکل نییمن تع یکه برا یتو چکاره ا-
 فعال که همه کارش-
هم فشااار ددم و با  یدندونامو محکم رو دیحرفش خونم به اوش رساا نیا با

 دندونام گفتم یاز ال تیعصبان
 خفه شو تا خودم خفت نکردم-

 داد هیاعتنا بهم به عقب تک یزد و ب یپوزخند
 اواب دادم یکه فور دیزنگ نکش نیزنگ خورد به دوم میگوش

 بله سروش-
 نتینگه دار تو صااندوق عقب ماشاا یبهونه ا هیاا به  هی یسااه نکن ول ردادیت-

حتما به اوا و برادرش  یخودت نخور ول یهساات بردار ول کیو ک یسااه تا ران
 بده

 ؟؟؟ یخب واسه چ-
رو که گفتم انجام بده بدشاام مساارتو طرف  یگم ساااه نکن کار یاحمش م-

 انوب کج کن
 بزنم ینذاشت حرف گهید
 گفت یم یچ-
 رو داشت به قران یلیبهش انداختم خ نهیینگاه از ا هی
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بهم انداخت و نگاه  هیبه خودش داد و اروم چشااماشااو باز کرد ... یتکون یان
 صاف سر ااش نشست

 : دیاناه
شده بودم  یکرد از بس فکرا یدرد م یلیخ سرم سردرد  اور وااور کرده بودم 

ش کرد ...چقدردلم برا یم شویتواه داشت رانندگ یانداختم ب نینگاه به رام هی
 نگاهم کنه گهیبار د هیتنگ شده بود دوست داشتم باهاش حرف بزنم 

 داده بود و تو فکر بود هیتک یبه صندل الیخ یهم ب دیعقب برگشتم ام به
 گفتم یاروم یصدا با
 دیام-

 به سمتم گرفت نگاهشو
 اونم-
 یبهم بد یقرص در هیکنه  یدرد م یلیسرم خ-

 الو کشد خودشو
شم به رام ریاره دارم از ز- ست هاش به  نیچ شار دادن ع نگاه انداختم متواه ف

شت یساردرد لعنت یدوختم ا دیفرمون شادم ...نگاهمو ازش گرفتم و به ام  دا
 دیکش رونیب یقرص و اب مدن هیکرد ...کولشو گرفت و از توش  یم تمیاذ
 یشیبخور خوب م نویا ایب-

کردم دسااتمو الو اوردم که قرص و  یرمش داشااتم نگاهش م یاور ب همون
 ستادیا نیکه ماش رمیازش بگ

 رهیبه داخل موهاش زد همون طور که به الو خ ینگاه کردم ...چنگ نیرام به
 شده بود گفت
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 انوب میکنم و بر هوشتونیکرده قرار ب رییبرنامه تغ-
 کرد و گفت یاخم دیگرد شده نگاهش کردم ...ام یچشما با
 ..که . هیدر صورت نیبرامون برنامه دارن و ا ادیکه بوش م طور نیعجب پس ا-
 نگاهم کرد و حرفشو قطع کرد ...اب دهنمو قورت دادم رهیخ
شت اگه م نه االن  یرفت ول یلو م زیشناختنم همون موقع همه چ یامکان ندا

 بود انتقام گهید زیچ هیمن هدفم 
 بود دیمن و ام نینگاهش ب نیرام

 زدم یپوزخند
 یتو باز میریکنن پس ما هم م یخوان با ما باز یهاااااااااااااااااااه اونا م-
 میکن یم یخودمون باز وهیبه ش یول

شتم به هر حال ما الو ادم بزرگ مانیا ادیکه زده بودم ز یبه حرف گرچه به  یندا
 میبود ستادهیاتابک ا نیاسم فرد

 یهنوز هم باهام حرف نم نی...رام میزده بود یهوش یخودمونو به ب دیو ام من
 کرد یبرخورد م دیزد و خصمانه با ام

 به گوشم خورد شهیاومدن ش نییپا ی...صدا ستادیا نیماش
 خوشم اومد هیعال-
 کردم یهوششون م یب دیسروش چرا با-
 افتیکارا نداشته باش حاال دنبال ما راه ب نیبه ا یتو کار-

که توش  یکیتار یچشاامامو باز کزدم ...از فضااا یاروم کم قهیاز چنددق بعد
 وهم برم داشت میقرار داشت
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 ادیصداتون در ن-
 دنبال کارا یبر دیتو با ردادیت– سروش

 رمیخب بذار استراحت کنم بعدا م-
 دنبال طرف ادرسشم برات نوشتم یبر دیاالن با نینه هم-

قرار  یکساا ب*غ*لباز شااد و تو  نیاحساااس کردم در ماشاا قهیاز چند دق بعد
سرد یسع یلیگرفتم ...خ سته ب یکردم که بدنم نلرزه ...عرق  ش شتم ن ود به پ

 ده بودنو کجا فرستا نیرام یعنی ردمیم ی...ضربان قلبم باال رفته بود داشتم م
 خوردم ... نیاور تو فکر بودم که محکم به زم نیهم
 کمرم شکست نیبه سنگ لحد بخور ییاله اخ

 ی...م بود دهیچیتو بدنم پ ی...درد بد ادیازم در ن ییگاز گرفتم تا صااادا لبمو
 خواستم چشمامو باز کنم که احساس کردم

 یداشاات با طناب دساات و پامو م ع*و*ض*یدرد گرفت ...اخ  شااتریب بدنم
رد پرتابم ک یکشااوندتم و به طرف نیزم یکارش تموم شااد رو یبساات ...وقت

 بسته شدن در ی...بعدشم صدا
بودم نگاهمو به دور و اطراف  کیتار مهیاتاق ن هیاروم باز کردم تو  اموچشاام

افتاده بود ...اروم صااداش  نیزم یافتاد که دمر رو دیانداختم که چشاامم به ام
 کردم

 دیام-
 امدیازش در ن ییصدا

 بلند تر صداش کردم گهیبار د هی
 دیام-
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 دیکوفت و ام-
 بلند کرد و با اخم نگاهم کرد سرشو

 یاز اول هم لو رفته بود یخاک تو سرت کنن ان-
 ادمو در اورد بعدم

هون اول دسااات و پامونو  یاره اون خودت چه باز میدیم شااونیما هم باز-
 بستن

 این یترس یمن که همون ن موقع بهت گفتم که اگه م-
 حرف نزن اصال اعصاب ندارم کمیخواهش م  یان-
ستم حرف یم صدا یخوا شد و فرد یبلند یبزنم که در با  سروش ب نیباز   هیا و 

 لبخند مزحک با افرادشون وارد شدن
 اومد کمیبه نزد اتابک

 کجا خانم خوشگله نجایخانوم شما کجا ا یبه به ان-
 زد که گفتم االنه که گوشام کر بشه یچنان قهقه ا بعد

 برگشت دیطرف ام به
خ نمیاوه ا- که  هرت  خوا مون  ه ته  هر خوا هر  ناس یلیشاااو بود  نا

 اااااااااااازمی.عز
 بلند شد دیحرفاش داد ام نیخورد با ا یاز حرفاش داشت بهم م حالم

شغال روان- شو ا ست م ک*ث*ا*ف*ت یخفه  ستاموی گیاگه را باز کن تا  د
 نشونت بدم حروم زاده
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 مردیزنت داشاات م ی...اه راساات یکن یم یبلبل زبون یاوه اوه زبون در اورد-
 کرد یم دیام دیام یادیز

 خنده ریو اتابک و افرادش بلند زدن ز دیکش یداد بلند دیام
 شدم یبود که تو چشمام حلقه بسته بود داشتم داغون م اشک
 ساکت شد دیزد که ام دیبه ام یمحکم یلیس اتابک
 نه ای یریگیخفه خون م یکن یواق واق م یدار یادیز گهید – اتابک
 هششرم داشتم از نگاه کردن ب افتهین دیانداختم تا نگاهم تو نگاه ام نییپا سرمو
شو ز اتابک ست سرمو به  ریبه طرفم امد و د سرمو باال اورد ... شت و  چونم گذا

ستا یتند ش رونیب فشیکث یاز د شم م دمیک ستا نیا شدی...چند که  فیثک ید
 دستا که خواهرمو کشته بود بهم بخوره نیا دادیخون م یبو
شگل که با نیا فیاخ اخ ح- شه کار بد دیصورت خو م دنبال یکرد یداغون ب

 یاومد
 کردم تا از حرص تو صدام کم کنم گفتم یاورد ...سع کینزد سرشو

 یمنو شناخت یچجور-
 زد یپوزخند

پر  ینبود از همون لحظه اول شاااک کردم ...هنوز اون صااادا یکار سااخت-
 ؟؟؟یبلند بود تو گوشمه ... چرا برگشت همیصالبتت که تو دادگاه عل

 زدم یندپوزخ
 ؟یکن یفکر م یخودت چ-

 تو هوا زد یبه خودش گرفت و بعد از چند لحظه بشکن یمتفکر چهره
 اها حتما دلت برام تنگ شده بود-
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 دیصورتم اورد و لباشو الو کش کینزد سرشو
ستاخ نیاز ا حالم شت بهم م شیهمه ک ...تمام اراتمو امع کردم و  خوردیدا

س صورتش ...اول با تعجب بهم نگاه کرد و بعد چنان  هم زد ب یلیتف کردم تو 
 سوخت یکس بهم نزده بود ...تمام صورتم داشت م چیکه ه

 یکرد یغلط نیدفعه اخرت باشه چن-
 زد یپوزخند

 تو امدم ینابود یمن برا-
کشااونم ...حاال بگو از  یم یبچه اول خودتو به نابود یکور خوند یاخه ول-

 رانمیخبر داره من ا گهید یاغله دکتر ک نیخودتو ا
 نگاهش کردم فقط

 یبگ یخوا ینم-
 نگاهش کردم بازم

 قربان-
 برگشت یبه سمت مرد اتابک

 یمگه نفرستاده بودمت دنبال کار نجایا ییایبه تو گفت ب یک-
 و بعد گفت یکرد یمن من سروش

 کردم یاشتباه هیمتاسفم من  سیرئ-
 گفت یخشن نگاهش کرد و عصب افهیبا همون ق اتابک

 ؟ یباال اورد یباز تو چه گند-
 ...اون ردادیت – سروش
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 ؟ یاون چ-
 سهیاون پل-

هم لو رفته بود  نیرام ای...خدا میبه هم نگاه کرد دیان واحد هم من هم ام در
 پشت سر هم یاریهمه بدب نی...اخه ا

 و گفت دیکش یداد بلند نیفرد
 ؟ یدیمورد اعتماده از کجا فهم یمگه تو نگفت یخفه شو لعنت-

بهش اعتماد  گهیمراقبش بود تو چند ماه اخر د شهیاز بچه ها هم یکی-سروش
 االن یکرده بودم ول

 ؟ یاالن چ-
دادم و خودم  دیخط اد هیخطش عوض بشااه ...بهش  دیبهش گفته بودم با-

شتم ...ول کروفونیم هیهمراه با  شیشتو گو شهیمثل هم ص یگذا له اون باالفا
م ما رو اعال تیبا فرماندش تماس گرفته و موقع شیبعد از روشاان کردن گوشاا

 کرده
شتناک اتابک ش یداد وح ست ز دیو به طرف ام دیک شت و  بار ریرفت و تا تون م

 لگد گرفتتش
 کشم یاشغاال همتونو م یتوام هم دستش ع*و*ض*ی ک*ث*ا*ف*ت-اتابک

 در اورد و به طرف سروش نشونه گرفت اسلحشو
 گفت دهیبا رنگ پر سروش

 من ... سیرئ-
 افتهیبه خطر ب تمیموقع یباعث شد تیخفه شو تو با سهل انگار-
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شه ش ما صدا دیرو ک شمارش افتاده بود  ریت یبا  سم به  ستم ...نف شمامو ب چ
صل برام مهم نبود ول چی...اتابک به ه شت مرگ خودم ا  و دیام یکس رحم ندا

 بودن و به خاطر من به خطر افتاده بودن زیاونا برام عز نیرام
 دیاز گوشه چشمم چک یاشک نیرام ادی به

محکم  نقدریمحکم چونمو گرفت ...چشاامامو باز کردم اتابک بود ا یدساات
 شکنهکه احساس کردم االنه که چونم ب دادیچونمو فشار م

 یزیر یبراش اشک م یازش خوشت اومده بود که دار هیچ-
 بهش دست نزن ع*و*ض*یولش کن -
 دیکش یتقال کردن داشت داد م نیبود که در ع دیام
نگران نباش من  یبه خوار زنت دساات بزنه ول یکساا یدوساات ندار یاوخ-

 مرگ بکنه یکنم که خودش هر روز ارزو یم یکار
 شد و ادامه داد شیصورتم دق تو
 شهیعرب م یخایصورت خوشگل و بدون نقص مال ش نیا گهیچند روز د-

ه حرفاش مو ب دنی...از شن دیسر داد که سرم سوت کش یخنده وحشتناک چنان
 تنم راست شده بود

 پژمان – اتابک
 سیبله رئ-
 مقدمات کار مرگ و فراهم کن ...دو زوج اوان-

 بود یحرفا چ نیمنظورش از ا دیتپ یمحکم م نهیداشت تو س قلبم
 : نیرام
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ستگ یلعنت اه سروش به محض رس رمیمیم یدارم از خ سته بو دنمی... د ازم خوا
 گهیانجام داد ...د نکارویکارتمو عوض کنم و باز طبش معمول خودش ا میکه س

ستم اومده بود هم نیتو ا  یرو عوض م مکارتایس شهیچند وقته روند کاراش د
شک کرده بودم که توش م شه ب شتهکار گذا کروفونیکرد چند دفعه اول   یرابا

 که تو دستم بود ینگاه مب کردم و مراقب حرفام بودم ...به ادرس شهیهم نیهم
 خودش گذاشته یرو هیچه اسم مسخره ا گهید نینگاه کردم ...روباه ا

را از مرز واسااطه ...واسااطه رک کردن دخت هیبهم گفته بود که روباه  سااروش
رسوندم بعدا معلوم نبود  یاطالعات و به سرهنگ م نیتر ا عیهر چه سر دی...با

 نه ایفراهم کنم  یتیبتونم موقع
 سرهنگ و گرفتم شماره

 الو-
 سالم اناب سرهنگ-
 چه خبر ایبزرگ ن-

 چه خبر ( گهیم عیسر رهیم ادشیسالم کردن  دایسرهنگ اد نی)حاال بماند ا
شون روباهه االنم دارم  ادیقربان من ز- سط سم وا وقت ندارم فقط بهتون بگم ا
 دنبالش رمیم
 نیکه توش اقامت دار یخونه ا یکن با من در تماس باشاا یخب سااع یلیخ-

 گهید یاس ام اس کرد یکه با خط قبل هیهمون
 بله قربان-
 یبدرخش گهید یها اتیهم مثل عمل اتیعمل نیخوام تو ا یم ایبزرگ ن-
 کنم قربان ینم وندتیناام-
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 30-29اون  هی... دمیکه سروش بهم داده بود رس یاز قطع تلفن به ادرس بعد
 غیا تسمت راستشو ب یکلفت که ابرو یسبزه ابروها یساله ...قد بلند ...صورت

 دستش بود نشونه رمز بود یکه تو یگاریخط انداخته بود ... س هیاز وسط 
 سوار شد یقرار دو بار چراغ دادم اونم بدون معطل طبش

 ردادیت-
 درسته-
 متواه نشده یتا کس افتیراه ب-

 میبودم که گوشاا دهیخونه رساا کیانگار من نوکرشاام ...نزد ک*هم*ر*ت*ی*
 زنگ خورد

سرهنگ ه ای سرهنگ بود ... شماره  گرفت مگه  یوقت با من تماس نم چیخدا 
شه  تیموقع نکهیا ش یاتفاق ایخطرناک با شه ...با واود روباه تو ما  نیافتاده با

ه نفس اسود هیامکان صحبت نداشتم بعداز خوردن چند زنک صدا قطع شد ...
 یبرا عهندفیزنگ خورد ا کیبود که دوباره گوشاا دهینکشاا هیبه ثان یول دمیکشاا

 تابلو نشم اواب دادم یادیز نکهیا
 بله-

 وقت محترمانه صحبت کردن نبود گهید االن
ا اونجا بچه ه یفلکه اصاال ایو ترک کن و ب تیموقع عیساار یلو رفت ایبزرگ ن-

 منتظرتن
 شده تماس قطع شد یبفهمم چ امیب تا
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ونا دونستم ا یم یصورت اره ... لعنت کیامکان نداشت ...فقط در  نیرفتم ا لو
 رذل یبود ...ادما دیو ام یلوم دادن کار ان

و  یاد یلیکرد برگشااتم و خ یطرف روباه که موشااکافانه داشاات نگاهم م به
 که شک نکنه گفتم یمحکم طور

 هیسه تا زنگ پشت سر هم بزن و بعد از  هیشو ...در مشک ادهیپ نجاستیهم-
 تک زنگ اسم رمز هم اسمان روشن هیمکث 
شتم یشدنش پامو رو ادهیشد ...به محض پ ادهیپ یحرف چیه بدون  و گاز گذا

از داخل  لمویخودمو به بچه ها رسااوندم ...بچه ها الو فلکه منتظر بودن وسااا
 و همونجا رها کردم نیبرداشتم و ماش نیماش

 از سرباز ها به طرفم اومد یکی
 اناب سرگرد-
 میبر نی...سوار ش یازاد-

م با خورد بود که دوست داشت یبه ستاد تو و فکر بودم اعصابم به حد دنیتارس
 همه دعوا کنم

 ورودم به ستاد با سرهنگ روبه رو شدم با
 دمیکوب نیزم یدادم و پامو رو ینظام سالم

 اناب سرهنگ-
 یسرگرد خوش امد-
بان ول- فاق یممنون قر تاده ...چرا گفت یچه ات کار نیاف که هنوز   یلو رفتم من 

 نرویب میدیکش اتینکرده بودم که از عمل
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...بعد از تماس تو بهم زنگ زد  میصبر داشته باش ...ما اونجا ااسوس داشت-
 شیراز ط نکهیو اتابک هم سااروش و کشااته مثل ا یو فقط گفت که تو لو رفت

 کنترلت کردن مکارتتیس
 یبه ان یخودم گاف داده بودم و ربط یعنیزده به ساارهنگ نگاه کردم ... شااک

 نداشت
 ... یا گهیکس د دیشدم شا یابیخط رد شیکه از طر دیشما مطمئن ا-

 حرفمو ادامه بدم نذاشت
 نه از طرق خطت بوده-

و ازش ت نیهم لو رفته باشاه ...خفه شاو رام یاگه من لو رفته باشام نکنه ان پس
 گفته که متنفرم ....اره متنفرم ازش ی...خب متنفر باشام ...نه اصاال ک یمتنفر
 هیکاسااه ...نه اگه دسااتش باهاشااون تو  هیاون حتما دسااتش با اونا تو ادیبدم م

 هوششون کنم یخواستن که ب یکاسه بود که ازم نم
 گفتم شهیو مثل هم تیاد با
 ؟ یقربان همراهام چ-
 میدر موردشون ندار یهنوز اطالع-
 من برگردم داخل باند نیقربان بذار-
اه ممت یگم لو رفت یم ایبزرگ ن یگ یم یچ- جایما از هم یشاایو حت  ن ت

 مینظرشون دار
 امد یاز دستم بر نم یکار یول دیاوش یو سرکه م ریمثل س دلم
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دادن ...انگار  یانجام نم یکار چیدر واقع ه میخبر بود یهفته ازشااون ب کی
شده بودن پل سرهنگ بهم ااازه ب سیمتواه  شونه ... داد و  یرفتن نم رونیدنبال

شتم از خو ستاد پفقط ااازه دا سخت ب ریگ ید  شم ...دلم  ود تاب ب یماارا با
 بزنم یتونستم حرف ینم یول
 در رشته افکارم پاره شد یصدا با
 به اتاق السات نیاناب سرگرد سرهنگ خواستن بر-
 دیبر دیتون یم-

 رو امع کردم و به سمت اتاق سرهنگ رفتم و در زدم پرونده
 تو ایب-

 دادم یاتاق شدم و سالم نظام وارد
 یازاد-

 هم تو اتاق بودن گهیو چند نفر د یو سرهنگ محمد یمراد سرهنگ
 سرگرد نیبش-

 نشستم زیپشت م یصندل یرو
 افتاده قربان ؟ یاتفاق-
کردن که کامال  دایخارج از شااهر دو تا اساااد پ یاز دره ها یکیتو  روزید-

 میمشخص کن تشونویهو میسوخته شده بودن و ما نتونست
 هستم انیدر ار درسته-

 ادامه داد سرهنگ
ه حلق کیاز ااساااد  یکیاعالم کرده تو انگشاات  یقانون یامروز پزشااک یول-
 شده دایپ
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 تر سرهنگ و نگاه کردم شیدق
 الو روم گذاشت و گفت یا اعبه

 یشناس یم نویا نیبب-
 گفتم من ؟؟؟ دیترد با
 دیرادمنش و دکتر ام دیااساااد متعلش به اناه میزن یبله راسااتش ما حدس م-

 فرهنمد شوهر خواهرشون باشه
 دیفرهمند شوهر خواهر اناه دی...دکتر ام دمیامله دوم سرهنگ و فهم فقط
 دمیپرس یفور

 ؟ هیاون ک نیشناس یفرهمند م دیسرهنگ شما ام-
سال تو پار یاز پزشکا یکی شونیا- ست چند  کرده و  یزندگ سیبنام کشورما

ناهرادمنش خ تایهمساار ارم عات دیواهر بزرگ ا ما  یرادمنش طبش اطال کخ 
ناه میبدسااات اورد اون  نکهیا یبرا تایرادمنش بهمون داده ...ارم دیو خود ا
ه هم ب دیو اناه شااهیاتابک کشااته م نیو نجات بده توسااط فرد دیخواهرش اناه

 رهیتا انتقام خواهرشو بگ ادیم رانیا
 تر شدم جیبودم گ جیسرهنگ گ یحرفا با
 کشته یرو م تایارم دیاتابک چرا با-
 شهیشدن اتابک م دهیباعث محاکمه شدن و به دادگاه کش سیپار یتو دیاناه-
 دیر اناهدست از س یتونه در بره ول یکه داشته م یاتابک با استفاده از نفوذ یول

شتش که خواهرش  یو م ارهیم رشیروز گ هی نکهیداره ...تا ا یبر نم سته بک خوا
که با هم داشااتن با  یادیزرسااه و به خاطر شااباهت فوق العاده  یساار م تایارم
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 نیو به بدتر افتهیم ریمتاساافانه خودش گ یول دهیم یخواهرشااو فرار یرکیز
تو  دیکشاانش ...بعد از اون اتفاق اناه یبعدم م دنیشااکل اول شااکنجش م

 رانیا به دیاناه یوقت یگرده ول یبر م رانیبه ا دیو ام شااهیم یبسااتر مارسااتانیب
سئول دیام ادیم ساس م شته هم یتیبه خاطر اح سبت بهش دا قبش مرا شهیکه ن

 بوده
 یم ونهیکشااوندتم ...داشااتم د یم شیتک کالمات ساارهنگ داشاات به ات تک

 حرفا رو بهم نگفت ... نیخودش ا یشدم چرا ان
شو م لیدل حاال شکا شو ...خدا لیفهمم ...دل یا صه ها من ...من چکار  یغ

 من غلط کردم ایکردم من اونو از خدم روندم بهش تهمت زدم ...خدا
 شتریشما ب چون یباش انیتو فکر گفتم که در ار یرو نگفتم که بر نایسرگرد ا-

 دیبشناس دیشما بتون دیحدس زدم شا نیباهاشون در ارتباط بود
امو که به کنم ...دستکردم تا به حس ترسم غل یسع یلیشور افتاده بود ...خ دلم

..از باز کردم . یکرده بود الو بردم و اعبه رو گرفتم و بدون معطل دایلرزش پ
و دهنم باز موند چند دفعه پشت سر هم پلک زدم  ستادیقلبم وا دمیکه د یزیچ

ساارمو چند دفعه به طرف مخاطف تکون  یو بعد با ناباور کردمی...تک خنده ا
 و از سر اام بلند شدم روناوردمیب دادم ...حلقه رو از داخل اعبه

 لب گفتم ریز
 ... یان-

ش نفس شمامو م دنمیک شک چ شده بود ...ا  ستمتونینم گهیسوزوند ...د یبلند
 دمیخودمو کنترل کنم بلند داد کش

 ااااااد اااااااااااااااااااایاناه-
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بود که روز  یهمون حلقه ا نیکارام نداشااتم ا یرو یشااده بودم ...کنترل ونهید
 عقدمون تو محضر دستش کردم

 سرگرد-
 نگاه کردم کردنیکه شکه داشتن نگاهم م هیسرهنگ و بق به
 امکان نداره نیکشمشون ...ا یم-
 سرهنگ نگاه کردم وادامه دادم به
 نمیخوام ااساد و بب ی...م نیگیدروغ م نیسرهنگ شما دار-
بل در ضمن ااساد سوخته و قا ینیبب یتون یزنه و تو نم هیاون اسد  ایبزرگ ن-

 ستنین ییشناسا
 دمیکش یبلند داد

 زن منه ... دیاون زن محرم منه ...اناه-
 شده سرم داد کشد گردیبا چشما سرهنگ

 ؟؟ هیحرفا چ نی...ا یکن یم هیکارا چ نیخودتو امع کن سرگرد ا-
 من نمرده ...زن من نمرده دی...اناه نمیبب نیکنم بذار یسرهنگ خواهش م-

سول یاالل سروان سمتم امدن و به زور رو یو ر شوندنم و  یصندل یبه   هین
 اب دستم دادن وانیل

واج با رادمنش ازد یکارات ...تو ک نیخوام بابت ا یم حیسرگرد توض -سرهنگ
 یکرد

 ساله کی کینزد-
 ادیبود از کاسه در ب کیسرگرد نزد یچشما گهید ندفعهیا
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 حلقه نگاه کردم و گفتم به
 که تو محضر دستش کردم هیهمون حلقه ا نیا-
 حرفات ... نیا ایبزرگ ن-
 حرفش اومدن ونیم به
 تنها باهاتون صحبت کنم شهیم دیببخش-

 رونیرو به ب هیکرد و بق یعذرخواه یو محمد یاز ساارهنگ مراد ساارهنگ
 فرستاد

 شنوم یخب م-
شنا زیچ همه شش به ع لیکه بعدتبد ی...از ازدواج زور دیبا اناه مییو گفتم از ا

خارج شده  شیزدم ...از تهمتام ...سرهنگ از الد نظام یکه به ان یلیشد از س
 داد یپدر به حرفام گوش م هیبود و مثل 

 اب دستم داد و مجبورم کرد که بخورم وانیل هیکهتمام شد  حرفام
 شونم گذاشت و گفت یگرمشو رو دست

اده شدن با استف ییگم پسرم ...حاال که ااسادشون شناسا یم تیبهت تسل-
 میکن رشونیدستگ میتون یم میکرد دایکه پ یاز مدارک

 باشم اتیتو عمل دیمنم با-
 تو ... نینه رام-
 و خرابنکنم اتیدم عمل یقول م نیکنم بهم ااازه بد یسرهنگ خواهش م-
 خب یلیخ-

-------------------------------------------------
------------------------------- 
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 : دیاناه
 کردم تا بغض تو صدامو مهار کنم یسع

 دیام-
 هوم-
 اوردن اون االن کجاست نیسر رام ییچه بال یعنی-
 زد و گفت یلبخند دیام
 هی یاز اق داداشاات نپرساا یچند روزه حال نیا یدوسااتش ار یلیمعلومه خ-

 یکن یم نیرام نیرام یوقت ه
 افتاد نییاشک از گوشه چشمم پا یا قطره

 گرفتار بشم نجوریکردما یوقت فکر نم چیه-
که  یفهم یم یوقت ادیبه واود م یک یشاا ی...اصااال متواه نم نهیعشااش هم-

 او شهیو همه واودت م ینیب یخودتو نم گهیو د رهیگ یتمامواودتو م
 کردن یزندان نجایهفته که ماروا هی نایا دیام-
 برامون پختن یچه اش ستیمعلوم ن-

 گفتم طونیلحن ش هیکرده بود با  طنتیش یحال و هوا دلم
چند وقت فقط کتک  نیکتک خورت بداور ملساااه هاااااا ...تو ا دیام یول-

 یخورد
 نوش اان از یبسااته غلط یدسااتا نیبا ا یول دای...ببخشاا خندهیزهر مار م-

 تونستم انجام بدم یکردن کتک نم
 یکتک نخور نقدریتا ا زیزبون نر نقدریخو ا-



 367 نگاهت آرامم کنبا 

 گفت یلحن حرص در ار هی با
به من به اون خودم دسااتام باز بشااه  یداد ریگ یاقاتون فارغ شااد ادیاز  هیچ-

پدر  یکنم بعدم حساب اون اتبک ب یو م طونیش دهیبر سیگ ییتو یسایاول گ
 رسم یو م

 میبود شاد شد یخوب یفانتز یاوهو ول-
 دنیکردم به خند شروع

 کوفت-
 خودت-
 یان-
 بعله-
 درد ادم باش-
 شنیبه اون تو من فرشته ام فرشته ها که ادم نم-
 یختیر یاشک تمساح م یداشت شیپ قهیدو دق نیتو حالت خوبه تا هم-
 که یبگم شاد شم انبه ندار یزیچ هیبرو بابا گفتم -
باش که  نیالزمه برو فکر ا یلیبرامون خ یشااااد تیوضااع نیره االن تو اا-

 میدر بر نجایازا یچجور
 رسه من ... یبه ذهنم نم یا دهیمن که ا-
 صحبتم نصفه کاره موند ادیگلوله و داد و فر کیشکل یصدا با
 یشنو یتوام صداها رو م دیام-
 اره ...چهخبره ستمیکر که ن-
 دونم ینم-
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 داخل اومدن گهینفر د هیدر باز شد و پژمان و  قهیاز چند دق بعد
 اون تن لشتونو نیتکون بد-پژمان
 افتاده بود یحتما اتفاق مهم دیرس ینگران به نظر م یلیاش خ چهره

 برگشت دیناله ام یکه با صدا ادیبه طرفم ب خواست
 ییییی...ا یییییا-

 رفت دیبه طرف ام پژمان
 چته ؟؟؟-
 ...دستم درد گرفته خورهیداره بهم محالم -
 که تا االنخوب بود و منو به فحش گرفته بود نیا

 دست پسره رو باز کن بهمن-
 اگه فرار کنه-
تونه  یغلطا نم نیحالشو در ضمن از ا ینیب میهااااااااااااااااااااه مگه ن-

 بکنه
پرتابش  یبه پژمان زد و به کنار یتنه محکم دیو باز کرد ام دیام یتا دستا پژمان

 کرد و اسلحشو گرفت
 رو به سمت پژمان و دوستش بهمن نشونه گرفت اسلحه

 سر ااتون دیستیبا-
 از سر ااش بلند شد هیعصبان یلیکه مشخص بود خ پژمان

 یکارا رو ندار نیبذار کنار تو عرضه ا-
 دکر ینم یکار چیه دیو ام شدیم کینزد دیداشت به ام پژمان
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 دوخته بودم دیدر تالطم بود نگاه نگرانمو به ام قلبم
 بده به من ...زود باش-پژمان
بود  ادهستیمجستمه ا نیکه ع دیدستشو دراز کرد که اسلحشو از دست ام پژمان

 رهیبگ
شمامو ستم که د چ صدا نمینب یزیچ گهیب شمامو ب یفور کیشل ی...با  از چ

 افتاده بود نگاه کردم نیزم یرو نیکردم و به پژمان که با تن خون
 رو به بهمن گفت دیام
 الو ایب یخواد به سرنوشت دوستت گرفتار بش یاگه دلت م-

 اسد پژمان شده خینخورد و م یبود از سر ااش تکون دهیکه انگار ترس بهمن
ستامو  دیبود ...ام سلحش به طرف بهمن بود به طرفم اومد و د همون طور که ا

سرباز کرد ...به محض ب ستام انگار اون دوباره گرفتم ... شدن د اهامو پ عیاز 
 باز کردم

 لندهور و ببند نیا یدستا ایب یان-
 یصحبت نم ینطوریوقت ا چیمتعجب شدم اون ه دیطرز صحبت کردن ام از

 کرد
 گهیببند دستاشو د یهست ید معطل چ-
 بهمن و محکم بستم یحرفش به خودم اومدم و دستا با

 دیرس یبه گوش م ادیو فر ریت یصدا هنوز
سرم ب یان- شت  برامون  یفاقچه ات میوفتیب نایا ریاگر دوباره گ ستیمعلوم ن ایپ
 افتهیب

 تا انتقام ... میما امد یول دیام-
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نقشه حساب شده ...بهتره االن  هیبا  میریگیبعدا ...بعدا انتقام م اااااااشیه-
 میبر
 به طرف بهمن برگشت دیام
 هم داره گهیدر د نجایا-

 بهمن قهیشااق یاساالحشااو رو دینگفت ...ام یزیفقط سااکوت کرد و چ بهمن
 گذاشت

 نکردم یحرف بزن تا مغزتو متالش-
شه ...بهمن که  کیبود نزد دیبع دیحرفا از ام نیا سبز ب سرم  شاخ رو  بود دو تا 

 گفت یبود فور دهیانگار ترس
راهرو هساات اونو تا انتها  هیساامت چو ساااختمون  نیرفت رونیکه ب نجایاز ا-
ست  نیبر ست تو اون اتاق  هیسمت را سمت ح هیاتاق ه ش اطیدره که به   یتپ

به  رهخویدره که م هیاونجا  نیتا انتها باغ بر نیشااد اطیوارد ح یوقت شااهیباز م
 راحت فرار کرد شهیاز اونجا هم م یپشت ابونیخ
 دیو کشبهم نداد دستمو محکم گرفت  یکار چیمهلت ه گهید دیام

 یراب میدیاز نفس افتاده بودم به ااده که رساا گهی...د میبود دهیراه رو دو تمام
 دست نگه داشت نیاول ماش

 اقا نیریکجا م-
 ... مارستانیسمت ب نیلطفا بر-

 دمیپرس دیکه راننده متواه نشه از ام یطور
 یچ یبرا مارستانیب ستیحالت خوب ن-
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بک پ خورهیشااهر داره بهم م نیحالم از ا- تا با دامونیتا ا  میبرگرد دینکرده 
 هههههههههه میشدن دار یمخف یتا اا برا 4حداقل تو تهران 

 شک بهش نگاه کردم با
 ؟یمگه تو پول همراهت دار-
 ی...خب پس واساااه چ یخنگ نبود نقدریخدا تو که ا یمحض رضاااا یان-

 مین که بتوناز دوسااتام هساات فقط دعا ک یکیاونجا  مارسااتانیب میریم میدار
 میکن داشیپ

 نیرام
 از اتابک نبود یاثر میسرگرد همه اا رو گشت-
 دیانب نیاطالع بد ییو هوا ینیزم یاز دسااتمون در رفت به تمام راه ها یلعنت-

 دور بشن ادیز میبذار
 بله قربان-

ست– سرهنگ سته نتون ستگ میسرگرد کارت خوب بود در  یول میکن ریاتابک و د
 میتو هست ونیو مد تیموفق نیو ما ا میکل باندشو گرفت

 برگردم تهران خوامیقربان من م-
و  دیهمسرم و ام نیمراسم تدف دیدونده بود ...ادامه دادم با شهیتو گلوم ر بغض

 انجام بدم
 رزرو کنن طیبل هیبرات  گمیخب االن م یلیخ-
 برم نیبا ماش ییخوام خودم تنها یم شهینه اگه م-

 کرد و بعد گفت یمکث سرهنگ
 دم یقرار م ارتیدر اخت نیماش هیباشه -
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سمت تهران م تو س یااده به  ساد به و ش یهل لهیرفتم ...اا ستاده  ده کوپتر فر
بشااه ...حالم  یبود برام تداع یاور خاطره ان ادیراه و که  نیخواسااتم ا یبود م

ده عشقم بود ش ی.انبزنم .. ادیکنم و فر هیاصل خوب نبود ...دوست داشتم گر
ش یول میبود تمام زندگ ش نییرو پا شهیمن اونو از خودم روندم ... ه باد ک دمیک

شنش کردم ...با  یگرم ضبط بردم و رو  سمت  ستمو به  صورتم خورد ...د به 
شو که م یصدا صدا یبه دلم م یخوند انگار چنگ یخواننده هر کلم  یزدن...

 شدیکه گوشام داشت کر م یکردم اور ادیحد ممکن ز نیضبط و تا اخر
 ااااااااااااااااااایدن یا

 ییمن ادا بیشد نص چرا
 اااااااااااااااااااااایدن یا

 ییدلم داره خدا نیا اخه
 شده کارم اه اااااااااااااا هیگر

 ییصدا یو ب یشب هاااااااااااااااااااااااا اااااااا چرا ساکت نیا
 یخال یکه تو دلت نمونده اا نیا با

 اهاااااااا نهیمن ا ریتقد
ااده  یکرد ...به هر اا یم سیخ یشاارم چیبود که صااورتمو بدون ه اشااک
برام زنده  یو خاطره ان ادیکردم  یکنارم نگاه م یکردم .... به صااندل ینگاه م

ستو دراز کردم و رو شدیم ست را ش یصندل ی...د ست نجایانگار هم دمیک ش ه ن
 کردیبود و داشت تماشام م

 تونااااااااااااام یتو نم یب یامیهمه دن تو
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 تاااااااااااو اروم روم یب رهیدل بم نینذار ا تو
 دل اروم نداره نیتو ا یچشمام بخون که ب از
 عشااااااااااش من یا یخونم که دوستم دار یچشمات م از
 تونااااااااااااام یتو نم یب یامیهمه دن تو
 تاااااااااااو اروم روم یب رهیدل بم نینذار ا تو
 دل اروم نداره نیتو ا یچشمام بخون که ب از
 عشااااااااااش من یا یخونم که دوستم دار یچشمات م از

 ( یفتاح ی)از مصطف
 و بلند خدا رو صدا کردم دمیکوب یصندل یرو مشتمو

من دوستش  ااااااااااااااایخاااااااااااااااااااااااد ا ...چرا با من ...خدا-
 داشتم

 یپدال گاز خال یرو تمویضاابط و خاموش کردم و تمام عصاابان تیعصاابان با
 کردم
 : دیاناه

سته بودم و تو فکر بودم ...به ا تو ش ا اون همه ب دیکردم من اناه یفکر م نیباغ ن
از خانوادم خبر نداشااتن و تنها  یوقت بود حت یلیخ دمیغرور االن به کجا رساا

سالمت دیبا خانوادم ام میپل ارتباط شون م مویبود که خبر  سوند در یبه واقع  ر
صحبت کردن و رو شون نوع ییارویاز  شتمترس  یباها  نیبا ا دی...گرچه ام دا

خوب برخورد کرد و ساارزنشاام نکرد اما به هر حال من باعث  یلیخ هیقضاا
 رشته افکارم پاره شد دیام یبودم ...با صدا شیزندگ ینابود

 بشه یکه چ یکرد یماهه خودتو تو خونه زندان کیختر خوب د ییکجا یان-
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 برگشتم دیطرف ام به
 اصفهان شیفرستاد یچ یبرا دیبود ام نجایکاش خاله مراان ا-
شه حاال فکر م یزیکنه که چ یشک م نهیبب افتویق نیا یک یه-  یکن یشده با

دسااات از ساارت بر  گهید دیدیم ینجوریاگه تو رو ا شیزیت نیمامان من با ا
از اول تا اخر ماارا رو براش  دیبود با تیچارگینه اانم تازه اول ب داشاااتیم

د اوم یم رشس ییبال هینکرده  ییمامان منم که حساس خدا یکرد یم فیتعر
 دادم یبه زنده موندنت نم ینیتضم گهیاونوقت منم د

 یاریدر ب یمسخره باز یفقط بلد یطیتو هر شرا دیکوفت ام-
 ؟ هیبرنامت چ میحاال بگذر-
 دفعه هم باختم نی...ا سیخوام برگردم پار یم-
 یان-
 روش لبخند زدم به
 بردارم لمویخونه الهه اون تا وسا رمیامروز م-

 تو چشمام حلقه بسته بود اشک
به رحم م هینداره ...اگه  دنمویچشاام د نیدونم که رام یم- امد  یذره دلش 

تمام منو  یرحم یاون با ب یگرفت ول یم یسااراغ هیماه ازم  هی نیحداقل تو ا
 کنار گذاشت

ئنم مطم یبد حیو براش توضاا زیهمه چ دیتو با یبهش فرصاات بد دیبا یان-
قدر که تو اونو دوسااات دار اونم تو رو دوسااات داره ...امروز خودم  یهمون 

 برمتیم
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ها یم یممنون از لطفت ول دینه ام- که  یم یوقت هیبرم  ییخوام خودم تن رم 
 خونه نباشه نیرام
 من برو نیپس با ماش یلیباشه هر اور ما-
 باشه-

شلوار ا یطرفا صر بود که  شک نیع شک یم ش مویبا مانتو م  یبشال ا دمیپو
اه کردم نگ نهییبر داشااتم ...به خودم تو ا فمویساارم انداختم و ک یرو مویکاربون

 دیام نیبرق لب و رژگونه زدم و سااوار ماشاا یروح بود کم یب یلیصااورتم خ
 نیروز رام توق نیشاادم ...به ساامت خونه الهه اون راه افتادم مطمئن بودم ا

 یشدم ...ترس داشتم زنگ بزنم ول ادهیپ نی...الو در خونه از ماش ستیخونه ن
 بود نییبودم ...زنگ و فشار دادم ...سرم پا یشجاع م دیبه ترسم غلبه کردم با

 دیچیپ فونیوشنک تو ار یصدا
 ؟ هیک-

 نزدم یحرف یباال اوردم ول سرمو
فتم که گ دیکش یغیبرقرار شده بود بعد از چند لحظه روشنک چنان ا سکوت

روشاانک در هم با  غیا یهم زمان با صاادا رونیب زنیریها م هیاالن همسااا
نبود همون اور  یباز شااد ...وارد خونه شاادم ...تو سااالن خبر یکیت یصاادا

سالن نگاه م شتم به  شنک اول  یدا شو ت غیا هیکردم که رو شد و بعد خود  وک
 کردن هیم انداخت و شروع کرد به گرب*غ*ل

ستقبال اوف شدم فکرم یعجب ا تو خوابونن یم یکیکردم االن  یشگفت زده 
 گوشم
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کرد ...از  یم هیبه الهه اون بود که دسااتاشااو باز کرده بود و داشاات گر نگاهم
روشاانک برون امدم و با شااک به طرف الهه اون رفتم و خودمو تو  ب*غ*ل
 ش انداختمب*غ*ل

 نوازش کرد و گفت سرمو
 یدونستم زنده ا ی...م یدخترم باالخره برگشت-
 ستایبال به دور نکنه انتظار داشت مرده باشم حالش خوب ن وا

 : نیرام
دائم عکسااش تو دسااتم بود  یو خاطره ان ادیشااده بود  میماه تموم زندگ کی

خواسااات بهم  یساارهنگ در اومده بود و م یصااادا گهیتو سااتاد د ی...حت
ص ستاد  یبده ول یاابار یمرخ سرم گرم م هیقبول نکردم حداقل تو  و  شدیذره 

 افتادم ... یم ادشیکمتر 
 انداختم یو که تو دسااتام بود و کنار یروشاانک عکس ان غیا غیا یصاادا با

شه ا نی...ا صابمو خورد م ینجوریدختره معلوم نبود چ شت اع کرد ...بعد  یدا
ااازه بلندصااحبت کردن تو خونه رو نداشااات ... مامان  یکساا یاز مرگ ان

 موشابا گذشت زمان فر یبه ارامش دار ازیگفت ن یکرد و م یدرک م تمویوضع
و متونسااتم الهه  یفراموش کنم مگه م دمویتونسااتم اناه یمگه م یول یکن یم

خونه برام  نیهم یبرا دادیو م یان یخونه بو یاا یفراموش کنم ...تمام اا
دونم امروز روشاانک چه مرگش شااده بود که همش  یمقدس شااده بود ...نم

تاق ب یم غیا غیا به طرف پ رونیکرد ...از ا مدم و ارو اروم  رفتم  یها م لها
شنک رو شت گر نیزم ی...رو سته بود و دا ش  یرانکنه ب دمیکرد ...ترس یم هین
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ه امدم که تگاهم ب یم نییافتاده باشااه ...با دو از پله ها داشااتم پا یمامان اتفاق
 مامان خورد ...

 ش بودب*غ*لبود  یک اون
شک هی شمامو ر یدختر م سرشو که شیکردم و دق زیپوش بود چ  تر نگاه کردم ...

 بلند کرد سر اام خشک شدم ...
 لب گفتم ریزفاطمه زهرا ...دوبار پلک زدم و  ای

 یان-
خدا یمرده رو زنده کرد ایخدا خدا اون نوکرتم ... داره  قتیحق یعنی ای...

الهه قلب من  سااتادهیکه الو روم ا ینیا نهیبیمن داره درساات م یچشااما یعنی
 دیاناه

 به سمتم برگشت ...انگار اونم تعجب کرده بود یان
 روشنک به خودم اومدم یصدا با

 کرد گفت یم هیطور که گر همون
 نمرده... اون نمرده ...اون زنده است دیداداش نگاه کن ...اناه-

 : دیاناه
الهه اون در اومدم ...ساارمو که بلند کردم ...خشاااک شااادم  آ*غ*و*ش از

تونسااتم از اام تکونبخورم ...اونم فقط داشاات  می...چقدر العر شااده بود ...ن
مو شب*غ*لتو  دمید امیب دفعه با دو الو امد تا به خودم کیکرد ... ینگاهم م

شار م شت م دهیداره منو محکم به خودش ف ساس  دیلرز ی...تمام تنم دا ...اح
 نیوقت بود که به ا یلیگرم بود ...خ یلیش برام خآ*غ*و*شااداشااتم ... یخوب

 داشتم ... ازین آ*غ*و*ش
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 هیخودشااو ازم ادا کرد ...تا امدم نگاهش کنم  کدفعهیتو بهت بودم که  هنوز
 طرف صورتم سوخت

 من ... یول دنیکش یبلند غیو الهه اون ا روشنک
 ؟ یکنیچکار م یدار نیرام–اون  الهه
شد بعد چنان فر هیمثل  نیرام سرخ  شان اول  شف ش یادیکوه ات ار که چه دیک

 دیستون بدنم لرز
 هااااااااااااااااان یبود یتا حاالکدوم گور-

 تنگ شده بود دناشیداد کش نیهم ینگاهش کردم ...دلم برا فقط
 گرفت و تکونم داد بازوهامو

 یتا االن کجا بود گمیم یالل شد ستمیمگه با تو ن-
 سکوت بازم

 نه ؟ ید یاواب نم-
محکم گرفت و با خودش به زور به باال برد ...در اتاقشااو باز کرد و به  دسااتمو

 داخل اتاق پرتابم کرد و در و از داخل قفل کرد
داره هر وقت  ییبرام حکم اتاق بازاو نجایا یی...اورده بود بازاو ههههههههه

صبان شه ...انگار  نجایا ارهیمن بدبخت و م شهیم یاقا ع تا به زور ازم حرف بک
 شهیاتاق قدرتش دوبرابر م نیتو ا

 یکجا بود-
سالم ایب شته نه  شته نه بردا ه من به ...اخ یکجا بود گهیم یکینه عل ی...نه گذا

 االن وقت کوتاه امدن نبود یتو دل خوش کنم ...ول هیچ
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 کردم خونسرد باشم یسع
 ؟یدست روم بلند کرد یبا ااازه ک-
به سااوالش  یکه تو طول عمرم گفتم خو چه ربط یزیچ نیمسااخره تر یعنی

 داشت
 زد و گفت یپوزخند

 زبونتو موش نخورده . ادینه خوشم م-
 غرور به خودش اشاره کردحالت م هیو  تیدوباره با عصبان بعد

 یگم کجا بود یبا ااازه خودم ...در ضمن بحث و عوض نکن م-
 خورده ... یکه قرص کجا بود نمیا اهههههههههه

 گفتم الیخ یب
 دیخونه ام-
 ؟ یکرد یچه م دیخونه ام یتو غلط کرد-

 خودش داد زدم مثل
 یکه ساارم داد م ی...به تو چه اصااال تو چکارم رمیرفته بودم به درد خودم بم-

 امع کنم و مدارکمو بر دارم لموی...االنم اومدم وسا یکش
 کرد و گفت یخنده ا تک

 ؟یاونوقت کجا به سالمت-
 سیخانوادم ...پار شیپ-

 الو خورتم تکون داد دیبه حالت تهد انگشتشو
 یبذار رونیخونه ب نیپاتو از ا گهیبه موال اگه بذارم د-
 من برم یکه نذار یتو چکاره ا-
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 دفعه فوران کرد و با داد گفت کی
 من شوهرتم نفهم-
ش یعنی نی...ا لویک لویتو دلم قند اب کردن ک ییییییییه ...خ اون  دهیمن و بخ

شدم ول شحال  صال به رو یچقد خو  یادب م دی...با اوردمیمبارک خودم ن یا
 ذره بچزونمش هیبود که  نکرده بود االن وقتش رمیشد کم تحق

 باال انداختم یشونه ا یتفاوت یب با
 خوام برگردم کشورم ینداره من م یباش برام فرق یخوا یم یهر ک-
 یمون یم یمونیم  نجایگم تو ا یرو اعصاب من راه نرو من م یان-

 یصااندل ی...خودشاام رو نمیتخت بشاا یگرفت و مجبورم کرد رو دسااتمو
 انداخت یکیاون  یپاشو رو هینشست و 

 ینجوریمنم عشااش و ا گهیهاش بودم ...خل بودم د ییزورگو نیهم عاشااش
 رتیدوست داشتم همراه با غرور و تعصب و غ

 شنوم یخب م-
 گفتم کالفه

 یبشنو یخوا یم ویچ-
 زد یپوزخند

 اسدتو برام اورده بودن-
 شعور ناراحت بود که نمرده بودم یبگو ب نویپس ا اها

 که نمردم یناراحت یلیخ هیچ-
 بود ؟ یخوام اواب سوالمو بشنوم ...اون اسدا مال ک یفقط م-
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اونا دسااات و  یکه تو رفت نیبود ...بعد از ا یاووف من ز کجا بدونم مال ک-
ابک سروش ات یسیتو پل دنیو کتک زدن بعدشا که فهم دیپامونو و تا تونستن ام

 و کشت
 خب-
که به دردشااون خورد حلقه بود  یزیگشااتن و تنها چ لمیتو وسااا گهید یچیه-

 ... نیاونو گرفتن و رفتن ...هم
 ...پس اونجا بهتون بد نگذشته نیهم-
 بود دهیخونم به اوش رس گهید
اومد ...اون  دیبه سر من و ام یهفته چ هیاون  یدون یتو نم نیساکت شو رام-
 میلحظه اخر تونسات میخورد ...شاانس اورد یدائم به خاطر من کتک م چارهیب

 بودم و ... یعرب م یها خیاز ش یکیور دل  دیوگرنه االن با میفرار کن
سه  نیکه از رام یتو دهن با شده بود دو تا کا شماش  شدم ...چ ساکت  خوردم 

 خون
 فرستادنت یکردن م یاونا غلط م-
 سر اام بلند شدم و به طرف در رفتم از
 خوام برم یدر و باز کن م-
 کجا-
 منتظره دیام-
 زنگ یدلتنگشاا یلیاگه خ یریاا نم جی...تو ه دی...درد و ام دیکوفت و ام-

 نجایا ادیبزن ب
 دیابروم باال پر یتا هیحرفش  نیا با
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 زنما یزنگ م-
 خب زنگ بزن-

 و گرفتم دیاوردم و شماره ام رونیب بمیاز داخل ا مویگوش
 بذارش رو بلند گو– نیرام

شا نایبود که ا یچه عادت بد نیا اخه شتن  شنو دیدا شونو ب  یادم نخواد حرفا
 فضول

 و رو بلند گو گذاشتم یگوش
 و بردارن یدادن گوش تیتا بوق باالخره اقا رضا 5از  بعد

 دیسالم ام-
 گذره یخوش م اری دنید یاون ...رفت یسالم ان-
 کرد یداشت نگاهم م طنتینگاه کردم که با ش نیبه رام یچشم ریز

 دیخند یم زیر زینداخت و ر یم کهیمار پسره خل داشت بهم ت زهر
 نجایا ایبلندشو ب دیکوفت ...ام-
 ؟ یکن یمهمون دعوت م یاوهو خودتو راه دادن که دار-
 ایبلند شو ب گهیئه لوس نشو د-
اون ساارگرد  یمن دلم برا امیبه خاطر تو نم هیچ یدون ی...اصااال م امیم یاوک-

 تنگ شده گند اخالق
ست ول هی نیرام ش یمثال م یلبخند محسوس گوشه لبش نقش ب ست ن ون خوا

 کاشت یم شیشونیپ یرو یاذبه داره چون داشت به زور اخم یلیبده که خ
 میپس منتظرت-
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 ارمیتا حالشو اا ب امیزود م یاوک-
 ردمقطع ک یخداحافظ ینگفتم و تلفن و ب یزیچ گهیساکت باش د دیام یوا
 نگاهمو بهش دوختم نیرام یصدا با

 یتو اتاقت لباساتو عوض کن یبر بهتره
 راحتم یاور نیهم-
 گفتم برو لباستو عوض کن-
 لب گفتم ریز
 زورگو-

 چون گفت دیکنم شن فک
 که هست هینیهم-
 لمیحرفش گوش دادم ...در اتاق و باز کرد و من به اتاقم رفتم ...هنوز وسااا به

 نیاست کیتون هیبود ...مانتومو در اوردم و  یقبل یهمون طور دست نخورده اا
م سرم د ی...شالمو از سرم در اوردم و با کش موهامو باال دمیسه ربع سبز پوش

 ی...به دور و بر اتاق نگاه ختمیصورتم ر یاز موهامو رو یکردم و قسمت یاسب
ست چقدر ا یرو یانداختم و نا خود اگاه لبخند ست  نیلبام نقش ب اتاق و دو

شتم وقت سا یدا شدم و به  لمیدوباره به تک تک و سر اام بلند  سر زدم ...از 
 شده بودم که رهیخ رونیطرف پنجره رفتم ...از پنجره به ب

 شد ادهیپ یخورد که از تاکس دیبه ام نگاهم
 کرده بود پمیچه خوشت اوف

 نیامدم که تو راه پله ها با رام رونیزنگ از اتاق ب یصااادا دنیمحض شاان به
 بهم انداخت ینگاه کل هیبرخورد کردم ...
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 سرت کن یزیچ هیبرو -
 هااان ؟؟؟-
 سرت کن یزیچ هیگم برو  یهان و درد م-
صله ا گهید نه شتم من ام نیحو ستم برا یو مثل برادر خودم م دیکارو ندا  یدون

از دستش در رفتم و به سالن رفتم ...الهه اون و  نیاعتنا به حرف رام یب نیهم
 کرد یم ییرایمبل نشسته بود و روشنک داشت پذ یرو
 یخوش امد دیسالم ام-
 بهم انداخت ینگاه دیام
 سالم ممنون-
 سالم-
 از سر ااش بلند شد دیام نیرام یصدا با
 سالم اناب سرگرد-

 اصال دوستانه نبود دیلحن ام اوووف
 دییبفرما نیامد خوش یلیخ-

 که قبال شدایم شیزیچ هیهم  نیرام نیاداب ...با فرهنگ ...ا یادب ...مباد بابا
 نیا یخوش امد گهیبه خونش تشاانه بود اونوقت االن بهش م دیدیو م دیام

 میتو سرش هست من مطمئنم ...همه نشسته بود یزیچ هیمارمولک 
 یکن ینم یاان معرف یان–اون  الهه

 گفت یفور نیمن رام یخواستم دهن باز کنم به اا تا
 هستن دیفرهمند شوهر خواهر سابش اناه دیدکتر ام شونیمامان ا-
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شما هم شما یچ شده بود ...رام دیام یمن هم چ رو از کجا  زایچ نیا نیگرد 
 دونست یم

 ؟یمگه تو خواهر دار یان– روشنک
 داشتم بگم یچ

 ... یدرسته ان تایسم ارمخواهر بزرگ به ا هیاره  – نیرام
ست حاال ا یو م زیاون همه چ دمیفهم حاال شو  یطور نیدون شت اطالعات دا

 دیکش یبه رخ م
 ؟ حاال کجاست یاد –اون  الهه

 پر بغض گفت یبا صدا دیام
 فوت کرده-

 یاوه متاسفم چجور– روشنک
 داشتم که بدم یسوال چه اواب نیباز ا ایخدا نه
 زد و گفت یلبخند دیام
 گهیفرصت د هیان شاا...  هیطوالن یلیداستانش خ-

ضع یکردم م یممنون بودم ...درکش م دیاز ام واقعا ستم االن تو چه و  یتیدون
 قرار داره خودم بهتر از اونبودم

 یعکس از خواهرت دار هی یان – روشنک
 اون من بود تایازش عکس نداشته باشم ارم شهیم مگه

 مدل زندشو روبه روتون هست ستین یازیعکس ن– دیام
 کردن که ادامه داد یو نگاه م دیبا تعجب داشتن ام همه
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شب دیاناه- شم ها نی...با ا تایارم هیکامال  ستر دیاناه یتفاوت که چ و  یخاک
 روشن یقهوه ا تایارم یو موها یمشک دیاناه ی...موها اهیس تایارم یچشم ها
 شگفت زده گفت روشنک

 بوده نیتنها فرقشون ا یعنی یوا-
 بله درسته-

 ... یعنی– روشنک
شنک کاف– نیرام ستش من از ان هیرو شما رو به ا ی...را ستم تا  ت دعو نجایخوا

 یخواسااتم هم بابت رفتارم در گذشااته ازتون عذر خواه یم قتیکنه ...در حق
 چند وقت ازتون تشکر نیتو ا یان یکنم و هم بابت نگهدار

 کرد یکارا هم بلد بود رو نم نیاز ا نیرام بابا خوشم امد نه
 زد یلبخند دیام
 خواهر خودمه یان هیحرفا چ نینکردم که ...ا یکار-

ساب  نیو رام دیشب ام اون صال هم منو ادم ح ستن با هم حرف زدن و ا تا تون
 نیدونم رام ینکردن در عوض منم ساارم با الهه اون و روشاانک گرم بود ...نم

 دادیزد و سرشو تکون م یلبخند م یه دیکه ام گفتیم  دیتو گوش ام یچ
صدا صبح صم داریب میاالرم گوش یبا  به دفتر  یسر هیگرفته بودم  میشدم ...ت

نگ ز هیگرفتم و  مویبزنم ...موهامو شونه کردم ...لباسامو عوض کردم ... گوش
 باهاش در ارتباط بودم یچند وقت تلفن نیبه بهار زدم ...ا

 الو-
 بهار خاناااااااااااااااوم سالم-
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 اون چه خبر ؟ یبه به احوال شما ان-
 خوام از دوباره راش بندازم یدفتر که م ای...بهار پاشو ب یسالمت-
 دمیپوس یم یکاریخدارو شکر داشتم از ب-
 دارم اجیحاال تو رو خدا نپوس ...هنوز بهت احت-
 ذره التماس کن هیاصال امکان نداره -
 دفتر باش 9روتو کم کن بچه پرو ...ساعت -
 یاوک-

اومدم که  یم نییبرداشااتم ...اروم اروم از پله ها پا فمویساار کردم و ک شااالمو
ه ک اطیبرم ...وارد ح رونیذاشاات ب ینم دیفهم یمتواه نشااه چون اگه م نیرام

ش هیشدم  شحال دمینفس راحت ک ستمو الو  ی...با خو به طرف در رفتم ...د
سرم از انچه بردم ت ستم عقب رفت ...امد به  شدن در د ا در و باز کنم که با باز 

 کنه یپشت در چکار م نجایوقت صبح ا نی...االن ...ا نیترسم ...ا یم
 کرد ...زبونم بند امده بود یبا بهت داشت نگاهم م نیرام

 زد و گفت یپوزخند
 ؟یکجا به سالمت-

 دهنمو قورت دادم اب
 دفتر رمیم-
 کنارم زد و به داخل اومد ...دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند یخونسرد با
 الزم نکرده-
 دمیکش رونیزور دستمو از دستش ب به
 کار دارم ی؟ول کن دستمو کل یچ یعنی-
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 اخم به سمتم برگشت با
 دفعه گفتم بدون کیحرف و دوبار تکرار کنم ... هی ادیخوشاام نم چیه دیاناه-

ندار اازه من حش  نه ب نیپاتو از ا یا خوب تو اون  نوی...ا یبذار رونیخو
 گوشات فرو کن

تاقم  با خل ا بال رفتم و خودمو دا ها  له  با دو از پ خل خونه رفتم ... به دا قهر 
چکار کنم ...همون طور وسااط اتاق  دیدونسااتم با یانداختم ...از حرص نم

 د و اناب زورگو نزول ااالل فرمودنبودم که در باز ش ستادهیا
 دختر خوب یکن یچرا قهر م دیاناه-

 اصالدوست نداشتم باهاش حرف بزنم یاروم و مهربون بود ...ول لحنش
 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم یان-
 نیامر یرفتار م کن ینجوریمگه من بردتم که باهام ا یگ یتو چرا به من زور م-

 بشم یزندان کجای ادیخوشم نم چیبفهم منم ادمم ه
م کنه که خودمو ب*غ*لبه طرفم اومد ...دسااتشااو الو اورد و خواساات  اروم

ش ش دمیکنار ک شو کنار ک  یگ...چن دی...فکر کنم بهش برخورد چون اونم خود
 به داخل موهاش زد

 فقط زود برگرد یبر یتون یخب م یلیخ-
کردم  یزودتر قهر م یشاایم یدونسااتم با قهر کردن راضاا یاگه م ییییییییییه

 چی...بدون گفتن ه اوردمیخودم ن یاصااال به رو ی...خوشااحال شااده بودم ول
د برخور ینجوریامدم ...اصال دوست نداشتم که باهاش ا رونیاز اتاق ب یحرف

 کمیبهار  کدفتر بودم و با کم 12شاااد ... تا سااااعت  یم هیتنب دیبا یکنم ول
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کردم و به  ادهیرو الو خونشااون پبود که بها 12:30...ساااعت  میکرد زشیتم
س ش دمیسمت خونه رفتم ...الو در خونه که ر بود  نیزنگ خورد ...رام میگو

گوشااه لبم نقش  ینا خوداگاه لبخند میصاافحه گوشاا یاساامش رو دنی...از د
 بست ...اواب دادم

 بله-
 ؟ییکجا دیسالم اناه-
 سر به سرش بذارم کمیسرم زد که  به
 خشن و بدعنش یاقا هیپشت در خونه -
 و از گوشم دورتر نگه داشتم یگوش دیکه کش یداد با
 ؟؟ یرفت یخونه ک ؟؟ییگم کجا یم دیاناه-
 نگران نباش نیهمه خود ستین بهیغر-
 کشمت یبه قران م یان-
حال یوا چه  به حرفاش  یحرص م نیا شااادمیم یمن  بدون تواه  خورد ...

پارک کردم  نگیو تو پارک نیاشاادر و زدم ...م موتیرو قطع کردم ...ر یگوشاا
ش نی...هم شت با دو به طرف در م دمیو د نیشدم رام ادهیپ نیکه از ما  یکه دا
 رفت

 ...بلند داد زدم هیچقدر هم که عصبان غمبریپ با
 وقت ظهر نیا یریکجا م نیرام-

به طرفم برگشاات ...تا  دیو با ترد سااتادیدفعه وا کی دیدو یکه داشاات م همون
حد باز کردم و دو بار براش ابرو باال انداختم که  نیتا اخر شااامویمنم ن دیمنو د

ش یبلند غی...ا دیمثل رم کرده ها به طرفم دو کدفعهی ستم فرار ک دمیک نم خوا



wWw.Roman4u.iR  390 

 

قا بود ...خواسااتم  ب*غ*لبجنبم تو  امیتا ب یول  یازش ادا کنم ول خودموا
 بودتم دهیمحکم تر چسب

 یبر یخواست یم یخونه ک نیفرمود یخب خب م-
 باز کردم شاموین بازم

 بداخالق یاقا یخونه -
 با شما داره یبداخالق چه نسبت یاقا نیاهان اونوقت ا-

 به خودم گرفتم و لبامو به حالت غنچه امع کردم و الو وردم یمتفکر حالت
 دونم ینوم-
داغشو  یسرشو الو اورد و لبا کدفعهیبه لبام نگاه کرد ... طونشیش یچشما با

شت لبامو م یرو شت ...هنگ کردم ...اروم اروم دا س یلبام گذا منم  دیب*و*
ض ینم یکار چیه شده  یی...نه تقال ینه همراه یکردم ...نه اعترا سخ  انگار م

بود  گرفته یباز بهبودم ...فقط اون بود که با لبهاش تمام روح و احساااس منو 
 گفت طنتیو با ش دیدفعه سرشو عقب کش کی...
 ینکن یهمراه هیوقت  هیخانوم حواست کجاست  یان-

 ش خارج بشم که نذاشتب*غ*لبه خودم اومدم ...خواستم از  تازه
 همه محبت و بده بعد برو نیاول اواب ا-
داشاات نگاهم  طونشیافتاده بودما ...همون طور با نگاهش شاا یریعجب گ-
 و ما رو تو انیب اطیوقت الهه اون و روشاانک به ح هی نکهیکرد ...از ترس ا یم
 دمیب*و*سگونشو  یفور ننیبب تیوضع نیا

 زد یلبخند
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 میقانع نمیخب ما به هم یگرچه کم بود ول-
سب یگفتم ...اونم ولم کرد ول ییلب پرو ریز ستمو چ م به بود ...با ه دهیهنوز د

 میداخل خونه رفت
سته بودن وقت الهه ش سالن ن شنک تو  شد یاون و رو رو  با لبخند ما میکه وارد 

 نگاه کردن
 دخترم نیبش نجایا ایاون ب یسالم ان–اون  الهه

 سالم-
ستم ست رام خوا ستمو از د شت ...با هم رو رونیب نید شم که نذا مبل  یبک

 میالهه اون نشست یروبه رو
 ؟ هیچ یمهمون هینظرتون رااع به  –اون  الهه
 به چه مناسبت ؟– نیرام
 بهتر نیبت از امناس زمیعز یبرگشتن ان-

 با ذوق دستاشو بهم زد روشنک
 هیمامان عال یوا-

 میریاشن نگ نیمامان اگه ااازه بد– نیرام
 زنده هست یهمه باد بفهمن که ان نیرام یچ یعنی –اون  الهه

 دارم ییفکرا هیاالن نه مامان خودم -
 میخب بگو ما هم بدون ییچه فکرا– روشنک

 بهم انداخت یطونینگاه ش نیرام
 کنه ینگاه م ینجوریچرا ا نیا وا
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ابروشااو باال انداخت  یتا هیکرد ...ساارشااو کج کرد و  زیچشااماشااو ر یکم
 ینگاهم کرد که الو الهه اون و روشاانک داشااتم از خجالت اب م نقدری...ا

 شدم
 نیرام شیخورد–اون  الهه
هم  نیم...را دنیبلند شااروع کردن به خند یخودش و روشاانک با صاادا بعد

 وسط داشت نیکه ا ی...تنها کس دیخند یم زیر زیاز اونا نداشت ر یدست کم
اوردن  یمبارک خودشون نم یهم اصال به رو نایمرد من بودم ...ا یاز خجال م

 چند تا صرفه کرد که الهه اون و روشنک هم ساکت شدن نی...رام
 ؟ یدار ییخب گل پسرم چه فکرا –اون  الهه

 خورهینباشه که حال من بهم م یسیپل یخواهشا فکرا– روشنک
 یمراساام عروساا هیهمه رو با  گهیتا چند وقت د یول سااتین یسااینه پل– نیرام

 میکن یم زیسوپرا
 ؟ یک یعروس– روشنک

 به من نگاه کرد و بعد رو به مادرش و روشنک گفت یچشم ریز نیرام
 ینیبب یمنو تو لباس داماد یتو دوست ندار یعنیمامان -

 گه یداره م یچ نیا هااااااااااااان
 میریبگ مونویتر عروس عیهر چه سر میگرفت میتصم دیراستش من و اناه-
 من نگاه کرد و ادامه داد به
 زمیمگه نه عز-
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کنم ...چرا  عیضااا نویا دهیم ی...اخ چه حال زمی...کوفت و عز زمیدرد و عز یا
شر با نیا شهیهم ش ی...لبخند امیتاه بزور بگه و منم کو دیب که  دمیبه روش پا

 لبم گفتم یتا بنا گوش باز شد ...با همون لبخند رو شاشین
 شنوم ینه منم االن دارم م-
شم از خنده ...ن کیمامان نزد یوا شد و  نیرام یشایبود منفجر ب  هیفورا امع 

 زد و گفت یدوباره لبخند ینشوند ول شیشونیپ یاخم بزرگ رو
لت بکشاا ینم یان- جا مان خ ما زوتر  یخوایکه م یخودت گفت یخواد از 

 میریو بگ یعروس
از ساار ااش بلند شااد و شااروع کرد به  یهم انگار منتظر بود ...فور روشاانک

م و تند تند صورتمو ب*غ*لدست زدن و ذوق کردن بعدشم خودشو پرت کرد 
 دنیخندیکاراش م  نیهم به ا نیکرد ...الهه اون و رام یم ب*و*س

شم با دیپس با–اون  الهه سم با ورد بعد در م انیهم ب یخانواده ان دیبه فکر مرا
 میصحبت کن یعروس

صااحبت کردم اونا هم گفتن تا هفته  دیراسااتش من امروز با پدر اناه – نیرام
 رانیا انیم گهید

صال شم ن نیکار رام نیاز ا ا  زد و یحرفا رو م نیبدون ااازه من ا دینبا امدیخو
 گرفت یاز همه مهم تر با خانوادم تماس م

شتم تو فرودگاه منتظر مامان ا یبیعج دلهره سمو رو میبود نایدا ستر  ی...تمام ا
شت خال فمیبند ک ستم قرار دا صدا یکه تو د س دیام یکردم ...با   نمینفس تو 

 حبس شد
 اومدن-
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وندادم اون دوباره گرفتم ...از دور  دنیبا شااوق به طرفشااون رفت ...با د دیام
 دستاشو باز کرد و بلند گفت

 ااااااااااالدای-
به ونداد  نیزم یرو فمویبرام مهم نبود ک یچیه گهید انداختم ...با دو خودمو 

 فکر کنه نکهیش پرتاب کردم ...ونداد هم بدون اب*غ*لرسااوندم ...خودمو تو 
 گفت یبغض یداکرد با ص یم ب*و*سدائم سر و صورتمو  مییکجا

 ذره شده بود هیخواهرم دلم برات  یکجا بود-
 ذره شده بود هیمنم دلم برات تنگ شده بود وندادم ...داداشم دلم برات -
 یزد یبود که همش بهم زنگ م نیهم یبرا-
 شلوغ بود یلیبه خدا سرم خ-
 گذشت یتو به من چ یب یانصاف نگفت یاخه ب-

 تمام گفتم تیکج کردم و با مظلوم سرمو
 یببخش داداش-
 نکرده تتیکه اذ سهیاقا پل نیا یان-

نداد خراب کنم مطمئن بودم اگر کوچکتر نیخواسااتم رام ینم  نیو الو و
 ختیریرو بهم م یبکنم ونداد عروس یتیشکا

 نه مگه اراتشو داره-
 ابرو بر لیئه خاک تو سرش کنن پسره زن ذل-

به شکمش زدم که فکر کنم دردش اومد چون فورا دوال شد و شکمش و  یمشت
 گرفت
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 یهست یتو طرفدار ک یاها-
 گفت زدیکه درد توش موج م یطور دوال شده با صدا همون

 یزنیم یطرفدار تو خر...مرض دار-
 دمیاناه-
به طرفش برگشااتم و خودمو تو  یاان صااادا یه مانم بود ...  آ*غ*و*شما

 دمیکشاا یقی...نفس عم دمیتن مادرمو به اون خر یم ...بومادرانش رها کرد
 یسپر یهمه مدت بدون مامان چطور نیدونم تو ا یدلتنگش بودم ...نم یلیخ

 کرده بودم
 مامان-
 زمیاونم عز-
 شمایسرخورده م ریبگ لیمنو تحو کمی ایاون ب سانیا-

 با اخم گفت مامان
 سانیارسام صد دفعه بهت گفتم بهم نگو ا-
 خنده بابا از مامان ادا شدم با
 یکن یخانواده همسرتو به ما معرف یخوا میخب دخترم ن-

شتن ما رو نگاه م ستادهیا یافتادم که کنار هیالهه اون و بق ادی تازه  یبودن و دا
زدم و دساات مامان و گرفتم و به  ی...لبخند اروم دمیخجالت کشاا کمیکردن 

 طرفشون رفتم ...اونا هم الو اومدن
 ییاز سالم و خوش امد گو بعد

 کنم یم یخب من معرف-
 به طرف الهه اون گرفتم دستمو
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هم  شااونی...وا نیخواهر رام زمیروشاانک عز نمی...ا نیالهه اون مامان رام-
 همسر بنده ایبزرگ ن نیاناب رام

 خوشحالم یلیخ دنتونیاز د نیخوش امد یلیخ–اون  الهه
 کامل نشده یهنوز معرف نیئه صبر کن-
سام هم که  سانیبنده ...ا زیعز یهم بابا شونیا- شام و ار اون مامانم ...با ار

 نیاشنا هست
 با تعجب گفت روشنک

 نیهست یشما واقعا مادر ان-
 به خودش گرفت و گفت یچهره ناراحت ونداد

 ... یان میکرده بود یمخف یو از ان قتیحق نینه راستش ماا-
 ساکت شدداد مامان ونداد  با
 هیونداد کاف-

 با اعتراض گفت ونداد
 ییزورگو نی...نگاه کن با هم گهیخب روشنک خانم خب معلومه مادرمونه د-

خانم صاااحاب داره مبادا بهش  نیهاش خوب مونده ها ...بهت گفته باشاام ا
 ایچشم داشته باش

شت  چارهیبود ...ب دهیونداد تو اب نمک خواب نیا باز روشانک سااکت فقط دا
 خنده ریهم زدن ز هیو ارشام بق دیکرد ...با خنده بلند ام ینگاهش م

 گهیحاال من زورگوام د– مامان
 یییینه مامان اون ارشام غلط کرد بابا زورگوئه ...ا -ونداد
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 ونداد در اومد یگوش وندادو محکم گرفته بود که صدا ارشام
 یگفت یبگو چ گهیدفعه د کی– ارشام

 گهیخورد ولم کن د زیچ دیگفتم ام-
 ونداد تمومش کن– بابا

 یگرفت یتو چرا الل مون یان یشروع شده بود ...ه یبابا مگه ک– ونداد
 ایصحبت کن ینطوریبا خانم من ا نمینب گهیونداد اان د– نیرام

ن ا  یهمه راهو ...هاااااااااااااااااش...بب نیا رهیم یگاد ک یاوه ما-ونداد
که فردا  اریدر ن ایباز نیریخودشاا نیخواهر ما از ا نیا یاالن بهت بگم الو

 ینگاه نکن االن خودشااو زده به موش مردگ ایشااینم شیمتر 6ان زبون  فیحر
 الستیاز اون چرچ نیا

 کنه یبند داره سرکوب م هیکنه  فیازم تعر نکهیبرادره من دارم عوض ا نمیا اخه
 کرد و گفت یخت خنده ابه من اندا ینگاه نیرام
 تو نگران نباش من قبال گربه رو دم حجله کشتم-

شوهرت گربه کشه اخه تو با چه  یان ای...ب یقاتل هم که هست یچ گهید-ونداد
 یشد نیزن ا یدیام
خورد مامان  یکه داشاات حرص م یبودن از خنده تنها کساا دهیهمه پوک گهید

 بود
 با لحن معترض گفت مامان

 هیسام کاف-
شه ...ونداد در حال یامله کاف نیهم ساکت ب که اخم کرده بود  یبود تا ونداد 

 با اعتراض گفت
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 مامان صد دفعه ...به من نگو سام-
 رفت یگرفت و به طرف در خروا لشویبا حالت قهر وسا بعدشدم

 خواست دنبالش بره که دستشو گرفتم یم نیرام
 کجا-
 برم برش گردونم-
 لمشهیف نیالزم نکرده -

 میپاره کردن همه به خونه الهه اون رفت کهیتعارف ت یبعداز کل خالصه
** 

-------------------------------------------------
------------------------------- 

ستگ از شتم م یخ سرم بر نم شگریار نیا مردمیم یدا ست از  شت و  یهم د دا
...اصال من منصرف  شدمیم یداشتم از دستش کفر گهی...د دادیدستور م یه

 لس نقدری...ادم ا یصندل نیا یشدم ...کمرم خشک شد رو
 خب خانم گل تمام شد-

 بردشات نهییا یرو از رو پارچه
 ینیبب نهییخودتو تو ا یتون یحاال م-

 رمایساارش ب ییطولش بده چه بال شااتریب قهیدق 5معلوم نبود اگه  خداروشااکر
رفت ...با دهن باز داشااتم عکس  ادمیتمام غرغرام  نهییا یخودم تو دنی...با د

 یلکرده بودم و رییمن بودم ...چقدر تغ نیا یعنی یکردم ...وا ینگاه م نهییتو ا
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کرده  درستم یعال یلیخ یولعذابم داد  یلیخ نکهیدرد نکنه با ا شکریدست ارا
 بود

 متنیدلم کباب شد برگرد بب یاله یریبم یان– روشنک
از اا  عهکدفیلبخند به سمتش برگشتم ...روشنک انگار خشک شده بود ... با
 از کارش تعجب کردن هیکه بق دیکش یبلند غیو ا دیپر
 یکش یم عیشده چرا ا یروشنک چ-
 یشیم ایعروس دن نیدونستم تو خوشگل تر یم-
 گرد شده نگاهش کردم یچشما با
 یناز شد یلینگاهم نکن خ ینجوریا-

 (بلند گفت شگریخانم )ارا فروغ
خودشااه من که  یعروسااتون از اول عروسااک و ناز بود همه خوشااگل زمیعز-

 نکردم یکار
 طرف غروغ خانم برگشتم به
 خوب شده یلی...دستتون درد نکنه خ نیگ یحد که شما م نینه تا ا-
 یان شاا... که خوشبخت ش زمیکنم عز یخواهش م-

 یلباس بپوش دیبا یان ایب – روشنک
 برو لباستو بپوش تا تورتم برات بزنم زمیاره عز–خانوم  فروغ

س با شنک لبا برام اورده بود تن کردم ...لباس  سیو که مامان از پار یکمک رو
با  نشیطرف قشاامت شاا کیبود ...دکلته با ذامن دنباله دار که  ییبایواقعا ز

شده بود ...دوباره رو ستم تا فر یصندل یسنگ کار  ش نه وغ خانم تورو برام بزن
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ند بود ...ه  رییتغ نقدریا میعروساا یکردم برا یوقت فکر نم چی...تورم هم بل
 کنم

 منتظرن . رونیاقا داماد ب-
و منو همون طور اون وسط تنها گذاشتن  دنیرفتن لباس پوش هیخانم و بق فروغ

 شدم شییبایو ز بتیمحو ه نی...با ورود رم
 : نیرام
سکته کنم ... کیدمن نز یخدا یوا  تادسیمن ا یکه الو رو یپر نیا یعنیبود 

ناه ندارما  ینجوریمنو ا ایمنه ...خدا دیالهه قلب من ...ا به  امتحان نکن ان
شو پا ی...وقت شمیرفوزه م  یانداخت تازه به خودم اومدم که با چه ذوق نییسر

اال و سرشو ب ذاشتماونش گ ریکردم ...به طرفش رفت ...دستمو ز ینگاهش م
ن ...قربون او کردیبود و منو نگاه نم  نیحال بازم چشماش به زم نیاوردم ...با ا

فکر نکرده  نیتا حاال به ا یمن فدات شاام چقدر خجالت ینگاهش ...اخه اله
ناه که ا جالت دیبودم   یرو یه ارومب*و*سااا...ساارمو الو بردم و  هیمن خ

شو به نگاه شیشونیپ شد نگاه اروم شورم بندازه ...نگاهش با  زدم که باعث  پر
 ینم نویمن ا یول رهیبود ...دوباره خواساات نگاهشااو ازم بگ ختهینگاهم در ام

 خواستم یخواستم من نگاهشو م
 صداش کردم اروم

 دیاناه-
شمان ستر چ شمانم دوخت ...چقدر اروم ...چقدر ز شیبایز یخاک  بایرا به چ

 زد که باعث شد به روش لبخند بزنم ی...لبخند یو خواستن
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 میبردار به خودمون اومد لمیف یصدا با
ماد یعال- حال هچ عروس و دو به  تا  حال نیچن یبود  نداشااتن  یحس و 

 بود رینظ یب یعنی...
وسط حس و حالمون  دیبردم ...پر یم ضیبه تو چه تازه داشتم ف اهاااااااااا

 شی...ا
س از شو گرفتم تا بر یته گل و به انفکرم خندم گرفته بود ...د ست که  میدادم ...د
 کردم یمتواه لباش شدم ...اخم بزرگ کدفعهی

 دیاز اخمم تعجب کرد که پرس انگار
 شده ؟ یزیچ-
 حرص گفتم با
 لباست شنل نداره نیا-

به طرف  و دیکش رونیدستشو از دستم ب عیتازه به خودش امده باشه ..سر انگار
 کرد رفت ینگاهمون م طنتیروشنک که داشت با ش

 : دیاناه
 یشد زن داداش هنوز نرفته برگشت یچ-روشنک

 یلباسمو اورد هیروشنک رو-
 زد و گفت شیشونیبه پ یبا دست ضربه ا روشنک

از سااالن رفت و  یاوردم ...ب طرف قساامت ایاخ اصااال حواساام نبوذ ...اره ب-
سو برام اورد رو هیرو سف هیلبا ساتن  سم کت  ست یدیلبا  یسه ربع ینایبود که ا

شااد  یتور بود که به صااورت کج با روبان بسااته م قشیداشاات ...قساامت 
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 نمدبودن ب دهیاز پوشاا المیخ یکتک کمکم کرد...وقت دنی...روشاانک تو پوشاا
 کردیرفتم ...بازم داشت نگاهم م نیراحت شد به طرف رام

 حوصله و کالفه گفتم یب
 ؟ هیچ گهید-
 موهاتو بپوشونه دیبا ی؟چ یچ ...پس سرت هیچیپ چیپ-

 و گفتم دمیکش یپوف
 نهیبیم یک میهست نیتو ماش نیرام الیخ یب-
 رونیب یبر ذارمیمن نم ینجورینچ ا-

 خانم گفت فروغ
 خب تورشو رو صورتش بنداز تازه قشنگ تر هم هست-

گه چ رشیخ خدا فتینم  یزیبده ا تا فردا رو حرفش م هیادم  نیا گ نده   ید
عد از ارا ته بو نقدریا هیتو اتل میرفت هیبه اتل شااگاهیموند...ب که  میدعکس گرف

 شدم نی...بعد از گرفتن عکسا سوار ماش زدیکالفه شده بود و دائم غر م نیرام
 یم ییزد و با ساارعت ال یدائم بوق م ادیاز شااوق و ذوق ز نیرام نیماشاا تو

ش شنش کرد و  دیک ضبط برد و رو ستشو به طرف  سرعت ...د شش  ...منم که عا
 بلند داد زد

 به افتخار خودمون نمیا-
شروع کرد به بوق شدن ...از کاراش خندم گرفته بود ...خوشحالب ودم از  بعد

 یا گهید لیدل ایبه خاطر ازدواج با من خوشااحال بود  یعنی... نیرام یشاااد
 و به اهنگ گوش بدم زمیبر رونیسموم و از ذهنم بکردم افکار م یداشت ...سع
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 نگاتم مجنااااااااااااااااااون
 نمیخوام تو رو بب یگل من م نیعشش من نازن زمیعز

 رمیدست تو رو بگ ییاا هی یروز هی امویخوام که ب یم
 رمیواسه چشمات بم یدوستم دار یبگ

 رمیکه دوست دارم بذار برات بم من
 رمیخوام برات بم یگل من م نیعشش من نازن زمیعز

 رمیدست تو رو بگ ییاا هی یروز هی امویخوام که ب یم
 رمیواسه چشات بم یدوستم دار یبگ

 رمیخوام برات بم یکه دوستت دارم م من
 رمیخوام برات بم یم رمیخوام برات بم یم

 نگاتم مجنون نگاتااااااااااااااااااام مجنون
 چشاتااااااااااااااااااااا اتم ونهید

 که باهاتم یمن چه خوبه وقت حال
 نمیخوام تو رو بب یگل من م نیعشش من نازن زمیعز

 رمیدست تو رو بگ ییاا هی یروز هی امویخوام که ب یم
 رمیواسه چشمات بم یدوستم دار یبگ

 رمیکه دوست دارم بذار برات بم من
 نگاتااااااااااااااااااااا م مجنون

 چشاتااااااااااااااااااااا ام ونهید
 که باهاتم یمن چه خوبه وقت حال

 ( اضیف نی)اهنگ مجنون نگاتم از ام
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شناختموش  میکه ن ییبه ادم ها نقدری...ا میدر دست هم وارد سالن شد دست
شده بود  شده بودم ...قرار  سته  ل مجلس ساعت او هیخوش امد گفته بودم خ

کرردن ...شااوهر  یزنونه مردونه م نیبعدش به خواساات رام یمختلط باشااه ول
 ونستید گهیمنه د

 یگفتم چشمم به انتها سالن خورد ...خدا یطور که داشتم خوش امد م نیهم
مه ...دق گاه هم شیمن ...عمو و ع به ن گاهم  که ن گاه کردم   طنیشاا شاااهیتر ن

 رگشتم و نگاهش کردمب نیخورد ...با بهت به طرف رام رضایعل
 زد یلبخند

 ؟ یشکه شد-
 نگاهش کردم فقط

طور  نیخوام من زود قضاوت کرده بودم ...مامان هم هم یمن معذرت م یان-
 رضایکه تواون تصادف خود رامبد مقصر بوده نه عل میدیما بعدا فهم

 تونستم بگم فقط
 یامشب و تو بهم داد هیهد نیممنون ...بهتر-

 و رضااایبا عمو عل نی...رام میگرفت و به طرف خانواده عمو و عمه رفت دسااتمو
 خوش مد گفت یبه گرم هیفرهان دست داد و به بق

 زد نشیبه س رزنایدستشو مشت کرد و مثل پ رضایعل
...خدا ازت نگذره  ینامرد یلی...خ یبزن گریا زیا ی...اله ینیرنبیخ یاله-
شوهر  یمگه ب یپسر مردمو تور کن ین بربه بهونه م یالک یدرست بود الک نیا

 یمونده بود
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شما با شتم نگاهش م یچ شده دا شت چ نیکردم ا یگرد  یخودش م یبرا یدا
 گفت

 یمگه خودت شااوهر ندار دیکن دختره چشاام سااف شیکوفت چشااماتو درو-
 خک ب سر اااااااااااشیا یزن یم دیپسر مردم و د

 گفتم ییهنوز زبون داشت با پرو نیاوه ا اوه
خت م  ینه پس فکر کرد- بدب خاطر تو خودمو  حال رام کنمیبه  به هر   نی...
ضمن دفعه  یلیخ التماس کرد منم لطف کردم و بهش اواب مثبت دادم ...در 

 ... یکن یصحبت م ینجوریاخرت باشه با زن مردم ا
سرمو بلند کردم و به رام یصدا با ضایکه با تعجب به منو عل نیخنده فرهان   ر

 کرد نگاه کردم یت نگاه مداش
محاله بهم برساان و  سااتنیدو تا ادم ن نیتعجب نکن ا یادیاقا دوماد ز– فرهان

 دفعه مثل ادم رفتار کنن کی
 زد و گفت یلبخند نیرام
 ستیکه معلومه ادم ن دیاون که صد البته اناه-
 وارفتم ربرنجیکه زد مثل ش یحرف با
 نگاهم کرد طنتیش با
 من فرشته ست دیاناه-

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا من تا به حال  ی...به من گفت فرشته ...ول میکن یذوق م یه
 خوشااحال شاادم تینها یبهش نکرده بودم ...از حرفش ب یمحبت نیکوچکتر

 دمیگنج ی...اصال در پوست خود نم
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شنک به زور من و رام یصدا با شدن اهنگ رو سط مجلس برد  نیبلند  و به و
 ر*ق*ص نیا ولیهاج و واج نگاهش کردم ...بابا ا نیرام ر*ق*ص..با شااروع 

کرد و  کیکرد ...اروم کمرمو گرفت و منو به خودش نزد یهم بلد بود و رو نم
 دونم یدستمو گرفت ...نم هی

لدئ ن ر*ق*صکرد  یفکر م دیشاااا ...از  دادیکه داشااات حرکتم م سااتمیب
مو ار*ق*ص نیاز بهتر یکیش دا شدم و شروع کردم متناسب با اهنگ ب*غ*ل

 به اارا در اوردم
 نگاهت تو چشم عاشقم افتاده
 سابقم هینکن هنوزم شب شک
 لرزه زانوهام ینکن هنوزم م شک

 امیکه بخوام من کنارت راه ب یوقت
 و خراب تو م*س*تم م*س*تمنم که  نیا

 اوابتو گهیدارم بدونم د دوست
 ویدارم بدونم تو با من هست دوست

 گرفتم تو رو با اون چشات اشتباه
ستمو گرفت و  هیکردم  یطور که نگاهش م همون چرخ زدم ...دوباره نگاه  هید

 به نگاهش دوختم طونمویش
 تو چشات زل زدم نشستم یوقت

 هستم گهید یایکنم تو دن یم حس
 نمیرو بب گهیدوست ندارم کس د منم
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 چشمام و بستم یهر چشم یرو
 واست بگه بگه روک و راست اونم

 خاص یاورا هیخوام  یرو م تو
 احساس یب یخوام بگم بذار بگم نش یم

د و ز یلبخند میدیر*ق*صیطور که دستمو گرفته بود و همراه با اهنگ م  همون
شوق نگاهم کرد ... شدم ...ب گهیچرخ د هیبا   شتریزدم که متواه حرکات لبش 

 دقت کردم
 دوست دارم– نیرام

 واست بگه بگه روک و راست اونم
 خاص یاورا هیخوام  یرو م تو
 احساس یب یخوام بگم بذار بگم نش یم
 بهم گفت که دوستم داره ...تو بهت حرفش بودم نیرام یوا

 نگاهت تو چشم عاشقم افتاده
 سابقم هینکن هنوزم شب شک
 لرزه زانوهام ینکن هنوزم م شک

 امیکه بخوام من کنارت راه ب یوقت
 واست بگه بگه روک و راست اونم

 خاص یاورا هیخوام  یرو م تو
 احساس یب یخوام بگم بذار بگم نش یم

 بلند گفت نباریزد و ا یقیعم لبخند
 دمیدوست دارم اناه-
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 ارزومه دنشیکه هر روز د یکس اون
 رو به رومه شهیهم نکهیواود ا با

 که اسمش بغض تو گلومه یکس اون
 بذار بگم من یهستاااااااااااا تو
 من ونتمید یهستاااااااااااااااااا تو

شو ست شو بهم نزد د  میشونیبه پ شویشونیکرد پ کیدور کمرم حلقه کرد و خود
 تو چشمام زل زد طونشیش یچسبوند و با چشما

شتم که  گهیدور د هیبا اهنگ  همراه چرخوندتم و باز دوباره به همون حالت برگ
 همراه با اهنگ شروع کرد به خوندن نباریا

 واست بگه بگه روک و راست ماون
 خاص یاورا هیخوام  یرو م تو
 احساس یب یخوام بگم بذار بگم نش یم

 واست بگه بگه روک و راست اونم
 خاص یاورا هیخوام  یرو م تو
 احساس یب یخوام بگم بذار بگم نش یم
لبانم گذاشاات که تمام مهمونا رو به  یرو یه اب*و*سااتموم شاادن اهنگ  با

و دساات زدن و سااوت زدن  دنیکشاا غیواد اورد ...همه شااروع کردن به ا
 لبام برداشت یلباشو از رو ی...وقت

 گفتن یبلند داد زدن و م مهمونا
 االی ب*و*سعروس دوماد و ب االی االی... االی ب*و*سعروس دوماد و ب-
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 نیگبار ساان نیا دیکردم با یاعتراف م دیاعتراف کرده بود منم با نیکه رام حاال
 داشتم ...منم دوستش داشتم یشونه هام بر م یو از رو
 زدم و گفتم یلبخند

 دوستت دارم نیدوستت دارم رام-
بده فور انگار به تعجبش ادامه   یلبامو رو یبا حرفم تعجب کرد ...نذاشااتم 

 و سوت بلند شد غیا یلباش گذاشتم که صدا
 طنتیو با خنده و ش دیلبش کش یلباش برداشتم زبونشو رو یولبامو از ر یوقت

 باال انداخت و گفت ییابرو
 یتا اخرش باهام باش ید یقول م دیاناه-

 هم گذاشتم یرو چشمامو
 دم یقول م-
 گفت طنتیش با
 میبر میچونیبپ یا هیپا-

 بهش زدم و گفتم یچشمک
 یاساس تمیپا-

 غیمهمونا کردم و دسته گلمو براشون پرتاب کردم ..باعث شد همه ا پشتموبه
 و هر دو با دو از سالن دور دیدستمو کش نیبزنن به محض پرتاب دسته گل رام

 هیگاز گذاشاات و با  یپاشااو رو نیو رام میشااد نیسااوار ماشاا ی...فور میشااد
 نین و رامم که مطمئن بودم با عشش یا ندهی...ا ندهیا یبه سو میبلند رفت کافیت

 شهیکامل م
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