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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 .است پادشاه داردش هک هر که من خداوند نام به

 .جز من را که چاره نیست «

 .بایدم تا زنده ام در درد زیست

 .عاشقم من، عاشقم من، عاشقم

 .عاشقی را الزم آید درد و غم

 .راست گویند این که: من دیوانه ام

 .در پی اوهام ها یا افسانه ام

 .زان که بر ضد جهان گویم سخن

 ».یا جهان دیوانه باشد یا که من

 »یوشیج نیما«

خالصههه: ترنم دختر شههیوون و زخم دیده ای که از جنا مخالتن متنتره ولی دسههت سههرنوشههت 

 ...بازی عشق و نترت رو براش رقم می زنه و

 نام رمان: تالفی تا نابودی

 ژانر: طنز، عاشقانه، پلیسی، اجتماعی

 نویسنده: زهرا حشم فیروز

 خوابی؟ ترنم جان؟ دخترم؟ بیدار شو دیگه، بسه چه قدر می -

 سرم رو داخل بالشت نرمم فرو بردم و با صدای خماری گتتم: مامان فقط پنج دقیقه دیگه، خب؟

 دانلود رمان لوح خاکستری دانلود رمان تاریخ برلیان

 
 دانلود رمان تاوان بی گناهی

http://www.1roman.ir/
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http://www.1roman.ir/
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نخیر خانم خانما بلند شههو، نیلوفر بیراره مرد انقدر به گوشههیت زن  زد و جواب ندادیر آخر هم  -

آماده  مجبور شههد به تلتن خونه زن  بزنه. راسههتی گتت بهت بگم سههاعت ده و نیم می آد دنبالت

 .باشی

 .پتو رو رو سرم کشیدم و با صدای خته ای گتتم: خب حاال که زوده بذار بخوابم دیگه

کشه فقط  پتو رو از روم کشید و گتت: چه زودی؟ با شناختی که من از تو دارم دو ساعت طول می

 .آماده شی، االن هم که ساعت ده دقیقه به دهه

 .با شنیدن ساعت سریع سرجام نیم خیز شدم

 نه؟-

 .چشمکی زد

آره، خب حاال که بیدار شههدی برو دسههت و صههورتت رو بشههور و بعد هم بیا پایین صههبحونه ات رو  -

 .بخور

 !چشم باال بلندی گتتمر مامانم رفت. بعد از شستن دست و صورتم جلوی آینه نشستم، یا خدا

 هام این قدر پف کرده؟ چرا چشم

شههه، با یه حسههابی الزم دارم اما با این وقت کم که نمی  با این حسههاب فکر کنم امروز به یه نقاشههی  

حسههاب سههر انگشههتی بی خیال صههبحونه خوردن شههدم و شههروا کردم به آراین کردن. سههاعت ده و 

بیست دقیقه بود که آرایشم تموم شدر بلند شدم تند تند مانتو صورتی ام و شلوار جین مشکی 

سر کردمر سرم  ی موهام بیرون رو پایین گرفتم تا تیکه ی اتو شدهام رو پوشیدم و مقنعه ام رو هم 

های قلوه های درشههتم و لب بریزه. بعد از چند دقیقه وقتی کارم تموم شههد به تیههویر  زیبای  چشههم 

داد تو آینه لبخند زدم و با برداشههتن کیف تر هم نشههون می ایم و بینی قلمیم که با آراین کوچک 

 .بود پایین اومدم تا اتاق ی باال که شامل پنجهای مارپیچ طبقهسنگینم از پله

ی بزرگ آشهههههمزخونه که به سهههههمت آشهههههمزخونه رفتم تا از مامانم خداحاف ی کنم اما نبود، از پنجره

کنهر آروم  انتهاش به باغ می رسههههههید بیرون رو نگاه کردم. دیدم نیلو داره با مامانم صههههههحبت می

ورتی  خوشگلم خیلی ریلکا به سمتشون رفتم و برای های صکوبیدم تو سرم و با برداشتن کتونی 

دونی ماسههت مالی کردن دیر کردنم بعد از گتتن سههالم کشههیدمن تو بگلم و گتتم: وای نیلوم نمی 

 .چه قدر دلم برات تن  شده بود

 :نیلو خودش رو از بگلم کشید بیرون و گتت

 .تم عزیزمها گذشته یه تالفی توپن و برات کنار گذاشکار از این حرف  -
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کرد گتتم: ایشههههی گتتم و رو به مامانم که داشههههت با لبخند همیشههههگی اش به کل کل ما نگاه می 

 .مامانی باور کن همن تقییر  این نیلوه که من نتونستم صبحونه بخورم

های سههههتید و مرتب شههههده ام رو به نماین  بعد با زدن یه لبخند دندون نما که کامل ردیف دندون

ده دادم: خب دیگه حاال هم گارد نگیر و ناراحت نباش، مامی گناه داره قول می  ذاشهههههت ادامه می

 .که دیگه زودتر از خواب بیدار شه بابای

 .ای به پهلوم زدبا تموم شدن حرفم مامانم و نیلو منتجر شدن و نیلو شاکی سقلمه 

 بینید خاله؟بسه انقدر وراجی نکن، انگار نه انگار که دیرمون شده می -

کشههید ادامه داد: خب شههه بعد همون طور که دسههتم و می ین دخترتون تا من و دق نده آدم نمی ا

ها باز نکن و سههمت آتین و چاقو هم دیگه ما رفتیم خاله جون مراقب خودت باش در رو، رو غریبه

 .نرو

 .اش به قهقه تبدیل شده بود گتت: چشم، برید خدا پشت و پناهتون باشهمامانم که خنده

 .ترنم بدو دیگه، وای به حالت اگه باز استاد بهمون گیر بده و تیکه بندازه -

 .دستم رو از تو دستن بیرون کشیدم

 .شیهای استاد ناراحت می وای که چه قدر هم با تیکه  -

پشهت چشهمی برام نازک کرد و سهمت ماشهین هلم داد و عیهبانیت سهاختگی گتت: جمع کن بابا 

 .ی نرسب، یاال سوار شو که بریم ههات و دختر این لوس بازی 

 .هام و به حالت غم به سمت پایین کشیدملب 

 .اما سوئیچ نیاوردم -

 .رو باال انداختاین  ابروهای هشتی  قهوه

 ری؟ها فاصله داره، رو میزته؟ برم بیارم یا می  گه انگار از سویچ فرسن  خب حاال یه جوری می -

 ین نیاوردی؟گم تو ماشامم...چیزه...می  -

 .هاش و حرصی رو هم فشار داددندون

ی خن  اگه آورده بودم که یک سهههاعت منت تو رو  وای ترنم دوسهههت دارم بکشهههمت آخه دختره -

 شه اجازه بدی با همین بریم؟کشیدمر بابام ماشین و الزم داشت، حاال می نمی 

 .تند از ترس نیلو بلگور کردم: نه آخه بنزین نداره

 .فم پا تند کردم و سمت در خروجی دویدمبعد این حر 

 .نیلو هم غرغر کنان دنبالم راه افتاد
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خب حاال وایسهتا ببینم چه خاکی باید به سهرمون بریزیم، بعد گوشهین رو در آورد و به سهاسهان  -

 .زن  زد و گتت که بیلط دنبالمون

سان یکی از همکالسی  یونه با ساسان فقط به هامونه که به شدت تو نخ  نیلوه اما این نیلوی دسا

کنه تازه اون هم هر چند وقت یک بار که هیچ کدوممون ماشههههههین  عنوان راننده آژانا برخورد می

 .نداشته باشیم

ی ساسان از آینه به نیلو و تمام تالش من بعد از اومدن ساسان و سوار شدنمون و نگاه های خیره 

و موفق نشدن باالخره خانم لوف کردن زبون برای از بین بردن جو سنگین به وجود اومده بینمون 

تو دهن چرخوندن و با یه لبخند ملیح که مخیهههوس پسهههرها بود رو به سهههاسهههان گتت: خب دیگه 

ممنون عزیزم اما بی زحمت ما رو همین جا پیاده کن)یه کوچه قبل از دانشههههههگاهن خوب نیسهههههههت 

 .های دانشگاه ما سه تا رو با هم ببیننبره

 کالفه شده ،پرسید: اشکالن چیه نیلوفر خانم؟ ساسان که معلوم بود

نیلو یه نگاه به من کرد و از آینه چشهههم دوخت به نگاه منت ر سهههاسهههان و بعد مکج کوتاهی جواب 

دونید که ترنم خاطرخواه زیاد داره و همین جوری هم  داد: واسهههه من که اشهههکال نداره اما خب می

 .پشتن هست پره یه عالمه حرف وقتی با کسی از پسرها نمی

ام  اومدم یه چیزی بگم که با نیشههههههگونی که نیلو از پهلوم گرفت خته شههههههدم و با قورت دادن خنده

این و نگاه سههبزش رو قتل نیلو نگاهم رو به سههاسههان دادمر کالفه دسههت کشههید الی موهای قهوه 

 .ترمایید: باشه بهم یه گوشه پارک کرد و از بین دندون های قتل شده ش گتتکرده بود، آخر 

ما هم پیاده شهههدیم و ازش تشهههکر کردیم اما قبل از این که پاش رو بذاره رو گاز، صهههداش کردم و با 

لب خونی و اشههههههاره به نیلو گتتم: ناراحت نباش طرف عقل نداره بعد هم چند ضههههههربه ی آروم با 

روی پدال ام به سرم زدم که باعج شد سری تکون بده و با لبخند کم رنگی پاش رو انگشت اشاره 

 .گاز بذاره از دیدمون محو بشه

ام رو بگیرم و پقی زیر خنده زدمر  به محض دور شههدن سههاسههان ازمون دیگه نتونسههتم جلوی خنده

 !حاال نخند کی بخند؟

 .کرد بعد یه دفعه آممر چسبوندنیلو هاج و واج من و نگاه می 

 چته تو؟-

 کنی؟چرا این جوری می 
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زحمت  کردم و با یه لبخند شههیونت آمیز گتتم: ممنون عزیزم اما بیمن هم یه نگاه به سههرتا پاش 

 .های دانشگاه ما سه تا رو با هم ببینن ما رو همین جا پیاده کن خوب نیست بره

 .بینیمنیلو که تازه دو هزارین جا افتاده بود گتت: بخند ترنم خانم، بخند که خودتم می 

را ببینیر تازه اگرم ببینی مثل خودت نمی بینی که همه : عماومد گتتمام بند نمی من که خنده 

 .اش تو همروتی و آخر ترم با کلی منت چهار صتحه جزوه جور می کنی

 .نیلو که حسابی حرصی شده بود بهم تشر زد

 .بسه دیگه ایکبیری، رو آب بخندی، سر و وضعت و جمع کن تا بازم نگرفتنمون -

رو باز کردم و چادری که تازه خریده بودم رو در آوردم و سر با تموم شدن حرف نیلو سریع در کیتم 

کرد لبخند دندون نمایی زدم و دسهههتم و مشهههت کردم و ها نگاهم می  کردم. به نیلو که مثل منگول

 !شعار دادم: پین به سوی درس

 ۲قسمت#

های دل باخته با پشت سر گذاشتن غول حراست  بعد دوتایی دست در دست هم عین این عاشق

 .و برگشتن به حالت قبل به سمت کالس رفتیم، وقتی در رو باز کردیم دیدیم اوه اوه استاد اومده

 .با یه نگاه کلی به کالس و یه ببخشید رفتیم بشینم اما صدای استاد مانع حرکت اضافه ای شد

 .استاد، نیلو رو مخاطب قرار داد

باشن، شاید هم ایشون رو با کسی خانم نیک روش فکر نکنم دوستتون قید فرار کردن داشته  -

 .اشتباه گرفتید

ی حرف استاد من که تیکه ی حرفن رو خوب گرفتم از شدت خنده رو به کبودی بودم ولی با ادامه

 .کامال پنرر شدم

 برید؟خانم اکبری بعد از کالس جایی تشریف می -

 !: نه چه طور استاد؟متعجب به استاد نگاه کردم و جواب دادم

 .:ی به سر تا پام کرداشاره ا

کنید اگه یه خرده از وقت آخه با این سهههههر و وضهههههع احسهههههاس کردم عروسهههههی دعوتید، فکر نمی  -

هاتون نمی رسید و اآلن باعج خنده ی همکالسی آرایشتون رو می ذاشتین برای مسیر زودتر می

 شدید؟

 .نیلو زیر لب گتت: ترنم خدا بگم چه کارت نکنه
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بی اعتنا به حرف  زیر پنجره نشههسههت، من هم و رفت آخر کالس رو صههندلی   بعد دسههتم رو ول کرد

کنه چند پهلوی استاد رفتم کنار نیلو نشستم. به محض نشستنم دیدم استاد داره به ما نگاه می 

 .بعد از چند لح ه نگاهن رو گرفت و سمت میزش قدم برداشت

 .سوال رو پخن کنمهای  ها لوتا جزوها رو جمع کنید تا برگه خب بره -

 !هایی مملو از تعجب از من پرسید: چی؟نیلو با چشم 

  مگه کویز داریم؟

 .با خونسردی کامل گتتم: آره اما تو جای کویز دادن بازم غرق رویا شو عزیزم

 .ای به پهلوم زدحرصی سقلمه

 .خته ترنم جان -

 .بعد انگار چیزی یادش اومده باشه کال تگییر لحن داد

 ترنم جونم؟گم می -

 ؟ی علی چپ و بابام ساخته پا کشیده گتتم: بلهمعلوم بود تو فکر تقلبه من هم که کوچه

 .ملتمسانه نگاهم کرد

 زیر لب غر زد: لعنتی این ههم که کوتاه کجاش و بگیرم؟مسخره نشو دیوونه، دستم به مانتوت.  -

 .کنم برسون هیری بارم نیستخواهن می بعد بلند ادامه داد: 

با چشهههمک اوکی دادم که تا سهههرم و باال آوردم با اسهههتاد چشهههم تو چشهههم شهههدمر اسهههتاد که انگار از 

َ َ بلند شههههید بیاید رو صههههندلی من نقشههههه ی شههههوم ما با خبر شههههده باشههههه گتت : خانم اکبری لوتا

 .بشینید

ت قرار شدم برم که نیلو زیر لب شروا کرد استاد و خاندانن رو مورد لوف و عنایداشتم بلند می 

 .دادن

ی پین گتتم  ای کرد و رو به ما با صدای بم و مردونه اش گتت: همون طور که جلسه استاد سرفه

این نمره خیلی برام مهمه و هر کی کم بگیره تا پایان ترم حق حضههههههور تو کالس رو ندارهر خودتون 

به خود از طرف آموزش حذف می هم خوب می  باالی سهههههههه غیبهت خود  که  د پا شههههههیهدونیهد 

 .حواستون رو جمع کنید

 !ای گتت: نه؟با تموم شدن حرف استاد نیلو توی صورتن زد و با صدای تحلیل رفته

 .استاد که حواسن به نیلو و حالتن بود سری تکون داد و با زهرخندی جوابن رو داد

 !بله، همین طوره -
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رگیر بود، درگیر حرف ها شههدن اما من ذهنم د ها همه مشههگول پاسههخ به سههوالبا پخن شههدن برگه

ی رو میز استاد که حاال من رو صندلی  چرمی و راحتن  های استاد، در گیر نگاه نیلو، در گیر برگه

ی مضحک بره های های امروز این استاد  جوون و خنده نشسته بودم، اهل بلوف نبودم اما حرف

 .کرده بود کالس که روی من و نیلو بود، بدجور واژه ی تالفی رو توی ذهنم حک

بعد از چند لح ه خیره شهههههههدن به برگه باالخره تمرکز کردم و شههههههروا کردم به جواب دادن، چند 

رو بلند کردم و اسهههههتاد رو باال سهههههر یکی از بره ها دیدم. وقتی دقیقه بعد با رضهههههایت تمام سهههههرم 

 .ام عکا گرفتم و واسه نیلو فرستادممومئن شدم حواسن به من نیست از برگه 

 .ه کردن نیلو بهن چشمکی زدم و با اشاره گتتم که گوشین و چ ک کنهبا نگا

 .هاش کرد و دوباره اون چال قشنگن رو به رخ کشید نیلو لبخند شیرینی رو مهمون لب

 ۳قسمت#

ستاد اعالم کرد که وقتمون تموم شده و شروا کرد به جمع کردن برگه ها و  حدود  پنج دقیقه بعد ا

هایی که مونده رو جمع کنیدر وقتی رسهههیدم ری لوف کنید شهههما هم برگه هم زمان گتت: خانم اکب

اش رو گرفت سهههههمتم و من هم برگه رو گرفتم و با لبخندی معنادار به باال سهههههر نیلو با آرامن برگه 

ها رو به سمتن گرفتم که با دیدن لبخندم اخمی کرد و زیر لب ممنونی  سمت استاد رفتم و برگه

دونسهههههتم که االن تا چه حد این اسهههههتاد وزخند صهههههدا دارم بود. خوب می گتت که جوابن فقط پ

هاس که یا من رو از کالس پرت کنه بیرون یا کالس رو تموم کنه اما جوان رو عیهههههبانی کردم و االن

ها که چرا من رو از کالس بیرون کرده نداشههههههت خب از اون جایی که دلیلی برای توجیح کردن بره 

د و توی کیتن گذاشههت و بعد از چند لح ه گتت: خسههته نباشههید و امیدوارم ها رو مرتب کر برگه 

ی  جلسههه ی بعد همتون حق حضههور تو کالس رو داشههته باشههید بعد هم مشههگول جمع کردن بقیه

وسایلن شد اما من هنوز جلوی میزش ایستاده بودم که آروم گتت: مخیوصا شما خانم اکبری و 

 .دوست گرامیتون

دونسهههههتم از اون دسهههههته از اسهههههتادها  رفتم اما خیالم ازش راحت بود خوب میی حرفن رو گتیکه

 .نیست که به خاطر لج و لجبازی نمره عوض کنه به خاطر همین سری تکون دادم

 .مومئن باشید داریم -

زد  به محض خروجمون از کالس نیلو لمم نداشههتم رو کشههید و با صههدایی که خوشههی توش موج می

 .ای به موال، عاشقتم، عاشقگتت: ترنم یه دونه 
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نه می  همین جور نیلو داشهههههههت ابراز محبت می قایی کرد و من هم لبخندهای دلبرا یه آ که  زدم 

 .جتت پا وسط حرفن پرید

 .نه بین تر از ما خانم نیک روش -

 .من و نیلو نگاهی به هم کردیم و هم زمان ادای عق زدن در آوردیم که به پسره برخورد

 کنمچموشی اما رامت می عزیزم زیادی  -

لبخندی زدم و با تمسهههخر گتتم: آقای محترم این جا رو با مزرعه اسهههب سهههواریتون اشهههتباه گرفتید 

رسه که بخوای به چون متاستانه نه من اسبم که قابل رام شدن باشم نه شما دستت به من می 

 .قول خودتون من چموش رو رام کنید

 .دست به کمرش زد

 .ب ینیمرو هم میاگه منم که آینده 

اصال حوصله ی کل کل نداشتم به خاطر همین دست نیلو رو کشیدم و به سمت سلف رفتیم تا 

 .یه چیزی بخوریم

ساعت تقریبا هتت بود که کالسمون تموم شد و خسته و کوفته به سمت در خروجی راه افتادیمر 

یم کنار که طرف رد شه چند قدمی رو رفته بودیم که صدای بوق از پشت سرمون بلند شد، کشید

که دیدیم نه بابا مثل این که نیت رد شدن نداره ما هم دوباره به مسیرمون ادامه دادیم و هر کدوم 

کردیم که باز صدای بوق ماشین  بلند شدر من هم که بشمار سه قاطی تو دنیای خودمون سیر می 

ش کنم که دیدم ایول هللا بابا هام رو کشهههههیدم تو هم برگشهههههتم که یه چرت و پرتی بار  کنم اخم می

حمیدم اومده دنبالمون پا بی معولی دست نیلو رو کشیدم و هلن دادم به سمت ماشین و در 

 .رو براش باز کردم

 .بشین مادمازل که بخت باهامون یار بوده -

نیلو اول با تعجب نگاهم کرد اما وقتی موقعیت رو آنالیز کرد سههریع نشههسههت و شههروا کرد با بابام 

یدم که ب*و*سم و احوال پرسی کردن، من هم نشستم و وسط حرفشون محکم لپ بابام رو سال

ای که سههههعی در کنترلن داشههههت گتت: نکن دختر خوب، صههههدای قهقه اش بلند شههههد و با خنده 

  .ذاری رو لپ ما اون وقت من  بیراره باید شب رو تو باغ بخوابممارک می

 .ریز خندیدم و صدام رو لوس کردم

 .و کار دخمل بابا بودهخب بگ -

 .بابام سری تکون داد
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 ...پدر سوخته، راست گتتن که یکی یدونه خ -

 .ی بابام و نیلو هم زمان به هوا شلیک شد با صدای اعتراض من خنده

 .با رسوندن نیلو خودمون هم راهی خونه شدیم

 ۴قسمت#

ه ها باال رفتم و خودم و تو ی با مامانم بدو بدو از پلب*و*سهههبا رسهههیدن به خونه بعد از سهههالم و رو 

پاک  هام رو عوض کردم و آرایشههههم واتاقم که آخرین اتاق و ته سههههالن بود پرت کردم، سههههریع لباس 

 تابم رو روی پام گذاشتم و خواستم ایمیل ی اتاقم و لبی زرشکی  گوشهکردم و نشستم رو کاناپه

 ام بود بیخیال ایمیل سههابی گرسههنههام رو چک کنم که مامانم برای شههام صههدام کردر من هم که ح

 .ها شدم و با سرعت نور پایین رفتم

سرمیز شام با دیدن غذایی که مامانم درست کرده بود قید استایل رو زدم و شروا کردم به خوردن 

شهههدم تا مرفم رو به آشهههمزخونه ببرم از مامان و بابام وقتی کامل سهههیر شهههدم در حالی که بلند می 

ی همه برکت ببخشههه، با برگشههتنم از آشههمزخونه به سههمت دا خواسههتم به سههترهتشههکر کردم و از خ

ها راه افتادم تا به اتاقم برم که بابام صههههههدام زد و گتت که برم پیشههههههن رو مبل دو نتره ای که پله

 .نشسته بود بشینم

 خواد بگه کار زیاد سختی نبود اما باز با این حال کنارش نشستم و سکوتحدس  این که چی می

 .کردم تا خودش شروا کنه

 .اش کشیدنداشته  بعد از چند دقیقه سکوت دستی به ته رین

دونم که بین شههما و اون آقایی که امروز شههما رو به دانشههگاه رسههوند چیزی ترنم این رو خوب می  -

 تونم درک کنم که چرا ماشینت باک بنزینن باید خالی باشه؟ نیست اما اصال نمی

دادم که هام رو روی هم سههتت فشههار  یین و طبق عادتم وقت عیههبانیتم دندونسههرم و انداختم پا

خواد دسههههههت از این تنبل  بابام کشههههههیدتم تو بگلن و با لحن مالیم تری ادامه داد: دختر بابا نمی

 هاش برداره؟ بازی

  حداقل تو این مورد؟

 ...روم گتتم: اما بابا مندونستم از عیبانیت گرفته آ سرم و بلند کردم و با صدایی که خوب می

 .بابام حرفم و قوع کرد

 .خواد پشت سرمون حرف باشه ترنم اما و اگر و غیره نداریم، دلم نمی -

 .باز اومدم چیزی بگم که بابام انگار که دیالوگم رو از بر باشه سری تکون داد
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 آره، آره، طال که پاکه چه منتن به خاکه؟ -

  زه رو بستم در دهن مردم رو چه کار کنم؟ولی طالی پاک بابا، من در دروا

َ َ با بابام بود و خوب می ای گیره اما باز باشهه ها از کجا سهرچشهمه می  دونسهتم این حرف حق کامال

گتتم و دسهت راسهتم و گذاشهتم رو چشهمم که باعج نقن بسهتن لبخند کم رنگی رو صهورت بابام 

 .نه و از دلم در بیارهشد و مجبورش کرد مثل همیشه تند رفتنن و جبران ک

 .دونی جونم برات در می ره ملوسک بابایی انقدر مزه نریز دیگه، تو که می -

یدن بابام و گتتن شههب بخیری بدو رفتم تو اتاقم و خودم ب*و*سههلبخند رضههایت بخشههی زدم و با 

  .کرد رو پرت کردم رو تختم که بدجوری گرم و نرم بودنن خودنمایی می

بیدار شدم و اول یه دوش آب سرد حسابی گرفتم بعد موهام رو با سشوار  صبح زودتر از همیشه

خشههک کردم و باال سههرم بسههتم، مسههتقیم به آشههمزخونه رفتم تا صههبحونه رو آماده کنم آخه امروز 

  .ی رفتن نداشتمکردم اجازهقرار بود جایی برم که اگر با مامانم مدارا نمی 

مالیدم تا یه کم اشههک توشههون جمع شههه و م لوم نشههون  هام رو بعد از چیدن میز یه خرده چشههم

داده شههههههنر وقتی از خودم مومئن شهههههههدم به اتاق مامان و بابام رفتم تا مامانم و بیدار کنم. طبق 

هاش رو باز کرد و یه نگاه به سهههههاعت رو میز انداخت و با معمول با یه بار صهههههدا زدنم آروم چشهههههم 

ش و به من دوختر وقتی دید با نگاه کردن جوابی نمی هاش این بار نگاه پرسهههههن گر  دیدن عقربه

 کشی تا تایید و ازم بگیری؟گیره پرسید:باز چی شده ترنم که داری نقشه می 

 .یدمب*و*ساش رو ی تختن و آروم گونه دونستم باالخره باید بگم نشستم لبه من که می 

 .گمحاال اول بیا بریم صبحونه بخوریم بعدش می  -

 .ی بلوند و بلندش رو با کلیما جمع کرد و موهای بهم ریختهسرجاش نشست 

 .باشه تو برو من هم چند دقیقه دیگه می آم تا صبحونه رو آماده کنم -

 .رفتم گتتم: باشه ولی صبحونه حاضرهبلند شدم ایستادم و همون طور که به سمت در می 

 .بیا که منت رم ی ادامه دادم: فقط زودیب*و*سبرگشتم سمت مامانم و با فرستادن 

 .ابرویی باال انداخت

نه دیگه مومئن شدم یه چیزیت شده یه دقیقه وایستا تا صورتم رو یه آبی بزنم بعد بریم ببینم  -

 .گیچی می 

 ۵قسمت#
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ی باشههههههه تکون دادم و تکه دادم به کمد اتاق و مجذوب رن  آبی آرامن بخن سههههههری به نشههههههونه

جا، اتاق خودم ی دکور اتاق خودم با این م به مقایسهههفضههای اطرافم شههدم و پین خودم شههروا کرد

ذاشت و چیدمان وسایلن رو هم  تمام وسایلن زرشکی بود و یه خشم پنهانی رو به نماین می

جا که با ورد به اتاق به خاطر رن  آبی خیلی وقت بود که تگییر نداده بودم درسهههههههت برعکا این

ایل با ن م خاصهههی چیده شهههده بودن و هر چند شهههدی و تمام وسهههدلنشهههینن مملو از آرامن می 

شد و باعج به چشم اومدن زیبایی و مرافت وسایل اتاق می  وقت یک بار جاشون تگییر داده می

 .شد

بعد از اومدن مامانم با هم به سههههههمت میز  غذاخوری  توی پذیرایی رفتیم، از مامانم دعوت کردم 

ریزم بعد از ریختن چایی برگشهههههتم و رو به روی بشهههههینه و خودم هم به آشهههههمزخونه رفتم تا چایی ب

 .مامانم نشستم و شروا کردم به شیرین کردن چایین و بعد چایی رو به سمتن گرفتم

 مامان؟ -

مامانم که انگار منت ر بود من شههههروا به صههههحبت کنم لیوانن رو روی میز گذاشههههت و دسههههت به 

  .سینه نشست

 جانم؟ -

  می شه امروز با نیلو بیرون برم؟یه نتا عمیق کشیدم و ادامه دادم: 

 .متعجب نگاهم کرد

  تو که هر روز خدا با نیلو و بقیه دوستات بیرونی، دیگه اجازه گرفتنت برای چیه؟ -

 .ی کوچک کره و مربام رو قورت دادملقمه

 .خوام برمخوام برم فرق داره واسه تتریح نمی نه آخه این جایی که می -

  .اش واز صندلی گرفت و اخم کرد تاده بود تکهمامانم که دو هزارین اف

 .شه بری چون اصال حا خوبی ندارمنه نمی  -

 .با التماس و سماجت گتتم: اما مامان من باید برم

 .عیبی و توبیخ گرانه صدام زد

 ترنم؟ -

 .های به رن  شبن که تضاد زیبایی با ابروهای روشنن داشت نگاه کردمتو چشم 

تونم حرف زور رو تحمههل کنم و اگر هم حرف زوری رو  دونی کههه نمیمی مههامههان خودت خوب  -

 .بشنوم باید جوابن رو بدم
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 .کالفه پوفی کشید

ها نداریم، دونم این اخالق گند رو از کی به ارث بردی، واال نه من، نه بابات از این اخالق من نمی  -

 .خواد کنهر کاری دلت می 

 .صداش کنماین بار نوبت من بود که دلخور 

 مامان؟ -

 .ای از چایی سرد شده اش رو نوشیدجرعه

 دیگه چیه؟ -

 خواستی دادم دیگه اجازه می

 .توجیح کننده شروا به توضیح دادن کردم

کردم،  مامان باور کن اگر بار اولن یا حتی دوم و سومن بود اول صبحی نه خلق تو رو تن  می -

از زندگی سههههههیر، اما مامان فردین دیگه پاش رو داره بین از اش ی نکره  نه خودم رو با دیدن قیافه

رم ولی اگه بر حسب اتتاق هم جایی ببینمن کنه اما اگر باز االن شما بگید نرو نمی  حد دراز می

 ذارمبدون معولی جواب امروزش و کف دستن می 

 .سری به حالت درک کردن تکون داد

شههههههههر ترنم تو هنوز فردین و  ابات بتهمه برات بد میدونی اگه ب پا الزم نکرده بری، خوب می -

تونه انجام بده که تونه دیونه باشهههههه، اون کارهایی رو می دونی تا چه حد می شهههههناسهههههی نمی نمی 

 کنه دخترم، این رو بتهم تونی کنی، آدم با دم شیر بازی نمیحتی تو تیورشم نمی 

من اجازه دادم و رفتی اگر جر و بحثتون بشهههه و کمی مکج کرد و باز ادامه داد: یه درصهههد فکر کن 

 اون قاطی کنه و یه بالیی سرت بیاره اون وقت من چه خاکی به سرم بریزم؟

 .ای از موهام رو دور انگشتم پیریدمکالفه تکه 

کنم یه نگاه به من بنداز، ببین این آدمی که جلوت نشههههسههههته دیگه اون اوف مامان خواهن می  -

اله نیسههت که همن دلواپسههن باشههی و نیاز به مراقبت داشههته باشههه، انقدر ی پنج سهه دختر بره

بزرگ شهههدم که نخوام با گتتن یه دروغ برگانه شهههما رو از سهههرم باز کنم و بدون اطالا شهههما برم اما 

کشهههم پا توقع دارم در گیرم یعنی براتون احترام قائلم، یعنی زیر رو رو نمی وقتی ازتون اجازه می 

 .برخورد کنید حد سنم باهام

 .ای به سمتم گرفت لقمه
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ترسم ترنم بحج من سر کوچیک و بزرگ بودن تو نیست، بحج من سر اینه که از این پسره می -

تونی کنی می  با جواب منتی که تو بهن دادی وضعیت بدتر هم شده، االن هم باشه اگه فکر می

بده که بیشههههتر از یه صههههحبت باهاش از پسههههن بر بیای برو اما مراقب خودت باش، به مامان قول 

 کاری نداشته باشی، خب؟

یدم و قید ب*و*ساش رو  من که از خوشحالی داشتم بال در می آوردم بلند شدم و محکم گونه

رفتن به اتاقم رو داشتم که مامانم ادامه داد: یه چیزی رو یادم رفت که بگم، قبل از مهر باید خونه 

 .هباشی و این که هر چی شد پای خودت

ای گتتم و به اتاقم رفتم تا حاضههر شههم که دیدم خیلی زوده پا با این که ناراحت شههدم اما باشههه 

هام کردم بعد از این که  تابم و شهههروا به چک کردن ایمیلبیخیال حاضهههر شهههدن رفتم سهههمت لب 

هایی که خیلی دوستشون داشتم رو گذاشتم و خودم هم مشگول  چکشون کردم چند تا از آهن 

 .هام شدم و همراه آهن  شروا کردم هم خونی کردنزدن به ناخن الک 

 .پازل بند، یکی تو قلبمه

بره  توی دلم یه عالم حرف  که  توی دلم بمونه دو، سههههههه شههههههب  کناره پنجره  دیگه خوابم نمی ''

ام  مثل یه مرحمه  که با  شههه وابسههته بهتره  من حالم خوش نیسههت  یکی تو قلبمه  که نمی

هام  ام هم دسته  یکی تو قلبمه  من حالم خوش نیست  بی خودی با همه  توی عکاهزخم 

 .خندم  یکی تو قلبمه  که به عشقن پایبندم  یکی تو قلبمهمی 

 ۶قسمت#

 .تو فاز آهن  بودم که در اتاقم باز شد و نیلو اومد داخل با لبخند تکرار کرد: یکی تو قلبمه

کنم انگار چندشهههم شهههده باشهههه گتتم: اَه اَه نیلو خواهن می  صهههورتم رو جمع کردم و با حالتی که

 .زنهنخون، با این صدات االن علی رهبری خودش رو دار می 

  .زبونن و تا ته در آورد

 دی، خبریه؟طرف از خداش هم باشه، راستی خانوم خانوما آهن  عاشقانه گوش می  -

 .های الک زدم و فوت کردم تا زودتر خشک شهناخن

 ها گوش بده؟ چ، مگه حتما آدم باید عاشق باشه که از این آهن نو -

 .اش نشست وسایل رو میز تحریر بزرگم و کنار زد و یه گوشه

نه خب، آخه خیلی بعیده که تو این جوری آهن  گوش کنی برای همین گتتم شههههاید یکی واقعا  -

 تو قلبته که من ازش بی خبرم
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 .ای بهن رفتمچشم غره

الت راحت قلبم از هر نوا موجود  مذکری خالیه، در ضهههههمئن این همه جا تو حتما باید نه بابا خی -

  نشستی؟اون جا می 

 .ای به دور تا دور اتاقم کرداشاره 

 .بینمواال من جایی تو این بازار شام برای نشستن نمی  -

 .دست پین و گرفتم که پا نیتتم

و با ن م و ترتیب خاس خودم چیدم، راسههههههتی  ده من وسههههههایلمتو درکت به این چیزها قد نمی  -

 .خواستم بهت زن  بزنم که با هم تا یه جایی بریم و بیایمخوب شد اومدی می

 .ی تایید تکون داد و پا رو پا انداختسری به نشونه

 خوایم بریم؟ آخ من به فدای خودم بشم که انقدر شعورم باالست، حاال تا کجا می -

 .مسخره خندیدم

وقت مموشهههک، گتتم یه سهههر تا نمایشهههگاه فردین بریم و دو کلمه حرف حسهههاب باهاش  نرایی یه

 .بزنم و برگردیم

 .هاش و درشت کردچشم 

 فردین؟ -

های روی صهههههندلی چرخونم رو زمین ریختم رو به روش رو بلند شهههههدم و به سهههههمتن رفتم و لباس 

 .نشستم

 .نه پا ساسان -

شت رو سرش و ناله وار گتت: وای گتتی ساسان، این انگار که سر دلن باز شده باشه دست گذا

پسره از دیشب تا به حال سه پیچ کرده که باید ببینمتون، آخه یکی نیست به این بشر بگه صنم 

 من و تو چیه که باید من رو ببینی؟

 شم به ن رت چه کار کنم؟ترنم دارم دیونه می 

 .ی صندلی گذاشتم و صاف نشستم هام رو روی دستهدست

 .خواد بگهخب برو ببین بنده خدا چی می  -

 .ادایی مسخره در آورد

 نه بابا تنهایی فکر کردی؟ -
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خواد دلن رو بشکنم از یه دونم چی می خواد بگه، دلم نمی تمام مشکل این جاست که من می 

خواد به دل خودم سههههههخت بگیرم، گیر کردم خدایی، تو جای من بودی چه کار  طرف هم دلم نمی

 کردی؟ذمی

 .کمی به جلو خم شدم

َ َ یا  ای مثل تو باشههم دوم هم اگه اول این که من غلط کنم جای دیونه - یه درصههدم جات بودم قوعا

دادم خودش رو بهم ثابت کنه، خدا رو چه ریختم رو دسههتن یا بهن فرصههت می آب پاکی رو می 

رفتم، حداقل این رو یاومد و پی سهرنوشهت خودم مدیدی شهاید اون وقت من هم ازش خوشهم می 

 ذاشتمدونم که مثل تو پسر مردم رو وسط آب نمی  می

 .پقی زیر خنده زد

 .شه کردشه، باشه حاال شما بیا پایین از منبرت تا ببینم چه می  چه سریع هم جوگیر می -

ون از رو صههندلی بلند شههدم و هم زمان گتتم: آ، آ، ببین من هم اومدم پایین حاال لوف کن برو بیر 

 بذار حاضر شم که بریم

 .رفت یه نگاه به سر تا پام انداختهمون طور که به سمت در می 

خواد زیاد به خودت برسههی این پسههره همین جوری تو رو  نمی اس، زود بیاراین حاال انگار تحته -

 .های ختنت هم بزنیشه چه برسه که از اون تیپ هاش پرژکتور می بینه چشم می 

 .تکون دادمدستی براش 

 .اوکی هانی برو دیگه -

با رفتن نیلو حسههههابی به خودم رسههههیدم و تیپ لی زدم و آرایشههههم رو با یه رژ قرمز تکمیل کردم و با 

 .برداشتن سوئیچ ماشین خوشگلم پایین رفتم

 .ها با مامانم رخ به رخ شدم و مامانم سری از روی تاسف تکون دادوقتی رسیدم پایین پله 

 بگم بهت آخه؟ ترنم من چی -

 این چه وضعشه؟

 .گوشیم رو داخل کیتم گذاشتم

مامان من همیشههه همین جوری ام حاال این که االن شههما توجهت جلب شههده دیگه تقیههیره من  -

 .نیست

 .تکون ختیتی به سرش داد
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زنه، همیشههههههه بلندی مانتوش به زور  آره خب دختری که من تربیت کردم همیشههههههه رژ قرمز می -

 شه، نه؟ب می ارفاق یه وج

وقتی حق با مامانم بود دیگه ادامه ندادم و راهم رو به سمت باغ کج کردم که مامانم با صدایی که 

گن که کرم از خود درخته، ترنم وای به حالت اگه بابات بلندتر از حد معمول بود گتت: راسههت می 

 .بویی ببره یا بالیی سرت بیاد

گه سهههریع رفتم تو باغ و با زدن دزدگیر به نیلو فهموندم  یدیگه واینسهههتادم که ببینم مامانم چی م

که بشهههینه، با باز شهههدن در پام رو روی پدال گاز گذاشهههتم و به یه ربع نکشهههید که جلوی نمایشهههگاه 

 .فردین بودیم

 ۷قسمت#

 .با نیلو و دست تو دست هم به سمت نمایشگاه فردین راه افتادیم

مردی اومد جلو و خوش آمد گتت و پرسهههید: کمکی از به محض این که پامون رو داخل گذاشهههتیم 

 دستم بر می آد؟مدل خاصی مد ن رتونه؟

 .ابروهام و کشید تو هم و نگاهی اجمالی به اون همه ماشین مدل باال انداختم

 .نه -

 .با شنیدن لحن محکمم اول یه کم جا خورد ولی بعد انگار شناخته باشد عذر خواهی کرد

 .هستن بترمایید، آقا باال -

 .بعد خودش برای راهنمایی جلو افتاد و با صدایی بلند حضور ما رو به فردین اعالم کرد

 .آقا مهمون دارید -

تونی بری، هر چی هم که شهههههنیدید باال : می فردین با دیدنمون لبخند جذابی زد و رو به مرد گتت

 نمی یاید، چشم؟

 .بعد منت ر به مرد نگاه کرد

 .ایین انداختمرد میانسال سرش و پ

 .چشم آقا -

 .بعد سریع پایین رفت

 .فردین از جاش بلند شد

های چرم جلوی میزش اشههاره کرد و ادامه سههالم خیلی خوش اومدید بعد با دسههتن به صههندلی  -

 داد: لوتا بشینید
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 .هام رو تو هم کشیدم و جوابن رو ندادماخم 

 .ار دادهامون خیره شد و من رو مخاطب قر با نشستنمون به دست

های یخ کردت رو گرم می  های من خیلی بهتر دسههههتول کن دسههههتن رو، مومئن باش دسههههت  -

 .کنه

عکا العملی نشون ندادیم که پرسید: مشکلی پین اومده که من رو یادت انداخته دختر عموی 

  عزیز؟

 .اش باشم پوزخندی زدم و گتتم: مشکل اصلی که خودتیانگار که منت ر همین جمله 

ای و مردونن کرد  های قلوه ی خوش فرمن کشید و لبخند جذابی رو مهمون لب به چونه دستی

 .که برای من خیلی هم تلخ بود

 ... اوه، چه عیبی و جذاب و -

 .حرفن و قوع کردم

خوام بدونم چرا انقدر زاغ بینی این جام می  برای شههههههنیدن اراجیف تو این جا نیومدم، اگه می -

 زنی؟ می سیاه من رو چوب

 .ای به من کرد با دستن اشاره

ی منه، من هم خوش ندارم زنم با این و اون بمره و این جوری  گی زن آیندهاین شههههههمایی که می  -

 واسه ملت تیپ بزنه، بده حواسم پی زندگیمه؟

توی کردم تا باال نره گتتم:توهم زدی، تو،  پوزخند صدا داری زدم و با صدایی که تمام تالشم رو می

 .تونی زنت ببینی چه برسه به بیداری خوابت هم من رو نمی

تو دلم گتتم االن که مثل آتن فشان فوران کنه اما درست برعکا پین بینی من بلند شد اومد 

  .رو به روم نشست

 .فعال که تو بیداری دارمت و االن هم نامزدمی -

بلند گتتم: خودت رو به من  با شهههنیدن حرف آخرش مثل بمب سهههاعتی منتجر شهههدم و با صهههدای

 نرسبون، من و تو هیچ صنمی با هم نداریم فهمیدی؟

دونم و تو، من با هر کی دلم یه بار دیگه هم اگر آمار رفت و آمدم رو بگیری و به بابام بدی من می 

 .زنم به تو هم ربوی نداره پرم و تیک میبخواد می 

ی مانتوم از رو صندلی بلندم کرد و غرید: فتن یقه با تموم شدن حرفم به سمتم یورش آورد و با گر 

کنم، باید خوب بدونی که من رو ترنم به خداوندی خدا اگر با پسههری ببینمت روزگارت و جهنم می 
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تونه باشه پا هیچ وقت این اشتباه رو نکن، بعد هم خیره شد دست کم گرفتن اشتباه بزرگی می 

خواد دیگه این سهههههههایید ادامه داد: دلم نمی و به هم می هاش ر هام و در حالی که دندون به لب 

کنی وگرنه خودم به روش خودم برات پاکن رن  رو بزنی، االن هم قبل رفتن از این جا پاکن می 

 .کنممی 

های نیلو که برای نجات من دور بازوش قتل شههههده بود نگاه بعد پرتم کرد رو صههههندلی و به دسههههت 

 .کرد

 .های دیوار یکیت نکردمخشت  بکن دستت رو تا با -

های کوچیک یخ  روی میز نیلو بازوش رو ول کرد و با ریختن لیوان آبی از داخل پارچ پر از غالب 

ای و گرفتنن به سمتم ازم خواست تا آروم باشم، لیوان رو گرفتم و آب رو یه نتا نوشیدم  شیشه

دی بلند شهههه و پوزخند فردین رو به و لیوان خالی رو محکم کوبیدم رو میز که باعج شهههد صهههدای ب

 .همراه آورد

ها راه افتادیم که دوباره فردین جلومون رو گرفت و با با کمک نیلو از جام بلند شههدم و به سههمت پله

 .لبخندی رو به من گتت: اول رژت رو پاک کن بعد برو

ت از ترس و دسهههتمال و ازش گرفتم و تیکه تیکه کردم و ریختم جلوی پاش و با صهههدایی که به شهههد

ایم نیسهههتی اما مثل این که جدی نگرفتی، این هم لرزید گتتم: گتته بودم که کاره عیهههبانیت می 

 .برای قرارم زدم نه جناب عالی

 ...با تموم شدن حرفم

 ۸قسمت #

یه طرف صههورتم به شههدت سههوخت و فردین با تن صههدایی که به شههدت باال رفته بود غرید: ترنم از 

کنم که خودت به دسهههههت و پام بیتتی که ری خونه وگرنه کاری می  تقیم میجا که رفتی مسهههههاین 

ی  هام محو شو تا خونت رو نریختم دخترهباهات ازدواج کنمر االن هم هری، زودتر از جلوی چشم 

 .خیره سر

توجه ام و تمام سههعی ام رو کردم که نگاه اشههکی ام به فردین نیتته و بی دسههتم و گذاشههتم رو گونه 

 .های پشت سر هم نیلو با دو از نمایشگاه بیرون زدمصدا زدن به 

 .به محض این که از در نمایشگاه بیرون اومدم بازوم کشیده شد

 دی؟یکی دیگه زده به تیپ و تارت چرا جواب من و نمی  -

 .نگاهم رو باال آوردم که نیلو با دیدنن جا خورد
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 ببینم ترنم حالت خوبه؟ -

 .ستم پاک کردمهام رو با پشت د اشک

 .شماز این بهتر نمی  -

 .هام خیره شدتو چشم

 ...گی تو مگهچی می  -

 .با زن  خوردن گوشیم حرفن نیته موند

 .درمونده به نیلو نگاه کردم و گتتم: مامانمه

 .اش زدای به گونهبه وضوح رنگن پرید و ضربه

 .خب جواب بده ببین چه کارت داره -

 .تماس رو وصل کردم چندتا نتا عمیق کشیدم و

 ترنم کجایی؟ -

 .تر شده بودمحاال کمی آروم 

 .سالم مامان همین االن با نیلو از نمایشگاه بیرون اومدیم -

 .زود باش بیا خونه بابات زن  زد داره برای ناهار می آد خونه، زود بیا تا قیامت به پا نکرده -

 .آب دهنم و با صدا قورت دادم

 آیمباش االن می باشه مامان آروم  -

 .هم زمان با قوع تماس، سوئیچ رو به سمت نیلو گرفتم

 .بشین من زیاد حالم خوب نیست -

 .سری تکون داد و سوئیچ رو روی هوا گرفت

 .ای تو به خدا، سوار شودیونه -

م کرد آثار هنریه فردین رو با کرم و رژگونه درست کردم و رژم رو هدر حین این که نیلو رانندگی می 

 .پاک کردم و به جاش رژ کالباسیم و زدم، درست با تموم شدن کارم رو به روی خونه بودیم

ها بود مامانم به با پارک ماشههههههین تو انتهای باغ  بزرگ و سههههههرسههههههبزمون که مخیههههههوس ماشههههههین

ایم که حاال کمی قرمز شههده بود تا ته ماجرا رو خوند های قهوه اسههتقبالمون اومد و با نگاه به چشههم

 .هات رو عوض کن االن بابات می آد گیر گتت: برو لباسو دل

 .بعد ما رو راهی اتاق کرد و خودش هم به آشمزخونه رفت

 .هام همراه نیلو به آشمزخونه رفتیم تا به مامانم کمک کنیمبعد از عوض کردن لباس 
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سههی با یدن من وسههالم و احوال پر ب*و*سههبعد از چند دقیقه با تکمیل شههدن میز بابام رسههید و با 

ای حاضر هاش رو برای یه دوش پنج دقیقه نیلو به اتاقشون رفت و مامانم رو هم صدا کرد تا لباس 

 .کنه

 .سقلمه ای به نیلو زدم

 !میز رو ببین، جون -

 .هاش و درشت کرد و آروم صدام زدمامانم چشم 

 ترنم؟ -

 .چشمکی زدم

 خب گرسنمه چه کار کنم؟ -

 .ک کردبا نگاهن وسایل  رو میز رو چ

 آبرو داری کن عزیزم فقط همین، به ن رت کار سختیه؟ -

 .ریز خندیدم

 آبروداری؟ -

 پین نیلو؟

 .رسهاین از من بدتره ولن کنی هیری به ما نمی 

کرد، کردم که بابام دید و بلند بعد هم پشههههت چشههههمی برای نیلو که داشههههت با دهن باز نگاهم می 

  .خندید

 گه ترنم جان؟تریپ جدید مهمون نوازیه دی -

 .لبخند دندون نمایی زدم

 ی ما پالسهآخه بابایی این دیگه مهمون نیست، نیف بیشتر عمرش رو خونه  -

 .با تموم شدن حرفم مامانم یه دونه محکم پشت دستن کوبید و سرزنن گرانه صدام زد

 ترنم؟ -

شما حرس نخور این  اش گتت: خالهبا این کار مامانم هر سه زیر خنده زدیم که نیلو وسط خنده 

 .اس دیونه

 .مامانم سری از روی تاسف تکون داد

 .ترهخدا به خیر کنه هر کدوم از اون یکی داغون -



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

22 

 

ها رو ول کن که خیلی وقت  رد دادن به جاش به بابام چشههههههمکی به مامانم زد و گتت: خانم این

 .شکم  من طتلک برس

 .پایین انداختم ی لب پایینم و گاز کوچیکی گرفتم و سرم روگوشه

 آ، آ، بابا جان رعایت کن، یعنی چی این کارها؟ -

َ َ دو تا جون دم بخت این جا نشستن  مثال

 .ی میز  دوازده نترمون نشستبابام رو صندلی مخیوس خودش درست تو باالترین نقوه

های دم بختی که این جا نشهههههسهههههتن چشهههههم و گوش بسهههههتن و االن با یه  چه قدرم که این جون -

 .من به خانمم منحرف شدن، اصال مسیر زندگیشون تگییر کرد چشمک

ناهار رو با شهههوخی و خنده کنار هم خوردیم و بعد از ناهار بابام رفت تا یه چرت نیم سهههاعته بزنه و 

ها و شههههسههههتنشههههون کمک بعد دوباره به شههههرکت بره، من و نیلو هم به مامانم تو جمع کردن مرف 

 .کردیم و بعد به اتاق من رفتیم

 .ایم دراز کشیده بودیم که نیلو صدام کردی بزرگ دایره دوتایی رو تخت دو نتره

 ترنم؟ -

 ۹قسمت#

 .به پهلو دراز کشیدم

 ها؟ -

 .نیلو هم مثل من به پهلو خوابید

 ها چیه؟ -

 .گیرمآخر من از دست تو کمبود محبت می 

اش رو بگل کرد و سرش بعد به حالت قهر بلند شد سر جاش نشست و روش رو برگردوند و زانوه

رو روی زانوهاش گذاشت که حجم بلند موهای شکالتین دورش ریختن، وقتی دیدم ساکت شده 

 .من هم چیزی نگتتم تا این که طاقت نیاورد و باز صدام کرد

  ترنم؟ -

 .به بدنم کن و قوسی دادم

 هوم؟ -

 .به سمتم برگشت

 ای خدا من از دست این بی شخییت چه کار کنم؟ -
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 .ند شدم و نشستمبل

 با خدا چه کار داری؟ -

خودی دسههت به دعا د  آخه اگه من درسههت شههدنی بودم که تا به حال درسههت شههده بودم پا بی 

 .خواستی بگینشو، بگو ببینم چی می 

 .بالشتم و بگل کرد

شههم واسههه خاطره بینی من واسههه تو دسههت به دعا می اون و که راسههت می گی اما خب اگه می  -

که شههنیدم تو اون دنیا در عوض هر کدوم از دعاهات که مسههتجاب نشههده خدا یه پاداش تو   این  

شهههی نه خدا جواب این همه دعای من رو دهر من هم که دیدم نه تو خود به خود آدم می  بهت می

 .ده گتتم بذار حداقل با استتاده از تو، اون دنیام رو ردیف کنممی 

ه کردم و شهههروا کردم قلقلک دادنن، نیلو هم که حسهههاس با تموم شهههدن حرفن به سهههمتن حمل

 .کردبود از شدت خنده پهن شده بود رو تخت و با صدایی ضعیف التماس می

 .ترنم تو رو جون عشقت خورزوخان ولم کن -

 ..ا...ج...ان...م..ن غل..ط...کر..دم...ول...کن دی...گ..هباز با قهقه و بریده بریده گتت: آق

رو به رخن کشههیدم و خودم هم خسههته شههدم عقب عقب رفتم و همون جوری  وقتی قشههن  زورم

 .ولو شدم رو تختم که باز صدای نیلو بلند شد

  ترنم؟ -

 .سرم و بلند کردم و نگاهی بهن انداختم

خوای بگی که هی ر  به ر صهههدام ای حناق یه سهههاعته، باز صهههدات در اومد که، بگو ببینم چی می  -

 .کنیمی 

 .جلوی میز آرایشم نشستبلند شد رفت 

 می آی امروز بریم ساسان رو ببینم و به قول تو پسر مردم رو وسط آب رها نکنم؟ -

 .به تاج تخت تکه دادم و خودم رو متتکر نشون دادم

 امم، بذار ببینم وقتم خالیه یا نه؟ -

 اصال چرا شما با منشیم هماهن  نکردید؟

 .ددست از تماشای صورت گیراش از تو آینه کشی

 ذاره، می آی یا نه؟جمع کن خودت رو که ریاضیم ضعیته، واسه من کالس می -

 .بالشتم و به سمتن پرت کردم
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 .اوهوم، پایه اتم -

ای روی دیوار انداخت و گتت: ولی اگه باز این پسر ، فردین زاغ سیاهت و نگاهی به ساعت پروانه 

 چوب بزنه و آمارت رو به بابات بده چی؟

 .هام و از پشت دور گردنن انداختمو دست  به سمتن رفتم

 .خواد کنهاصال اصل دلیلم همین  که ببینم چه غلوی می  -

 .هام رو پا زد و از جاش بلند شد دست

رم، یه وقت می آی باز اون پسهههرعموی عیههها خواد بیای خودم می وای نه، اصهههال غلط کردم نمی  -

ر و باقالی بار کنر تازه اونم با تهدیدایی که اون شهههههههه اون وقت ترنم بیاقورت دادت پا پیرت می 

 .امروز کرد

با دسهههت اشهههاره کردم که مهم نیسهههت بعد گتتم: ولن کن اون رو، اون طتلک اول بلوف بوده بعد 

 .کنم به غلط کردن بیتتهدست و پا در آورده، در ضمن خیلی پرو بازی در بیاره یه کاری می 

 .سری از روی تاسف تکون داد

هات آخر کار دسههههههت خودت دونم تو با این کله خر بازی اید من که می  عا که جتتتون دیونهواق -

 .دیمی 

 .ای براش کردم تع یم نیته

ارادتمند شهههما هم هسهههتیم، در ضهههمئن تو نترس من حواسهههم به خودم هسهههت، حاال هم به جای  -

 .نوق کردن گوشیت و بردار و قرار و اوکی کن

 .ابرویی باال انداخت

 تازه اوکی کنم؟ -

تو کافه دشت بهشت منت رتونم اگر نیاید مجبور می  ۵:۳۰آقا لوف کردن و پیام دادن که ساعت 

 .شم تو دانشگاه و پین بقیه حرفم رو بزنم که اگه این جوری بشه فکر نکنم خوشتون بیاد

 .خود به خود ابروهام باال پرید

 .دمان می اوهو بره پرو، ولی خب باز من حق رو به ساس -

 نیلو نوچ نوچی کرد و گتت: رفیق منی دیگه نه؟

 .سرم و چند بار به باال و پایین تکون دادم که یعنی آره

 .هاش و به سمت آسمون گرفتدست

 .خب خداروشکر اللم که شدی -
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 .ای آروم به سرش زدمضربه

 .جمع کن خودت رو بینیم بابا -

 .اش انداخت گاهی به صتحهگوشین رو از رو میز کنار تختم برداشت و ن

 ای؟ترنم چه التین رو ولوم دادی، بینیم بابا دیگه چه صیگه  -

رفتم گتتم: صیگه هام می باز از اون لبخند های دندون نما زدم و در حالی که به سمت کمد لباس 

 .دوست نداشت دائم شد

 .لبن و محکم گاز گرفت

 .خیلی منحرفی خدایی -

 .اشتمدستم و روی سینه ام گذ

 چاکر نیلو خانم هم هستیم، امری باشه؟

 .به بینین چینی انداخت

 اه حالم و بد کردی، تو االن مثال دختری دیگه، نه؟ -

 .نگاهی به قد بلندش البته نسبت به خودم انداختم

 خوره جون، ببین چه حرصی هم می -

 .دستی به صورتم کشید و با دقت نگاهم کرد

 مومئنی حالت خوبه؟ -

  ها از تاثیرات اون سیلی است که نوش جان کردی؟این  نکنه

 خوای بریم بیمارستان؟می 

 ۱۰قسمت#

هام رفتم، بعد از چند دقیقه گشههههتن باالخره  توجه به نیلو به سههههمت کمد لباسایشههههی گتتم و بی

ذهام ذخواسهههههتم بیرون کشهههههیدم و رو تختم پرت کردم که نیلو با دیدن لباسذهایی رو که میلباس

 هات بزنی؟خوای از اون تیپ ت به کمر زد و پرسید: چیه دیگه نمیذدس

 .خدایی بلندی این مانتوت با اونی که صبح تنت بود اصال قابل قیاس نیست

 .مانتوی کرم  بلندم رو پوشیدم

 .دونم ولی اون برای حال گیری بود اما این تریپ شخییتهبله می  -

 .هاش و کج و کوله کردلب

 .یپ شخییتنکشیمون تر  -
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 .چشمکی ریزی زدم

 ما اینیم دیگه خانم، چی فکر کردی؟ -

 .قیافن و ترسیده نشون داد

 .هیری، من به گور خورزوخان بخندم که جرات داشته باشم راجع بهت فکر کنم -

 .یه ربع به پنج با نیلو راه افتادیم و درست دو دقیقه به پنج به کافه رسیدیم

 .شین تکه دادنیلو برگشت سمتم و به در ما

 ترنم؟ -

 .کیتم رو از صندلی عقب برداشتم

 هوم؟ -

 .ی ماشین به خودش نگاه کرداز تو آینه 

 گم ببین من خوبم؟می  -

 رنگم نمریده؟

 .نگاه کلی ای بهن انداختم

 .گذاشت (silent)آره خوبی، رنگت هم سر جاشه، دیگه؟ گوشین رو روی سکوت -

 .هیری دیگه بیا بریم -

های هم رو گرفتیم و داخل کافه رفتیم، ساسان با دیدنمون از جاش بلند شد و ل دست طبق معمو

با یه لبخند محو به نیلو که با اون شال مات مشکی که تضاد قشنگی با ستیدی پوستن داشت 

و حسابی تو دل برو شده بود نگاه کرد، وقتی رسیدیم سر میز خیلی مودب سالم و احوالمرسی کرد 

 .کرد که بشینیم و ازمون دعوت

 با اومدن گارسون ساسان رو به ما پرسید: چی میل دارید؟

 .نیلو یه نگاه کلی منو انداخت

 .اییه بستنی نسکافه  -

 .هاش و به سمت من چرخوندبعد چشم 

 تو چی ترنم؟ -

 .ای بدون نگاه به منو گتتم: منم یه میلک شیک نسکافه

 .ساسان منت ر شد تا گارسون یادادشت کنه

 .منم یه قهوه -
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 ای میل ندارید؟چیز دیگه  -

 .ساسان یه نگاه به ما کرد و بعد از گارسون تشکر کرد و گتت: نه

 .کامال حوصلم تو اون فضای تاریک و شلوغ سر رفته بود که شروا به آنالیز ساسان کردم

شههم ی مشههکی همراه یه کت تک سههبز که هم خونی قشههنگی با رن  چ یه پیراهن و شههلوار سههاده

 .ها هیچ کدوم میلی به حرف زدن نداشتنهاش داشت و پوشیده بود، انگار این

 گم... چیزه... یعنی اگر موذبید من برم یه جا دیگه بشینم؟اهم... می -

 نیلو بهم چشم غره رفت و ساسان هم هل شده گتت: نه ترنم خانم این چه حرفیه؟

 .مدستم و زیر چونم زدم و مستقیم به نیلو نگاه کرد

 گید و ساکتید؟خب پا چرا چیزی نمی -

 .ساسان نتا عمیقی کشید

 گردمخوام بگم ولی دارم دنبال درست ترین جمله میمی -

 .صاف نشستم و نگاهی به اطرافم انداختم

 کنمانقدر سخت نگیرید، شما حرفتون رو بزنید منم کمکتون می -

 .لبخند کم جونی زد

 خیلی ممنونم، چشم -

 .تا عمیق کشید و سرش رو که پایین انداخته بود و باال آوردبعد باز یه ن

 فکر کنم بدونید که چقدر براتون ارزش قائلم و جاتون تو قلبم ویژه است -

ی نیلو هم که نگم بهتره، ثانیه به یعنی من خراب با شخییت صحبت کردن این بشرم از قیافه))

 ((رفتثاتیه ابروهاش باالتر می

 .ها رو آوردنستارش

فرخانم من های نیلو و ادامه داد: نیلوای این بار چشهههم دوخت تو چشهههمبعد از یه مکج چند ثانیه

های آبکی  این روزهام، با شههههههناختی هم که روی شههههههما و نه قیهههههههد مزاحمت دارم نه اهل رفاقت

با  ها نیسههتید و این برای من خیلیدونم که شههما هم اهل این جور رابوهاتون پیدا کردم میخانواده

خوام و قیهههدم خیره ولی از اون جایی که ی عمرم میارزشهههه، بزارید رک بگم من شهههما رو برای همه

خواسههتم اگر امکانن هسههت بهم این فرصههت و بدید ام شههناختی ندارید میشههما رو من و خانواده

 که خودم و بهتون ثابت کنم
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داد: راسههتن و مخاطب قرار میبا کمی تاخیر این بار نیلو بود که داشههت با سههری افتاده سههاسههان ر 

 ی دوستی نیستم حتی برای ازدواجخیلی تیمیم سختیه و من اصال مایل به رابوه

اش گرفت و مسههتقیم به نیلویی که حاال اون هم با هاش و دور فنجون کوچک قهوهسههاسههان دسههت

 .رفت نگاه کردسری افتاده داشت با بستنین ور می

شهههههما من رو بشهههههناسهههههید و بتونم خودم رو بهتون ثابت کنم،  باور کنید من فقط قیهههههدم اینه که -

 .کنم این فرصت و بهم بدیدخواهن می

 .نیلو سرش و به راست و چپ تکون داد

 من واقعا متاستم -

 بعد بلند شد و رو به من گتت: ترنم پاشو بریم

 .به پشتی  صندلی چوبیم تکه دادم

ود این جا که اومدیم تکلیف مشههخک کنی مگه چی و پاشههو بریم؟ بشههین یه دقیقه ببینم، قرار ب -

 نه؟

 .هاش و تن  کردچشم

 تونممنم که گتتم نه نمی -

 .هام و باریک کردممثل خودش چشم

 نه نمیتونی، چی؟-

 .درمونده نگاهم کردم

 خب رفیق شم دیگه -

 .ساسان هم بلند شد و رو به روی نیلو ایستاد

ید، من حاضههرم اگر شههما صههالح دونسههتید حتی کنم به چشههم رفاقت بهن نگاه نکنخواهن می -

 هامون رو در جریان بزارمخانواده

هاش از من پرسههههید چه کار کنه؟ منم با بسههههتن ای کشههههید و نشههههسههههت و با چشههههمنیلو پوف کالفه

هام بسههههههته بود که گوشههههههیم زن  خورد، یه نگاه به هام گتتم که قبول کنه، هنوز چشههههههمچشههههههم

فردین رد تماس زدم و منت ر شدم تا نیلو حرفن رو به ساسان  اش انداختم و با دیدن اسمصتحه

 .بزنه

ها، نه کسی تو دانشگاه از این قضیه خبر دار بشه، این باشه قبول اما دوست ندارم نه خانواده -

 .رو هم بگم که فقط سه ماه فرصت دارید
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هر جور که تو : باشه ساسان که خیالن تا حدی راحت شده بود نشست و با صدای رگ رگی گتت

 .بخوای عزیزم

 ...حالی دست زدم و گتتم: ایواز خوش

 .هنوز حرفم تموم نشده بود که باز فردین زن  زد

 دی؟ ای بابایی گتتم که نیلو پرسید:هکیه ترنم؟ چرا جواب نمی

 .نتسم و حرصی بیرون دادم

 .فردینه -

 .ای کشید با شنیدن اسم فردین نیلو هین خته

 چی شده؟ چه کاری باهات داره؟ خاک عالم یعنی -

 .کمی از میلک شیکم و نوشیدم

 .ولن کن اصال مهم نیست -

: ترنم خانم مشههههههکلی پین اومده؟ از سههههههاسههههههان متعجب به ما نگاه کرد، بعد مکج کوتاهی گتت

 دست من کمکی بر میاد؟

 .خیال نشون دادمخودم رو بی

 .پسن برنیامنه مشکل خاصی نیست یعنی در حدی نیست که خودم از  -

 .باز هم صدای زن  گوشیم بلند شد

 .گهترنم تو رو خدا پا نذار رو دم این دیونه، جواب بده ببین چی می -

 .سری به معنی باشه تکون دادم و تماس رو وصل کردم

 !زنی؟ چرا دست از سرم بر نمی داری؟خوای از جون من؟ چرا هی زن  میچی می -

 .های عیبین رو حا کنمنتا تونستمحتی از پشت گوشی هم می

با صهههههههدای لرزونی گتت: درسهههههههت گتتی اگر تا پنج دقیقه دیگه از اون کافه بیرون نزنی جونت رو 

 .گیرم ترنممی

 .کامال ترسیده بودم اما باز زبونم تیزی خودش رو داشت

 نه بابا، دیگه چی؟ اون وقت چرا باید به حرفت گوش کنم؟ -

 .ز قبل شده بودنتا کن داری کشید و عیبی تر ا

خواد وقتی فقط سهههههه دقیقه از اون پنج دقیقه مونده که از اون خراب شهههههده بیرون بزنی، دلم می -

 .شهرسم اونجا نبینمت که اگر ببینم خیلی بد می می
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 .سعی کردم تن صدام باال نره

 .تونی بکنیی توهمی، هیچ غلوی نمی جمع کن خودت رو دیونه -

 .مبعد هم گوشی رو قوع کرد

 !گه باز؟به محض قوع کردن نیلو گتت: ترنم این چی می

شههه و همن پنج دقیقه زنه که اگه برسههم اون جا و هنوز باشههی برات بد می هیری بازم بلوف می -

 .های همیشگیوقت داری و از این چرت و پرت 

 .اش رو دور تا دور فضای کافه چرخوند نیلو نگاه ترسیده

 .و بریموای خاک عالم ترنم پاش -

 .دستن رو گرفتم و کشیدم

 چی چی و پاشو بریم؟ من اهل جا زدن یا ترسیدنم؟ -

 .به دستم فشاری آورد

کنه و اون جوری که من فهمیدم بابات هم روش حسههههاسههههه، پا الکی نه اما این قضههههیه فرق می -

 .برای خودت شر درست نکن، پاشو دیگه

 .ه سر دردناکم رو ماساژ دادمدستن رو ول کردم و با دو انگشت میانی و اشار 

 .خواد بکنهتونی بری اما من این جام تا ببینم چه غلوی می  تو بخوای بری می -

 .ای کوتاه کرد تا حواسمون بهن جمع شهساسان سرفه 

ببخشید ترنم خانم اصال قید دخالت و فضولی ندارم اما به ن ر من هم اگر برید به صالحتون  -

 .باشه

 .نداختمابرویی باال ا

 ...آره رفتنم به صالحه ولی اگر طرفم هر کسی جز پسرعموم بود و -

 .زدم که صدای پیام گوشیم اومدهنوز داشتم حرف می

 نیلو با اضوراب گتت: چی میگه ترنم؟

گه رسههیده دم در، منت رمه گذاشههتم و رو به نیلو گتتم: می  (vibrate )لرزشگوشههی رو روی حالت 

 .ویل بابام بدهتا برم که من رو تح

 خوای چه کار کنی؟باز نیلو هینی کشید و پرسید: حاال می

 .کالفه موهای بیرون زده از شالم رو داخل فرستادم

 .ریمهیری فعال که نشستیم، عجله ای هم نیست، بعد هم با هم می  -
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 .نیلو بنا بر عادت همیشگی اش پوست لبن رو جوئید

خدا من اگر جای تو بودم غالب تهی کرده بودم و صههههد دفعه  ترنم تو چرا انقدر سههههر نترسههههی؟ به -

 .رسیده بودم خونه

داد، با صهههههدایی که هم نیلو هم سهههههاسهههههان بشهههههنون صهههههدای لرزش گوشهههههیم خبر از پیام جدید می

 .خوندمن

خودت خواسههههتی ترنم، من چند دقیقه از وقتی که بهت داده بودم هم بیشههههتر صههههبر کردم...دارم »

 «.میام داخل

 .این کشیدهای قهوه تی به رینساسان دس

 .رسونمتون ترنم خانم بلند شید من می -

 .لبخند کم جونی زدم به روش زدم

 .ریمنه ممنون ما خودمون می -

 .ی دستمال کاغذی گذاشتساسان مقداری پول از کیف دستی چرم رنگن در آورد و زیر جعبه

 !ی حواسم پین شماست، نگرانتونمآخه این جوری همه -

 .با پر رن  کردن لبخندم به آرامن دعوتن کردم

 .شهنگران نباشید، هیری نمی -

با تموم شدن حرفم فردین رسید به میزمون و با پوزخندی سری برای ساسان تکون داد، کیتم رو از 

 .روی میز چن  زد

با صهههدایی که از عیهههبانیت دو رگه شهههده بود رو به من گتت: پاشهههو راه بیتت که امشهههب خونتون 

 .مراسم داریم

 .کیتم رو کشیدم ولی خب محکم نگهن داشته بود

 گیری؟ی ما میی خراب شده نداری که مراسمت رو خونهکیتم رو بذار سر جاش، خودت خونه -

 .هام نگاه کردهای سیاهن مستقیم تو چشم با چشم

 ی من رو بیشتر دوست داری؟آهان، پا خونه -

دای تقریبا بلندی گتت: آقای محترم حرف دهنت رو سهههاسهههان عیهههبی از جاش بلند شهههد و با صههه

 .بتهم

 .فردین بی خیال نگاه گذرایی بهن انداخت

 تو یکی خته که یه دونه نابن رو بهت طلبکارم اما فعال کار مهم تری دارم، -
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 .باید نامزدم رو برسونم

 ..این بار محکم کیتم رو از دستن کشیدم

تو هیچ صههههنمی با هم نداریم این و تو مگزت فرو کن،  این قدر خودت رو نرسههههبون به من، من و -

 ...وگرنه

 .فردین سینه به سینه ام ایستاد

 کنی ها؟وگرنه چه غلوی می -

نیلو که تا اون موقع سهههاکت بود دسهههتم رو کشهههید و ملتمسهههانه گتت: ترنم تو رو خدا بیا بریم، من 

 .میلهی اکشن دیدم، دیگه مرفیتم تکی کافی صحنهامروز به اندازه

شدم رو به ساسان گتتم: آقا ساسان شما هم برید، خیلی همون طور که توسط نیلو کشیده می 

 .کنمممنون ازهمه چی، جبران می

کرد و این اصههههال برای دیدن بدجوری اذیتم می نگاه جمعیت که انگار داشههههتن فیلم سههههینمایی می 

 .که خبری ازش نبود فردین اهمیت نداشتر چون با پول دهن صاحب ملک و بسته بود

 .کنی چیزی رو جبران کنیتو غلط می  -

 .ساسان سری از روی تاسف برای فردین تکون داد

 .ری، احترام خودت رو نگه دارپسر داری کج می  -

 فردین سینه جلو داد و گتت: اگه نگه ندارم چی؟

 .ادمدستم رو از دست نیلو بیرون کشیدم و رفتم به سمت فردین و رخ به رخن ایست

 !اون وقت باید با ترنم اکبری رو به رو بشی، همین -

 .حرفم خیلی براش سنگین بود. به خاطر همین دستم رو محکم گرفت

شههه پا راه بیتت تا شههیر فهمت کنم که ترنم اکبری در مقابل نه انگار زبون خوش حالیت نمی  -

 .فردین اکبری هیره

ی من عقب گرد کرد و کالفه دستی یاره که با اشارهساسان اومد جلو تا دستم رو از دستن بیرون ب

 .به موهاش کشید و با برداشتن کتن زودتر از ما بیرون زد

 .تقال کردم دستم و از تو دستن در بیارم

 چته رم کردی؟ ول کن دستم رو دیونه -

 .های به خون نشسته نگاهم کردبا چشم 
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هات رو تو کنم که دندونم تضهههمین نمی ترنم حرف نزن، فقط حرف نزن که اگر صهههدات رو بشهههنو -

 .حلقت نریزم

 .شددستم داشت با فشار دستن له می 

 .گم ول کن خودم راهم رو بلدماه ول کن دیگه دستم رو شکوندین، می -

 .کشیدهمرنان من و دنبال خودش می

ون مردک تازه ذاشتی من این جوری آبرو ریزی کنم که العنتی حرف حالیت بود که نمی  د  اگه تو   -

به دوران رسهههیده واسهههم رَجَز بخونه، تو اگه آدم بودی وقتی صهههبح بهت اخوار داده بودم جدی می 

 .زدیگرفتی و من رو این جوری آتن نمی 

با تمام زورم سهههعی کردم دسهههتم رو از دسهههتن بیرون بکشهههم که باعج شهههد فشهههار بین تری رو به 

رو باز کنه و من رو هل بده داخلن و تمام  دسهههتم بیاره و در ماشهههین شهههاسهههی بلند مشهههکی رنگن

 .حرصن رو سر در ماشین خالی کنه

 .گردم، در و باز کنبا نشستنن سریع گتتم: من ماشین آوردم خودم برمی 

 .اش گذاشت و چند بار ماساژ دادای کشید و دستن رو روی شقیه فردین پوف کالفه 

 .تر از اینی بشم که هستم ترنم نکن، این کار رو با من نکن، نذار دیوونه -

جوابی ندادم که بعد مکج کوتاهی نتا عمیقی کشهههههید و ادامه داد: من دوسهههههتت دارم چرا نمی 

 خوای بتهمی؟

 .عاجزامه به صندلی تیکه دادم

بره، دوسهههههت داشهههههتنت این مدلیه وای به حال بقیه دوسهههههت داشهههههتن  یه طرف راه به جایی نمی -

 .چیزهات

 .و بست هاشبرای چند ثانیه چشم

 .تو بگو من چه کار کنم -

 .تر شده بود که جرات کردم حرفم و بزنمانگار آروم 

ولم کن بذار آزاد باشههههم، انقدر زاغ سههههیاه من رو چوب نزن، من اگه بخوام زیر و رو بکشههههم که تو  -

 .شهروحتم خبردار نمی

ودم هم باورم نمی دونسههت که خزدم، فردین یه چیزهایی رو راجع بم می قشههن  داشههتم بلوف می

 .شد
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پا بی خودی نه خودت رو نه من رو اذیت نکن، از این کارهات دسههههههت بردار، من اگه بخوام با  -

 .کنمکسی باشم که این جوری رفتار نمی 

 .عیبی به سمتم برگشت

 .کنی بخوای با کسی باشی تو غلط می -

 .ای کشیدمپوف کالفه

سههتقیم بهت گتتم که دلم حضههور هیچ مردی رو تو فردین گوش کردی من چی گتتم؟ من غیر م -

هاش با خواد، من یه مرد تو زندگیم دارم که مردونگین رو بهم ثابت کرده، با حمایت  زندگیم نمی

خوام تو زندگیم داشهههته باشهههم وگرنه  بودنن، من نه االن نه هیچ وقت دیگه مردی رو جز بابام نمی

 !کی بهتر از تو؟

 .لبخند تلخی زد

دونم اگر من تنها مرد روی زمین هم باشم تو بازم به من جواب ت رو مسخره کن، من که می خود -

  .دیمثبت نمی 

ات نمی کنم و نکردم،  دلجویانه گتتم: نه فردین به جون مامانم که عزیزترین فرد زندگیمه مسخره

ته بدون در گی دوسهههتم داری، هم تو زندگیت موفقی البشهههناسهههمت، هم میگم تو چون هم میمی

 .ن ر گرفتن اخالق گندت

 .کمی شیشه رو پایین داد

شههه تمام و کمال داشههته باشههمت که با نگاه هر بینی، کی می تو مال من باش اون روم رو هم می -

 .دمبی سر و پایی دلم نلرزه که فکر نکنم دارم از دستت می

 .کالفه نتا عمیقی کشیدم

 .رسه پا الکی زجرم ندهی گی حاال حاالها نم اون روزی که می -

دونم باید چه کار  فردین که آروم شده بود آروم زمزمه کرد. من رو به بن بست رسوندی، دیگه نمی

 .کنم

 .ی ماشین نگاهی به نیلو انداختمی دودی  پایین اومدهاز شیشه

 .هیری، االن فقط بذار برم -

 .ر پای دوستم علف سبز شدای به نیلو کردم و ادامه دادم: ببین زیبا دست اشاره

 .فردین نگاهی عیبی سمت نیلو انداخت

 .هاتهکشم از دست این رفیق به جهنم، هر چی بدبختی می  -
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 .هام و رو هم ساییدمدندون 

 .فردین قتل این در رو باز کن -

 .قتل در و زد، اومدم پیاده شم که صدام کرد

  ترنم؟ -

 کالفه گتتم: بله؟

 .چرخوند سرش رو کامل به سمتم

 .مراقب خودت باش، اگه حالت خوب نیست بده رفیقت بشینه -

 .لبخند نیمه جونی زدم

 .نه خوبم، نگران نباش -

 .به امیددیدار -

 .دستی براش تکون دادم

 .خداحافظ -

 .ای به نیلو کردم اشاره

 .خوادبشین نیلو که امروز دیگه اصال مرفیت ندارم، دلم فقط اتاقم رو می -

 .ی کردنوچ نوچ

 .کشی تقییر  اون زبونتهحقته، هر چی می  -

دونم چرا خودت با کسی که این جوری دوست داره کنی ولی نمیترنم تو عالم و آدم و نییحت می

دونی همین االن چه قدر برای صههاحب کافه پیاده شههده که صههداش در نیومد راه نمی آی، هیچ می 

 با اون همه قشقرقی که ما به پا کردیم؟

 .م رو روی پدال گاز فشار دادمپا

خوره، من راهم از شههماها جداسههت، بعدش دوسههت داشههتن پسههر جماعت به درد من یکی نمی  -

 خواست پیاده نشه مگه من گتتم بیاد دعوا راه بندازه؟ هم می

 .ای کشیدپوف کالفه

 .شهچی بگم؟ تو که حرف آدمیزاد حالیت نمی -

های خاموش خبر از خونه شههههههدم، اما سههههههکوت خونه و برق  اول نیلو رو رسههههههوندم بعد خودم راهی

ها باال رفتم، هنوز چند پله ای باال انداختم و یواش یواش از پلهحوصههههههله شههههههونهداد، بیتنهایم می
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ای کشههههیدم و راه رفته رو برگشههههتم و بدون تر نرفته بودم که تلتن خونه زن  خورد. پوف کالفهبین

 .تمنگاه به شماره، گوشی رو برداش

 بله بترمایید؟ -

 سالم، هیچ معلوم هست کجایی؟ -

 .صدای شاکی  بابام از دیر اومدنم بود

 سالم بابا، جانم؟ -

 .مثل همیشه سریع آروم شد

 .جونت بی بال، حاضر باش تا چند دقیقه دیگه فردین می آد دنبالت -

 یه کم دل دل کردم ولی آخر پرسیدم: برای چی؟

 .، خبر همیشگی رو رسوندهای خبرصداش مثل گوینده 

 .ها دعوتیمی عموت اینشام خونه -

 .کمی مکج کردم

 شه من نیام؟نمی  -

 .انگار حرفم به مذاقن خوش نیومد که اسمم و صدا زد

 ترنم؟ -

 .تسلیم نشدم

 .بابا به جون خودم اصال حسن نیست -

 .صدای بابام سرزنشگر شد

 ت تو جمع خانوادگی باشی؟حا داشتی تا االن بیرون باشی بعد حسن نیس -

 سریع پرسیدم: خب چرا زودتر زن  نزدید که دیگه خونه نیام؟

 .ای بابام نشون از پایان دادن به بحج کوچیک مون بودمکج چند ثانیه

رسه، مامانت کت و دامن مشکیت رو گذاشته رو تختت اون زود حاضر شو االن دیگه فردین می  -

 ...رو بموش و

 .داد که آیتون به صدا در اومدت ستارش می بابام همرنان داش

 .بابا من برم مثل این که فردین رسید، فعال -

 .تن صداش شاد شد

 .مراقب باشید، زود بیاید خداخافظ -
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ها باال تلتن رو سههر جاش گذاشههتم و به سههمت آیتون رفتم و در و باز کردم و خودم هم سههریع از پله

گشتم، بیا اصال تم حاال از فردا باید در به در دنبال وسایلم میرفتم. با دیدن اتاق مرتبم، ماتم گرف

 .گشتم که در اتاقم رو زده شدفردا چیه؟ از همین االن شروا شد، داشتم دنبال ساپورتم می

 .صدام رو بلند کردم

 بله؟ -

 .صدای بمن از پشت در اومد

 تونم بیام؟می  -

 .کشیده گتتم: نه خیر

 .ای به در زددوباره تقه

 .ی منت ر موندن ندارمترنم زود باش، من حوصله -

 .حال از پیدا کردن ساپورتم به شوخی گتتم: خب نمون، کی گتت بمونی؟ راه باز، جاده دارزخوش

ی خیلی چیزها می ذای که زد نشون دهندهکردم نتهمه که باهاش شوخی کردم ولی نعرهفکر نمی 

 .تونست باشه

 !لعنتی، لعنتی -

 .م مشتن و محکم به در کوبیدچند بار ه

 .اگه بگم نترسیدم دروغ محض بود اما منم شوخی رو کنار گذاشتم و صدام رو روی سرم انداختم

 جا چاله میدونه؟چته تو؟ فکر کردی این -

با تمون شهههدن حرفم در اتاقم با ضهههرب باز شهههد و فردین برزخی به سهههمتم هجوم آورد و داد زد: نه 

کنم، االن هم زود بیا گه یه کلمه دیگه حرف بزنی همین جا چالت میچاله میدون نیسهههههههت اما ا

 .پایین منت رم که اگر دیر کنی فکر نکنم دیگه بتونم دهنم رو پین عمو بسته نگه دارم

بعد هم در اتاق رو محکم بست و رفت. من هم تند مانتوم رو پوشیدم و شالم رو، رو سرم گذاشتم 

 .و پایین رفتم

باال انداخت و گتت: خوشههههههم می اد از هر کی نترسههههههی و احترام نذاری از عمو  با دیدنم ابرویی

 .دونی چه جوری باید بهن احترام بذاریترسی هم خوب میمی

جوابن رو ندادم و از خونه بیرون اومدم، حالم اصههههههال خوب نبودر دوباره تمن قلب گرفته بودم، 

 .شدمین جوری می همیشه همین بودم وقتی زیاد از حد فشار عیبی داشتم ا
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ی ماشین رو هم پایین دادم و یه جورایی بعد از نشستن تو ماشین صندلیم رو خوابوندم و شیشه

گار اون هم دیگه کم آورده بود چون آهن  مالیم  بی کالمی  یدمر ان به فردین دراز کشهههههه پشهههههههت 

 .کردگذاشته بود و بی حوصله رانندگی می

هام گرم خواب شهههده بودن که با صهههدای فردین بیدار  دونم چند دقیقه بود که چشهههمدرسهههت نمی 

 .شدم

 .میوه و شکالت رو بخور، رن  به رو نداریترنم بلند شو این آب  -

رسههههههیم اگه همین جوری بمونی هر دو باید جواب ای آروم شههههههد و باز ادامه داد: االن میچند ثانیه

 .پا بدیم

 .هام رو بستمتوجه بهن باز چشم بی

 .کبری گتت و ماشین رو یه گوشه پارک کرد و بازوم و گرفت و به زور نشوندتمفردین هللا ا

 .برای امروز بسه، ترنم انقدر با اعیاب من بازی نکن -

نیم نگاهی بهن کردم و سهههرم و پایین انداختم که کالفه شهههد و بازوم رو ول کرد و از ماشهههین پیاده 

 .وم زانو زدشدر با دور زدن ماشین در سمت من رو باز کرد و جل

 .ترنم ببینمت -

 .جوابن رو ندادم

 .این بار با تن صدایی بلند تر گتت: با توام ترنم

 :اش رو زیر چونم گذاشتباز هم سکوت کردم که این بار انگشت اشاره

 حالت خوبه؟ -

 .منت ر جوابم موند اما چیزی نشنید

ن جوری سههههههکوت نکن، بریم د  آخههه لعنتی یههه چیزی بگو، اصههههههال داد بزن، من رو بزن امهها ای -

  بیماریستان؟

هاش و آروم گتتم: نه خوبم، بیا بشههههین بریم االن  هام و دوختم به چشههههمآهی کشههههیدم و چشههههم 

 .شننگرانمون می

 .بلند شد ایستاد

 مومئنی خوبی؟ پا این رن  و روی پریدت برای چیه؟ -

 .ببینم به باال نگاه کردم تا بتونم با ارتباط چشمی تاثیر حرفم رو روش

 .چیزی نیست یه خرده تمن قلب دارم
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، خدایا من رو یادت هسههههت؟ انگار درد قلبم و احسههههاس کرد که رو به آسههههمون کرد و داد زد: خدایا

 .بینی چه جوری کم آوردم خودت کمکم کنمی

میوه رو از رو داشبورد برداشت و به  با کشیدن چند تا نتا عمیق یه کم آروم شدر شکالت و آب

 .گرفت و با لحن مالیمی گتت: بخور، بذار حالت جا بیادسمتم 

اش رو گذاشتم توی دهنم و با همون  های لرزون شکالت باز شده رو ازش گرفتم و یه تیکهبا دست

صههههدای آروم گتتم: انگار خودت هم به این شههههکالت و آب میوه نیاز داری، رن  و روت از من بدتر 

 .نباشه بهتر هم نیست

 .التی رو که به سمتن گرفته بودم رو کندیه تیکه از شک

قسهههم حضهههرت عباسهههت رو قبول کنم یا دم خروسهههت رو؟ از یه طرف باهام می جنگی که من رو  -

 .شیقبول نداری و جایی تو زندگیت ندارم از یه طرف هم مثل االن نگران حالم می 

 .تیکه شکالت رو توی دهنم چرخوندم

 .شه باز هم پسر عموی منیباالخره هر خیومتی که بین مون با -

 .نگاهن رو ازم گرفت آرزوش رو به زبون آورد

 ...تر از یهکاش بین -

 .حرفن رو قوع کردم

 .کنم باز شروا نکن، نذار دوباره همه چی تکرار شهفردین خواهن می  -

ام رو تموم کنم میوه  سری تکون داد و با دور زدن ماشین سر جاش نشست و کمی صبر کرد تا آب

 .بعد راه افتاد

با رسیدن به برجشون نتا  عمیقی کشیدم و به ناچار از ماشین پیاده شدمر فردین هم بالفاصله 

بعد از من پیاده شد و سوئیچ رو به نگهبان داد تا ماشینن رو پارک کنهر بعد خودش هم قدم من 

 .اومدام راه میشد و شونه به شونه 

 .به منزل درویشی ما خوش اومدید بانو -

 .ای شدیمسوار آسانسور شیشه 

 .برج بود اشون تو پنت هاوس ها اوضاشون مثل شما بود و خونه ی دروینکاش همه -

 .بلند خندید

 .ی اکبریه و بااین فقط مخیوس خانواده -
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کردم االنه شدم حا میمن هیچ وقت ترس از ارتتاا نداشتم ولی هر وقت سوار این آسانسور می

 .دار فانی و وداا بگمکه سقوط کنه و 

 .خورد از فکر بیرونم کشیددستی که جلوم تکون می

 .ترنم حواست کجاست؟ رسیدیم -

 .رفت، رفتماشون می ای زدم و دنبال فردین که به سمت خونه هل شده لبخند دست پاچه 

ون با باز شههههدن در و گذشههههتن ما از راهروی بزرگ و رسههههیدن به پذیرایی مجلل همه برای اسههههتقبالم

 .با مامان و بابام« داداش فردین»و فربد« خواهرفردین»بلند شدن.، عمو و زن عمو و فریبا

ام رو  پرسههههههی کردم و به زن عمو که رسههههههیدم تو بگلن کشههههههیدتم و گونهبا همه سههههههالم و احوال 

  زد گتت: خوبی ترنم جان؟ید و با لحن همیشگین که مهربونی توش موج میب*و*س

 .ملبخندی به مهربونین زد

 ممنون زن عمو جان، شما خوبی؟ -

 .به پشت سرم نگاهی انداخت

شهههم وقتی تو بشهههی عروسهههم و دسهههتت رو تو من هم خوبم خدا رو شهههکر، اما از این بهتر هم می -

 .دست پسرم ببینم

 .صدای فردین از پشت سرم بلند شد

 .مامان؟ فکر کنم شما به من قول داده بودی -

 .زن عمو سرش رو پایین انداخت

بینم انقدر تونم، وقتی میآره قول داده بودم که این بحج رو وسهههط نکشهههم اما مادر باور کن نمی -

 ...بهم می آید و تو دلت

 .حرفن توسط فردین قوع شد

 .مامان جان لوتا تموش کن -

 .بابام که کنار عموم بود تو بحثشون مداخله کرد

 خوای؟ یوون ما رو نمیچی رو تمومن کنه عمو جان؟ نکنه دیگه این دختر ش -

 :زد نگاه توبیخگری بهم کرد، فردین گتتدر همین حین که این حرف به اصوالح شوخی رو می 

ی ترنم احترام  نترمایید عمو، بحج من نخواسهههههتن ترنم نیسهههههت، من یاد گرفتم که به خواسهههههته -

 .بذارم و منت رش بمونم

 .بابام سری تکون داد
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 !که این طور -

 .به سمت مبل های مشکی و سلونتی برداشت و جمع رو مورد خواب قرار داد فردین قدمی رو

 .حاال چرا وایستادید؟ لوتا بشینید -

 .بعد هم خودش اول از همه رو یه مبل دو نتره نشست

 .هات رو عوض کن عزیزم عمو گتت: برو باال لباس بالتکلیف سر جام ایستاده بودم که زن

شههه برم رفت پرسههیدم: فریبا جون می  به سههمت آشههمزخونه می تشههکری کردم از فریبا که داشههت

 اتاقت؟

 فریبا چیزی رو به خدمتکار گتت و به سمتم برگشت

 .، اما چیزهتونی البته که می -

 ی چشمم پرسیدم چیه؟با ابروهام و اشاره

 .لبخند خجولی زد و یه کم سرخ و ستید شد

 .سعید تازه رسیده و خوابه -

 .چشمکی بهن زدم

 .باشه عزیزم ایرادی نداره -

هام رو حرصی رو  مونده بودم به فربد بگم یا نه که دیدم به سرعت نور از بگلم رد شد و من دندون

 .هم فشار دادم. صدایی از پشت سرم اومد

 .هم خواستی یه خرده استراحت کن تا شام حاضر بشه برو تو اتاق من، اگر -

 .سرم و پایین انداختم

 .عموممنون پسر  -

 .زدتو صداش خستگی موج می

 .قابل شما رو نداشت ترنم خانم -

برعکا خودش اتاقن مملو از آرامن بود. مخیههههوصهههها این که رن  نیلی  دیوار اتاق با سههههرمه ای 

ی وسهههط اتاق هارمونی قشهههنگی ایجاد کرده بود، مانتوم رو در آوردم و شهههالم رو هم از سهههرم قالیره

که پر از اُدکلن بود وایسههتادم و نگاهی کلی به اتاق مرتبن انداختم برداشههتم و جلوی میز توالتن 

 .و مشگول درست کردن موهام شدم. خواستم رژم رو تمدید کنم که صدای در مانع شد

 بله؟ -

 تونم بیام؟ترنم می -
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 .سریع مانتو شالم رو از رو زمین برداشتم و مرتب روی تختن گذاشتم

 .اره بیا -

هاش، من هم مشگول کارم شدم که بهم انداخت و رفت سمت کشوی لباس اومد داخل و یه نگاه

 .یه دفعه برگشت و صدام کرد

 ترنم؟ -

 .سر رژ رو باز کردم

 بله؟ -

 .نزدیکم شد

 شه خواهن کنم رژت رو تمدید نکنی؟می -

 .از تو آینه نگاهن کردم

 چرا؟ -

 :و گتت کمی به موهاش حالت داد

ر نزن دیگه، تو که االن هم رژ داری نمی خواد تو چشهههم باشهههی هم فربد هسهههت، هم سهههعید، دلم -

 ترش نکن، خب؟فقط پررن 

 :پوفی کشیدم و در رژ رو بستم و گتتم

 .رم پاییناز دست تو، من می  -

خواست رو برداشت و گتت: نه وایستا منم بیام با هایی رو که میهاش، لباساز توی کشوی لباس

 .هم بریم

 .ها رو هم روی تخت انداختهاش رو عوض کرد و اون یکی ن رفت و لباسبعد سمت حموم اتاق

 .حاال بریم -

 .از فردین من م و مقرراتی همرین شلختگی بعید بود

 .ای فردیناه اه خیلی شلخته-

 .لبخندی زد

 .نه همیشه، فقط االن چون عجله داشتم که نکنه بری -

 .یه جوری می گه حاال انگار کجا می خواستم برم ای تو به خدا،زدم زیر خنده و گتتم: دیونه 

 .هام قتل کرد و نجوا کرد نگاهن رو توی چشم
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ساله برای هر یه ثانیه کنار تو بودن و کنار تو  ۱۸آره خب بخند، خنده داره که مثل پسر بره های  -

 .قدم برداشتن حاضرم تموم دار و ندارم رو بدم

 .غرغر کردمهای پخن و پالش رفتم و به سمت لباس

ها رو تا کنم بعد بریم که اگر زن عمو ای بابا باز هم که فیلم هندین کردی، اصال وایستا من این -

گه ترنم زن زندگی نیست و دیگه من رو واسه پسر خل و گه تو عجله داشتی می بیاد اتاقت نمی 

 .گیره و اون وقت من هم تا آخر عمر بیخ رین بابام می مونمچلن نمی 

اش رو با هام کم کرد، خیلی آروم دو طرف صورتم رو گرفتر من ین لبخند شیرینی زد و فاصله فرد

های از حدقه بیرون زده داشههههتم نگاهن می کردم، با این حرکت من که هن  کرده بودم با چشههههم

 .یدب*و*ستر شد و به نرمی پیشونیم رو لبخندش پررن  

 .امم خورداین علل حساب باشه تا هر وقت که سندت به ن -

من که سهههرخ شهههده بودم سهههرم رو پایین انداختم و لبم رو به دندون کشهههیدم و خودم رو مشهههگول تا 

 .ی فردین بلند شهها نشون دادم که باعج شد صدای خندهکردن لباس 

 .عمرا کسی باور کنه تو بلدی این جوری سرخ و ستید شی -

 .با شنیدن حرفن لبم رو محکم تر به دندون گرفتم

 .کنن کار من بیراره ستبابا بسه داغون کردی بیراره رو، االن بریم پایین همه فکر می  خب -

 .با تموم شدن حرفن مشتی حواله بازوی مردونه ش کردم و با غضب گتتم: تو بی خود می کنی

 .بعد راه افتادم که جلوتر برمر دستم رو کشید و مجبورم کرد وایستم

 ور هم جمع شدیم؟دونی برای چی امشب دترنم می  -

 .سوالی نگاه ش کردم که خودش ادامه داد

 .خواستن برامون صیگه بخونن خواستن من و تو رو به هم محرم کنن، میچون می -

 .با چکیدن اولین قوره ی اشکم به آغوش کشیدتم

  هیا گریه نکن، چرا گریه؟-

رید بریده گتتم: هق هقم رو تو سههههههینن خته کردم و با صهههههههدای که به زور شههههههنیده می شهههههههد ب

 ...ا...ما...ام..ا...م..ن...من

 .فردین من رو از خودش جدا کرد

 !خوای، درسته؟اما تو من رو نمی  -
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ی نه تکون دادم که فردین ادامه داد: نترس ترنم من پیشهههتم من به خاطره تو پا سهههرم رو به نشهههونه

که من بخوام به زور به  گذاشههههتم رو دلم و جلوشههههون وایسههههتادم و گتتم ترنم جز چیزهایی نیسههههت

خوام چون ترنمی که روحن و قلبن با من دسههههههتن بیارم، من رو ببین من تو رو کمال و تمام می 

مونم، منت رتم  ها هم گتتم من منت رت مینباشههه از ن ر من جسههمن ارزشههی نداره، من به اون 

 .که تو قلبت راهم بدی

 .بعد اشک هام رو پاک کرد و خسته ادامه داد

 .ه ام نریزها رو تا وقتی که من زندینا -

ه ای رو مهمون ب*و*سدونم چوور آشوبه خدایا گناه بزرگیه اگه برای تشکر از دل صبورش که می 

 اش کنم؟ گونه

 .خیلی ممنونم ازت، خیلی زیاد -

 .دستن رو، رو قلبن گذاشت

 .ی قلبمون رو نداشت بانو قابل ملکه -

 .های فردین هم شدلبخندی زدم که باعج نقن بستن لبخند روی لب

وقتی رسهههیدیم پایین میز رو چیده بودن، با دیدن سهههعید پین قدم شهههدم و باهاش دسهههت دادم و 

سههالم و احوالمرسههی کردم و بعد رفتم کنار مامانم نشههسههتم و طبق معمول مامانم برام غذا کشههید و 

ری که کسههی نتهمه گتت: خدا خیر بده فردین رو وگرنه از امشههب یه چشههمم خون بود یه آروم جو

 .چشمم اشک

 .قاشقی از غذام خوردم و زیر گوش مامانم گتتم: آره، امشب زندگیم رو خرید

 .مامانم آه آرومی کشید

 .سمارمت به خدا فقط میرسه که ازت محاف ت کنم، حیف که زورم به بابات نمی  -

که اون طرف میز رو به روی مامانم و کنار فردین نشههههههسههههههته بود گتت: اوه ببین چه جیک تو  بابام

 .جیکن این مادر و دختر، خدا به خیر کنه

 .زن عمو لبخندی به روم زد

 .حسودی نکنید داداش حمید -

 .بابام کمی خورشت روی برنجن ریخت

ناز می  خواد دونم این دختر از زندگی چی میوهللا من دیگه نمی  - کنه، که برای فردین انقدر 

 ...دونم چرا فردینهمه راضی، مادر شوهر به این خوبی، من نمی 



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

45 

 

 .فردین وسط حرف بابام پرید

کنم دیگه این بحج رو ادامه ندید، ما توافق کرده بودیم که تا ترنم نخواد دیگه عمو خواهن می  -

 ها دیگه برای چیه؟حرف دونم اینراجع به این موضوا حرفی زده نشه، من نمی

 .عموم نگاهی به فردین انداخت

پسرجان ما فقط و فقط به خاطر خود شما اصرار به این وصلت داریمر شما جونید و پر خوا، ما  -

 .هم برای جلو گیری از خوای احتمالی، امروز با داداش تییمیم گرفتیم که بهم محرمتون کنیم

 .عمو نگاه کرد فردین دست از خوردن کشید و مستقیم به

 مگه از ما دوتا تا به حال خوایی سر زده که این تیمیم رو گرفتید؟ -

 .جوابن رو بابام داد

 .نه اگه دقت کنی بابات هم گتت خوای احتمالی-

 .ای آب نوشیدفردین جرعه

جالبه، شما به خوای احتمالی توجه داشتید اما یه درصد به این موضوا توجه نکردید که شاید  -

 از ما راضی نباشه، اصال شاید من راضی نباشم؟یکی 

عمو با پوزخند رو به فردین گتت: چرت نگو، مشههههههکل تو فقط ترنمه که اون هم پدرش بهتر از هر 

 .دونهکسی صالحن رو می 

 .بابا هم دست از غذا خوردن کشید

 .خونیم حق با داداشه بعد از شام صیگه رو می -

رو روی گلوم بود و سعی داشتم با ماساژش از حجم بگضم کم فردین نگاهی به من کرد که دستم 

ی داخلن های جمع شههههدههای پر از خواهن و اشههههکم رو نبندم تا از ریزش اشههههک کنم و چشههههم 

هام راهشون رو به پیدا کردن و تند جلوگیری کنم اما ناموفق بودم و با یه پلک زدن کوچیک اشک 

 .تند رو گونه ام غلتیدن

 .رو صندلین بلند شد فردین عیبی از

کنم که تک تموش کنید این بحج مزخرف رو که اگر یه قوره دیگه اشک ترنم رو ببینم کاری می  -

 .تکتون بدتر ازش گریه کنید

 .هات رو بموش بریمبعد رو کرد به من و گتت: پاشو لباس 

 .با بگض از جام بلند شدم که بابام هم بلند شد

 .یه نامحرمکجا به سالمتی؟ اون هم با  -
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با نشهههسهههتن من، فردین بدتر قاطی کرد و رو به بابام گتت: من نامحرم خیلی بهتر از شهههمای محرم 

کنم و راضی نیستم به چیزی که دوست نداره یا شرایون رو نداره مجبورش کنم حتی درکن می

 .اگه به صالحن باشه

 .بعد نگاه تندی به من کرد

 .ستهها نشکتر از این حرمت پاشو تا بین-

 .دوباره بلند شدم که این بار عمو بلند شد اومد نزدیکم و دستم رو گرفت

 .خوای با فردین بری باید قانونی بری نه به عنوان پسر عمو، دختر عمواگه می  -

 .عمو هممون رو به صرف شما دعوت کردزن

 .تو رو خدا بشینید غذاتون رو بخورید -

 .و عموت معذرت خواهی کن و بشین سر میز شامت رو بخور بعد رو به فردین ادامه داد: از پدرت

 .فردین صندلین و به داخل میز هل داد

من کار اشههههههتباهی نکردم که بخوام معذرت خواهی کنم، من از حق طبیعی خودم و ترنم دفاا  -

 .کردم

 .بعد نگاهی به من انداخت

 نمی آی؟ -

فردین برداشتم که صدای بابام مانع از دستم رو از دست عمو جدا کردم و چند قدمی رو به طرف 

 .ادامه دادنن شد

 .ری برو ولی بدون دیگه برگشتنی واست وجود ندارهمی  -

 .های اشکی از جاش بلند شدمامانم با چشم 

 .گردهام رو این قدر اذیت نکن، بذار بره یه خرده که آروم شد برمی حمید تو رو خدا بره -

 ه زده بود قرس نبود رو به من پرسید: مگه نه ترنم؟بعد انگار ته دلن از حرفی ک

 .هام رو پاک کردم با پشت دست اشک

 .فردین تو رو خدا من رو فقط به خونه برسون -

 .مامانم لبخند کم رنگی زد

 .داریالهی من فدات بشم که بازم حرمت نگه می -

و با دو خودم رو به اتاق فردین ها هم تشههههههکر کردم  رو به مامانم لبخند دردناکی زدم و از عمو این

 .هام رو پوشیدم و از ساختمون بیرون زدمرسوندم و لباس
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ام شههدت گرفته و هق می زدم که فردین با بوقی که زد خواسههت بشههینمر  با برخورد هوای آزاد گریه

 .تو ماشین

 .سکوت سنگینی حکم فرما بود و هیچ کدوم میلی به شکستنن نداشتیم

 .ن اومدم پیاده بشم که گتت: مراقب خودت باشبا ترمز شدید فردی

 .کمی مکج کردم و بعد آروم گتتم: باشه، ممنون بابت همه چی

در خانه رو باز کردم و مسههههههتقیم به سههههههمت اتاقم دویدم و با پرت کردن کیتم رو تخت با همون 

می که کرد، کهام زیر دوش آب سههههرد رفتم، شههههاید این تنها چیزی بود که همیشههههه آرومم میلباس

هام رو در آوردم و خودم رو شههههسههههتم و حوله پیچ به سههههمت تختم رفتم و پتوم رو آروم شههههدم لباس

شهههد تمام ذهنم درگیر اتتاق امشهههب و حرف های کشهههیدم روم و سهههعی کردم بخوابم اما واقعا نمی 

 .های فردین بودبابام و حمایت 

 !نی نبود که االن هستشد منم دوستن داشته باشم! کاش هیچ وقت زندگیم ایکاش می 

 .های ذهنم بودم که صدای در اتاق به خودم آوردتمهنوز درگیر ای کاش 

خواست مخیوصا بابام رو، به خاطر همین جوابی ندادم که بره، دلم صحبت با هیچ کا رو نمی 

 .باز چند ضربه دیگه به در خورد و به دنبالن صدای مامانم که از بگض می لرزید بلند شد

دونم خواب ؟ دختر مامان؟ بیا در رو باز کن بذار ببینمت دلم آروم بگیره، بیا مامان جان می ترنم -

 .نیستی

 .با سرفه ای صدام رو صاف کردم

 .خواد تنها باشم بینمت االن دلم میمامان برو فردا می  -

حمید با جیگر  مامان قربونت بره که چهارده ساله تنهایی، به خدا با بابات دعوا کردمر گتتم نکن -

ام این جوری تا نکن که دیگه تحمل از دست دادن این یکی رو ندارم، گتتم بذار خودش راه گوشه 

 .بینی با این که هنوز عاشقتمزندگین رو پیدا کنه، اذیتن نکن و گرنه من رو دیگه نمی 

ین خودم و ای سهههههکوت کرد ولی باز ادامه داد: ترنم من امشهههههب برای اولین بار حرمت بچند لح ه

 .گذرمبابات رو شکستم و گتتم اگر بخواد از تو به خاطر صالحت بگذره منم ازش می

بعد انگار پشت در نشست و هق هقن بلند شد، دیگه دلم طاقت نیاورد و در رو باز کردم و خودم 

 .رو تو بگلن پرت کردم

نیسههت که با گریه  های به رن  شههبتکنی آخه؟ حیف این چشههم ترنم فدات بشههه چرا گریه می -

 خیسشون کنی؟
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کنم تا شههههههاید دل بابا کنم چون کاری از دسههههههتم بر نمی آد که برات انجام بدم، گریه میگریه می -

زنه که حمیدت نرم بشههه و انقدر میههر به ازدواج تو با فردین نباشههه یه جوری از صههالحت حرف می

گم یه جوری با ترنم برخورد نکن که انگار ت کنه فردینه، میتونه خوشهههههبختانگار تنها مردی که می

ام هنوز به بیسههت و یکم نرسههیدهر گتتم بهن فرصههت بده شههاید بخواد سههن رد کرده طتلک بره 

خودش طعم عشههههههق رو مزه مزه کنه همون طور که من و تو تجربه کردیم و به خاطرش از خانواده 

گذرم، بهن گتتم فکرهات رو کن که ازت می هامون گذشههههههتیم، گتتم فرصهههههههت بده که اگر ندی

دونی چهارده ساله که دیگه مثل سابق صبر و تحمل ندارم پا نذار از تو و این زندگی خودتم می 

 .ببرم

 .حاال دیگه هر دو هق می زدیم و سعی در آروم کردن هم داشتیم که بابام اومد

 .بسه دیگه تموش کنید -

 .امانم گتت: باشه، قبولبعد پوف کالفه ای کشید و رو به م

 .هاش رو پاک کرد و یه خرده از من فاصله گرفتمامانم اشک 

 ...کدوم قسمتن رو قبول کردی؟ گذشتنم یا -

 .بابام دستی به صورتن کشید

 .گذرم، خردم نکن نذار فکر کنم خیلی وقته که گذشتیفرشته نگو، این قدر نگو ازت می -

نگذشههههتم تا به حال، تا به امشههههبم این حرف رو نزده  -ایسههههتاد. مامانم بلند شههههد و رخ به رخ بابام 

اش و تر از نگرانی تو برای آیندهفهمی دلیلم محکمبودم اما خودت به دخترت یه نگاه بندازی می 

کنم چون خردت نکردم فقط سههههههعی دارم بههها عشههههههقم گی دارم خردت میاون وقهههت دیگهههه نمی

اش رو ببینی تا بتهمی که چرا یای کوچیک دخترونههات رو، رو به دخترت باز کنم تا دنچشههههههم

 .ای بهت نگرفتمترین خردهچهارده ساله با وجود اون اتتاق حتی کوچیک

 .هاش رو بستبابام با درد چشم

 .گرفتی که االن حرفی برای گتتن داشتم کاش می -

 .هاش رو پاک کردی آستین مانتوش اشکمامانم با گوشه 

اومد اما سر این قضیه خودت یه ون قضیه تو مقیر نبودی و کاری ازت بر نمی نگرفتم چون تو ا -

 طرف ماجرایی، نگتتی کدومن قبوله؟

با تموم شدن حرف مامانم، بابام قدمی رو به جلو برداشت و فاصله ی بینشون رو پر کرد و مامانم 

 .رو به آغوش کشید
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گذرم، از دنیام که فقط تو ام اما از تو نمیرانهگذرم از همه چیزر از صهههالح دخترم، از نگرانی پدمی -

 .گذرمتوشی و دخترم نمی

های مامان و بابام بدجوری احسههاسههاتم به غلیان افتاده بود و با دیدن این صههحنه و شههنیدن حرف 

هام و مامانم هم اون یکی دسههتم رو گرفت و بلندم کردن داشههتم زار می زدم که بابام یکی از دسههت

 .غوش کشیدنم،حاال سه تایی هم دیگه رو بگل کرده بودیمو دوتایی به آ

 .کردید، بسه سرم ترکیدمادر و دختر عجب کولی بودید و رو نمی -

 .مامانم خودش رو ازمون جدا کرد و دست به کمر زد

 گی کولی؟چی؟ به ما می -

که مامانم حاال من و بابام متعجب به حساسیت شدید مامانم نسبت به این کلمه نگاه می کردیم 

 .نیشگونی از بازوی بابام گرفت

 .حمید بگو با ما نبودی، زود باش بگو -

 شنوی؟شنوم؟ ترنم تو چیزی میبعد مکج کوتاهی کرد و ادامه داد: چرا چیزی نمی

لبخندی به مامانم زدم و نوچی کردم که باعج شد فشار دست مامانم رو بازوی بابام بیشتر بشه و 

 .کنم عیبی نشونن بده گتت: حمید بگو وگرنه گوشتت رو می با صدایی که سعی داشت

 .گمبابام سرش رو به عقب پرت کرد و با قهقه گتت: نمید

 .مامانم حرصی به بابام نگاه کرد و بعد به من اشاره داد

 .بار مامانم قهقه زدمنم که کارم رو خوب بلد بودم اون یکی بازوش رو به دندون گرفتم که این

 گی؟ا هنوزم نمیببینم آق -

 :بابام نگاهی به هردومون انداخت

 .خوریدنه بابا شما اصال به کولی نمی -

 .مامانم خوشحال از پیروزیمون بشکنی زد و با چشمک به من گتت که وقت جیم شدنه

 .تو یه حرکت سریع با مامانم پریدیم تو اتاق من و در رو قتل کردم

 .ایول اینه، بزن قدش -

 .یدم که مامانم نگاهی بهم کردب*و*ساش رو محکم زدم قدش و گونه

 تو چرا حوله پیری؟ مگه لباس نداری؟ -

 .کنایه اش به کشو و کمد پر از لباسم بود

 .چرا دارم اما حسن نبود -
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 .رو تختم نشست

ی خواسهههته اتم بشهههکافه پاشهههو یه چی بموش که حوصهههلهگه حسهههن نبود انگار مییه جوری می -

 .پرستاری ندارم

 .رو گذاشتم رو چشمم و گتتم: ای به روی چشم دستم

هام رو پوشههههیدم و به سههههمت تختم که مامانم روش خوابیده بود رفتم که باز صههههدای در اتاق لباس

 .اومد

 بله بابا؟-

 .بابام رو در ضرب گرفته بود

 .ترنم بیا در رو باز کن بذار بیام تو -

 .مامانم رو تخت دراز کشید

 .شه با ختم من و ترنمآی تو این اتاق چون اومدنت میادف می نخیر آقا شما امشب نمی -

 زنی؟بابام دست از در زدن برداشت و با لحن شاکی گتت: خدا نکنه این چه حرفیه که می 

بعد من رو مخاطب قرار داد و ادامه داد: ترنم بابا بیا این در رو باز کن به جون بقال سههههههر کوچمون 

 .برهمن بدون خانمم خوابم نمیفهمید کاریتون ندارم چرا نمی

 .مامانم ریز خندید

 .خوام پبن دخترم باشماما من امشب می  -

 .بابام حرصی لگدی به در زد

 .خوابیم که شما هم پین دخترت باشیعجب گیری افتادیم، خب ایراد نداره سه تایی می -

 .بعد با صدای ضعیف تری گتت: انگار تحته است

 .نزدیک در شدم

 .ن شنیدم چی گتتیدبابا خا -

 .گتتمخواستم نشنوی که نمیمن هم گتتم که بشنوی دیگه اگر می -

 .مامانم اشاره داد که در و باز کنم

در و باز کردم و بابام اومد داخل و رو به ما که حاال رو تخت نشههسههته بودیم بازوهاش رو نشههون داد 

 ...ه شیر توی باغ وحشید از باها ندارید بیشتر شبیو گتت: خدایی شما هیچ نسبتی با کولی

 مامانم حرفن رو قوع کرد و خودش ادامه داد: از با که قوییم مگه نه ترنم؟

 .خندیدم و گتتم: بله چه جورم
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 .بابام هم اومد رو تخت نشست

 .هاتون رو باز کنمبدید من براتون پمسی  -

 .. خوابیدیمبعد از یه خرده سر به سر گذاشتن هم دیگه باالخره سه تایی رو تختم

تر از حد معمول ساخته شده بود آخه خیلی خوب می تخت دو نتره ای که به ستارش بابام بزرگ

 زنم تو خواب درجه ای می ۳۶۰خوابم و چرخن 

ای کشیدم و به ساعت خوشگلم که درست رو به روی تختم بود نگاهی انداختم و با دیدن خمیازه 

داد مگزم سهههوت کشهههید و با خودم فکر کردم دیروز یکی از  هاش که دو بامداد رو نشهههون می عقربه

بلند ترین روزای زندگیم رو پشت سر گذاشته بودم با گتتن شب بخیری به مامان و بابام که حال 

بینشههههون خوابیده بودم خیره به سههههقف اتاقم موهام رو، رو بالشههههتم پخن کردم و آرزو کردم کاش 

دادن تا کسی رو داریم براش آوردن و به ما یاد می می  ی دعواها این صمیمیت رو با خودشونهمه

ها این مسهههههههائل رو به موقع درک ارزش و احترام قائل باشههههههیم نه بعد از مرگن، کاش ما ایرانی

شهههدیم، کاش من زودتر خوابم ببره تا از این بیشهههتر کردیم تا به مرده پرسهههت بودن معروف نمیمی

 .چرت و پرت سر هم نکردم

هام اتوماتیک وار بسهههته شهههدن و به خواب عمیقی فرو ای کشهههیدم که به دنبالن چشهههمباز خمیازه

 .رفتم

صبح با صدای رو مخ زن  گوشههههههیم بیدار شدم و تلوتلو خوران رفههههههتم سمت میزم و برداشتمن و 

 کشیدم جواب دادم: سالم، بله؟بدون نگههاه به شماره در حالی که خمیازه می

 .خیلی برام آشنا بودصدای جیغ مانند اون طرف خط 

 هیچ معلوم هست تو کجایی؟ -

 آ...نیلو تویی؟ -

 ی توان، چرا نیومدی دانشگاه؟ های دل خهستهپه نه په عاشق-

 .ای دیگه کشیدمخمیازه

 دانشگاه برای چی؟ -

 .وای ترنم تو حالت خوبه؟ -

 .از پشت گوشی براش چشم غره رفتم

 دی حال من رو بمرسی؟ی سحری زن  ز آره، معلومه که خوبم کله-

 .ی سحر چیه؟ ساعت یک و نیمه دختربسم هللا باز که جنی شدی تو، کله-
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 .درکن برام دور از تیور بود

 دروغ؟ -

 نیلو با صدایی مومئن گتت: دروغم چیه؟می آی یا نه؟

 .قدمی برداشتم و روی میز نشستم

 مگه کالس داریم؟ -

 .خورهقشن  معلوم بود داره حرس می

ش رو تونه بیاد به جاش کالسادت نیسههههت اسههههتاد نبی گتت دوشههههنبه سههههمینار داره و نمی آره ی-

 کنه؟امروز بر گزار می

 .سرم و خاروندم

 چرا یادم نمی آد من؟ حاال چند تا چند کالس؟-

 .با که خنگی، یکی دو تا چهار ونیم یکی هم چهار و چهل و پنج تا هتت-

 .پا رو پا انداختم

 اوه مگه جنگه؟ -

 نه نیست می آی یا نه؟ -

 از رو میز پایین پریدم و گتتم: آره می آم، بیام دنبالت؟

 .نه من دانشگاهم-

 .تن صدام به خاطر تعجبم باال رفت

 !دانشگاه؟ -

 .آره ساسان اومد دنبالم اول رفتیم ناهار بعد هم اومدیم دانشگاه -

 .ومسوتی زدم و گتتم: به به چشمم روشن خانم، چیزهای جدید می شن

 .الکی جو نده، برو حاضر شو که دیر نکنی -

 .باشه پا می بینمت -

 .زود بیا -

گوشی رو روی کاناپه پرت کردم و رفتم به سمت دستشویی و بعد از شستن صورتم نشستم جلوی 

ای و بینی خوش فرمم  های کشهههیده و درشهههتم و لبای قلوهآینه و یه آراین مالیم چاشهههنی چشهههم 

مشکیم و برداشتن سویرم با دو رفتم پایین و از مامانم خداحاف ی کردم و به  کردم و با زدن تیپ

 .سمت دانشگاه راه افتادم
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دوتا پشهت هم و »وقتی رسهیدم نیلو رو دیدم که داشهت می اومد بیرون که با زدن بوق مخیهوصهم 

نگاهن رو کشهههههیدم سهههههمت خودم، نیلو با این حرکتم سهههههری از روی تاسهههههف تکون داد و «یه تکی

 .ستاد تا پیشن برمای

با پارک کردن ماشههینم، کیتم رو از صههندلی بگل دسههتم برداشههتم و همون جور نشههسههته روی شههونم 

 .میزونن کردم و تو آینه به خودم لبخند زدم و مومئن از خوبی ماهرم، به سمت نیلو پرواز کردم

کرد قرن هاسهههت د ید فکر می دونسهههت یا ما رو می جوری هم رو بگل کرده بودیم که هر کا نمی

 .هم رو ندیدیم

 .بسه بابا ختم کردی -

 .آروم در گوشن زمزمه کردم

 اتم؟ هیا، فکر کردی دلم برات شده یا کشته مرده -

 :نیلو که قضیه رو فهمیده بود پرسید

 باز کی داره می آد؟ -

 .آروم گتتم: همون دختره دیگه

کنه گاهی هم ، گاهی با انیشتن برابری میدونم چرا این آی کیوی نیلو این قدر نوسان دارهمن نمی

 .مثل االن با جلبک کف دریا مو نمی زنه

 کدوم دختره؟ -

 .گم دیگهحرصی گتتم: وای آی کیو نگار رو می

 .ریز خندید

 ی نرسبم باهاشه؟إ؟ اون پسره -

 :یدمب*و*سی هم و گونه

بود که بهم پیشههنهاد داه  ی پینآره همرین هم دسههتن رو گرفته که انگار نه انگار همین هتته -

 .بود

  :نیلو تو همون حالت آروم پرسید

 نگامون می کنن؟ -

 .هام گتتم: آره بدون تکون خوردن لب

 .پا داشته باش -

  :به دنبال حرفن خودش رو ازم جدا کرد و بلند گتت
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 !حالم که باالخره تو هم قاطی ما شدیوای ترنم چقدر خوش-

  :چشمکی که زد قضیه رو گرفتم و گتتم گن  به نیلو نگاه کردم که با

 !دونی چه پسر گلیه کهوای نیلو آخه نمی  -

ها نیسههت که امروز عاشههق نیلو با همون تن صههدا ادامه داد: من که گتتم با بقیه فرق داره و از اون 

 .بشه و فردا فارق

دیم زیر خنده که هاش رو تند تر کرد، با دور شهههدنشهههون دوتایی ز به وضهههوح رن  بهزاد پرید و قدم 

 نیلو پرسید: راستی اسم آقاتون رو نگتتی؟

 .ام داشتم گتتم: خورزو جونم دیگه من همرنان که سعی در کنترل خنده

 «.خورزوخان یه شخییت خیالیه»

 .نیلو دست رو شکمن گذاشت

 وای نترکی تو، یه لح ه همرین بگلم کردی که گتتم یا باز دیونه شههههههدی یا آخرای عمرته اومدی -

 .حاللیت بگیری

 .با کیتم محکم تو سرش کوبیدم

 .هیا شو ببینم من تا حلوای تو رو نخورم که بار ستر نمی بندم -

 .سرش و ماساژ داد

ره، خوبه من هم یکی بزنم که اون هیکل باربیت قناس بشهههههکنه اون دسهههههتت که انقدر هرز می  -

 شه؟

 .خندیدم

 تونستی بزن؟-

میشههههههه ردیف یکی مونده به آخر نشههههههسههههههتم و کیتم رو، رو بعد دویدم به سههههههمت کالس و مثل ه

 .صندلی بگل گذاشتم تا مثال برای نیلو جا گرفته باشم

ها من که سرم تو گوشیم بود هین بلندی کشیدم که حواس اکثرشون به سمتم با اومدن اکثر بره 

 .سوندیمونجلب شد و سوالی نگاهم کردن، نیلو که از همه کم طاقت تر بود گتت: چه مرگته؟ تر 

 .لبخند دندون نمایی زدم

 .رفت که برای این پنج شنبه دعوتتون کنم باغمونآخه داشت یادم می  -

 باز نیلو پرسید: باغتون؟ برای چی؟

 .با سر گتتم آره و ادامه دادم
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 .یه مهمونی کوچیک گرفتم گتتم دور هم باشیم -

لو حلقه زدن بودن و کنجکاو شهههههنیدن انگار موفق شهههههده بودم بره ها رو جذب کنم که دور من و نی

 ی حرفم بودنرادامه

بهزاد و نگار که تازه اومده بودن داخل کالس وقتی دیدن بره ها دور ما جمع شهههههههدن پرسههههههیدن: 

 چیزی شده؟

 .یکی از پسرها گتت: آره داداش بیا که پنج شنبه یه مهمونی تو  افتادیم

 !گتت: به سالمتی، خبریه؟ بهزاد که حاال قاطی جمع بره ها شده بود رو به من

 .ی خاکی نشون دادمچشمکی ریز به نیلو زدم و خودم رو خون سردترین آدم روی کره

  مثال چه خبری؟ -

 .بهزاد که معلوم بود توقع این سوال رو نداشت کامال هول کرده بود

 دونم، نامزدی، عروسی، تولدی، چیزی دیگه؟نمی -

ها شههههههما رو  و رو به بهزاد گتت: آقا بهزاد ما که تو اون مراسههههههم بار نیلو لبخند دندون نمایی زداین

 !کنیمدعوت نمی

 :بهزاد کالفه گتت

 تعجب من هم از همین بود، پا یکی بگه موضوا دقیقا چیه؟ -

ی تایید حرفن سههههههر تکون دادن و من هم برای کن پیدا نکردن موضههههههوا بره ها هم به نشههههههونه

 .شه گتت یه دورهمی تو ارتی نیست، میگتتم: یه مهمونی شبیه پارتی اما پ

 .ای بهم رفتنیلو چشم غره

های این یه لول گه، مهمونیگه پارتی نیسهت ولی چرت می  دونید ترنم همیشهه میشهما که می  -

 .هاشه ی مهمونیتر از پارتیه، ماشاا...همه آزادن و با پارتنر و نوشیدنی هم که اصال پایه اون طرف

طوری نیسهههت که بره ها شهههروا کردن به سهههوت و ن نیلو اومدم بگم نه اینبه محض سهههاکت شهههد

دست و جیغ زدن، منم مثل عالمت سوال نگاهشون می کردم که یکی از بره ها گتت: به ن رتون 

شهههه؟ آخه نیم سهههاعت که ما این جایم ولی از اسهههتاد خبری نیسهههت، من هنوز کالس تشهههکیل می

 .گم پاشید بریممی

ها بلند شهههده بود که در کالس باز وت و دسهههت همراه ایول ایول چند تا از برهباز همون بسهههاط سههه

شههد و اسههتاد کریمی به جای اسههتاد نبی وارد کالس شههد و یه نگاه کلی به جمعمون که تقریبا همه 

 .سر پا بودیم و با دیدن استاد خشکمون زده بود کرد و گتت: سالم لوتا بشینید
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 .ن کشیدی پوچی به بیروما رو از خلسه 

دونیم االن با شههما کالس نداریم فکر یکی از پسههرها گتت: ببخشههید اسههتاد تا اون جایی که ما می 

 !کنم اشتباه اومدید

 .ای رنگن رو روی میزش گذاشتاستاد کیتن چرم قهوه 

به آقا امیر گل گالب که طبق معمول زبون جمع شده، آره درسته با من کالس نداشتید اما بنا به  -

شههههخیههههی اسههههتاد نبی نتونسههههتن بیان و به من زن  زدن و گتتن اگر زحمتی نیسههههت جای  دالیل

 .ایشون بیام و چند ساعتی رو در خدمت شما عزیزان باشم

 .امیر بشکنی زد

 .چه بهتر ما که از خدامونه با استاد. باحالی مثل شما کالس داشته باشیم -

 بعد رو به جمع ادامه داد: مگه نه دوستان؟

  .رو تایید کردیم همگی حرفن

 .وای چه خوب شد که این اومد سر کالس -

 :سری تکون دادم و گتتم

گن دوما شههما اگه یادت باشههه قول دادی یه چند مدتی رو به کا نیلو خانم اوال این به اشههیا می -

 .ای بدون فکر کردن به این آقا فرصت بدیدیگه 

 .خندی زدنیلو نین

ما نگتتم که حتما بعد از تموم شهههههههدن تتم فرصهههههههت می گی این، آره گخودت هم که می - دم ا

ی منم فرصتن ن رم اوکیه، اصال شاید تا اون موقع در رحمت خدا باز شد و یه نگاه به دل بیراره 

 شه؟انداخت، یعنی می 

 !بعد آروم زمزمه کرد: کاش بشه

 .سری از روی تاسف تکون دادم

 .این جمع کن خودت رو نیلو -

 .ام تن  کردهاش رو بر چشم

  تونی از تیکه کالم من استتاده کنی؟ چته امروز دور برداشتی؟ اصال کی گتته می -

 .چپ چپ نگاش کردم که خودش مشگول درس گوش دادن نشون داد

بعد از چند دقیقه که حسههابی حوصههلم سههر رفته بود یه کاغذ پرت شههد رو کیتم که برداشههتم بازش 

 .کردم
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 «احال کالسهای باز طرف جمعی از بره»

 !پین خودم گتتم: اه اه چه از خود راضی

 «شه اگه استاد رو هم دعوت کنیترنم خیلی خوب می»

 شد که من می خواستم، مومئن بودم اگر خودم مستقیم به استاد میدرست داشت همونی می 

ز فکرم افته، اکردم که این برگه دسههههههتن بی کرد که بیاد پا باید کاری می  گتتم عمرا قبول می

 :هام نقن بست که سریع قورتن دادم و در جوابشون نوشتملبخند خبیثی رو لب 

از طرف ترنم برای جمعی از دوسهتان بی حال، شهرمنده دوسهتان اما فکر نکنم اسهتاد تمایلی برای »

 «.شرکت تو مهمونی من داشته باشن

م که خداروشهههکر زیاد کاغذ رو پرت کردم به همون سهههمتی که اومده بود و منت ر جواب شهههون شهههد

 .طوالنی نشد

 «.ترنم اذیت نکن معلوم که استاد پایه است و می آد»

اما این ن ر شههماسههت نه من، به ن ر من که اسههتاد خیلی هم خشههک مذهبه و اصههال »جواب دادم:

 «.هم پایه نیست فکر نکنم از مهمونی منم خوشن بیاد

قه نکشههیده دوباره کاغذ به طرفم پرت شههدر ها که به دقیبعد دوباره کاغذ رو پرت کردم سههمت بره

 .بازش کردم و خوندم

 «.کنیمترنم تو بگو اگر استاد قبول نکرد پای ما، ما راضین می»

 :باز نوشتم

 «.ن رم منتیه چون اگر استاد قبول نکنه برای من خیلی بد می شه»

ا رو دیده و االن هم ها که اسهههتاد با صهههدایی که معلوم بود از اول ماجر  اومدم پرت کنم سهههمت بره

حسهههابی از دسهههتمون شهههاکیه گتت: خانم اکبری لوتا یا تشهههریف ببرید بیرون یا کاغذ رو بیارید و 

 .تحویل من بدید

 .کردنها برگشته بودن داشتن من رو نگاه میاکثر بره

 .نیلو آب دهنن و با صدا قورت داد

 .ترنم ندی ها برو بیرون خودم بعد بهت درس رو توضیح میدم -

ها کردم و وسههایلم رو جمع کردم و نامه رو هم تو مشههتم مراله کردم و به سههمت در  یه نگاه به بره

 .راه افتادم
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خانم اکبری شههههانا آوردید که این کالس متعلق به من نیسههههت و من االن حکم مهمون رو دارم  -

 .رو تحویل بدید ذارم برگردید و بشینید اما قبلن اون کاغذکنم و می  بنابراین بهتون لوف می

ای تو کالس بلند شههد که صههدای اما اسههتاد گتتن من، اون وسههط به سههختی قابل تشههخیک همهمه

 .بود

اسههههههتاد اخم کم رنگی کرد و رو به بره ها گتت: آروم لوتا بذارید ببینم موضههههههوا چیه که از درس 

 .براتون جالب تره

نبی صههحبت کنم و باعج بشههم این  بعد رو به من ادامه داد: شههما که دوسههت ندارید من با اسههتاد

 درس رو حذف کنید؟

خودم رو ناراحت نشههون دادم و با سههری افتاده کاغذ رو به دسههت اسههتاد سههمردم و با لبخند پنهونم 

 .دوباره برگشتم و سر جام نشستم

 .استاد برگه رو با دقت خوند

 ی مهمونی چیه که حاضر به حضور من نیستید؟خانم اکبری قضیه  -

 .ی تعجب درشت کردمرو به نشونههام چشم

 استاد من کی گتتم مایل به حضورتون نیستم؟-

اسههههتاد صههههندلین رو کشههههید و درسههههت رو به روی ردیتی که من نشههههسههههته بودم گذاشههههت و روش 

 .نشست

 .دنهاتون که این جوری نشون می نوشته  -

 .با بند کیتم بازی کردم

دوسههت ندارید تو مهمونی من باشههید اون جوری  من فقط چون فکر کردم شههما با ما فرق دارید و -

 .نوشتم

 :صبا گتت

 اومدید؟کرد به دعوتتون االن می حاال استاد اگر ترنم تو اون برگه موافقت می  -

 .استاد نگاهی به سمت صبا انداخت

 ...معلومه که نه -

 .ها رو مخاطب قرار دادموسط حرفن پریدم و بره

 شه؟ط باعج ضایع شدن من می دیدید گتتم دعوت از ایشون فق -

 .هاش و تکه گاهن قرار داداستاد بلند شد و رفت پشت صندلین ایستاد و دست 
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ترم هم االن حکم اسههههتادتون رو ذارید منی که هم ازتون بزرگ خانم اکبری خیلی زشههههته که نمی  -

 .دارم حرفم رو تموم کنم که بعد شما راجع بهن شروا به فتوا دادن کنید

 .استاد بود ولی من هم آدم کم آوردن نبودمحق با 

 اما اسههتاد من فکر کردم شههما حرفتون رو کامل زدید که شههروا به صههحبت کردم وگرنه خوب می -

ترم و اسههتادم ارزش زیادی قائلم اگر هم حرفی رو دلم مونده باشههه تو دانشههگاه دونید که برای بزرگ

ذارم برای محوطه ی خارج از دانشگاه، االن هم ی زنم چون براش احترام قائلم پا حرفم رو منمی 

 .دمتونید حرفتون رو کامل کنید و من دیگه تا شما اجازه ندید فتوا نمیشما می 

 .صدای خبیثم توی ذهنم اکو شد: حاال هی با اون زبون تیزت پروندت رو سنگین تر کن

 .استاد دستی الی موهاش کشید

 .رفم منیرفن شدمی حخوبه اما من دیگه از ادامه -

دوباره همهمه ای تو کالس بلند شهههد که ی محمدرضههها با صهههدای گیرایی که داشهههت با حرفی که زد 

 .همه ساکت شدن

حاال که نمی،گ خواید بیاید اصهههههراری نیسهههههت ولی واقعا جاتون خالی خواهد بود چون مهمونی  -

 چرا نمی آید؟ های ترنم قابل توصیف نیستن، استاد می تونم دلیل تون رو بدونم که

 .استاد نگاهن و به سمت محمدرضا کشید

چون دعوتی ازم نشدهر من عادت ندارم جایی بی دعوت برم پا ترجیحم اینه که تو خونه باشم  -

 .و استراحت کنم

 .ی اعتراض صدام زدنچندتا از دخترها و پسرها هم زمان به نشونه

 ترنم؟-

بلند شهههدم و رو به اسهههتاد گتتم: آقای کریمی خیلی ی دلم رسهههیده بودم از جام  من که به خواسهههته

 .شیمحال می خوش

 .بادست به بره ها اشاره کردم

 .که پنج شنبه شب تو مهمونیم حضور پیدا کنید -

 زدبار میترا بود که حرف این

 حاال چی استاد؟ بازم نمی آید؟ -

بینم بدم نمی اد تو این ی کنم م ای مکج کرد بعد گتت: چرا االن که فکر می اسههههههتاد چند ثانیه

 .کنن حضور پیدا کنممهمونی که همه ازش تعریف می 
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دخترها شههههروا به دسههههت زدن کردن و پسههههرها هم ایول ایول راه انداخته بودن که اسههههتاد ازشههههون 

 .خواست که آروم باشن و به ادامه ی درس گوش کنن

 .ای صدام رو صاف کردم با ساکت شدن بره ها با سرفه

ای هسههههههت که باید یادآوری کنم این که حال شههههههدم که دعوتم رو پذیرفتید اما نکتهوشخیلی خ -

 .حتما باید پارتنر داشته باشید

 .استاد لبخندی زد

 .خوام برم مهمونی االن هم پارتنر دارمبار اولی نیست که می  -

مراهی با شما امیر که کنجکاو شده بود گتت: استاد پارتنرتون باید خیلی خاس باشه که افتخار ه

 .رو داره

 .ی نه باال داداستاد سرش و به نشونه

 .شه گتت خاصه بیشتر تو چشمه تا خاس بودننمی  -

 .کردم دخترها کنجکاون ولی مثل این که بر عکسه من تا به حال فکر می

 پوریا بود که سوالی رو که ذهن همه درگیرش بود و پرسید: استاد آشناس؟ ما می شناسیمن؟

 .تک کالمی جواب داد: بلهاستاد 

کردم خیلی بره ها شبیه عالمت سوال شده بودن که استاد لبخند فوق جذابی زد و گتت: فکر می

کردم االن همتون ها باشههههید با مشههههخیههههاتی که من از پارتنرم گتتم فکر میتر از این حرفباهوش

 !فهمیده باشید من ورم کیه

 ؟رد: ترنمساسان که تا االن ساکت بود آروم زمزمه ک

 .استاد بشکنی زد

 .های من رو تحلیل کرد چه عجب باالخره یکی تو این کالس به مگزش فشار آورد و حرف -

نیلو که انگار از انتخاب من ناراحت بود رو به اسههههههتاد گتت: اما اسههههههتاد ترنم که خودش صههههههاحب 

 !مجلسه

 .استاد سری تکون داد

 داشته باشن؟ فکر نکنم خانم اکبری با این موضوا مشکلی -

ی نه تکون دادم که ادامه داد: فکر کنم این بهترین بعد سهههوالی بهم نگاه کرد که سهههرم و به نشهههونه

 .فرصت باشه تا تو مهمونیتون راحت باشید

 «.ی کالس بوداش با پسرهای پنجر شدهاشاره»
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 .لبخندی به استاد زدم

 .لوف بزرگی رو در حقم کردید، ممنونم -

 .وانی زدم و گتتم ممنونم که خودت، خودت رو دو دستی تو دردسر انداختیی شیتو دلم قهقه

اسههتاد با عوض کردن بحج و کشههیدنن به درس ما رو دعوت به موضههوا اصههلی کالس کرد و ذکر 

شههههد و زده شههههده بود خبری از کرد امروز به خاطر دیر اومدنن و حرفایی که نباید تو کالس زده می

 .تند تند درس دادن آنتراک نیست و شروا کرد به

سرم گرم درس بودم که یکی محکم به بازوم کوبوندر با چشم های وق زده برگشتم به سمت نیلو و 

 گتتم: چته؟

 .ای بهم رفتچشم غره

 بی معرفت من چرا باید با این ها بتهمم که تو پنج شنبه مهمونی داری؟ -

 .ابرو باال انداختم

 .دیشب ساعت یک، دو فهمیدمگتتم وقتی خودم خب کی باید بهت می -

 .هاش تکون خوردن شاخک

 چرا اون موقع؟ -

 .ام کردم ی جزوهبا خودکار تو دستم شروا به خط خوی کردن گوشه

 .داستانن طوالنیه اما همین قدر بدون یه نوا از دل در آوردنه از سمت بابامه-

 .نیلو گیج شده نگاهم کرد

 !گیفهمم تو چی میمن که نمی  -

 .ر و رو میز گذاشتمخودکا

 .کنمبذار بعد کالس برات تعریف می -

 باشه، ترنم؟ -

 .حوصلم سر رفته بود

 هوم؟ -

 .باز نیلو شاکی شد

 .زنی به اعیاب آدم با این اصوالحاتتکوفت  هوم، اه گنده می  -

 .لبخند نمکی ای زدم

 !ای جان، ببین چه با حال حرس می خوره -
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دیگه کوبوند به بازوم که این بار آخم بلند شههد که با شههنیدن صههدام با تموم شههدن حرفم نیلو یکی 

 .ها به سمتم برگشتناستاد و بره

 خانم اکبری مشکلی پین اومده؟ -

 .همون طور که اون یکی دستم رو گذاشته بودم رو بازوم لبخند کج و کوله ای زدم

 .نه استاد مشکل خاصی نیست یه دفعه دستم قتل کرد -

 .ستدر ماژیک رو ب

 .بد نیست اگر یه خرده بتونید صداتون رو کنترل کنید -

ستادم زدم که برای جمع کردن خندهلبخند مسخره های ای که شکل نگرفته بود با انگشتای به ا

 .اشاره و شیتن دور لبن رو پاک کرد

 .بعد از تموم شدن کالس بمونید -

 .باز برگشت سمت تخته و شروا کرد به سیاه کردنن

 ردم سمت نیلو و گتتم: چته تو دیوونه؟روم و ک

 .نیلو مشکوک نگاهم کرد

 ترنم این مهمونی که واسه تالفی کار کسی نیست، هست؟ -

 .هام رو تند تند باز و بسته کردم که یعنی آره هستچشم

 تن صداش رو پایین آورد: وای! حاال از کی؟

 .من هم مثل خودش آروم گتتم: حدس بزن

 .رخوندچشم هاش رو تو کاسه چ

  فردین؟ -

 .ابرو باال انداختم. پکر شد

 پا کی؟ -

 .نگاهی به اطرافم انداختم

 .االن هم این جاست -

 .نگاهن رو تک تک افراد داخل کالس چرخوند

تو که من رو کشتی، شده یه بار مثل آدم حرف بزنی؟ بگو کی تا نزدم دکور اون یکی دستتم بیارم  -

 .پایین
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یه خرده از نیلو به نشونه ی ترسیدن فاصله گرفتم و با ابرو به استاد همون جور که نشسته بودم 

 .اشاره کردم

 .نیلو نه خته شده ای گتت که با تکون سرم گتتم آره

 چرا آخه؟ -

 .:چینی به بینی ام انداختم

 .پاش رو از گلیمن دراز تر کرده -

 .نگاه عاقل اندر ستیهانه ای بهم کرد

 خوای حالن رو بگیری؟ چه جوری وقتی پارتنرشی می -

 .ابروم رو باال انداختم

 .چه جوری نداره که تازه به نتع ام شده فقط بیا و ببین -

 .تو چشم هام زل زد

 .تو شیوون رو هم درس می دی به جون کریمی -

 .خندیدم

 .ما اینیم دیگه -

 .استاد به سمت بره ها برگشت

امروز بهتون درس بدن، اگر سههههوالی هسههههت خب دیگه بره ها اسههههتاد نبی قرار بود تا همین جا  -

 .بمرسید در غیر این صورت خسته نباشید

 .بره ها با گتتن خسته نباشید به استاد کالس رو ترک کردن

با رفتن بره ها اسههههتاد رو به نیلو گتت: خانم نیک روش می شههههه من و خانم اکبری رو چند لح ه 

 تنها بذارید؟

 .ه سمتن گرفتمنیلو یه نگاه بهم کرد که سوئیچ رو ب

 .تا تو ماشین رو از پارک در بیاری منم اومدم -

 .سوئیچ رو گرفت

 .باشه زود بیا -

 .با رفتن نیلو رو کردم سمت استاد و گتتم: بترمایید می شنوم

 .قدمی بهم نزدیک شد
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ببین ترنم دلم نمی خواد از این که خواستم پارتنرم بشی بشینی واسه خودت داستان عاشقانه  -

 ...کنی وردیف 

 .حرفن رو قوع کردم

 ...آقای کریمی -

پرید وسط حرفم و خشک گتت: اصال خوشم نمی آد تا حرفم تموم نشده طرف مقابلم شروا به 

صههههههحبت کنه، بعد نتا عمیقی کشههههههید و ادامه داد: این پیشههههههنهاد هم فقط به خاطر این که از 

ن خالس شههی و شههب خوبی رو دسههت پسههرهایی که دورتن و هی دم تکون میدن و میو میو می کن

بتونی داشههته باشههی، در ضههمن این همراهی فقط مختک همین مهمونیه و با، پا برای دفعات 

 .بعدی که وجود نداره به دلت صابون نزن

شاید اگر منم مثل اون به خاطر هیکل ورزیدم و صورت رو فرمم با دماغ خوش حالت عملیم وقتی 

پچ دخترها بلند می شههد و پسههرها بیشههترشههون باهام لج  تو دانشههگاه قدم بر می داشههتم پشههتم پچ

بودن به خاطر خودکشههی دخترها برای یه گوشههه چشههمم این جوری بادی به غبگبم می انداختم و 

 .همین ها رو تحویل یکی مثل خودم می دادم

عیههبی از چند لح ه ای که محو جذابیت مرد رو به روم شههده بودم و اون با پوزخندی براندازم می 

دم آب دهنم و قورت دادم و سههعی کردم به خودم مسههلط باشههم و با گتتن جمله ی این هم یکی کر 

مثل بقیه موفق به حتظ ماهرم شدم و با لبخندی شیرین گتتم: اوه بله نکته ی قابل توجه ای بود 

حتما به خاطر می سهههههمارم، راسهههههتی آقای کریمی ناراحت نمی شهههههید که اگر تو مهمونی پارتنرم رو 

 ...م آخه می دونید کهعوض کن

 پرید وسط حرفم و گتت: این دیگه چه مسخره بازیه ای؟

 .راضی از عیبی کردنن لبخندم رو جمع کردم

 .حاال چرا انقدر عیبی می شید؟ من فقط خواستم ن رتتون رو بدونم -

استاد که هنوز کمی عیبی می زد گتت: پرسیدنشم قشن  نیست یا جمع می کنی این مسخره 

 .رو یا من نمی آمبازی ها 

 «.خب به جهنم نیا فکر کرده تحته است»

 :اینبار لبخند دل گرم کننده ای زدم

 .باشه دیگه نمی پرسم اما این رو بدونید که نمی تونم موقعیت هام رو از دست بدم -

 .چشم غره ی ریزی برام اومد
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 .ی تونی بریبقیه چیزها رو پشت گوشی هماهن  می کنیم من دیگه کاری ندارم باهات م -

 .باز با حتظ ماهر چشمکی زدم

 .اوکی، فعال -

 .با نشستنم پشت فرمون نیلو شروا کرد به سوال پیچ کردنم

 دوساعته کجایی؟ چی می گتت اصال؟ -

 .زبونی براش دراوردم

دو سههاعته پین اسههتاد بودم و یه سههری چرت و پرت گتت که من هم با یه سههری از همون قبیل  -

 .دادم که حسابی بهن بر خوردحرف ها جوابن رو 

 .نیلو کنجکاو شده بود

 .درست تعریف کن ببینم چی شده -

 . شروا کردم مو به مو همه چیز رو برای نیلو تعریف کردن

چند دور الکی چرخ زده بودیم ولی هنوز حرف هامون ادامه داشت، نیلو از ساسان می گتت و قرار 

 .اامروزشون و من هم از نقشه ام و بقیه چیزه

 .نیلو رو رسوندم

 .این حرف های ما تا صد سال دیگه هم تمومی نداره بقیه اش رو با ویا در خدمتتون هستیم -

 .باز از اون لبخند قشن  هاش زد

 .باشه عزیزم مراقب خودت باش خداحافظ -

بوقی زدم و پام رو روی پدال گاز گذاشههههتم و به سههههه شههههماره نرسههههیده به خونه رسههههیدمر مامانم به 

 .قبالم اومد و همون طور که به سمت راه پله ها می رفتم گتتم: من شام نمی خورماست

به اتاقم رسههههههیدم و با عجله لباس هام رو عوض کردم و خودم رو روی تخت پرت کردمر به ثانیه 

 .نکشید که بی هوش شدم

خوابم صبح با صدای تو مخی ای نیلو بیدار شدم ولی سعی کردم نشینده اش بگیرم و به بقیه ی 

 .برسم

 ترنم؟ -

 .سرم رو زیر پتوم بردم

 ترنم؟ -

 .چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم
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 ترنم؟ -

 .کتری پتو رو کنار زدم

 ا ی حناق نیم ساعته، نمی بینی خوابم؟ -

 .دست به کمر زد و من هم باز چشم هام رو بستم

 !بره پرو رو ببین باز گرفت خوابید -

 .صداش حرصی و تهدید آمیز شد

ترنم بار آخریه که صههههدات می کنم، بلند شههههدی که هیچ اگه نشههههدی به روش خودم بیدارت می  -

 .کنم

 .محلن ندادم که شروا به شمردن کرد

 .یک، دو، سه -

چند لح ه ای سهههههاکت شهههههد ولی بعدش یه جیغ بنتن کشهههههید که من از ترس، سهههههیخ سهههههر جام 

روی پاتختی کنار تختم توی صورتم،  نشستم که هم زمان شد با خالی شدن لیوان آب سرد از پارچ

با چشم های از حدقه بیرون زده نگاهن کردم، از شدت خنده پخن زمین شده بودر یه خرده که 

گذشت تازه از شوک در اومدم و رادارم فعال شد و با یه حرکت به سمتن حمله کردم، نیلو سریع 

من هم پشت سرش بودم که یه  خودش رو جمع و جور کرد و پا به فرار گذاشت و سمت باغ دویدر

 .دفع یه فکر شیوانی به سرم زد و خودم رو توی استخر انداختم و شروا به دست و پا زدن کردم

نیلو برگشههت پن سههرش رو نگاه کرد ولی با دیدن من توی اسههتخر سههر جاش خشههکن زد، من هم 

گتت: ترنم وایسهههتا الکی هی دسهههت و پا می زدم و زیر آب می رفتم که نیلو جیغ کشهههید و با گریه 

 .برم یه چی پیدا کنم که بیرون بکشمت

با عملی شههدن نقشههه ام لبخندم روی لب ها نقن بسههت که سههریع قورتن دادمر چند ثانیه روی 

 .آب اومدم و میله ای که نیلو به سمتم گرفته بود رو گرفتم و نیلو هق زد

 .این رو بگیر تا بکشونمت باال -

دم و ت اهر به این که نیلو داره نجاتم می ده اما توی یه حرکت میله رو توی دسهههههت هام سهههههتت کر 

وقتی قشن  نزدیکن شده بودمر وقتی نیلو دستن رو دراز کرده بود تا با کمکن از استخر خارج 

 .بشم که دستن رو محکم کشیدم و تعادلن رو از دست داد و توی استخر افتاد

 .ی که به بازوم خورد شدتن دو برابر شدبا عملی شدن نقشه ام قهقه ام بلند شد که با مشت

 .من ساده رو بگو که فکر می کردم توی بی لیاقت داری واقعا غرق می شی -
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 .جلوی خنده ام رو گرفتم

 .تقییر خودته که هنوز بعد از این همه سال رفاقت من رو نشناختی -

 .نیلو حرصی دندون قروچه ای کرد

 !ته باشم بازم برای شناخت تو مارمولک کمهمن اگر عمر خدا بیامرز نوح رو هم داش -

با یه حرکت خودم رو از آب بیرون کشههههههیدم و برای نیلو زبون درازی کردم، نیلو هم بیرون اومد و با 

 .همون حال دنبالم افتادر یه خرده که دنبالم کرد دست هام رو به نشونه ی تسلیم باال بردم

 تو کله ی صبحی خونه ی ما چی می خوای؟آقا بسه، من کم آوردم، اصال وایستا ببینم  -

 .نیلو که انگار تازه به یاد چیزی افتاده بود دو دستی توی سرش زد

 .خاک مزرعه آنه شرلی این ها تو سرت که بدبختم کردی -

 خندیدم و گتتم: مدل جدیده؟ می زنی تو سر خودت بعد به من فحن می دی؟

 .نیلو حرصی به لباس های خیا توی تنن نگاه کرد

 .ترنم هیا شو که دوست دارم تو همین استخر چالت کنم -

 .یه قدم ازش فاصله گرفتم

 اوه چه خشن، چه خبرته خواهر من؟ چی شده مگه؟ -

 .نیلو اون یه قدم رو جلو اومد

 .تو آخرشی، یه نگاه به من بنداز، می فهمی چی شده -

 .سوالی سر تا پاش رو نگاه گردم

تازه بیدار شدم و یه شوک و جن  سخت رو گذروندم و سلول می شه بگی چی شده چون من  -

 .های خاکستری مگزم خسته ان و انرژیم زیر خط فقره

 .نیلو بهم چشم غره رفت

جز این باشهههه جای تعجبه، خواب به خواب بری با اون سهههلول های خاکسهههتری مگزت که از با  -

 .فکرهای شیوانی کردی ذغالی شدن

 .به چونن کشید کمی مکج کرد و متتکر دستی

 خب این جا خونه ی کیه؟ -

 .ابرو باال انداختم

 .وا دیوونه این چه سوالیه؟ خب معلومه خونه ی ما و کمی تا قسمتی نیمه ابری خونه ی تو -

 .نیلو برام شکلک در آورد
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من بیراره تو این کمی تا قسمتی که لباس ندارم، االن هم توی دیوونه لوف کردی هیکل و لباس  -

 رو به گند کشیدی، االن من چی بموشم؟ چه جوری بریم بیرون؟هام 

 .سوال توی ذهنم رو پرسیدم

 کجا می خواییم بریم مگه؟ -

 .نیلو به سمت خونه راه افتاد و غر زد

 .االن دیگه فقط سر خاک من اما تا قبلن قرار بود بریم خرید لباس برای پنج شنبه -

 .خودم رو بهن رسوندم

 .تو! نکن دیونه شیر بره ی نداشتت خشکید چه حرصی می خوری -

 .چپ چپ نگاهم کرد

 .خودم هم خشک شدم این قدر که حرس می دی -

 .خندیدم و گتتم: خب لباس های من رو بموش

 .با دستن برو بابایی رو اشاره زد

 ...همین هم مونده که -

 .ادامه ی حرفن رو گرفتم

 که؟ -

 .نیلو صداش رو ملوس کرد

 ترنم جونم؟ -

 .ش جلو افتادماز 

 .بگو مثال االن گوش هام مخملیه -

خودش رو بهم رسوند و جلوم ایستاد و لبخند جذابی زد که باز چال خوشگلن کنار لب های قلوه 

 .ای و چشم های قهوه ای تیره اش خود نمایی کرد

 ترنم یادته یه دست لباس برای ساینا خریده بودی؟ -

 .سر تکون دادم

 خب؟ -

 .ت کردیه خرده دست دس

خب می گم که هیکل من و سهههههههاینا تقریبا یکیه حاال هم که خیلی مونده به تولدش یعنی می  -

 دونی چیزه؟
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 لبخندی زدم و گتتم: چیه؟

 نیلو تند گتت: فکر کنم اون به من بین تر بیاد تا ساینا مگه نه؟

 .لمن رو کشیدم

دلم نیومد تو تن کسههههههی جز تو از اول هم مال خودت بود یعنی وقتی دیدم این قدر بهت می آد  -

 .ببینمن

 .یدب*و*سنیلو پرید بگلم و محکم گونم رو 

 می دونستی یه دونه ای؟ -

 .مگرور دست به سینه شدم

اوهوم این و همه بهم می گن بعد با پشت دستم گونه ام رو پاک کردم و ادامه دادم: این دختره  -

 ی لوس چرا همرین می کنی؟

 .نیلو بلند خندید

ت ب*و*سههینه که بیرونیم و از ریزش سههقف در امان، در ضههمن از خدات هم باشههه که خوبین ا -

 .می کنم

 .زبونم و براش در آوردم

 .حاال که نیست -

 با هم به داخل رفتیم که نیلو پرسید: پا کادوی تولد ساینا رو چه کار می کنی؟

 .پاهام رو با چندش روی پله ها گذاشتم

ر می شههیم و می ریم خرید هم واسههه فردا هم واسههه تولد هیری می ریم باال و سههه سههوت حاضهه -

 ساینا، حله؟

 .نیلو هم مثل من قیافه اش رو جمع کرده بود

 .حله -

 .به اتاقم رسیدیم، در رو باز کردم

 .پا بزن بریم -

 .هر کدوم سریع به دوش سوسکی گرفتیم و به سمت مرکز خرید رفتیم

 وای ترنم چرا این قدر سخت پسندی تو؟ -

 .هم رو روی مگازه ها چرخوندمنگا

 .خب می گی چه کار کنم؟ اونی که مد ن رمه اصال نیست-
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 .نیلو خسته گتت: جون من خیلی سخت نگیر یه مهمونیه ساده است دیگه

 .نوچی کردم

 .در ماهر ساده است اما من نقشه ها دارم برای این مهمونی -

 .با این حرفم کامال وا رفت

به جون اون بره ات من دیگه نمی کشههم االن سههه سههاعته که از خریده خدا بگم چه کارت نکنه  -

من بیراره گذشته و تقریبا نیف بین تر مرکز خریدها رو گشتیم، یه چی انتخاب کن، باور کن از 

 .کت و کول افتادم

 .اخم هام رو تو هم کشیدم

 .چقدر غر می زنی، اه -

 .نیلو چشم درشت کرد

 .است، سن  پابسم هللا، رو نیست که سن  پ -

 .با دیدن لباس توی ویترین مگازه چشم هام برق زدن و نیلو رو صدا کردم

 نیلو؟ -

 کالفه جواب داد: بله؟

 .با دستم به لباس اشاره کردم

 ن رت راجع به اون لباس چیه؟ -

 .نیلو دستم رو دنبال کرد

 .به جان هتت نسل آینده ام خیلی خوبه، بیا بریم همین رو بگیر -

 .ال انداختمابرو با

 .نوچ داری الکی می گی -

حرصهههی دسهههتم رو کشهههید سهههمت مگازه و گتت: من که هر چی بگم خوبه تو باور نمی کنی حداقل 

 بیا برو پرو کن اگر بد بود یا خوشت نیومد نگیر، خب؟

 .باشه دستم رو ول کن خودم می آم -

 .نیلو دستم رو محکم تر گرفت

 .ابهنه دیگه شرمنده آمارت بد جوری خر  -
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بعد همون طور که دسهههتم رو می کشهههید رفت داخل مگازه و رو به فروشهههنده که یه خانم میانسهههال 

کامال خوش پوش بود گتت: سالم خسته نباشید اون لباستون که پشت ویترینه رو می خواستم 

 .بعد با دستن به لباس اشاره کرد

 سالم خیلی خوش اومدید، برای خودتون می خواید یا خواهرتون؟ -

 .نیلو یه نگاه بهم کرد و زیر لب گتت: خدا نکنه این خواهر من باشه، بعد رو به فروشنده کرد

 .برای خواهرم می خواستم -

سههههایز ایشههههون رو باید از تن مانکن در بیارم یه چند لح ه  -فروشههههنده یه نگاه پقیق بهم انداخت.

 .منت ر باشید لوتا

سههقلمه ی نیلو رو زمین پرت شههدم و شههاکی نگاهن با شههنیدن حرف فروشههنده رو ابرها بودم که با 

 .کردم که گتت: دیدم زیادی رفتی تو همروت گتتم تا غرق نشدی نجاتت بدم

 .لبخند مسخره ای تحویلن دادم

 .این خیلی با مزه ای -

با اومدن فروشههنده به سههمتمون حرف تو دهن نیلو ماسههید که باعج شههد دوباره اون لبخند معروفم 

 .ببندهرو لب هام نقن 

  .فروشنده لباس رو به سمتم گرفت

 .پرو انتهای سالن سمت راست -

لباس رو گرفتم و تشکر کردم و به سمت پرو رفتم، حتی خودمم باورم نمی شد انقدر قشن  باشه 

 .و تا این حد بهم بیاد

یقه ی کار شههههههده اش و کوتاهی لباس که از جلو تا نزدیک های زانوهام بود و از پشههههههت دنباله ی 

بلندش به زمین کشههیده و با پف نامحسههوسههن کمر باریکم رو به زیبایی نشههون می داد که باعج 

 .می شد هیکلم مثل یه مدلین  جلوه کنه

 .هنوز غرق زیبایی لباس توی تنم بودم که صدای در پرو و به دنباش صدای نیلو اومد

 .ترنم پوشیدی؟ باز کن در و ببینمت -

 .اکنشن شدمدر اتاق و باز کردم و منت ر و

 ببخشید خانم خوش هیکل دوست خل و چل من رو ندیدید؟ -

 .چشم هام رو ریز کردم و نگاهن کردم

 نیلو چی می گی؟
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 .نیلو دستن رو جلوی دهنن گرفت

 !این که تویی لعنتی چه خوب شدی -

 .پشت چشم نازک کردم

 .من از اول هم خوب بودم -

 .نیلو ضربه ای به در چوبی پرو زد

 .اعتماد به سقتت رو قربون اوه -نیلو

 .لبخندی زدم و یه دور توی اتاق پرو بزرگ که دور تا دورش آیینه بود چرخیدم

 .ولی خدایی جدا از شوخی این قدر خوش هیکلی که اگر گونی هم بموشی بهت می آد -

 .ریز خندیدم

 .اوه تا االن اعتماد به سقف بودم االن رفتم واسه آسمون -

 .کرد نیلو لبخندش رو جمع

 .دیگه پرو نشو، بیا بیرون -

 .صدای خانم فروشنده اومد

 ببخشید می شه منم لباس رو تو تن دوستتون ببینم؟ -

 .نیلو یه نگاه بهم کرد که با تکون دادن سرم گتتم ایراد نداره

 .بله حتما -

 .فروشنده اومد و سر تا پام رو آنالیز کرد

پوست ستیدتون تضاد قشنگی رو ایجاد کرده ولی  چه قدر بهتون می آد رن  سرمه ای لباس با -

 .کامل نیست

 .من و نیلو سوالی بهم نگاه کردیم که باز فروشنده گتت: اصال نگران نباشید االن کاملن می کنم

بعد ما دو تا رو به حال خودمون رها کرد و چند دقیقه بعد با یه جتت صههههههندل سههههههرمه ای زیبا 

 .برگشت

ره، بعد خودش کمکم کرد تا صههههندل ها رو بموشههههم و بندهاش رو به االن دیگه هیچ مشههههکلی ندا -

 .زیبایی دور مچ پام بست که باعج کشیده تر نشون دادن پاهام شده بود

 .لبخندی زدم و رو به فروشنده تشکر کردم

با رفتن نیلو و فروشهنده من هم لباس رو در آوردم و لباس های خودم رو پوشهیدم و لباس و صهندل 

 .تم و گذاشتم جلوی فروشنده که لبخند مهربونی زدها رو برداش
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 .مبارکتون باشه -

تشکری کردم و بعد از حساب کردن باالخره با نیلو راهی خونه شدیم، درست وسط های راه بودیم 

 .که گوشیم زن  خورد

 .نیلو گوشیم تو کیتمه جواب بده بذار رو بلند گو، ببینم کیه -

 .نیلو گوشیم رو برداشت

 .ماره اش ناشناسهترنم ش -

 برام اهمیتی نداشت

 .پا بیخیال جواب نده -

 .نیلو خواست بذارتن سرجاش ولی قبلن تماس هام رو چک کرد

 .اوه این بار هتتمیه که زن  زده، شاید کار مهمی داره باهات می گم بیا یه زن  بزن ببین کیه -

 .فلشم رو به دستگاه پخن ماشین وصل کردم

 .شه دوباره خودش زن  می زنه اگر کار داشته باشهنمی خواد هر کی با -

 .بعد دستم بردم و صدای پخن رو زیاد کردم

 .ترنم باز داره زن  می زنه-

 .نمی شنیدم چی می گه

 .چی؟ چی می گی؟ نمی شنوم -

نیلو دست برد و پخن رو کم کرد و گوشی رو نشونم داد که زدم کنار و گوشی رو از دستن گرفتم 

 .حالت بلندگو جواب دادم و تماس رو روی

 .سالم بترمایید -

 ترنم کجایی؟ -

 .سوالی به نیلو نگاه کردم که دیدم قیافه اش بدتر از منه

 ببخشید شما؟ -

 .امیرحسینم -

 .قیافه ام تو هم رفت

 امیرحسین؟ -

 .استاد کریمی ام -

 .دو هزاریم جا افتاد
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 آ شرمنده نشناختم، خوب هستید؟ -

 کجایی؟ صگری و کبری نرین، -

 .انگار که می بینتم بر حسب عادتم چشم غره ای به گوشی رفتم

 .با دوستم بیرونم -

 من پاساژ آزادی ام اومدم برای فردا شب لباس بگیرم، تو لباس گرفتی؟ -

 .زمزمه کردم: آخه به تو چه

 .بله گرفتم -

 .رو ندارم خوبه پا بیا این جا تا من هم بگیرم حوصله ی تنهایی خرید کردن -امیرحسین

 .راستن اصال حوصله نداشتم

 .من که گتتم تنها نیستم، بعدش هم از صبح با نیلو دنبال لباس بودیم، اصال دیگه نا نداریم -

 .بهن بر خورد

 باشه، کاری نداری؟ -

 .دلم براش سوخت

 ناراحت شدید؟ -

 .صداش جدی شد

 .ایل نیستی خودم می گیرمنه فقط می خواستم با سلیقه ی تو لباس بگیرم ولی حاال که م -

 .خب زودتر می گتتید -

 .حا کردم عیبی شده

 چند بار زن  زدم جواب ندادی حاال که االن گتتم یه کلمه بگو می آی یا نه؟ -

 .بهم بر خورد

 .نه -

 .خود دانی، خداحافظ -

می  پسره ی بی ادب نذاشت جوابن رو بدم انقدر بدم می آد از این آدم ها که تلتن رو روت قوع

 .کنن

 .گوشی رو پرت کردم رو داشبورد و زیر لب غر زدم: کم کارنامه ات سنگینه باز سنگین ترش کن

 .نیلو به صندلین تکیه زد

 .خدا خودش فردا شب رو به خیر بگذرونه -
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 .دنده رو عوض کردم

 .می گذرونه اما نه برای همه -

 .نیلو پوف کالفه ای کشید

 .ت آخر، کار دست خودت می دی، ببین این رو کی گتتممن که مومئنم تو با این اخالق -

 .دستم رو گوشه ی شیشه ی ماشین گذاشتم

 .من کارم رو بلدم تو نگران من نباش -

 .نیلو کمر بندش رو باز کرد

 .در عین نا امیدی امیدوارم -

می با رسهههوندن نیلو خودم هم راهی خونه شهههدم اما ذهنم بدجور درگیر فرد اشهههب بود و این اذیتم 

 .کرد

بعد از رسیدن به خونه یه راست رفتم سراغ یخرال و بعد از یه وارسی کلی وقتی غذا گیرم نیومد 

یه سهههیب سهههرخ درشهههت برداشهههتم و یه گاز بزرگ بهن زدم و تو همون حالت یادم افتاد شهههماره ی 

عنوان  استاد رو ذخیره نکردم، گوشیم رو در آوردم و بعد از یه سرچ کوچولو تو ذهنم اسمن رو به

بازنده سیو کردم و سرخوش و لبخند زنان راهی پذیرایی بزرگمون شدم و رو کاناپه ی مورد عالقه ام 

 !خودم رو ولو کردم و یه آخین بلند گتتم که میادف شد با سکته زدنم

 آی، دختر مگه کوری؟ -

 .سریع جام بلند شدم

 .إ سالم مامان -

 ...تت: سالم ومامانم در حالی که دستن رو ماساژ می داد گ

 خندیدم و گتتم: چرا؟

 .بهم چشم غره رفت

 .نیشت رو ببند ترنم تا بلند نشدم عین بالیی رو که سرم آوردی رو سرت بیارم -

 .لبخند دندون نمایی زدم

 .امروز چه بی اعیاب شدی -

 .به دستن ورزش داد

تتاده نمی کنی که یه پرو پرو اول تمرکزم رو بهم زدی با اومدنت بعدش هم که از چشههم هات اسهه -

 .وقت رو کسی نشینی
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 .با دیدن حرس خوردن مامانم خنده ام شدت گرفت

فکر کنم مرض دارم دیدن حرس خوردن دیگران یه حال خیلی خوبی بهم می ده، عین کسههههههی که 

 .به سالمتی زده سر خوش می شم

 .یه دفع دستم کشیده شد و پرت شدم رو کاناپه

 من هم بگم ندیدمت و خودم رو روی کاناپه پرت کنم؟ حاال جامون عوض شد می خوای -

 .آب دهنم رو با صدا قورت دادم

وای نه مامان جان من به شههههخیههههه غلط کردم، تو که خودت رو پرت کنی رو من از همه جام رب  -

 .بیرون می زنه

 .مامانم رو گونه اش کوبید

 وای یعنی هیکلم بهم ریخته؟ -

 : نه کی همرین حرفی زده؟ بابا؟به حساسیت مامانم خندیدم و گتتم

 .مامانم چشم درشت کرد

 .االن خودت گتتی -

 .خودم رو به تون راه زدم

 کی؟ من؟ کی گتتم؟ چرا هیری یادم نیست؟ -

 .مامانم حرصی نگاهم کرد

 من رو ایسگاه می کنی؟ -

 .شیوون ابرو زدم

 .اوه آپدیت شدی مامی -

 .دیگه مامانم پشت چشمی نازک کرد و گتت: ما اینیم

 .باز یاد گرسنگی ام افتادم

 مامان؟ -

 .محبت مادرانه رو در حقم تموم کرد

 .کوفت -

 .ولی باز صداش زدم

 مامانی؟ -

 .حرصی گتت: بگو ترنم
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 .دست روی دلم کذاشتم

 من گشنمه، چیزی نداریم؟ -

 .چهره اش متتکر شد

 .کنچرا تو یخرال تخم مرغ هست نونم هست برو هر چی دوست داشتی درست  -

 .هم خنده ام گرفته بود هم حرصم

 مامان؟ -

 دیگه چیه؟ -

 .لب هام رو به حالت غم پایین دادم

 .می گم میشه بیای کمک تنوعن باالست نمی تونم انتخاب کنم -

 .صندلن رو از پاش در آورد

 .ترنم برو پی کارت این قدر رو اعیاب من دراز نشست نزن -

 .وی چشمم گذاشتملبخند دندون نمایی زدم و دستم رو ر 

 .چشم مامان خانوم شما امر بترما -

بعد از خوردن ناهار مخیوصم رفتم از تو ماشین لباس ها رو برداشتم و بردم به اتاقم و پوشیدم و 

موهای بلند قهوه ای، خرمایم رو باالی سهههرم گوجه کردم و صهههندل هام رو پوشهههیدم و با احتیاط پله 

 .تا اتاق می شد پایین رفتم و مامانم رو صدا کردم ۶مل های مارپیچ طبقه ی باال رو که شا

 مامان؟ -

 ترنم امروز قرس مامان خوردی، آره؟ -

 .رو به روش جلوی تلوزیون ایستادم

 .نه -

 .سر کج کرد تا ادامه ی فیلمن رو ببینه

 پا چته؟ -

 .اون طرف تر رفتم

 .اگر یه دقیقه نگاهم کنی می گم -

 ...استگرهللا بیا اینم ن  -کرد.کتری چشم هاش رو بست و باز 

 .قشن  معلوم بود قتل کرده

 .ذوق زده صداش کردم
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 مامان؟ -

 .از جاش بلند شد

 ترنم؟ -

 .نزدیکن شدم

 جونم؟ -

 .سر تا پام رو برانداز کرد

 !چه پرنسسی شدی، مامان فدات شه -

ه های ب*و*سهههغرق لبخندی زدم و سهههرم رو انداختم پایین که یه دفع تو یه آغوش امن فرو رفتم و 

 .مادارنه ی، مامانم شدم

 .خیلی بهت می آد عزیزم بین تر از همیشه مراقب خودت باش، تو لباس عروس ببینمت -

 .با اعتراض صداش زدم

 مامان؟ -

 .اخم کرد

 .ترنم نگو ازدواج نمی کنم که اگر االن بگی من می دونم و تو -

 .خواستم درستن کنم ولی نشد

 .آخه مامان -

 اریم همینی که من گتتم، چشم؟آخه ند -

 شاید اشکال نداشته باشه گاهی الکی چیزی رو قبول کنی، دروغ که نیست، هست؟

 .چشم -

 .به صورتم دست کشید

آفرین دختر م حاال هم برو لباسهههههههت رو عوض کن و یه خرده هم اسههههههتراحت کن که فردا فقط  -

 .مختک توئه

 .راه آدرس باغ رو برای امیرحسین فرستادمبعد از تعویض لباسم یه پیام با این مضمون هم

سهههالم وقت بخیر، فردا شهههب وقتی رسهههیدید باغ به نگهبانا بگید که پارتنر منید و این پیام رو هم «

 »نشونشون بدید وگرنه نمی زارن داخل بیاید

 .ساعت گوشیم رو برای هتت تن یم کردم و بعد از گرفتن یه دوش آب سرد خوابیدم
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موبایلم چشههم هام رو به سههختی باز کردم و بعد از چند لح ه بلند شههدم و با صههدای گوش خراش 

وسایل مورد ن رم رو تو چمدونم گذاشتم و لباس هام رو پوشیدم و رفتم پایین و بعد از خداحاف ی 

 .از مامان و بابام به سمت باغ راه افتادم

باز کرد، بعد از این که حدود سهههههههاعت نه بود که رسههههههیدم و با زدن چندتا بوق نگهبان در رو برام 

 .ماشین رو پارک کردم، عمو صتر پیشم اومد

 سالم خانم جان خوبید؟ -

 .در ماشین رو بستم

 سالم عمو من خوبم شما خوبید؟ -

 .با لبخند بهم نگاه کرد

 .ما هم به لوف شما خوبیم خانم -

 .اخم ساختگی ای کردم

 .ید من و مثل دخترتون بدونیدعمو چند بار بگم به من نگید خانم؟ باهام راحت باش -

 .عمو سرش رو پایین انداخت

 ...نمی شه خانم شما کجا و ما -

نذاشههههتم حرفن تموم بشههههه و تاکید وار گتتم: خواهن می کنم انقدر سههههخت نگیرید به خودتون 

 .مگه من کیم؟ باهام راحت باشید

 .با شرم نگاهم کرد

 .رخورد کنم آقا بتهمن ناراحت می شنمن اگر دلم هم بخواد نمی شه که باهاتون راحت ب -

 .لبخندی به این همه سادگین زدم

 .شما نگران، ناراحت شدن بابام نباشید من از همون مرد یاد گرفتم مردم دار و خاکی باشم -

 .با دیدن لبخندم عمو هم لبخند زد

 .خدا حت شون کنه -

من رو خواب قرار می داد رو  تشکر کردم و راه افتادم به سمت عمارت که باز صدای عمو صتر که

 .شنیدم

 ترنم خانم؟ -

یه نگاه حرصههی به عمو که یه پیرمرد پنجاه، شههیههت سههال با یه جسههه ی کوچیک و کمر خمیده از 

 .بابا جان من ورم همون ترنم بود -سختی کار بود انداختم. 
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 سری از روی این همه رو در بایستی داشتنن تکون دادم و گتتم: بله؟

قدمی رو نزدیک تر شههههده بود گتت: مادرتون زن  زدن گتتن شههههب تو عمارت تنها عمو صههههتر که 

 .نمونید، گویا شام هم نخوردید، بترمایید منزل ما خانمم شام گذاشته

چه قدر شهیرین بود بعد از این همه سهال زندگی هنوز اسهم همسهرش رو با میم محکم مالکیت به 

 .زبون می آورد

 .عمو حرفن رو ادامه دادتو فکر فرو رفته بودم که باز 

وقتی فهمیدیم شما می آید زن  زدیم به سمیده خانم و گتتیم که بیان اینجا که هم حوصله ی  -

 .شما سر نره پین ما پیر مرد، پیر زن، هم یه هم صحبتی داشته باشید بد نیست

 .سر تکون دادم

 .آم ممنون خیلی لوف کردید، شما بترمایید من هم تا چند دقیقه دیگه می -

با جا به جا کردن وسایلم و آب زدن دست و صورتم راهی خونه ی عمو صتر این ها که انتهای باغ 

بود و از عمارت ده دقیقه ای راه بود تا بهن برسی شدم. چی بهتر از این که آدم تو این فضای دل 

 باز و سر سبز برای خودش قدم بزنه و با هندزفری آهن  گوش کنه؟

و دیدن باغره ی مخیوصم که زحمتن همیشه به گردن عمو صتر بود و زیبایی  با نگاه به اطرافم

گالی رزش خیره کننده بود انرژیم دو برابر شهههههد و با پلی کردن آهن  آروم آروم قدم میذاشهههههتم رو 

سههن  ریزه ها و به پین می رفتم که یه دفع یکی از پشههت دسههتن رو روی چشههم هام گذاشههت، 

 »"بگو من کیم یاهللا«هم زمان شد با شنیدن جمله ی سریع آهن  رو قوع کردم که 

دست هاش رو از چشم هام پایین کشیدم و به سمتن برگشتم و خودم رو توی بگلن پرت کردم 

 .که اگر تعادلن رو حتظ نمی کرد دوتایی پخن زمین می شدیم

 .وای چقدر دلم برات تن  شده بود سمیده جونم، خوبی؟ من که تو  توپم -

 .وی قتسه ی سینه ام گذاشتدستن رو ر 

 بیا باال یه نتا بگیر خته نشی، تازگی ها تخم کتتر خوردی؟ -

 .پشت چشمی براش نازک کردم و گتتم: نخیرم

 .دقیق بهم نگاه کرد

 .اوه حاال ببین چه بهن بر هم می خوره -

 .روم رو برگردوندم

 .اصال قهرم، بی احساس -
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 .سمیده شاکی دست به کمر زد

اسهههههم یا تو که رفتی حاجی حاجی مکه، نه زنگی، نه یه سهههههری، نه یه پیامی، نه یه من بی احسههههه -

ا هنی نه یه اوهنی هیری هیری بعد تازه دو قورت و نیمتم باقیه؟ هر وقت هم که کارت لن  ما 

 .می شه و آرایشگر می خوای سراغ ما رو می گیری دیگه

روگی جواب نمیده قیافم رو م لوم از حق نگذریم تمام حرف هاش راسهههههههت بود من هم که دیدم پ

 .کردم که صدای خنده ی سمیده بلند شد

 .نکن این کار رو به جای این که بین تر شبیه گربه ی شرک بشی، شبیه خر شرک شدی -

 .دندون هام رو حرصی روی هم ساییدم

 .سمیده می کشمت -

ال بیا بکن ببینم سههمیده که سههعی داشههت خنده اش رو مهار کنه گتت: وا مگه دروغ می گم؟ اصهه

 !فردا کی می خواد توی لولو رو به هلو تبدیل کنه

 .با تموم شدن حرفن فرار کردر من هم دویدم دنبالن و از پشت گرفتمن

 من لولوام؟ -

 .سمیده خودش رو ازم جدا کرد

 .نه یه چی اون طرف تر از لولویی -

 .لگدی به کتشن زدم

 .خیلی پرویی به خدا -

 .گرفتسمیده پاش رو باال 

ن ر لوتته اما من بلدم حرفم رو ثابت کنم، شهههههههب قبل خواب یه عکا ازت می گیرم فردا هم  -

 .بعد آرایشت یکی دیگه می گیرم بعد این ها رو می ذارم کنار هم خودت قضاوت کن

 .از کنارش رد شدم

 .حیف که بهت احتیاج دارم وگرنه همین االن قیمه قیمه ات می کردم، بره پرو -

 .کشید دستم رو

 .فعال که به صورت کامال استثنا قدرت تو دست های منه -

 .به نشونه ی تایید سر تکون دادم

 .بله متاستانه -
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با رسهههههیدن به خونه ی عموصهههههتر این ها به بحثمون خاتمه دادیم و چند ضهههههربه ی کوتاه به در باز 

 .ن اومدخونه زدیم و با هم رفتیم داخل که اشراف خانم با خوش رویی به اسقبالمو

 .خوش اومدید دخترها -

یدر هنوز گرم خوش و بن اولیه بودیم که عمو ب*و*سههههههبعد هم به نوبت دوتامون رو بگل کرد و 

صههتر جانماز به دسههت از تنها اتاقشههون بیرون اومد و رو به ما که حاال به احترامن ایسههتاده بودیم 

 .گتت: خوش اومدید، چرا سرپاید؟ بشینید باباجان

نشستیم که اشرف خانم با گتتن ببخشیدی بلند شد و به سمت اشمزخونه ی  تشکری کردیم و

 .نقلیشون رفت

 .تا شما یه استراحت کوچولو می کنید منم ستره ی شام رو می چینم -

 .نیم خیز شدم

 بیام کمکتون؟ -

 .اشرف خانم به سمتم برگشت

 .خدمتتون می رسم وای خانم این چه حرفیه؟ شما بشینید االن سریع کارم تموم می شه و -

چند دقیقه بعد در حالی که لبخند آرامن بخن همیشهههههگی اش رو لب هاش خودنمایی می کرد 

 .به صرف شما دعوتمون کرد

مثل همیشه دست پخت عالین هوش رو از سر آدم می برد و باعج می شد بین تر از همیشه 

 .پر خوری کنه، حداقل برای من که این جوری بود

گه جا ندارم عقب کشهههههیدم و رو به اشهههههرف خانم و عموصهههههتر که هنوز هم وقتی مومئن شهههههدم دی

 .عاشقانه تو یه مرف غذا می خوردند گتتم: ممنون واقعا عالی بود، خدا برکتن رو بین تر کنه

با شنیدن نوش جانی که هم زمان گتتن می شد به عمق صمیمیت قلب های مهربونشون پی برد 

 .پرستن و فهمید که چقدر عاشقانه هم رو می

بعد از صرف شام به اصرار من و سمیده باالخره اشرف خانم راضی شد که ما مرف ها رو بشوریم و 

با تموم شههدن کارمون وقتی اصههرار کردن بازم پیشههشههون بمونیم با گتتن جمله ی فردا یه عالمه کار 

 .داریم ازشون خداحاف ی کردیم و راهی عمارت شدیم

 .می میرموای سمیده دارم از شدت خواب  -

 .سمیده بی اهمیت به راهن ادامه داد

 .تو که همیشه ی خدا یا خوابی یا خوابت می آد پا اصال جای تعجب نداره -
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 .صدام رو کمی بلند کردم

 .تو هم دیدی ما کارمون پیشت گیره هر چی این چند سال عُقده کردی رو امشب تالفی کن -

 .پایین کردسمیده چند بار بد جنسانه ابروهاش رو باال و 

 .ما اینیم دیگه -

 .سعی کردم بحج رو عوض کنم

 آها راستی داشت یادم می رفت بمرسم، کی بهت گتت بیای این جا؟ -

 .موفق شدم چون حواسن پرت شد

اول مامانت زن  زد و گتت مثل این که فردا پارتی داری و ازم خواسههت تا بیام آرایشههت کنم من  -

اه بیتتم که با زن  عمو صتر تیمیم عوض شد و اینه که االن هم تیمیم داشتم فردا صبح زود ر 

 .در خدمتیم

 .کمی به احترامن خم شدم

 .خدمت از ماست -

با رسههههههیدنمون به عمارت بعد از گتتن یه شههههههب بخیر هر کدوممون راهی اتاقامون شههههههدیم و زود 

ای پادشاه هتتم خوابیدم که صبح زودتر بیدار شیم، من که مثل همیشه به ثانیه نکشیده رفتم بر 

 .ولی دیگه سمیده رو نمی دونم

 .ترنم پاشو یه عالمه کار داریم -

 .چشم هام رو مالیدم و یه نگاه به ساعت کردم

 این همه سر و صدا چیه؟ -

 .دست به کمر نگاهم کرد

 .سالم عرض شد سرکارخانم، کارگران اومدن برای ن افت و چیدمان وسایل تو سالن پایین و باغ -

 .نشستمسر جام 

 .آها سالم، سمیده زوده که هنوز، بذار یه کوچولو دیگه بخوابم -

 .پتوم رو تا کرد

 پاشو ببینم، کجاش زوده؟ -

 .خودم رو روی تخت پرت کردم

 همن ده دقیقه، خب؟ -

 .در حالی که پین خودش غر می زد بالشت رو از زیر سرم کشید
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یم شهههده ده صهههبح به امید خدا، بعدش هم می گم پاشهههو، تا تو بری حموم و بیای صهههبحونه بخور  -

باید بیای موهات رو خشک کنم، صورتت رو ماساژ بدم تا برای آراین حاضر شی که این کارها با 

توجه به بلندی و حجم موهات کم کم یه سهههاعتی رو االفمون می کنه، بعد هم که آراین صهههورت و 

 ...شینیونت رو انجام بدم ساعت می شه یک، دو بعدش هم

 .دم وسط حرفن و دستام رو باال بردمپری

 .باشه هانی بسه من به شخیه قانع شدم -

 .باز با ابروهاش بازی کرد و گتت: آفرین این شد، حاال هم بمر حموم تا دیر نشده

 .لمن رو کشیدم و با برداشتن حوله ام راهی حموم شدم

ش تمام بدنم لرزید و با اولین قدمی که روی سههههرامیک های طرح یخ کف حموم گذاشههههتم از سههههرما

مجبورم کرد قدم هام رو تند کنم و با باز کردن شیر آب گرم و رفتن زیر دوش کم کم آروم شدم و به 

مرور آب رو سهههرد کردم و شهههروا کردم به آواز خوندن توی حموم دل بازم که تا به حال وقت نشهههده 

 .بود از وان قشنگن استتاده کنم

به به در شههیشههه ای مات حموم خورد و به دنبالن صههدای تو حا و حال خودم بودم که چند ضههر

 .سمیده که می گتت سه ساعته اون تو چه غلوی می کنی اومد

 .با تذکری که گرفتم سریع خودم رو آب کشیدم و بیرون اومدم

 .نیم ساعتی بود که زیر دستن بودم

 .سمیده من دیگه طاقت ندارم بذار خودم رو ببینم -

 .اشو کمکت کنم لباست رو بموشی بعد خودت رو ببیننوچی کرد و گتت: اول پ

 به کمکن لباسم رو پوشیدم و ملتما رو به سمیده گتتم: حاال چی می تونم خودم رو ببینم؟

 .سر تا پام رو با حالت متتکری آنالیز کرد و لبخند قشنگی زد

 .بله که می تونی فرشته ی دست سازم -

غره ای حوله اش کردم که با دیدن تیویر توی آیینه همون طور که به سمت آیینه می رفتم چشم 

 .ی قدی اتاقم کال پشیمون شدم

 .سمیده که از قیافم حرف دلم رو فهمیده بود پوزخند مسخره ای زد

 چی شد؟ ماتت برد؟ -

از اون جایی که من اصههال پرو و حاضههر جواب نیسههتم سههریع خودم رو جمع و جور کردم و گتتم: نه 

 !ایی از خودم بوده که تو با هنرت پر رن  ترش کردیچرا ماتم ببره؟ زیب
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سههمیده در حالی که می خندید گتت: ترنم می دونسههتی اعتماد به نتسههت خیلی باالسههت و کامال 

 پرویی؟

 با حرکت ریز دستم و نگاهم عشوه ای اومدم و گتتم: مگه دروغ می گم؟

 .ترل کنهدر حالی که کناره ی لب هاش رو فشار می داد تا خنده اش رو کن

نه، اصال بر منکرش لعنت، تو هم این عشوهات رو نگه دار چند ساعت دیگه بریز که الزمت می  -

 .شه

 .زبون درازی کردم

 .چشم حسودهام کور بشه -

 .سمیده بلند خندید

 از رو نری یه وقت؟ نمی خوای به من طتل معیوم ناهار بدی؟ -

اشت نشون می داد آروم کوبیدم تو سرم که صدای با یاد آوری ناهار و گرسنگی که تازه خودش رو د

 .مثل سکته ای هام کرد»نکن خراب می شه«داد سمیده که می گتت 

بعد از خوردن ناهار سمیده مشگلول آراین کردن خودش شد که بی مقدمه پرسیدم: سمیده برای 

 امشب پارتنر داری؟

 .اخم ریزی کرد

 این، پارتنر رو می خوام چه کار؟ -

 .کلن مورد عالقه ام زدمکمی از اد

 .اما امشب همه باید پارتنر داشته باشن -

 .این بار حرصی نگام کرد

 می مردی زودتر می گتتی؟ حاال تو این ها گیر واگیر پارتنر از کجا بیارم؟ -

 .کنارش رو صندلی میز آراین ستید بنتشم که طرح قلب بود نشستم

 .اون خوب هاش رو برات کنار گذاشتمتا من رو داری غیه نخور، خودم یه دونه از  -

سمیده که حاال اخم هاش باز شده بود و کنجکاو شده بود دست از اتوی موهاش کشید و به سمتم 

 .برگشت

 از این کارها هم بلدی؟ حاال این خوبی که می گی کی هست؟ دیدمن؟ -

 .لبخند دندون نمایی زدم و گتتم: بله که بلدم، آره زیاد هم دیدین

 تی به چونه ی جادگرین کشید و سوالی تکرار کرد: یکی که خیلی دیدمن؟متتکر دس
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از رو صههههندلی بلند شههههدم و رفتم کنار تختم و یه لیوان آب خنک برای خودم ریختم و در حالی که 

 لیوان رو نزدیک لبم می کردم گتتم: آره دیگه، نتهمیدی؟

 .این بار گن  نگاهم کرد و دمق گتت: نه خودت بگو

 .لیوان دسته دار مخیوصم یه نتا سر کشیدم و تند گتتم: فردینآب رو تو 

 سمیده که معلوم بود فکرش هم نمی کرده متعجب پرسید: کی؟ فردین؟

با واکنشن هول شده بودم اما باز لیوان رو آروم روی میز کنار تختم گذاشتم و خودمم روی تخت 

 .نشستم

 .آره دیگه -

رو به آغوش کشههیده بودن با لحن کامال بی تتاوتی گتت:  سههمیده که این بار ابروهاش بدجوری هم

 .عمرا، حاضرم تو مهمونی شرکت نکنم ولی پارتنر اون عیا قورت داده نباشم

 .برای آروم کردم جو و سمیده خندیدم

 .هوی هوی خانم از خدات هم باشه ها، راجع به پسر عموی من درست حرف بزن -

 .پشت چشمی برام نازک کرد

 .دیوونه ات برای خودت باشه، من نمی خوامنپسرعموی  -

 .ملتما گتتم: سمیده جونم اذیت نکن دیگه

 .استتهامی نگام کرد

 چه اذیتی کردم؟ -

 .شروا به توضیح دادن کردم

خب ببین سههههههمیده با این که من فردین رو دعوت نکردم اما اون می آد، وقتی هم بیاد می خواد  -

چپ نگاهم نکنه اما اگر تو پارتنرش بشههی با سههیاسههتی  همن هوای من رو داشههته باشههه که کسههی

 .که من ازت دیدم می تونی دست و پاش رو ببندی و سرگرمن کنی

 .نگاه عاقل اندر سهیتانه ای بهم انداخت

خب خن  خدا بذار هوات رو داشته باشه این جوری که خیلی بهتره، کسی هم جرات نمی کنه  -

 .سمتت بیاد

 .معین نگاهن و تحویلن داد

د نه د دیگه من خودم پارتنر دارم و براش هم یه عالمه نقشهههههه ی قشهههههن  کشهههههیدم که با وجود  -

 .فریدن همن از هم می پاشه، جون من قبول کن دیگه
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 .به نشونه ی تاسف نوچ نوچی کرد

 .امان از دست تو و کارهات -

 چشمکی زدم و پرسیدم: این یعنی قبول دیگه؟

 وهاش شده بود گتت: مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟سیمده که دوباره مشگول اتوی م

 .محکم لمن و کشیدم

 .عاشقتم به موال -

 .در حالی که لمن رو ماساژ می داد چشم غره ای بهم رفت

 .عشقت بخوره فرق سرت، خدا بگم چه کارت نکنه لپ نازنینم رو زدی داغون کردی -

ای مخیههوس مهمونی رو پوشههیده بود  با اومدن دختر جوان و زیبای خدمتکار که کت دامن سههرمه

و آزادانه موهای مواجن رو روی شههههههونه هاش رها کرده بود، فهمیدم که لح ه ای که انت ارش رو 

 .می کشیدم فرا رسیده

 .خانم اکثر مهمون ها اومدن و منت ر حضور شمان -

گتتم: خیلی  تو پوسته ی بی تتاوتیم فرو رفتم و با سردترین لحن ممکنی که از خودم سراغ داشتم

 .خب تا چند دقیقه دیگه می آم

خدمتکار جوان که از لحن صههههههحبتم جا خورده بود سههههههرش رو انداخت پایین و آروم تر از بار قبل 

 پرسید: با من کاری ندارید خانم؟

 .باز با همون لحن گتتم: نه میتونی بری

 .تقریبا رسیده بود نزدیک در که صداش کردم

 برگشت و گتت: بله خانم؟

اهی به موهای زیباش کردم و اخم هام رو کشیدم تو هم و دستوری گتتم: موهات و باالی سرت نگ

 .جمع کن از شلختگی اصال خوشم نمی آد

در حالی که اصال شلخته نبود و به خاطر زیبایی بین از حدش که تو ذوق می زد و درخشن من 

 .رو کم رن  می کرد اون جوری گتتم

ده نگههاه دردنههاکی بهم کرد کههه دلم براش سههههههوخههت ولی چههاره ای دخترک کههه معلوم بود بگض کر 

 .نداشتم من برای امشب زحمت زیادی کشیده بودم که حاضر نبودم به این راحتی خراب بشه

 .چشم خانم -
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با رفتن خدمتکار جوان و زیبا رو برگشهههتم به سهههمت سهههمیده و نیلو و گتتم: برید پایین و یه جوری 

 .پله هاامیرحسین و بکشونید پایین 

با رفتنشههون صههندل هام رو پوشههیدم و با تمدید رژ لب زرشههکی ام که هم خونیه قشههنگی با آراین 

طالیی، آجریم داشههت و لنز سههبز، عسههلیم رو به زیباترین حالت ممکن به رخ ببینده ی چشههم هام 

ه می کشید، آرایشم در عین غلیظ بودن زیبا بود، با نگاهی به موهای مدل جمع و باز درست شد

ام و انداختن یه تیکه ی از موهای فر درشههتم رو شههونه امم چشههمکی به تیههویر توی آیینه زدم و با 

برداشتن کیف دستی خوشگلم درست مثل مانکن ها قدمام رو ضربدری و با عشوه ای خاس و در 

 .عین حال محکم برداشتم و از اتاق بیرون اومدم

سکوتی یک پارچه فضا رو در بر گرفت که خودم هم  با رسیدنم به پله ها و اومدن سه، چهار تا پله

انت ارش رو نداشتم، همین باعج شد نگاه سنگین دیگران که بعضی هاشون با تحسین و بعضی 

 .دیگه با نترت بود هولم کنه

با کشیدن نتسی عمیق و نگاه سر سری که به جمع انداختم، خودم رو جمع و جور کردم و بقیه ی 

 .ر محکم با لبخند کاشته شده رو لب هام پایین اومدمپله ها رو هم همون طو

وقتی دیدم امیرحسین پایین پله ها ایستاده بود و یه دستن تقریبا تو جیب شلوار ستیدش بود 

م که باعج نقن بسههتن لبخند قشههن  حواسههن به من لبخندم رو پر رن  تر کردم و چشههمکی زد

روی لب های مرد رو به روم که با ست پیراهن و شلوار ستید و اون کت تک نسکافه ای و کتشای 

 .مشکی کالجن بیشتر از همیشه تو چشم بود، شد

با رسههیدنم به پله ی آخر امیر حسههین دسههتن رو از جیب شههلوارش در آورد و بازوش رو به سههمتم 

 .گرفت

آروم در گوشن گتتم: بدجوری خوشتیپ کردید جناب استاد، فکر دانشجوهای بازوش رو گرفتم و 

 .بیراره اتونم می کردید بد نبود

 .امیرحسینم مثل خودم در گوشم گتت: باید هم سوح پرنسسی مثل تو می شدم دیگه

 .بعد لبخند شیوونی زد و ادامه داد: حاال شاید یه خرده بین تر

دوباره در گوشهههم زمزمه کرد: ترنم امشهههب این تریپ گتتم: یکم خودتون رو بیشهههتر تحویل بگیرید 

 .حرف زدنت رو بذار کنار، راحت باش

پوزخندی زدم و گتتم: من نگتتم اهل این آشگال هام اگر هم دیدی االن یه جرعه رفتم صرفا به  -

 .بریم به مهمون ها خوش آمد بگیم خاطر این بود که بوی دهن بقیه اذیتم نکنه، حاال هم بهتره
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با اشههههاره ی من ارکسههههتر شههههروا کرد به زدن و خوندن، ما هم با همه ی مهمون ها خوش و بشههههی 

کردیم و پشههههت میزی که مخیههههوس ما بود و تو سههههوح باالتری از بقیه قرار داشههههت نشههههسههههتیم و 

 .مشگول تماشای هنر نمایی بره ها تو پیست رقک بزرگ دایره مانند شدیم

شههتم پین خودم فکر می کردم که کاش صههندلی ها به جای سههتید یه رن  دیگه بودن، چه می دا

دونم، مثال طوسهههی این جوری هارمونی قشهههنگی بین فضههها و وسهههایل ایجاد می شهههد یا مثال پرده ی 

پشت سرمون که شیشه ی بزرگی رو پوشنده بود مثل تیکه هایی از سقف بنتن بود هنوز داشتم 

جور دیگه ترسیم می کردم که صدای پچ پچ امیرحسین در گوشم از اون فضا پین خودم فضا رو 

 .دورم کرد

 .گیج شده ازش فاصله گرفتم و اخم هام رو تو هم و کشیدم

 .چی؟ نشنیدم این قدر آروم پچ پچ کردی-

یه ابروش و انداخت باال و با لبخندی مرموز گتت: می گم تا آخر مجلا می خوای همین جوری 

 نی و دیگران رو نگاه کنی؟این جا بشی

این بار سوالی نگاهن کردم که دوباره خودش ادامه داد: من نمی دونم تو با این هوشت چه جوری 

 .همیشه مدل التی، می گم یه حرفی بزن یا نه اصال پاشو بریم برقییم

 .من هم لبخندی مثل لبخندش زدم

 .درخواستت رو درست بیان کن تا راجع بهن فکر کنم -

شههد ایسههتاد و با کمی خم کردن کمرش و گرفتن دسههت راسههتن به سههمتم گتت: بانوی زیبا با بلند 

 من می رقیید؟

با باال بردن دستم صدای آهن  قوع شد و نور زرد رن  وسط پیست که روی زوج ها می چرخید 

ما رو نشونه گرفت و همه ی توجه ها رو به سمتمون کشید که با دیدن حالت ایستادن امیرحسین 

 .کوت ایجاده شده شکست و به یک باره صدای دست و جیغ و هورا بلند شدس

 .درست داشت همونی می شد که من می خواستم

 .بلند شدم و رو به امیرحسین گتتم: من برای رقییدنم شرط دارم این و همه می دونن

 امیرحسین که تعجبن بین تر شده بود پرسید: چه شرطی؟

قبل از رقک باید به انتخاب من یه بازی دو نتره انجام بدیم  م:بدون هیچ عجله ی به آرومی گتت

که یه عالمه شهههههاهد داره و جای هیچ تقلبی نیسهههههت، یعنی در اصهههههل یه بازی ده دقیقه ای که هر 

دقیقه اش تعیین کننده ی نوا رقک بازنده ی بازی رو مشههههههخک می کنه از دقیقه ی یک تا پنج 
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بریک، هندی، هی پا ، عربی، تکنو، و از شن به بعد  رقک های تک نترس که به ترتیب می شه

چون پنجاه درصهههد راه رو هیچ کدوم از ما دو نتر نباختیم دو نتره می شهههه مثل چاچا، رقک پولکا، 

رقک آزاد یا همون فری اسههتایل، سههالسهها، تانگو و غیره، اگر هم که تو این ده دقیقه هیچ کدوممون 

 .ت دهنده ی رقک یا می رقیم یا می رقییمنبردیم طبق ن ر و خواسته ی در خواس

 .امیرحسین که تا به حال اخم هاش تو هم بودن با شنیدن تیکه ی آخر حرفم اخم هاش باز شد

 .چه جالب، تا به حال این جورین رو ندیده بودم -

 بعد چشمکی ریز زد و گتت: حاال این بازی چی هست؟

خوردم و این بار آروم تر از سههههههری قبل  راسههههههتن فکر نمی کردم خوشههههههن بیاد به خاطر همین جا

گتتم: یه بازی خیلی سههههههاده که باید بهم زل بزنیم و هیچ عکا العملی نشههههههون ندیم به قیافه ی 

 .طرف مقابلمون یعنی لبخند ممنوا

 .سری به نشونه ی تایید تکون داد

 باشه من حاضرم، کی شروا کنیم؟ -

رو به روی من قرار داد و با اعالم شهههروا  با جمع شهههدن بره ها خدمتکار صهههندلی امیرحسهههین رو،

یکی از پسههرها نگاهمون میخ هم شههد، هر کدوم سههعی بر این داشههتیم که خنده ی طرف مقابلمون 

 .رو در بیاریم که تو چند دقیقه ی اول نا موفق بودیم

اعیهههابم از این همه جدیتن بهم ریخته بود و بازی رو باخته می دونسهههتم که یه دفع جرقه ای تو 

 .هنم زد و با خودم گتتم جهنم و ضرر بذار این هم امتحان کنمذ

همون طور که زل زده بودم تو چشههم های به رن  شههب امیرحسههین، گردنم رو کج کردم و گوشههه ی 

لب پایینم رو به دندون گرفتم و با خمار کردن چشهههم هام و در آخر چاشهههنی چشهههمکی که اضهههافه 

 .  رو لب های امیرحسین شدکردم باعج شکل گیری یه لبخند فوق کم رن

 .وای استاد خندید -

 .آره اتتاقا من هم دیدم ساینا -

 .دختر ها دست زدن

 پا ترنم برد دیگه نه صبا؟ -

 .غرق حا پیروزیم بودم که با حرف امیر حسین جا خوردم

 .من قبول ندارم ترنم نامردی کرد -
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ناک فردین آب دهنم رو به سهههههختی سهههههرم رو آوردم باال که جوابن رو بدم اما با دیدن نگاه غضهههههب

 !قورت دادم و زمزمه کردم: به خشکی شانا

 چیزی گتتی ترنم؟ -

 .کوتاه حواب دادم: نه

 امیرحسین که حسابی کنجکاوین تحریک شده بود گتت: اون آقا کیه؟

 .تک کلمه ای جواب دادم

 .پسر عموم -

 .دستی به ته ریشن کشید

 !جالب شد -

 های گره کرده گتتم: چین جالب شد؟به سمتن برگشتم و با اخم 

 .گوشه ی کتن رو عقب داد و دستن رو تا نیته تو جیب شلوارش برد

 .این که نگاهن بین تر از یه پسر عمو رو نشون می ده -

 .با تاکید گتتم: اما اون فقط پسر عمومه

 .این بار لبخند نیته ای زد

رو فهمیدم، بعد رو به بره ها که  نیازی به توضههههههیح نیسههههههت من چیزی رو که باید می فهمیدم -

 بعضی هاشون هنوز نزدیک ما بودن پرسید: دقیقه ی چند بود که کلک زدن بهمون؟

با عوض کردن بحج کامال موافق بودم، قبل از این که کسهههههی چیزی بگه گتتم: نترس آخراش بوده 

 .وگرنه االن باید اون وسط برام عربی می رقییدی

عی داشههتم حرصههن رو در بیارم گتت: نمی خواید بگید دقیقه ی بی توجه نسههبت به حرفم که سهه

 چند بوده؟

دختره ی چایی شههیرین تو این جا چی می خوای؟ بعد خودم گتتم خب دوسههت دختر بهزاد جونه 

 .دیگه از این بهتر هم نمی شه

انگار نه انگار بهزاد کنارش ایسههتاده لبخند چندشههی زد و ناخن های کاشههته شههده اش رو به سههمت 

 .اعت بزرگ رو دیوار نشونه رفتس

 .دقیقه ی آخر بود -

 امیرحسین که گویا از حرکتن خوشن نیومده بود به سمتم برگشت

 نوا رقیمون چیه؟ -
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 .از نگاه پر از حرف فردین که میخم شده بود کالفه شده بودم و آروم لب زدم تانگو

مون ها، ما هم به با رفتن محمدرضههها پین ارکسهههتر آهن  قشهههنگی پخن شهههد و با نشهههسهههتن مه

تیتی داشههت نزدیک گوشههم زمزمه کرد: امیرحسههین که حاال صههداش لرزش خپیسههت رقک رفتیمر 

 .ترنم با من این جوری بازی کردی و مسبب باختم شدی ولی با کا دیگه ای این کار رو نکن

 مستقیم تو چشم هاش زل زد و پرسیدم: چرا اون وقت؟

 .نتا عمیقی کشید و گتت: همه مثل من چشم و دل سیر و خودار نیستن

 .طرح پوزخند رو لبم پیدا شد

 !دل سیریتون هم دیدم جنابچشم و  -

 از تانگو فقط تکون خوردنن رو بلدی؟ -

 چشمکی زد و آروم گتت: نه، می خوای نشونت بدم؟

 .با سرم گتتم آره

کامل من رو از خودش جدا کرد و یه دسههههههتم رو گرفت و مجبورم به چرخیدنم کرد و بعد از یه دور 

چند دور ساعت وار چرخیدیم که وقتی گذاشتتم زمین سرم چرخیدن، پلوهام گرفت و بلندم کرد و 

گیج رفت که همین باعج شههههد نتونم درسههههت وایسههههتم و به جای این که پام رو روی زمین بذارم رو 

پای امیرحسین بذارم و تو حالت افتادن با کمر بودم که دستن رو پشتم قرار داد و خودش هم به 

 .و تشویق مهمون ها شدسمتم خم شد و باعج بلند شدن سوت و جیغ 

لبخندی به معنای تشههههههکر بهن زدم که نذاشههههههته بود بیتتم و آبروم بره، اومدم با کمکن از اون 

 .حالت خارج بشم که زیر گلوم سوخت

صهههاف ایسهههتاد و به من هم کمک کرد که وایسهههتم در همون حالت گتت: این هم یه تنبیه کوچولو 

 .ا رو کتن من نذاریبرات می شه که دیگه انقدر دلبری نکنی و پ

 .چشم غره ای بهن رفتم

 .خوبه آدم حدش رو بدونه -

همه ی این ها تو چند ثانیه اتتاق افتاده بود، با روشههههههن شهههههههدن برق ها دوتایی تع یمی کردیم و 

 .پیست رو ترک کردیم

حالم خوب نبود باید حتما چند لح ه ای رو تنها می شههههدم، بلند شههههدم و یکی دو قدمی بین تر 

 بودم که امیرحسین پرسید: کجا می ری؟ نرفته

 .بی حوصله جواب دادم: دستشویی
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 انگار که حال بدم رو درک کرده باشه گتت: می خوای تا دم درش باهات بیام؟

 .کالفه جواب دادم: نه الزم نیست از خودت پذیرایی کن االن بر می گردم

 .خواستم محلن نذارم و برم پایین که بازوم رو گرفت

تا االن خیلی خودم رو کنترل کردم که این خونه رو روی سههههههرت خراب نکردم، برای کی انقدر ناز و -

 عشوه می ریزی ها؟

 .از دستن جدا کردم به سختی بازوم رو

 .یادم نیست دعوتت کرده باشم -

با دیدن خدمتکاری که داشههت دسههتشههویی رو به یکی از مهمون ها نشههون می داد هلم داد سههمت 

 .اولین اتاق و پشت سرش محکم در و بست

 .من نیازی به دعوت کسی ندارم -

همون نا خونده نمی اخم هام رو توی هم کشههههههیدم و شهههههههاکی گتتم: اما این مهمونی منه و منم م

 .خوام

تکیه اش و از در برداشهههههت و قدمی جلو اومد و تیکه ی فر موهام رو که ریخته بودم رو شهههههونم و تو 

 .دستن گرفت

 .بحج رو عوض نکن -

 .دستن رو پا زدم

 .من با تو بحثی ندارم -

 .کتن رو در آورد و روی تخت اتاق مامانم این ها انداخت

 اش بازی کردی و بعد رقییدی؟این پسره کیه که اول باه -

 .کت رو برداشتم و دستن دادم و به در اشاره کردم

 .پارتنرمه -

 .کت رو زمین انداخت و باز قدمی رو جلو اومد

خوب شد گتتی پارتنرته وگرنه عمرا می فهمیدم که آقا نقشن چیه، می گم کیه؟ از کجا پیداش  -

 شده؟

 شده، سوال دیگه ای نداری؟شمرده گتتم: استادمه و از دانشگاه پیداش 

از بین دندون های قتل شههدش غرید: االن که رفتیم پایین می آی کنار خودم می شههینی و از جات 

 هم جم نمی خوری وگرنه من می دونم و تو، شیر فهم شدی؟
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 با دستم برو بابایی رو اشاره زدم و تند از اتاق بیرون اومدم، پله ها رو دو تا یکی پایین رفتم و خودم

 .رو پشت میز کنار امیرحسین جا دادم

 .امیرحسین نگاهی بهم انداخت

 خیر باشه، چیزی شده؟ -

 .هنوز هم از دستن شاکی بودم و همون جوری شاکی هم جواب دادم: نه

 .بیخیال نشد

 پا برای چی نتا نتا می زنی؟ -

 .لیوانی آب برای خودم ریختم و یه نتا کلن رو سر کشیدم

 .مدم پایینپله ها رو تند او -

 نگاه دقیقی بهم انداخت و روی گردنم زوم شد و پرسید: گردنت چرا سرخه؟

اومدم بگم به تو چه که نیلو سههر رسههید و رو به من گتت: ترنم خانم خوب امشههب دورت شههلوغه و 

بی خیال ما شدی ها، ول کن پارتنرت رو یه خرده تو جمع ما باش، بعد هم طبق معمول بدون این 

 .امهار ن ر به من بده دستم رو کشید و به سمت بره ها بردکه اجازه ی 

 .یعنی اگر یه بار این بشر به موقع پریده بود وسط همین چند دقیقه پین بود

کمی پین بره ها موندم و از ماهرشههههههون تعریف کردم و یه عالمه حرف های دخترونه زدیم و کلی 

 .لی از عزا در آوردیمخندیدیم و آخر سر هم با هم ریختیم روی پیست رقک و د

 .به جرات می تونم بگم زمانی رو که پین بره ها بودم بهترین بخن مهمونی بود

 .با اشاره ی من همه برای صرف شام به باغ دعوت شدن

برای شهام هر کا برگشهت پین پارتنرش و دوتا دوتا پشهت میزایی که تهیه شهده بود نشهسهتیم و 

 .مشگول صرف شام شدیم

 ترنم؟ -

 ب دادم: بله؟سرد جوا

 .دستن رو روی میز گذاشت و تکیه گاه صورتن کرد

 .نمی دونم چرا حا می کنم ناراحتی -

 .انگشت اشاره ام رو دور تیکه ی فر موهام پیروندم

 .نیستم -

 .موشکافانه نگاهم کرد
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 .ولی صورتت چیز دیگه ای می گه -

 .نگاهی به جمعیت انداختم

 .جه نکنصورتم زیاد چرت می گه شما بهن تو -

 این بار با لحن مالیم تر از همیشه پرسید: کسی حرفی زده؟ کاری کرده؟

 .یه نه کشیده جوابن شد

 پا چرا دیگه مثل اول مهمونی سر حال نیستی؟ -دساش رو برداشت و به صندلی تکیه زد. 

 .لبخند کج و کوله ای تحویلن دادم

 خوبم، فقط یه کم خسته شدم، چی برات بکشم؟-

 .وهای خوش حالتن کشیددستی الی م

 .باشه دوست نداری نگی، نگو ولی آدم رو احمق فرض نکن -

پوف کالفه ای کشیدم و به صندلیم تکیه دادم که دیدم یه صندلی درست کنار صندلی من اضافه 

 .شد، برگشتم ببینم کیه که خودش زودتر به حرف اومد

جمع نمی شههههناختم با خودم گتتم  من با پارتنرم به مشههههکل برخوردم چون کسههههی رو هم تو این -

 بیام پین شما، از ن رتون که اشکالی نداره؟

 .بعد مستقیم خیره شد به من که یعنی کور خوندی دیگه بذارم پین این مردک تنها بمونی

 .امیرحسین نگاهی به هر دومون کرد

 .نه اشکالی نداره -

 .رو به من کرد ولی مخاطبن و فردین قرار داد

 .د اومدی ما هم کم کم داشتیم به مشکل بر می خوردیماتتاقا خوب ش -

 صورت فردین با سرعت به سمتن برگشت و پرسید: چه مشکلی؟

 .اصال حوصله ی دردسر نداشتم به خاطر همین قبل از امیرحسین جواب دادم: چیز خاصی نبود

م تا پین در حالی که بلند می شدم رو به هر دوشون گتتم: ترجیح می دم پین سمیده شام بخور 

 .شما دوتا

 .آره برو اونم تنهاس -

منت ر بودم امیرحسههین هم چیزی بگه که دیدم پوزخندی گوشههه ی لبشههه و مسههتقیم داره من رو 

 .نگاه می کنه

 .با دیدن عکا العملن نشستم سرجام و برای سمیده دست تکون دادم که بیاد پین ما
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 پا چرا نرفتی؟ -

 .دین بهن رفتمچشم غره ی ریزی دور از چشم های فر 

 .نیازی به توضیح دادن نمی بینم -

 .با جوابم ابروهاش رفت تو هم و خودش رو مشگول غذاش نشون داد

 .تا تو باشی این قدر پا رو دم من نذاری

بعد از صرف شام بره ها دونه دونه خداحاف ی می کردن و می رفتن و من و امیرحسین هم بدرقه 

ن واقعا از سر شام به بعد دیدنی شده بود، یه دستن پشت اشون می کردیم. قیافه ی امیرحسی

کمرم بود و می شهههههههد گتت نیههههههته نیمه تو بگلن بودم، با رفتن همه ی بره ها حاال دیگه من و 

 .سمیده و نیلو و فردین و امیرحسین مونده بودیم

 .ترنم زود حاضر شو می رسونمت -

 .به میز نزدیکم تکیه دادم

 .من تا فردا این جا می مونمممنونم فردین جان ولی  -

 .لب باالش و به دندون کشید و رها کرد

 .نه این جوری که نمی شه، نمی ذارم تنها بمونی -

 .اشاره ای به نیلو و سمیده کردم

 .تنها نیستم این ها هم می مونن -

 .فردین که قانع شده بود دستن رو گذاشت رو شونه ی امیرحسین و گتت: پا ما دیگه می ریم

رحسههین که لحن دسههتوری توی کالم فردین رو گرفته بود رو به نیلو و سههمیده گتت: خدانگهدار امی

 شب فوق العاده ای بود

بعد اومد نزدیک تر و در گوش من گتت: یادت باشه که امشب حسابی بد جنسی کردی، منت ر 

 .تالفیم باش ترنم خانم

 .هن لبخند زدمبرای این که فردین قاطی نکنه در جواب نگاه سوالین رو ب

این عضهههله های صهههورتم به غلط کردن افتادن با که امشهههب الکی نیشهههم رو واسهههه هر چیز و هر 

 .کسی باز کردم

بلند جواب دادم: خیلی خوش حالم که بهتون خوش گذشههههههته، حتما منت ر دعوتتون هسههههههتم به 

 .امیددیدار

 .امیرحسین خون سرد نگاهم کرد
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 .می بینمتون، خدانگهدار -

 .انگار خیالن راحت شده بود گتت: خداحافظ تا بعد فردین که

با رفتن پسرها سه تایی زدیم زیر خنده که نیلو گتت: وای ترنم نترکی بیراره وقتی عشوت رو دید 

 !کال خودش رو باخت هیچ بازی رو هم باخت آخه

 .چشمکی زدم و بازوم رو به نشونه ی قدرت نشون دادم

 .ما اینیم دیگه -

 .اش شدت گرفته بود یکی کوبید پشت کمرم که فکر کنم قوع نخاا شدمسمیده که خنده 

 دیدید وقتی بازی رو باخت چه جوری قرمز کرد؟ -

 .نیلو که رو به غن کردن بود بریده بریده گتت: وا...ی...ن..گو...م...حن..ر..ب...ود

 .حاال قسمت قنشن  هاش رو نبودید

 بنده خدا دیگه چه کار کردی؟سمیده در اتاق رو باز کرد و پرسید: مگه با 

پشهههههت سهههههرش وارد اتاق شهههههدیم و با چند ثانیه تاخیر گتتم: تو خماری بمونید تا من از شهههههر این 

 .وضعیت

 .اشاره ای به لباس هامم و آرایشم کردم

 .خالس شم بیام براتون بگم-

ه سههههههر و دوتایی ایشههههههی گتتن و از اتاق رفتن بیرون، فکر کنم اون ها هم از خدا خواسههههههته رفتن ی

 .سامونی به خودشون بدن

چند دقیقه بعد همگی رو تختم بودیم و داشههههههتیم راجع به اتتاقای ریز و درشههههههتی که برامون تو 

 .مهمونی افتاده بود حرف می زدیم

 ترنم؟ -

 .خسته شده بودم و خوابم می اومد

 هوم؟-

 .نیلو حرصی شد

 .و صدا کنم و جوابن جانم باشهسمیده می بینی شعورش زیر خط فقره، نشد من یه بار این ر  -

 .سمیده چشمکی زد

 .خب شاید جانم هاش رو ذخیره کرد برای آینده و استاد عزیزش -
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نیلو که با جواب سمیده شارژ شده بود بلند شد نشست رو تخت و رو به من گتت: می گم ترنم با 

 .این چیزهایی که تو از امشب تعریف کردی خودت رو افتاده بدون

 .یدم که با صورت بین بالشت من و سمیده پرت شددستن رو کش

 .فکر نکنم از اون استادها باشه -

 .سر جاش جا به جا شد

چیه؟ طرفدارین رو می کنی؟ تا دیروز من می گتتم فالنی اسههتاد خوبیه پشههت چشههم نازک می  -

 .کردی

 .به پلو خوابیدم

گر هم باشههه برام مهم نیسههت تهن هم می کَنم ولی می گم فکر نکنم عُقده ای باشههه، که اهنوز  -

 .اینه که درسن و حذف می کنم دیگه

نیلو که از خون سههردیم شههاکی شههده بود پشههتن رو بهم کرد و رو به سههمیده گتت: می بینی چه از 

 خود متشکره؟

 الو، سمیده؟-

بلند شههدم برم دسههتشههویی که رو به نیلو گتتم: خن  جانم وقتی جواب نمی ده یعنی خوابه از من 

 .شنوی تو هم بگیر بخواب و یه خرده به اون فکت استراحت بدهمی 

نیلو از تخت اومد و پایین و گتت: دختره مثل خرس گرفته خوابیده ولی االن داغ حالین نیسهههت 

 .وقتی نیف شب جتت پا رفتی تو صورتن می فهمه این جا نباید می خوابید

 .زبونم رو براش در آوردم

 .موافقم -

ت در می رفت گتت: خدا خودش شتات بده، بعد با اشاره به در دستشویی همون جور که به سم

 .ادامه داد: زودتر برو تخلیه کن تا از این بین تر بهت فشار نیاورده، شب بخیر

 .بشکنی زدم

 .آخ گتتی چشم هام شده آکواریم، خوب بخوابی -

شهههههدم، بعد از یه حموم نزدیک های مهر بود بود که با سهههههر و صهههههدایی که از پایین می اومد بیدار 

 .سوسکی موهام رو سشوار کشیدم و لباس پوشیده با برداشتن سوئیرم از عمارت بیرون زدم

 .نیم ساعت بعد با گرفتن نون محلی و محیوالت صبحونه ی محلی راهی عمارت شدم
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وقتی رسههههیدم کارگرها خونه رو کامال مرتب کرده بودن و رفته بودن، با وارسههههی کارشههههون به سههههمت 

مزخونه رفتم که دیدم اشهههرف خانم در حال آشهههمزیه و مثل همیشهههه غرق کارش و حواسهههن به آشههه

اطرافن نیسهت، من هم وسهایل رو خیلی آروم گذاشهتم رو میز و از پشهت بگلن کردم که ترسهیده 

جیغ بنتشههههی کشههههید و پشههههت هم تکرار می کرد: کمک، کمک، ترنم خانم، آقا صههههتر، کجایید؟ یا 

 .ین االن من و می کشهابوالتضل بیاید کمک ا

من که از خنده ریسهههه رفته بودم با صهههدایی که سهههعی داشهههتم متهموم باشهههه اما نبود بریده بریده 

 .گتتم: هی...س...اش...رف...خا...نم...من...م

 .با برگشتن اشرف خانم خنده ام شدت گرفته بود که با حرفی که زد بدترم شدم

 .کشتتم، چاقو گذاشته بود زیر گلوم وای خدا خیرت بده دخترم، یارو داشت می -

دیگه نتونستم رو پاهام وایستم و از شدت خنده پخن زمین شده بودم و با دست اشاره می کردم 

 .که من بودم

اشههرف خانم بیراره هن  کرده به من نگاه می کرده که به سههرفه افتادم، پیرزن بیراره هول هولکی 

 .مادر این و بخور آروم شو ببینم چی می گییه لیوان آب ریخت و داد دستم و گتت: بیا 

لیوان رو گرفتم و سههههههعی کردم آب و یه نتا باال برم تا جلوی خنده ام رو بگیره، تا حدی هم موفق 

 .بودم

اشرف خانم که دید آروم شدم دستن رو به طرفم دراز کرد و کمکم کرد بلند شدم، تو همان حالت 

 .ر قشنگمگتت: خب حاال بگو ببینم چی می گتتی دخت

 .با یاد آوری موضوا باز خنده ام گرفت که به سختی کنترلن کردم

اشههههرف خانم خوب جو می دی، چاقو کجا بوده؟ قیههههدم نداشههههتم بکشههههمت، فقط خواسههههتم یه  -

 .شوخی باهاتون کرده باشم

اشههههههرف خانم که تازه دو هزارین جا افتاده بود دلخور گتت: مادر آخه این چه کاریه با من پیرزن 

 کنی؟ نمی گی یه وقت از ترس سکته می کنم؟می 

در حالی که لمم رو ماسههههههاژ می دادم گتتم: خدا نکنه این چه حرفیه که می زنید؟ من که کاری  -

 .نکردم

اشرف خانم که ناراحتین از بین رفته بود گتت: امان از دست تو دختر که انقدر شیوونی، من رو 

 سکته ی ناقک دادی تازه می گی کاری نکردی؟



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

100 

 

همیشههه وقتی می دیدم طرفم کوتاه بیا نیسههت قیافم رو م لوم می کردم تا دلن برام بسههوزه و بی 

 .خیال شه االنم دقیقا همون کار و کرده بودم

اشههههههرف خانم با مهربونی خاصههههههی گتت: الهی عزیزم، حاال چرا بگض کردی؟ من که چیزی نگتتم 

 بهت، اصال مگه دلم می آد چیزی بهت بگم؟

 .ن انداختم که باز گتت: اصال بدو بیا بگلم بببینمسرم رو پایی

 .خودم رو بگل اشرف خانم انداختم

 .شرمنده -

 .باز تو دلم از عملی شدن نقشه ام بله برون بود که اشرف خانم من رو از خودش جدا کرد

الهی من دورت بگردم که انقدر خانمی، مادر تا تو بری و دوسههههههتات رو بیدار کنی من هم میز  -

 .ونه رو می چینمصبح

 .با گتتن باشه ای به اتاق مهمان رفتم که سمیده و نیلو اون جا خواب بودن

سههمیده بر اثر لگدهایی که دیشههب از من دریافت کرده بود دمن رو گذاشههته بود رو کولن و پین 

 .نیلو رفته بود، با مالیمت خاصی بیدارشون کردم که هر دوشون تعجب کرده بودن

 .یده کردنیلو نگاهی به سم

 .سمیده خدا به دادمون برسه -

 .سمیده آب دهنن و با صدا قورت داد

 بوی آرامن قبل طوفان می آد مگه نه؟ -

 .نیلو با سر حرفن و تایید کرد و دست هاش رو باالی سرش برد

 .ترنم به جون عموصتر هر چی شده تقییر این سمیده اس -

 مگه چی شده؟ -

 .هاش رو باالی سرش برد سمیده هم به تبعیت از نیلو دست

 .نه همن تقییر خود مارمولکن بود -

 .برو بابایی نثار جتتشون کردم

 .بشمار سه می آید پایین که از گرسنگی مُردم -

 .دست هاشون رو پایین انداختن

 .خب زودتر می گتتی گرسنته که ما از ترس زرد نکنیم -

 .هتن رو به رخ بکشهچشمک زدم و گتتم: بد نیست آدم هر چند وقت یه بار اب
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بعد از خوردن صههبحونه با بره ها یه گشههتی تو روسههتا زدیم و آخر هم به سههمت آبشههار زیبایی که 

اون جا بود رفتیم و بعد از کلی عکا گرفتن و آب بازی کردن به خونه برگشههههههتیم، با خوردن ناهار 

دیم به جمع خوشههمزه ای که اشههرف خانم زحمت درسههت کردنن رو کشههیده بود، کم کم شههروا کر 

کردن وسهههایلمون و بعد از یه اسهههتراحت کوچیک و دیدن فیلم طنز باحالی که سهههمیده گرفته بودبه 

 .خونه برگشتیم تا از کالس شنبه ی استاد کریمی جا نمونیم

 .با بدرقه ی عموصتر و خانمن من و نیلو هم از سمیده خداحاف ی کردیم و سوار ماشین شدیم

سهیر رو خواب بود که اگر ولن می کردم تا خود خونه شهون باز می تو ماشهین نیلو نیهف بیشهتر م

 .خوابید و انگار نه انگار که حوصله ی من بیراره سر رفته

 .با زن  خوردن گوشین، خواب آلود چشم هاش رو باز کرد و بعد از پیدا کردنن جواب داد

 سالم بله؟ -

- ... 

 .آره خواب بودم -

- .. 

 .نیم ساعت دیگه خونه باشم راه افتادیم، فکر کنم تا -

- ... 

 .باشه -

- ... 

 تو کجایی؟ -

- ... 

 .آها خوش بگذره -

- ... 

 .نه دیگه خداحافظ -

- ... 

 .همرنین -

 گوشی رو انداخت داخل کیتن و خمیازه ای کشید و چشم هاش رو بست که صداش زدم: نیلو؟

 بله؟ -

 .فتادیم تا همین االن یه کله گرفتی خوابیدیبا لحن غر زدن گتتم: پاشو دیگه مسخره از وقتی راه ا
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 شالن رو روی صورتن کشید

 .به جون ترنم خمار خوابم -

 .ایشی کردم

 .به جان خودت، کلم بروکلی -

 .نیلو خندید و گتت: باشه اصال به جان شلگمت

 حرصی و کشیده صداش زدم: نیلو؟

 .شال رو از صورتن زد کنار و رو به من نشست

 چته تو؟حناق یه ربع،  -

 .لبخند دندون نمایی زدم

 .هیری، نخواب -

 .صاف نشست و گتت: نمیری تو که نمی ذاری دو دقیقه من بخوابم

 .نوچ نوچی کردم

 .رو نیست که سن  پاست -

 .نیلو شکلکی در آورد

 .همینی که هست می خوای بخواه نمی خوای هم باید بخوای -

 .دنده رو عوض کردم

 .بره پرو رو ببین ها -

 .لو که از کل کل با من سر حال شده بود گتت: روم به تو رفتهنی

 .حرصی نگاش کردم

 .بله حق با شماست -

 .نیلو دستن رو روی پیشونیم گذاشت

 .نه تب هم که نداری -

 .دستن رو پا زدم و گتتم: اصال نباید با تو مثل آدم برخورد کرد، لیاقت نداری

ه به جون ترنم بحج لیاقت نیسههت، می دونی از هم زمان با شههکسههتن قلنج انگشههت هاش گتت: ن

با مثل آدم برخورد نکردی یه بارم که رفتار می کنی حا می کنم دسهههههههت خودت نیسهههههههت و 

 .چیزیت شده

 .یکی تو بازوش کوبیدم



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

103 

 

 خب حاال، بگو بببینم کی بود زن  زد؟ -

 .متتکر دستی به چونه اش کشید

 مگه فضولی؟ -

 خیلی، معلومه؟هم زمان با تکون دادن سرم گتتم: 

 .خنده ی کوتاهی کرد

 .بد جوری -

 .جلوی در خونه شون نگه داشتم

 .برو پایین پرو بازی هم در نیار -

 .نیلو که تازه موقعیت رو آنالیز کرده بود گتت: ا  کی رسیدیم؟ چه خوب اومدیم

 .به در ماشین اشاره کردم

 .جمع نبند ببینم تو که نیف بین تر مسیر رو خواب بودی -

 .یلو چشم غره ای بهم رفتن

 خوب حاال یه بار خوابیدم هی بکوب تو سرم، کاری نداری؟ -

 .لبخند خبیثی زدم و گتتم: از اولشم نداشتم، خوش اومدی عزیزم

 .سری به نشونه ی تاسف تکون داد و حرصن رو سر در ماشین خوشگلم پیداه کرد

قربون صههدقه ام رفت، بعد هم کلی سههوال  با رسههیدن به خونه مامانم به اسههتقبالم اومد و یه عالمه

 .پیرم کرد و وقتی مومئن شد کامال تخلیه اطالعاتیم کرده اجازه ی مرخیی داد

 .چند تا پله بیشتر نرفته بودم که صدام زد

 ترنم؟ -

 ایستادم و جواب دادم: جانم؟

 .و بخوابی مامانم با صدای بلندی گتت: شام غذای مورد عالقت رو پختم در اتاقت رو قتل نکنی

 .شروا کردم به باال رفتن و همزمان گتتم: باشه مامان جان

سر میز شام بودیم که بابام گتت: ترنم شنیدم جشن این سریت خیلی خاس تر از سریای پین 

 .بوده و گویا یکی از استادهات پارتنرت بوده

 .لبخند سکته ای زدم

 .نه اتتاقا مثل همیشه بود -

 .رت دادبابام غذای تو دهنن و قو
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 که این طور، عکا نگرفتی ببینم چه جوری شده بودی؟ -

یه لیوان آب ریختم و جرعه ای ازش رو با غذای توی دهنم پایین دادم و با حتظ آرامشههههههم گتتم: 

چرا یه چند تایی قبل از این که مهون ها بیان انداختم ولی تو لب تابمه بعد شهههههام نشهههههونتون می 

 .دم

ین به وجود اومده با لحن هیجانی گتت: چه خوب پا حتما مامانم برای شههههههکسههههههتن جو سههههههنگ

 .نشونمون بده

در حالی که دور لبم رو با دسهههتمال پاک می کردم چشهههم آرومی رو زمزمه کردم و رو به مامانم بلند 

 .تر ادامه دادم: ممنون مامان جون، واقعا خوشمزه بود

 .مامانم لبخند مهربونی زد

 .نوش جونت عزیزم -

 .دوغن رو گذاشت روی میز و گتت: ممنونم خانم بابام لیوان

 .مامانم آروم چشم هاش رو بست

 .نوش جان -

داشههههتم مرف های شههههام رو جمع کی کردم که بابام گتت: ترنم تو نمی خواد به مامانت کمک کنی 

 .بیا برو لب تابت رو بیار

ب تابم برگشههتم پایین، سههری تکون دادم و با دو خودم رو به اتاقم رسههوندم و با برداشههتن گوشههی و ل

پین مامان و بابام که دیدم منت ر توی پذیرایی رو مبل سههه نترمون نشههسههتن، خودم رو بینشههون 

با  یه خرده از مهمونی رو براشههههههون تعریف می کردم البته  با نشههههههون دادن هر عکا  جا دادم و 

 .سانسور زیاد

بخیری به اتاقم رفتم و یدن مامان و بابام و گتتن شههههب ب*و*سههههبعد از نشههههون دادن عکا ها با 

بعد از یه گشت کوچیک تو فضای مجازی، ساعت گوشیم رو برای هشت صبح تن یم کردم و بازم 

 .مثل همیشه با رسیدنم به تخت خوابم برد

صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و برای سرحال تر شدنم یه دوش سوسکی گرفتم و اومدم 

هام رو همون طوری خیا باالی سرم محکم بستم و شروا بیرون و بعد از پوشیدن لباس هام، مو

 .به آراین کردن، کردم

با تموم شدن کارم یه خرده اتاقم رو مرتب کردم و به آشمزخونه رفتم و با کمال آرامن صبحونم رو 

خوردم، بعد سهههوئیچ مامانم رو برداشهههتم و با دو پله ها رو باال رفتم و با دیدن مامانم که پشهههتن به 
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و داشت به سمت اتاقم می رفت تا مثال بیدارم کنه، از پشت بگلن کردم و آروم گونه اش من بود 

 .یدم و سوئیچ ماشینن رو جلوش تکون دادمب*و*سرو 

 .سالم عرض شد خانم سحر خیز -

 .با جا به جا کردن کیتم رو دستم عقب عقب به سمت پله ها راه افتادم

 .سالم از ماست مامان قشنگم -

 .م مراله شدقیافه ی مامان

 .جمع کن خودت رو ترنم، در ضمئن اول مراقب خودت بعد هم مراقب ملوسکم باش -

 .رسیدم پایین پله ها قبل از باز کردن در به سمت مامانم برگشتم

 .مراقبم، خداحافظ -

 .مامانم دستی تو موهای بلوند بلندش کشید

 .ببینیم و تعریف کنیم -

و به سمت خونه ی نیلو این ها راه افتادم و با رسیدنم سه سوار ماشین شاسی بلند مامانم شدم 

تا بوق زدم که بیرون اومد و یه دور کوچه رو نگاه کرد اما توجهن به سههههههمتم جلب نشههههههد، من که 

 .دیدم شین می زنه پیاده شدم

 .نیلو شین و هشت می زنی؟ بیا سوار شو دیگه -

 .روی سقف ماشین کشیدنیلو که چشم هاش قلب شده بود اومد سمتم و دستی به 

 ایول، این دیگه ماشین کیه؟ -

 .چشم غره ای بهن رفتم

 خدا خوبت کنه یعنی چشم های به این درشتیت تا حاال ماشین رو تو باغمون ندیده بود؟ -

 .زبونن رو در آورد

 .دیده بودم ولی فکر نمی کردم مامیت بذاره بیارین -

تم: اجازه نداد، اول کن رفتم بعد رو کردم که نتونه با دسههتم اشههاره کردم که بشههینه و هم زمان گت

 .چیزی بگه

 .در ماشین رو بست

 .از تو آب زیر کاه تر خودتی -

 .خندیدم و گتتم: خبریه؟ خوشگل کردی

 .عشوه ای اومد
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خوشههگل که بودم ولی خب امروز بین تر خوشههگل شههدم آخه بعد کالس با سههاسههان می خوایم  -

 .بریم بیرون

 .ه ی تایید تکون دادمسرم رو به نشون

 .چیزهای جدید می شنوم -

 .پشت چشمی نازک کرد

 ما اینیم دیگه، نکنه فکر کردی به خاطر تو تیپ زدم؟ -

 .ادای عق زدن در آوردم

اَه اَه یکم برای خودت کیک و نوشهههابه باز کن گشهههنه نمونی، از خود راضهههی جان فکر کردم واسهههه  -

 .استاد کریمی تیپ ردیف کردی

 .انگار کشف تازه ای کرده باشه صاف نشست نیلو که

 .نه بابا ولن کن اون رو، بذار از ساسان بگم -

 .منت ر نگاهن کردم که خودش ادامه داد

وای ترنم این بشهههههر عالیه، یعنی این قدر خوب و با شهههههخیهههههیته که اصهههههال نمی دونم چه جوری  -

کر می کنم این موضوا به نتع من توصیتن کنم از این ها مهم تر این که اون عاشق تر از منه و ف

 .باشه

 .ماشین و پارک کردم

 این که اون عاشق تره یعنی یه پیشرفت چشم گیر داشته تو قلبت دیگه مگه نه؟ -

 سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد که گتتم: از این موضوا خبر داره؟

 .این بار سرش و به طرفین تکون داد

ت ندارم حا کنه من رو تمام و کمال تیهههاحب کرده و دیگه نه نمی خوام فعال بهن بگم، دوسههه -

 .تالشی نکنه

 .لبخندی از سر رضایت زدم

 .اوه چه سیاست مدار شدی -

 .نیلو هم پیاده شد

 .ترنم به ن رم باید در مقابل آقایون سیاست به خرج بدی، شل بگیری کارت تمومه -

 .براش دست زدم

 .ایین از منبرت که سرم رو بردیآفرین این خیلی خوبه، ولی حاال بیا پ -



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

107 

 

 .باز بازوی بیراره ام رو هدف گرفت

 .تو اصال لیاقت نداری -

بعد از چند دقیقه انت ار اسههتاد اومدر بعد از سههالم و احوالمرسههی همیشههگین شههروا کرد به تند 

 .تند درس دادن که بره ها اعالم کردن وقت آنتراکه

 .بریم که استاد صدامون کردهمراه نیلو و ساسان بلند شدیم تا به سلف 

 .خانم اکبری و نیک روش لوتا بمونید باهاتون کار دارم -

 .ساسان سوالی نگامون کرد که با باال انداختن شونه امهار بی اطالعی کردیم

 .باشه پا من می رم سلف، شما هم کارتون تموم شد بیاید -

 .با رفتن بره ها استاد به حرف اومد

 چرا تقلب کردید؟ -

 تایی هم زمان با نیلو زدیم کوچه ی علی چپ: راجع به چی حرف می زنید استاد؟دو

 .از پشت میزش بلند شد و رو به رومون ایستاد

 .راجع به برگه هاتون که با هم مو نمی زد

 .نیلو سریع واکنن نشون داد

 ولی اگر یادتون باشه ما پین هم نبودیم، چه جوری می گید تقلب کردیم؟ -

 .به ته رین مرتبن کشیداستاد دستی 

 این دقیقا سوالیه که دوست دارم جوابن رو بدونم، می شه بگید چه جوری تقلب کردید؟ -

 .گوشیم رو توی کیتم پرت کردم

 .ما تقلبی نکردیم -

 .نگاه دقیقی بهم کرد

 یعنی می خوای بگی دارم دروغ می گم؟ -

 .شونه ای باال انداختم

 .رید هر جور که دوست دارید برداشت کنیدمن حرفم رو می زنم، شما حق دا -

 .لبخند دخترکشی زد

حیف از اون استادها نیستم که وقتی تو برگه نمره گرفتید بهتون کم بدم و بگم که نمره نیاوردید  -

و از کالس اخراجید اما این هم بگم بهتون یه بار جسههههتی ملخک، دو بار جسههههتی ملخک، آخر به 

 .دستی ملخک
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دین جای امیرحسههین بود االن به جای لبخند و حتظ آرامشههن عربده می زد و حتم داشههتم اگر فر 

 .خط و نشون می کشید

 .با تکون دادن سرم به چپ و راست دست از مقایسشون برداشتم

 استاد چند شدم؟ -

به سمت کیف سامسونت چرم تیره رنگن رفت و با برداشتن گوشین از داخلن رو به ما گتت: 

 .مره برای شما دوتاست، هر دو هجده شدیدبا کمک هم باالترین ن

 .نیلو که به وجد اومده بود اخ جون ریزی گتت

 استاد ما می تونیم بریم؟ -

 .استاد سری تکون داد

 .بله البته ولی لوتا من رو چند لح ه با دوستتون تنها بذارید -

 خونه؟ نیلو نگاهی بهم کرد و بعد رو به استاد پرسید: استاد امکانن هست که من برم

 .البته ولی حتما جزوه رو از بره ها بگیرید -

ید و دم گوشههم آروم گتت: یک بین المل که می گن تویی بعد رو به اسههتاد ب*و*سههنیلو گونه ام رو 

 .ادامه داد: حتما، با اجازتون

 ترنم؟ -

پسههره ی بی احسههاس یه جوری اسههم آدم رو صههدا می زنه که تک تک سههلوالت از لحن سههردش یخ 

 .می زنه

 من هم مثل خودش سرد جواب دادم: بله استاد؟

 .من امروز ناهار رو دانشگاه نمی خورم -

 خب نخور، کارد بخوره به اون شکمت، اصال چرا داری به من می گی؟! به من چه؟

 .استاد که حواسم پرتیم رو دید باز صدام زد

 ترنم؟ -

 .سریع خودم رو جمع و جور کردم

 خب؟ -

 .ناهار و با هم باشیم -رو صاف کرد. با سرفه ای تینعی صداش 

 .بیا من می گم این بشر کوه یخه باور نمی کنید، یه خواهن نکنی یه وقت

 .نگاهی به ساعتم انداختم
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 .ولی مادر من از این قضیه اطالعی نداره و ماشینن هم دست منه، ممکن بخواد بیرون بره -

اطالا بده بگو اگر هم خواست جایی بره باز همون جوری بدون ذره ای نرمن گتت: االن زن  بزن 

 با ماشین تو بره، بهونه ی دیگه ای هم می مونه که بخوای بیاری؟

 .حرصی لبم رو به زیر دندونم کشیدم و پیامکی برای مامانم فرستاد

سالم مامان جان من امروز با همون استادم که پارتنرم بود تو جشن ناهار می رم بیرون، سویرم «

 ».جایی خواستی بری ماشین رو ببر، یه عالمه دوست دارمرو میزم اگر 

 یکم این پا و اون پا کردم و آخر دلم رو به دریا زدم

 چرا خودتون نمی رید؟ -

دستی بین موهاش کشید و با لحنی که الیه هایی از غم توش پیدا بود گتت: عادت ندارم تنهایی 

 .لی تنها نباشمغذا بخورم راستن حاضرم با دشمنم سر یه میز بشینم و

 .دلم نخواست بین تر کنکاش کنم چون حا کردم اذیت می شه

 .باشه پا من بعد از کالس یه کوچه پایین تر از دانشگاه منت رتونم -

 .ابرویی باال انداخت و قدمی نزدیکم شد

 چرا اون جا؟ -

 .مستقیم تو چشم هاش زل زدم

 .ندارم آخه تو دانشگاه می بیننمون من هم حوصله ی درد سر -

چرخید و به سههههمت پنجره ی کالس رفت و پرسههههید: اشههههکالی داره ما رو با هم ببینن؟ نکنه کسههههی 

 ...برات مه

 .نذاشتم حرفن و تموم کنه

هیچ کا برام مهم نیسهههت، من به خاطر شهههما گتتم وگرنه من که عادت دارم پشهههت سهههرم وز وز  -

 .بشنوم

ردم گتته باشهههم خیلی بدم می آد کسهههی حرفم از پنجره فاصهههله گرفت و تاکید وار گتت: فکر می ک

 رو قوع کنه این طور نیست؟

 .با دستم موهای خارج شده از مقنعه ام رو داخل فرستادم

 .گتته بودید ولی این بار و الزم دونستم که حرفتون رو قوع کنم -

 .از این همه صراحتم جا خورد

 .قیقت رو می گیخوشم می آد حتی وقتی ممکن چیزی به ضررت هم باشه عین ح -



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

110 

 

از تعریتن لبخند کم رنگی رو لب هام نقن بست که باز ادامه داد: من امروز ماشین نیاوردم می 

 .خواستم بدونم اگر اشکالی نداره با ماشین مامانت بریم

 .به لبخندم رن  بین تری بخشیدم

 .نه ایرادی نداره -

 .رفت رو صندلین نشست

 خوبه، ماشین مامانت چیه؟ -

نمی خواست بمرسه چون هر بار که ازم پرسیده بودن و مدل ماشین رو گتته بودم لقب  اصال دلم

 .مرفه بی درد ر  گرفته بودم، به خاطر همین با پایین تر تن صدام جواب دادم: پروشه

 .خود به خود یه ابروش باال رفت

وار شههدیم هم اوه با این حسههاب ناهار رو باید یه جای خوب بخوریم که به کالس ماشههینی که سهه -

 .بیاد

از رفتارش خیلی خوشههههههم اومد، مثل خیلی های دیگه قضههههههاوتم نکرد پا با همون لبخند گتتم: 

 .سخت نگیرید برای من ن ر دیگران هیچ اهمیتی نداره

 .تکیه داد به صندلین و خیلی آروم دست زد

 .چه عجب ما یه رفتار مثبت از شما دیدیم -

 .اخم هام رو تو هم کشیدم

 .ن وجه از شخییتم رو می بینید که خودم می خوام نشون بدم نه بیشتر از اون روشما او -

 .سری تکون داد و گتت: که این طور

 .بعد اشاره ای به ساعت ساده ی روی دیوار کرد

دو دقیقه برو بیرون یه هوایی بخور و زود برگرد که کالس رو شههروا کنم، دیر نکنی که مجبور می  -

 .ونیشی تا آخرش بیرون بم

وقتی برگشهههتم با نگاهی به سهههاعتم فهمیدم ده دقیقه از زمانی که گتته بود بین تر بیرون بودم با 

تعلل در رو باز کردمر دیدم همه ی بره ها برگشتن و استاد هم با یه نیمره اخمی داره با گوشین 

رسههههن یه کار می کنه، بعد از یکی، دو دقیقه بلند شههههد و شههههروا کرد به درس دادن، درسههههته که د

 .خرده سخت بود ولی واقعا عالی تدریا می کرد و همه رو مجذوب روش تدریسن می کرد

 .با سیاه کردن کل تخته دست از نوشتن برداشت و بعد از چند دقیقه یکی از بره ها رو صدا زد

 .خانم ترکاشوند لوتا چند لح ه تشریف بیارید -
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استاد چند ضربه ای به میزش زد و ما رو به  با رفتن مینا بره ها شروا کردن به صحبت کردن که

 .سکوت دعوت کرد

بعد از چند لح ه با صهدایی که جدیتن رو می رسهوند رو به ما گتت: از خانم ترکاشهوند خواسههتم 

بیان تا برگه هاتون رو پخن کنن و با افرادی که لب مرز بودن یه خرده از دانسههههههته هاشههههههون رو به 

م نمراتشون باالتر بیاد اما موضوا خوشحال کننده اینه که همتون اشتراک بذارن تا بلکه اون ها ه

 .حداقل نمره رو گرفتید

نگار با لحن لوس همیشههههگین که از ن ر من خیلی چندش بود پرسههههید: یعنی باالترین نمره برای 

 مینا بوده؟

 .استاد خودش رو مشگول برگه ها نشون داد

 .نه ایشون دومین نمره ی خوب کالس رو گرفتن -

دریا با لحنی متعجب رو به اسههتاد پرسههید: پا چرا از نتر اول نخواسههتید با افرادی که نمره اشههون 

 لب مرز کار کنه؟

 .با دادن برگه ها به دست مینا هم زمان چشم غره ای به من رفت

 .شخک اول تو فاز این کارها نیست و ترجیح می ده به جای یاد دادن تقلب برسونه -

 ی خونید؟استاد نمرات رو نم -

 اوف چرا این کالس لعنتی تموم نمی شه که دیگه صدای چندش این دختره رو نشنوم؟

استاد با حالتی که تعجب تو چهرش و صداش مشخک بود پرسید: بخونم؟ فکر می کردم بدونید 

که از این چیزها خوشههم نمی آد، االن هم لوتا یه قلم و کاغذ بردارید تا اشههکال هاتون رو یاداشههت 

 .و بعد هم برگه ها رو تحویل بدیدکنید 

با اشههاره ی اسههتاد، مینا برگه ها رو پخن کرد و همه شههروا به یادداشههت برداری از اشههکال هاشههون 

 .کردن

 .مینا به سمت استاد برگشت

 استاد نیلوفر و آقا ساسان نیستن برگه هاشون رو چه کار کنم؟ -

 .بری تا براشون یاد داشت بردارنهمون طور که سرش پایین بود جواب داد: بدید خانم اک

 .مینا به سمتم اومد و برگه ها روی میزم گذاشت

 برگه ها رو برداشتم و پرسیدم: چند شدی؟

 .لب هاش و غنره کرد
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 .فکر می کردم خیلی بین تر از این ها بشم، اما همین هم خوبه -

 .ابروم رو باال انداختم

 چند شدی؟مینا نمرسیدم از نمرت راضی ای یا نه گتتم  -

 از حرس شکلکی در آورد و مختیر جواب داد: هتده و نیم، تو چی؟

 .من و نیلو با هم هجده شدیم -

 .مینا درست رو به روم ایستاد تا تسلط بین تری داشته باشه

 .پا باز هم تقلب کردید که استاد اون جوری می گتت -

 .لبخند دندون نمایی زدم

 .اوهوم -

 یی شما دیگه آخرشید، چه جوری تقلب کردید آخه؟مینا چشمکی زد و گتت: خدا

 .خودکارم و روی دفترم رها کردم

مختیه خانم، اتتاقا اسههههتاد هم خیلی دوسههههت داشههههت بدونه االن هم به خاطر همون این جوری  -

 .زوم کرده که ببینه من و تو چی می گیم

 .مینا که پشتن به استاد بود خندید

 .از دست شما دو تا -

 .سینه ام گذاشتم و کمی تو حالت نشسته براش خم شدمدستم و روی 

 .چاکریم -

 .مینا بشکونی از بازوم گرفت

 چرا همه سر جن  دارن با بازوی بیراره ی من؟

 !خوبه التیشم که پر کردی -

 .استاد پاشد ایستاد

 خانم ترکاشوند اون جا با خانم اکبری جلسه گرفتید؟ -

 .زودتر از مینا به حرف اومدم

 .اشتیم تبادل اطالعات می کردیمنه د -

 .استاد سری تکون داد
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خوش حال می شههم اگر تبادل اطالعاتتون تموم شههد جلسههه رو تمومن کنید، بعد رو به بره ها  -

ادامه داد: لوتا برگه ها رو زودتر بیارید هر کی هم که برگه اش رو تحویل داد می تونه تشههههههریف 

 .ببره، خسته نباشید

 .س خارج شدم و توی پارکین  منت ر استاد موندم تا بیادهمراه بره ها از کال

با اومدنن قشههن  متوجه ی تگییر نگاه دخترها و پسههر ها شههدم، مثل این که به یکیشههون زیادی 

فشههار وارد شههده بود که اومد از جلوم رد شههد و طوری که فقط خودم بشههنوم گتت: کاش زودتر می 

 .ا هم خودمون رو استاد معرفی می کردیمگتتی با دانشجوها حال نمی کنی اون وقت م

 .حیف که تنها نبودم وگرنه یه جوابی بهن می دادم که دیگه تا شعاا ده کیلومتریم آفتابی نشه

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با جمع کردن حواسم سوئیچ رو به سمت استاد گرفتم

 .استاد شما پشت فرمون بشینید -

 .نیمره اخمی کرد

 .الن امیرحسینم نه استاد کریمی، به ن رم خودت بشینی بهتره باشهترنم ا -

 .إ پا رو صدا زدن اسمن حساس بود من هم که بی آزار تاکید وار گتتم: اما هنوز تو دانشگاهیم

 .ابرو انداخت باال

 الزمه که ذکر کنم سر کالس نیستیم و داریم دوستانه با هم می ریم که ناهار بخوریم؟ -

 .و هر دو سوار ماشین شدیم و از دانشگاه خارج شدیمچیزی نگتتم 

 نیم نگاهی به نمی رخ ساکت امیرحسین انداختم و پرسیدم: کجا برم؟

 .دستی بین موهای خوش حالتن کشید

 .برام فرقی نداره فقط یه خرده تند تر برو که زودتر برسیم تا از گرسنگی تلف نشدم -

 .لبخندی زدم

 .ب باشهبه ن رم رستوران خیمه خو -

 .اتتاقا تعریتن رو زیاد شنیدم ولی تا به حال قسمت نشده برم -

 .نگاهی به ساعتم انداختم

 .مومئنم که خوشتون می آد -

 .نه خوشم اومد مثل این که واقعا خوش سلیقه ای -

 .با دستم به محوطه ی پشت رستوران اشاره کردم

 .نشونتون بدم اینی که می بینید یه ذره از اون بهشتیه که می خوام -
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 .متعجب نگاهی به فضای اطرافن انداخت

به این همه زییایی و  - که می گی و ببینم، تو  که زودتر جایی رو  مایلم  با این وضههههههعیت خیلی 

 .خالقیت می گی نیته و نیمه، پا خیلی مشتاقم که بهشت کاملت رو ببینم

هم من هر چه قدر تعریف کنم با لبخند گتتم: از قدیم گتتن شههههههنیدن کی بود مانند دیدن، االن 

 .شما تا نبینی نمی تونی به درستی حرفم پی ببری

با رسههیدنمون به محل مورد ن ر سههکوتی خالی از هیاهوی اون طرف آرامن نابی رو مهمونمون کرد 

و باعج شهههههد االچیق هایی که به صهههههورت خیمه بودن و با طرح آب روان تزیین شهههههده بودن و اون 

ی هر آالچیق که شهههههامل انواا گل رز بود به زیبایی هر چه تمام تر خود فضهههههای بسهههههیار زیبای جلو

 .نمایی کنند و در نهایت این امیرحسین بود که اون سکوت دل نشین رو شکست

ترنم اینجا معرکه اسهههههت، تا به حال جا به این قشهههههنگی ندیده بودم. اصهههههال جوری محو زیباین  -

 .شدم که گرسنگی ام یادم رفت

 .چشمک ریزی زدم

 .پا بهتره غذای خوبن رو هم امتحان کنید که همه چی تکمیل بشه -

تو یکی از چند تا آالچیق موجود نشههسههتیم. با اومدن گارسههون، امیرحسههین رو به من پرسههید: چی 

 می خوری بانوی خوش سلیقه؟

 .الکی عرق رو پیشونیم رو پاک کردم

 تن و شما؟انقدر خجالتم ندید دیگه، من شیشلی  ویژه با تموم مخلتا -

 .نگاهی اجمالی به منو انداخت

 .منم چلو ماهیره ی ممتاز با مخلتات -

 گارسون یاد داشت ریزی برداشت و رو به ما پرسید: چیز دیگه ای میل ندارید؟

 .امیرحسین سوالی نگاهم کرد که آروم نه رو زمزمه کردم امیرحسین هم از گارسون تشکر کرد

وت مولق داشتیم ناهارمون رو می خوردیم گوشیم زن  خورد، چند دقیقه بعد در حالی که در سک

 .از امیرحسین معذرت خواستم و با پاک کردن دور لبم تماس رو وصل کردم

 سالم جانم؟ -

 مامانم با صدایی گرفته پرسید: ترنم کجایی؟

 .کمی نگران شدم و چنگالم و تو مرف ساالدم رها کردم

 رستورانم چیزی شده؟ -
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 .صداش بدتر شد

 کی خونه می آمی؟ -

 .جرعه ای آب نوشیدم و سعی کردم خون سردیم رو حتظ کنم

 تا پنج کالس دارم، نمی خوای بگی چی شده؟ -

 .انگار به گریه افتاد

 .پاشو بیا خونه تا بهت بگم -

 .آب دهنم رو به سختی قورت دادم

 .مامان تا من برسم که سی دفعه سکته زدم، بگو دیگه -

 .شد صدای گریه اش بلند

 می گم ولی نترس، خب؟ -

 کالفه از این همه کن دادن ماجرا گتتم: باشه فقط بگو چی شده؟

 .صدای نتا عمیقن رو شنیدم، مومئنم داشت خودش و کنترل می کرد که آروم باشه

 .بابات تیادف کرده -

هین بلندی کشههیدم و شههوکه از پشههت میز داخل آالچیق بلند شههدم که توجه ی امیرحسههین رو به 

 .خودم جلب کردم

 چی؟ کی؟ االن حالن چووره؟ -

 .گریه اش شدت گرفت

 .هیری نمی دونم، من هم هنوز ندیدمن تازه دارم حاضر می شم که برم -

هر چه قدر سههعی کردم اشههک هام راه نگیرن رو صههورتم ولی انگار کامال ناموفق بودم که تند تند رو 

 .گونه سر می خوردن

 دست از غذا خوردن کشید و اشاره کرد که چی شده؟ امیرحسین که اشک هام رو دید

 .دستم رو تکیه دادم به لبه ی میز تا تعادلم رو حتظ کنم

 بابا االن کجاست؟ -

 .میون هق هقن جواب داد: به بیمارستان منتقلن کردن، تو رو خدا زود بیا

دیگه می آم خونه،  کیف و سوئیچ و از رو میز چن  زدم و با صدای گرفته گتتم: مامان تا ده دقیقه

 .نرو تا با هم بریم، اومدم

 .با قوع کردن تلتن اجازه ی مخالتت رو بهن ندادم



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

116 

 

امیرحسههین که حاال مثل من ایسههتاده بود و تو چهره ی همیشههه خونسههردش تشههوین رو می شههد 

 .دید

 کجا می ری؟ اتتاقی برای پدرت افتاده؟ -

 .با شنیدن کلمه ی پدر هق زدم

 .و االن هم بیمارستانه بابام تیادف کرده -

 .کتن رو از پشت صندلین برداشت و چند تا تراول روی میز گذاشت و رو به من گتت: بریم

 .شرمنده نگاهن کردم

 .من خودم می رم شما بترمایید غذاتون رو بخوردید -

 .از آالچیق بیرون زد

 االن وقت لج بازی نیست. نمی خوای که با این حالت پشت فرمون بشینی؟ -

 .ی حرف سوئیچ رو به سمتن گرفتم و آدرس رو بهن دادمب

با رسههههههیدنمون به خونه قبل از این که زن  بزنم مامانم خودش در رو باز کرد و گریون بیرون اومد، 

 .سریع پیاده شدم و کمکن کردم کنارم روی صندلی عقب بشینه

و به امیرحسههههین اشههههک رو گونه اش رو با دسههههتمال توی دسههههتن گرفت و بعد از یه نتا عمیق ر 

 .گتت: تو رو خدا ببخشید که شما رو هم تو زحمت انداختیم

 .امیرحسین نگاهی از آیینه به مامانم انداخت

خواهن می کنم این حرف و نزنید، ومیتم بود که همراه ترنم بیام، اصهههههال پدر ترنم هم مثل پدر  -

 .خودم می مونه

ت هام گرفتم بلکه آروم تر شههه، مامانم لبخند غمگینی زدم و دسههت های مامانم رو سههتت تو دسهه

هم دسههههت هام رو فشههههار ختیتی داد و آروم زمزمه کرد: تو لوف داری پسههههرم، خدا از بزرگی کمت 

 .نکنه

با رسههیدنمون به بیمارسههتان صههف منت رین آسههانسههور رو که دیدیم بی خیالن شههدیم و از پله ها 

 .باال رفتیم

گرم کارش بود با عجله و استرس فراوان پرسیدم: پدرم  رو به پرستاری که اون جا نشسته بود و سر

 کجاست؟ حالن خوبه؟

 .:با شنیدن صدام پرستار سرش رو بلند کرد و یه لبخند آرامن بخن زد

 آروم باش عزیزم، اسم پدرت چیه؟ -
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 .با پشت دست اشک هام رو پاک کردم

 .حمید...حمید اکبری -

ا گتت: خدا رو شکر چیز خاصی نبوده، کمی سر نگاهی به لیست توی سیستم انداخت و رو به م

 .درد داشتن و یکی از پاهاشون هم شکسته، االن هم اتاق عمل هستن

مامانم با شنیدن وضعیت بابام ُسر خورد و روی زمین نشست، پرستار با طمانینه از پشت میزش 

 .بلند شد و به این طرف اومد و کمک مامانم کرد

 .و حتظ کنید، من که گتتم ایشون مشکل خاصی نداشتنخانم محترم آرامن خودتون ر  -

مامانم به کمکن بلند شههههد ایسههههتاد و به بازوش چن  زد و با التماس پرسههههید: واقعا همه چی رو 

 گتتید؟ مشکل دیگه ای نداره؟

پرسهههتار مامانم رو روی صهههندلی نشهههوند و لیوان آبی دسهههتن داد و با آرامن خاس خودش گتت: 

ترین تیهههادف هم کسهههی که میهههدوم می شهههه حتی اگه چیزین نشهههده  می دونید که تو کوچیک

 .باشه بدنن کمی کوفته می شه

 .با شنیدن حرف پرستار هق هقن بلند شد و سکوت یک پارچه ی بیمارستان رو شکست

 .پرستار در مونده رو کرد به من

 .نمخواهن می کنم مادرتون رو آروم کنید وگرنه مجبور می شم بهن آرام بخن تزریق ک -

تند تند سهههههرم رو به معنی باشهههههه تکون دادم، پرسهههههتار که انگار خیالن تا حدی راحت شهههههده بود 

 .تنهامون گذاشت

دیگه هق هق های مامانم بی صههدا شههده بود و منم همرنان گوله گوله در حال اشههک ریختن بودم 

 .که امیرحسین اومد

 چی شد؟ حالن چووره؟ -

 .امانم فاصله گرفتمبلند شدم ایستادم و چند قدمی رو از م

 .می گن چیز خاصی نبوده و فقط یکی از پاهاش شکسته، االن هم اتاق عمل -

 .سرش رو به نشونه ی تایید تکون ختیتی داد

 خب خدا رو شکر، نمرسیدی کسی همراهن بوده یا نه؟ اصال کی آوردتن بیمارستان؟ -

 .از این همه حواس پرتیم اخم هام تو هم شد

 .وش کردمنه، به کل فرام -
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امیرحسین آب میوه هایی رو که توی دستن بود رو به دستم داد: برو پین مادرت بشین، این ها 

 .رو هم بخوردید رن  به رو ندارید، بقیه کارها رو به من بسمار

 .وسایل رو از دستن گرفتم

 .نه ممنون خودم هستم، شما بترماییدر از این بین تر دیگه مزاحمتون نمی شم -

 .نا محسوس به سمت مامانم کرد اشاره ای

ترنم وقتی می گم برو بگو چشههههههم، تو یک دقیقه دیگه سههههههر پا بمونی غن کردی انقدر یه دنده  -

 .نباش

 .به ناچار چشم آرومی گتتم و به سمت مامانم رفتم

سرم از درد داشت منتجر می شد و قشن  می تونستم افت فشارم رو حا کنمر آب میوه های 

میرحسین رو باز کردم و یکین رو به سمت مامانم گرفتم که دستم رو هل داد خریداری شده ی ا

 .کنار و با صدای گرفته اش زمزمه کرد: نمی خورم

 .دوباره آب میوه رو به سمتن گرفتم

 .مامان خواهن می کنم اذیت نکن با زجر کشیدن تو که حال بابا خوب نمی شه -

 .تقوره اشک غلتان روی گونن رو با دستمال گرف

 .باور کن از گلوم پایین نمی ره -

 .نتا عمیقی کشیدم تا کمی آروم شم

مههامههان خواهن می کنم این جوری نکن، من درکههت می کنم کههه االن چههه قههدر فکرت خرابههه و  -

 .دلواپا بابایی اما این انت ار هم دارم که یه خرده باهام راه بیای

 .و ببخن که ازت قافل شدممن ر  -

 .با اومدن امیرحسین از مامانم جدا شدم

 امیرحسین نگاهی به مامانم انداخت و پرسید: خانم اکبری بهترید؟

 .مامانم لبخند نیته و نیمه ای زد

 شکر خدا بهترم، از خانم پرستار چی می پرسیدید؟ -

 .نگاهن به مامانم بود اما مخاطبن من بودم

سهههههتار می گتت مثل این که پدرت وقتی تیهههههادف کرده پیاده بوده و داشهههههته با این جوری که پر  -

گوشههی حرف می زده و هم زمان از خیابان رد می شههده اون کسههی هم که بهن زده اول رسههوندتن 

 .هم با پلیا ها به کالنتری رفتهبیمارستان االن 
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 .شدت گریه ی مامانم زیاد شده بود

 .خدا ازش نگذره که بدبختم کرد -

اخم هام رو تو هم کشههههههیدم و رو به مامانم گتتم: مامان مثل این که حرف های آقای کریمی رو 

 .درست نشنیدی، بابا خودش هم تو ماجرای این تیادف کم مقیر نبوده پا الکی نترین نکن

 به سمت امیرحسین برگشتم و پرسیدم: چیز دیگه ای نگتتن؟

 .امیرحسین روی صندلی خالی شده ی کنارم نشست

چرا پرسههتار می گتت زودتر از ما یه آقای جوونی اومده بیمارسههتان و ازشههون خواسههته به شههماها  -

خبر ندن تا عمل آقای اکبری تموم بشههههههه که وقتی پرسههههههتار می گه که با خانواده اش تماس گرفته 

کلی عیههبی می شههه و خط و نشههون می کشههه که اگر برای شههما اتتاقی بیتته این بیمارسههتان رو به 

 .ن می کشهآتی

 .مامانم ضربه ی آرومی به گونه اش زد

 .این پسر همیشه ی خدا دنبال دردسهر، ترنم یه زن  بزن بهن بگو ما بیمارستانیم -

 .پوف کالفه ای کشیدم

 .کیتم تو ماشین جا مونده -

 .امیرحسین گوشین رو از تو جیبن در آورد و به سمتم گرفت

 .بیا با گوشی من زن  بزن -

 .و با کمی فاصله از مامانم و امیرحسین مشگول صحبت با فردین شدم تشکری کردم

 .برگشتم سمت امیرحسین و گوشی رو به طرفن گرفتم و دوباره تشکر کردم

بعد از چند لح ه مامانم رو به امیرحسههههههین گتت: ترنم می گتت وسههههههط ناهار بودید که من زن  

 .زدم تو رو خدا ببخشید، حالل کنید

 .تواضع ای زدامیرحسین لبخند م

 .خیلی تعارف می کنید خانم اکبری این جوری من معذب می شم -

 .مامانم سرش رو پایین انداخت

 .خدا از آقایی کمت نکنه پسرم -

امیرحسههین تکیه زد به پشههتی صههندلین و چشههم هاش رو بسههت من هم آروم شههروا کردم پین 

ردا جواب سههههههالم ما رو هم نمی ولن کن دیگه اه انقدر ازش تعریف می کنی ف«خودم غرغر کردن:

 ».ده و فکر می کنه کوه جا به جا کرده
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امیرحسهههین دم گوشهههم گتت: شهههنیدم چی پین خودت گتتی، نترس جواب سهههالمت رو می دم و 

فکر نمی کنم کوه جا به جا کردم االن هم اگر می بینی این جام دالیل خاس خودم رو دارم که به 

 .تو ربوی نداره

پوزخندی زد و دوباره تکیه اش و داد به صهههندلی آبی رن  بیمارسهههتان و  حرصهههی نگاهن کردم که

 .چشم هاش رو بست

 .ولم می کردن در جا بره پرو روخته اش می کردم

 .چند دقیقه بعد فردین رسید بیمارستان و مستقیم به سمتمون اومد

کردم؟ اصههال جواب  زن عمو چرا خودتون اومدید؟ اگر اتتاقی براتون می افتاد من باید چه کار می -

 عمو رو چی باید می دادم؟

 .مامانم پاشد رو به روش ایستاد

 .سالم فردین جان، ما تنها نیومدیم، استاد ترنم لوف کردن رسوندنمون -

فردین نگاهی به امیرحسههین که خون سههرد بگل دسههت من نشههسههته بود کرد و رو به مامانم گتت: 

 .یالن از فردین راحت شده بود دوباره نشستسالم شرمنده یادم رفت. مامانم که انگار خ

 ایراد نداره، تو از کجا فهمیدی که عموت تیادف کرده و به این جا منتقلن کردن؟ -

نگاهی به من انداخت و چشههههههم هاش رو باریک کرد و به دیوار تکیه داد و در جواب مامانم گتت: 

کجایی و یه سههههههری حرف های  عمو رفته بود نمایشههههههگاه اما من نبودم، بعدش هم زن  زد و گتت

دیگه که با صدای بدی که اومد تماس قوع شد، نگران شده بودم چند دفع زن  زدم کسی جواب 

نداد تا بار آخر که یه آقایی جواب داد و گتت عمو تیهههههههادف کرده و داره به این جا منتقلن می 

 .کنه

 .باز خدا خیرش بده همون جوری ولن نکرده و در بره -

 .یره اش رو از من گرفتفردین نگاه خ

 .یه چیزی می گید زن عمو جرات نداشت فرار کنه -

 .چند لح ه ای بینمون سکوت ایجاد شده بود که باز فردین شکستن

 .چرا با استاد ترنم اومدید؟ زن  می زدید خودم می اومدم -

خدا خدا می کردم مامانم نگه چی شهههههده که االن امیرحسهههههین این جاسهههههت ولی من کی شهههههانا 

 اشتم که این بار دومم باشه؟د

 .لبخند کم جونی تحویل فردین داد
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من می خواسههههههتم خودم بیام ولی وقتی زن  زدم به ترنم و ماجرا رو گتتم، گتت تا چند دقیقه  -

دیگه خودش رو می رسهههونهر اسهههتادش هم که حال ترنم رو می بینه بیخیال غذا خوردن می شهههه و 

 .وف می کنه ما رو به این جا می رسونهنمی ذاره ترنم پشت فرمون بشینه و ل

 .فردین حرصی نگاهم کرد

 .واقعا دستشون درد نکنه زحمت کشیدن -

 .امیرحسین که تا اون لح ه ساکت بود با ابروهاش برای فردین اشاره اومد

 .زحمتی نبود آقا فردین، بین تر ومیته بود -

و قشن  داشت با چشم هاش برام  نگاه فردین حتی یه سانت اون طرف تر از من رو هم نمی دید

خط و نشههون می کشههید، عیههبی از جام بلند شههدم و به سههمت حیاط راه افتادمر چند قدمی بین 

تر راه نرفته بودم که یه دفع دستم از پشت کشیده شد، شاکی تقال کردم که دستم رو از دستن 

رو ندیدی پا با من بازی  در بیارم که غرید: نکن ترنم، این کارها رو با من نکن، هنوز روی سههههههگم

 .نکن

 .اخم کردم

 .من کاری نکردم -

فردین چشم هاش رو بست و نتا عمیقی کشید اما انگار تاثیری رو آروم شدنن نداشت فقط 

 .یه خرده تن صداش رو پایین تر آورده بود

 آره خب جدیدا همه با استادشون می رن ناهار مگه نه؟ -

یده باشه آخه مامانم اشاره ی مستقیمی بهن نداشت البته فکر نمی کردم قضیه ی ناهار رو فهم

 .فردین هم کم باهوش نبود

 فشار ختیتی به دستم داد و شاکی پرسید: سوال من جواب نداشت؟

 .مستقیم تو چشم هاش نگاه کردم

نه، همه نمی رن اما استادم از من خواهن کرد که برای ناهار همراهین کنم، به ن رت چی باید  -

؟ می گتتم نه نمی تونم آخه یه پسرعمو دارم که فکر می کنه نامزدمه و اگر بتهمه من با می گتتم

 شما برای ناهار می آم، شب باید تقاس پا بدم و پای ستره ی عقدش بشینم؟

بد جوری ابروهاش تو هم قتل شههده بودن و حاضههرم قسههم بخورم اگه یه خرده دیگه عیههبی تر می 

 .شد از چشم هاش خون می چکید

 .نمی کنم مردیناآره می گتتی، می گتتی و نمی رفتی، می گتتی به نامزدم  -
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 .کالفه دستم و از تو دستن بیرون کشیدم

 .این که تو نامزد منی فقط توهمی که تو داری و با -

 .دستم رو گرفت و دنبال خودش کشید

 .یپا من این توهم رو به زودی رسمین می کنم تا پات رو از گلیمت درازتر نکن -

تقال کردم دستم و که داشت توسط دست فردین کشیده می شد و از دستن در بیارم در همون 

حال گتتم: چرا این قدر اذیت می کنی؟ چرا نمی خوای باور کنی که من راضههههههی به حضههههههور هیچ 

 مردی تو زندگیم نیستم؟

 .ر شده بودیمتقریبا رسیده بودیم به محوطه ی پشت بیمارستان و از نگاه های کنجکاو مردم دو

اذیت و تو می کنی که با این به اصههههههوالح اسههههههتادت ناهار می خوری و پارتی که می گیری آقا  -

پارتنرت می شههه در صههورتی که من باید پارتنرت می بودم، تو داری کاری می کنی که احسههاس کنم 

ی حسههههی نسههههبت به این مرد تیکه داری و داره نقشههههن تو زندگیت پر رن  می شههههه، دارم ازش م

 ترسم، می ترسم تو رو از من بگیره

 .پوف کالفه ای کشیدم

 .این هزار بار من برای تو نیستم که این قدر می ترسی، نه برای تو نه برای امیرحسین -

دسهههتم رو ول کرد و دوتا بازوهام رو چسهههبید و غرید: امیرحسهههین؟ از کی تا به حال اسهههتادت رو به 

 اسم کوچیک می خونی؟

بودم پا سهههههکوت رو ترجیح دادم که باعج شهههههد تکون محکمی بهم بده و از  بدجوری خراب کرده

 بین دندون های کلید شده اش بمرسه: ترنم از کی؟

سههههرم رو پایین انداختم و باز سههههکوت کردم که فردین فشههههارش رو روی بازوهام بین تر کرد که آخ 

 .آرومی گتتم

ن نرسههیدم بگو از کی این مردک رو با خوبه پا هنوز زبونت تو دهنت می چرخه، ترنم تا به جنو -

 اسم می خونی؟

احساس کردم نگاه کسی رومون سنگینی می کنه سرم رو باال آوردم و با نگاه خیره ی امیرحسین 

اشههک هام که تا به حال جلوشههون رو گرفته بودم راه خودشههون رو باز کردن و تند تند از چشههم هام 

 .بیرون ریختن

 و به فردین پرسید: داری چه کار می کنی؟امیرحسین اومد نزدیکمون و ر 

 .فردین بازوم رو ول کرد و رو به امیرحسین گتت: به تو ربوی نداره، داشتم با نامزدم حرف می زدم
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 امیرحسین سوالی نگاهم کرد وقتی دید چیزی نمی گم پرسید: ترنم تو نامزد داری؟

 .فردین جای من جواب داد

 .چشم هات رو باز کنی می بینی -

 .امیرحسین نگاه کردم و آروم زمزمه کردم: نه ندارم به

 .فردین ناباور اسمم رو صدا زد

 ترنم؟ -

 .سرم رو پایین انداختم

 .من دروغ نمی گم پسرعمو شرمنده -

 باز جبه گرفت و با تن صدای باالتری گتت: این که تو نامزد منی چین دروغه؟

 .هام رو پاک کردمپا پشت دست اشک 

 .ته این فقط توهم توئهاز دروغ گذش -

رو به امیرحسین ادامه دادم: من اگر نامزد داشتم حتی اگر دوستن نداشتم هیچ وقت پیشنهاد 

 .ی ناهار امروز رو قبول نمی کردمپارتنر بودن و قضیه

 .ی تایید تکون دادسری به نشونه

 ...منم از همین تعجب کردم و -

 .فردین عیبی وسط حرفن پرید

 .گل این کتشی که پات کردی خیلی برات بزرگه درش بیار تا زمینت نزدهببین بره خوش -

امیرحسههههههین یه نگاه کلی به سههههههر تا پاش انداخت و با لحن تحقیر آمیزی گتت: خوبه که آدم 

 .موقعیت شناس باشه

بعد رو به من ادامه داد: ترنم راه بیتت بریم داخل مادرت نگرانت شده بود من رو فرستاد تا ببینم 

 .یکجای

 .فردین گوشه ی کت امیرحسین رو گرفت

 .ترنم نه، ترنم خانم -

 .امیرحسین خیلی آروم دست فردین رو کنار زد

 .چرا معولی؟ زود باش دیگه ترنم -

 .رو اسمم تاکید کرد
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فردین عیبی با کف دو دستن زد تخت سینه ی امیرحسین اما امیرحسین ستت ایستاده بود 

 .و حتی قدمی هم عقب نرفت

 .دونستم که چه جوری سرجات بنشونمتف االن موقعیتن نیست وگرنه خوب می حی -

هاش نقن بست و با خونسردترین حالت ممکن جواب فردین رو  باز اون پوزخند معروفن رو لب

داد: تونسههههههتی حتما این کار رو کنر نگران موقعیتن هم نباش خودم برات جورش می کنم، ترنم 

 .بریم

 آی؟ کردم و پرسیدم: تو نمینگران به فردین نگاه 

 .سری از روی تاسف تکون داد

 .شما با استاد تشریف ببرید -

 ...فردین من -

 .قدمی از ما فاصله گرفت

 .تر داغ نکردم و کار دست جتتمون ندادمهیا هیری نگو، ترنم برو، برو تا از این بین -

سههههت آرومم کنه پا بیخیال بدجوری اعیههههابم بهم ریخته بود و چیزی جز آغوش مامانم نمی تون

 .حضور اون دوتا به سمت بیمارستان دویدم و با رسیدنم خودم رو تو آغوش مامانم انداختم

 دختر مامان چرا انقدر پریشون شده؟ -

 .عور دوست داشتنی آرامن بخشن رو بو کشیدم

 .خیلی نگران بابام -

 .دست نوازشگرش کمرم رو لما کرد

نگرانت بشهههههم، من هم حالم بهتر از تو نیسهههههتر نمی دونم چرا انقدر الهی من به قربون اون دل  -

 .عملن طول کشیده

 .حدود نیم ساعت بعد در اتاق عمل باز شد و دکتر بیرون اومد که با مامانم پیشن رفتیم

 آقای دکتر چی شد؟ حال همسرم چووره؟ -

 .دکتر ماکسن رو در آورد و رو به مامانم لبخند آرامن بخشی زد

 .حمید نباش این تا حلوای من بیراره رو نخوره این دنیا رو ول نمی کنه نگران -

 .مامانم که از لحن صمیمی دکتر تعجب کرده بود ابروهاش رو تو هم کشید

 هاتون این جوری دل داری می دید؟ ی همراه های مریضشما به همه -

 .دکتر خندید و گتت: نه این فقط مختک داداش حمید خودمه
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 .ترس قدمی به عقب رفتمامانم با 

 تو... تو... عا...ر...فی؟ -

 .فکر نمی کردم انقدر ترسناک شده باشم -

 مامانم سریع به خودش اومد و پرسید: کی برگشتی؟

 .دکتر قدمی به جلو برداشت

 .دو هتته نیست که اومدم -

 .رن  مامانم به وضوح پریده بود

 چرا برگشتی؟ -

 .استقبال می کردی، نگو که زندگی با حمید انقدر تگییرت داده دکتر باز خندید و گتت: قبال بهتر

 .مامانم مضورب لب پایینن رو به دندون کشید و سوالن رو تکرار کرد

 پرسیدم چرا برگشتی؟ -

 .دکتر نگاهی به اطرافن انداخت

 .ها باشهفکر نکنم االن زمان و مکان مناسبی برای این حرف  -

 .دونمولی من می خوام همین االن ب -

دکتر پشت به ما کرد و به سمت دفترش راه افتاد و در همون حال گتت: ولی من تازه از اتاق عمل 

 .اومدم و حسابی خسته ام، چیزهایی هم که تو می خوای بشنوی کم  کم یه روز وقت می بره

عد مامانم که انگار تو این جدال مجهول وار شهههکسهههت خورده بود آروم زمزمه کرد: فکر نمی کردم ب

 .از این همه سال بازم ببینمت، حسابی شکسته شدی

دکتر چرخید به سههههمت ما و باز با همون لبخند جذابن که حاال مومئن بودم جز جدا نشههههدنی از 

صورتشه گتت: خوش حالم که باز هم جایی که فکرش رو نمی کردی من رو دیدی، از شکستگیم 

 !تم که نشناختیم، جالبه، خیلی جالبههم هر کی می گه تو حق نداری بگی ببین چه جوری شکس

 عارف؟ -

 .دکتر قدمی بهمون نزدیک شد و اشاره ای به ما کرد

حداقل رعایت دختر و دامات رو که این جوری دارن نگاهمون می کنن رو کن، نگران حمید هم  -

 .نباش تا دو، سه ساعت دیگه به هوش می آد

 .مامانم نگاهی به سمت ما کرد

 .و اولویتهحضور تو برام ت -
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 .دکتر با خنده سری تکون داد

نترس من یه کبریت بی خورم که نه می سههههوزم نه می سههههوزونم پا با خیال راحت به زندگیت  -

 .برس

 .مامانم که حسابی کالفه شده بود قدمی به دکتر نزدیک شد

 عارف این جا چی می خوای؟ -

 .دکتر ابرویی باال انداخت

 که هر لح ه این سوال رو می پرسی؟خیلی سایه ام سنگینی می کنه  -

 .مامانم دستی به پیشونی عرق کرده اش کشید

 .ترسممن ازت می -

 .دکتر لبخند تلخی زد

 ترسی؟، میترسیدی، نترسیدی حاال که نباید بترسیاون موقع  که باید می -

 .های مرطوبن کشید این بار مامانم دستی به گونه

 .عارف باور کن تقییر من نبود -

انگار به یک باره تموم اون دکتر خوش رو فرو کن کرد، حاال دکتر با صهههورتی کبود شهههده سهههعی در 

 .آروم صحبت کردن داشت

گم که خیالت راحت شه و این قدر نمرسی این جا چه هیا، اصال برام مهم نیستر این هم می -

ی بره، االن اگر می کنه زیر تیغ هیچ دکتر کنم، آقا جونت حالن خوب نیسههههت و قبول نمی کار می

بینی این جام به خاطر جبران لوف اونه که یه روز زیر بال و پرم رو گرفت، این جام تا من عملن 

 .هوش ببینم کنم اما مثل این که قرار بوده قبلن رفیق چندین و چند ساله ام رو تو اتاق عمل و بی

 .داد ارم میتونستم فشار عیبی  روی مامانم رو حا کنم و این آز کامال می 

 آقا جونم چشه؟ -

 .خندهزنه یا داره می ی لب دکتر باال رفت جوری که معلوم نبود پوزخند می گوشه

کرد تا بهت خبر بدن، شههههههرمنده از این بین تر نمی خواسههههههت بدونی خودش اقدام می  اگه می -

 .بهام رو در اختیارت بذارمر خدانگهدارتونم وقت گران 

 .یدی اسم دکتر رو صدا زدمامانم با بگض شد

 عارف؟ -

 .هایی بلند ترکمون کرده بود اما دکتر با برداشتن قدم
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 .اش و فشار دادم و آروم صداش زدم نزدیک مامانم رفتم و شونه

 مامان؟ -

 .دست روی دستم گذاشت

 .ترنم االن نه، حالم اصال خوب نیست -

 .بگیرم و پرسشی مامانم رو صدا زدم شد که باز نتونستم آرومشکم داشت به یقین تبدیل می 

 مامان؟ -

 .بدن بی جونن رو بهم سمرد و خیلی آروم زمزمه کرد

 خوای بدونی؟آره خودش بود، دیگه چی می  -

 .هام رژه می رفتی زندگیمون جلوی چشم تیویر ویرون شده

 بابا؟ -

 .با کمکم روی صندلی نزدیک آب سرد کن نشست

 .کنه لن کرده قیامت به پا میوای که اگه بدونه کی عم -

با تموم شههدن حرفن هم دیگه رو به آغوش کشههیدیم و سههعی در آروم کردن هم داشههتیمر کاری که 

رسید اما بعد از چند دقیقه هر دو آروم شدیم و منت ر با دونستن حقیقت غیر ممکن به ن ر می 

 .مشخک کنهشدیم که بابا به هوش بیاد و تکلیف این زندگی  روی آب شناور رو 

ی امیرحسههههین از کنار مامانم بلند شههههدم و به سههههمت در خروجی بخن یعنی جایی که با اشههههاره 

 .ایستاده بود رفتم

 .بعد از کمی مکج امیرحسین سر صحبت رو باز کرد

 ترنم اتتاقی افتاده؟ کاری از دست من بر می آد؟ -

 .کوتاه جواب دادم

 .نه، ممنون -

 .دستی الی موهاش کشید

 نی؟مومئ -

 .برگشتم و خواستم به سمت مامانم برم که هم زمان جواب دادم: آره

 .مومئن نباش -

 .چند قدم رفته رو برگشتم

 یعنی چی؟ -
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 .نیمره لبخندی زد

هام قبل از این که بابات به هوش بیاد این دکتر رو از این تونم با کمک یکی از دوسههههههت  من می -

ل کنم و جای اسم این دکتره اسم دکتری رو که به جاش به بیمارستان به یه بیمارستان دیگه منتق

 .ی عمل بذارماین بیمارستان می آد و زیر برگه

 .مُشکافانه نگاهن کردم

 چه جوری؟ -

 .ابرویی باال انداخت

 خوای یا نه؟ تو به اونن کاری نداشته باش، فقط بگو می -

 .هاش انداختمنگاه امیدوارم رو تو چشم 

 .خوام معلومه که می -

 .پوزخندی زد

 رسه؟بعد اون وقت چی به من می  -

 .گیج شده بودم

 یعنی چی؟ -

 .دستی به ته ریشن کشید

ها بود، یعنی از این همه لوتی که به تو و  انت ارم از شهههاگرد زرن   کالسهههم خیلی بین تر از این -

 کنم چی گیر من می آد؟مادرت می 

 .هام نقن بستپوزخندی رو لب 

 .نویسمقدر که بگی می هر چه  -

 .هایی که خالی شده بودن بشینیمپیشنهاد کرد رو صندلی 

 .من دنبال پول نیستم -

 .هام رو تو هم کشیدماخم

 خوای؟ شه خواهن کنم واضح حرف بزنی؟ درست و حسابی بگو چی میمی  -

 .با آرامن جواب داد

 .خودت رو -

 .اموش کردم که تو بیمارستانیمخود به خود صدام باال رفت و برای یه لح ه فر 

 چی؟ -
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 .اش رو روی بینی خوش فرم عملی اش گذاشتانگشت اشاره 

 .کنه تر مامانت شک می زنی؟ آرومهیا، چرا داد می  -

 گم کنه؟ هه، خودم بهن میکمی آروم تر گتتم: شک می 

 ترسونی؟با آرامن گتت: بگو، من رو می 

 .بلند شدم رو به روش ایستادم

 .خیلی وقیحی، دیدی افتادیم تو چاله تو هم واسمون قبر بکن -

 .فقط کمی ابروهای پرپشت و مشکین تو هم رفتن

 .تخته گاز تا کجا؟ من که چیز خاصی نگتتم -

 .خود به خود ابروهام باال پریدن

 خواستی بگی؟دیگه چی می  -

 .بلند شد ایستاد

حال پیشههههنهاد رفاقت نداشههههتی که عمرا باور  من فقط بهت پیشههههنهاد رفاقت دادم، نگو که تا به -

 .بینمکنم چون خودم دارم به چشم تو دانشگاه می

 .آروم و سوالی زمزمه کردم

 رفاقت؟ -

 با سر تایید داد و پرسید: پا چی؟

 .باز کوتاه جواب دادم

 .هیری -

 .هاش نقن بست پوزخند همیشگین رو لب

 تقییر خودت نیست ذهنت منحرفه

 .ای سکوت کرد و ساعتن رو جلوم گرفت بعد چند لح ه

 کنی؟تر از دو ساعت وقت مونده برای جا به جایی، چه کار میکم -

 .هام شکل بگیره که جلوش رو گرفتمبا فکری که به ذهنم رسید لبخند خبیثم رفت رو لب 

 .شه تو دکتر رو جا به جا کن تا بعد من نورم رو بگم، همین جوری بی فکر که نمی -

 .هام زل زد و گتت: اما من همین االن جوابم رو می خوامم تو چش

که می  با بره طرفی  کارتون نکنه فکر کردی  که  که بعد از این  جایی بعد جواب  به  جا  گی اول 

 درست شد من رو دور بزنی، آره؟
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زد و زرن  بود، به سمت مامانم راه افتادم و امیرحسین  اصال خوشم نیومد که انقدر رک حرف می

 .م دنبالم اومده

 .تونم دورت بزنم پا فکر الکی نکن من بعدش هم می -

 .ایستاد و من هم مجبور به ایستادن کرد

کنی؟ برم  زنم که بیا و ببین، باالخره چه کار مید  نه د، کور خوندی دورم بزنی جوری دورت می  -

 سراغ کارها یا نه؟

 .نگاهی به سر تا پاش کردم و خیلی جدی گتتم: نه

هاش رو  با دسههت به مامانم که رو صههندلی نشههسههته بود و کامال تو یه دنیای دیگه بود و مدام ناخن

 .کشید اشاره کردبه دندون می 

 .ترنم خیلی خود خواهی، یه نگاه به مامانت بنداز -

 .درمونده باز نگاهی به مامانم کردم

 ...خیلی پستی، قبول ولی -

 .وسط حرفم پرید

 ولی چی؟ -

یدم و گتتم از خط قرمزها اخم ید از این های من رد نمی م رو تو هم کشهههههه شههههههی و هیچ کا نبا

 موضوا خبردار شه

 .لبخند جذابی زد

 .دم، من دیگه برم که وقت طالست، با اجازه خانوممکنم اما قول نمی روشون فکر می  -

 .و نوازش کردمای بهن رفتم و با رفتنن من هم پین مامانم رفتم و دستن رو گرفتم چشم غره

 .شهمامان جونم غیه نخور، درست می  -

 .لبخند دردناکی زد

 خواد درست شه آخه؟چه جوری می -

 .خواست بگم ولی مجبور بودم که بگمدلم نمی

 .استادم یه قولی داده -

 .هاش رو از تو دستم بیرون کشید صاف نشست و دست

 مثال چی قولی؟ -

 .ای کشیدمپوف کالفه
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ونه این دکتره رو منتقل کنه یه بیمارسهههههتان دیگه و کاری کنه که انگار اصهههههال همرین ت گتت می -

جا نبوده و بابا رو عمل نکرده به جاش یه دکتر دیگه رو بیاره که مثال اون بابا رو عمل  شخیی این

 کرده

 .کامال کنجکاو شده بود

 چه جوری؟ -

 .کارها رو به من بسمار ای باال انداختم و گتتم: اونن رو نگتت فقط گتت شونه

 .کردترم می های مامانم قشن  پیدا بود و این کمی آروم برق شادی تو چشم 

 .خدا خیرش بده خیلی پسر خوب و آقاییه -

ای محض رضههای خدا  ام زدم و پین خودم زمرمه کردم: هیچ گربهپوزخندی تو دلم به مامان سههاده

 .گیرهموش نمی 

 .و شروا به قدم زدن کردیمبا مامانم به حیاط رفتیم 

 آد؟ آرم خیلی نگران باباتم، پا چرا به هوش نمی ترنم من این بیرون طاقت نمی -

 .روی نیمکت سبز رن  تو فضای سر سبز بیمارستان نشستیم

کشهه که به مامان جان تازه یه سهاعت شهده، شهنیدی که دکترش گتت دو، سهه سهاعت طول می  -

 .هوش بیاد

 .از جاش بلند شد

تره اگر چه تا به هوش بیاد من جا انت ار کشههههههیدن خیلی راحت  رم داخل، به ن رم اون من می -

 .هزار بار مُردم و زنده شدم

 تونه کاری کنه؟کمی مکج کرد و باز پرسید: یعنی استادت می 

 .سرم رو بلند کردم و به مامانم که باال سرم ایستاده بود نگاه کردم

 .دونمنمی  -

 .ه عیبی و کالفه شده بود لحنن تند شدمامانم ک

 .ای جواب من رو بدههات ور برو و یه کلمه ترنم یه وقت دل داری ندی، فقط با ناخون -

 .متعجب بهن نگاه کردم

 .خواد من رو دلداری بدهوا، مامان باز اعیابت بهم ریخته شروا کردی به گیر دادن، یکی م ی -

 .با نوک کتشن رو زمین ضرب گرفت

 تو دیگه چرا؟ -
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اومدم بگم چون مجبور شدم بزرگترین خط قرمز زندگیم رو زیر پا بذارم که همون موقع امیرحسین 

لبخند به لب و با یه دسههههت گل  بزرگ و یه جعبه شههههیرینی اومد، با دیدنن حرفم رو قورت دادم و 

 .هام رو کشیدم تو هم و سرم رو پایین انداختماخم

 به هوش نیومدن؟سالم، آقای اکبری هنوز  -

 .مامانم جعبه شیرینی رو از دستن گرفت

 .سالم پسرم، هنوز که نه -

 .هاش کمی جا به جا کردامیرحسین گل و تو دست 

 نگران نباشید یه خرده دیگه به هوش میان -

 .اُفتاد و کمی جلو کشیداین رو که داشت از سرش می مامانم روسری ساتن  سرمه

 .هوش اومدنن بودمکاش فقط نگران دیر به  -

 .ی شیرینی رو از مامانم گرفت و کنار من رو نیمکت گذاشت امیرحسین جعبه

 تونم بمرسم که دیگه نگران چی هستید؟می  -

کردم ولی همرنان سرم پایین بود و سعی داشتم امیرحسین رو  سنگینی  نگاه مامانم رو حا می

 .نادیده بگیرم

 .راستن نگران دکترشم -

 .ای کرد که هم زمان باعج باال اومدن سر من شد رفهامیرحسین س

 .کردم ترنم بهتون گتته باشهفکر می -

 .مامانم نگاهی به من و امیرحسین انداخت

 .آره گتت که شما یه قولی دادید -

 امیرحسین سری تکون داد و گتت: خب پا دیگه نگران چی هستید؟

 .کرد ن نگاه میحاال مامانم هم مثل من داشت مستقیم به امیرحسی

 خواید بگید اون مشکل رو حل کردید؟ یعنی می -

 .امیرحسین لبخند شیرینی زد

 .کردم تونستم حلن کنم هیچ وقت مورحن نمیمومئن باشید اگر نمی  -

 .بدجوری حرصم گرفته بود به خاطر این که چیزی نگم سرم رو پایین انداختم

 .زد تو صدای مامانم شادی موج می

 .دونی چه لوف بزرگی در حقمون کردیخدایا شکرت، خدا از بزرگی کمت نکنه پسرم، نمی  وای -
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 .کنم کاری نکردمامیرحسین متواضعانه گتت: خواهن می 

 .مامانم آروم و توبیخ گرانه صدام زد

 ترنم؟ -

ن ای رفت و نامحسوس به امیرحسی سرم رو بلند کردم و سوالی به مامانم نگاه کردم که چشم غره

 .اشاره کرد

 .ای زدم لبخند مسخره

 .واقعا ممنونم، خیلی لوف کردید -

 .بعد از جام بلند شدم و رو به مامانم گتتم: من همین اطرافم، بابا به هوش اومد زن  بزن که بیام

 .مامانم پرسشی نگاهم کرد

 ری؟کجا می  -

 .حوصله جواب دادم بی

 .گتتم که همین اطرافم -

 .ین برگشتمبعد به سمت امیرحس

 کنید سوئیچ ماشین رو بدید؟لوف می  -

 .سوئیچ رو به سمتم گرفت

 خوای پشت فرمون بشینی؟ با این حالت می -

 .مامانم مداخله کرد

 .کنه زبونم الل ره یه وقت تیادف مینده پسرم، این االن حالن خوب نیست می  -

 .اض منم بلند شدزمان صدای اعتر امیرحسین سوئیچ رو تو مشتن گرفت که هم 

 .این کارها چیه؟ لوتا سوئیچ رو بدید -

 .روح نگاهم کردسرد و بی 

 .داممن خواستم بدم ولی مادرتون مخالف بود پا شرمنده -

 .رفت که باال برهابروهام سخت تو هم گره خورده بودن و تن صدام می 

 .دونم پا لوتا تو کارهای من دخالت نکنید من صالحم و خودم می -

 .لحن عیبی  مامانم باعج شد که دیگه ادامه ندم

 این چه طرز صحبت با بزرگترته؟ -
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بعد رو به امیرحسهههههین ادامه داد: شهههههما به بزرگیت ببخن، اگر زحمتی نیسهههههت همراهین کنیدر 

 .شم ممنونتون می

 .امیرحسین لبخند جذابی زد

 .چه زحمتی؟ چشم، حتما -

 .عیبی نگاهن کردم

 .بریم ترنم جان -

شهههههههر  اش سههههههبز می آد در خونه م جوری که فقط خودش بشههههههنوه گتتم: مار از پونه بدش میآرو

رم نیازی به همراه ندارم، سهههههوئیچ رو بدید که حکایت من شهههههده، بعد بلندتر ادامه دادم: پیاده می 

 .گوشیم رو از داخل ماشین بردارم

 .و کیتم رو برداشتجلوتر از من راه افتاد و وقتی رسید به ماشین درش رو باز کرد 

 .آد دنبالت بدوامتو دسترس باش، خوشم نمیذ -

 .کیف رو از دستن گرفتم

 .کردیجاهاشم می اما وقتی چنین پیشنهادی دادی باید فکر این -

 .لبخندی شبیه پوزخند زد

 .کنمر روش من برای داشتنت منحیر به فردههای که دیدی فرق میترنم من خیلی با اون پسر -

هاش منحیر به فردهر انگار این آد سمت من یا خودش یا رفتار و گتتم: جالبه هر کی می خندیدم

 .وسط فقط منم که معمولیم، خداحافظ استاد کریمی  عزیز

 .به ماشین تکیه داد

 .مراقب خودت باش عزیزم، خدانگهدارت باشه -

و با زیاد کردن صدای آهن   با دستم برو بابایی رو اشاره زدم و گوشیم رو روی حالت پرواز گذاشتم

 .هام رها شدم و آروم آروم شروا به قدم زدن کردم پخن شده از هندزفری از دغدغه

درسههت زمانی که غرق آرامن شههده بودم محکم به چیزی خوردم و گوشههیم از دسههتم افتادر شههاکی 

 .و هم کشیدمهام رو ت ای تیره غرق شد، اخمسرم رو بلند کردم که نگاهم تو یه جتت چشم قهوه 

 شه بگید حواستون کجاست؟ جناب می -

 .خم شد و گوشیم رو از روی زمین برداشت

 .ذخوام که شما من رو ندیدیدمن معذرت می -

 .گوشیم رو از دستن کشیدم
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 من حواسم نبود شما چرا کنار نرفتی؟ -

 تونم یه سوال ازتون بمرسم؟ابرویی باال انداخت و گتت: می 

 .هام و روی هم ساییدمی گوشیم دندون خرد شده ی  با دیدن صتحه

 .تونید نه خیر، نمی -

گوشههههههی رو از دسههههههتم گرفت و نگاهی بهن انداخت و خن گیرش رو جدا کرد و گوشههههههی رو بدون 

 .کوچیک ترین خشی بهم برگردوند

 تازه بهم زدی؟ -

وب بود که این چشم درشت کردم و رو به آسمون با صدای بلندی گتتم: خدایا من خیلی حالم خ

 اعجوبه رو هم سر راهم قرار دادی؟

 .مردونه و سنگین خندید

 .زنههیا، آروم باش آدم که سر خدا داد نمی  -

 .شاکی نگاهن کردم

 اون وقت سر شما چی؟ -

 .ی کوچک کشیداش رو روی گیج گاهن گذاشت و چند تا دایرهانگشت اشاره 

 .بزن، راحت باش -

 .ام گرفته بود ولی سریع لبخندم رو جمع کردم دههاش خن از کارهاش و حرف

 .ام که حواسم نبود و بهتون خوردم باشه، من شرمنده -

 .نگاهن رو توی صورتم چرخوند

 کنی؟حیف  این لبخند قشن  نیست که قایمن می  -

 سرم رو جلو بردم و آروم پرسیدم: چی؟

 .و جیبن گذاشتای خوش دوختن رو کنار زد و دستن رو تی کت سرمه گوشه 

 .گم کال با من راحت باشر داد بزن، بخند اما این قدر تو خودت نباشمی  -

 .قدمی به عقب رفتم و براش دست تکون دادم

 .فکر کنم دیگه زیادی با هم خودمونی شدیم، من رفتم -

 .قدمی رو به جلو اومدر فاصلمون مثل قبل شد

 .خانم شاکی حداقل اسمت رو بهم بگو -

 .چیکی زدملبخند کو
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 !ترنمم، ترنم شاکی -

 .این بار راحت و بلند خندید

 .به به چه فامیلی  پر مُسمّاییر واقعا که برازندتونه -

 .ی شیوونم فرو رفته بودم کال از اون حا و حال قبل خارج شده بودم و باز تو پوسته

 و شما؟ -

 .دستی بین موهای پر کالغین کشید

 .جمالم -

 .درشت شدن هامخود به خود چشم 

 .آد که اسمتون جمال باشهاصال به تیپ و قیافتون نمی -

 .چشمکی زد و گتت: خب نیستم

 .هام رو تو هم کشیدم اخم

 کنید؟من و مسخره می  -

 .ی "زشته" به دندون گرفتی لب پایینن رو به نشونهگوشه

 .فامیلیم جمالی و اسمم هم آبتینه -

 .سری تکون دادم

 .ز آشنایی تون خوش بختمآقا جمال خیلی ا -

 .تع یم کوتاهی کرد

 .من هم خیلی خوش تیمم -

 .دای بهن رفتمچشم غره

 .بین تر اعتماد به نتسی -

 .شونه ای باال انداخت

 چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ -

 .ی گوشیم انداختم و با دیدن ساعت دود از سرم بلند شدنگاهی به صتحه 

 .ق با شماست، من برم دیگه، دیرم شدهبله بله کامال ح -

 .کنار کشید و با دستن مسیر و نشون داد

کنهر نذار اون غم پیروز  کنه اما یه غم گاهی بهن غلبه میداد می هات بی شههیوونی تو چشههمذ -

 .شه، روز خوش
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 .های خوش حالتن انداختمدوباره نگاهی به چشم 

 تونم شگل شریتتون رو بدونم؟ می -

 .ت و با متانت خاصی جواب دادچشم بس

 .پلیسم و یه کوچولو روانشناس -

 .متعجب نگاهن کردم

 پلیا؟ -

 .ی تایید تکون دادسری به نشونه

 شگل بدیه؟ یا تو خالف کاری؟ -

 .اخم ریزی رو مهمون صورتم کردم

 .هیچ کدوم -

 .ظبعد کمی ازش فاصله گرفتم و گتتم: موفق باشید و این بار دیگه واقعا خداحاف

 .خانم شاکی مراقب خودت باش، به امید دیدار -

جلوی نگهبانی بیمارسههتان ایسههتادم و نتسههی گرفتم بعد دوباره راه افتادمر نزدیک راه رو شههده بودم 

که امیرحسین جلوم ماهر شد، نگاه سرسری بهن انداختم و خواستم آروم از کنارش رد شم که 

 .نذاشت

 رکنید؟آقای کریمی چه کار می -

 .دستن مسیر برگشت رو نشون دادبا 

 .امیرحسینم -

 قدمی به جلو برداشتم و گتتم: خب خوش به حالتون، چه کار کنم؟

 جلوم ایستاد: تا به حال کجا بودی؟

 .راش نگاهی به داخل بیمارستان انداختمی پام بلند شدم و از رو شونهرو پنجه

 .بیرون بودم -

 .زدنم شداش گذاشت و مانع دید سرش و رو شونهر

 گم کجا بودی؟خوب شد گتتی، می  -

 .درست ایستادم

 .جوابتون رو دادم -

 نگاهی به ساعتن انداخت: ولی من قانع نشدم، چرا گوشیت خاموش بود؟
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 .ی کسی رو نداشتم ای کشیدم: حتما حوصله پوف کالفه

 .ی فهمیدن تکون داد سری به نشونه

 .یادمه قبل رفتنت گتتم تو دسترس باشی -

 .ای باال انداختم: شاید برام اهمیتی نداشته که نخواستم باشم شونه

 هام نگاه کرد و پرسید: ترنم چته؟ مشکلت چیه؟تو چشم 

 .هاش خیره شدممن هم به چشم 

 .مشکلم تویی -

 کنی که من بی خیالت شم، آره؟ لبخندی شبیه به پوزخند زد: االن فهمیدم، تو داری لج بازی می

 .ق کردم و به مانتوم کشیدمهای عر  دست

 .پا من ورم واضح بود -

 .به دیوار سرامیکی ستید رن  پشت سرش تکه داد و خندید

ترنم کور خوندی چون من امیرحسهههینم، نه فردین که عاشهههق سهههینه چاکته و اگر لب تر کنی دنیا  -

ن جور که من شههههههه، ما یه قراری با هم گذاشههههههتیم که تو هم باید پاش بمونی همورو بی خیال می 

 .موندم

 .هام رو به حالت فکر کردن پایین دادم ام گذاشتم و لب دام رو روی شقیقهانگشت اشاره

 .آد من که چیزی یادم نمی -

 خوای یادت بیارم؟ کمی نزدیکم شد و آروم گتت: می

 .سوالی نگاهن کردم

 یعنی چی؟ -

 .کتن رو از تنن در آورد و روی دستن انداخت

 نی رو که به هزار زحمت قایمن کردم رو، رو کنم، چه طوره؟یعنی همو -

 !کردم این جوری باشیمتعجب و ترسیده گتتم: اصال فکر نمی 

تو رفتار من رو می  تونم نباشههههم، این رو یادت باشههههه که رفتارآروم برام دسههههت زد: آفرین، چون می 

 .سازه پا حواست رو جمع کن

 .خوام بابام رو ببینمبرو کنار، می  ی تاسف تکون دادم: سری به نشونه

دسههتن رو جلو آورد و به سههاعت تو دسههتن اشههاره کرد: دیر اومدی، مسههکن زدن خوابیدهر مادرت 

 .هم رسوندم، تو هم بهتر برگردی



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

139 

 

 .خوام شب پین بابام بمونم غد و خود خواه گتتم: اما من می

 .دستم رو آروم گرفت و کشید

 .مونمخوشن بیاد پا من پیشن می  فکر نکنم پدرت از این قضیه -

 .دستم رو از تو دستن در آوردم و عیبی نگاهن کردم

 .خوام بمونم اما من می -

 .لبخند کوچیکی زد

 .خوره شی اون وقت تو پرت میترنم سعی نکن من رو عیبی کنی چون موفق نمی -

 .در ماشین رو باز کردم و کنارش نشستم

 .ه که عیبی شدن هم بلد نیستآدم بی احساسی مثل تو معلوم -

 .استارت زد و پاش رو روی پدال گاز فشار داد

دوسهههت داری بگو بی احسهههاس، دوسهههت داری بگو جنتلمن برام فرقی نداره چون زندگی بهم یاد  -

 .هام رو با عقل و منوقم هماهن  کنم نه احساساتم عزیز دلمداده تیمیم 

 .تو نیستمدستم رو روی زانوم مشت کردم: من عزیز دل 

 .ی ماشینن گذاشت و آروم نوازشن کردام رو گرفت و زیر دستن رو دنده دست مشت شده

 .هستی عزیزم، چند ساعتی می شه که عزیز  دلم شدی -

خواست دستم رو از زیر دستن و اون نوازش ماهرانه و گرمای کرخت کننده بیرون بکشم دلم می

عد از کلی کلنجار رفتن با احساساتم که برای اولین بار اما حسی شیرین مانع از این کار می شد، ب

 .توسط مردی به غلیان افتاده، به خودم تشر زدم و با استییال دستم رو پا کشیدم

 .لبخندی جذاب روی صورتن نمایان شد و با پارک کردن ماشین به سمتم برگشت

 .شن کنخب خانومم این هم از خونه، مراقب خودت باش لوتا گوشیت رو هم رو -

 .باز سر ناسازگرایم با مردها در درونم زنده شد و تلخم کرد

 .کنمولی تو مراقب خودت نباش، اگه صالح دونستم گوشیم رو روشن می  -

دسههتی بین خرمن موهاش کشههید: باشههه عزیزم هر جور راحتی رفتار کن فقط صههبر من هم در ن ر 

 .بگیر

سههمت در سههیاه و طالیی رن  خونه رفتم و با کلید ای از ماشههین پیاده شههدم و به بدون حرف  دیگه

 .بازش کردمر هنوز تو باغ بودم که مامانم از رو بالکن شروا به باز خواستم کرد

 ترنم معلوم هست کجایی؟ -
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 .سرم رو باال گرفتم تا کامل تو تیر رس نگاهم باشه

 .مامان جان جای خاصی نبودم -

 .کن گرفتهای کوتاه سیاه رن  بالدستن رو به نرده

 چرا گوشیت رو خاموش کرده بودی؟ -

 .ی میلحتی کسی رو از نگرانی در بیاریبه ن رم گاهی ایراد نداره با یه دروغ ساده

 .خاموش نکردم، باطرین تموم شده بود -

 ؟ بهتره؟ درد نداشت؟مامان، حال بابا چه طوره -

 .به سمتم برگشت و با فشار آرومی که به کمرم آورد به داخل خونه هدایتم کرد

 .یه خرده درد داشت که بهن مسکن زدن، اول از همه هم سراغ تو و فردین رو گرفت -

 .آوردمام رو از سرم در  ی شیری رن  محبوبم ولو کردم و مقنعهخودم رو روی کاناپه

 ب دادی؟تو چی جوا -

 .ای به این همه شلختگیم رفتچشم غره

گتتم حالت خوب نبوده رفتی خونه اسههههههتراحت کنی برای فردین هم کاری پین اومده مجبور  -

 .شده بره

 .همون طور نشسته مانتوم رو از تنم در در آوردم و پاهام رو روی میز گذاشتم

 گشنه ات نیست؟ -

رم بخوابم  آد، من می ندارم فقط خیلی خوابم میصههاف نشههسههتم و جواب دادم: نه، اصههال اشههتها 

 .کاری داشتی بیدارم کن

 .یدب*و*سام رو آروم گونهر

 .های خوب ببینیبرو دختر قشنگم، خواب -

هام رو شوت کردم یه گوشه و گوشیم ها باال رفتم و با رسیدن به اتاقم لباس رمق از پلهخسته و بی 

 .به پریزی که نزدیک تختم هست بود، زدم تا شارژ بشهرو از حالت پرواز خارج در آوردم و 

با باال اومدن شبکهر سیل پیام و تماس از دست رفته است که به سمتم سرازیر شدر من کی انقدر 

  محبوب شدم که خبر ندارم؟

ی نیلو رو لما کردم، بعد از چند تا بوق باالخره  ها شههههههمارهها و پیام  ی تماسبی توجه به بقیه

 .دادجواب 
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ری تو، ا ی الل و فلج از دنیا نری که معلوم نیسههههت سههههرت کجا گرمه که گوشههههیتر و  ا ی ذلیل نمی -

 .خاموش کردی

 .ام رو خته کردم که جیغ نیلو بلند شد رو تختم دراز کشیدم و خمیازه

 زدم؟ای تو، این همه حرف زدم یعنی داشتم برات بادمجون واکا می باز که نعشه  -

 .حرس خوردنن کیف کردم و بلند خندیدم از این همه

 .به جون  نیلو خمار پنج دقیقه خوابم از با که امروز بهم فشار اومده و سر پا بودم -

 طبق معمول کنجکاوین گل کرد: چه فشاری؟ باز چه دست گلی به آب دادی؟

 .دستم رو زیر سرم گذاشتم

 .ان بودمبابام تیادف کرده بود از مهر تا االن در گیر بیمارست -

 .اش زد رو شنیدمای که طبق عادتن به گونه  صدای ضربه

وای خاک عالم! االن حال بابات چه طوره؟ کجا تیههادف کرده؟ چه جوری تیههادف کرده؟ چرا خبر  -

 ...ندادی ما بیایم دیدنن؟ بابات تیادف کرده چرا گوشی تو خاموش بود؟ االن کی پی

نیسههههت که با کف دسههههتم محکم کوبیدم رو پیشههههونیم و درک این حجم از کنجکاوین برام ممکن 

 .حرفن رو قوع کردم

نیلو به جون خودم تو نوبر شههههههی، یه پیشههههههنهاد عالی برات دارم االن بگیر بخواب بذار من هم  -

ها رو از بابام بمرس، ی اینآم دنبالت با هم بریم بیمارسههتان اون جا خودت همهبخوابمر صههبح می 

 .شب خوش

 .ی حرفی تماس رو قوع کردم و ساعت رو برای هشت صبح تن یم کردمزهبعد بدون اجا

صههبح با صههدای زن  گوش خراش گوشههیم بیدار شههدم و چشههم بسههته خاموشههن کردم، به سههمت 

ایم رو سهههرویا بهداشهههتی توی اتاقم رفتم، بعد از شهههسهههتن دسهههت و صهههورتم، سهههت لباس سهههرمه

ای می شد رو روی صورتم نشوندم گل به  پوشیدم و آراین ملیحی رو که شامل ریمل و یه رژ لب

 .ها رفتم و صدام رو روی سرم انداختمو با برداشتن گوشی و سوئیرم به سمت اتاق مامانم این 

 مامان؟ -

 .جوابی نداد که باز بلندتر صدا زدم

 مامان؟ -

 .دیگه تقریبا رسیدم دم در اتاقشون که مامانم هل کرده بیرون اومد

 خونه رو روی سرت گذاشتی؟ چه خبرته کلی صبحی -
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 .ای قدرت نشونن دادملبخند دندون نمایی زدم و بازوم رو به نشونه

 .رم ماشین رو ردیف کنم تو هم زود حاضر شو، بیا که عیادت پدرم محترم بریم من می -

ُسر  ای سوخته ی قهوهبعد از مامانم فاصله گرفتم و روی نرده ی براق نشستم که به سمت پایین 

 .خورم اما دستی از پشت گرفتتمب

 .شیخوری زمین رب میکار رو نکن می  صد دفع گتتم این -

 .اومدم پایین و لبن رو محکم کشیدم

 .من قربون این اصوالحات مادرانه ات بشم -

 .گرفت و به سمت اتاقم برددستم رو 

 .بابات دیشب اومد -

 .سر جام وایستادم و چشم درشت کردم

 ؟ چه جوری اومد؟یعنی چی اومد -

 .دستن رو روی بینین گذاشت

کنه که ره بهن سر بزنه اصرار می کنی، دیشب که دکتر میهیا، چه خبرته؟ االن بیدارش می -

گه با رضایت خودم مرخیم کنیدر بعد یه عالمه دن  کنه که می مرخین کنن، دکتر قبول نمی 

 .رهجا و می  رسوندش اینات می و فن  باالخره استاد بیراره 

 .هام رو در آوردم و به سمت تختم رفتملباس

 .ی صبح خودم رو زا به راه نکنمدادید که کلهخب یه خبری به من هم می -

 .دست به کمر نگاهم کرد

 .آخی، الهی بمیرم برای زا به راه شدنت، برو بخواب بابا -

و پرت کردم روش و پتوی گل هام گذاشتم و به سمت تختم رفتم و خودم ر هام روهههههروی چشمدست

بافت طرح پوم رو روی سهههرم کشهههیدم که مامانم خندید و گتت: آفرین دختر مامان، تازه شهههدی یه 

 زنی مگه نه؟ دختر خوب حاال هم دیگه حرف بزرگ تر از دهت نمی

صهههههدای بلند خُر و پف الکیم رو که شهههههنید از اتاقم بیرون رفت و در رو آروم بسهههههتر وقتی مومئن 

ر رفع شده پتوم رو کنار زدم و به سمت گوشیم شیرجه زدم، بعد از گرفتن چند تا سلتی شدم خو

ری فکر خبیثی که های مختلف باالخره رضایت دادم و بی خیال گوشی شدم اما با جرقه تو حالت

ی اتاقم نشههههسههههتم و بعد از کمی ور رفتن با  ی زرشههههکی رن  گوشهههههتوی ذهنم خورد باز رو کاناپه 

شههرتم و باز کردن موهام و شههلخته  ی تی و بهم ریختگی ماهرم که شههامل کج کردن یقه هام چشههم
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ی امیرحسین و برای تماس تیویری لما کردنشون بود دوباره گوشیم رو تو دستم گرفتم و شماره

 .ی گوشیم نقن بستشدم که تیویر خواب آلودش تو صتحهکردمر دیگه داشتم نا امید می

 .م و صدام رو گرفته و غمگین نشون دادملبخندم رو قورت داد

 امیرحسین؟ -

 .با شنیدن صدای ناراحتم خواب از سرش پرید و گوشی رو یه خرده از صورتن دور کرد

 !ا ی وای، خاک عالم این چرا لباس تنن نیست؟ بابا ورزش کار

 ترنم چیزی شده؟ -

 .هتکون ختیتی به سرم داد و سعی کردم نگاهم رو هیکل بی نقین نلگز 

 ...بابام -

 خوردن و مضورب پرسید: بابات چی؟ چی شده عزیزم؟هاش تو هم گرهاخم

ام بگیره که خوش  سههعی کردم تمام اتتاقات بدی رو که تا به حال برام افتاده رو به یاد بیارم تا گریه

 ...بختانه موفق هم شدم و با گریه گتتم: من... بابام... حالن

 .ش کشید و سعی کرد آرومم کنهعیبی و کالفه دستی الی موها

 .خوای بگیقربونت برم، آروم باشر اصال یه نتا عمیق بکن که ببینم چی می -

 .نتسم رو با هق هق ساختگیم قاطی کردم و سعی کردم بریده بریده حرف بزنم

  ...او...ن...می...می...خو...اد...ام...رو...ز

 ه غیبن زد ولی بعد لباس پوشههیده باز درمونده گوشههی رو جایی گذاشههت و خودش برای چند لح

 .گرفتگوشین و به دست 

 .رسونمکنم آروم باشر من االن خودم و بهت می ترنم، خواهن می  -

تو دلم از این همه اسههترسههی که سههر صههبحی بهن وارد کردم بله برونی گرفته بودم که بیا و ببین، 

پشههت دسههتم کنار زدم و خواسههتم چیزی های قاطی شههده با ریملم رو با  باز برای حتظ ماهر اشههک

 .بگم که مانع شد

 ترنم اول چند تا نتا عمیق بکن تا آروم شی بعد برام تعریف کن، خب؟ -

 .ی باشه تکون دادمسرم و به نشونه

 .خب حاال هم زمان با من نتا عمیق بکن -

در حالی که کشههیدن نتا عمیق همانا و از خنده منتجر شههدن منم همانا، یه خرده که آروم شههدم 

 .دستم رو روی دلم گذاشته بودم بهن چشمکی زدم
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تونی نه خوشههههم اومد خیلی با مرامی، راسههههتی ببخشههههید که این قدر اذیتت کردم، االن دیگه می -

 .ی خوابت برسیبری به ادامه

های لبن رو امیرحسههههههین که دو هزارین کامل جا افتاده بود بلند خندید و در حالی که گوشههههههه 

 بینیم دیگه مگه نه؟اش رو جمع کنه گتت: آخی، الهی عزیزمر ما هم و میداد تا خنده فشار می 

 .ذاشتبابا ایول، با جنبه کی بودی تو؟ االن اگه فردین جات بود که سرم رو روی سینه ام می

 .خودم رو روی تختم پرت کردم

 .چرا که نه استاد جان -

 .این بار اون بود که چشمک زد

 .مت به امید دیدارب*و*سفیم باش خانمم، میپا منت ر تال -

 .شکلکی مسخره براش در آوردم

 .خداحافظ -

 .بعد تماس و قوع کردم و گوشیم رو چند دور بین انگشت اشاره و شستم چرخوندم

تونم بگم حاضرم تا آخر شب نیلو رو تحمل کنم و با این انرژی که سر صبحی گرفتم به جرأت می

 .ی مشتی رو در جوارم میل کنه اجازه داره یه کله پاچه

ای مشهبک داخل اتاقم رفتم و زیر دوش کن و قوسهی به بدنم دادمر بعد به سهمت حموم شهیشهه 

آب سههرد ایسههتادم تا کمی از هیجاناتم کاسههته شهههر کمی که آروم شههدم سههریع خودم رو شههسههتم و 

ظ رو روی صههههههورتم بیرون اومدم. تیپ طوسههههههی، مشههههههکیم رو زدم و یه آراین ماهرانه و تقریبا غلی

 .ی موهام رو از شالم بیرون ریختم و به نیلو زن  زدم ی فر شده نشوندم و تیکه

 .زیاد طول نکشید که صدای خواب آلودش تو گوشم پیرید

 خوای سر صبحی؟چی می -

 .دمانگار امروز رئیا پادگان شدم که به همه بیدار باش می 

 ؟صدام و کلتت کردم و گقتم: سالمت کو ضعیته

 .آد کشید: سالم، زود، تند، سریع بگو چه کار داری که خوابم می خمیازه

باز با همون صههدای مردونه گتتم: دیگه از خواب خبری نیسههت، جَلدی حاضههر شههو که سههرورت داره 

 .آد دنبالت ببرتت عشق و حالمی 

 .اومدباز بوی تتریح و خیرات جیب من بیراره اومد که خانم صداش رو نازک کرد و عشوه 

 .ب*و*سا ی به روی چشم سرورم، دوست دارم،  -
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اومدم بگم خودت رو جمع کن که صدای بوق ممتد نشون از قوع تماس دادر سری از روی تاسف 

 .تکون دادم و سوئیچ و کیف پولم رو برداشتم و آروم از خونه بیرون زدم

ن اومد و سوار ماشین شد اشون با اولین بوقی که زدم، نیلو سریع بیرو به محض رسیدنم به خونه

 .یدب*و*سام رو و گونه 

 .سالم عشقم -

 .ام کشیدمصورتم و به حالت چ ندش جمع کردم و با آستین  مانتوی مشکی رنگم رو گونه 

 خوان من جواب سالمشون رو بدم بره پُرو همه از خدا می -

 .برمت بهشتکه دارم می اشاره زدم به کمر بند و گتتم: ستت بشین 

 .مویعانه کمر بندش رو بست و شعار داد

 .هورا بهشت، هورا عشق و حال، هورا جیب ترنم -

ذارید من آروم باشههههههم و خوب رفتار کنم؟ حتما باید خبیج شههههههم؟ البته از اول هم آخه چرا نمی 

 .قیدم این بود که زجرت بدم ولی خب االن دوزش باال رفت

 .پام رو رو ی پدال گاز فشار دادم لبخند ملیحی زدم و

 .ها در حقت کنمخوب از امروز لذت ببر که رفت تا سال دیگه باز از این لوف -

 .هاش رو به سمت پایین کج کرد لب

 .با که خسیسی -

 .جلوی کله پزی نگه داشتم، بمر پایین که دلم ضعف رفت

ها نکن، من بیا از این شهههوخی جور نشهههسهههته دماغن رو گرفت و تو دماغی گتت: مرگ نیلو همون

 .تحملن رو ندارم

 .پیاده شدم و در سمت نیلو رو هم باز کردم

 .شوخی در کار نیست اومدیم با هم کلمچ بزنیم -

ی ستید رن  و پالستیکی بعد دستن رو کشیدم و با خودم داخل بردمن و پشت یه میز دو نتره

به سمت آشمز رفتم و ستارش یه پرس کله نزدیک دیوار کرم و کثیف مگازه نشوندمن، خودم هم 

 .ی کامل دادم پاچه

هاش تو هم بود و دو دسههههتی جلوی بینین رو گرفته ی نیلو که اخم  وقتی برگشههههتم از دیدن قیافه

 .کرد تا بویی رو حا نکنه از خنده منتجر شدمبود و تمام تالشن رو می

 .دش رو از میز فاصله دادبا آوردن ستارشمون صورت نیلو بین تر جمع شد و کمی خو
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 .اخم کردم و به میز اشاره کردم

 .سوسول بازی در نیار، بیا جلو صبحونت رو بخور -

پههاچههه رو تمیز کردم و جلوش گههذاشههههههتم و برای خودم لقمههه گرفتم و بهها ولع  بعههد مقههداری از کلههه

 .جویدمن که نیلو عُق زد

 .این بار تو دلم حنا بندون نیلو رو گرفته بودم

هام رو تو هم کشههیدم و به حالت عیههبی از پشههت میز بلند شههدم که نگاه چهار، پنج نتری که اخم 

ای نُقلی کله پزی بودن به سهههمتمون کشهههیده شهههد، نیلو ناراحت خودش رو کشهههید جلو و با تو مگازه

 .ای گرفتانزجار لقمه 

 .خورمباشه ببخشید، بشین صبحونت رو بخور من هم می  -

های تو هم دسهههتم و از تو هام شهههکل بگیره که جلوش رو گرفتم و با اخم لب  لبخند خبیثم رفت رو

 .دستن بیرون کشیدم

 .آمبشین، االن می  -

 .های روی میز شد ی مرف سری به نشونه باشه تکون داد و خیره

 .سریع رفتم اون طرف خیابون و براش حلیم خریدم و برگشتم

 .این هم صبحونه بخور که بریم -

 .ش برق زد و به قلبن اشاره کردها چشم

 .به موال جات این جاست -

 .ام رو قورت دادمچشمکی زدم و لقمه 

 ی ناب رو ثبت نکنیم؟ ترنم حیف نیست این لح ه -

 .بدون حرف ژست گرفتم که خندید

 .ی عکسیی خدا پایهآد همیشه خوشم می -

 .هام نقن بستلبخندی واقعی از این حرف نیلو روی لب

 .خوام استوری بذارم ها رو واسه من هم بترست میاعک -

ی یازده، گوشیم رو دادم دستن و خودم به سمت میزی که روش یه عالمه برگه بود و یه پسر بره

ها به دوازده سههاله پشههتن نشههسههته بود رفتم تا حسههاب کنم، بعد از حسههاب کردن پول کله پاچه 

حاوی کله پاچه رو دسههههتن دادمر از مگازه بیرون سههههمت نیلو که سههههر پا ایسههههتاده بود رفتم و مرف 

 .اومدیم و به سمت ماشین رفتیم که نیلو گوشیم رو به سمتم گرفت
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 .ترنم بد جوری آب زیر کاه شدی -

 .گوشی رو از دستن گرفتم و دزد گیر ماشین و زدم

 تو حالت خوبه؟ چرا آب زیر کاه شدم؟ -

 .تو ماشین نشست و دست به سینه شد

 .گم فهمی چی میهات رو چک کنی می  سلیست تما -

 .گوشی رو به سمتن گرفتم

 .تو که رمز من و می دونی پا خودت بزن ببینم کی زن  زده که برای من قیافه گرفتی -

 .دستم رو کنار زد

 از کجا معلوم رمزت رو عوض نکرده باشی؟ -

 .رفتنی وجود ندارهگوشی رو پرت کردم رو پاش و گتتم: رمز و بزن تا بتهمی که زیر آبی 

 .گوشی رو از رو پاش برداشت و رمزش رو زد، درست همون موقع صدای پیام گوشیم اومد

 .نیلو برو تو تلگرام ببین کی بود -

 .به در ماشین تکیه داد و به نیم رخم زل زد

 .دلیل مشکوک بودنت برات آهن  فرستاده -

 .سمتن گرفتمخم شدم و از تو داشبورد کابل گوشیم و برداشتم و به 

 .دانلودش کن بعد هم وصلن کن به پخن کن ببینم استاد عزیز چی برامون فرستاده -

 .ام رو مورد لوف و عنایتن قرار دادهاش رو درشت کرد و طبق عادتن بازوی بیراره  چشم

 .کنهبره پُرو انکار هم نمی  -

ههها رو بهها هم نههداریم، االن هم بهن زبون درازی کردم و گتتم: آخههه دیوونههه من و تو کههه این حرف 

هایی که قرار  الکی این جا نیاوردمت، آوردم تقویتت کنم که یه وقت اُور دوز نکنی از تعجب حرف

 .بشنوی

 گذره بره جان؟گوشی رو به پخن کن وصل کرد و کنجکاو پرسید: باز چی تو سرت می 

 .لبخند دندون نمایی زدم

قرار بشنوی یه خرده پیچ در پیره پا بذار وقتی رسیدیم هایی که  گذره، فقط حرفچیزی نمی  -

 .خونه برات تعریف کنم، االن هم آهن  و دریاب

 (محسن ابراهیم زاده، دونه دونه )

  دونه دونه
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  رسونه  دونه دونه این حسی که االن بینمونه  ماله خود خودمونه  ما رو بهم می

  آه دونه دونه آه  دونه دونه

  کنه کهاره تو آسمونه  یه جوری میزون می دونه دونه  یه ست

  ما رو باز بهم برسونه  دل گرفتاره

 عاشقه یاره  من نه مستم و هوشیار

لرزونه  آدم و از تک و تنهایی  یه حال جدیدی بینمونه  یه چیزایی تویه چشههههههاته  که دلم و می

  داری که نتساتم ترسونه  این زندگی، زندگی نمی شه  نباشی یه زندونه  چیبدجوری می 

 .آخه یه جورایی درمونه

 .با تموم شدن آهن  نیلو پوزخندی زد

 .هاتم که براش درمونهاین حا مجهول قراره شما رو به هم برسونه، نتا -

 .کنم رسیم خونه برات ماجرا رو تعریف میخندیدم و گتتم: یه دقیقه نمیر از فوضولی االن می 

 .کمربندش رو بست و ستت نشست

 .خب یه خرده فشار به اون پدال زیر پات بده -

 .من هم کمربندم رو بستم و پام رو روی پدال گاز فشار دادم

 .کنه ببین فضولی با آدم چه کار که نمی -

 .نیشگونی از بازوم گرفت

 .فوضول که نه عزیزم، فقط یه کم زیادی کنجکاوم -

 .بام ته باغ پارک کردمریموت رو زدم و با باز شدن در، ماشین رو پشت ماشین با

 .بمر پایین که دلم برای بابام یه ذره شده -

 .بی حرف پیاده شد و مرف کله پاچه رو به سمتم گرفت

 .بگیر که امروز خته ام کردی -

 .خندیدم و گتتم: اصال فکرش رو هم نکن باید خودت تقدیم مامانم کنی

فتم کنارش و یه دونه محکم تو کمرش ، ر قیافه اش رو کج و کوله کرد و آروم به سههههههمت خونه رفت

 .کوبیدم که آخن بلند شد

 .آخ، خدا لعنتت کنهر الهی دستت از زانو بشکنه، تو نه شعور داری نه خانوادگی -

 .بلند خندیدم

 .خوبه نزدم تو سرت که این جوری چرت و پرت می پرونی -
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 .مرف کله پاچه رو دستم داد

 یعنی چی؟ بگیر تا حالیت کنم تو کمر نیلو زدن -

 .مرف و ستت تو بگلم گرفتم و به سمت خونه دویدم

 .د  اگه جرأت داری وایستا -

 .در خونه رو باز کردم و صدام رو روی سرم انداختم

 .یوهوهسالم، من اومدم -

 .به سمت پذیرایی رفتم و باز حرفم رو تکرار کردم

جلوی تلوزیون دراز کشههیده بود،  نگاه هر دوشههون به سههمتم چرخید و بابام که رو کاناپه ی سههه نتره

 .ابرویی باال انداخت

 .به، سالم دختر کم پیدای بابا -

لبخند ملیحی زدم و سرم رو پایین انداختم و به سمتشون رفتم مرف رو، روی میز کرم رن  مربعی 

شههههکل گذاشههههتم و جلوی کاناپه ی بابام وایسههههتادم و با صههههدایی لوس شههههده گتتم: من بی معرفت 

 .یه کوچولو از جو بیمارستان بدم می آدنیستم فقط 

 .دروغ که حناق نیست

سرم و باال آوردم که دیدم بابام دستن و باز کرده که بگلن کنم، من هم از خدا خواسته خودم رو 

 .تو بگلن انداختم که صورتن از درد مراله شد

 .مامانم سریع از پشت کاناپه ی بابام اومد و دستم رو گرفت و بلند کرد

  نم حواست کجاست؟تر  -

 .اومدم چیزی بگم که نیلو سر رسید و شروا کرد تند تند حرف زدن

 ...وای هنوزم درد می کنه ترنم، خدا ذلیلت کنه، خدا از -

 .وسط حرفن پریدم و صداش زدم

 نیلو؟ -

 .هاش باز شده بودن که محکم به گونه اش زد انگار تازه چشم

 .من اصال شما رو ندیده بودموای خاله، وای عمو، شرمنده به خدا  -

 .مامانم آروم خندید و بابام گتت: سالم، ایراد نداره نیلو جان

 .باز یکی دیگه رو گونه اش زد

 خاک عالم، سالم یادم رفتر عمو بهترید؟ -
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 .این بار هر سه با هم از کار نیلو خندیدیم که سرش رو باال آورد و بهم چشم غره رفت

 .و به سمت نیلو رفتم و دستن رو گرفتمیدم ب*و*سمامان و بابام رو 

 .بیا بریم تا از این بین تر گند نزدی -

 .دستم رو فشار داد

 .خیلی خنگی ترنم من بیراره آبروم که رفت هیچ قوع نخاا هم شدم -

 .با رسیدن به اتاقم لباس هام رو در آوردمر رو میز انداختم

 .زود باش بگو دیگه منت رم -

 .ه نیلو نگاه کردم و به صندلی اشاره کردمگوشه ی میز نشستم و ب

 .بیا بشین تا برات بگم -

 .بعد شروا به گتتن کل ماجرا کردم

 .خب همه اش همین بود -

 .نیلو با دهن باز نگاهم کرد

 .اصال بهن نمی خوره این جور آدمی باشه -

 .پوزخندی زدم و گتتم: ولی حاال که هست

 .با صندلی چرخی زد

 .کار امروزت حال کردم، اصال ایول داریولی من خیلی با  -

 .دست هام رو روی چشم هام گذاشتم

 .ما اینیم دیگه -

 .خودش رو کشید به سمت گوشیم و برداشتن و به دستم داد

 .پیام بده برای آهن  ازش تشکر کن -

 .گوشی رو روی پام گذاشتم

 .ولن کن، پُرو می شه -

 .باز گوشی رو برداشت و به سمتم گرفت

 اقا می خوام ببینم عکا العملن چیه؟اتت -

 .ناراضی رمزم رو زدم

 آخه چی بگم؟ -

 .بگو سالم ممنون، شرمنده اون موقع پشت فرمون بودم نتونستم جواب بدم -
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 .یکی تو سرش زدم

 آخه عقل کل نمی گه پا چرا تونستی ببینی؟ -

 .دستن رو روی سرش گذاشت

اری رو که گتتم و کن اگه پرسههید یه چیزی سههر هم ترنم بد جوری دسههتت هرز شههده ها، حاال تو ک -

 .می کنیم می گیم دیگه

 .سری از روی تاسف تکون دادم

ات نمی شه  جون به جونت کنن همینی البته تقییر خودت نیستر از اون مگز رگ به رگ شده -

 .بین تر از این انت ار داشت

 .از رون پام نیشگونی گرفت

 .مگز خودت رگ به رگ شده -

 .رو کشیدم و گتتم: نخیرم، توصدام 

گوشههی و از دسههتم کشههید و شههروا به نوشههتن کرد از میز پایین پریدم و کنارش وایسههتادم تا ببینم 

هام درشههههت تر می شههههدن، آخر هم طاقت  نویسههههه، با هر کلمه ای که می نوشههههت چشههههم چی می

 .نیاوردم و اعتراض کردم

 م بیرون؟ اصال کجا بریم که فردین نتهمه؟نیلو چرا چرت و پرت می نویسی؟ کجا پاشیم بری -

 .پیام و ارسال کرد و به سمتم برگشت

من و سهههههاسهههههان قرار بود امروز غروب بریم پارک ا رم گتتم شهههههما هم بیاید خوش می گذره و این  -

 .جوری هر دوتامون هم دلیل داریم که شب دیرتر برگردیم

 .به سمت تختم رفتم

 .لگوش کن من که نمی آم گوشی رو بردار و -

 .صداش رو تو سرش انداخت

 .تو غلط می کنی که نیای -

 .خودم رو روی تختم پرت کردم

 .امتحان کن تا ضایع شی -

 .گوشیم رو برداشت و به سمتم اومد

 ...می آی عزیزم، می -

 .ی گتت و جوی امیرحسین برهصدای پیام گوشیم باعج شد ساکت شه و تند تو صتحه 
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 .ش زدمبا پام یه لگد به پهلو

بد بخت حداقل سههههههعی کن اَدام رو در بیاری، یه خرده دیرتر پیامن رو ببین، باور کن فرار نمی  -

 .کنه

 .خندید و ابروهاش رو باال انداخت

 .خوشم می آد خیلی پایه است -

سرجام نشستم و گوشی رو از دستن کشیدم و با دیدن پیام امیرحسین مثل این بره هایی که 

 .خط خوی کنن و خودشون رو خالی کنن به نیلو نگاه کردم دوست دارن دیوار و

 .ا ی بمیری تو که برام درد سر می سازی -

 .گوشی رو از دستم گرفت و رو تخت دراز کشید

 به ن رت بگم چند می ریم؟ -

 .چشم غره ای بهن رفتم

ا تو که واسههههههه خودت بریدی و دوختی سههههههاعتن هم خودت تن یم کن، فقط تو رو خدا من رو ب -

 .فردین در ننداز که هنوز هم آممرش سر ماجرای بیمارستان باالست

 .چشمکی زد

 .خیالت تخت باشه همه چی رو به آبجیت بسمار -

 .از جام بلند شدم و به سمت سرویا بهداشتی توی اتاقم رفتم

 .همون گوشیم رو سمردم برای هتت پشت و آبادم بسه -

 .بلند خندید

ماره ی سهههاسهههان رو هم می دم که بقیه چیزها رو با اون هم پا می گم شهههن حاضهههر باشهههه، شههه -

 .آهن  کنه

 .های خیسم و به صورتن پاچیدمآب دست

 .آد اَه نکن ترنم، از این کار بدم می -

باز دسهههت هام رو مشهههت کردم و به سهههمت خودم گرفتم تا دوباره خیسهههن کنم که جیغ کشهههید و 

م از خدا خواسههته خودم رو کنارش پرت کردم و هاش رو به نشههونه ی تسههلیم باال برد، من ه دسههت

 .پتوم رو بگل کردم

 چی شد؟ چند می ریم؟ -

 .کنارم دراز کشید
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 .گتتم که همه چیز رو به آبجیت بسمار -

 .به سمتن برگشتم

 آبجی جان می شه بگید برای در امان موندن از خشم فردین چه تمهیداتی رو چیدین؟ -

و دستن رو مشت کرد و به حالت میکروفن جلوی دهنن بلند شد و دو زانو سر جاش نشست 

 .گرفت

با سهههالم، این جانب نیلوفر نیک روش به اسهههتحضهههار شهههما عزیزان می رسهههانم که برای پیراندن  -

 .پسر عموی عیا قورت داده ی شما قرار است با دو تا ماشین بریم

 .من هم بلند شدم و نشستم و میکروفن الکی رو از دستن گرفتم

 ه ی عزیز آیا خود به تنهایی این فکر نابخردانه را کرده اید؟گویند -

 .ای بهم رفت و میکروفن رو ازم گرفت چشم غره

 .بیننده ی گرامی باید عرض کنم که خیر این تیمیم با هم فکریه آقا ساسان گرفته شده است -

 کوبیدم رو دستن و گتتم: بگو چرا باید دو تا ماشین بریم؟

 .یدب*و*سدستن رو 

 یعنی این هم من باید برات توضیح بدم؟ -

 .دستن رو گرفتم و نگاهی بهن انداختمر فکر نمی کردم این قدر محکم زده باشم

این همه من برات درس توضیح دادم و بهت رسوندم این بار رو تو زحمت بکن و بگو چرا باید با  -

 .دو تا ماشین بریم

 .یرون کشیددستن رو که داشتم نوازش می کردم رو از دستم ب

چیه مهربونیت با دیدن گندی که زدی گل کرد؟ می گم با دوتا ماشههههین بریم چون اگر فردین من  -

 .و تو رو با هم ببینه خیالن راحت می شه و دیگه دنبالمون راه نمی اُفته

 .عاقل اندر ستیهانه نگاهن کردم

ن قدر به تو بی اعتماده بعد می گم آی کیوی جلبک از تو بین تره ناراحت هم می شهههههی، اون ای -

 .که اگر من و با امیرحسین ببینه خیالن راحت تره تا با تو

 ایشی گتت و پنرر شده پرسید: خب تو بگو چه کار کنیم؟

 .کن موهام رو باز کردم و سرم رو پایین گرفتم تا محکم تر ببندمشون

 .من می گم قرار رو لگو کن -

 .ایم، برس تو  توپی ستید و زرشکیم رو آوردنهپاشد از جلوی میز آراین زرشکی رن  استوا



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

154 

 

برگرد بذار برات شههههههونه کنم تنبل خانم، ترنم اصههههههال فکرش رو هم نکن که قرار رو لگو کنم یا تو  -

 .بمیرونی و نیای

 .بهن پشت کردم

باید فکر این جاهاش رو هم می کردی وقتی بدون ن ر من برای خودت می بری و می دوزی تازه  -

 .ی من هم تنم کنمانت ار دار 

 .برس رو با حرس رو موهای لخت و بلندم کشید

ترنم می آی، دیگه هم حرف نباشهههههههه، من که می دونم برای تو پیروندن فردین کاری نداره پا  -

 .الکی برای من صگری و کبری نرین

 .شونه رو از دستن گرفتم و، رو میز کنار تختم گذاشتم

داری درکم کن، تحمل مردها برای من خیلی سههههههختهر نیلو تو رو جون اون کسههههههی که دوسههههههتن  -

مخیههههوصهههها االن که زیر د ین امیرحسههههین هم هسههههتم و اون با قراری که گذاشههههته ازم توقع داره که 

 .باهاش راه بیام

بلند شههههد و به سههههمت جا لباسههههی، دیواری کوچک نزدیک در اتاقم رفت و گوشههههین رو تو کیتن 

 .گذاشت

رده کههه بگههذره تو هم بههه حضههههههور امیرحسههههههین عههادت می کنیر بلوف الکی برای من نیهها، یههه خ -

مخیهههوصههها امیرحسهههین که هم پایه اسهههت هم مهربون، االن هم بخواب که سهههه سهههاعت دیگه باید 

 .پاشیم حاضر شیم

 .سری از روی درموندگی تکون دادم

 تو کجا می خوابی؟ -

 .به کاناپه ی وسط اتاق اشاره کرد

 .هنرهای رزمی تو نییبم شهاین جا بخوابم بهتر از این  که  -

لبخند دندون نمایی زدم و گتتم: باشههههههه هر جوری راحتی البته از خدات هم باشههههههه که پین من 

 .خواد دیگه، من بخوابم که دارم بی هوش می شمبخوابیر ولن کن باالخره هر چیزی لیاقت می

 .باز هم مثل همیشه بشمار سه خوابم برد و نتهمیدم که نیلو چه قدر غر زد

 

 .ترنم پاشو که دیرمون شده -
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هام رو، رو گوشهههم مثل همیشهههه خوابیدن برام راحت بود و بیدار شهههدن خیلی سهههخت پا دسهههت 

 .گذاشتم و سعی کردم صدای نیلو رو نشنوم

 .هاش و می گیرهپاشو ببینم، واسه من گوش  -

 .ا خ رخ رم باال کشیدمداشتم از گرما تبخیر می شدم ولی برای این که صدای نیلو رو نشنوم پتو رو ت

پتو با شهههدت از روم کشهههیده شهههدر شهههاکی بلند شهههدم و خواسهههتم چیزی بهن بگم که با دیدن نگاه 

شهههاکین آب دهنم رو با صهههدا قورت دادم و به سهههمت سهههرویا بهداشهههتی توی اتاق رفتم و بعد از 

 .مشستن دست و صورتمر جلوی میز آرایشم نشستم و یه آراین ملیح رو، رو صورتم نشوند

 ترنم چی می خوای بموشی؟ -

 .شونه باال انداختم

 نمی دونم تو ن ری نداری؟ -

 .ها رفت و مانتو آبی ام رو بیرون کشیدبه سمت کمد لباس

 .من می گم این رو بموش که ست کنیم -

به سمتن رفتم و مانتوی جلو باز آبی کاربنیم رو از دستن گرفتم و پوشیدم، با حاضر شدن نیلو 

 .تیمبه باغ رف

 ترنم اگه االن فردین ببینتمون چی؟ -

 .به مسیرمون اشاره کردم

 .نترس نمی بینتمون -

نگاهن رو به مسهههیر دوخت و تعجب زده پرسهههید: کجا داریم می ریم؟ این جا چرا شهههبیه بیابونه؟ 

 چرا این قدر ترسناکه؟

 .دستگاه پخن ماشین رو روشن کردم

 .داریم می ریم پارک ا رم -

 .ی در آوردادای مسخره ا

 ...چه قدر که تو با مزه ای دختر، می گ -

 .هاش برق زدن و هیجان زده لمم رو کشیدبا باز شدن در ستید رو به رومون چشم

 می دونستی عاشقتم؟ ای ناقال چرا این در مختی عمارتتون رو، رو نکرده بودی؟ -

 .سرم رو چند بار باال و پایین کردم

 .گی مختیحرف جدیدی داری بگو، عزیزم خودت می این رو همه بهم می گنر اگه -
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 .اش رو خورد و گتت: می گم ترنم حتما پین یه مشاور برو خنده

 .سوالی نگاهن کردم که خودش ادامه داد: آخه کمبود اعتماد به نتا داری

 .هام رو باد کردم و با دست مشت شده ام ضربه ی آرومی بهن زدم تا نخندم لپ

 کجا باید برم؟ -

 .داش رو با سرفه ای صاف کردص

 یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره، کجا باید برم که یک شب فکر تو من و راحت بذاره؟ -

 .دستم رو، رو پیشونین گذاشتم

 تب که نداری پا چته؟ -

 .به قلبن اشاره زد

 .این جا تب داره -

 د برم؟ها رو جمع کن، بگو کجا بایپقی زیر خنده زدم و گتتم: این لوس بازی

 .هاش رو به حالت ناراحتی پایین دادلب

 .مثل این که خیلی ضایع بازی کردم، یه راست برو پارک اون جا باهاشون قرار گذاشتم -

 .آهن  رو عوض کردم و مشگول رانندگیم شدم

با رسیدنمون به پارک ساسان و امیرحسین هم بهمون پیوستنر نیلو با دیدن ساسان کال بی خیال 

د و بهن چسبید، من هم ناچار لبخندی زدم و با امیرحسین همراه شدم، البته هر حضور من ش

 .چی فحن بلد بودم رو نثار روح پر فتوح نیلو کردم

بین اون همه وسیله ی مهیج فقط یه وسیله ن رم و جذب کرده بود و پام رو تو یه کتن کرده بودم 

مخالتت می کردن فایده ای نداشهههههت، وقتی  ها که ا ال و ب ال باید سهههههوار شهههههیمر هر چه قدر هم اون

 .دیدم زورم بهشون نمی رسه گتتم: دوست دارید نیاید ولی من حتما سوار می شم

 .تا بلیط گرفتم ۴بعد هم خیلی تخا و یه دنده تو صف بلیط فروشی وایستادم و با کلی زحمت 

 می آید یا نه؟ -

 .ه ستاره ی گردان انداختنیلو آب دهنن رو به سختی قورت داد و نگاهی به دستگا

 آخه این لعنتی چی داره که این جوری روش قتلی زدی؟ -

 .لبخند دندون نمای همیشگیم رو زدم

 .هیجان و افزاین آدرنالین خون و یه عالمه حا خوب -

 .ساسان دست نیلو رو گرفت و رو به روش وایستاد
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 .نیلو اگه تو نخوای ما سوار نمی شیم -

رفتم که حسههاب کار دسههتن اومد و یه لبخند کج و کوله رو، رو لب هاش چشههم غره ی ریزی بهن 

 .نشوند

 .نه االن که فکر می کنم می بینم من هم دوست دارم این غول بی شاخ و دم رو امتحان کنم -

 .لبخند رضایت رو لب هام نشست

 .پا منت ر چی هستید؟ بیاید بریم تو صتن وایستیم دیگه -

ه افتادم که امیرحسین خودش رو بهم رسوند و شونه به شونه ام تو اون بعد خودم جلوتر ازشون را

 .شلوغی راه اومد

 .یه خرده بین تر مراقب خودت باش این جا بین از حد شلوغه -

 .بهن نگاهی انداختم

 .بادیگاردم حواسن بهم هست -

 .دستن رو تو جیب شلوار کتان  مشکین گذاشت و چشمک زد

 .امروزت سو استتاده کنیقرار نشد از چشم چرونی  -

نمی دونم شهاید دلم بی جنبه شهده یا شهاید هم واقعا تو حضهورش، کنارم امنیت بود که آروم بودم 

 .و جوابن رو با پرخاش ندادم

 .از قدیم گتتن یه ن ر حالله -

 .کوتاه و مردونه خندید

 .ولی تا جایی که من یادمه بین تر از یه ن ر بود -

 .و به پشت سرم نگاه کردمشونه ای باال انداختم 

 پا این نیلو و آقا ساسان کجان؟ -

 .متعجب نگاهم کرد

واسهههههه خاطره همینه که می گم تو این شهههههلوغی حواسهههههت رو جمع کن، چه جوری ندیدی که از  -

 کنارت رد شدن؟

چشههم چرخوندم و دنبالشههون گشههتم که با دیدن شههخیههی ما بین جمعیت سههر جام خشههکم زد و 

 .ی امیرحسین چن  زدمناخودآگاه به بازو

 

 .بدون این که بهم نگاه کنه قدمی رو به جلو برداشت که من هم باهاش رفتم
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 .ترنم چه کار می کنی؟ بازوم درد گرفت -

 .انگار دنبال همین کلمه ی درد می گشتم که هق هق بدون گریه ام بلند شه

 .امیرحسین متعجب به سمتم برگشت

 !ببینمت تو رو -

 .چپ و راست تکون دادم و باز هم هق زدم سرم و چند بار به

 .امیرحسین رو به روم وایستاد

 .ترنم فکر نکن که دوباره گول می خورم و می تونی من رو ایسگاه کنی -

حمله ی عیهههبی که داشهههت بهم دسهههت می داد رو به خوبی احسهههاس می کردم، رن  و روم پریده 

ال که زبونم یاری نمی کنه خدا کمکم بود ولی باید حرف می زدم وگرنه خته می شهههههههدمر کاش حا

 .کنه

 ...َب...َب...ر -

امیرحسین هول کرده بود و نمی دونست چه کار باید کنه، رن  من هم هر ثانیه به تیشرت ستید 

 .توی تنن بین تر شباهت پیدا می کرد

 ترنم جون امیرحسین یه چیزی بگو، حالت خوبه؟ چه کار کنم که خوب شی؟ -

ن که امیرحسههههین کیه یا این که حتی کوچک ترین چیزی از من نمی دونه اصههههال باید می گتتم، ای

مهم نبود، االن باید هم خودم رو هم بره های هم سههههههن و سهههههههال اون موقعی خودم رو نجات می 

دادم، پا دوبههاره دهن بههاز کردم کههه بگم ولی بههاز هم نههاتوان بودمر این ترس پیریههده تو تههک تههک 

 .ه بودسلول های بدنم ناتوانم کرد

 ...َب...ر...ر -

با کشههههههیده ی محکمی که خوردم راه نتسههههههم باز شهههههههده و راحت زیر گریه زدم، نگاه درمونده ی 

امیرحسین یا حتی مردمی که بعضی هاشون با کنجکاوی و بعضی ها از روی ترحم و بعضی دیگه 

چهارده سهههال  با تاسهههف بود اصهههال برام ذره ای اهمیت نداشهههت، زخم من سهههر باز کرده بود و بعد از

 .قید کشتنم رو داشت

 .امیرحسین دو طرف بازوهام رو گرفت و تکون آرومی بهم داد

 ترنم نریز تو خودت، حرف بزن، بگو چی این جوری داره اذیتت می کنه؟ -

نگاهم رو، رو تک تک صههههههورت بره های اطرافم گردوندم و بازم هق زدم و نزدیک بود پخن زمین 

 .رو گرفتشم که امیرحسین زیر کتتم 
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باز هم بودن به موقعن باعج شده بود آروم شم، زمزمه ی کنار گوشم حجم وسیعی از آرامن رو 

تو قلبم سر ریز کرده بود که قابل توصیف نیست ولی هنوز هم با تمام وجودم درد رو احساس می 

ای  کردم، با اون صهههدای دو رگه و آرومن سهههعی در آروم کردنم داشهههت شهههاید اگر تو موقعیت دیگه

 .بودم بی شک این صدا رو سمتونی ساز مورد عالقم می ذاشتم ولی االن نه

می دونسههتم دایره ی بزرگی که دورمون شههکل گرفته می تونه توجه اش رو به این سههمت جلب کنه 

و موقعیت رو برای انجام کثافت کاری هاش ایجاد کنه پا با صهههههههدایی که خودم هم به زور می 

...ر...ر...یم شنیدم بریده بریده گتتم:  .از... ای...ن...ج...ا...ب 

مومئن بودم اگر ولم کنه توانی تو حتظ تعادلم ندارم و جلوی این همه آدم رو سهههیاه می شهههم ولی 

 .همون جور که زیر کتتم و گرفته بود کمکم کرد تا از اون فضای ختقان آور دور شم

 .سیده دستن رو گرفتممن رو صندلی  عقب ماشین گذاشت و خودش قید رفتن کرد که تر 

 .نرو -

 .لبخند غمگینی زد و گتت: نترس، می رم برات یه چیز شیرین بگیرم بخوری حالت جا بیاد

 .سرم رو آروم تکون دادم و دستن رو ول کردم

تا من باهاتم هیچ اتتاقی برات نمی افته، زود می آم تو هم سههعی کن به چیزی فکر نکنی و کمی  -

 .آروم شی

 .که زدم اشک هام با شدت بین تری رو صورتم راه گرفتن با لبخند تلخی

 .امیرحسین کالفه دستی بین موهای پر پشت و مشکین کشید و در ماشین رو با تاخیر بست

 

از درد به درد پناه بردن یه نوا مرگه برای منی که همه پوسههته ی سههخت و شههادم رو دیدن، منی که 

ی نذاشههتم کسههی دردم رو بتهمه، منی که برعکا چهارده سههال تمام تو خودم شههکسههتم، مُردم ول

همه حسهههرت داشهههته هام رو می خورم، کی می دونه شهههاید اگر وضهههع زندگیمون این نبود من االن 

 ...شاید شادترین دختر روی زمین بودمر شاید هیچ وقت تَم

م که با ضربه ای که به شیشه ی ماشین خورد لرز بدی تو تنم نشستر ترسیده نگاهم رو باال آورد

 .با دیدن امیرحسین نتا آرومی کشیدم و در رو باز کردم

 .ترنم، جون اون کسی که دوسن داری آروم باش -
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سههعی کردم به خودم مسههلط شههم ولی واقعا کار سههختی بود، با دسههت های لرزونم از تو کیتم قرس 

م ضهههههد تمن  صهههههورتی رن )پروپرانولولن رو برداشهههههتم و خواسهههههتم بخورم که امیرحسهههههین از دسهههههت

 .کشیدتن

الزم نیسهههت این رو بخوری می ریم دکتر تو حالت با این ها خوب بشهههو نیسهههت، تو نیاز به گتتن  -

 .حرف هایی داری که داره خته ات می کنه

در بوری آب رو باز کرد و به سهههمتم گرفت و ماشهههین رو دور زدر رو صهههندلی راننده نشهههسهههت و از تو 

 .آینه نگاهم کرد

 .سوئیچ و بده -

ب پایینم رو به دندون کشیدم و سوئیچ رو به سمتن گرفتمر شدت لرزش دست هام به گوشه ی ل

 .حدی بود که صدای برخورد کلید های سوئیچ رو به واضح ترین شکل ممکن می شد شنید

 .به سمتم برگشت و دست هام رو گرفت

یسهههههت، ترنم من ازت نمی پرسهههههم چی این جوری داره عذابت می ده چون آروم کردنت کار من ن -

اصههههههال اون هیری من خودم رو می شههههههناسههههههم بی جنبه ام اگه منبع عذابت رو پیدا کنم تا از بین 

 .نبرمن آروم نمی گیرم پا اجازه بده پین یکی از دوست هام که روانشناس  ببرمت

ولی من دلم نمی خواسههههت رازم فاش شههههه من باید دختر قوی و شههههاد وحید اکبری می موندم من 

 .باعج سر افکندگی خانواده ام می شدمنباید می شکستم و 

 .سرم رو به نشونه ی نه چند بار به چپ و راست تکون دادم

 .فشار ختیتی به دستم آورد که نگاهم تو نگاهن گره خورد

 به من اعتماد داری؟ -

باید می گتتم که به هیچ کسههههههی اعتماد ندارم، باید می گتتم که ازت تو و هم جنا هات بیزارم 

 .ز ناکوکن رو روی زبونم نشوندولی قلبم سا

 .آره -

 .لبخند کوچکی رو لب هاش نقن بست

 .پا بذار کمکت کنم -

شههههاید فهمیدن این که همه ی مردها مثل هم نامرد نیسههههتن فقط کمی آروم ترم کرده بود که ازش 

 .خواستم به جای پین دوستن رفتن به بام تهران بریم

 .به سمتم گرفتدست هام رو ول کرد و قرس صورتی رنگم رو 
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 .فعال با این سر کن تا برای بعد یه تیمیم اساسی بگیریم -

 .قرس رو خوردم و رو صندلی عقب دراز کشیدم

شههههههاید خوابم ببره اگر نیلو زن  زد بیدارم کن، نمی خوام نگرانن کنم و از اون مهم تر دلم نمی  -

 .خواد چیزی از این ماجرا بدونه

 .ماشین رو از پارک در آورد

من به ساسان زن  زدم گتتم برام کاری پین اومده و مجبور شدم برگردم چون شما رو هم پیدا  -

 .نکردم، ترنم رو هم با خودم بردم

 .نتا راحتی از این کارش کشیدم و چشم هام رو بستم

 .درست نمی دونم چند دقیقه یا چند ساعت بود که خوابیده بودم ولی خیلی آروم تر شده بودم

 خوای بیدار شی؟ ترنم؟ نمی -

 .چشم هام رو مالیدم و به اطراف نگاه کردم

 کجاییم؟ -

 .از سر خستگی خمیازه ای کشید

 .قرار بود بام تهران باشیم ولی االن یه گوشه تو این شهر شلوغ زیر سقف خداییم -

 .نشستم و شالم رو مرتب کردم

 بام نرفتیم؟ -

 .قدر صدات کردم بیدار نشدی دستی به صورتن کشید و گتت: چرا بردمت ولی هر چه

 .دو دل بودم سوالم رو بمرسم یا نه که باالخره دلم و به دریا زدم و پرسیدم

 من تو خواب حرف زدم؟ من ورم این که هزیون گتتم؟ -

 .بوری آب رو از کنارم برداشت و تا آخرش رو نوشید

 .همه اش دو تا اسم رو صدا می زدی -

 .ه کنار در باز ماشین وایستاده بود چرخوندمنگاه ترسیده ام رو، رو هیکلن ک

 اسم؟ -

 .دستن رو روی در ماشین گذاشت و ت اهر به بی خیالی کرد

 .آره، همه اش اسم بردیا رو صدا می زدی، یکی دو بار هم شخیی به اسم تَمیم رو صدا کردی -

 .آب دهنم رو به سختی قورت دادم

 چیز دیگه ای هم گتتم؟ -
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 .ماشین رو ببنده گتت: من که چیزی یادم نمی آدقبل از این که در 

باید می گتتم چرا دو پهلو حرف می زنی؟ یا باید از این که شهههاید شهههنیده هاش رو نشهههنیده گرفته 

 ازش تشکر می کردم؟

اخم هام رو تو هم کشههیدم و با چشههم هام تا لح ه ای که رو صههندلی راننده بشههینه دنبالن کردم، 

 .کرد آینه رو، رو صورتم تن یم

 مثل این که باید کرایه خوابتم بدم، آره؟ -

 .از تو آینه چشم به نگاهن که روم زوم بود انداختم و چشم غره ای بهن رفتم

 .با لبخند سری به چپ و راست تکون داد و استارت زد

 .یه خرده جلو تر یه آژانا هست -

 .خودم رو جلو کشیدم و بین دو صندلی قرار گرفتم

 !؟ ماشین که هستآژانا برای چی -

دنده رو عوض کرد: دلم نمی خواد برات درد سههر درسههت کنم، یادمه یه پسههر عموی عاشههق پیشههه 

 .داشتی

با شنیدن حرفن به فکر فرو رفتم و با خودم گتتم یعنی این رابوه شکل نگرفته تموم شد؟ یعنی 

نه؟ یعنی من این قدر وضعیتم بده که حتی دیگه حاضر نیست پای چیزی که خودش خواسته بمو

 ...همه چی رو تو خواب گتتم؟ یعنی االن دیدش نسبت به من عوض شده؟ یعنی

با ترمز شههدیدی که زد از فکر بیرون اومدم و به جلو پرت شههدم که اگر دسههتن رو جلوم نگرفته بود 

 .تو شیشه بودمر قبل از این که چیزی بگم برگشت به سمتم و متاسف نگاهم می کرد

دت چه کار می کنی؟ چند بار باید صههههههدات بزنم؟ دیگه چرا داشههههههتی گریه می ترنم داری با خو -

 کردی؟

مگه داشهههتم گریه می کردم؟ آروم به صهههورتم دسهههت کشهههیدم و نم اشهههک هام رو احسهههاس کردم و 

سههکوت رو ترجیح دادم ر همون طور که نشههسههته بود به سههمتم برگشههت و با لحن خونسههرد و آروم 

 نداشت؟همیشگین پرسید: سوال من جواب 

 .ی تو سرم رو نادیده بگیرم سرم رو پایین انداختم و سعی کردم صدای پیریده شده

 .ببخشید یه لح ه حواسم پرت شده بود -

 .به صندلی بگل دستن اشاره کرد
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 .بیا جلو بشین حرف بزنیم -

 .آروم و سنگین از ماشین پیاده شدم و کنارش نشستم

 ه می کردی؟برای چندمین بار خمیازه کشید: چرا گری

نباید می گتتم دلم نمی خواسههت که چیزی رو که کسههی نمی دونه رو تو بدونی، نباید می گتتم از 

 .تنهایی می ترسم، نباید می گتتم کنارت آرومم ولی گتتم

 .من از تنهایی می ترسم، از این که هنوز ماجرای پارک رو فراموش نکرده مجبورم که تنها شم -

 .ی خوام ادامه بدم که اخم محو بین ابروهاش مانعم می شهسرم رو باال می آرم و م

من کی گتتم می خوام تنهات بذارم؟ من فقط گتتم یه آژانا این نزدیکی هسهههههههت، یعنی این  -

 قدر سیب زمینی ام که تو رو تنها بذارم و خودم با آژانا برگردم؟

نگو جلوم گرفت و دهنم رو باز کردم و خواسههههههتم چیزی بگم که دسههههههتن رو به نشههههههونه ی چیزی 

خودش ادامه داد: من اگر هم آژانا می گرفتم تا دم در خونه اتون پشههههههتت می اومدم بعد خودم 

 .برمی گشتم

بعد از چند ثانیه دوباره ماشههین رو روشههن کرد و به راه افتاد، سههکوت سههنگینی بینمون حاکم شههده 

 .بود که با صدای ترمز ماشین شکست

 .شه رو می خوام اگه نبودی، نیافردا سر کالسم ازت ترنم همی -

 .بعد در ماشین رو باز کرد و پیاده شد من هم سریع پشت سرش پیاده شدم و صداش کردم

 امیرحسین؟ -

 .به سمتم برگشت و سوالی بهم نگاه کرد

 .لبخند کوچیکی زدم: بابت همه چی ممنونم، مراقب خودت باش

 .چشمک زد و گتت: همرنین دختر شیوون دانشگاه

 .میقی کشیدم و پشت فرمون نشستم و از کنارش رد شدم و به خونه رفتمنتا ع

 

آروم از پله ها باال رفتم و با رسههیدن به اتاقم مسههتقیم به سههمت حموم رفتمر وان رو پر از آب سههرد 

کردم و همون جور با لباس توش دراز کشیدم، لرز بدی تو تنم نشسته بود ولی من الزم داشتم که 

 .ثل سردی همین آبدوباره سرد شم، م

یه خرده که گذشت لباس هام رو در آوردم و سریع خودم رو شستم و بیرون اومدمر ساعت رو برای 

 .شن صبح تن یم کردم و خودم رو، رو تخت انداختم
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صبح با اولین صدای ساعتی که گذاشته بودم بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم پشت 

کردم و آرایشهههم رو با یه خط چشهههم بلند و گربه ای که باعج  میز آرایشهههم نشهههسهههتم و موهام رو فر

هام می شد به پایان رسوندمر با پوشیدن شلوار جین ستید و مانتوی  درشت تر دیده شدن چشم

زرشههکیم دوباره رو به روی آینه وایسههتادمر موهام رو فرق از وسههط باز کردم و مقنعه ام رو با احتیاط 

نی  هدیه ی زن عموم رو هم برای گذشتن از غول حراست تو کیف سر کردم، چادر مشکی طرح لبنا

بزرگ زرشههکیم چموندم و با برداشههتن گوشههی و سههوئیرم با دیدن زدن اطرافم رو نرده های قهوه ای 

سوخته ی براق نشستم و به سمت پایین سر خوردمر کیتور از پیدا نشدن مامانم و گیر ندادنن 

صههبحونه ی حاضههر شههده ی روی میز گرد کوچیک گوشههه ی به سههمت آشههمز خونه رفتم و با دیدن 

آشهههمز خونه خود به خود یه ابروم باال پرید و زیر چشهههمی شهههروا به دید زدن اطرافم کردم، وقتی از 

امن بود اوضاا مومئن شدم با خیال راحت پشت میز نشستم و شروا به تند تند لقمه گرفتن از 

 .خامه شکالتی مورد عالقه ام کردم

 ر، کسی دنبالت کرده؟آروم ت -

لقمه تو گلوم پرید و به سرفه افتادم که با دست سنگینن چند ضربه به پشتم زد و لیوان شیر رو 

 .به سمتم گرفت

 .فکر نمی کنم جن دیده باشی -

لیوان شیر رو کامل سر کشیدم که به سکسکه افتادمر نتسم رو برای چند لح ه حبا کردم تا از 

 .شر سکسکه خالس شم

 این جا چه کار می کنی؟تو  -

صندلی رو به روم رو بیرون کشید و روش نشست: نمی خواد امروز ماشین ببری خودم می برمت 

 ...از اون طرف هم می آم

 .عیبی وسط حرفن پریدم

 .الزم نکرده بادیگارد من شی، من خودم بلدم برم و بیام -

 .هام خیره شد صندلین رو جلو تر کشید و تو چشم

 رسی استاد جونت بتهمه با پسر عموتی؟چیه می ت -

 .دندون هام رو، رو هم ساییدم: من طرز فکر دیگران برام اهمیتی نداره ولی تحمل تو برام سخته

پوزخند زد و گتت: ولی متاستانه باید به حضورتون برسونم که شما قراره یه مدت شب و روز من 

 .ه برنرو تحمل کنی چون عمو و زن عمو می خوان امشب به ترکی
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 .چشم هام دیگه از این درشت تر نمی شدن

 ترکیه؟ برای چی؟ -

 .با حتظ پوزخند مسخره اش سرش رو به باال و پایین تکون داد: مثل این که از تَمیم خبری شده

 ناباور بهن نگاه کردم: ولی چه جوری؟ از کجا؟

 .می دماز رو صندلی بلند شد: فعال بلند شو تا دیرت نشده، تو راه بهت توضیح 

 .سریع از جام بلند شدم و پشت سرش از خونه خارج شدم

 

نگاهم رو ماشههین آلبالویی رن  شههاسههی بلند جدیدش چرخید و خود به خود گوشههه های لب هام 

 .باال رفتن

 .مبارک باشه -

 .در ماشین رو باز کرد و یه دستن رو، رو سقف ماشین گذاشت و تو چشم هام خیره شد

 .من رو می بینی این لبخند رو لب هات باشه کاش می شد هر با که -

سرم رو پایین انداختم و در ماشین رو باز کردم و رو صندلی جلو نشستم، بعد از چند ثانیه فردین 

 .هم نشست و ماشین رو روشن کرد

ترجیح دادم سکوت کنم تا خودش شروا کنه و همه چیز رو بگه ولی انگار قید حرف زدن نداشت 

ت لب ریز می شد ولی قبل از این که چیزی بگم نیم نگاهی بهم انداخت پاش و صبر من هم داش

 .گذاشت و ماشین رو یه گوشه پارک کرد p رو، رو ترمز فشار داد و دنده رو، رو حالت

 .دهمثل این که دیشب یکی به تلتن خونتون زن  می زنه که زن عمو جواب می -

 .به سمتن برگشتم تا واضح تر صداش رو بشنوم

 خب کی بوده اون طرف؟ -

شههونه باال می اندازه: نمی دونم ولی مامانت بعد از قوع تلتن حالن بد می شههه که عمو زن  می 

زنه خونه ی ما و از مامان و بابام می خواد که به کمکشههههههون برنر البته منم همراهشههههههون رفتم و با 

ه گرفتن بلیط شههدیم و این اصههرارهای بی مورد زن عمو برای رفتن به آنکارا، همون دیشههب مجبور ب

 .شد که امشب ساعت هشت می رن

 .از یاد آوری گذشته باز اخم هام تو هم گره خوردن

 اگه این هم مثل قبلی ها سر کاری باشه چی؟ -
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ماشههههههین رو از پارک در آورد: ما هم دیشههههههب تمام حرفمون همین بود ولی مامانت پاهاش رو تو یه 

 .داره و خیوصیاتی که طرف داده همون خیوصیات تَمیمهکتن کرده بود که این دیگه حقیقت 

آخ که چه قدر دلم برای برادر دو قلوم تن  شههده، یاد چشههم های اشههکین تو آخرین باری که دیده 

 .بودمن جلوی چشم هام نقن می بنده و باعج می شه آهی پر از حسرت بکشم

 .لی تگییر کردهولی از اون موقع کم  کم چهارده سال می گذرهر مسلما اون خی -

پوف کالفه ای می کشههههههه: باور کن ما همه ی این ها رو به مامانت گتتیم ولی اون نمی خواسههههههت 

 .البته تقییری هم نداره هر چی نباشه مادره و دلتن  قبول کنهر

 سعی می کنم پلک نزنم تا اشک هام رو گونه ام راه نگیرن ولی مگه می شه؟

 جوری می خوان برن؟ پای بابام که هنوز خوب نشده، چه -

یه برگ دسههتمال کاغذی به سههمتم می گیره: قرار شههد مامان و بابای منم باهاشههون برن تا هم تنها 

 .نباشن هم بهشون کمک کنن

با دسههههههتمال اشههههههک هام رو پاک می کنم و می گم: پا قبل این که برن بیا دنبالم تا باهاشههههههون 

 .خداحاف ی کنم

 .لبخند بی جونی تحویلم می ده

 .شه می آم، مراقب خودت باشبا -

 .در ماشین رو باز می کنم و قبل از پیاده شدنم ازش تشکر می کنم

 ممنونم، خداحافظ -

 

صههههههبر کردم تا فردین یه کم ازم دور شههههههه بعد سههههههریع زیپ کیتم رو باز کردم و چادر رو، رو سههههههرم 

 .گذاشتم و با سری پایین افتاده به سمت حراست رفتم

 .یدخانم یه لح ه وایست -

 .نگاهی به دور و برم انداختم و سوالی نگاهم رو به زن میان سال سر تا پا مشکی پوش دوختم

 .دختر چرا ماتت برده؟ جلوی گیت واینستا -

وای اگه فهمیده باشهههههه من چادری نیسهههههتم و این فقط برای اسهههههتتار رو سهههههرمه چی باید بگم؟ اگه 

 بترستنم کمیته ی ان باطی چه کار کنم؟
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خودم در گیر بودم که زن میان سههال با اخم های تو هم به سههمتم اومد و بازوم رو گرفت همرنان با 

و کشید و به سمت میزشون برد و رو به همکارش گتت: حواست باشه از زیر دستت در نرن، می 

 .دونی که مثل ماهی لیزن

 .از توصیتن اخم هام تو هم گره خوردن و شاکی بازوم رو از دستن بیرون کشیدم

 یه به مار خوش خط و خال دانشگاه بر خورده که مرن رو گرفتم؟چ -

 .دستم هام رو به میز شیشه ای و بلند رو به روم تکیه دادم و روش خم شدم

 !پیری حواست رو جمع کن و مراقب حرف زدنت باش -

 با خیال راحت به صندلین تکیه داد: من رو از چی می ترسونی بره جون؟

موقعیت بابام سهو اسهتتاده کنمر همیشهه ترجیح می دادم مشهکالتم  هیچ وقت دوسهت نداشهتم از

رو به روش خودم حل کنم، نگاهی به ساعت بزرگ دیجیتالی باال سر هم کاران حراست انداختم و 

 .با خودم زمزمه کردم کاش نیلو داخل نرفته باشه

 چیه؟ جا زدی؟ -

 ...ن، هتت، هشت، نشروا کردم تا ده تو دلم شمردن، یک، دو، سه، چهار، پنج، ش

 .و این عور حضور نیلو بود که آرامن رو بهم بر گردوند

 .صدام رو ناراحت نشون دادم و سعی کردم توجه نیلو رو به سمت خودم بکشونم

ید،  - به من بنداز یه نگاه  خانم محترم جا زدن چیه؟ من دارم بهتون می گم توبه کردم، اصههههههال 

 ببینید من اون ترنم قبلی ام؟

تازه با خوندن اسهههمن از رو لباسهههن فهمیده بودم فاملین مختاریه از تگییر لحن ناگهانی زن که 

ام جا خورد ولی خودش رو نباختر از رو صهههههندلی مشهههههکی رن  چرخ دارش بلند شهههههد و مثل من 

 .دست هاش رو به میز تکیه داد و صداش رو، رو سرش انداخت

 ول هولکی سر کردی که پشت و رو ؟گیریم که توبه کردی، اون وقت چه جوری چادر رو ه -

درسههههت همونی شههههد که من می خواسههههتمر نیلو به سههههمتمون اومد و بدون توجه به خانم مختاری 

 .خودش رو تو بگلم انداخت

 وای ترنم جونم، چه ماه شدی، زیارتت قبول باشه عزیزدلم، کی برگشتی؟ -

وش رو گرفتم و در حالی که دوباره رفت اون لبخند خبیثم رو لب هام نقن ببنده که سههههههریع جل

یدم گتتم: ممنونم نیلو جانم، انشاهللا قسمت خودت شه، دختر نمی ب*و*سگونه ی نیلو رو می 

 .دونی چه محشری بود، چه حال و هوایی داشتر اصال من به کل منقلب شدم
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 .تعجب تو چهره ی خانم مختاری بی داد می کرد

 .تشریف برده بودینخانم اکبری من شرمنده ام نمی دونستم زیارت  -

 .خودم رو از نیلو جدا کردم و سرم و پایین انداختم

 .اختیار دارید این چه حرفیه؟ تقییر من که با تازه کاریم باعج قضاوت عجوالنه ی شما شدم -

خانم مختاری از پشههههت میزش بیرون اومد و دسههههت هام رو گرفت: دخترم حاال که توبه کردی برای 

 .مثل یه بره پاک و بی گناهیمن هم دعا کن، تو االن 

 .دندون هام رو، رو هم فشار دادم تا نذارم خنده ی بی موقعم هر چی رشته کرده بودیم رو پنبه کنه

 

نیلو رو کرد سمت خانم مختاری و گتت: اگه اجازه بدید ما دیگه بریم که االن کالسمون شروا می 

 .شه

 .یدب*و*سشید و لپ نداشتم رو خانم مختاری تبسم قشنگی کرد و کمی خودش رو باال ک

 .بترمایید -

دست نیلو رو گرفتم و با گتتن با اجازه از شر حراست راحت شدیم، چند قدم که دور شدیم سریع 

چادر رو در آوردم و گوله کردمن و تو کیتم انداختم، نیلو ریز خندید و گتت: شههههههیوون می گم 

 .دیشب یهو غیبتون زد، نگو زیارت رفته بودید

ه عقب پرت کردم و بلند خندیدم: یعنی من عاشهههق این آی کیوی باالتم که سهههریع ماجرا سهههرم رو ب

 .رو گرفتی وگرنه کارم با کرام الکاتبین بود

 .چند بار ابروهاش رو باال و پایین کرد

 .الکی که نجاتت ندادم عزیزم -

 .با کیتم یه دونه تو کمرش کوبیدم: جون به جونت کنن شکم پرستی

 ون گرفت: پا فکر کردی عاشق چشم و ابروتم که خودم رو تو دهن اژدها انداختم؟بازوم رو نیشگ

سری از روی تاسف تکون دادم و تقه ای به در کالس زدمر در رو باز کردم که نگاهم قتل نگاه شاکی 

 .امیرحسین شد

زیر چشههههمی به نیلو نگاه کردم و بدون حرکت دادن لب هام گتتم: اوه اوه فکر کنم دیشههههب سهههه  

 .ازش گرفتهگ

نیلو آب دهنن رو با صهههههدا قورت داد و مثل من بدون تکون دادن لب هاش گتت: صهههههد بار گتتم 

 .این قدر نمال که دو ساعت رو معول شیره مالیدن به سر خواهران حراست نشیم
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نگاهم رو به امیرحسههههههین دوختم و چشههههههم هام رو خمار کردم و لبخند اغوا گری رو، رو لب هام 

 .نشوندم

ین با قدم های محکمی به سمتمون اومد که با هر قدمن لبخند من بین تر وا می رفتر امیرحس

 .انگار سکته کرده بودم که نمی تونستم لبخندم رو جمع کنم

نیلو با پاش یکی زد پشههت پام و غرغر کرد: نیشههت رو ببند، االن وقتن نیسههت این یارو از دنده ی 

 .چپ بیدار شده

گرفت و با دستن به تنها صندلی خالی آخر کالس اشاره کرد: خانم  امیرحسین رو به رومون قرار

 .نیک روش بترمایید بشینید

 .ولی نیلو همرنان وایستاده بود

 پا ترنم چی؟ -

باز با دستن به صندلی اشاره کرد: یه صندلی خالی تو کالس هست که اون هم برای شماست، 

 .شما بشینید تا تکلیف دوستتون رو هم مشخک کنم

 .و نگاهی به من انداخت و با قدم های سست شده به سمت صندلی رفتنیل

یه تنبیه کوچولو  با  امیرحسههههههین جای نیلو قرار گرفت و آروم جوری که فقط من بشههههههنوم گتت: 

 موافقی؟

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادم و آروم مثل خودش گتتم: تو این کار رو نمی کنی

 .رو داد: امتحانن مجانیه در کالس رو بست و از پشت سرم جوابم

 .بعد به سمت میزش راه افتاد و رو صندلی چرم و قهوه این نشست

خب بره ها همون طور که گتتم من دیشهههب، شهههب سهههختی رو پشهههت سهههر گذاشهههتم و بنا بر یه  -

سهههری از دالیل االن مچ دسهههتم خیلی درد می کنه پا ترجیح می دم خانم اکبری گتته هام رو، رو 

 .تخته پیاده کنن

 .با دهن باز نگاهن کردم که لبخند جذابی زد و با چشم و ابروش به تخت اشاره کرد

چشههم هام رو تن  کردم و به سههمتن رفتم و کیتم رو، رو میزش گذاشههتم و هم زمان به حالت پچ 

 .پچ گتتم: یکی طلب من استاد جان
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ه سهیاه کردن تخته جزوه رو به دسهتم داد و خودش شهروا کرد تند تند درس دادن من هم شهروا ب

کردمر پچ پچ بره ها موقع درس دادنن چیز خیلی عجیبی بود که امیرحسههههههین رو از اونی که بود 

 .شاکی تر کرده بود، محکم رو میز کوبید و اسم چند تا از بره ها رو صدا زد

محمدرضا، پوریا، آریا، سمهر، بهزاد می شه بگید سر چی مجمع دیوانگان تشکیل دادید و نمی  -

 ارید من تمرکز داشته باشم؟ذ

در ماژیک رو بسهتم و به سهمت بره ها برگشهتم، حاال که امیرحسهین عیهبی شهده بود اون ها هم 

ساکت شده بودن و سرشون رو پایین انداخته بودنر امیرحسین نتا عمیقی کشید و سعی کرد 

ه دیر بیاید جاتون آروم شه بعد رو به بره ها گتت: یه ربع وقت استراحت دارید اگه حتی یه دقیق

 .پشت دره

 .برگشت و پشت میزش نشست و خودش رو مشگول گوشین نشون داد

می شهههه گتت امیرحسهههین از اون دسهههته از مردهاییه که عیهههبی نمی شهههه ولی اگر بشهههه غیر قابل 

تحمل و فوق العاده ترسناک می شه، راستن من هم ترسیده بودم و جرات نداشتم برم و کیتم رو 

 .ردارم تا مثل بقیه ی بره ها بیرون برماز رو میزش ب

نیلو اشهههههههاره کرد که بیرون منت رمه وقتی کالس خالی شهههههههد به خودم جرات دادم و رفتم کیتم رو 

 .بردارم که مچ دستم رو گرفت

سهههوالی نگاهن کردم که از رو صهههندلین بلند شهههد و رو به روم وایسهههتاد: متنترم از این طرز لباس 

 .رکت هات با عشوه و نازهپوشیدنت و این که تمام ح

 .اون یکی دستم رو، رو دستن گذاشتم تا مشتن رو باز کنم و دستم رو آزاد کنم

 .من هیچ عشوه ای نیومدم -

دسههتم رو ول کرد و پشههت سههرم قرار گرفت و صههداش رو آروم کرد و زیر گوشههم زمزمه وار گتت: فکر 

 می کنی چرا بره ها پچ پچ می کردن؟

سههوسههه ام می کرد که نتا های عمیق بکشههم ولی مقاومت کردم و رو بوی عور خنکن داشههت و

 .صندلین نشستم: من همینیم که می بینی، اگه نمی خوای راه بازه و جاده دراز

دسههههههتن رو به دسههههههته ی چوبی صههههههندلی تکیه داد: خواسههههههتن رو که می خوام ولی امروز بعد از 

برای عشهههوه هات هم بعدا یه فکری می دانشهههگاه می ریم خرید تا دیگه این تیمی دانشهههگاه نیای، 

 .کنیم
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از صندلی پایین پریدم و چشم به چشمن دوختم: اول این که من امروز وقتن رو ندارم دوم هم 

 .این که من کلی لباس دارم پا نیازی به این کار نیست

 چشم های ریزش رو باریک کرد و پرسید: مادمازل جان اون وقت چرا وقت نداری؟

 

 .روی دیوار انداختم: اگه اجازه بدی می خوام کالس ساعت پنج رو نیام نگاهی به ساعت

ابرو باال انداخت: جالب تر شههههههد! وقت نداری بریم خرید ولی می خوای تو کالس بعدی که با هم 

 داریم نباشی، چرا؟

اصال دلم نمی خواست به خاطر حساسیتی که رو درسن داره نذاره تا مامان و بابام رو ببینم پا 

هام رو م لوم کردم و سههرم رو یه خرده پایین گرفتم و دسههت هام رو ضههرب دری تو هم قتل  چشههم

 .کردم

 .آخه مامان و بابام می خوان به ترکیه برن -

 با انگشت شست و اشاره اش چونه اش رو گرفت و مستقیم تو چشم هام نگاه کرد: خب؟

ی نگاهم نمی کنه و مثل ربات فکر کنم این روش روی امیرحسهههین کار سهههاز نیسهههت وگرنه این جور 

 نمی پرسه خب؟

 .آب دهنم رو آروم قورت دادم و قدمی بهن نزدیک شدم

 .خب من از دیروز ندیدمشون، وقتی هم که برن معلوم نیست کی برگردن -

 .این بار اون بود که به ساعت کوچیک رو دیوار نگاه می کرد

 .ره ها بیان برو بیرون و با دوستت برگردباشه، نیا ایرادی ندارهر حاال هم قبل از این که ب -

 .کیتم رو از رو میزش برداشتم و بهن چشمک زدم: خیلی ماهی پسر

لبخند شهیوونی زد که کامال تو همروت پرتم کرد و قبل از این که چشهم هام رو باز کنمر صهاف رفتم 

 .تو دیوار، دستم رو، رو بینی ام گذاشتم و بلند گتتم: آخ بینی  خوشگلم

د شیوونن با دیدن وضعیتم به قهقه تبدیل شد، به سمتن برگشتم و در حالی که دستم لبخن

 .رو بینی ام بود گتتم: زهر انار، رو آستالت بخندی که با اون لبخندت داغونم کردی

سعی داشت جلوی خنده اش رو بگیره ولی واقعا نمی تونستر حرصی به سمتن رفتم و یه دونه 

 .خم شد و نزدیک بود بی اوفته محکم پشت زانوش کوبیدم که

 .حاال یر به یر شدیم -

 .لب هاش رو تو دهنن کشید و قبل از این که حرکتی کنه در کالس باز شد و بره ها اومدن
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 .به خشکی ای شانا -

با مومئن شههدن از سههالم بودن بینی ام دوربین گوشههیم رو بسههتم و خیلی عادی رو اولین صههندلی 

ز امیرحسههههههین بود نشههههههسههههههتم و به دور از نگاه بره ها براش ابرو باال ردیف جلو که رو به روی می

 .انداختم، نگاهن رو ازم گرفت و به در کالس دوخت و خیلی ریز سرش رو تکون داد

 

 .با ورود آخرین نتر که محمدرضا بود به سمتن رفت و ماژیک رو به دستن داد

م اکبری، شما نکته هایی رو که می یادمه گتته بودم دیر نکنید، پا جریمه می شی و جای خان -

 .گم رو، رو تخته می نویسی

محمدرضههها با تعلل ماژیک رو گرفت و خواسهههت چیزی بگه که امیرحسهههین خیلی قاطع گتت: اگه 

 .دوست نداری می تونی ننویسی ولی باید از کالس بیرون بری

 .یقه ی پیراهن آبی رنگن رو درست کرد: نه! می نویسم

 .به همراه نیلو به سمت سلف رفتیمبا تموم شدن کالس، 

 ترنم چه کار می کردید تو کالس که یه ربع من رو عالف کردی و آخر هم نیومدی؟ -

 .در یخرال رو باز کردم و دو تا بستی برداشتم: حرف می زدیم

 .جلوی صندوق وایستاد و پول بستی ها رو حساب کرد

 من هم گوش هام مخملیه، نه؟ -

 .م و گتتم: نه، فکر نکنمبه باال سرش نگاه کرد

 باز مشتن حواله ی بازوم شد: ترنم اذیت نکن، بگو چه کار می کردید؟

 ...با اون یکی دستم بازوم رو گرفتم و چشم غره ای بهن رفتم: به جون  ساس

صهندلی زرد رن  پالسهتیکی ای رو که داشهت بیرون می کشهید تا روش بشهینه رو زمین انداخت و 

ی داش؟ چی گتتی؟ بار آخرت باشهههه که رو ناموس ما قسهههم می خوری اون به گردنن قری داد: چ

 .هم از نوا دروغن

باز هم مثل همیشههههههه اسههههههباب خنده ی دیگران رو فراهم کرده بودیم، با نیلو به سههههههمت جمعیت 

پشههتمون برگشههتیم و تع یم کردیم: ما مولق به همه ی شههما هسههتیم، خواهن می کنیم بین تر 

 .از این خجالتمون ندید
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دخترهایی که تو سههلف بودن از خنده کم مونده بود پخن زمین شههن، کمی بعد با خوابیدن سههر و 

صداها ما هم سرجامون درست پشت به همه و زیر پنجره ی بزرگ سلف نشستیم و بستنی آب 

 .شدمون رو خوردیم و بعد دوباره به سمت ساختمان دانشگاه رفتیم

 نیلو االن چه کالسی داریم؟ -

 .رو جلوی صورتن گرفت و مثال خجالت کشید: درس خاک بر سری داریمدست هاش 

 .دستن رو گرفتم و کشیدم: پا بدو تا بحج قشن  هاش تموم نشده

 .نیلو بلند خندید و گتت: یعنی من عاشق این ذهن منحرفتم

تو آخرین ردیف نزدیک پریز برق نشستیم تا من گوشیم رو به شارژ بزنمر با دل و جون به صحبت 

 .ای شیرین استاد گوش می دادیم که امیرحسین پیام داده

 نیلو سرش رو به طرفم برگردوند: کیه؟ چی می گه؟

 .سری از روی تاسف براش تکون دادم: نمیری از فضولی؟ امیرحسینه

 صندلین رو چسبوند به صندلیم و آروم پرسید: خب؟ چی می گه؟

می گه سه تا چهار بیکارم، بیا برسونمت  در حالی که داشتم جواب امیرحسین رو می دادم گتتم:

 .اگه ماشین نیاوردی و کالس نداری

 خب، تو چی جواب دادی؟ -

 .صتحه ی گوشی رو قتل کردم: نوشتم مرسی ولی فردین می آد دنبالم

 یه دونه آروم کوبوند تو سرم: خن  خدا چرا این جوری گتتی آخه؟ اگه االن ناراحت شه، چی؟

 ...ترس آقا روشن فکر تشریف دارن ناراحت نمیشونه باال انداختم: ن

صههدای ویبره ی گوشههیم حرفم رو نیههته گذاشههت، نیلو گوشههیم رو برداشههت و پیام رو جوری که من 

 .هم بشنوم خوند: به سالمتی، خوش بگذره

 .گوشی رو از دستن گرفتم و گتتم: دیدی ناراحت نمی شه

 .ای رو می گه نوچی کرد و گتت: ولی اون ایموجی پوزخند چیز دیگه

یه بار دیگه پیام رو خوندم، راسههتن، دروغه اگه بگم با اون اسههتیکر حال خوشههی بهم دسههت ندادر 

 .نمی دونم چرا خود به خود در برابر امیرحسین نرم می شم

 .با کمی تاخیر دلجویانه جواب دادم: مجبورم برم، شرمنده

شتم از دستم ناراحت باشه چون هر چه قدر منت ر جوابن موندم خبری نشد، اصال دوست ند ا

 .در کنارش پر از حا خوب بودم
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گوشههی رو از شههارژ کشههیدم و بیرون رفتم، خواسههتم به امیرحسههین زن  بزنم که گوشههی تو دسههتم 

 لرزید و با دیدن اسم فردین آه کشیدم و جواب دادم: سالم، بله؟

 .ود بیامثل خودم سرد جوابم رو داد: سالم، من جلوی پارکین  منت رتم، ز 

یکی نیسهههت به این بشهههر بگه حاال من دلم از یکی دیگه پره، تو چته که این جوری طلبکارانه حرف 

 می زنی؟

 .به سمت سرویا بهداشتی راه افتادم: هنوز کالسم تموم نشده ولی تموم شد سریع می آم

 .ترنم من نه وقت دارم نه حوصله که منت ر بمونم پا جلدی برو حضورت رو بزن و بیا -

خورد  گوشی رو از خودم دور کردم و یه نتا عمیق کشیدم تا آروم شم که دل و روده ام به هم پیچ

و به عق زدن افتادمر به اطرافم نگاه کردم و با دیدن خودم جلوی آینه ی سرویا بهداشتی هر چی 

عنایت بلد بودم نثار خودم کردم و سهههریع بیرون اومدمر تازه یادم افتاد که فردین پشهههت خوه، آب 

و از دست دهنم و قورت دادم و گوشی رو به گوشم چسبوندم که با دادی که زد فکر کنم شنوایم ر 

 .دادم

 .تا دو دقیقه دیگه این جایی -

 .بی معولی گوشی رو قوع کردم و به نیلو پیام دادم که وسایلم رو بیاره

با دو خودم رو به ماشههینن رسههوندم و در رو باز کردم و نشههسههتمر فردین هم راه افتاد و پاش رو، رو 

 .پدال گاز گذاشت

ودم و تو دلم تک تک مقدسههات رو نام می منی که عاشههق سههرعت بودم از ترسههم سههتت نشههسههته ب

بردم که تیهههادف نکنیم، با رد کردن مویی یه ماشهههین باالخره صهههبرم تموم شهههد: فردین چه کار می 

 کنی؟

از گوشه ی چشم نگاهی بهم انداخت و باز پاش رو، رو پدال گاز فشار داد که باعج شد داد بزنم: 

 .اگه می خوای بمیری من رو پیاده کن

م کرد و ماشههههین رو یه گوشههههه نگه داشههههت: ترنم خاطرت برام عزیزه که با لگد پرتت سههههرعتن رو ک

 .نکردم بیرون، پا کمربندت رو ببند و دندون رو جیگر بذار تا برسونمت

 .اخم هام رو تو هم کشیدم و گتتم: واقعا که برات متاستم، قتل در و باز کن خودم می رم

ت. من مومئنم این پسر دیوانستر الکی قاطی می ماشین رو روشن کرد و حرفم رو نشینده گرف

 .کنه، الکی مهربون می شه
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 .ماشین رو جلوی در طوسی رن  بزرگ خونه اشون نگه داشت و به سمتم برگشت

  !دیدی که نکشتمت -

چشم غره ای بهن رفتم و از ماشین پیاده شدم و تمام حرصم رو روی در ماشین خوشگلن خالی 

 .کردم

 

ن زن  بزنم دست مردونه ای رو زن  قرار گرفت و فشارش داد، حرصی به سمتن قبل از این که م

برگشههتم و خواسههتم چیزی بگم که گتت: حاال که فکر می کنم قرارم همرین هم مهم نیسههت، می 

 .گم یاسر ردیتن کنه

 دندون هام رو، رو هم سههههاییدم: اگه مهم نبود پا چرا از دانشههههگاه تا این جا بدو بدو را انداختی و

  خون من رو خشک کردی؟

 .با دستن به در باز اشاره کرد: راستن مهمه ولی تکلیف تو رو مشخک کردن برام تو اولویته

 متعجب نگاهن کردم و پرسیدم: تکلیف من؟

 .در رو بست و سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد

گتتی یعنی  درمونده نگاهم رو به چشههههههم هاش دوختم: من نمی فهمم چی می گی، این هایی که

 چی؟

 .پشت سرم وارد آسانسور شد و دکمه ی پنت هوس رو زد

 .یه خرده صبر داشته باش خودت می فهمی -

 تو دلم آشوبیه که از توصیف خارجه، اگر بخوان ما رو به عقد هم در بیارن چی؟

 اگر بخوان من رو با خودشون ببرن چی؟

ی چیدم که دسههتی جلوم تکون داده شههد و همین جوری داشههتم برای خودم هزاران اگر و تو ذهنم م

 .من رو از همروت بیرون کشید

 .با قدم هایی سست شده مسیر بین آسانسور و در ستید رن  خونه اشون رو طی کردم

بی شک این خونه محل عذاب منه، هیچ وقت نشده با حال خوش بیام و برم ولی امیدوارم این بار 

 .ترس داره از کار می افته، بندازه و خدا یه نگاهی به قلبم که از استرس و

 .یدب*و*سطبق معمول زن عمو با لبخند مهربونن به استقبالمون اومد و گونه ی یخ کرده ام رو 

 سالم ترنم جان خوبی؟ -

 .صورتم رو از صورتن جدا کردم و لبخند کم جونی زدم: سالم، بله ممنون به خوبیتون
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بزرگشههون می برد از فردین که پشههت سههرمون بود دسههتم رو گرفت و در حالی که به سههمت پذیرایی 

 پرسید: مگه نگتتی کار مهم دارم، پا چی شد؟

 .کنارمون قرار گرفت و جواب مامانن رو داد: سمردم یاسر انجامن بده، حضورم این جا مهم تره

زن عمو دسهههههتم رو که ول کرد به سهههههمت مامانم که منت ر نگاهم می کرد پرواز کردم و خودم رو تو 

گرمن انداختم و با تمام وجودم عور مادرانه اش رو بو کشههیدم، کمی که آروم شههدیم از هم  آغوش

یدم، بعد ب*و*سهههجدا شهههدیم و به سهههمت بابام که رو مبل تکی نشهههسهههته بود رفتم و گونه اش رو 

برگشههتم و پین مامانم رو مبل دو نتره ای که نشههسههته بود کنارش نشههسههتم و از زن عمو پرسههیدم: 

 جان؟عمو و بره ها ک

 .زن عمو به مستخدم جدیدشون اشاره کرد که ازم پذیرایی کنه

عموت رفته جایی تا چند دقیقه دیگه پیداش می شه، فریبا هم که با نامزدش رفتن دنبال خونه  -

 .بگردن

حالم کمی بهتر شهههههههده بود یعنی از اون اسههههههترس اولیه ام خبری نبود پا لبخند کوچیکی زدم و 

 .اده هم طبق معمول پین دوستاشهگتتم: و فرد کوچیک خانو

زن عمو که رو به روم کنار فردین نشسته بود با لبخند شیرینی سرش رو تکون داد: اصال این دو تا 

 .برادر با هم قابل مقایسه نیستن

 .خیمانه به فردین نگاه کردم: آره اخالق برادر کوچیکه در برابر آقا فردین مثل بهشته

انه خندید ولی فردین دسههههت به سههههینه زد و با چشههههم هاش برام خط و زن عمو این بار بلند و آزاد

 .نشون کشید

 

با صدای زن  آیتون نگاهم رو ازش گرفتم و به عمو که تازه به جمعمون پیوسته بود دوختم و برای 

احوال پرسهههی پین قدم شهههدم، رو پنجه ی پام وایسهههتادم تا هم قد عمو بشهههم و بتونم گونه اش رو 

 ال گتتم: سالم عمو جان، خوبید؟م در همون حب*و*سب

 .عمو لبخند قشنگی زد و یه خرده کمرش و خم کرد تا کار من رو راحت تر کنه

 !، عمو جان کتن پاشنه بلند خیلی وقت  اختراا شده هاسالم به ترنم خوشگل خودم -

 .لبخند دندون نمایی زدم: دختر باید اثری از هنر خدا و طبیعی باشه

 .چند ضربه ی کوچیک به کمرم زد عمو مردونه خندید و

 .از بگل عمو بیرون اومدم و دوباره رو همون مبل پین مامانم نشستم
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شربتن رو از تو سینی ای که شیرین جلوش نگه داشته بود برداشت و نگاهن رو بین من و بابام 

باید گردوند و بعد از کمی تعلل گتت: وحید با رفتن ما ترنم تنها می شهههههههه، هیچ فکر کردی کجا 

 بمونه؟

نگاه هراسونم قتل لب های بابام بود و تو دلم آرزو می کردم از چیزی که من ازش می ترسم حرفی 

 .نزنهر بابام پای شکسته اش رو با دست هاش کمی جا به جا کرد و به مامانم نگاه کرد

راسهههتن من و فرشهههته تیهههمیم گرفتیم خونه رو برای مدتی که نیسهههتیم دسهههت ترنم و دوسهههت  -

 .مین نیلوفر بسماریمصمی

 .با شنیدن حرف بابام نتا عمیقی از سر آسودگی کشیدم که با حرف عموم نیته موند

 یعنی دو تا دختر مجرد و جوون تو یه خونه به اون بزرگی تنها باشن؟ -

بابام نگاهن رو از اخم های تو هم عموم دزدید و جواب داد: داداش به ن ر ما که اشههههههکالی نداره 

 .امتحانشون رو پا دادن و کامال قابل اعتمادن و می تونن رو پای خودشون وایستن چون اون ها

چهره ی قرمز شده ی فردین نشون می داد که اصال از این حرف بابام خوشن نیومده و هر لح ه 

 .امکان داره داغ کنه و هر چی رو که نباید بگه رو بگه، عمو طلبکارانه به بابام نگاه کرد

ا کامال اشتباه چون ما ترنم و نیلوفر رو می شناسیم و بهشون اعتماد داریم ولی این تیمیم شم -

 تکلیف گرگ هایی که تو کمینشون نشستن و منت رن تنها گیرشون بیارن چی می شه؟

سست شدن رو می شد تو چهر ه ی بابام کامال دید، دستی به ته ریشن کشید و قبل از این که 

د دست پاچه ای زدم و گتتم: عمو حرف شما کامال درست و متینه حرفی بزنه من رو به عموم لبخن

 .ولی خب می شه نیلوفر نیاد و من به خونه اشون برم

فردین دسهههته ی مبل و فشهههار داد و خواسهههت چیزی بگه که عمو به نشهههونه ی سهههکوت دسهههتن رو 

 .جلوش نگه داشت و خودش با ابرویی باال رفته بهم نگاه کرد

 .ری دارمولی من پیشنهاد بهت -

نگاه تک تکمون رو عمو بود و منت ر بودیم پیشههنهادش رو بگه، خیار پوسههت کنده شههده اش رو به 

تک تکمون تعارف کرد که همه امون دسهههههت رد به سهههههینه اش زدیم و طبق معمول کم طاقت ترین 

فرد، جمع کههه کالفگی تو چهره اش کههامال معلوم بود رو بههه بههابههاش گتههت: بههابهها می شههههههههه زودتر 

 هادتون رو بگید؟پیشن

 .عمو چنگالن رو تو پین دستی رها کرد و به پشتی مبل تکیه داد: ترنم همین جا می مونه

 .قوره اشک سمج رو گونه ام رو پا زدم و ملتما به عموم نگاه کردم
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 عمو چرا نمی ذارید پین نیلو برم؟ -

و باباش هم تو  عمو خودش رو کمی جلو کشههید و مسههتقیم تو چشههم هام نگاه کرد: چون داداشههن

 .اون خونه زندگی می کنن

این طرز فکر دیگه نوبر شه! یعنی پسرها و داماد خودش کبریت بی خورن و بابا و داداش به سن 

 بلوغ نرسیده ی نیلو انبار باروتن؟

 .اخم هام رو تو هم کشیدم که ناخودآگاه تن صدام هم باال رفتر فکرم رو به زبون آوردم

شهههما کبریت بی خورن و بابا و داداش به سهههن بلوغ نرسهههیده ی نیلو انبار  یعنی پسهههرای و داماد -

 باروتن؟

 بابام توبیخ گرانه صدام زد: ترنم؟

 .عموم از جاش بلند شد و به سمتم اومد و آروم دستم رو گرفت و پین فردین برد

این پسهههر من اگه تو همین االن بهن جواب مثبت بدی و شهههرطت جونن باشهههه قبول می کنه،  -

فردین امتحانن رو با نمره ی باال پاس کرده ولی خب اگه تو بهن اعتماد نداری بهم محرمتون 

 می کنیم که دیگه مشکلی پین نیاد، مگه نه داداش؟

 .با تایید بابام خونه و آدم هاش دور سرم چرخیدن و پخن زمین شدم

 

رم بود و خودم رو تخت تک نتره ی گوشههه ی  اتاق مهمون بی حال چشههم که باز کردم تو دسههتم سههُ

خوابیده بودمر نا نداشههههههتم چشههههههم هام رو باز نگه دارم ولی هنوزم باورم نمی شههههههد قراره با به عقد 

فردین در اومدن بُت قوی ای که از خودم تو ذهن همه سهههههاختم فرو بماشهههههه و راز چهارده سهههههاله ام 

دیدن قامت فردین تو  فاش بشههه، با باز شههدن در کرم رن  اتاق نگاهم رو به طرفن سههوق دادم و با

درگاه در اخم هام رو تو هم کشههههههیدم و پلک رو هم گذاشههههههتم ولی حا کردم که پایین تخت با 

 .نشستنن پایین رفت و طولی نکشید که صداش رو هم شنیدم

 .آفرین، قشن  نقن بازی می کنی -

دم رو تحمل حرف هاش برام خیلی سههههههخت بودر با بی حالی چشههههههم هام رو باز کردم و نگاه دردمن

 .بهن دوختم که بلند شد و به سمت پنجره ی کوچیک اتاق رفت

 .واقعا بهت تبریک می گم باز هم با زیرکی ات از ازدواج باهام سر باز زدی -

 .بینی ام رو باال کشیدم و سعی کردم بشینم: دلم می خواد مامانم رو ببینم
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های قرمزش شههده اش رو به  به سههمتم برگشههت و درسههت پایین تخت و رو به روم وایسههتاد و چشههم

 .چشم هام دوخت و پوزخند زد: خواب دیدی خیر باشه! وقتی بی هوش بودی رفتن

دلم می خواسهههت خودم رو دار بزنم که این قدر ضهههعیتم و نمی تونم جلوی اشهههک هام رو بگیرم تا 

ُسرم  بین تر از این جلوی این کوه خودخواهی خرد نشم، قدمی رو جلو اومد و درست کنار پایه ی

 .وایستاد

 ترنم چرا من رو دوست نداری؟ -

 مگه من چه کارت کردم جز این که عاشقانه می پرستمت؟

بوی دهنن بهم فهموند که حالن درسهههههت نیسهههههت پا نباید باهاش بد حرف می زدم که قاطی 

 .کنهر ترسیده کمی ازش فاصله گرفتم که درد سوزن توی دستم چینی رو بین ابروهام انداخت

 .تو حالت خوب نیست بعدا راجع بهن حرف می زنیم فردین -

 قدم دیگه ای رو جلو اومد و کنار تختم رو زمین نشست: من حالم خوبه، تو فقط بگو چرا؟

با سهههرفه ای صهههدام رو صهههاف کردم: من همیشهههه گتتم حضهههور هیچ فرد مذکری رو تو زندگیم نمی 

 خوام که اگر بخوام کی بهتر از تو؟

نه ی چو به ت با همین مشههههههتن رو  به وهللا اگر بتهمم داری دروغ می گی  ید: ترنم  بی تخت کوب

 .دست هام می کشمت

آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو ازش دزدیدم: احترام خودت رو حتظ کن، ببینم عمو می دونه 

 ...مست می کنی و

رو صهههورتم خم شهههد و دسهههت هاش رو دو طرف سهههرم گذاشهههت و از بین دندون های قتل شهههده اش 

 .رید: جرات داری یه کلمه دیگه حرف بزن تا همین جا خته ات کنمغ

 

با باز شدن ناگهانی در ازم فاصله گرفت و خواست از اتاق خارج بشه که فریبا جلوی راهن رو سد 

 .کرد

 این بود اون مراقبتی که می گتتی؟ -

 .سعی کرد نگاهن به نگاه خواهرش نیتته: فربیا برو کنار

شههیده و سههتیدش دو طرف صههورت داداشههن رو گرفت و مسههتقیم تو چشههم فریبا با دسههت های ک

 .هاش زل زد: فردین دیگه دلم نمی خواد تو این وضعیت پین ترنم ببینمت

 عیبی دست های فریبا رو کنار زد و قدمی رو به عقب برداشت: وضعیت من مگه چشه؟
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ن داد: هیری! مگه یه قدمی رو که فردین عقب رفته بود رو جلو رفت و سههههههری از روی تاسههههههف تکو

 آدم مست چشه؟

جز این که دهنن بوی گند می ده چشم هاش دو دو می زنه و قرمزهر رو رفتارش کنترل نداره، این 

 ها که چیزی نیست، هست؟

رمم رو  فردین برو بابایی رو با دسههتن اشههاره زد و با دو از اتاق بیرون رفتر به سههمتم اومد و اول سههُ

 داش کرد و کنارم رو تخت نشست: ترنم حالت خوبه؟چک کرد و آروم از دستم ج

 .سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم

 دستم رو تو دستن گرفت و پرسید: ترنم یه وقت که نزدتت؟

تو چشههههههم های مهربون کهرباین نگاه کردم و لبخند کم رنگی رو، رو لب های خشههههههک شههههههده ام 

 .نشوندم: نه، نزد

ر کن داداشم آدم بدی نیست از با که دوستت داره و تو نتا عمیقی از سر آسودگی کشید: باو

 .محلن نمی دی این کارها رو می کنه

کمرم رو صاف کردم: آره خب، شاید هم این جوریه که تو می گی ولی فریبا به جون عزیزترین کسم 

 .من تحمل حضور هیچ مردی رو تو زندگیم ندارم

 ، چیزی الزم نداری؟به دست هام فشار آرومی وارد کرد: می دونم عزیزم

 گرسنه ات نیست؟

نه ممنون، فقط اگه برات زحمتی نیسههت فردا بیا با هم یه سههر خونه ی ما بریم که من چند تا از  -

 .وسیله هام با ماشینم رو بردارم

 .از جاش بلند شد و قبل از خاموش کردن برق اتاق گتت: حتما عزیزم، خوب بخوابی

 .با جانرو تخت دراز کشیدم: شب بخیر فری

 .با بسته شدن در چشم هام رو بستم و از خدا خواستم فردا روز قشن  تری باشه

 

سر میز صبحونه که به زیبایی چیده شده بود تمام تالشم رو این بود که نگاهم از مرف حلیمم اون 

 .طرف تر نره و با نگاه خیره اش که سنگینین اذیتم می کرد تالقی پیدا نکنه

 !برای رفتن به خونه اتون من رو می کشتی حاال با حلیمت بازی می کنیترنم خوبه داشتی  -

قاشقم رو تو مرف گذاشتم و مستقیم به فریبا که رو به روم نشسته بود نگاه کرد و لبخند دست 

 .پاچه ای زدم: چیزه، یعنی راستن اشتهام نمی گیره غذا بخورم
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تکیه زد: اگه حضههور من اذیتت می فردین هم قاشههقن رو تو مرف رها کرد و به پشههتی صههندلین 

 .کنه می تونم برم که راحت باشی

اصهههال دلم نمی خواسهههت باهاش هم کالم شهههم ولی خیلی زشهههت بود تو خونه ی خودشهههون و جلوی 

خواهر و بردار کوچیک تر از خودش بهن بی احترامی کنم پا نگاهم رو به طرفن که باالی میز 

 این چه حرفیه؟مستیولی شکل نشسته بود سوق دادم: نه، 

رو میز خم شد و مرف شکر و سبد نون رو جلوم گذاشت و به مرف حلیمم اشاره کرد: پا باهاش 

 .بازی نکن و درست و حسابی صبحونت رو بخور

 .به حلیمم کمی شکر اضافه کردم: باشه، ممنون

د از تکه نونی از داخل سبد برداشت و قاشقن رو هم به دست گرفت و رو به خواهرش پرسید: بع

 صبحونه جایی می رید؟

فریبا محتوای تو دهنن رو قورت داد و به داداشهههههن نگاه کرد: آره، یه سهههههر تا خونه ی عمو این ها 

 .می ریم که ترنم وسیله هاش رو بیاره تا این جا راحت باشه

فردین از پشههت میز بلند شههد و گتت: خوبه پا وقتی صههبحونتون رو خوردین زود حاضههر شههید و 

 .ینر من تو پارکین  منت رتونمبیایید پای

نگاه پنرر شده ام رو صورت خواب آلود فربد نشست که چشمک ریزی زد و رو به داداشن گتت: 

 داداش نکنه بادیگارد شدی و ما خبر نداریم؟

فردین میز رو دور زد و پشههههت صههههندلی فربد که کنار فریبا بود قرار گرفت: این چیزها به تو نیومده 

 .تو الک خودت باشه بهترهبره جان، تو سرت 

فربد باز از تو کاسههههههه ی بزرگ حلیم برای خودش حلیم ریخت و دوباره داداشههههههن رو مخاطب قرار 

 .داد

البته این هم حرفیه ولی ناگتته نماند که بیرون رفتن با دو خانم جوان که از قضهههههها با هم دختر  -

 .عمو هم هستن ریسک بسیار بزرگیه

بد رو تو دسههتن گرفت: بله کامال صههحیح و البته باید عرض کنم که فردین خندید و شههونه های فر

 .پدر تجربه بسوزه

 فربد دستن رو، رو دست داداشن گذاشت: این چه حرفیه؟

 .ما شاگرد شماییم استاد
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فردین دسهههههت هاش رو باال برد و گتت: با تو در افتادن اصهههههال عواقب جالبی نداره پا به صهههههورت 

م شههده عقب نشههینی می کنم و مراقبت از این دو عزیز گران قدر رو به کامال اسههتثنا بنده چون دیر 

 .تو می سمارم

 .فربد لبخند پیروزمندانه ای زد: برو داداش خیالت راحت

 .با رفتن فردین لبخند شیرینی رو لب هام نشست: فربد ایول داری

 .از رو صندلی اش بلند و تع یم کوتاهی کرد: من متعلق به همه ی شمام

 .با زیر خنده زدیم و هم زمان گتتیم: بشین بره پروبا فری

 .فربد به سمت پله ها رفت و صداش رو، رو سرش انداخت

ضهههعیته ها زود باشهههید برید حاضهههر شهههید تا ن ر سهههرورتون برنگشهههته و بیرون رفتنتون رو قدغن  -

 .نکرده

 .دو تایی با فریبا دنبالن کردیم که سریع رفت تو اتاقن و در رو بست

 شما بیرون نمی آی دیگه پسر عموی گرامی؟آخه  -

صهههدای خنده اش تو اتاقن پیرید: ترنم قلدر بازی در بیاری می سهههمارمتون دسهههت همون داداش 

 .فریدن خوش اعیابم، از من گتتن بود

فریبا تقه ای به در اتاقن زد: اون وقت من هم عکا هایی رو که از گوشههههههیت کن رفتم رو برای 

 .فرستماون هایی که نباید می 

صدای خنده اش بلندتر شد: به خدا شما از هیتلرم خورناک ترید، من که تسلیممر اصال هر چی 

 .شما بگید

 .با فریبا مثل پت و مت دست دادیم و هر کدوم به سمت اتاقمون رفتیم تا حاضر شیم

 

ر صتحه ی روشن گوشیم که رو تخت انداخته بودمن توجه ام رو جلب کرد و قبل از این که حاض

شم به سمتن رفتم تا دلیل روشن بودنن رو ببینمر با دیدن اسم امیرحسین تو لیست تماس ها 

 .دلم گرم شد و شماره اش و لما کردم، هنوز به دومین بوق نرسیده بود که جواب داد

 سالم عزیزم، خوبی؟ -

م، شما رو تخت نشستم و هم زمان با پوشیدن جوراب هام جوابن رو دادم: سالم استاد جان خوب

 خوبی؟

 !صدای خنده ی مردونه اش گوشم رو نوازش کرد: نگو که باز دلت تنبیه می خواد
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 صدام رو ناراحت و ملوس کردم: یعنی دلت می آد من به این خانمی رو تنبیه کنی؟

چند ثانیه ای سهههکوت کرد و بعد گتت: چرا که نه، البته تا زمانی که یاد نگرفتی بیرون از دانشهههگاه 

 .دا بزنی و این رابوه رو باور کنیاسمم رو ص

از رو تخت بلند شدم و به سمت جا لباسی پشت در رفتم تا مانتوم رو بردارم که شیونتم گل کرد 

 و صداش زدم: امیرحسین؟

 نتا عمیقی کشید: جانم؟

 .لبخندی که از جانم گتتنن رو لب هام نقن بسته بود هیچ جوره قابل جمع کردن نبود

 .ن یادم رفت چی می خواستم بگمهیری، یعنی راست -

 .انگار این بار نوبت اون بود که به سبک خودش و این قدر خوش آوا اسمم رو صدا بزنه

 ترنم؟ -

جلوی آینه وایستادم و گوشی رو، رو شونه ام گذاشتم و با کج کردن سرم مانع از افتادنن شدم در 

 رحسین رو دادم: بله؟همون حال شروا به بستن دکمه های مانتوم کردم و جواب امی

 باز چند ثانیه ای رو سکوت کرد و بعد دوباره صدام زد ولی این بار کشیده تر: ترنم؟

 دلم نیومد باز اذیتن کنم پا این بار اون کلمه ای رو که می خواست رو گتتم: جانم؟

 .جونت بی بال خانمم، می خواستم بگم من نزدیک خونه اتونمر بیا ناهار رو با هم باشیم -

 .پنرر شدم: ولی امیرحسین من خونه ی عموم اینام، تازه تنها هم نیستم که بتونم بیام

می دونسههههههتم هیچ وقت دوسههههههت نداره ناراحتین رو کسههههههی بتهمه ولی تگییر ناگهانی صههههههداش 

 .برخالف میلن لوش می ده

 .باشه، خداحافظ -

هم بدون فکر براش نوشههتم بعد بدون این که اجازه ی حرفی رو به من بده گوشههی رو قوع کرد، من 

االن دارم با دختر عمو و پسهههر عموم می رم خونه تا وسهههایلم رو بردار و باز برگردیم این جا ولی تمام 

 .سعی ام رو می کنم که تو رستوران خیمه در خدمت باشم، پا منت رم بمون آقای عجول

 .مبا تقه ای که به در خورد گوشیم رو تو کیتم انداختم و در رو باز کرد

 ترنم هیچ معلوم هست کجایی؟ -

قاتون دیگه  فه می افتی و آ که از ریخت و قیا لبخند دندون نمایی زدم: فریبا جونم حرس نخور 

 .نگاهت نمی کنه
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چشهههم غره ای بهم رفت و دسهههتم رو گرفت و دنبال خودش کشهههید: عزیزم سهههعی کن نوق اضهههافی 

 .نکنی چون اون وقت جلوی آقا گرگ  می ندازمت

زادم زیپ دهنم رو بسههتم که خندید و در ماشههین رو باز کرد: آفرین حاال یه دختر عموی با دسههت آ

 .نمونه شدی

فربد از تو آینه ی ماشههین نگاهمون کرد و دسههت هاش رو باال برد: خدایا خودت امروز به من صههبر 

 .ایوب رو بده

 .می کنم که بدهدوتایی با فریبا خندیدم که فریبا گتت: نترس می دهر یعنی من باهاش صحبت 

با باز شهههدن در پارگین  فربد پاش رو، رو پدال گاز فشهههار داد: نه خواهر جان شهههما صهههحبت نکنی 

 .بهتره، یه وقت خدا می فهمه با تو صنمی دارم کال از زندگی ساقوم می کنه

 .این بار من و فربد بودیم که بلند می خندیدم و فریبا حرس می خورد

 

 .ه پخن ماشین پخن شد همه امون رو به سکوت واداشتزیبایی آهنگی که از دستگا

 (سامان جلیلی، بارون)

 جای خالی من برات عادت شده"

 یکی این جا برای تو بی طاقت شده

 تو رو حا می کنم توی تنهایی هام

 بی تو از زندگی چی می تونم بخوام

 یا باید رفتن تو رو باور کنم

 یا که دنیام و با تو خاکستر کنم

 دونی تو و این خونه شمیا که زن

 یا تو تنهایی هام بی تو دیوونه شم

  این خونه بی تو زندونه

 واسه ی من  دیوونه

 بگو اسمن و چی می تونم بذارم؟

 جز تو کی دردم و می فهمه؟

 چرا این همه بی رحمه؟

 آخه خاطره هایی که با تو دارم
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 ببار بارون و دلم داغون و

 ".نمی خوام عشق بدون اون و

ز رسیدن به خونه امون با نیلو هم آهن  کردم که بیاد دنبالم تا به کمکن دختر عمو و پسر قبل ا

عموی عزیزم رو بمیرونمر تقریبا تمام وسایلم رو جمع کرده بودم و کم کم داشتم از اومدن به موقع 

ا وارد نیلو ناامید می شهدم که صهدای زن  آیتون بلند شهدر فریبا در رو باز کرد و نیلو پر سهر و صهد

 .خونه شد

سالم، من اومدم البته خوش اومدمر لوتا از جاتون بلند نشید به جان ترنم ناراحت می شم اگه  -

 .بلند شید

من و فریبا به هم نگاه کردیم و بعد هم نگاهمون رو به نین شهههههل شهههههده ی نیلو که داشهههههت دکمه 

و نوشهههابه هات و بده ما  های مانتوش رو باز می کرد دوختیم و من گتتم: سهههالم طوطی جان، کیک

 .برات باز کنیم

فریبا که از حرفم سهههر ک یف اومده بود دسهههتن رو جلو آورد که قدش زدم، نیلو چشهههم غره ی ریزی 

 بهم رفت: چیه باز پت و مت کنار هم قرار گرفتید و ک یتتون کوکه؟

م ولی االن دیگه فریبا هم مثل خود نیلو نیشن رو باز کرد: عزیزم ما قبل اومدن تو پت و مت بودی

 .سه تتن  داریم

 .نیلو رو اولین مبل یه نتره ی تو پذیرایی نشست و با خنده گتت: ایول، دقیقا همینه

رو دسته ی مبل کرم رن  دو نتره ای که فریبا روش نشسته بود نشستم و رو به نیلو پرسیدم: از 

 این طرف ها؟

 .کمه ی اون کولر رو بزن که پختمبا دستن خودش رو باد زد: ترنم االن که بابات نیست د

عاقل اندر سهههههتیهانه نگاهن کردم: عزیزم الزم به ذکره که کولر روشهههههنه، تو تازه رسهههههیدی برای اون 

 گرمته، نگتتی چی شد که یاد ما کردی؟

پا رو پا انداخت: راسهههتن اومدم دنبالت که بریم کارهای تحقیقی رو که اسهههتاد نبی گتته رو انجام 

 .بدیم

 شت دستم کوبیدم: ا  راست می گی ها، اصال یادم نبودر مهلتن تا چندمه؟یه دونه پ

اخم هاش رو تو هم کشهههههید و با لحنی که بیزاری ازش می بارید گتت: تو اون پیری بی اعیهههههاب و 

 نمی شناسی؟

 .امروز موضوا تحقیق می ده فردا باید تحویل بدی
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ط بیرون اومدن رو ندارم باید با فریبا به به نشهههونه ی تایید سهههرم رو تکون دادم: ولی من االن شهههرای

 .خونه اشون برگردم

فریبا دسههتم رو گرفت: عزیزم خب من و فربد وسههیله هات رو می بریم تو و نیلو هم برید کارتون رو 

 .انجام بدید بعد بیاید

 .یدمب*و*سراضی از چیزی که می خواستم گونه ی فریبا رو 

 .دادیم می آیم مرسی عزیزم، پا ما کارمون رو که انجام -

 .فریبا از جاش بلند شد و کوله ی لباس هام رو برداشت و رو دوشن گذاشت

 .باشه، منت رتونمر پا شما هم زودتر برید که زودتر برگردید -

 .با نیلو سریع لباس هامون رو پوشیدم و سه تایی از خونه بیرون زدیم

 

نبالن تا با هم به خونه ی عموم این اول نیلو رو رسههوندم خونه اشههون و قرار شههد سههاعت سههه برم د

ها بریم بعد هم خودم به سهههمت خواسهههته ی دلم پرواز کردم، وقتی رسهههیدم امیرحسهههین تو همون 

آالچیق قبلی پشهههت محوطه ی اصهههلی منت رم بودر با رسهههیدنم از جاش بلند شهههد و لبخند جذابی 

 .زد

 !سالم عزیزم، چه خوشگل شدی -

 .وچیک رو لبم از ذوق وا نره و من رو یه سکه ی پول نکنهتمام سعی ام رو کردم تا لبخند ک

 .سالم، ولی من که اصال آراین ندارم -

با دسهتن به صهندلی سهنگی  رو به روش اشهاره کرد: برای همین می گم خوشهگل شهدی دیگهر این 

 .جوری صورتت ملوس تره

ن لحاظ می گی، رو صههههندلی رو به روش نشههههسههههتم و کیتم رو یه گوشههههه ی میز گذاشههههتم: آها از او

 چیزی ستارش دادی؟

 .منو رو به سمتم گرفت: نه، منت ر بودم تو انتخاب کنی

 .چه قدر خوبه که این قدر درکن باالست و برای آدم احترام قائله

 .منو رو از دستن گرفتم و یه نگاه اجمالی بهن انداختم

 (ayam taliwang)من آیام تالیوان  -

 .می خورم
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که بسهههههتن و رو میز گذاشهههههت و زن  روی میز رو زد تا گارسهههههون بیاد و  منو رو به سهههههمتن گرفتم

 .ستارش هامون رو بگیره

 خب تعریف کن ببینمر مامانت این ها رفتن؟ -

 .پکر شده بهن نگاه کردم: آره رفتن

 با اومدن گارسون وقته ای بین صحبتمون افتاد: سالم، خیلی خوش اومدیدر چی میل دارید؟

 .ابن رو داد: سالم، ممنونر دو تا آیام تالیوان  با همه ی مخلتاتامیرحسین هم رسمی جو

 گارسون یادداشت برداشت و باز پرسید: چیز دیگه ای میل ندارید؟

امیرحسین سوالی بهم نگاه کرد که به نشونه ی نه ابرو باال انداختم اون هم رو کرد سمت گارسون 

 .و گتت: نه، ممنون

ی صهههههندلی چوبی اش تکیه زد و گتت: خب، پا تو دوران گارسهههههون که ازمون دور شهههههد به پشهههههت

 .تنهایی صتا سیتی کردن افتادی

 پوزخندی زدم: تنهایی کجا بوده؟

 .خونه ی عموم این هام البته به اجبار

 ابرو باال انداخت: چرا به اجبار؟

 مگه تنهایی چشه؟

یزی رو که رو دلم سنگینی دل دل می کردم که بگم یا نه که باالخره سرم رو پایین انداختم و اون چ

 .می کرد و رو زبونم جاری کردم

تازه این جای خوبه ماجراست قبل رفتن، عموم پیشنهاد داد که حاال که قراره تا برگشتنشون من  -

خونه اشههههههون بمونم و چون من به فردین اعتماد ندارم می تونن ما رو به عقد هم در بیارن تا خیال 

که من مخالف این وصهههههلتم و بابا و عموم و خانواده اش خواهان من هم راحت شهههههه این در حالیه 

 .این اتتاقن

 .وقتی دیدم ساکته و هیری نمی گه سرم رو باال آوردم که با اخم های توی همن مواجه شدم

 مگه عهد قجر  که می خواستن بدون رضایت تور پای ستره ی عقد بنشوننت؟ -

 .یزمون رو از ستارش هامون پر کرد و رفتگارسون که اومد ما رو به سکوت وا داشت و م

اینن مهم نیسههت چون من نه فقط با فردین بلکه با هیچ آدم دیگه ای قیههد ازدواج ندارم و اون  -

ها این رو درک نمی کننر فکر می کنن تنها راه خوشهههبختی یه آدم ازدواجه اون هم با فردی که اون 

 .ها می خوان و مورد تاییدشونه
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 قورت داد: حرفت کامال درسته، چرا باهاشون حرف نمی زنی؟ غذای تو دهنن رو

لیوان آب رو سر جاش گذاشتم و تو چشم هاش نگاه کردم: بارها و بارها حرف زدم حتی دعوا کردم 

 .ولی اصال فایده نداره

مقداری از دوغ محلی تو پارچ رو برای خودش ریخت: ببینم ترنم این قضهههههیه که کال قیهههههد ازدواج 

 ی به بد شدن حالت تو پارک که نداره، داره؟نداریر ربو

غذای توی دهنم تو گلوم پرید و به سههههههرفه افتادم، لیوان دوغن رو به سههههههمتم گرفتر لیوان رو از 

 .دستن گرفتم و کلن رو نوشیدم

امیرحسههین دسههت از غذا خوردن کشههیده بود و دسههت به سههینه زده بود و مسههتقیم بهم نگاه می 

لن رو از رو میز برداشت و مقداری پول رو میز گذاشت و بدون این که کرد، آروم که شدم کیف پو

 .نگاهم کنه گتت: اگه دیگه نمی خوری پاشو بریم

 با صدای گرفته ام صداش زدم: امیرحسین؟

 کمی مکج کرد و نتا عمیقی کشید: جانم؟

 دلم رو به دریا زدم: راستن رو بگو تو اون شب در مورد من چی فهمیدی؟

 .ندلین نشست: همه ی اون چیزی رو که کسی نمی دونهدوباره رو ص

چکیدن اشههک هام رو گونه ام اختیاری نبودر دیگه روی نگاه کردن تو صههورتن رو نداشههتم ولی اگر 

 .هم سکوت می کردم خته می شدم

 پا چرا اون شب که ازت پرسیدم چیزی نگتتی؟ -

اشههه ولی امروز شههکم به یقین پوف کالفه ای کشههید: چون شههک داشههتم که همه اش هزیون بوده ب

 .تبدیل شد

حهههههاال دیهههههگهههههه گهههههریهههههه ی بهههههی صهههههههههههدام بهههههه ههههههق ههههههق تهههههبهههههدیهههههل شهههههههههههده بهههههود: 

 .م...ن...فق...ط...ش...ی...ش...سا...ل...م...ب...ود

کالفه و تند تند دست می کشید بین موهاش انگار راه نتسن رو بسته بودن که هی نتا عمیق 

 .رافمون هم چاره ساز نبودمی کشید و قرمز شده بود و حتی فضای خنک اط

 .دیگه نمی خوام راجع بهن چیزی بشنوم، پاشو بریم -

ولی من همرنان نشههههههسههههههته بودم، اصههههههال کیه که با یادآوری اون روزهای تلخ توان بلند شههههههدن و 

 وایستادن داشته باشه؟

 ....ب...ی...نبا چونه ای لرزون و اشک های روون رو گونه ام گتتم: ام...یر...حا...ین...ای..ن...راز..
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 .عیبی حرفم رو قوع کرد: بین خودمون می مونه، گتتم پاشو بریم من کلی کار دارم

 .به زور از جام بلند شدم و به ناچار همراهین کردم

 

خداحاف ی سرسری با هم کردیم و هر کدوم سوار ماشین هامون شدیم و از مقرّ آشتتگیمون دور 

رمال شهههده برای آینده چه تیهههمیمی داره یا حتی چه شهههدیمر نمی دونسهههتم حاال که رازم پیشهههن ب

 !فکری در موردم می کنه؟

غرق افکارم بودم که خودم رو جلوی خونه ی نیلو این ها دیدمر شههیشههه ی ماشههین رو پایین دادم و 

نتا عمیقی کشههیدم و سههعی کردم ذهنم رو از اتتاقات گذشههته و تو رسههتوران خالی کنم، کمی که 

زن  زدم و گتتم که جلوی در خونه اشهههون منت رشهههم، هنوز دو دقیقه نشهههده آروم تر شهههدم به نیلو 

 .بود که نیلو اومد و در ماشین رو باز کرد و نشست

 ؟سالم، بگو ببیینم چه خبرها -

 خوش گذشت؟

 .ماشین رو از پارک در آوردم: سالم، می خوام باهاش بهم بزنم

 !نیلو چشم گرد کرد و به نیم رخ پکرم زل زد: وا

 ی چی؟برا

از گوشههه ی چشههم نگاهن کردم: دوسههت ندارم کسههی سههرش تو زندگی من باشههه، من وکیل وصههی 

 .نمی خوام

 به در ماشین تکیه زد و کامال به سمتم برگشت: یعنی چی؟

 چی شده خب؟

 .درست و حسابی تعریف کن ببینم

 سرعتم رو کم کردم: مگه حتما باید چیزی بشه؟

 تو من رو نمی شناسی؟

 مل جنا مخالف برام سخته؟نمی دونی تح

نیلو گیج شهههده دسهههتی به چونه اش کشهههید: ولی تو که داشهههتی به حضهههور امیرحسهههین عادت می 

 کردی، مگه نمی گتتی کنارش آرامن داری پا این قضیه چیه دیگه؟

 .چه قدر سخته که دردت قابل بیان نباشه و مجبور به نقن بازی کردن باشی

 .ونم رو سوزوندپوزخندی زدم که دردش تا مگز استخ
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 .همه اش نقن بازی کردن بود تا رابوه رو باور کنه و به سرش نزنه اون دکتر  رو، رو کنه -

 .نیلو ابرو تو هم کشید: بسه، مجبور نیستی این قدر دروغ بگی

 .نیم نگاهی بهن انداختم: دروغ نیست

 !ن دمگیشاکی دست به سینه اش زد: آره خب حرف هات راسته و این جوری از جداییتو

سهههعی کردم لبخند بزنم اگر چه کج و کوله شهههد: من ناراحتم چون دلم برای خانواده ام تن  شهههده، 

 .چون حتی برای یه لح ه هم چشم های اشکی  تَمیم از ذهنم پاک نمی شه

انگار تو فریب دادنن موفق بودم که دسهتن رو، رو دسهتم که رو دنده بود گذاشهت: ترنم جونم، تو 

حال باشهههی که خبری از داداشهههت پیدا شهههده و ممکنه بعد از چهارده سهههال باز هم  االن باید خوش

 .بتونی ببینین

با بوقی که زدم در پارکین  باز شد و ماشین رو داخل پارکین  عموم این ها بردم و یه گوشه پارک 

 .کردم

 .نیلو دعا کن حقیقت داشته باشه که یه خرده حال دلم خوب شه -

 .که داره، حال دلت هم خودم می سازم تو فقط اراده کن چشمکی زد: أن شاهللا

 لبخندی بهن زدم: پا برو بریم که ببینم چی می سازی؟

 .در آسانسور رو باز کرد: تو خیالت تخت باشه، همه چی رو به آبجیت بسمار

 .با دستم اشاره کردم که بیرون بره: این گوی و این میدان، دیگه ببینم چند مرد  حالجی

 

 .در رو به رومون باز کرد و بهمون خوش آمد گتتفریبا 

 این جا راحتید یا باال بریم؟ -

اومدم بگم همین جا خوبه که نیلو مثل قاشههههق نشههههسههههته خودش رو وسههههط انداخت و قبل از من 

 .جواب فریبا رو داد

 .نه بریم باال که من نقشه ها برای این ترنم خانم دارم -

 .پایه اتم ختن فریبا بشکنی زد و رو به نیلو گتت:

 .نیلو چشمکی به فریبا زد: فقط یه اتاق بریم که کاممیوترش یه سیستم تو  داشته باشه

فریبا ریز خندید: اوه اوه، داری خورناک می شی هار اتاق داداش های گلم سیستم مورد ن ر شما 

تر عموش رو داره بانوی محترم ولی خب از اون جایی که این داداش کوچیکه ی ما به شدت به دخ

 .رفتهر اتاقن با میدون جن  توفیق زیادی نداره



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

191 

 

 .چشم غره ای به فریبا رفتم: عزیزم ما با ن م خاصی اتاقمون رو چیدیم که از درک شما خارجه

 .در حالی که دوتایی از پله ها باال می رفتن خندیدن و نیلو گتت: آره، شین بار

از نشستن مانتو و شالم رو در آوردم و یه  پشت سرشون به اتاق همیشه مرتب فردین رفتم و قبل

گوشه ی تخت شوتشون کردم، فریبا به سمت کاممیوتر رفت و روشنن کرد نیلو هم با وسایل تو 

 .کیتن سرگرم بود و داشت دنبال چیزی می گشت

 .آها، پیداش کردم -

 .فلن رو به دست فریبا داد و خودش هم مشگول باز کردن دکمه های مانتوش شد

 .با یه آهن  هست از احمد آزاد  اون رو پخن کنفری -

با شهههنیدن صهههدای بلند آهن  قدیمی  "مسهههت" شهههالم رو دور گردنم انداختم و وسهههط رفتم و با هر 

 .تیکه از آهن  با کارهایی که می کردم فریبا و نیلو از خنده غن کرده بودن

 م ی زدم و لولم، مستم و شنگولم "

 حال خوشی دارم، کیتورم و جورم

 "حال خوشی دارم، کیتورم و جورم

با گوشه ی شالم عرق فرضی رو پیشونیم رو پاک کردم و به سمت لیوان آب رو پاتختی ستید رن  

رفتم و کنارش زانو زدم و یه ضههههرب همه اش رو نوشههههیدم و صههههورتم و مثل زمان هایی که یکی عرق 

 .از جام بلند شدم می خوره تو هم کشیدم و با گرفتن گوشه ی پا تختی به حالت مستی

 پاهام چرا این قدر کج و راست می شه؟"

 بی معرفت هر جا دلن باز می شه

 عشقم کشیده این جوری باشم، خوبه که آدم عشقی باشه، داشم

 ".عشقم کشیده این جوری باشم، خوبه که آدم عشقی باشه، داشم

دستشون رو کشیدم و وسط  دستم رو به سرم گرفتم و تلو تلو خوران به سمت نیلو و فریبا رفتم و

 .آوردمشون

حاال دیگه هر سهههههههه با هم مسههههههخره بازی در می آوردیم و می خندیدیم و تیکه های آهن  رو با 

 .صدایی خمار برای هم تکرار می کردیم

 ا ی چرخ و فلک، ا ی نامروت "

 از اول دنیا تا قیامت

 ...هر قیه نخونده پا فرستاد
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ه در اتاق به ضههرب باز شههد و چهره ی برزخی فردین هر سههه غرق رقک و مسههخره بازیمون بودیم ک

 .مون رو سر جامون میخکوب کرد

 

 .قبل از ما این فریبا بود که به خودش اومد و به داداشن توپید

 فردین برو بیرون، مگه نمی بینی لباس درست و حسابی تنشون نیست؟ -

 .فردین پلک هاش رو، رو هم گذاشت و صداش رو، رو سرش انداخت

 .زود از اتاقم برید بیرون تا حرصم رو سرتون خالی نکردم -

نیلو با دو به سهههمت مانتوش که روی صهههندلی میز کاممیوتر بود رفت و پوشهههیدش و شهههالن رو هم 

 .سر کرد و وسایل من رو هم از رو تخت برداشت و به دستم داد

 .بموش بریم -

ه فردین این موقع مهر خونه بیاد، حا خیلی بدی داشههتم چون هیچ وقت تا به حال نشههده بود ک

 .با تعلل مانتوم رو پوشیدم و شالم رو، رو سرم انداختم و آروم زمزمه کردم: بریم

اول فریبا راه افتاد بعد هم نیلو و من، خوب می دونسههههههتم لرزش پاها و گواه بدی که دلم می داد 

از کنارش تو چارچوب در  الکی نیست ولی جرات حرف زدن هم نداشتمر خواستم مثل فریبا و نیلو

 .رد شم که راهم رو سد کرد و با صدایی دو رگه شده گتت: تو بمون کارت دارم

 .سعی کردم ترسم رو بروز ندم: من مهمون دارم، بعدا کارت و بگو

یه نگاه به پشت سرش انداخت و با دیدن نگاه منت ر فریبا و نیلو پوزخندی زد و با دستن من رو 

ت کرد و پشهههت سهههرش در اتاق رو بسهههت و قتل کردر آب دهنم رو قورت دادم و به داخل اتاق هدای

 .نگاهم رو ازش دزدیدم

 کیتت کو؟ -

 جوابن رو ندادم که این بار بلند تر پرسید: کیتت کو؟

اخم هام رو تو هم کشهههههیدم و به گوشهههههه ی تختن نگاه کردمر رد نگاهم رو دنبال کرد و به سهههههمت 

زیمن رو باز کرد و گوشههههههیم رو تو دسههههههتن گرفت و رو تخت  تختن رفت و کیتم رو برداشههههههت و

 .نشست

 رمزش چنده؟ -

دیگه داشههههههت پاش رو بین از حد از گلیمن دراز می کرد پا به سههههههمتن رفتم و گوشههههههی رو از 

 .دستن کشیدم
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 .وقتی رمز داره یعنی یه وسیله ی شخییه که نباید بی اجازه بهن دست زد -

 ستاد: ترنم؟از جاش بلند شد و رخ به رخم وای

بدون جواب دادن بهن به سمت کیتم خم شدم و از رو تخت برداشتمن و رو دوشم انداختمن 

و قدمی از فردین فاصههههله گرفتم که بند کیتم رو جوری محکم از پشههههت کشههههید که چند قدمی رو 

 .عقب عقب رفتم و نزدیک بود رو تخت بیافتم

 چته تو؟ -

 باز دیوونه شدی؟

سههههههاییدم: به وهللا اگه بتهمم اون چیزهایی که امروز راجع بهت شههههههنیدم دندون هاش رو، رو هم 

 .حقیقت داره تازه دیونه ی واقعی رو می بینی

 جدا شدن روح از بدنم رو کامال حا می کردم، چی شنیده مگه؟

 نکنه به راز بزرگم پی برده؟

 .ولی نه امکان نداره، جز من و امیرحسین کسی از این ماجرا خبر نداره

 .عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط شم: من چیزی برای پنهون کردن ندارمنتا 

قدمی رو بهم نزدیک شههد که مجبور به نشههسههتن روی تخت شههدم، دهنن و باز کرد تا چیزی بگه 

 .که زن  گوشیم نگاهن رو به سمت دستم که گوشیم توش بود کشوند

 .صورت فردین مثل لبو با دیدن اسم فرد تماس گیرنده رنگم مثل گچ شد و رن 

دسههههت لرزونم رو، رو صههههتحه ی گوشههههی گذاشههههتم و خواسههههتم رد تماس بزنم که فردین با اون لحن 

 .دستورین مانعم شد

جواب بده و رو بلندگو بذار، وای به حالت اگه رمزی حرف بزنی یا یه کاری کنی که بتهمه منم  -

 .دارم صداش رو می شنوم، اون وقت خودت رو مرده بدون

 

 ماس رو وصل کردم و رو بلندگو گذاشتم و با صدایی گرفته گتتم: سالم استاد، خوبید؟ت

خدا خدا می کردم فکر نکنه باز هم می خوام حرصهن رو در بیارم یا دارم شهوخی می کنم ولی اگر 

 .من شانا داشتم که دختر شاه پریون می شدم

 .سالم خوبم، باز که استاد صدام زدی -

رفت و زیر چشهههمی به فردین که داشهههت با حرس نگاهم می کرد و لبن رو زیر  قیافه ام تو هم فرو

 .دندون گرفته بود نگاه کردم و سعی کردم بحج رو عوض کنم
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 بله، کاری داشتید که تماس گرفتید؟ -

فردین گوشه ی لبن رو ول کرد و کنارم رو تخت نشستر این یعنی یه خرده خیالن راحت شده 

 .بود

بابت رفتار امروزم تو رستوران بگم که شرمنده ام، موضوعی نبود که به من  راستن می خواستم -

 .ربط داشته باشهر الکی عیبی شدم

با دو تا جمله همه چی رو ریخته بود رو دایره که فردین عیههههبی از جاش بلند شههههد و گوشههههی رو از 

 .دستم بیرون کشید و تماس رو قوع کرد و عربده زد

 رستوران؟ -

نداشههههتم پا سههههکوت رو ترجیح دادم که دو طرف یقه ی مانتوم رو گرفت و از رو  چیزی برای گتتن

 .تخت بلندم کرد

 الل شدی؟ -

چشم هام رو بستم و از خدا خواستم ضربه هایی که نیلو و فریبا به در بسته ی اتاق می زدن کار 

دن نداشت ساز بشه و بیان من رو از دست این جانی نجات بدن ولی انگار معجزه ای قید رخ دا

که فردین پرتم کرد رو تخت نتا عمیقی کشیدر به جای آروم تر شدن باز به سمتم هجوم آورد و 

 .تو صورتم فریاد زد

زبون تو دهن بررخون و بگو که هر چی شههنیده ام اشههتباه بود، بگو تا تعادلم رو از دسههت ندادم و  -

 .نکشتمت

روزی که بتهمه پسههههری تو زندگی من بد جوری ترسههههیده بودم چون فردین همیشههههه می گتت اون 

وجود داره روز مرگمه و حاال همه چیز رو از زبون امیرحسههههههین شههههههنیده بود و من راهی برای انکار 

 .نداشتم

 .دهن باز کردم که حداقل یه چیزی بگم بلکه آروم شه ولی با حرفی که زد منیرفم کرد

 .کاتبینهاز االن بگم، اگه حرفت خالف میلم باشه کارت با کرام ال -

قلبم خیلی نامن م می زد، من تا به حال فردین رو این جوری عیههههههبی ندیده بودمر صههههههورتن از 

عیههبانیت کبود شههده بود و چشههم هاش کاسههه ی خون و پره های دماغن برای بلعیدن هوا از حد 

 .معمول بازتر شده بودن

ریختم و به سههههمتن  با دسههههت های لرزونم لیوان آبی از پارچ کمر باریک شههههیشههههه ای رو پا تختی

 .گرفتم، لیوان رو گرفت و محکم به زمین کوبید که هزار تکیه شد
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 .من آب نخواستم حرف بزن -

دیگه نمی تونسههههههتم بین تر از این جلوی اشههههههک هام رو بگیرم و سههههههکوت رو ترجیح بدمر از قدیم 

 .گتتن مرگ یه بار شیون یه بار

 .باشه، می گم ولی تو رو خدا آروم باش -

ه ی تایید سههرش رو چند بار تکون داد و با صههدایی نخراشههیده گتت: من آرومم، زود باش به نشههون

 .بگو

 ...گوشه ی تخت مراله شدم و زانوهام رو بگل کردم و سرم رو روشون گذاشتم: من و امیرحسین

چند قدمی رو ازم دور شد و به سمت میز کاممیوترش رفت و تمام وسیله هاش رو، رو زمین ریخت 

 .ر هم داد زد: اسمن و نبر، اسمن و نبر لعنتیو پشت س

گریه ام به هق هق تبدیل شههده بودر دیگه خودم اهمیتی نداشههتم می ترسههیدم فردین از حجم زیاد 

 .عیبانیت یه وقت سکته کنه

 .ما بین هق هقم گتتم: باشه باشه، دیگه اسمن رو نمی گمر تو رو خدا آروم باش

 .جیغ زدمبا قدم های بلند به سمتم اومد که 

 .نیا شیشه است -

ولی انگار اون درد رو هم احسههاس نمی کرد که باز به راهن ادامه داد و با پاهای خونین لگدی رو 

 به بدنه ی تخت کوبید: برای چی بهت زن  می زنه؟

بعد بدون این که اجازه ی حرفی رو به من بده مثله دیوونه ها با خودش حرف زد: خب معلومه 

ل کبک سهههرم رو کردم زیر برف هر ننه قمری که می خواد رد شهههه یه لگدم به من دیگه وقتی من مث

 .می زنه و می ره

 حرفن که تموم شد بلند و هیستریک خندید: عزیزدلم تو چرا گریه می کنی؟

 نکنه من مُرده ام که این جوری اشک می ریزی؟

رت بیان کوچیک ترین ترس تو تک تک سههلول های بدنم رخنه کرده بود و فکم قتل شههده بود و قد

 .حرفی رو ازم گرفته بود

 

 .کلید رو از جیبن در آورد و به سمتم گرفت

 .پاشو برو عزیزم -
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دیگه به وضهههوح می لرزیدم چون خوب می دونسهههتم فردین به این راحتی ها بی خیال نمی شهههه و 

 .حتما نقشه ای داره

و رو جون اون کسههههی که رو دو زانو نشههههسههههتم و با پشههههت دسههههت اشههههک هام رو پا زدم: فردین ت

 .دوستن داری اذیتم نکن، من اون چیزی که تو می خوای نیستم

 .با نگاهن به کلید توی دستن اشاره کرد

حق نداری من رو به اسم خودت قسم بدی این رو هیچ وقت فراموش نکن، چرا فکر می کنی می  -

 خوام اذیتت کنم؟

 .مشت کرد و پا کشیددستم رو پین بردم تا کلید رو بردارم که دستن رو 

چون تو رو خیلی خوب می شهههناسهههمر می دونم این که بعد از اون همه داد و بی داد و دعوا آروم  -

 .شدی فقط می تونه نشونه ی یه طوفان دیگه باشه که قید نابودی من رو داره

تو چشهههم هام خیره شهههد: تو من رو نمی شهههناسهههی که اگه می شهههناختی هیچ وقت جرات نداشهههتی 

 .میلم عمل کنی پا الکی ادعات نشه برخالف

 .نگاه ملتمسم رو به چشم های بی رحمن دوختم

فردین هر بالیی که خواسههتی می تونی سههر من بیاری ولی خواهن می کنم با امیرحسههین کاری  -

 .نداشته باش

 .باز به آنی رنگن سرخ شد

 جور دیگه توضیح بدم؟گتتم دیگه حق نداری اسم اون مردک رو به زبون بیاری، فهمیدی یا یه  -

 .دستم رو، رو قلبم گذاشتم و سعی کردم دردش رو نادیده بگیرم

 .باشه دیگه هیری راجع بهن نمی گم، تو فقط آروم باش -

 .لبخندی زد که به ن رم زشت ترین و بی موقع ترین لبخند تاریخ بود

 .من آرومم -

ارم و دلم می خواد خودم برای شاید هر کسی جای من بود می گتت من هم آدمم و حق انتخاب د

زندگیم تیههههمیم بگیرم ولی من با شههههرایط خانوادگی که دارم حق این کار رو ندارم، از طرفی هم راز 

بزرگ چهارده سهههاله ام این اجازه رو بهم نمی ده که با بی خیالی بذارم برای زندگیم تیهههمیم بگیرن 

آغوش مرگ رو به آغوش اجباری فردین یا  و من  به ماهر قوی رو از بین ببرن که اگر این جوری شه

 .هر هر کا دیگه ای ترجیح می دم

 .دست فردین که جلوم تکون داده شد از فکر بیرونم کشید
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 .بسه هر چی فکر و خیال الکی کردی پاشو برو که می خوام استراحت کنم -

ر سههههههرش کلید رو جلوم انداخت و خودش رو، رو تخت دو نتره اش رها کرد و دسهههههههت هاش رو زی

 .گذاشت

پسههههههره ی بی تربیت از خود راضههههههی انگار داره با حیون خونگین برخورد می کنه که کلید و می 

 .اندازه

دندون هام رو، رو هم فشهههردم و کلید رو برداشهههتم و قبل از پایین رفتن از تخت گتتم: به فریبا می 

 .گم بیاد تا به پاهات یه نگاهی بندازه

 .نه گتت: الزم نکرده، خودم از پسن بر می آمبدون این که چشم هاش رو باز ک

 .خم شدم تا از بین شیشه خرده های روی زمین گوشیم رو بردارم که باز صدای فردین بلند شد

هیچ حق نداری اون لعنتی رو با خودت ببری بلکه اجازه ی خارج شههههههدن از خونه و اسههههههتتاده از  -

 .ها بیان و تکلیتمون مشخک بشهوسایل ارتباطی رو هم نداری تا وقتی که پدر و مادر 

دسههتم رو مشههت کردم و به سههمت در رفتم که فردین خودش رو بهم رسههوند و به در تکیه داد: زیاد 

نگران نباش انت ارت خیلی طوالنی نمی شهههههههه چون اثری از تَمیم پیدا نکردن و فردا صههههههبح برمی 

 .گردن

 .چشم هام رو بستم و از ته قلبم خدا رو صدا زدم

 .صدام رو می شنوی خواهن می کنم برای امروز دیگه بسه، من دیگه کشن ندارم خدایا اگر

 .صدام انگار از ته چاه می اومد: خیلی نامردی

پوزخندی زد و تکیه اش رو از در برداشهههههههت، بی معولی کلید رو تو قتل چرخوندم و از اتاق بیرون 

 .زدم

 ۸۶قسمت#

 

 .نیلو انداختم: نیلو بدبخت شدمر فهمیدبا دیدن نیلو و فریبا پشت در خودم رو تو بگل 

 .کمرم رو ماساژ داد و سعی کرد آرومم کنه

 هین، گریه نکنر مگه چی رو فهمیده؟ -

 .سعی کردم به خودم مسلط باشم

 .قضیه ی امیرحسین رو فهمید -

 نیلو من رو از خودش جدا کرد و با چشم های گرد شده پرسید: از کجا؟
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 .پاک کردم با آستین مانتوم اشک هام رو

 .نمی دونم ولی وقتی می خواستم انکار کنم از شانا بدم امیرحسین زن  زد -

 دیگه اشک های نیلو هم تند تند رو گونه اش ُسر می خوردن: وای، حاال می خوای چه کار کنی؟

قبل از این که جواب بدم فریبا که تا اون لح ه سههههاکت بود صههههبرش سههههر اومد و رو به ما پرسههههید: 

 کیه؟ امیرحسین

 راجع به چی حرف می زنید؟

توی بد منجالبی گیر افتاده بودم یه جورایی همه من رو متعلق به فردین می دونسههههههتن و ارتباط با 

 .به فردین خواب می کردن و برای من حکم صادر می کردن نامردیهر شخک دیگه ای رو 

 .وابن رو دادمستاصل به فریبا چشم دوختم که نیلو فرشته ی تجاتم شد و قبل از من ج

 .فریبا جان بیا بریم اتاقت تا اون جا صحبت کنیم -

فریبا با تاخیر سههههرش رو تکون داد و به سههههمت اتاقن که رو به روی اتاق فردین بود راه افتادر من و 

نیلو هم پشت سرش وارد اتاق نیلی رن  غرق آرامشن شدیم و رو صندلی های میز شورنجن 

تاب هاش بود نشستیم، فریبا هم صندلی میز آرایشن رو آورد و که گوشه ی اتاق کنار قتسه ی ک

 .کنارمون نشست

 خب؟ -

 .سرم رو پایین انداختم: من چند هتته ای هست که یکی وارد زندگیم شده

 فریبا هین بلندی کشید و محکم رو گونه اش زد: تو چه کار کردی؟

ه به نشونه ی سکوت جلوش قرار گرفت نیلو دهن باز کرد تا فریبا رو توجیه کنه که با دست فرییا ک

 .ساکت شد

 .من مجبور شدم -

 .فریبا به سمتم خم شد و دستن رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد

 یعنی چی که مجبور شدی؟ -

 تو مگه نمی دونی فردین چه حسی نسبت بهت داره؟

ه داشههته باشههه یه طرف  نیلو دیگه سههکوت رو جایز ندونسههت و جواب فریبا رو داد: هر حسههی هم ک

 .است، بعد نیست این وسط ترنم رو هم ببینید هر چی نباشه اون هم آدمه و حق انتخاب داره

انگار فریبا حرف های نیلو رو نشهههنیده بود که باز مسهههتقیم به من نگاه کرد: حاال می خوای چه کار 

 کنی؟
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گتتم: من دیگه هیری نمی دسته ی صندلی چرم و مشکی رنگم رو فشار دادم و با صدایی گرفته 

 .دونم ولی داداشت گتته حق خارج شدن از خونه و استتاده از وسایل ارتباطی رو ندارم

فریبا سههههری از روی تاسههههف تکون داد: پا دیگه قیههههد نداره باهات مدارا کنه و داره از در زور وارد 

 .ی که تو کردی کامال حق دارهنامردیزندگیت می شه البته به ن رم با 

ه قلبم آه کشههههیدم و سههههعی کردم با سههههکوتم به این بحج عذاب آور پایان بدمر نیلو عیههههبی از از ت

 .جاش بلند شد و رو به من گتت: ترنم برو وسایلت رو جمع کن با هم بریم

فریبا هم رو به روش وایسههههتاد و بی خیال گتت: آره پاشههههو باهاش برو تا فردین بره سههههراغ اونی که 

 .د هم منت ر خبر مرگ طرف بمونجاش وارد زندگیت کردی بع

با شنیدن حرف فریبا رو صندلی وا رفتم که صدای نیلو بلند شد: واقعا براتون متاستم، شما هیچ 

 .بویی از انسانیت نبردین

 .فریبا هم مثل نیلو صداش رو، رو سرش انداخت

 .کسی مجبورت نکرده تو همرین جایی که چنین آدم هایی زندگی می کنن، بمونی -

 .و پوزخند زد: معلومه که نمی مونمنیل

 بعد به سمت من اومد: آجی با من کاری نداری؟

 .دستن رو گرفتم و آروم زمزمه کردم: من رو به اتاقم ببر

 

نیلو کمک کرد تا به اتاقم برم و رو تخت دراز بکشههههههم، خواسههههههت بره که دسههههههتن رو گرفتمر کنارم 

 .نشست

 جانم؟ -

مثل قبل تمن قلب گرفته بودم و آروم و قرار نداشههتم و صههدام به  قلبم خیلی نا میزون می زد و باز

 .سختی شنیده می شد

 .نیلو کیتم تو اتاق  فردین روی تختشه -

منت ر نگاهم کرد که ادامه دادم: یه قرس صورتی رن  داخلن هست که االن بهن احتیاج دارم، 

 برام می آرین؟

اتاق رو ترک کردر بعد از دو، سههه دقیقه با کیتم  بدون حرف از جاش بلند شههد و با ابروهای گره کرد

 .برگشت و قرس رو به همراه لیوان آب به سمتم گرفت
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قرس رو خوردم و رو تخت دراز کشیدم و چشم هام رو بستم که حا شی سردی تو دستم باعج 

 .شد چشم های بی فروغم رو باز کنم

 .ر شهترنم این رو یه جا قایم کن و نذار کسی از حضورش با خب -

 .سرم رو بی حال به طرفین تکون دادم و زمزمه کردم: نه، بودنن برام یه درد سر جدید می سازه

باز کنارم رو تخت نشست و صورتم رو نوازش کرد: نذار به عقلت شک کنم، تو باید با امیرحسین 

که می در ارتباط باشهههیر هر چی نباشهههه اون هم یه سهههر ماجراسهههت و اگر بخواد اتتاقی بیتته اونه 

 .تونه کمکت کنه

 لبخند بی جونی زدم: ممنونم نیلو ولی خودت چی؟

جواب لبخندم رو با لبخند قشههنگی داد و آروم گتت: تو غیههه ی من رو نخور خودم یه کارین می 

 .کنم

 .واقعا از یه دوست برام بین تر بود

 .چه خوبه که هستی -

کرد حال و هوام رو عوض کنهر ضههربه ی آرومی به بازوم زد: این جوری زبونی گتتن که فایده  سههعی

 .نداره بذار برم چادر و سجاده بیارم نماز شکر بخون

 .به خاطر این که دل مهربونن نشکنه لبخند تینعی ای زدم: این هم خوب فکریه

 .ند شدنگاهی به ساعت مریف و خوشگل توی دستن انداخت و از جاش بل

ترنم من دیگه باید برم فقط یادت نره که با امیرحسین حرف بزن و کل ماجرا رو بهن بگور حتی  -

 .به دروغ بگو که دوستن داری شاید خدا زد پا کله اش و اومد تو رو از این مهلکه نجات داد

 .سرم رو به معنی باشه تکون دادم

جات بلند شههی ولی پاشههو پشههت سههرم فرسههتاد و گتت: آجی می دونم سههختته که از  ب*و*سبرام 

 .در اتاق رو قتل کن، این جوری هم خودت راحت تری هم من دل نگرانت نیستم

با کمک دیوار از جام بلند شدم و پشت سر نیلو راه افتادم و بعد از خداحاف ی باهاش در رو قتل 

این که اراده  کردم و مسهههتقیم به سهههمت تخت رفتم و موبایل نیلو رو زیر بالشهههمم گذاشهههتم و بدون

 .کنم پلک هام رو هم افتادن و خواب در آغوشم گرفت

@Romanamrori 

با حا لرزشی که زیر سرم بود از خواب بیدار شدم و گوشی نیلو رو برداشتمر یه خرده طول کشید 

، با شهههناختن شهههماره امیرحسهههین از جام بلند شهههدم و به سهههمت تا ذهنم شهههماره رو شهههناسهههایی کنه
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وی اتاق رفتم و شههیر آب رو باز کردم و هواکن رو روشههن کردم بعد با صههدایی سههرویا بهداشههتی ت

 .آروم جواب دادم

 .سالم -

 .بلندتر حرف بزن صدات نمی آد -

کمی از روشویی ستید رن  فاصله گرفتم و باز با همون تن صدا گتتم: سالم، نمی تونم بلند حرف 

 .بزنم

 .انگار این بار صدام رو شنیده بود

 ن خوبه، ترنم حالت خوبه؟سالم اال -

 .من همیشه در برابر امیرحسین کم می آوردم و من دیده نشده ام رو می شد

 .با صدایی که می لرزید جواب دادم

 .نه -

چند لح ه ای رو مکج کرد و بعد گتت: نیلوفر یه چیزهایی بهم گتته ولی خب اون از اصلی ترین 

 .دلیلت برای مخالتت اطالعی نداره

گضم رو قورت دادم: امیرحسین اگه خانواده ام بتهمن می شکنن، من دلم نمی خواد به سختی ب

 .باعج سرافکندگیشون باشم

 .صدای نتا عمیقی که کشید به وضوح قابل شنیدن بودن

 من چه کار می تونم برات کنم؟ -

به دیوار پشت سرم تکیه دادم و رو زمینن نشستم: من این قدر ذهنم خسته است که دلم فقط 

 یه خواب بی بیداری می خواد، می تونی کمکم کنی؟

 .قاطع جواب داد: نه

 در مونده پرسیدم: چرا؟

 .چون این راهن نیست -

 سرم رو، رو زانوم گذاشتم: پا راهن چیه؟

 .تو باید ازدواج کنی -

 عیبی شدم ولی صدام رو کنترل کردم: تو مثل این که شرایط من رو یادت رفته؟

 .نه، خوب یادمه -

 ج رو بی مورد دیدم: کاری نداری؟بح
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 .این قدر یه دنده و عجول نباش -

 .از جام بلند شدم: آخه حرفت حساب نشده است

 .اتتاقا حساب شده است، تو باید با من ازدواج کنی -

 کل بدنم یخ بست و ناباور صداش زدم: امیرحسین؟

 .راهه ترنم فکر نکن می خوام از آب گل آلود ماهی بگیرم ولی این تنها -

 .دندون رو هم ساییدم: راه حلت به درد خودت می خوره

 .انگار توقع این برخوردم رو نداشت

 چرا اون وقت؟ -

نزدیک رو شههویی شههدم و به صههورتم کمی آب زدم تا آروم شههم: چون من از جنا شههماها متنترم، 

 .نهچون حتی اگر من هم قبول کنم خانواده ام ن رشون رو فردینه و ازدواج ما ناممک

من سعی خودم رو می کنم شاید جواب داد فکر نکن که این کار برای من هم راحته، یه چیزهایی  -

 .رو باید مرد باشی تا درک کنی، پا هم کاری کن

پوزخند صدا داری زدم: خواب دیدی خیر باشهر من آغوش مرگ رو به آغوش هر مردی ترجیح می 

 .دم

رو قوع کردم و هواکن رو خاموش کردم و شههههههیر آب رو بعد بدون این که بذارم حرفی بزنه تماس 

بسههههتم و دوباره رو تخت دراز کشههههیدم و گوشههههی رو زیر بالشههههمم گذاشههههتم که با دیدن عقربه های 

 .ساعت روی نه صبح اخم هام تو هم گره خورد و قلبم ریتم من من رو از دست داد

 

کرد، کاش هیچ وقت یه کاش هیچ وقت امروز نمی رسههههههید، کاش هیچ وقت بابام تیهههههههادف نمی 

سههخت گیری الکی باعج طرد خانواده ام نمی شههد، کاش هیچ وقت به اون سههتر کذایی نمی رفتیم 

 ...که من و تَمیم گم شیم، کاش

هنوز هزاران ای کاش تو ذهنم خودشههههههون رو به در و دیوار می کوبیدن که با تقه ای که به در خورد 

م خالس شدم و غرق  گرداب زندگی حالم شدم، نتا نابود شدن و من از غرق شدن تو ای کاش ها

 .عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشمر کلید رو تو قتل چرخوندم و در رو باز کردم

 .بیا پایین، مامان و بابات اومدن -

توقع این برخورد یخی رو از فریبا نداشههههههتم ولی انگار هیچ کا میل به پذیرفتن این که من هم 

 .رم، ندارهآدمم و حق انتخاب دا
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سههتم رو، رو تک تک  بی حرف در رو بسههتم و جلوتر از اون به سههمت پله ها راه افتادم و قدم های سههُ

پله های قتل گاه احسههاسههم گذاشههتم و رو به روی جمعیتی که بعضههی هاشههون با غضههب و بعضههی 

 .دیگه با نگاه تحقیر آمیز نگاهم می کردن، قرار گرفتم

 .م خونه کرده بود و داشت تمام وجودم رو می بلعیدترس از بر مال شدن رازم بیخ قلب

سههکوت سههنگین بینمون با صههدای قدم های محکم بابام روی کاشههی های سههتید رن  که به سههمتم 

 .می اومد شکسته شد، سرم رو آروم باال آوردم و سالمی رو لب زدم

جرات شهههدی که بابام نگاه غضهههبناکن رو به چشهههم هام دوخت: از کی تا به حال این قدر پر دل و 

 خالف میل من عمل می کنی؟

من حرف های زیادی داشهههتم برای گتتن ولی اون بابام بود و نگه داشهههتن احترامن از تمام ناگتته 

های من واجب تر، پا سهههکوت رو ترجیح دادم و باز سهههرم رو پایین انداختم که بابام قدم دیگه ای 

 .رو بهم نزدیک شد: ترنم، جواب من رو بده

 که انگار از فرسن  ها دورتر شنیده می شد جواب بابام رو دادم: چی بگم؟با صدایی 

 .عموم مداخله کرد

 .وحید ما تازه رسیدیم و همه خسته ایم بهتره این صحبت ها برای بعد باشه -

بابام با همون ابروهای گره کرده به سمت عموم که پشت سرش پین بقیه افراد حاضر و البته سر 

 .پا بود، برگشت

با این افتضههههاحی که ترنم به بار آورده دیگه بعدی وجود نداره داداش، اگه اجازه بدید ما مرخک  -

 .می شیم

حرف بابام پرتو نور امید رو به قلب بی قرارم تابُند ولی دیری نمایید که با حرف زن عمو همه چیز 

 .برام رن  باخت

رنم دسههههت بکشهههههر این یعنی اون این جوری که فردین برام می گتت هیچ جوره قیههههد نداره از ت -

 .االن دیگه عضوی از خانواده ی ماست

نباید سهههههاکت می موندم و می ذاشهههههتم برای زندگیم تیهههههمیم بگیرن، سهههههرم رو بلند کردم و لب به 

 .اعتراض باز کردم: ولی من با این ازدواج مخالتم

 .بابام رو کرد سمت مامانم که بق کرده به ما چشم دوخته بود

 .لت رو بردار بریمفرشته وسای -

 مامانم دیگه توان وایستادن رو پاهاش رو نداشت که به مبل کنارین تکیه زد: ترنم چی؟
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بابام چشههم غره ای بهم رفت و جواب مامانم رو داد: اون همین جا پین شههوهرش می مونه ما هم 

 .شب برمی گردیم تا راجع به زمان عقد و عروسی صحبت کنیم

من و مامانم اختیاری نبود چرا که مامانم داشههههت دومین فرزندش رو  غلتیدن اشههههک ها رو گونه ی

هم از دسههت می داد و من هم از چیزی که می ترسههیدم تقدیرم شههده بود و بُتم در حال فروپاشههی 

 .بود

 ...ولی بابا م -

با سیلی ای که صورتم رو نوازش کرد ساکت شدم و نگاه پر از کینه و نترتم رو حواله ی فردینی که 

 .ت به سینه وایستاده بود و با پوزخند نگاهم می کرد، کردمدس

 .حق نداری دیگه بابا صدام بزنی -

تحمهههل این حجم از بی رحمی اون هم از عزیزترین افراد زنهههدگیم چیز کمی نبود کهههه من توان 

وایستادن و گوش سمردن به بقیه اش رو داشته باشم پا با دو خودم رو به اتاق رسوندم و پشت 

 .حکم در رو به هم کوبیدمسرم م

 

گردباد زندگی من داره بین از حد پین روی می کنه و تمام زندگیم رو به نابودی می کشههههههه، دلم 

هوس پا پا کشیدن داره ولی من آدمن نیستم چون همیشه خدا رو نامر به کارهام دیدم و می 

 .بینم

ر گوشی نیلو رو تو دست می گیرمبی رمق در رو قتل می کنم و تن رنجورم رو، رو تخت می اندازم و 

بدجوری دو دلم برای تیههههمیمی که گرفتم ولی من باز هم مجبورم از درد به درد پناه ببرم پا قبل 

از این که تیمیم عوض شه شماره ی امیرحسین رو لما می کنم و منت ر می مونم تا جواب بده 

اسههم بی پاسههخ می مونه و من باز ولی بعد از چند دقیقه ی کوتاه که برای من یک عمر می گذره تم

می رم که غرق پوچی شم که گوشی تو دستم می لرزهر بی معولی از جام بلند می شم و به سمت 

سرویا بهداشتی توی اتاق می رم، در همون حال با پایین ترین صدای مممکن جواب امیرحسین 

 .رو می دم

 .سالم، داشتم ناامید می شدم که زن  برنی -

 .ی رو به وجودم القاء می کنهصداش سردی خاص

 .کارت رو بگو -
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نگاهی به قیافه ی رن  و رو پریده ام تو آینه ی روشههههههویی می اندازم و برای خودم سههههههری از روی 

 .تاسف تکون می دم

قضهههیه از اونی که من فکرش رو می کردم خیلی جدی تره، این ها می خوان جدی جدی من و به  -

 .زور زن فردین کنن

 .تو صداش ایجاد نشدهیچ تگییری 

 .به سالمتی، مبارک باشه -

 واقعا چرا آدم های زندگی من این قدر بی رحمن؟

 .نتا عمیقی می کشم و سعی می کنم آرامشم رو حتظ کنم

 تو هنوز هم پای حرفی که زدی، هستی؟ -

 .چند لح ه ای رو سکوت می کنه: نه

 .دن می کنهاز این جواب قاطعن جا می خورم و چونه ام شروا به لرزی

 چرا؟ -

 .سخت و محکم جوابم رو می ده

چون تو لیاقت از خود گذشههههههتگی من رو نداری بعد هم من هم بدم نمی آد زن آینده ام و مادر  -

بره هام یه دختر آفتاب، مهتاب ندیده باشههههه پا دیگه دلیلی برای این کار و بازی با غیرت خودم 

 .نمی بینم

 .پشت دستم پا می زنماشک های سمج رو گونه ام رو با 

 .من تا به حال اشتباه نرفتمر این قضیه تقییر من نیست که باهام این جوری حرف می زنی -

 .صدای پوف کالفه ای که می کشه خوی می شه رو تک تک رویاهای دخترانه ی شکل نگرفته ام

 .باشه، آروم باش -

به سههختی و با هزار مشههقت تا به  ولی آروم بودن و یک جا نشههسههتن برای به تاراج رفتن آبرویی که

 .حال حت ن کرده بودم و حال امکان داشت با یک خط عربی نابود شه، کار ناممکنی بود

 .پشیمونم از این که غرورم رو پیشت شکست -

انگار این حرفم تازیانه به افکارش زد که آروم تر شد: این جوری نگو ترنم، باور کن درک این موضوا 

 .ی چون تو برام عزیزی باشه قبول ولی نیاز به هم کاریت دارمخیلی برام سخته ول

 .همین که قولی رو، رو هوا بهم می ده قلبم آروم تر و من م تر می زنه

 .باشه، هر چی تو بگی -
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باز صههداش جدی می شههه: ترنم این کار رو باید کنی پا وقتی گتتم دلم نمی خواد هیچ مخالتتی 

 رو بشنوم، روشنه؟

 .های ذهنم به آرومی زمزمه می کنم: آره، روشنه از پا تاریکی

 .این بار اونه که نتا عمیق می کشه

اول این که از همین حاال گریه و زاری رو تعویل می کنی و رفتارت رو با همه ی افراد خانواده ات  -

که مثل قبل می کنی، دوم این که با فردین راه بیا که کم تر پا پیرت شهههه و گیر بده، سهههوم هم این 

 .دیگه نگران چیزی نباش من باهاتم

 .لبخند کم رنگی رو لبم نقن می بنده: باشه، هر چی تو بگی

 کاری نداری؟ -

 .نه منت ر خبرهای خوبت می مونم -

 .باشه، خداحافظ -

 

شیر آب رو باز کردم و صورتم رو شستم، رن  و روم کمی برگشته بود. لبخند بی جونی به عکا 

و گوشی رو تو حالت سکوت باز زیر بالشم گذاشتم و در اتاق رو باز کردم که با تو آینه تحویل دادم 

فردین رو به رو شدمر کار خیلی سختیه که از یکی به حد مرگ متنتر باشی ولی مجبور باشی برای 

 .نجات خودت نقن بازی کنی و راه به راه لبخند تحویلن بدی

 جانم؟ -

 کاری داشتی؟

 .یر رفتارم حسابی جا خوردهقشن  معلوم بود که از تگی

 ...چیزه، یعنی -

 .دستی به موهاش کشید و سعی کرد آروم باشه

 .اومدم دنبالت که بریم صبحونه بخوریم -

 .من کنار تو زهرمار بخورم بهتره

 .چشمک زدم: آخ که چه قدر گرسنه امه

 .مکنارم قرار گرفت و تو چشم هام خیره شد: کاش زودتر تیمیم امروزم رو می گرفت

 .تو دلم بهن پوزخند می زنم ولی باز هم مجبور به ت اهرم

 نمی آی بریم؟ -
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 .من از گرسنگی تلف شدم

 .با دستن به پله ها اشاره می کنه

 .بریم، بریم -

با رسیدنمون به میز مجلل صبحونه صندلیم رو برام بیرون کشید و منت ر شد تا بشینمر نشستم 

 .و تشکر آرومی رو زمزمه کردم

 .روم قرار می گیره و شکالت صبحونه رو جلوم می ذاره رو به

 .چشم هام برق می زنه و بی معولی شروا به لقمه گرفتن برای خودم می کنم

 ترنم؟ -

مه  با حرس پنهونی قورت می دم و منت ر بهن نگاه می کنم که خودش ادا لقمه ی تو دهنم رو 

 می ده: چرا با غیرتم بازی کردی؟

ت می میرم، تو که می دونسههتی حاضههر نیسههتم کوچیک ترین آسههیبی بهت تو که می دونسههتی برا

 برسونم چرا کاری کردی که مجبورم شم از راه زور تو رو مال خودم کنم؟

من هم هزاران دلیل رو برای قبول نکردنن تو ذهنم ردیف کردم ولی برخالف میلم جمله ی دیگه 

 .ای رو به زبون آوردم

 ...تا نباشد چوب تر -

ش رو تو هم کشید و با صدایی که سعی می کرد باال نره جمله ام رو برید: ترنم ساکت شو اخم ها

 .تا خودم ساکتت نکردم

 .از خوردن دست می کشم و به صندلیم تکیه می دم

 باشه، آروم باش، با من کاری نداری؟ -

 قبل از من از جاش بلند شد: جایی می ری؟

 .من هم از پشت میز بلند شدم

 .قآره، اتا -

 .نتا عمیقی از سر آسودگی می کشه

 .باشه عزیزم، ولی تا یک ساعت دیگه حاضر باش که می خوایم برات به خرید بریم -

براش دسههت تکون می دم و با دو خودم رو از اون فضههای ختقان آور دور می کنم، حتی چند لح ه 

 .آرامن و دوری ازش برام گران بها ترین لح ات عمرم رو رقم می زنه
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سههمت کوله ام می رم تا با یه تیپ حسههابی کمی از حرصههی رو که فردین به جونم تزریق می کنه  به

رو جبران کنم که صهههدای امیرحسهههین تو سهههرم پخن می شهههه. "باهاش راه بیا تا کم تر به پر و پات 

بمیره و گیر بده." از تیمیمی که گرفته بودم منیرف می شم و به جای مانتوی لیمویی یه وجیبم 

توی طوسههی ام رو که بلندین تا نزدیکای مچ پام بود رو برداشههتم و جلوی آینه شههروا به بسههتن مان

دکمه های مختین کردمر با این مانتو قدم بلندتر دیده می شههد و این رو دوسههت داشههتم، باز سههر 

کوله ام رفتم و این بار روسهههری مشهههکی ام رو که گل های طوسهههی رن  ریزی داشهههت رو برداشهههتم و 

و فرق از وسط باز کردم و شل پشت سرم بستمشون و تنها آرایشم رژ لب بادمجونی رنگم موهام ر 

بود که تضاد قشنگی با پوست ستیدم ایجاد کرده بود و چهره ام رو از اون بی روحی در آورده بود، 

به سههمت تخت رفتم و گوشههی نیلو رو ته کوله ام جاسههازی کردمر با خیال راحت از اتاق بیرون زدم و 

ه ها رو آروم آروم پایین رفتم که پایین پله ها با زن عمو چشههههم تو چشههههم شههههدم، من دیگه از کل پل

آدم های این خونه بیزار بودم ولی باز برخالف خواسههههته ی قلب سههههرکشههههم لبخندی رو، رو لب هام 

 .نشوندم

 .سالم زن عمو -

 نگاهی به سر تا پام انداخت: سالم عزیزم، جایی می ری؟

 .و بدم که فردین از باالی پله ها صدام زدخواستم جوابن ر 

 ترنم؟ -

 .نگاه هر دومون به سمت فردین چرخید

 بله؟ -

 چند پله رو پایین اومد: ا  حاضری؟

ابرو باال انداختم که سههههوئیچ ماشههههینن رو به سههههمتم گرفت: برو تو ماشههههین من هم تا چند دقیقه 

 .دیگه می آم

 .زن عمو آروم زمزمه کردم: با اجازهسوئیچ رو گرفتم و قبل از رد شدن از کنار 

 .شیرینی لبخند شکل گرفته رو لبن لبخند کم رنگی رو، رو لب های من هم نشوند

تو ماشهههین نشهههسهههتم و منت ر شهههدم فردین بیاد که خوشهههبختانه انت ارم طوالنی نشهههد و فردین با 

 .لباس هایی که هم رن  لباس های من بودن کنارم نشست

 .خب بریم -
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ا از جا کنده شههدن ماشههین دسههتگاه پخن رو روشههن کردم و به آهن  بی کالم و آرامن هم زمان ب

بخشی که پخن می شد گوش سمردمر غرق آرامن شده بودم که ماشین جلوی مرکز خرید بزرگی 

 .ایستاد

 .فردین کیف پولن رو از تو داشبورد برداشت و پیاده شد

 چرا نشستی؟ -

 .پیاده شو دیگه

 .ه شدم و همراه فردین وارد پاساژ شدیمآروم از ماشین پیاد

حتی خنکای بادی که صهورتم رو نوازش می کرد و زرق و برق ویترین مگازه ها هم نتونسهتند من رو 

 .از آرزوی قلبم منع کنه و حال خوشی رو به دلم سرریز

با افکار خودم تو ستیز بودم که به سمت مگاره ای که لباس مجلسی های شیکی داشت کشیده 

 .شدم

 

 .ترنم اون لباس رو نگاه کن -

گن  سرم رو باال آوردم و مسیر دستن رو دنبال کردم و به لباس سرمه ای خوش دوختی رسیدمر 

 .برای چند لح ه چشم هام برق زد ولی با یاد آوری موقعیتم دوباره چشم هام بی فروغ شد

 .دیدمن -

یم بموشههههههن ببینم تو تنت چه همون طور که لباس های دیگه رو زیر ن ر داشهههههههت گتت: بیا بر 

 .جوریه

من آدم مقیدی نبودم ولی اصههههههال دلم نمی خواسههههههت فردین من رو تو چنین لباس زیبایی ببینه، 

 .دنبال بهونه بودم که گوشین شروا کرد به زن  خوردن، با دیدن شماره نگاهی به من انداخت

 .دم و اومدمتا تو یه نگاهی به بقیه لباس ها بندازی من هم جواب این رو دا -

مشکوک بهن نگاه کردم که لبخند دست پاچه ای زد و چند قدمی ازم فاصله گرفتر گوشین رو 

 .جواب داد

 .چند دقیقه ای رو همون جا منت ر موندم تا برگشت

 کی بود؟ -

 .بدون این که جوابم رو بده از تو کیف پولن کارت بانکی اش رو در آورد و به سمتم گرفت

 .ر هر چی که الزم داشتی رو بخر بعد برگردترنم این رو بگی -
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 این دیگه زیادی داشت مشکوک می زد، ابروم رو باال انداختم و پرسیدم: مگه جایی می ری؟

 .نگاهن رو از چشم هام دزدید: راستن آره، یه کار فوری برام پین اومده که حتما باید برم

بود ولی باز حتظ ماهر کردم و خودم از این که داشتم از شرش خالس می شدم تو دلم بله برونی 

 .رو نگران نشون دادم

 چیزی شده؟ -

 اتتاقی افتاده؟

 از دست من کمکی بر می آد؟

نگاهی به سهههاعت رولکسهههن انداخت: نه عزیزم ممنون، فقط خریدات که تموم شهههد زود به خونه 

 .برگرد

 .ونکارت رو به سمتن گرفتم: من به چیزی احتیاج ندارم، من رو به خونه برس

 .دستی الی موهاش کشید و درمونده گتت: ولی ترنم من وقت ندارم برسونمت باید سریع برم

 .تو چشم هاش نگرانی و استرس بی داد می کرد و قید داشت این رو ازم مختی کنه

 .باشه برو من هم یه آژانا می گیرم و برمی گردم -

 .ف ی کرد و رفتانگار منت ر همین جمله ام بود که با سرعت نور ازم خداحا

کاش حوصله داشتم تا تو این مرکز خرید به این شیکی دلی از عزا در می آوردم ولی چون حسن 

 .نبود من هم یه آژانا گرفتم و برگشتم

شههب شههده بود و همه دور هم نشههسههته بودیم و منت ر اومدن فردین و بابام بودیمر من از اسههترس 

صورت افراد حاضر می گردوندم که صدای آیتون بلند  پوست لبم رو می جوییدم و نگاه زارم رو تو

 .شد

 

دقیقه ها چه کشی می آن وقتی من حالم خوش نیست و دنیا دور سرم می چرخهر باالخره انتوار 

به پایان می رسههه و بابام و فردین وارد خونه می شههن، بابا عیههبیه و فردین هم پکر، کسههی جز عمو 

 .جرات حرف زدن نداره

 هم بودین؟ شما دو تا با -

بابام بدون این که نگاهی به سهههمت عمو بندازه رو کرد سهههمت من و گتت: پاشهههو وسهههایلت رو جمع 

 .کن برمی گردیم خونه

 .فردین دست های بابام رو گرفت: عمو ترنم رو از من نگیر، من همه چیز رو جبران می کنم
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 .بابام دست هاش رو رها کرد به مامانم اشاره کرد

 .سایلن رو جمع کنهبرو کمک ترنم و -

گن  بودیم و نمی دونسهههههتیم چی شهههههده که بابام داره این جوری برخورد می کنه، ولی من از عمق 

وجودم خوش حال بودم و داشههتم با مامانم به سههمت پله ها می رفتم که عمو جوش آورد و داد زد: 

 معلومه این جا چه خبره؟

 چی شده فردین؟

 رد می کنه؟چه کار کردی که عموت این جوری برخو

 .فردین سرش رو باال آورد که چشم تو چشم شدیم ولی باز نگاهن رو دزدید

 .بابا بعدا راجع بهن حرف می زنیم، االن موقعیت خوبی نیست -

 .بابام پوزخندی زد و گتت: اتتاقا همین االن وقتشه

 .دهبعد رو کرد سمت عموم و چند قدمی رو بهن نزدیک شد: آقا پسر گلت زیر سرش بلند ش

 به آنی صورت عموم کمبود شد و بابام رو کنار زد: فردین، عموت چی می گه؟

 .فردین درمونده نگاهی به باباش انداخت

 .بابا باور کنید قضیه اون جوری نیست که شما فکر می کنید -

بابام شربت خنک توی لیوان روی میز رو برداشت و یه ضرب سرکشید تا بلکه کمی آروم شه: آره 

 .واب کنی ولی کباب شدیاومدی ث

قبل از این که کسی چیزی بگه زن عمو که بی حال رو مبل تک نتره ی کرم رنگی نشسته بود تمام 

 توانن رو جمع کرد و با صدایی بلند گتت: یکی بگه این جا چه خبره؟

ه فردین دندون رو هم سهههایید و بابام قبل از اون دهن باز کرد و شهههروا کرد به حرف زدن، تو هر کلم

 .اش خشم به وضوح قابل درک بود

 .فردین جان زن دارن -

تعجب از صورت تک تکمون می بارید ولی عمو جای تعجب عربده کشیده: چه کار کردی پسره ی 

 بی عقل؟

فردین که اوضهههههاا رو پا دید شهههههروا به توجیح کرد: من برای ثوابن و در امان موندن اون زن بی 

 .گناه این کار رو کردم

ار که بهن شوک وارد شده باشه پشت سر هم با خودش تکرار می کرد: نه این امکان زن عمو انگ

 .نداره
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 .بابام رفت و رو به روی فردین کنار آیتون وایساد و یقه اش رو گرفت

 تف به اون ذاتت که دروغ می گی، واسه ثوابن بوده که االن شکم اون دختر باال اومده؟ -

ودم که هم خوش حال بودم هم ناراحت، خیلی سخته که باور کنی تو دنیایی پر از پوچی فرو رفته ب

 .اونی که ادعای عاشقین می شده فقط یه دروغ گوی حیله گره

فردین دسهههت های بابام رو پا زد و گتت: ولی من موضهههوا رو برای شهههما توضهههیح دادمر اون بره 

 .یدمب*و*سبرای من نیست، من حتی یه بارم فاطمه رو ن

 .ت من و مامانم بیاد که بابام جلوی راهن رو سد کردبعد قید داشت به سم

دیگه پشهههت گوشهههت رو دیدی ترنم رو هم دیدی، فکرش رو از سهههرت بیرون کن چون این وصهههلت  -

 .هیچ وقت سر نمی گیره

بعد عیهههههبی به سهههههمت ما برگشهههههت و داد زد: هنوز که مثل مجسهههههمه اون جا وایسهههههتادید، زودتر 

 .وسایلتون رو جمع کنید که بریم

 

با مامانم وسههههههایلم رو از تو اتاق مهمون جمع کردیم و به پایین برگشههههههتیم، نگاهم با نگاه فردین که 

بدجوری طوفانی بود و کلی حرف توی چشههم هاش دو دو می زد و قیههد پنهون کردنن رو داشههت، 

 .تالقی کردر به سمتن رفتم و رو به روش وایستادم

ناراحت نباش چون مومئنم اگر عشههههقت وصههههال فردین از این که من رو از دسههههت دادی اصههههال  -

 .داشت حتما یه روزی آروزی مرگت رو می کردی، به زندگیت برسب و من رو فراموش کن

به جرات می تونستم بگم که تو این سال ها اولین بار بود که بگض، صدای همیشه محکم فردین 

 .رو خن انداخته بود و باعج گرفتگین شده بود

 .فاطمه چیزی نیست ولی ترنم بین من و -

بگض راه گلوی من رو هم بسههته بود ولی نخواسههتم که با اشههک هام باعج شههکسههتن غرور مردونه 

 .اش بشم پا به سختی بگضم رو قورت دادم

فردین این رو یادت باشههههه که تو مختاری برای زندگی و آینده ات تیههههمیم بگیری و الزم نیسههههت  -

 .راجع بهن به احدی توضیح بدی

از فردین به سههمت فریبا که کمی اون طرف تر رو مبل دو نتره ای نشههسههته بود و بی صههدا نگاهم رو 

 .اشک می ریخت سوق دادم: درست برعکا رفتاری که شما با من و زندگیم داشتید
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درک این که دیگه حسههههههی تو پاهاش برای حتظ تعادلن نداشههههههت دور از ذهنم بود و زانو زدنن 

 .جلوی پاهام عذابی مثل آتن جهنم

 .من هم کنارش زانو زدمر نخواستم حا کنه که شکسته

ترنم، من فاطمه رو صههههههیگه کردم چون یه از خدا بی خبر بهن دسههههههت درازی کرده بود و باعج  -

شهههده بود از خانواده اش طرد بشههههر به خداوندی خدا هیری بین ما نیسهههت، حداقل تو باور کن و 

 .نذار که ازم بگیرنت

اعماق وجودم بودر خنده داره که دلم می خواسههت جای فاطمه بودم آهی که کشههیدم ریشههه اش از 

و یه حامی محکم مثل فردین داشههههتم تا اون بردیای از خدا بی خبر تو برگیم چن  نزنه و نجابتم 

 .رو به تاراج ببره

 !کاش می شد پشتن در بیام ولی این تنها راهی بود که می تونستم آبروم رو حتظ کنم

 .ون دادم و سعی کردم افکار پوچم رو پا بزنمسرم رو به اطراف تک

فردین پاشو و بجن  ولی نه برای من بلکه برای فاطمه ای که پشتن به تو قرصهر مبادا پشتن  -

 .و خالی کنی پسرعمو

 .دست هاش رو به سرامیک های سرد و ستید خونه زد و آروم از جاش بلند شد

 .ال کنار مادرم پین بقیه نشسته انداختملبخند کم رنگی زدم و نگاهم رو به بابام که حا

 !بریم؟ -

مامان و بابام بی تعلل از جاشون بلند شدن و خداخاف ی سردی رو با عمو این ها انجام دادن و به 

 .سمتم اومدن

 .بریم -

به تک تک اعضهههههای خانواده ی عموم که حاال سهههههر پا وایسهههههتاده بودن، نگاه کردم و آروم لب زدم: 

 .خداحافظ

 .م رو از در بیرون نذاشته بودم که فردین صدام زدهنوز پا

 ترنم؟ -

 .برنگشتم ولی ایستادم

مکثم رو که دید ادامه داد: نرو، من فاطمه رو طالق می دم و همه چیز رو از اول می سهههههازمر اصهههههال 

 !همونی می شم که تو می خوای فقط نرو
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خودمه که بدون این که منت رم  انگار مامان و بابام درک کردن که این تیههمیم سههنگین به عهده ی

 .بمونن، رفتن

به سهههمتن برگشهههتم: فردین فکر کن من به درد فاطمه دچارم دلت می آد تو این دنیای پر از گرگ 

 ولم کنی؟

عیههبی دسههتن رو به چهار چوب در کوبید: خودت رو با اون مقایسههه نکن، تو هیچ وقت اون نمی 

 .خرد می کنم شیر خودم گردن اونی رو که بهت چپ نگاه کنه

 .پوزخند پنهونم فکر نقن بستن رو لب هام رو داره که سریع پسن می زنم

 .خداحافظ -

به سههمت آسههانسههور پرواز کردم که قبل از بسههته شههدن کامل در، فردین رو به روم ماهر شههد و بی 

 .حرف گوشیم رو به سمتم گرفت، دستن رو پا زدم: یادگاری بمونهر بهن نیازی ندارم

ام غرق شهههد و همون طور که به قلبن اشهههاره می کرد، آروم لب زد: یادگاری اصهههلیت توی چشهههم ه

 .این جا می مونه

دیگه قدرت بیان کلمه ای رو نداشهههههتم پا بی حرف گوشهههههی رو ازش گرفتم و لب هام رو با لبخند 

غمگینی مزین کردم، با بسههته شههدن در آسههانسههور سههد محکم من هم شههکسههت و اشههک هام دونه 

 .تم ُسر خوردندونه رو صور 

 

توی ماشههین نشههسههتم و اشههک هام رو دونه دونه کنار زدم، مامانم به سههمتم برگشههت: ترنم، مامان 

 حالت خوبه؟

درونم غوغایی بود از ناگتته ها ولی باز لبخند کم رنگی رو مهمون لب هام کردم و نقاب همیشههگی 

 .ام رو زدم

 .آره، خوبم -

ی رو که تو ذهنم باال و پایین می شهههد رو پرسهههیدم: بابا شهههما از از تو آینه به بابام نگاه کردم و سهههوال

 کجا فهمیدید که فردین زن داره؟

 .فرمون رو تو دست هاش فشار داد

 .همون پسره گتت -

 .سوالی رو که من جوابن رو حدس می زدم رو مامانم پرسید

 کدوم پسره؟ -
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 ...ارستان هم بود، همون کهبابام نیم نگاهی به مامانم انداخت: استادش، همون که تو بیم

صورتن قرمز شده بود و معلوم بود حسابی عیبیه، چند لح ه ای رو مکج کرد تا آروم شه ولی 

 .انگار بی فایده بود

 .استگترهللا، لعنت بهتونر هیچ کدومتون قابل اعتماد نیستید -

َ َ به خاطر حتظ زن  .دگیمون بود و باخیلی بهم برخورده بود، من اگر با امیرحسین هم بودم صرفا

گریه ام بند اومده بود و گوشهههه ی ماشهههین کز کرده بودم که باز مامانم سهههکوت سهههنگین ماشهههین رو 

 .شکست

 وحید حاال تیمیمت چیه؟ -

 .بابام از آینه چشم غره ای بهم رفت و جواب مامانم رو داد

خونه چند روز  من به اون بره سوسولم گتتم که اگه حرفن حقیقت داشته باشه و ترنم برگرده -

 .بین تر مهمون ما نیست

 .شوک بدی بهم وارد شده بود، از چاله در اومده بودم و افتاده بودم تو چاه

 .مامانم کامل به سمت بابام برگشت و به در ماشین تکیه زد

 چی داری می گی؟ -

 یعنی چی این حرف ها؟

 .بابام نگاهن و به رو به رو دوخته بود

 .ه و زندگیشونیعنی باید برن سر خون -

 خدایا چرا تو سینه ی اطرافیانم به جای قلب، سن  گذاشتی؟

 .خودم رو بین دو صندلی کشیدم

 ...ولی با -

 .با صدای دادش آروم شدم: من حاضر نیستم شاهد بی آبرو شدنم باشم

 .جو متشنج ماشین به مامانم هم سرایت کرده بود که تن صداش باال رفته بود

 چی داری می گی؟ -

 گه ترنم چه کار کرده؟م

 .اون حق داره که عاشق شه، همون طور که ما شدیم و همه چیز رو فدای عشقمون کردیم

 .بابام با کف دستن محکم رو فرمون کوبید
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اون ما بودیم، این ها عاشههق هم نیسههتن، این ها لیلی و مجنون و شههیرین و فرهاد نیسههتن، پا  -

پسره فردا شب می آد خواستگاری و این قائله ختم اصرار الکی نکن که حرفم عوض بشو نیست، 

 .به خیر می شه، دیگه هم دلم نمی خواد راجع به این موضوا چیزی بشنوم

 تا به حاال شده تباهی زندگیت رو به چشم ببینی؟

 تا به حاال شده از عزیزترین فرد زندگیت ببری؟

 تا به حال شده کم بیاری؟

 نشده؟

که دیگه اعتراضی نکردم و گذاشتم به جام تیمیم بگیرن و من رو  ولی من هم بردیم هم کم آوردم

 .مجبور به ایتای نقن جدیدم کنن

 

به محض رسههیدنمون به خونه با دو از پله ها باال رفتم و خودم رو تو اتاقم پرت کردم و گوشههیم رو از 

 .تو کیتم برداشتم و شماره ی امیرحسین رو گرفتم

 !خواب باشه؟مگه مهمه که دیر وقته و ممکنه 

 .دیگه داشتم قوع می کردم که صداش تو گوشم پیرید

 سالم، باز چی شده که این وقت شب زن  زدی؟ -

 شالم رو از سرم گرفتم و رو تختم نشستم: چرا راجع به این قضیه هیری به من نگتتی؟

 .سرفه ای کرد تا صداش از اون حالت گرفته در بیاد

 م داده و قبلن هم تیمیم خودم همین بوده؟چی می خواستم بگم وقتی بابات حک -

 ناباوری تمام ذهنم و در برگرفته بودر این برای خودش چی فکر کرده؟

 فکر کرده چون شرایوم خاصه به خواسته اش تن می دم؟

 .اخم هام رو تو هم کشیدم

َ َ به خواسههههته ی تو هم تن نمی دم، پا - این  وقتی دیگه قرار نیسههههت با فردین ازدواج کنم مومئنا

 .فکرها رو دور بریز

 .همیشه این خونسرد بودنن عذابم می داد

باشه هر جور دوست داری عمل کن البته رو کمک من هیچ حسابی نکن، امیدوارم بتونی از سد  -

 .محکم بابات بگذری

 تن صدام باال رفت: یعنی چی این حرف ها؟
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 .تو مجبوری به من کمک کنی

 .ی شنیدمصدای پوزخندی رو که زد رو به خوب

 اون وقت کی مجبورم کرده؟ -

 دکتر عارف رو که یادت نرفته؟

 می گم چه طوره تو این اوضاا روش کنم، ها؟

 .جنگیدن بی فایده بود چون سرنوشتم چیزی جز تباهی نیست

 بگض کرده گتتم: کاری نداری؟

 .الکی بگض نکن، ازدواج با من تنها راه حتظ آبروته -

 .کردم محکم باشم، کاری که جلوی امیرحسین ناممکن بودبگضم رو قورت دادم و سعی 

 اون وقت چرا؟ -

 .مثل موقع هایی که درس می داد لحنن تگییر کرد و سخت شد

چون با کمک من از زیر ازدواج با فردین شههونه خالی کردیر باالخره دختر تاجر بزرگی مثل وحید  -

 .بی نقیی که داریاکبری بودن کم چیزی نیست البته با صرفه ن ر از صورت 

 .کالفه شده بودم و درک حرف هاش برام سخت بود

 من ورت چیه؟ -

می گم یه بار جسهههتی ملخک، دو بار جسهههتی ملخک آخر به دسهههتی ملخک، فردین و من رو رد  -

که  با اونی  خانواده ات بمونی پا بهتره اذیت نکنی و  که نمی تونی ور دل  تا آخر عمرت  کردی 

 .کنار بیایآبروت رو حتظ می کنه 

 .واقعا درک نمی کردم که چرا امیرحسین می خواست باهام ازدواج کنه

 چرا؟ -

 پوف کالفه ای کشید: چی چرا؟

 !نگاهم به تیویر خودم تو آینه افتادر چه قدر رنگم پریده بود

 چرا می خوای با من ازدواج کنی؟ -

تره بری بخوابی تا فردا شهههب بدون این که به سهههوالم جواب بده گتت: برای امشهههب دیگه کافیه، به

 .سرحال باشیر راجع به بقیه چیزها حضوری حرف می زنیم، شبت خوش

بوق ممتد اشگال تو سرم پیرید و من رو وادار به بستن چشم هام کرد، انگار ذهن من هم به این 

 .خالء احتیاج داشت که به ثانیه نکشیده خوابم برد
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بیدار شههدم و بعد از سههالم به سههمت حموم توی اتاقم صههبح با صههدای دلنشههین و گوش نواز مامانم 

 .راه افتادمر یه دوش پنج دقیقه ای کوتاه گرفتم و حوله پیچ جلوی آینه نشستم

شب خداحاف ی با دنیای مجردیم و ازدواج با استاد دانشگاهم بود ولی اصال ذره ای ذوق نداشتم، 

با باد سردش کردمر هم زمان یه تیکه کالفه سشوار رو به برق زدم و شروا به خشک کردن موهام 

از آهنگی که تو سههههرم در حال پخن بود رو پین خودم زیر لب زمزمه می کردم: تموم لح ه هام و 

 .گریه کردم

 ...تموم گریه هام نبود پیشم

تو دنیای خودم گم شده بودم که با پا گردنی ای که خوردم، ترسیده سشوار رو پرت کردم رو میز 

 .از جام بلند شدم لوازم آرایشم و

صهدای خنده ی نیلو لبخند کم رنگی رو لب هام نشهوند و تو یه تیهمیم آنی به سهمتن برگشهتم و 

، وقتی مومئن شهههدم کارش تالفی شهههده لپ هاش رو ول کردم و زبونم لپ هاش رو محکم کشهههیدم

 .رو تا ته براش در آوردم

 .تنیلو سری از روی تاسف تکون داد و صداش رو، رو سرش انداخ

 خاله؟ -

 خاله؟

 مامانم هل کرده وارد اتاق شد: چیه؟

 چی شده؟

لبخند دندون نمایی زدم که ابروهای مامانم از تعجب باال پرید و سههههههوالی نگاهمون کرد که نیلو به 

 .حرف اومد

 خاله خدایی این چه کاریه که شما می خواید انجام بدید؟ -

 .ف نیلو بودمدیگه من هم تعجب کرده بودم و منت ر ادامه ی حر 

 مگه ما چه کار کردیم که این جوری بهم ریختی خاله جان؟ -

 .نیلو چشم غره ای بهم رفت و جواب مامانم رو داد

 .خاله از من می شنوید بی خیال شوهر دادن ترنم بشید -

 مامانم اومد و رو به رومون دست به سینه وایستاد و پرسید: چرا آخه؟
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م، نیلو آب دهنن رو با سههههههر و صههههههدا قورت داد: خب عقل ندارهر با دیدن حالت گارد گیری مامان

 .نرفته برمی گرده

 .مامانم دست هاش رو آزاد کرد

 .بار آخرت باشه با چک برگشتی من این جوری حرف می زنی ها عزیزم -

لبخند رضایت شکل گرفته رو لب نیلو حرصم رو در آورده بود که مامانم یه چشمک ریز بهم زد و 

ا ابروهاش به نیلو اشههههاره کردهر باز لبخند خبیثم رو لب هام نشههههسههههت و هم زمان با نامحسههههوس ب

مامانم شهههروا به قلقلک دادن نیلو کردیم، نیلو این قدر التماس کرد و خندید تا روی فرش شهههین 

 .متری زرشکی رنگم پهن شد

 .به مامانم نگاه کردم که کف دستن رو جلو آورد: بزن قدش

و محکم به کف دسههههههت مامانم زدم که آخن در اومد: االن که فکر می کنم این بار بلند خندیدم 

 .حق با نیلور تو نرفته باز این جایی

 .بعد به نیلو کمک کرد تا از روی زمین بلند شه

تا ما می ریم پایین تو هم لباس بموش و بیا صههههههبحونه ات رو بخور تا بعد ببینیم شههههههب رو چه  -

 .رو ببری و قاطی مرغ ها شی جوری حاضرت کنیم که دل استادجان

 .دندون رو هم ساییدم و به سمت کمدم رفتم: از خداش هم باشه که می خوام زنن شم

 .نیلو و مامانم خندیدن و گتتن: فعال از خداشه چون اخالق های قشنگت رو ندیده

ن این بار خودم هم خندیدم و لباس مورد ن رم رو بیرون کشیدم و به سمتشون برگشتم و باهاشو

 .فرستادم ب*و*سبای بای کردم و 

 .پایین می بینمتون -

 .در رو آروم بستن و رفتن من هم لباس هام رو عوض کردم و بهشون ملحق شدم

 

بعد از خوردن صههبحونه با نیلو به اتاقم برگشههتم تا حاضههر شههم، نگاهم رو عقربه های سههاعت ثابت 

 !موندر چه مسابقه ای بینشون بود برای رسوندن شب

به چپ و راسههههت تکون دادم و لباس انتخابی نیلو رو بی چک و چونه از دسههههتن گرفتم و  سههههرم رو

 .پوشیدم

 ؟ترنم هیچ معلوم هست تو چته -
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کاش می تونسههتم بگم حاضههرم دنیا دنیا پول به پای نویسههنده ی سههرنوشههتم بریزم تا جامون عوض 

 !بشه

مه باز کنم و بگم که بند بند زندگیم کاش می تونستم ستره ی دلم رو برای نیلو که به عنوان خواهر 

رو با اجبار گره زدن، اجباری برای حتظ آبرویی که تو از بین رفتنن کوچیک ترین نقشههی نداشههتم 

 !ولی باید از خودم و آرزوهام بگذرم تا حت ن کنم

نتا عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم، لبخند کم رنگی رو، رو لب هام نشوندم و باز حتظ 

 .ردمماهر ک

 .باید تو موقعیتم قرار بگیری تا حالم و درک کنی نیلو -

 .وسایل آرایشم رو کنار زد و گوشه ی میز آرایشم نشست

 ؟مگه موقعیتت چیه -

دست هام رو تو هم قالب کردم: خب باالخره دارم وارد فیل جدیدی از زندگی ام می شم اون هم 

 .با استاد دانشگاهم که کلی خاطر خواه داره

 .دستن برو بابایی رو اشاره زدبا 

مشهههکل تو اینه که خودت رو دسهههت کم می گیری، اگه اون اسهههتاد دانشهههگاهه تو هم ترنم اکبری  -

 .دختر شاه پریون و آرزوی نیف بین تر پسرهای دانشگاهی

 .به دست هام انحنا دادم و کمی از بدنم دور نگهشون داشتم

 .شکست بدو بیا این هندونه ها رو بگیر که دستم -

 .از میز پایین پرید و اومد دستم رو گرفت و رو به روی آینه نشوند

هیا، حرف اضهههههافه نزنر بذار من یه ترنم بسهههههازم ازت که آب از لب و دهن اسهههههتاد راه بیتته و  -

 .بتهمه یه من ماست چه قدر کره می ده

ری دوست داره بی حرف رو صندلی کوچیک لوزی شکل استوانه ایم نشستم و گذاشتم نیلو هر کا

 .انجام بده

 .خب دیگه چشم هات رو باز کن و ببین که نیلو از لولو، هلو ساخته -

آراین مالیمم گیرایی  چشم غره ای بهن رفتم که با نشستن نگاهم تو آینه کامال پشیمون شدمر

 .خاصی داشت، به سمت نیلو برگشتم: یه دونه ای واسه نمونه ای

 .خم شد و تع یم کوتاهی کرد

 .من متعلق به همه ام -
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 .دهن باز کردم چیزی بگم که صدای مامانم مانع شد

 .بره ها بیاید پایین، آقای کریمی تشریف آوردن -

 .با تموم شدن جمله ی مامانم دلم هری ریخت و دست های نیلو رو ستت گرفتم

 ترنم حالت خوبه؟ -

 .سرم رو به نشونه ی نه باال انداختم

 د: از چی ترسیدی آخه؟نیلو دستم رو نوازش کر 

 ...این همون امیرحسینه که کلی اذیتن کردی و

 .حرفن رو قوع کردم

 .من از امیرحسین ترسی ندارم ولی می ترسم خانواده اش ازم خوششون نیاد -

 .دست هام رو ول کرد رو به روم وایستاد

 ترنم به خودت اعتماد داشته باش، خب؟ -

 .کم نداری پا الکی نترس تو از مالک های زیبایی هیچ چیزی رو

 .لبخند کج و کوله ای تحویلن دادم و با هم به سمت در اتاق راه افتادیم

 

پاهام توان حتظ تعادلم رو نداشههتن و من به زور سههعی داشههتم لرزشههشههون رو مختی کنم، به پایین 

 .پله ها رسیده بودیم که در خونه باز شد و امیرحسین داخل اومد

 .نت ر دیدن خانواده اش موندم ولی امیرحسین تنها اومده بودسرم رو باال گرفتم و م

با سقلمه ای که به پهلوم خورد نگاه از امیرحسین گرفتم و همراهشون به پذیرایی رفتم و کنار نیلو 

 .رو کاناپه ی دو نتره ای نشستم

 وای ترنم چه خوش سلیقه است، دیدی چه سبد گل قشنگی گرفته بود؟ -

 .جمع کنمسعی کردم حواسم رو 

 .نه، ندیدم -

 نیلو چشم درشت کرد: پا یک ساعت به چی زل زده بودی؟

 .نگاهم رو بین امیرحسین و بابام که مشگول صحبت کردن بودن گردوندم و جواب نیلو رو دادم

 چرا تنها اومده پا؟ -

 .ی آننیلو بی خیال شونه باال انداخت: البد مثل فیلم ها مادر و پدرش خارج از کشورن و بعد م
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پا رو پا انداختم و دست هما رو که داشت شربت تعارف می کرد رو رد کردم و قبل از این که جمع 

 .رو ترک کنه، صداش زدم

 هما؟ -

 .چند قدمی رو که رفته بود رو برگشت

 جانم خانم جان؟ -

 .سکوت به جمع حکم فرما شده بود که خودم شکستمن

 .خودم می آم دیگه تا صدات نزدیم نیا، برای چایی هم -

 .سرش رو پایین انداخت و چشم آرومی رو زمزمه کرد

من آدم زور گتتن به کسههههی نبودم ولی باید خودم رو یه جا خالی می کردم تا از اسههههترس و نگرانی 

خته نشههم، دسههت خودم نبود بی اراده نگاهم سههمت امیرحسههین که بگل دسههت بابام رو کاناپه ی 

 .د و باعج تالقی نگاهمون می شدتک نتره ای نشسته بود لیز می خور 

 .امیرحسین لیوان شربتن رو روی میز کنارش گذاشت و سرفه ای کرد تا صداش باز شه

 .آقای اکبری اگه اجازه بدید من و ترنم چند کلمه ای رو با هم صحبت کنیم -

 .ابروهای بابام تو هم گره خوردن و به ناچار اجازه داد

 .ترنم استاد رو راهنماییشون کن -

از جام بلند شههدم و مسههیر پله ها رو در پین گرفتم با رسههیدن به اتاقم در رو باز کردم و اجازه دادم 

 .اول امیرحسین وارد شهر رفت و روی تختم نشست

 .ابرو باال انداختم و رو به روش کنار کمد لباس هام وایستادم

 چرا تنها اومدی؟ -

 .ردسرش رو باال گرفت و مستقیم به چشم هام نگاه ک

َ َ اول اجازه می دن مرد سر صحبت رو باز کنه -  .اصوال

 .کالفه گوشه های کت خوش دوخت لیموییم رو که کمی باال رفته بود رو پایین کشیدم

 .حاشیه نرو، سوال من رو جواب بده -

 .دست هاش رو پشتن گذاشت و بهشون تکیه زد

 ...می خرم ولی ببین ترنم من برای ازدواج با تو شرط دارم، من آبروت رو -

 .وسط حرفن پریدم: کسی به این کار مجبورت نکرده که حاال واسه من شرط هم می ذاری

 .امیرحسین از جاش بلند شد و رو به روم قرار گرفت
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ببین ترنم بارها و بارها گتتم که خوشهههههم نمی آد کسهههههی وسهههههط حرفم بمره پا سهههههعی کن این  -

بعدش هم آره کسههههههی مجبورم نکرده ولی تو مجبوری اخالقت رو ترک کنی تا کالهمون تو هم نره، 

 .پا خوب به حرف هام گوش بده

 .دندون رو هم ساییدم و منت ر شدم تا ادامه بده

بعد از ازدواج با من فکر این که پین مامان و بابات زندگی کنی و من داماد سر خونه بشم رو از  -

 .انم زندگی می کنیسرت بیرون کن چون تو می آی خونه ی من و کنار من و مام

 .اخم هام رو تو هم کشیدم و سعی کرد تن صدام باال نره همون طور که برای امیرحسین نرفت

 پا چرا االن با مامانت نیومدی؟ -

 .تک دکمه ی کت مشکی رنگن رو بست و قدمی رو ازم فاصله گرفت

از ازدواج این چون مامان من مریضهههه و تحت مراقبت بیسهههت و چهار سهههاعته ی پرسهههتار که بعد  -

 .ومیته ی توعه

 .فاصله امون رو به کم ترین حالت ممکن رسوندم و سینه به سینه اش وایستادم

 چرا این قدر مومئنی که من تن به این ازدواج می دم؟ -

نگاهن رو روی تک تک اعضههههای صههههورتم چرخوند: چون تو مجبوری البته می تونی قبول نکنی و 

 .یجه ی صحبت هامون رو بمرسه جای جواب، رازت رو بهن بگممن هم به محض این که بابات نت

 .عیبانیتم به اوج خودش رسیده بود و کاری از دستم بر نمی اومد

 .پست فورت-

با حالت پیروزی ابرو باال انداخت بی حرف اتاق رو ترک کرد، چند تا نتا عمیق کشهههیدم و پشهههت 

 .سرش از اتاق خارج شدم

 

 .ه پایین بریم، از بگل دستن رد شدم و چشم غره ای بهن رفتمدم در منت ر بود تا با هم ب

 .با رسیدنمون به جمع، بابام از جاش بلند شد و به سمتمون اومد

 خب، نتیجه چی شد؟ -

سههرم رو پایین انداختم و سههعی کردم دهن باز نکنم چون تضههمینی نداشههت که زیر همه چیز نزنم 

بام نگاه کرد و گتت: ما حرف هامون رو زدیم و ولی به جام امیرحسهههین مسهههتقیم تو چشهههم های با

 .مشکلی با هم نداریم، اگه شما اجازه بدید من انگشتری رو که آوردم رو دست ترنم کنم

 .بابام مردونه بگلن کرد و ضربه ای به کتتن زد



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

224 

 

 .مبارک باشه، خوش بخت شید -

 .یدب*و*سامیرحسین از آغوش بابام بیرون اومد و دست هاش رو 

 .دم مثل چشم هام ازش مراقبت کنم و نذارم آب تو دلن تکون بخورهقول می  -

 .بابام دستن رو پا کشید

حرفت سنده پسر ولی یادت نره که ترنم تنها بره ی منه و من برای آرامشن هر چیزی رو نابود  -

 .می کنم

 !کاش واقعا همین طوری بود که بابام ادعا داشت ولی افسوس که همه اش ماهر سازی بود

امانم نزدیکم شد و آروم بگلم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: کی باورش می شه که تا این حد بزرگ م

 شده باشی که بخوای برای خودت زندگی تشکیل بدی؟

 .لبخندی به احساس ناب مادرانه اش زدم

 .من اگه صد سالمم بشه باز همون ترنم شیوون و شلخته ی خودت می مونم -

و رو به امیرحسهههین گتت: ببینم می تونی از این دختر شهههلخته ی ما یه من رو از خودش جدا کرد 

 استاد ماهر خونه داری بسازی یا نه؟

 امیرحسین مردونه خندید: این چه حرفیه؟

 .چشمکی بهم زد و ادامه داد: ترنم رو برای ریاست می برم نه خونه داری

 .چشم هام رو کمی تن  کردم که نگاه دزدید و رو به بابام کرد

اگر اجازه بدید من زن  بزنم به یکی از دوسهت هام که یه صهیگه ی محرمیت بخونه تا هم خیال  -

 .شما راحت تر باشه هم ما مرتکب گناه نشیم

چشهههم های بابام برق زد و اجازه رو به امیرحسهههین داد، امیرحسهههین هم زن  زد و بعد از صهههحبت 

 .های مقدماتی تماس رو روی بلندگو گذاشت

واده ی اکبری، این جوری که امیرحسههههههین جان گتتن گویا پدر عروس خانم راضههههههی سههههههالم خان -

 هستند، بله؟

 .بابام نگاهی به من و امیرحسین کرد و جواب داد

 .بله همین طوره -

 .برق شادی تو چشم همه جز من بود

 .عروس خانم، امیرحسین چهارده سکه ی تمام بهار آزادی رو مهریه اتون کرده -

 .انداختم و به امیرحسین نگاه کردمابرو باال 
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 .ولی من مهریه نمی خوام -

 .این بار برق تحسین مهمون چشم های مامانم شد

 .ولی حتما باید مهریه تعیین شه وگرنه عقدتون باطله -

 .نیلو با انگشت اشاره اش به سمت باال اشاره کرد که لبخند امید بخشی رو مهمون لب هام شد

 .به نیت یگانگی خداپا یه دونه اون هم  -

بین اون همه اسههترس این نگاه متتاوت و مملو از احسههاس امیرحسههین بود که آرامن بخن قلب 

َّزویَج ل مُوَکُ ُلی  .بی قرارم شد و بی اختیار زمزمه کردم: قَب لُت الت

با قوع تماس امیرحسین انگشتر تک نگین مریتی رو دستم کرد که صدای دست و خوش حالی 

 .مراه نیلو با صدای زن  آیتون یکی شدخانواده ام ه

 

نیلو از جاش بلند شههههد و به سههههمت آیتون رفت و در رو باز کرد، سههههوالی بهن نگاه کردم که گتت: 

 .فردین بود

آب دهنم رو به سههختی قورت دادم و نگاهم رو به امیرحسههین سههمردم که پوزخندی زد و فاصههله ی 

 .ی رو به دستم دادپنجه هام رو با پنجه هاش پر کرد و فشار ختیت

فردین داخل اومد و نگاهن رو تو سههالن گردوند و با دیدن امیرحسههین که کنارم نشههسههته بود کبود 

شد و به سمت بابا و مامانم رفت و بعد از حال و احوال پرسی کالفه دستی بین موهاش کشید و 

 .هن ثابت کنمرو به بابا گتت: عمو اگه اجازه بدید اومدم ترنم رو ببرم تا همه چیز رو ب

قبل از این که بابام حرفی بزنه امیرحسههین دهن باز کرد و با خون سههردی ذاتین فردین کبود شههده 

 .رو خواب قرار داد

 .دیگه الزم نیست، همه چیز تموم شد -

 .فردین به سمتمون برگشت و مستقیم تو چشم هام زل زد

 .ترنم تو برو حاضر شو تا من عمو رو راضی کنم -

 .دست امیرحسین جدا کردم و خواستم بلند شم که بازوم رو گرفت و مانع شد دستم رو از

 کجا به سالمتی؟ -

 !کاش اجازه می دادن تنهایی با فردین حرف بزنمر شاید قانع می شد

چیزی نگتتم و باز سههر جام نشههسههتم که فردین چند تا دکمه از لباسههن رو باز کردر گُر گرفته بود و 

 .ی داشت آروم باشه و نذاره باز حرمت ها شکسته شهاین قشن  معلوم بود، سع
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 یکی بگه این جا چه خبره؟ -

 این یارو کنار ترنم چی می خواد؟

 .بابام از جاش بلند شد و دستن رو روی شونه ی فردین گذاشت

 .احترام امیرحسین رو نگه دار، اون دیگه عضوی از ماست -

 .فردین ناباور نگاهن رو بینمون چرخوند

 از ماست؟عضوی  -

 .بابام سر تکون داد و گتت: آره، امیرحسین و ترنم ازدواج کردن

چشم های فردین کاسه ی خون شده بودن و گلوش خشک شده بود و جلوی صدای بم و مردونه 

 .اش رو گرفته بود

 شما چه کار کردید؟ -

 عشق من رو به کی دادید؟

 .زد و صداش رو آزاد کردبا مشتن ضربه های پی در پی ای رو به قتسه ای سینه اش 

 خدا لعنتتون کنه ترنمم رو به کی دادید؟ -

 .امیرحسین از جاش بلند شد و به سمت فردین یورش برد و یقه اش رو گرفت

بار آخرت باشهههه که اون میم مالکیتت رو برای ناموس من اسهههتتاده می کنیر دفعه ی بعدی این  -

 .نیارم قدر آروم نیستم و قول نمی دم که بالیی رو سرت

فردین انگار تازه عمق فاجعه رو درک کرده بود که اون هم یقه ی امیرحسین رو گرفت و تو صورتن 

 .فریاد زد

 .پات رو از زندگی ترنمم بکن بیرون تا قلمن نکردم -

 .استرس تمام وجودم رو در بر گرفته بودر ترس از لو رفتن رازم تو این دعوا داشتم

 .ین زد و عربده کشید: گتتم میم مالکیتت رو به زن من نرسبونامیرحسین با سر تو بینی فرد

 .فردین دستی زیر بینی اش کشید و با دیدن خون، مشتی رو حواله ی صورت امیرحسین کرد

قبل از این که اون روی من باال بیاد و داغ ترنم رو، رو دلت بذارم این مسههههخره بازی هات رو تموم  -

 .کن

 هل داد و فریاد زد: تو می خوای داغ زنم رو، رو دلم بذاری؟ امیرحسین، فردین رو به عقب

به آب و  از مادر زاده نشهههههههده اونی رو که بخواد ترنم رو از من بگیره، آخه ابله این قدر خودت رو 

 آتین می زنی برای چی؟
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 ...ترنم

 .با داد بابام امیرحسین دهن بست و جمله اش نیته موند

آدم هاش رو بشههههههکنید بهتره دمتون رو بذارید رو کولتون و از  اگه می خواید حرمت این خونه و -

 .این خونه بیرون برید

 .فردین نگاهی به امیرحسین انداخت و جلوی پاش تف انداخت و از خونه بیرون زد

امیرحسههین عیههبی چشههم هاش رو بسههت و نتا عمیقی کشههید تا آروم شهههر بعد چشههم هاش رو 

 .معذرت می خوام، نتونستم ادای بی غیرت ها رو در بیارمباز کرد و رو به همه گتت: من واقعا 

 .سری از روی تاسف براش تکون دادم و از جام بلند شدم و به سمت پله ها رفتم که صدام زد

 ترنم؟ -

 بدون برگشتن جوابن رو دادم: بله؟

 .برو حاضر شو بیرون بریم -

 .به سمتن برگشتم

 .ولی من حوصله ی بیرون اومدن رو ندارم -

 .امانم سر زنشگر نگاهم کردم

 .برو حاضر شو یه خرده دور بزنید و شام بخورید تا امیرحسین هم کمی آروم شه -

 .پام رو به نشونه ی اعتراض رو پله ها کوبیدم و رفتم تو اتاقم تا حاضر شم

 

 چند دقیقه بعد با سههت سههر تا پا مشههکی ام از اتاق بیرون اومدم و نگاهم رو توی سههالن گردوندم و

روی امیرحسین که کنار بابام وایستاده بود و با دقت به حرف هاش گوش سمرده بود متوقف کردم 

 .و به سمتن رفتم

 .من حاضرم -

 .نیم نگاهی بهم انداخت و با دیدن تیمم اخمی کرد و سرد گتت: برو تو ماشین بشین تا من بیام

 .باال انداخت و لب زد: من خودم می رمسوئیچ رو ازش گرفتم و به نیلو اشاره زدم که بلند شهر ابرو 

 .به سمتن رفتم و دستن رو گرفتم

 .حرف الکی نزن نیلو که اصال حوصله ی تنها بودن با این از خود راضی رو ندارم -

دسهههتن رو از تو دسهههتم بیرون کشهههید و در گوشهههم گتت: نگو که توقع داشهههتی مثل سهههیب زمینی 

 .ی دل خسته اش بیرون برهبشینه رو مبل و اجازه بده زنن با پسرعمو
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 .پوزخندی زدم: نه ولی اگه اجازه می دادن باهاش حرف بزنم این جوری نمی شد

 .نیلو دهن باز کرد جوابم رو بده که امیرحسین صدام زد

 ؟ترنم -

 .به پشت سرم نگاهی کردم

 بله؟ -

 اومد کنارم وایستاد: پا چرا نرفتی؟

 .با چشم و ابرو و به نیلو اشاره کردم

 .اومد به نیلو بگم که بیاد تا سر راهمون برسونیمن -

 .امیرحسین ابرو باال انداخت: خب پا شما هم بیاید خانم نیک روش

 .نیلو خجالت زده سرش رو پایین انداخت: نه، ممنون من به ترنم گتتم که مزاحمتون نمی شم

 چشم هام رو کمی تن  کردم و گتتم: مزاحم چیه؟

 این چه حرفیه که می زنی؟

 .راه بیتت بریم

 ...نیلو درمونده نگاهم کرد: آخه

 ...پریدم وسط حرفن و گتتم: اما و آخه و هزار

 .امیرحسین هم حرف من رو قوع کرد

 .ترنم وقتی دوست ندارن باهامون بیان پا اصرار بی مورد نکن -

رن  به هر دوشهههههون چشهههههم غره ای رفتم و با حالت قهر از خونه بیرون زدم و تو پرشهههههیای سهههههتید 

 .امیرحسین روی صندلی عقب نشستم و منت ر اومدنن شدم

به فاصههله ی چند دقیقه بعد اومد و سههوار ماشههین شههد و بی حرف به راه افتاد، وقتی کمی از خونه 

 .دور شدیم ماشین رو یه گوشه ی خیابون پارک کرد و کامل به سمتم برگشت

 .پاشو این مسخره بازی هات و تموم کن و بیا جلو بشین -

حرفن رو نشنیده گرفتم و خودم رو سرگرم گوشیم نشون دادم که گوشی رو از دستم کشید و من 

 .رو مجبور کرد تا بهن نگاه کنم

 ترنم بهت می گم پاشو بیا جلو بشین، نکنه فکر کردی من آژانسم ها؟ -

 .دندون رو هم ساییدم و برعکا لحن مملو از خون سردی اون من جوش آورده بودم

 .ی خواد بیام تو هم نمی تونی مجبورم کنیدلم نم -
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 .در ماشین رو باز کرد و پیاده شد و در عقب رو باز کرد و کنارم نشست

ترنم من همیشه این قدر آروم نیستم پا تا اون روی سگم رو ندیدی به حرفی که می زنم عمل  -

 .کن

رون دوختم که بازوم رو با دسههههتم برو بابایی رو اشههههاره زدم و نگاهم رو از شههههیشههههه ی ماشههههین به بی

 .گرفت: ترنم پاشو بیا جلو

 .بدون این که به سمتن برگردم کشیده گتتم: ن...می...آ...م

شاره و شستن چونه ام رو گرفت و سرم رو به سمت خودش برگردوند و تو چشم  با دو انگشت ا

م تمکین کنی، هام زل زد: دیگه نمی آم و نمی خوام نداریم چون االن من شهههههوهرتم و تو ومیتته از 

 .حاال هم تا ده می شمارم باید رو صندلی شاگرد ببینمت

 

 .بعد خودش رفت رو صندلی راننده نشست و شروا به بلند بلند شمردن کرد

 ...یک، دو، سه، چهار -

 .اصال دوست نداشتم به خواسته اش برسه ولی چاره ای جز انجام کاری که گتته بود هم نداشتم

 ...هشت، نه -

در ماشین رو باز کردم و کنارش رو صندلی شاگرد قرار گرفتمر اخم هام رو تو هم کشیدم، با حرس 

 .نگاه سرسری بهم انداخت و پوزخند زد

َ َ باید زور باال سرت باشه تا مثل بقیه عادی برخورد کنی؟ -  حتما

 .به در ماشین تیکه دادم و به سمتن برگشتم

 هیچ چیز عادی ای تو زندگیم وجود نداره؟چرا باید مثل بقیه عادی رفتار کنم وقتی  -

 .ماشین رو روشن کرد و حرصن رو سر پدال گاز خالی

جوری از ماشههین ها سههبقت می گرفت که چند باری رو نزدیک بود تیههادف کنیم و من برای اولین 

 بار تو عمرم اون جوری ترسیده بودم که سرش داد کشیدم: امیرحسین داری چه کار می کنی؟

 کشتنمون بدی؟ می خوای به

 اصال کجا داریم می ریم؟

 .دنده رو عوض کرد و کمی از سرعتن کم کرد

 .داریم می ریم قبرستون -

 .خیلی بهم برخورد به خاطر همین چند دفعه رو داشبورد زدم
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 .بزن کنار می خوام پیاده شم -

دسهههههت گیره ی در  ولی انگار نه انگار که گتته بودم بزن کنار چون هم چنان به راهن ادامه داد که

 .رو گرفتم و تهدیدوار گتتم: بزن کنار این لعنتی رو، من با تو بهشت هم نمی آم

 .قتل مرکرزی رو زد و سرعتن رو به بیست رسوند و سرش رو به سمتم برگردوند

 چیه؟ -

 بهت برخورد، نه؟

 .دست به سینه و طلب کار نگاهن کردم

کجا داریم می ریم می گی قبرسههتون، جالبه به  خیر سههرم تازه عروسههم اون وقت وقتی می پرسههم -

 .خدا

 .باز ماشین رو یه گوشه پارک کرد و این بار اون بود که به در ماشین تیکه زد

، بعد اون وقت برای چی سههههههر تا پا ا  پا باالخره یادت افتاد که تازه ازدواج کردی و نو عروسههههههی -

 مشکی پوشیدی، ها؟

داشتی مثل همه ی دخترها شاد باشم و لباس ستید تن کنم  متتکر نگاهن کردم: نگو که انت ار

 که بختم هم ستید باشه، داشتی؟

 سری از روی تاسف تکون داد: چرا نباید بموشی؟

 نکنه فکر کردی با ازدواج با من سیاه بخت شدی که ست مشکی پوشیدی، آره؟

نه ام رو با پشههت سههرم رو به نشههونه ی نه به چپ و راسههت تکون دادمر قوره ی اشههک سههمج رو گو

 .دست پا زدم

 .نه، سیاه پوشیدم چون دامنم پاک نیست، چون چیزی برای خوش حالی ندارم -

 .صدای ساییدن دندون هاش رو هم رو به وضوح شنیدم

 .ترنم بار آخرت باشه که این حرف رو زدیر من سر این موضوا حتی ذره ای شوخی ندارم -

 .دم، فقط حقیقت رو برای هر دوتامون یاد آوری کردمپوزخندی تحویلن دادم: من هم شوخی نکر 

مچ دسهههتم رو گرفت و بهم نزدیک شهههد و از بین دندون های قتل شهههده اش گتت: تو اگه راهت کج 

بود یا پات می لگزید نه االن نه هیچ وقت دیگه کنار من و تو زندگی من جایی نداشههههتی پا دیگه 

 .این چرت و پرت هات رو نشنوم

 .دستن در آوردم مچ دستم رو از
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نگتتم من توی زنههدگی ام لگزیههدم ولی تو هر چههه قههدرم تالش کنی نمی تونی حقیقههت من رو  -

 ...پنهون کنی، من حتی برای شب عروسی هم لباس ستید نمی گیرم چون

چند تا ضههربه به فرمون ماشههین زد و پشههت هم فریاد کشههید: سههاکت شههو، سههاکت شههو تا خته ات 

 .نکردم

کشیدم و آروم و بی صدا برای دخترانه های بر باد رفته ام اشک ریختمر افسوس  لبم رو به دندون

 .خوردم که نتونستم شوهرم رو آروم کنم و به جای زخم براش مرحم باشم

امیرحسین که کمی آروم شد به سمتم برگشت و با دیدن اشک هام خودش رو به سمتم کشید و 

 .ادبگلم کرد و اشک هام رو پاک کرد و دلداریم د

هین، گریه نکن خانمم، من این جام که تو بتونی سههههرت رو باال بگیری پا غیههههه ی هیری رو  -

 .نخور

 .از آغوش آرامن بخشن به سختی جدا شدم و لبخند تلخی رو مهمون لب هام کردم

 

امیرحسین چند بار به موهاش دست کشید و با یه نتا عمیق ماشین رو از پارک در آورد و به راه 

می بعد کنار یه رسهتوران سهنتی نگه داشهت و خواسهت از ماشهین پیاده شهه که دسهتن رو افتادر ک

 .گرفتم

 امیرحسین من سیرم، می شه بریم خونه؟ -

ابرو باال انداخت و خون سرد جوابم رو داد: نه نمی شه، اگه این جا راحت نیستی می رم ستارش 

 .می دم که خونه بخوریم

ال و پایین تکون دادمر از ماشههین پیاده شههد و در چوبی رسههتوران سههرم رو به نشههونه ی موافقت به با

رو باز کرد و به داخلن رفتر چند دقیقه بعد با سهههههههه تا غذا برگشهههههههت و پالسههههههتیک رو روی پام 

 .گذاشت

 پا چرا زیاد گرفتی؟ -

 .سوئیچ رو چرخوند و استارت زد

 مگه نگتتی خونه بخوریم؟ -

ه حرفن رو ادامه داد: خب خونه که تنها نیسههتیم، مامان سههرم رو به نشههونه ی تایید تکون دادم ک

 .من هم هست

 ابرو تو هم کشیدم: مگه قرار خونه ی تو بریم؟
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دسههتم رو گرفت و زیر دسههتن رو دنده گذاشههت، انگار جریان برق چند هزار ولتی بهم وصههل کرده 

 .بودن که اون جوری گر گرفتم و تمن های قلبم نامن م شد

 .ونه امونخونه ی من نه، خ -

 چرا باید دروغ بگم یا پنهون کاری کنم؟

ترس بدی تو تک تک سههلول هام رخنه کرده بوده، دسههتم رو از زیر دسههتن بیرون کشههیدم و گوشههه 

 .ی پالستیک روی پام رو توی دستم گرفتم و مراله اش کردم

 .غرق افکارم شده بودم که صدای امیرحسین نجاتم داد

 .ترنم نکن -

 به سمتن برگشتم: چی؟ به خودم اومدم و

ماشههین رو جلوی یه پارتمان سههه طبقه ی تازه سههاخت که به شههکل نمای عمارت های بزرگ تزئین 

 .شده بود و با نقلی بودنن تضاد جالبی رو ایجاد کرده بود پارک کرد

 از چی می ترسی؟ -

 .نگاه از آپارتمان گرفتم و سرم رو پایین انداختم

 .از تو و هم جنا هات -

 .اری رو زیر لب زمزمه کرداستگت

ترنم من درکت می کنم ولی ترسههههههت بی مورده، ما فقط قراره با هم شههههههام بخوریم و تو با مامانم  -

 .آشنا شی

 .باز هم مثل همیشه جلوش کم آروردم و اشک هام رو گونه هام تند تند سر خوردن

 .امیرحسین ازم ناراحت نشو، باور کن دست خودم نیست -

 .و گتت: سعی می کنم درکت کنم ولی تو هم باید باهام هم کاری کنی نتا عمیقی کشید

به چشههم های منت رش نگاه کردم و تو چاله های سههیاه رنگن گم شههدم و قلبم بی اراده مُهر تایید 

 .زد رو حرفن و باعج شد آروم و دلنشین صدام بزنه

 ترنم؟ -

 .نوقم تشر بزنمهر کاری کردم نتونستم نگاه از نگاهن بگیرم و به قلب بی م

 جانم؟ -

 .لبخند جذابی روی لب هاش شکل گرفت و چشکمی رو حواله ام کرد

 می ذاری برات از دکتر وقت بگیرم؟ -
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 نگاهم گن  شد و همون طور پرسیدم: دکتر چی؟

 اصال برای چی؟

 .به سمتم خم شد و در داشبورد رو باز کرد و مدارکن رو داخلن گذاشت

ته ات حرف بزنی اون هم پین یه آدم معتمد و کی از یه دکتر روانشناس تو نیاز داری که از گذش -

 قابل اعتماد تر؟

 

دستم رو مشت کردم و سعی کردم با فشاور آوردن به انگشت هام اون خاطره ی تلخ لعنتی رو از 

 .ذهنم دورش کنم

 .من می ترسم -

 ؟با دستن به خودش اشاره کرد: ترنم من کی ام

 .منگاهم رو روش گردوند

 .همسرمی -

َ َ باید پشتت به من گرم باشه  .سر تکون داد: خب پا قاعدتا

اون اتتهههاق تلخ خودش رو تو جهههای جهههای ذهنم جههها داده بود و بهههاعهههج درک نکردن حرف ههههای 

 .امیرحسین شده بود

 چی می خوای بگی؟ -

 .دستی به صورتن که با ته رین جذاب تر شده بود کشید

 .می گم نترس، من پشتتم -

ی گن شههههنیدن دوسههههت دارم از زبون طرف مقابلت می تونه شههههیرین ترین و دلنشههههین ترین همه م

حرف دنیا باشهههه ولی من با احسهههاسهههی که دارم این قانون نانوشهههته رو نقض کردم و بهم ثابت شهههد 

 .حمایت مردت از همه چی لذت بخن تره

 .لبخند شیرینی رو مهمون لب هام کردم

 .بگیرباشه، هر چی تو بگیر برام وقت  -

راحت شههدن خیالن خودش رو تو صههورتن نشههون داد و رن  از رخسههارش باز شههدر در ماشههین رو 

 .باز کرد و پیاده شد

 خانمم نمی خوای بیای؟ -
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گوشه ی لب قلوه ایم رو به دندون کشیدم و هول زده از ماشین پیاده شدمر برای جمع کردن خراب 

ه اش که با نگاه ام تالقی پیدا کرد، تا مگز کاریم سههههههعی کردم حواسههههههن رو پرت کنم ولی نگاه خیر 

 .استخونم رو سوزند و بدتر باعج دستماچگیم شد

 .ا هم، می گم چیزه -

 مردونه و بلند خندید و پرسید: چیزه؟

 .: آها، یادم اومدناخن شستم رو جویدم و با نگاه فراریم جوابن رو دادم

 .از جیبن در آورد و در رو باز کردبه سمت در کوچیک و خاکستری رن  خونه رفتر کلید رو 

 .بگو عزیزم، من گوشم با توعه -

یا زدم و گتتم: پا می شهههههههه از  یه خرده دو دل بودم حرفم رو بزنم یا نه که باالخره دلم رو به در

 آبتین برام وقت بگیری؟

 .به در باز خونه اشاره زد

 آبتین کیه دیگه؟ -

 .ا جوابن رو بدمبه داخل رفتم و منت ر شدم خودش هم بیاد ت

 .خب معلومه دیگه، روانشناسه -

 .دکمه ی آسانسور رو زد

 اون رو فهمیدم، می گم کیه؟ -

 .از کجا می شناسین

 .در آسانسور رو باز کردمر به داخل رفتم و خودم رو تو آینه اش برانداز کردم

 .هاش آشنا شدمیه دوست، اون روز که تو بیمارستان با تو و فردین دعوا کردم تو خیابون با -

پشهههتم وایسهههتاد و دو طرف کمرم رو گرفت، خیلی معذب بودم و حسهههابی گرمم شهههده بودر هوا برای 

 .نتا کشیدن کم آورده بودم

 به ن رت کسی که تو خیابون باهاش آشنا شدی قابل اعتماده؟ -

 .به سمتن چرخیدم و خودم رو از حیار دست هاش رها کردم

 .زه پلیا هم هستآره، پسر خیلی خوبی بودر تا -

ابرو باال انداخت و دیگه جوابم رو نداد، با هم از آسهههانسهههور خارج شهههدیم به سهههمت در چوبی رن  

خونه اش رفتیم، باز اسههههترس به سههههراغم اومده بود و داشههههتم تمن قلب می گرفتمر قبل از این که 

 .کلید رو تو قتل بندازه و بررخونه دستن رو گرفتم
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 ه و دوست نداشته باشه چی؟اگه مامانت من رو نمسند -

سههری تکون داد و در رو باز کرد در همون حال گتت: تو نگران نباش اگه مامانم تو رو نمی پسههندید 

 .هرگز این جا نبودی

 .خیالم تا حدی راحت شده بود ولی باز این دلیلی نشد که به امیرحسین چشم غره نرم

 

ردوندم، خواستم قدمی بردارم و بین تر سرک وارد خونه شدم و چشم هام رو دور تا دور پذیرایی گ

 .بکشم که امیرحسین صدام زد

 ترنم؟ -

 به سمتن برگشتم: جانم؟

تکیه اش رو از در برداشههت و با چشههم هاش به کتن هام اشههاره کرد، به سههمت جا کتشههی چوبی 

 .نزدیک در رفتم و کتن هام رو در آوردم

 .حاال می تونی به کارت برسی -

ت طرح برجسههههته ی زیبایی پوشههههیده شههههده بود و یه فرش دوازده متری کرم رن  کف خونه با موک

وسههههههط پذیرایی بودر دور تا دورش رو پشههههههتی هایی از طرح و رن  خود فرش احاطه کرده بودند، 

سرگرم بازرسی خونه بودم که صدای صحبت امیرحسین با شخیی متوجه ام ساخت و دست از 

و با دیدن دختر جوونی ابرو تو هم کشیدم و به طرفشون  کنجکاوی برداشتمر به سمتشون برگشتم

 .رفتم و منت ر نگاهشون کردم

 .قبل از این که امیرحسین حرفی بزنه دختره دستن رو به سمتم دراز کرد

 .سالم من کیمیام، پرستار خانم کریمی -

 .دستم رو تو دستن گذاشتم و لبخندی زدم

 .ستادمونمسالم خیلی خوش وقتم، من هم ترنم همسر ا -

 .خندید و گتت: حدس می زدم باید خوشگل و شیوون باشی که آقای کریمی رو به دام انداختی

دهن باز کردم بگم نه بابا این چه حرفیه که امیرحسههین پنجه هاش رو بین فضههای خالی پنجه هام 

 .ُسر داد و با گتتن یه ببخشید به کیمیا، دستم رو کشید به سمت آشمزخونه برد

 .از گرسنگی مردم تو رو نمی دونممن که  -

 .به میز گرد چهار نتره ی گوشه ی آشمزخونه تکیه دادم

 .من که گتتم گرسنه ام نیست -
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 .صندلی رو بیرون کشید و اشاره کرد که بشینم

 .من هم گتته بودم از تنهایی غذا خوردن بدم می آد پا بشین و همراهی ام کن -

رو هم کنارم گذاشههههت و یه پرس غذا از پالسههههتیک  به ناچار نشههههسههههتم که دیدم صههههندلی خودش

 .برداشت و جلومون گذاشت

 .بخور -

 .با اکراه به قاشق توی دستن و مرف غذا نگاه کردم و صندلی ام رو به عقب هل دادم

 .من گرسنه ام نیست -

 .قاشق رو از دستم گرفت و با قاشق خودش غذا توی دهنم گذاشت

ا رو می خوردم ولی بعدش ن رم عوض شهههههههد و به این نتیجه اولن با چندش و از روی اجبار غذ

رسههیدم که امشههب یکی از خوشههمزه ترین شههام های تمام عمرم رو در کنار همسههرم و با مشههارکتن 

 .خورده بودم

 .امیرحسین بسه من واقعا دیگه جا ندارم -

جاش بلند  باشه ای گتت و غذا رو به سمت خودش کشید و چند تا قاشق باقی مونده رو خوردر از

 .شد و کیمیا رو صدا زد

 .به چند لح ه نرسید که کیمیا اومد

 بله؟ -

 .غذات رو بخور بعد برو امشب ترنم هست

 چشم گرد کردم و به محض این که از آشمزخونه خارج شدیم گتتم: چی می گی تو برای خودت؟

 .انگشت اشاره اش رو روی بینی اش گذاشت

 چه خبرته؟ -

 نکنه تو مخالتتی داری؟ صدات رو بیار پایین،

 .دست به کمر زدم و شاکی گتتم: معلومه که مخالتم، من نمی تونم این جا بمونم

 .دستم رو کشید و داخل یه اتاق نُه متری برد

 برای چی مخالتی؟ -

 .دندون رو هم ساییدم: معلومه خب، من باید به خونه برگردمر تازه فردا صبح هم کالس دارم

 .توی اتاق رفت و کشویی رو بیرون کشیدبه سمت کمد دیواری 

 .بایدی وجود نداره تو زن منی و من می گم کجا باشی و چه کار کنی -
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 .با حرس پام رو به گوشه ی تخت تک نتره اش کوبیدم

 .ولی من این جا راحت نیستم، بعدش هم دلم نمی خواد کسی تو دانشگاه ما رو با هم ببینه -

 .و دست از عوض کردن لباس هاش کشید با شنیدن حرفم به سمتم برگشت

 چی گتتی؟ -

 چرا نباید ما رو با هم ببینن؟

خودم هم نتهمیدم چرا اون حرف رو زده بودم ولی االن دیگه راه برگشهههههتی نداشهههههتمر سهههههعی کردم 

 .موضوا رو عوض کنم

 تو چرا لباس تنت نیست؟ -

 .لباست رو بموش بعد صحبت می کنیم

 .شید و قدمی بهم نزدیک شدتی شرت مشکی توی دستن رو پو

 خب؟ -

 .به سمت در رفتم و خواستم از اتاق خارج شم که نذاشت

 چه کار می کنی؟ -

 .االن مامانت از دستم ناراحت می شه که به دیدنن نرفتم

 .کلید رو تو قتل در چرخوند و در رو قتل کرد

 .مامانم دیگه خوابیده، تو هم لباس هات رو عوض کن که بخوابیم -

 .عنای واقعی دوست داشتم خته اش کنمبه م

 ولی مامانت چی؟ -

 .خودش رو روی تخت پرت کرد و جوابم رو داد: صبح می بینین

 .بعد به کنارش روی تخت اشاره کرد

 .حتی فکرش رو هم نکن، من رو زمین می خوابم -

 .پشتن رو بهم کرد: پا از تو کمد دیواری برای خودت رخت خواب بردار

 .رو در آوردم و سعی کردم توی جای ستتم بخوابم مانتوم و شالم

 

صههبح با کمر درد بدی از خواب بیدار شههدم و تمام خاندان امیرحسههین رو مورد عنایت قرار دادم که 

نذاشههت به خونه برگردم، بلند شههدم و سههر جام نشههسههتم و نگاهم رو به سههاعت دیواری طرح کتاب 
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ته موند و هل زده از جام بلند شدمر تند تند سمت چمم چرخوندمر با دیدن ساعت خمیازه ام نی

 .مانتوم رو پوشیدم و دستم به سمت شال رفت که در اتاق باز شد و امیرحسین داخل اومد

 سالم، چرا داری حاضر می شی؟ -

 با چشم های گرد شده نگاهن کردم: سالم، تو چرا نرفتی هنوز؟

 .به سمتم اومد و بینی ام رو کشید

 .چون هنوز زوده -

 .از نگاهم رو به سمت ساعت چرخوندمر خود به خود اخم هام تو هم رفتب

 ساعت داره نه می شه، چه جوری می گی زوده؟ -

بعد از این که حسههههههابی خندید و من رو حرس داد گتت: می دونی تمام جذابیت دختر به خن  

 بودنشه، آخه عزیز دلم ندیدی از دیشب تا به حال ساعت همرنان داره نه می شه؟

از بی دقتی خودم بین تر حرصههم گرفت و سههعی کردم سههر امیرحسههین خالی کنم ولی تا خواسههتم 

 .به سمتن برگردم کمرم قتل کرد و نتونستم تعادلم رو حتظ کنم و با لگن زمین خوردم

 .امیرحسین که در حال انتجار بود کنارم زانو زد

 .فکر نمی کردم این قدر دست و پاچلتتی باشی -

فته بود و از طرفی دوست نداشتم امیرحسین راجع بهم این جوری فکر کنه، اشک خیلی دردم گر 

تو چشههم هام حلقه زد و با بگض گتتم: نخیرم دسههت و پا چلتتی نیسههتم، اصههال همه اش تقیههیره 

توعهر شهههوهرای مردم زنشهههون از برج بیسهههت طبقه میتتن مثل بت من نجاتشهههون می دن ولی تو 

 .خندیمثل ماست وایستادی به من می 

با شههههنیدن حرف هام خنده اش شههههدیدتر شههههد: خب عزیزم کم تر فیلم تخیلی ببین که توهم برت 

 نداره، اگه دست و پا چلتتی نیستی پا االن چرا رو زمین پهن شدی؟

 .با یاد آوری درد کمرم، دستم رو روش قرار دادم و اشک هام راهشون رو روی گونه ام پیدا کردن

 و پرسید: کمرت درد می کنه؟دستن رو روی دستم گذاشت 

گرمای دسههتن حا شههیرینی رو زیر پوسههتم دوند که به آنی دردم آروم شههد ولی کی گتته من حق 

 ندارم برای همسرم ناز کنم؟

 .آره، خیلی درد می کنه -

با احتیاط کمکم کرد تا روی تخت بشینمر بعد لباسم رو باال زد و با دست های مردونه اش شروا 

 .کرد، مسخ شده بودم و حالم حال آدم های مست شده بودبه ماساژ کمرم 
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 بهتری؟ -

ایراد داره که خودم رو به نشههیدن زدم و زیرکانه خواسههتم که باز نگران حالم بشههه و در گوشههم نجوا 

 کنه و بمرسه: بهتری؟

اون مردانه محبت تزریق کرد و من زنانه کلن رو سههههههر کشههههههیدم، هر کدوم تو حال هوای خودمون 

 .ه تقه ای به در اتاق خورد و قبل از این که اجازه ی تگییر حالت به ما بده، باز شدبودیم ک

 .آقای کریمی مادرتون بیدار شدن و منت ر دیدارتون هستن -

خجالت زده سههههههرم رو تا آخرین حد ممکن پایین انداختم تا با کیمیا چشههههههم تو چشههههههم نشههههههم، 

 .ت و محکم جواب کیمیا رو دادامیرحسین دست های حمایت گرش رو از روی کمرم برداش

 .شما صبحونه اشون رو حاضر کن و به اتاقشون ببر تا ما هم بیایم -

 .کیمیا چشمی گتت و خواست در اتاق در ببنده که امیرحسبن صداش زد

 بله آقای کریمی؟ -

 .امیرحسین از جاش بلند شد و به سمتن رفت و در رو کامل باز کرد

زن منه، پا یعنی من دیگه تنها نیسههههتم و تا بهت اجازه ندادم اونی که رو اون تخت نشههههسههههته  -

 .حق باز کردن در رو نداری

 .این بار کیمیا بود که سرش رو پایین انداخته بود: چشم، هر چی شما بگید

 .امیرحسین سری تکون داد: خوبه، می تونی بری

کردمر راستن حتی از  با رفتن کیمیا مثل فشن  از روی تخت پایین اومدم و به سمت شالم پرواز

 .چشم تو چشم شدن با امیرحسین هم فراری بودم

 .من پین مامانت می رم -

چه قدر خوب بود که درک کرد و پا پیرم نشهههد و گذاشهههت با خودم کنار بیام اگر چه من هم دم در 

 .منت رش موندم تا با هم به دیدار مامانن بریم

 

 .از اتاق بیرون اومد و دستم رو گرفت

 .که خانمم با مادر شوهرش آشنا شه بریم -

 .قلبم فکر از استرس منتجر شدن داشت ولی برخالف میلن لبخندی رو روی لب هام کاشتم

 .بریم -
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سههههههه قدم بین تر طی نکرده بودیم که به در اتاق مامانن رسههههههیدیم که درسههههههت رو به روی اتاق 

 .امیرحسین بود، دستن رو باال آورد و تقه ای به در زد

 .ی کریمی تشریف بیارید مادرتون منت رنآقا -

دسهههتگیره رو توی دسهههتن گرفت و در رو آروم باز کرد و اشهههاره کرد که به داخل برمر همون طور که 

سرم پایین بود وارد اتاق شدم و صبر کردم تا خودش هم بیاد، اومد و دستن رو پشتم قرار داد و 

 بگیر خانمم، تو دیگه خانم این خونه ای پا به جلو هدایتم کرد و آروم زمزمه کرد: سههههههرت رو باال

 .خجالت رو بذار کنار و ترنم قوی من رو نشون مامانم بده

واو به واو حرف هاش تو قلب و ذهنم حک شهههدن و خود به خود اعتماد به نتسهههم رو باز به دسهههت 

و طوفانی  آوردم و سهههرم رو باال گرفتم که ای کاش نمی گرفتم، تو اولین لح ه با دو تا چشهههم منت ر

چشههم تو چشههم شههدم و دیگه دلم نخواسههت بقیه ی اجزای بدنن رو که بی حا گوشههه، گوشههه ی 

تخت رو اشهههگال کرده بودند رو ببینمر باورش برام سهههخت نبود بلکه درد بود که ببینم اون صهههورت 

یدن و لبخند زدن رو هم نداره، بگضهههی به درشهههتی تو  ب*و*سهههمهربون و بی آالین حتی قدرت 

وی گلوم جا خشک کرده بود و قدرت فرو دادنن رو نداشتم، نگاه از نگاه منت رش گرفتم بیسبال ت

 .و خودم رو تو آغوش امیرحسین انداختم

 .کیمیا تنهامون بذار -

دسههت هاش رو دورم حلقه کرد و در گوشههم نجوا کرد: مگه قرار نبود خانم من قوی باشههه، پا چی 

 شد؟

 ایی گرفته نالیدم: چرا این جوری شدن؟به بلوز مردونه اش چن  زدم و با صد

انگار خاطره ی تلخی ذهنن رو در برگرفت که تکون ختیتی خورد و با مکج جوابم رو داد: همه 

ی که باعج از دسهههت دادن بابام و این حال مامانم شهههده و ب*و*سهههبود، کا ب*و*ساش مثل یه کا

 .همرنان ادامه داره

 !ور تو من رو داری و می تونی بهم تکیه کنیکاش می تونستم من هم کوه باشم و بگم غیه نخ

 !ولی افسوس و صد افسوس که من خودم دره ای عمیقم

به سههختی ازش جدا شههدم و با قدم های سههسههتم به سههمت تخت مامانن رفتم و کنارش زانو زدمر 

 .ه ای رو روش نشوندم*و*سبدست سردش رو گرفتم و باال آوردمر 

 دتون افتخار می کنه؟هیچ می دونستید که امیرحسین به وجو -

 .با چشم های به رن  شبن جای جای صورتم رو نگاه کرد و آروم پالک هاش رو روی هم گذاشت
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شته بودن و تند تند از هم سبقت می  قوره های اشکم بی اراده ی من روی گونه هام مسابقه گذا

 .گرفتن

قرار داد: ماه هنوز چشهههم هاش بسهههته بودن که امیرحسهههین کنارم نشهههسهههت و مامانن رو مخاطب 

 بانوی شرقی زیبای من چرا چشم هاش رو ازمون دریغ کرده؟

به صدم ثانیه نکشید که مامانن چشم هاش رو باز کردر امیرحسین خم شد و آروم پیشونین رو 

 .یدب*و*س

 .ماه من این همون عروس خوشگلیه که بهت قول حضورش رو داده بودم -

 .ضایت داد و خندیدنگاه مامانن بینمون چرخید و با چشم هاش ر 

ه ب*و*سفضا حسابی سنگین شده بود و نتا کم آورده بودمر باز دست چروکیده اش رو مهمونه 

ای کردم و بعد از گتتن یه با اجازه با دو از اتاق بیرون زدم، کمی بعد امیرحسههههین هم اومد و با هم 

میلی به صهههبحونه  از خونه خارج شهههدیم و به سهههمت دانشهههگاه راه افتادیم چرا که هیچ کدوم دیگه

 .نداشتیم

 

ماشههین رو توی پارکین  پارک کرد و از ماشههین پیاده شههدیمر شههونه به شههونه ی هم قدم هامون رو 

به رومون بود  که رو  با دیدن بهزاد  یده بودیم،  به جون خر ها رو  گاه خیلی  میزون کرده بودیم و ن

یدن گروه پسرهایی که بهزاد بین تر به امیرحسین چسبیدم که سرش رو به طرفم برگردوندر با د

 .هم عضوشون بود اخم در هم کشید و دستم رو گرفت

 ...امیرحسین من -

صههدای گوشههین حرفم رو نیههته گذاشههت، زیر سههایه ی درخت بید مجنون تنومندی وایسههتادیم و 

 .گوشین رو جواب داد

 .سالم، بگو -

- ... 

 .کمی ازم فاصله گرفت ولی همرنان صداش قابل شنیدن بود

 کجا پیداش کردین؟ -

- ... 

 .نگاهی بهم انداخت که خودم رو بی تتاوت نشون دادم

 .خوبه من تا چند دقیقه خودم رو می رسونم، فقط حواستون بهن باشه -
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- ... 

 .تماس رو قوع کرد و با گام هایی بلند به سمتم اومد

 .ترنم برام یه کار فوری پین اومده و باید برم -

 کاری؟ ابرو باال انداختم: چه

 .ازم فاصله گرفت: بعدا خودت می فهمی

َ َ کارش این  دور شههدنن رو تماشهها کردم و تمام سههعی ام رو به کار بردم تا به خودم بقبولنم که حتما

 .قدر مهم بوده که قید کالسن رو زد و رفت، شونه ای باال انداختم و به نیلو زن  زدم

 سالم، کجایی؟ -

 .صداش خوابالود بود برای اولین بار این نیلو بود که

سههالم سههر کالسههم، پاشههو تو هم بیا که االن اسههتاد کریمی بیاد و ببینه نیسههتی براش مهم نیسههت  -

 .زنشی یا مادرشی در هر صورت حالت رو می گیره

 .خندیدم و گتتم: بار آخرت باشد که راجع به شوی ما این گونه سخن می گوی ا ی از خدا بی خبر

 .یرید و من از تیور چال شکل گرفته روی گونه اش ضعف کردمصدای خنده اش تو گوشم پ

 .پاشو بیا بریم سلف که استاد قرار نیست بیاد -

 هین خته ای کشید و گتت: ترنم بنده خدا رو چه کارش کردی؟

 .خنده ام شدت گرفت: نیلو، بیا برات می گم

 .صداش رو ترسیده نشون داد

 ریم کتابخونه؟اگه بیام قول می دی نخوریم و به جاش ب -

 متعجب پرسیدم: کتابخونه؟

 برای چی؟

 امتحان داریم مگه؟

 .صداش رو پایین آورد

 .نه دیوونه جان اون جا سکوتن عالیه برای جبران کمبود خوابمون -

با دسهههتم جلوی دهنم رو گرفتم تا از این بین تر جلب توجه نکنمر کمی که آروم شهههدم جوابن رو 

، من رو بگو که فکر کردم می خوای درس بخونی نگو اسههههههتراحتگاه دادم: خدا خته ات نکنه دختر

 .گیر آوردی

 .سعی کرد بحج رو عوض کنه
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 کجایی؟ -

 .نگاهم رو به اطرافم دوختم: رو به روی دانشکده ی الهیات

باشهههه پا من دم در کتابخونه منت ر می مونم که یه بار در رو باز و بسهههته کنیم و باعج سهههلب  -

یزها نشیم باالخره هر چی باشه شاید یکی مثل ما خسته باشهر همیشه شعارم آرامن از دیگر عز 

 .این بوده که فرهن  سازی باید از خودمون شروا شه

هیچ جوره خنده ام بند بیا نبودر به ناچار تلتن رو قوع کردم و راهی سهههههههاختمون دانشههههههکده ی 

 .خودمون شدم

 

 .دم کتاب خونه رسیدم که دیدم نیلو منت رمه

 ی این چهار ساعت رو که با آقاتون کالس داریم رو می تونیم با خیال راحت بخوابیم دیگه؟یعن -

 .شونه باال انداختم

 .من چه می دونم ولی به کالس االنن که نمی رسه پا یه دو ساعتی رو می شه بخوابیم -

 .چشم هاش برق زد

 خوبه، ولی چی شده که قید کالسن رو زده؟ -

 .اون هم استاد کریمی

 .ری به نشونه ی تایید تکون دادم: آره واقعا برای خودم هم جای تعجبهس

سالن بزرگ کتاب خونه  دستن رو روی دست گیره ی در گذاشت و آروم در رو باز کردر با هم وارد 

شههدیم و قسههمت آخر کتاب خونه رو برای اسههتراحت انتخاب کردیم، چند تا صههندلی چوبی رو بهم 

رو زیر سههههههرمون گذاشههههههتیمر پلک هامون رو روی هم قرار دادیم و  چسههههههبوندیم و هر کدوم کیتمون

 .خوابیدیم

با احساس ویبره ی گوشیم که زیر سرم بود از خواب بیدار شدمر بدون دیدن اسم تماس گیرنده از 

 .سالن بیرون زدم و گوشی رو جواب دادم

 بله؟ -

 .صداش خیلی آروم بود و اصال نمی تونستم بشنوم که چی می گه

 .ت نمی آد بلند تر حرف بزنصدا -

 .ولی باز با حالت پچ پچ حرفن رو تکرار کرد

 .کالس هات که تموم شد یکی می آد دنبالت حتما با اون برگرد -
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 .کارهاش از درکم خارج بود

 چی داری می گی؟ -

 مگه خودت کجایی؟

 برای چی کسی رو می خوای بترستی دنبالم؟

 .نتسن رو عیبی فوت کرد

 .وضیح می دم تو فعال کاری که گتتم رو باید انجام بدیبعدا برات ت -

 .باز تخا و لجباز شدم و یادم رفت که االن امیرحسین شوهرمه

من هم هر وقت از کارهات سههههههر در آوردم به حرف هات گوش می دم، پا هیچ کا رو دنبالم  -

 .نترست من از پا خودم بر می آم

 .خواست چیزی بگه که یکی صداش زد

 .ن، آقا کارت دارهامیرحسی -

 .تو گوشی زمزمه وار گتت: بعدا زن  می زنم، فعال

 .گوشی رو قوع کرد و من رو با یه دنیا سوال تنها گذاشت

 چرا آروم حرف می زد؟

 کجا ول کرد رفت؟

 آقا کیه؟

 چرا اصرار داشت که با آدمی که می فرسته برگردم؟

 .امیرحسین رو گرفتم سر درد بدی گرفته بودم و دلم طاقت نداشت پا شماره ی

دسههتگاه مشههترک مورد ن ر خاموش می باشههد، تماس شههما از طریق پیام کوتاه به اطالا ایشههان  -

 .می رسد

باز تمن قلب گرفته بودم و رن  و روم پریده بودر برای بار دوم هم تماس گرفتم که دوباره با همون 

کیتم رو باز کردم و قرس صورتی  جمله رو به رو شدم، پریشون به داخل کتاب خونه برگشتمر زیپ

 .رنگم رو بدون آب خوردم بلکه کمی از بی قراریم کم شه

 

کالفه بودم و حتی فضای بزرگ سالن برام حا ختگی داشتر به سمت نیلو رفتم و آروم تکونن 

 .دادم

 .نیلو بلند شو بریم، بسه هر چه قدر خوابیدی -
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 .به بدنن کن و قوسی داد

 ساعت چنده؟ -

 .ه صتحه ی گوشیم انداختمنگاهی ب

 .نزدیک دوازده -

 .بلند شد و سر جاش نشست

 چرا دمگی؟ -

 .قلنج انگشت های دست هام رو شکوندم

َ َ بهت می گم -  .پاشو بریم بعدا

 .با هم از کتاب خونه بیرون اومدیم

 بگو چته دیگه؟ -

 .گوشه ی لبم رو گاز گرفتم تا جلوی چکیدن اشک هام رو بگیرم

 .خواب بودی امیرحسین زن  زد نیلو تو که -

 .تو صورتم دقیق شد

 خب، این مگه بده؟ -

 سرم رو به نشونه ی تایید تکون دادم که کالفه شد و شاکی پرسید: چین بده؟

 .دیگه نتونستم جلوی اشک هام رو بگیرم

 .این که مشکوک حرف می زد و بعدش هم هر چه قدر زن  زدم خاموش بود -

 .و سری به نشونه ی تاسف برام تکون داداخم هاش رو تو هم کشید 

 .البد شارژ باطریه گوشین تموم شده -

 .حا کردم درد و دل کردن باهاش بی فایده است پا خودم رو قانع شده جلوه دادم

 .حق با توعهر من باید برم -

 .بازوم رو گرفت

 کجا؟ -

 .بازوم رو از دستن آزاد کردم

 .خونه -

 .عیبی شد

 ست چته؟ترنم هیچ معلوم ه -
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 .اگه بری عین شین واحدت رو حذف می شیر غیبت هات از سه جلسه هم گذشته

 .با انگشت شست و اشاره ام روی چشم های دردناکم رو فشار دادم

 .باشه پا بیا بریم تا استاد نبی حضور غیاب نکرده و الکی غیبت نخوردیم -

یر امیرحسهین بود که چیزی از اسهتادها برای خودشهون با جدیت درس می دادن ولی من فکرم درگ

درس ها نتهمیدم و با تموم شهههدن زمان کالس آخر سهههرسهههری با نیلو خداحاف ی کردمر با عجله از 

سههاختمون دانشههکده بیرون زدم، تند تند قدم می زدم که ماشههینی با شههیشههه هایی دودی جلوم رو 

 .یاده شدگرفتر خیلی ترسیده بودم و سعی کردم فرار کنم که راننده از ماشینن پ

َ َ سوار شید -  .خانم اکبری لوتا

 .سرم رو به چپ و راست تکون دادمر چند قدمی رو به عقب رفتم

 .نه، نه -

با اون هیکل درشهههتن به سهههمتم اومد ولی قبل از این که بهم حمله کنه ماشهههین امیرحسهههین کنار 

 .ماشینن پارک شد و فریاد بلندش لرزه به تن مرد انداخت

 .رداریوش بکن کنا -

 .مرد به سمت امیرحسین برگشت و سری به نشونه ی تایید تکون داد

 .من گتتم برسونن خونه نه این که بترسونین و بهن دست بزنی -

با قدم های بلند به سههمت امیرحسههین رفت و با اون صههدای دو رگه اش گتت: من هم همین قیههد 

 .رو داشتم ولی متاستانه خانم ترسیدن و خواستن فرار کنن

حسههههین نگاهی به من لرزون انداخت و کنار پای طرف تف انداخت و با لحن بدی گتت: زودتر امیر 

از جلوی چشههههههم هام محو شههههههو تا محوت نکردم، به درد الی جرز دیوار هم نمی خوری فقط هیکل 

 .گنده کردی

مرد با عجله به سهههمت ماشهههینن رفت و سهههوار شهههدر چند ثانیه بعد دیگه ازش اثری نبود، من هم 

 .طاقت روی پاهام موندن رو نداشتم و با زانو زمین خوردمدیگه 

امیرحسههین خودش رو بهم رسههوند و خواسههت بهم کمک کنه تا از جام بلند شههمر دسههتن رو پا 

 !زدم و با ناله گتتم: به من دست نزن

 .بی توجه به من بازوم رو گرفت و از روی زمین بلندم کرد

 گتتم به من دست نزن، اصال تو کی هستی؟ -

 تو زندگی من چی می خوای؟
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 .من رو به سمت ماشینن برد و روی صندلی شاگرد نشوند

 .به من اعتماد کن -

 .پوزخندی زدم، خودش هم کنارم روی صندلی راننده نشست و ماشین رو روشن کرد

 

 به چی باید اعتماد کنم؟ -

 .اژ داددستن رو روی لبه ی شیشه گذاشت با انگشت شست و اشاره اش گیجگاهن رو ماس

 .به من چون شوهرتم و کاری نمی کنم که بهت آسیب برسه -

 .عیبی کمربندم رو باز کردم

 .مثل این که یادت رفته همین چند دقیقه پین یه غول بیابونی داشت بهم حمله می کرد -

 .دنده رو عوض کردر نگاهن رو به جاده دوخت

 .داریوش بهت آسیبی نمی رسوند -

 .هنم رو در بر گرفته بودندهزارتا سوال بی جواب ذ

تویی که دیدی به سمتم حمله کرده بود این رو نگو، نگو که خوب می دونی چه قدر از هم جنا  -

 .هات می ترسمر حتی به سختی به خودت هم اعتماد کردم

 .خواست دستم رو بگیره که دستم رو جمع کردم

اه معمولی باید زیر دسهههههت امیرحسهههههین من درکت نمی کنم، نمی فهمم چرا یه اسهههههتاد دانشهههههگ -

 داشته باشه؟

 اصال آقا کیه؟

 لعنتی تو چه کاره ای؟

کاش می شههههههد بقیه حرف هام رو هم بگم! بگم که بتم سههههههاختگیه و کی گتته من مقاوم ترین زن 

 جهانم؟

 !من مقاومتم مثل بادکنک پر از هواست. من با یه اشاره می ترکم و از بین می رم

دنیایی از حرف ها و سههههههوال های نگتته تنها گذاشههههههته بودر من هم سههههههکوت کرده بود و من رو با 

نخواستم از این بین تر پیشن خرد بشم پا چسبیدم به در ماشین و سکوت کردم، یه لح ه 

 مسیر برام ناآشنا اومد که طلب کار پرسیدم: کجا داریم می ریم؟

 .تک کلمه ای جوابم رو داد

 .خونه -
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 .امن در کنار خانواده ام بودن رو می خواستعیبی بودم، دلم اتاق خودم و آر 

 .من با تو جایی نمی آم، من رو به خونه ببر -

 .ماشین رو یه گوشه پارک کرد و به سمتم برگشت

ببین ترنم من امروز یه عالمه کار انجام دادم و با هزارتا آدم زبون نتهم سر و کله زدم، از اون بدتر  -

یلی فکر نکنم دیگه به کارم ادامه بدم پا بذار آروم باشههههههم و اینه که با حرف های امروز آقای خل

 .همه چیز رو سر تو خالی نکنم

 .بگض نشسته ی توی گلوم هیچ جوره پایین برو نبود

 .من کارای به این حرف ها ندارم، من رو ببر خونهر دلم واسه خانواده ام تن  شده -

 .ی آروم تر شده بودچند تا نتا عمیق کشید، کم سرش رو روی فرمون گذاشتر

باشه می برمت خونه تون ولی فقط بگو پا من چه نسبتی باهات دارم که می خوای بری پین  -

 خانواده ات؟

سوال سختی پرسیده بود و من اصال مایل به جواب دادن نبودمر سکوت کردم که ماشین رو روشن 

 .کرد و با دیدن اولین دور برگردون دور زد

چیز بود، فقط به ن رم من خیلی بیراره ام که توی بره رو برای مسیر  سکوتت خودش گواه همه -

 .سختم انتخاب کردم

دوست نداشتم از دستم ناراحت باشه چرا که اصال من ورم از سکوت اونی نبود که برداشت کرده 

بود من فقط نمی خواستم قبل از اون اعتراف به دوست داشتن و وابستگی بهن کنم، دم در نگه 

 .داشت

 .ممنونم، مراقب خودت باش -

نگاه ازم گرفت و مسهتقیم به رو به روش خیره شهدر دسهتم رو روی دسهتگیره گذاشهتم که به سهمتم 

 .برگشت

 .خداحافظ، زودتر پیاده شو که بدجوری خسته ام و خوابم می آد -

حرفم تا نوک زبونم اومده بود و من از گتتنن شههههههک داشههههههتم ولی با این حال گتتمن: خب بیا 

 .ین جا بمون، راستن نگرانتم که می خوای با این خستگی رانندگی کنیهم

پوزخندی زد و به در اشههاره کرد به محض پیاده شههدنم پاش رو روی پدال گاز گذاشههت و به ثانیه ای 

محو شههههههدر پین خودم غر زدم: حداقل می موندی من برم داخل بعد مثل چی سههههههرت رو بندازی 

 .پایین و بری
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دا وارد اتاقم شهههههدم و بعد از تعویض لباس هام گوشهههههیم رو خاموش کردمر به آروم و بی سهههههر و صههههه

 .سمت تختم رفتم و خودم رو به آغوش شیرین خواب سمردم

 

 .با احساس نوازش صورتم به سختی چشم هام رو باز کردم

 .سالم خانمم، صبح به خیر -

 .چشم هام رو مالیدم و سر جام نشستم

 سالم، این جا چه کار می کنی؟ -

نگاهن رو به موهای بهم ریخته ام دوخت و با لبخند گتت: راسهههتن دیشهههب عیهههبی بودم و تند 

 .رفتم این شد که اومدم دنبالت تا ببرمت دانشگاه و از دلت در بیارم

 .به سمت میز آرایشم رفتم و شروا به شونه ی موهام کردم

 .اومدنت الکیه -

 .از رو تخت بلند شد و به سمتم اومد

 ه؟چرا الکی -

 .شونه رو روی میز انداختم و به سمتن برگشتم

 مگه تو نگتتی با حرف های دیروز آقای خلیلی دیگه ممکنه به کارت ادامه ندی؟ -

 .سرش رو به نشونه ی تایید تکون داد

 خب؟ -

 .رو صندلی میز آرایشم نشستم

 .خب این که من هم با آقای خلیلی حرف می زنم و از تحییل استعتا می دم -

 .سمت در اتاق رفت و قتلن کردبه 

 .تو همرین کاری رو نمی کنی -

 .با کلیما موهام رو باالی سرم جمع کردم: می تونی امتحان کنی

 .با قدم های بلند به سمتم اومد و رخ به رخم ایستاد

 .ترنم با من لج نکن که بد می بینی ها -

اخل اتاقم رفتم و دست و صورتم برو بابایی رو با دستم اشاره زدم، به سمت سرویا بهداشتی د

 .رو شستمر بیرون اومدم و مشگول آراین شدم

 کجا می خوای بری؟ -



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

250 

 

 .تک کلمه ای جوابن رو دادم: دانشگاه

 .رژ لب رو از دستم کشید و درش رو محکم بست

الزم نکرده این رن  رو بزنی، بعدش هم تو که تا یک کالس نداری پا برای چی االن حاضههر می  -

 شی؟

 .رژ دیگه انتخاب کردم: می رم برای استعتا دادنیه 

 .عیبی شده بود و این رو می شد از قرمز شدن گوش هاش فهمید

 .تو خیلی بی جا می کنی -

 .رژم رو نیته کاره رها کردم و از جام بلند شدم

 .حد خودت رو بدون امیرحسین، با من درست حرف بزن -

 .قدمی رو به سمتم اومد

 .نم ولی مثل این که تو یادت رفته که االن اختیار دارت منممن حدم رو می دو -

 .وقیحانه تو چشم هاش زل زدم

َ َ که وجودت به دو خط عربی بنده که هیچ جا هم ثبت نشده -  .فعال

بهن بد جوری برخورده بود که با صههههههدای دو رگه شههههههده اش گتت: پا الزمه بدونی که با بابات 

 .نه زندگیمون می ریمحرف زدم و تا آخر همین هتته سر خو

باورم نمی شد که بدون مشورت با من برای خودشون بریدن و دوختن به من می گن بموش، زبونم 

 .بی جا چرخید و اونی رو که نباید می گتتم رو گتتم: ولی من نمی خوام

برای اولین بار امیرحسههههین سههههرم داد کشههههید و از شههههدت عیههههبانیت مشههههتن رو توی آینه ی میز 

 .د و با هر قدمی که من به عقب می رفتم اون به جلو می اومدآرایشم کوبی

 .اگه جرات داری یه بار دیگه حرفت رو تکرار کن -

باز اشههک هام با عجله از چشههمم راه گرفته بودن و اما نگاه تار من روی دسههت زخمیه امیرحسههین 

 .بود

 .امیرحسین آروم باش، اصال هر چی تو بگیر فقط آروم باش -

 .موهام فرو کرد و نتا عمیقی کشیدسرش رو توی 

 .هیا، گریه نکن -

 ولی مگه می تونستم جلوی اشک هام رو بگیرم؟
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دلم برای یه ذره آرامن دل دل می کرد که خودم رو توی آغوشههههههن انداختم و هق هق گریه ام رو 

توی سینه ی پهن مردونه اش خته کردمر خواست دستن رو روی کمرم بذاره که دردش مانع شد، 

 .بگلن بیرون اومدم و ترسیده به دستن که غرق خون بود نگاه کردم از

 .باید به بیمارستان بریم -

 با اون یکی دستن اشک هام رو پا زد: ببینم مموشک بلدی پانسمان کنی؟

 .لبخند ریزی رو لب هام به خاطر صتت دوست داشتنی ای که بهم داده بودر شکل گرفت

 .آره ولی حتما باید بریم دکتر -

سههههر تکون داد و روی کاناپه ی گوشههههه ی اتاقم نشههههسههههت و منت ر آوردن جعبه ی کمک های اولیه 

 .شد

 .ترنم مراقب باش زمین پر از شیشه خرده است -

 .قلبم از توجهن گرم شد و گونه هام گل انداخت

 .نترس صندل پامه -

 

زشههن زیاد بود که جعبه رو روی پام گذاشههتم و دسههتن رو با بتادین ضههد عتونی کردم، درد و سههو

 .پشت هم نتا عمیق می کشید

 .ترنم بسه، ببندش -

بی حرف دستن رو پانسمان کردم و با دو خودم رو به دست شویی رسوندم و پشت هم عق زدمر 

 .امیرحسین اومده بود پشت در دستشویی و تند تند در می زد

 ترنم خوبی؟ -

 .صورتم رو با آب سرد شستم و بی حال بیرون اومدم

 .وبم ولی فکر کنم فشارم افتادهخ -

 .دستم رو گرفت و کمکم کرد تا روی تخت دراز بکشم

 به خون حساسی؟ -

 .چشم هام رو به نشونه ی تایید بستم

 .یدب*و*سپیشونیم رو 

 .بمون برم برات یه چیزی بگیرم زود می آم -

 .از کنارم بلند شد که دستن رو گرفتم
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 .شن با هم صبخونه می خوریمنمی خواد، بذار مامان این ها بیدار  -

 لبخندی زد و پرسید: ترنم می آی بریم حلیم بگیرم؟

 .تو بدنم ذره ای انرژی وجود نداشت ولی نیاز داشتم که در کنارش باشم

 .آره، االن حاضر می شم -

 .مانتوم رو از پشت در آورد و به دستم داد

 ترنم؟ -

 .از رو تخت بلند شدم و مانتوم رو پوشیدم

 ؟جانم -

 .سرش رو پایین انداخت

 می شه آراین نکنی؟ -

 .آخه این جوری چشم هات خیلی قشن  تره

حتی اگه ازم نمی خواست هم حوصله ی آراین کردن نداشتم ولی این که ازم خواست به نتع من 

 .شد

 .چشم، حاال می شه تشریف ببرید بیرون تا من شلوارم رو عوض کنم -

تاق بیرون رفت، من هم تند تند لباس هام رو عوض کردم و گوشههههههیم رو  سههههههری تکون داد و از ا

 .برداشتم و از اتاق بیرون زدم

کنارش توی ماشههین نشههسههتم و سههرم رو به شههیشههه تکیه دادم و غرق زیبایی آهن  پخن شههده از 

 .دستگاه پخن شدم

 (فرزاد فرخ، هوای تو)

 .به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرسه زدم

 .شبی که به چشای تو زل می زدممن و برد به همان 

 .من به دنیای تو با این احساس ناب عادت کردم، عادت کردم

 .بعد از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم

 .آه که نبودت به من آتن جان زد

 .سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد

 .من شدم آن کا که روم پی مستی قلب مرا تو شکستی

 .م گذاشت و با آهن  تکرار کرددستن رو روی زانو
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 .دل به تو دادم که غمم برهانی -

 .از این ابراز عالقه ی غیر مستقیمن پر شدم از یه احساس ناب که شاید بشه صداش زد عشق

 .دستم رو روی دستن گذاشتم و باهاش هم خونی کردم

 .نشوی تو همان کا که به درد بکشانی -

 .وجودش رو با تمام وجودم بوییدمچشم هاش رو روی هم گذاشت و من عور 

 

میز صبحونه رو با کمک هم چیدیم و من از شدت تنبلی به جای این که از پله ها برم باال و مامان 

 .این ها رو صدا بزنم، رو پله ی اول ایستادم و صدام رو پا سرم انداختم

 .مامان، صبحونه حاضرهر بیاید -

ماسهههاژ داد و زیر گوشهههم زمزمه کرد: یه وقت خسهههته امیرحسهههین پشهههتم قرار گرفت و شهههونه هام رو 

 نشه خانمم؟

 .مور مورم شده بود و مجبور به گذاشتن سرم روی شونه ام بودم

 .لبخندم رو با گاز گرفتن لبم قورت دادم و باز از همون جا صداشون کردم

 مامان؟ -

 .بیاید دیگه من که از گشنگی مردم

 .آشتته باالی پله ها پیداش شد در اتاقشون صدا داد و مامانم با ماهری

 چه خبرته اون صدای خروسیت رو، رو سرت انداختی؟ -

 .لبخند دندون نمایی زدم و به سمت امیرحسین برگشتم

 .عزیزم بیا ما بریم تا مامان این ها هم بیان -

ولی قبل از این که قدمی برداریم این صههههدای متعجب مامانم بود که امیرحسههههین رو مخاطب قرار 

 .داد

 شما این جا چه کار می کنی؟ -

 .ا  راستی سالم، خوش اومدید

َ َ اون جوری حرف نمی زد  .حدسم درست بود که مامانم، امیرحسین رو ندیده بود وگرنه عمرا

 .امیرحسین با نگاهن نگاه شیوونم رو شکار کرد و به سمت مامانم برگشت

 .رمسالم ممنون، اومدم حرف های دیشب رو از دل ترنم در بیا -

 .مامانم چند پله ای رو پایین اومد
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 ...با این حساب در رو ترنم باز نکرده پا چه جوری -

 .امیرحسین سرش رو پایین انداخت

 .راستن نخواستم مزاحم آرامشتون شم و از رو دیوار خدمتتون رسیدم -

 .دخنده ام گرفته بود ولی نگاه مامانم همرنان متعجب بود که لبخند نیته و نیمه ای ز 

 .در هر صورت قدمتون سر چشم، من برم وحید رو بیدار کنم -

بعد پله هایی رو که اومده بود رو به باال برگشههههههت و چند دقیقه بعد همه دور میز صههههههبحونه جمع 

 .بودیم که بابام امیرحسین رو مخاطب قرار داد

 .از فردا با ترنم برید دنبال کارهاتون که پنج شنبه مراسم رو برگزار کنیم -

 .قاشق از دستم افتاد که نگاه توبیخگر بابام رو به همراه آورد

 .ببخشید -

 .امیرحسین دستن رو روی دست لرزونم گذاشت

 .چشم، فردا می آم دنبال ترنم تا اول بریم آزماین و بعد هم خرید -

باورم نمی شهههد این قضهههیه تا این حد جدی باشههههر از طرفی هم امیرحسهههین، فردین نبود که بخوام 

هونه ی الکی بیارم و زیر بار نرم پا به ناچار لبخندی به نگاه موشههههههکافانه ی بابام زدم و رن  ب

 .پریده ی مامانم رو برگردوندم

 .به زور دو تا قاشق دیگه حلیم خوردم و از جام بلند شدم

 .من می رم درس بخونم، چند ساعت دیگه امتحان دارم -

 .امیرحسین سر تکون داد

 .رسمشکلی داشتی بم -

حرفن رو نشههههنیده گرفتم و خودم رو به اتاقم رسههههوندمر هندزفری گذاشههههتم و خودم رو روی تختم 

 .انداختم و سرم رو توی بالشم فرو کردم و هق هقم رو خته کردم

 

گوشهههه ی تختم پایین رفتر دسهههتی مردونه روی کمرم قرار گرفت و آروم موهام رو نوازش کرد و کنار 

 .در آوردزد و هندزفری رو از گوشم 

 ترنم؟ -

حضهههورش رو نادیده گرفتم و تو همون حالت موندم، کنارم روی تخت خوابید و من رو تو آغوشههههن 

 .کشید
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 مگه نگتتی امتحان داری؟ -

 .دستن که روی شکمم بود رو کنار زدم و سرجام نشستم

 .امیرحسین من آمادگین رو ندارم -

 .اخم کرد

 .ین خونه به خونه ی دیگه ای می ری، همینآمادگی نمی خواد که تو فقط داری از ا -

 .باز تخا و لج باز شدم

 .همین جا به جایی آمادگی می خواد که من ندارم -

 .امیرحسین هم بلند شد و سر جاش نشست

 .ترنم با من بحج نکن چون بی فایده است -

 شاکی دست به سینه شدم: چرا بی فایده است؟

 .نگاهن رو روی ساعت مری اش گردوند

 .چون این فقط تیمیم من نیست، حاال هم پاشو برو کتابت رو بیار با هم درس کار کنیم -

 .لج کردم و باز خودم رو روی تخت انداختم

 .نمی خواد خودم قبال خوندم، بلدم -

 .نزدیکم شد و دست هاش رو دو طرف بالشمم گذاشت

ن نمره ی مهم پایانی ولی اسهههتاد حیدری می گتت اگه کسهههی این امتحانن رو خراب کنه چندی -

 .رو از دست داده پا پاشو کتاب هات رو بیار

 .فاصله امون کم بود و نتا هاش تو صورتم پخن می شد و پوست صورتم رو می سوزوند

 .نمی خوام، خوابم می آد -

 .نگاهن رو روی تک تک اجزای صورتم گردوند و روی لب هام ثابت موند

 .باید تو بگل من بخوابیپا الزمه بگم یا درس می خونیم یا  -

 .چشم درشت کردم و خواستم بلند شم که با دستن رو تخت هولم داد

 کدوم؟ -

 .آب دهنم رو به سختی قورت دادم: اگه بذاری می خوام جزوه هام رو بیارم

 .لبخند شیونت آمیزی رو لب هاش نقن بست و کنار کشید

 .ریرم ولو کردمر منت رش موندمبا عجله از روی تخت بلند شدم و وسایلم رو روی میز تح

 .اون جا که فقط یه صندلی هست پا این جا بیارشون -
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 .زیر لب غر زدم و وسایلم رو جمع کردمر به سمت تخت رفتم و روی تخت انداختمشون

 .خوبه، بشین که یه ساعت بین تر وقت نداریم -

 .به ناچار کنارش نشستم

 خب کدوم قسمت رو اشکال داری؟ -

بهن رفتم و صههههتحه ی مورد ن رم رو باز کردم، قبل از این که درس رو شههههروا کنه  چشههههم غره ای

 .چونه ام رو با خودکار توی دستن باال آوردر مستقیم توی چشم هام نگاه کرد

اینی پا الکی برای من پشههت چشههم نازک نکن، ترنم تو زن منی و من حق دارم که بخوام کنارم  -

َ َ به خاطر شرایط خاس توعه پا توقع دارم که تو هم  هم که می بینی من خود داری می کنم صرفا

 .باهام راه بیای و بذاری با هم این مشکلت رو رفع کنیم

قوره ی اشههههههکم روی صههههههتحه ی باز جزوه ام چکید و من زبون به دهن گرفتم و نگاه از نگاهن 

 .دزدیدم

ا درس رو شروا کنیمر صورتم رو شستم و به پیشن برگشتم، دو پاشو صورتت رو یه آب بزن ت -

 .تایی غرق درس شده بودیم که گوشین زن  خورد

شههههیرجه زدم و گوشههههین رو از روی عسههههلی کنار تخت برداشههههتم ولی با دیدن اسههههم تماس گیرنده 

 .شاکی گوشی رو به سمتن گرفتم

 .بگیر داریوشه -

 .وی تخت بلند شدابرو باال انداخت و با گرفتن گوشی از ر 

 سالم، چی شده؟ -

- ... 

 .به سمت در رفت

 .یه کار ازتون بر نمی آد یعنی، بگو تا یه ربع دیگه اون جام -

- ... 

در اتاق رو باز کرد و بیرون رفت، من موندم و دنیایی از سههههههوال های مبهم راجع به همسههههههرم، چند 

 .دقیقه ای گذشت که توی اتاق برگشت

َ َ باید برمترنم یه کار فوری  -  .پین اومده من حتما

 .خون خونم رو می خورد ولی حتظ ماهر کردم

 .باشه برو، مراقب خودت باش -
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 .یدب*و*سجلو اومد و پیشونیم رو 

- َ َ  .تو هم همین طور عزیزم، فعال

 .بعد با عجله از اتاق خارج شد و من از پشت پنجره ی بزرگ اتاقم ن اره گر رفتنن شدم

 

وده ی دیدم من هم از کنار پنجره فاصههههههله گرفتم و یه بار دیگه گتته های با محو شههههههدنن از محد

امیرحسههههههین رو مرور کردم و سههههههعی کردم ذهنم رو درگیر مسههههههئله ای جز امتحانم نکنمر با دیدن 

عقربه های سهههاعت روی دوازه و نیم با عجله وسهههایلم رو جمع کردم و اولین مانتویی رو که چشهههمم 

برداشههههتن سههههوئیرم از خونه بیرون زدم، ماشههههین رو تو پارکین  پارک بهن خورد رو پوشههههیدم و با 

کردم و وارد اتاق حراسهههههت شهههههدمر با گام های بلند قیهههههد کوتاه کردن مسهههههیر رو داشهههههتم که خانم 

عبداللهی جلوی راهم رو گرفت، متعجب بهن نگاه کردم و گتتم: می شهههههه برید کنار دیرم شهههههده، 

 .االن امتحانم برگزار می شه

 .گرفت و به سمت میزشون برد دستم رو

 .شما قرار نیست با این وضعیت وارد دانشگاه شید -

تازه اون جا بود که فهمیدم چی پوشههههههیدم، خودم هم با دیدن مانتوی توی تنم یه خرده سههههههرخ و 

 .ستید شدم ولی سریع به حالت عادی برگشتم و خودم رو به بیخیالی زدم

مانتوی مناسب تری بموشم، ممنون می شم اگه بذارید خانم عبداللهی من جایی بودم که نشد  -

 .برم

 اخم هاش رو توی هم کشید و طلبکارانه پرسید: کجا بودی؟

پوف کالفه ای کشههههیدم و پین خودم کلی غر زدم ولی بر خالف باطن عیههههبانیم لبخند ژکوندی رو 

 .روی لب هام نشوندم

 .رو عوض کنم پین نامزدم بودم و وقت نشد برگردم خونه تا لباس هام -

روی صههندلین نشههسههت و به من هم اشههاره کرد تا روی صههندلی نه چندان نرم جلوی میز حراسههت 

 .بشینم

 .خب پا زن  بزن نامزدت بیاد تا اجازه بدم بری -

 .دوست داشتم مثل عروسک برگی هام سرش رو از بدنن جدا کنم با که چرت می گتت

 .تونن خدمتتون برسنخانم عبداللهی نامزدم رفتن سر کار و نمی  -

 .پا رو پا انداخت
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 .پا شما هم برگرد خونه و مانتوت رو عوض کن و بعد بیا -

 .نگاهم به ساعت دیجیتالی باالی در حراست افتاد و ناخودآگاه لحنم تگییر کرد و تند شد

 خانم من می گم دیرم شده و باید به امتحانم برسم اون وقت شما فکر هدایت منید؟ -

 .د شد و به سمتم اومدر دستن رو به سمتم گرفتاز جاش بلن

َ َ پین نامزدت بودی یا  - کارت دانشجویت رو بده تا خودم با خانواده ات تماس بگیرم و ببینم واقعا

 نه؟

 این راجع به من چی فکر کرده؟

عیبی از جام بلند شدم و بیخیال مختی نگه داشتن نامزدم شدم و به امیرحسین زن  زدمر روی 

 .گذاشتم که بعد از چند تا بوق جواب دادبلندگو 

 جانم ترنم؟ -

 .نتا عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم

 .امیرحسین هر جایی هستی زود خودت رو به دانشگاه برسون -

 .لحنن نگران شد

 چی شده؟ -

باز نگاهم رو به سهههمت سهههاعت سهههوق دادم و ثانیه و دقیقه ها رو لعنت کردم که هی از هم پیشهههی 

 .فتنمی گر 

تو حراسهههههههت دانشههههههگاهم، تا نیای و نگی که پین هم بودیم نمی ذارن برم داخل و به امتحانم  -

 .برسم

 .صدای دزدگیر ماشینن اومد

 نمی خوای بگی چی شده که نمی ذارن بری؟ -

 .قبل از این که من زبون تو دهنم بررخونم عبداللهی جوابن رو داد

تکلیف ما رو با پوشهههن زننده ی خانمتون مشهههخک سهههالم جناب لوتا زودتر تشهههریف بیارید و  -

 .کنید

صهههدای اسهههتگترهللا ای که گتت تو سهههالن پیرید و من هم دیگه منت ر حرفی نشهههدم و تماس رو 

 .قوع کردمر شاکی و دست به سینه روی صندلی نشستم و پا روی پا انداختم

 

 .س رو وصل کردمده دقیقه ای گذشته بود که صدای زن  گوشیم اخم هام رو باز کردر تما
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 .ترنم بزن رو بلندگو -

 .خود به خود ابروهام باال پرید و خواسته اش رو انجام دادم

 .رو بلندگوعه -

 .با سرفه ای صداش رو صاف کرد

خانم محترم من االن دم در حراسههههت دانشههههگاهم ولی نمی تونم داخل بیام پا یا شههههما بیرون  -

 بیاید یا من بیام داخل دانشگاه؟

 .اللهی از رو صندلین بلند شد و گتت: ما می آیمخانم عبد

 .چشم غره ای بهن رفتم و پشت سرش از سالن بیرون زدم

با دیدن امیرحسههههین کنارش قرار گرفتم و برای عبداللهی ابرو باال انداختمر چشههههم هاش از شههههدت 

 .تعجب قید بیرون زدن از حدقه رو داشتن ولی سریع خودش رو جمع کرد

 نامزدشید؟ آقای کریمی شما -

از ضهههایع شهههدنن تو دلم بله برونی گرفته بودم که بیا و ببین، امیرحسهههین متواضهههعانه جوابن رو 

 .داد

 .سالم خانم عبداللهی، بله -

 .نگاهن رو بین من و امیرحسین گردوند

 .سالم، خوشبخت بشید -

 :قشن  کالفگی امیرحسین رو حا می کردم ولی با این حال لبخندی زد و گتت

 .منون، خب من این جام که شکایتتون رو بشنوم و به وضع رسیدگی کنمخیلی م

 .باز رن  نگاه عبداللهی تگییر کرد و بهم چشم غره رفت

 .شما خودتون شاهد ماجرا باشید، مانتوی خانمتون هم کوتاهه هم رنگن زننده اس -

ن با انداختن با حرس دندون هام رو روی هم فشهههار دادم و خواسهههتم جوابن رو بدم که امیرحسهههی

 .دستن روی شونه ام مانع شد

خانم عبداللهی شههههما قبول دارید که انتخاب نوا پوشههههن هر فرد جز اولین حقوقن محسههههوب  -

 می شه؟

 .تو دلم کیلو کیلو قند آب می کردن که این جوری ازم طرف داری کرد

 .عبداللهی سرش رو تکون داد و حرف امیرحسین رو تایید کرد
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ولی این برای زمانیه که یه محیط آموزشی نباشه و چهار تا پسر جوون به گناه حرف شما متینه  -

 .نیتتن و دو تا دختر از ایشون الگو نگیرن

َ َ نامحسوس به شونه ام فشاری وارد کرد  .امیرحسین کامال

َ َ درسهههههته، االن هم هر چی  - خانم عبداللهی من دیگه حرفی ندارم که بزنم چون حرف شهههههما کامال

 .همون رو انجام می دیمشما بگید 

 .حسابی پنرر شدم ولی در عوض برق پیروزی تو چشم های عبداللهی نشست

خوش حالم که اسههههتاد دانشههههگاهمون این قدر با شههههعور و کماالتهر من به خاطر شههههما این بار رو  -

 .اجازه می دم خانمتون داخل برن ولی اگه تکرار شه من معذورم و باید به کمیته اطالا بدم

 .حسین لبخند جذابی زد و به احترامن کمی خم شدامیر 

َ َ دیگه تکرار نمی شه چون امروز هم جایی بودیم و نشد که ترنم  - َ َ ازتون ممنونم و مومئنا من واقعا

 .لباس بهتری بموشه

 .عبداللهی هم لبخندی زد

 .خواهن می کنم، اگه با من کاری ندارید از حضورتون مرخک شم -

 .روی شونه ام برداشت و به جاش دستم رو گرفتامیرحسین دستن رو از 

 ؟نه، فقط می شه من با نامزدم چند کلمه ای حرف بزنم -

 .عبداللهی با دست بترماییدی رو اشاره زد

 .با اجازه -

 .با رفتنن امیرحسین دزدگیر ماشینن رو زد و به سمتن رفتر من رو هم با خودش برد

 .بشین -

 .در ماشین رو باز کردم

 .من دیرم شدهولی  -

 .حرفن رو تکرار کرد که مجبور به نشستن شدمر خودش هم کنارم نشست ولی ساکت بود

 .امیرحسین بگو دیگه، همین جوری هم حیدری راهم نمی ده تو هم حاال هی معول کن -

 .نتا عمیقی کشید و به سمتم برگشت

 دقت کردی که آبروی من رو بردی؟ -

 



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

261 

 

کرده بود و دلم می خواسهههت هر چه زودتر به کالسهههم برسهههم اسهههترس تو تک تک سهههلول هام رخنه 

 .پا سر سری جواب دادم: من معذرت می خوام

 .در ماشین رو باز کردم و خواستم پیاده شم که دستم رو کشید

 من گتتم می تونی بری؟ -

 چرا همرین مانتویی رو پوشیدی؟

 .تمام حرصم رو سر در ماشین خالی کردم و با قدرت بستمن

 .یرم شده بود و اولین لباسی که به دستم اومد رو پوشیدم تا به امتحانم برسمچون د -

 .نتسن رو عیبی فوت کرد

 ...ترنم اومدی و جای مانتو، لباس خواب دم دست ترین بود و -

متنترم از آدم هایی که برای اتتاق هایی که نیتتاده باز خواسههههتت می کنن یا اما و اگه می چینند، 

 .ته بود و من متوجه ی این موضوا نبودمتن صدام باال رف

 .من می گم دیرم شده تو می گی اما، اگه، ولی، این افکار پوسیده رو ول کن -

به دسههتم فشههاری آورد و گتت: آره خب افکار من پوسههیده اسههت که تکیه گاه تو شههدم، که االن تو 

ور شدم از کار و زندگی ام کل دانشگاه پیریده که تو نامزد منی و من برای لباس غیر موجه تو مجب

بزنم و بیام دیگران رو توجیح کنم که نه بابا، زن من لباس پوشیدن رو بلده ولی از دستن در رفته، 

َ َ شرایط بد بوده که نتونسته آبروی من رو بخره و مسخره ی عام و خاصم نکنه  .اصال

 .به اوج عیبانیتم رسیده بودم و رفتارم دست خودم نبود

رو از سهههرم در آوردم و بعد تک دکمه ی مانتوم رو باز کردم و خواسهههتم درش بیارم که اول مقنعه ام 

 .با داد امیرحسین دست کشیدم

 داری چه کار می کنی؟ -

 .به در تکیه دادم و مستقیم تو چشم هاش نگاه کردم

 می خوام آبروت رو ببرم، معلوم نیست یعنی؟ -

 .دستم رو گرفت و مرم رو پیروند

اون روی بیخیالی من باال بیاد که اون وقت حتی خودت هم بکشههههی بهت نیم نگاه هم ترنم نذار  -

 .نکنم

 .قاطعیت رو تو چشم هاش دیدم و نتسم از این همه بی رحمی برید
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مقنعه ات رو سههر کن دکمه ات رو هم ببند بعد با هم بریم داخل دانشههگاه تا با حیدری صههحبت  -

 .و بدیکنم و بذاره بری سر کالس و امتحانت ر 

 .لبم رو گاز گرفتم تا از چکیدن اشک هام جلو گیری کنم

 .با هم به سمت کالس استاد حیدری رفتیم و امیرحسین آروم در زد

 

چند دقیقه ای طول کشههههههید تا اسههههههتاد حیدری در رو باز کرد و با دیدن امیرحسههههههین بیرون اومدر 

تو جلد مقرارتی اش برگشههت و  مردونه با هم دسههت دادند و حیدری بهمون تبریک گتت و بعد باز

 .به ساعت مری تیسوت گرون قیمتن نگاهی انداخت

 .خیلی دیر کردید خانم اکبری، من امتحان رو گرفتم و برگه ها رو هم جمع کردم -

 .ناامید به امیرحسین نگاه کردم که نگاهن رو ازم گرفت و به استاد حیدری داد

 .کالس و ازش امتحان رو بگیری، ممنونت می شم داداش اگه لوف کنی و بذاری ترنم بیاد سر -

اسههههههتاد حیدری نگاهی به من انداخت و جواب امیرحسههههههین رو داد: باشههههههه مشههههههکلی نداره ولی 

امتحانن با بقیه ی بره ها فرق داره، تو ده دقیقه با سههه تا سههوال و روش کتاب باز، امتحانن هم 

و یاد بگیره سههر وقت سههر کالسههن  که تموم شههد حق نشههسههتن سههر کالس رو نداره تا جریمه بشههه

 .حاضر شه

هم خوشههههحال بودم هم ناراحت چرا که امتحان های اسههههتاد حیدری به سههههختی معروف بودند و با 

 .این روش و زمانی هم که بهم داده بود فاتحه ام رو خوندم

 .امیرحسین دست روی شونه ی استاد حیدری گذاشت

 .خیلی مردی پسر، دمت گرم -

 .کی به امیرحسین زداستاد حیدری چشم

َ َ با هم تیویه می کنیم، نترس -  .بعدا

 .امیرحسین بلند خندید و گتت: اون که بله، تو جایی نمی خوابی که زیرت آب بره

 .این بار استاد حیدری بود که خندید

 .خب دیگه بعد می بینمت در حال حاضر باید پذیرای خانومت باشم -

ستاد حیدری  من رو به سمت کالس راهنمایی کرد ولی قبل از این که در باز با هم دست دادند و ا

 .کالس رو باز کنه صدای امیرحسین متوقتمون کرد

 .امتحانت که تموم شد زود بیا، من تو ماشین منت رتم -
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 .به سمتن برگشتم

 .ماشین آوردم -

 .نامحسوس به استاد حیدری اشاره کرد

 .تون ما هم می ریم خونه کار داریم سوئیرت رو بده نیلو بگو ماشینت رو ببره خونه -

ناچار سر تکون دادم و با استاد حیدری وارد کالس شدیم و من تنها روی تک نیمکت شکسته ی 

آخر کالس نشستم و شروا به جواب دادن سوال ها کردم ولی با سختی سوال ها و پچ پچ بره ها 

قتم از جام بلند شدم تا به سمت تمرکز نداشتم و فقط به دو تا سوال جواب دادمر با تموم شدن و

 .میز استاد برم که با شنیدن حرف چند تا از دخترها سر جام یخم زد

 .دختره این قدر عشوه اومد و نقشه ریخت تا استاد کریمی رو تور کرد -

اون یکی صههههداش رو پایین تر آورد و گتت: نه بابا ترنم اهل عشههههوه نیسههههت ولی من فکر می کنم 

 ...وقعیت باباش گرفتتن باالخره هر چی نباشه دختر تاجر بزرگکریمی واسه خاطر م

دیگه داشتن پاشون رو بین تر از گلیمشون دراز می کردن که به سمتشون رفتم و دستم رو مشت 

 .کردم و محکم رو میزشون کوبیدم

کاش یه خرده از شعور الک پشت رو شما داشتید و جای این که سرتون تو زندگی مردم باشه تو  -

 ...ک خودتون بود چه بسا که بین تر هم عمر می کردید وال

 .هنوز داشتم خودم رو خالی می کردم که استاد داد کشید

 یکی بگه اون جا چه خبره؟ -

 .دندون روی هم ساییدم و به سمت استاد راه افتادم و برگه ام رو به سمتن گرفتم

ونه برای یه وقت دیگه چون من خانم کریمی االن که امیرحسهههین منت رتونه پا صهههحبتمون بم -

 .اجازه نمی دم کسی صداش رو تو کالس من باال ببره و ن م رو بهم بزنه

سهههرم رو پایین انداختم و شهههرمنده عذر خواهی کردم و با عجله از کالس بیرون زدم و دم در منت ر 

 .نیلو موندم تا بیاد و سوئیچ رو بهن بدم و خودم با امیرحسین برگردم

 

اد طول نکشههههید و نیلو بعد از چند تا از بره ها از کالس خارج شههههدر به سههههمتن رفتم و انت ارم زی

 .سوئیچ رو جلوی چشم هاش تکون دادم، عیبی دستم رو پا زد

 چی شده نیلو؟ -

 .قیافه اش بین تر تو هم رفت
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 .امتحان رو گند زدم -

 .بلند خندیدم و با دستم یه دونه آروم تو سرش کوبیدم

 .زی نیست من هم گند زدمخب این که چی -

 .تو چشم هاش پرژکتور روشن شد

 .پا ایراد نداره، ترم بعد باز با هم برش می داریم -

 .روی پیشونیم زدم و با خنده گتتم: نه دیگه در اون حد

 .راهن رو کج کرد و با حالت قهر سرعتن رو زیادر دنبالن راه افتادم

 نیلو؟ -

 وایستا ببینم مشکلت چیه؟

 .تاد ولی برنگشتر رفتم رو به روش ایستادمسرجاش ایس

 .جون ترنم بیا سوئیچ و بگیر که اعیابم خرابه -

 .باز کنجکاو شد و قهر بودنن رو یادش رفت

 مگه چی شده؟ -

 .با دست به مانتوم اشاره کردم

باز هم حراسهههههههت بهم گیر داد، من هم گتتم با نامزدم بیرون بودم و اون هم باور نکرد و مجبور  -

م به امیرحسههین زن  بزنم که بیاد تا اجازه بدن به امتحانم برسههم ولی بدتر شههد که بهتر نشههد شههد

چون با امیرحسهههین که دعوام شهههد هیچ دیگه تو کل دانشهههگاه پیریده که من و امیرحسهههین با هم 

ازدواج کردیم، سههر کالس هم که دیدی داغ کردم سههر همین موضههوا من و امیرحسههین داشههتن ن ر 

 .می دادن

 .تم رو باال آورد و سوئیچ رو ازم گرفتدس

 .برو که اوضاا بدجوری قرمزه -

یدم و از هم خداحاف ی کردیمر قدم هام رو بلند و با عجله بر می داشهههههتم، ب*و*سهههههصهههههورتن رو 

وقتی رسهههیدم دیدم امیرحسهههین ماشهههین رو جلوی در خروجی حراسهههت پارک کرده و خودش بیرون 

نت ر منهر با دیدنم دزدگیر ماشههین رو زد و نشههسههت، ماشههین دسههت به سههینه بهن تکیه زده و م

 .سری از روی تاسف تکون دادم و کنارش روی صندلی شاگرد نشستم

 یه امتحان ده دقیقه ای این قدر طول می کشید و من نمی دونستم؟ -
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سعی کردم آروم باشم و حرف هاش رو نشنیده بگیرم پا هندزفری ام رو داخل گوشم گذاشتم و 

و زیاد کردم و چشهههم هام رو بسهههتمر تازه چشهههم هام گرم شهههده بود که با تکون های صهههدای آهن  ر 

دسههت امیرحسههین چشههم باز کردم و برای فهمیدن لب زدن هاش هندزفری رو از گوشههم در آوردم، 

 .اخم هاش تو هم بود

 .ترنم پاشو برو باال، من کار دارم آخر شب می آم -

 .من هم اخم هام رو تو هم کشیدم

 .که نیستی می ذاشتی من برم خونه ی خودمون و استراحت کنمخب تو  -

 .برای چند ثانیه چشم هاش رو بست و باز کرد

قرار بود باشم ولی به لوف شما مجبورم دو برابر زمانی رو که مرخیی گرفتم رو بهشون برگردونم  -

 .پا تا بین تر نشده برو پایین

باز کردنن پرسهههههیدم: کارت چیه که هیچ  دسهههههتم رو روی دسهههههت گیره ی در گذاشهههههتم ولی قبل از

 توضیحی راجع بهن نمی دی؟

 .به جرات می تونم بگم که رنگن پرید و دست پاچه شد

 .هیچ وقت  هیچ وقت راجع به این موضوا ازم سوال نکن چون جوابی نمی شنوی -

 .بعد خیلی ماهرانه موضوا رو عوض کرد

مانتو و شهههال بیارم که صهههبح از همین طرف بریم یادم بنداز شهههب قبل اومدن برم خونه تون برات  -

 .آزماین بدیم

پوف کالفه ای کشیدم و با باشه مراقب باش آرومی از ماشین پیاده شدم و زن  واحدش رو فشار 

 .دادم

 

در با صدای تقی باز شد و من با قدم هایی که میل به رفتن نداشتن به سمت آسانسور راه افتادم 

ی مورد ن ر رو فشههار دادمر با ایسههتادن آسههانسههور به محض خروجم با و بعد از سههوار شههدن دکمه 

 .کیمیا چشم تو چشم شدم و لبخند دستماچه ای رو تحویلن دادم، دستن رو به سمتم دراز کرد

 .سالم، خیلی خوش اومدی عزیزم -

 .دستم رو توی دستن گذاشتم

 .سالم، ممنون -

 .توی جا کتشی گذاشتشون و با دستن بترما زد منت ر موند تا کتونی هام رو در بیارمر خم شد و
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آقای کریمی گتتن ناهار نخوردی، غذات رو گرم کردم رو گازه تا لباس هات رو در می آری و دست  -

 .و صورتت رو آب می زنی من هم غذات رو می کشم

 .مهربونی ذاتین باعج آروم شدن من هم شده بود

 .این بار لبخندم رن  و بوی دوستی داشت

 .یلی لوف می کنی عزیزم ولی من گرسنه ام نیستخ -

 .چشمکی زد و گتت: باشه پا هر وقت دوست داشتی بگو که برات بکشم

تشکر کردم و به سمت اتاق امیرحسین راه افتادم بعد از در آوردن مانتو و مقنعه ام خودم رو روی 

شتن رو در بر گرفته تختن پرت کردم و سعی کردم بخوابم ولی بوی عور تلخ و سردش که کل بال

بود زیر بینی ام رو قلقلک می داد و من رو مجبور به فکر کردن راجع به امیرحسههههههین می کردر به 

شهههکم خوابیدم و سهههرم رو توی بالشهههتن فرو کردم و با ولع عورش رو توی ریه هام فرسهههتادم، غرق 

 .آرامن شده بودم که صدای در زدن اومدر سریع سر جام نشستم

 .خلبترمایید دا -

 .در با تاخیر باز شد و سر کیمیا داخل اومد

 می خواستی بخوابی؟ -

 .از روی تخت بلند شدم

 .آره، ولی خوابم نبرد -

 .داخل اومد

پا اگه زحمتی نیسههت بیا بریم پین خانم، راسههتن از تو چشههم هاش معلومه که دوسههت داره  -

 .بین تر باهات آشنا شه

نی و لوافت توی چشهههههم هاش رو نداشهههههتم ولی از طرفی هم من توان رو به رویی با اون همه مهربو

 .دلم نمی خواست ازم ناراحت شه

 باشه، بریم ولی من باید چی بگم؟ -

 چه کار باید کنم؟

نزدیکم شهههد و دسهههتم رو توی دسهههتن گرفت و همون جور که دسهههتم رو نوازش می کرد جواب داد: 

َ َ سخت نیست، تمام حرف ترنم جان شاید باورت نشه ولی ارتباط برقرار کردن با  خانم کریمی اصال

هاش رو می شه از تو چشم هاش خوند، من اگه پیشتم خواسته ی خود خانم کریمه پا اون جا 

 .که رفتیم راحت باش و فقط از خودت و خانواده ات بگو
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 .حرف هاش آرومم کرده بود

 .من آماده ام -

سیدنمون کیمیا تقه ای به در زد و با هم وارد با هم به سمت اتاق مادر امیرحسین راه افتادیم و با ر 

 .اتاق شدیم

 .برو رو صندلی کنار تخت بشین، من بیرونم -

 .به سمتن برگشتم

 .کیمیا نرو، من با بودنت مشکلی ندارم -

 .نگاهن رو به خانم کریمی داد و گتت: ولی نگین جون می خوان باهات تنها باشن

ر اتاق رو بست، من هم به سمت مادر شوهرم راه افتادم با لبخند آرامن بخشی عقب گرد کرد و د

 .و روی صندلی کنار تختن نشستم و دستن رو توی دستم گرفتم

 .سالم، امیدوارم حالتون خوب باشه -

 .نگاهم رو به چشم های غرق آرامشن دادم و شروا به گتتن از خودم کردم

اجره و هم شههههههرکت دارهر همون طور هم که من ترنمم، ترنم اکبری، مامانم خانه داره و بابام هم ت -

 .می دونید من و امیرحسین تو دانشگاه با هم آشنا شدیم و من االن در خدمت شمام

 .چسم هاش خندید و من تشویق به بین تر توضیح دادن راجع به خودم و ازدواجمون شدم

ن باید به راسههههههتن امیرحیبن مثل یه فرشههههههته ی نجات خودش رو تو زندگیم پرت کرد وگرنه م -

 ...خواست بابا وحیدم

به صههههههدم ثانیه ای لبخند چشههههههم هاش محو شههههههد و تیله اش لرزید و من از گتتن ادامه ی حرفم 

منیهههرف شهههدم و خواسهههتم از اتاق برم که التماس تو چشهههم هاش مانع ام شهههدر به ناچار و با ترس 

 .ادامه دادم: باید زن پسرعموم و عروس عمو حمیدم می شدم

مژه های بلند و فرش از توانم خارج بود، از حرف زدن دست کشیده بودم و سعی درک خیا شدن 

تو فهمیدن حرف های تو چشم هاش داشتم ولی نتونستم و با حا لرزیدن دستم نگاهم به بدن 

 .لرزونن افتاد و با عجله و گریه از جام بلند شدم و به سمت در اتاق دویدم و کیمیا رو صدا زدم

 .امان بد شدهکیمیا بیا حال م -

کیمیا هراسهههون خودش رو رسهههوند و با دیدن وضهههعیت نگین جون هول کرده گتت: زن  بزن آقای 

 .کریمی خودش رو برسونه

 .به سمت تلتن روی اوپن پرواز کردم و با دست های لرزون شماره ی امیرحسین رو گرفتم
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ره های اشکم باز روی با پیریدن صدای خانمی که خبر از خاموشی موبایل امیرحسین می داد قو

 .صورتم راه افتادن و من با قدم های بلند و لرزونم خودم رو به اتاق نگین جون رسوندم

 .کیمیا موبایلن خاموشه -

 کیمیا ما بین گریه هاش گتت: بیا دست و پاهاش رو بگیر تا من بهن آرام بخن

 .بزنم

لرزش بی امان بدنن رو بگیرم  خودم رو به نگین جون رسههههوندم و سههههعی کردم با تمام توانم جلوی

ولی هر کاری می کردم زورم بهن نمی رسههههیدر اشههههک هام به هق هق تبدیل شههههده بودن و ترس از 

 .دست دادنن یه لح ه راحتم نمی ذاشت

 .کیمیا بذار برم بگم یکی از همسایه ها بیاد کمکمون کنه -

 .می زد و دنبال راه چاره بود حال کیمیا هم بهتر از من نبود با این حال که اون به موهاش چن 

 .نمی شه ترنم، کسی نباید بدونه نگین خانم هنوز زنده است -

توی اون همه نگرانی و استرس این شک وارد شده دیگه کار سازترین ضربه ای بود که خورده بودم 

رو و ترسم از آینده ام با امیرحسین و این که اون کیه و چه کاره است داشت مثل خوره کل وجودم 

می خورد، باز تمن قلب گرفته بودم و نیاز شههدیدی به قرصههم داشههتم ولی با این حال سههعی کردم 

نذارم کیمیا از فرو پاشههی ام با خبر شههه پا با پایین تر تن صههدام پرسههیدم: خب حاال باید چی کار 

 کنیم؟

 .نگاه اشکین رو بین من و نگین جون چرخوند

 .دست هاش رو نگه دار و نذار تکون بخورهترنم بشین رو پاهاش و با تمام قدرت  -

 .مخافتم رو با پشت دستم خته خته کردم و با سر تایید دادم

 .کیمیا باز نگاهی به ُسرن  توی دستن انداخت

 .هر وقت آماده بودی بگو بزنم -

بدن بی حسم رو به سمت تخت تک نتره ی گوشه ی اتاق نگین جون حرکت دادم و به سختی رو 

ی و مریتن که با پتوی گل بافتی پوشههیده شههده بود نشههسههتم و با کمی خم شههدن پاهای اسههتخون

 .دست هاش رو هم گرفتم و با صدای لرزون و تحلیل رفته ای گتتم: کیمیا بزن
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کیمیا ضربه ای به سرن  توی دستن زد و پنه ی الکلی رو روی بازوی راست نگین جون کشید و 

هر چه بین تر تموم محتویات سرن  رو خالی کرد بعد از وارد کردن سرن  به دستن با سرعت 

 .و سرن  رو بیرون کشید

 .یکی دو دقیقه تو همون حالت بمون تا آروم شه -

سههههری تکون دادم و نگاه خجالت زده ام رو به چشههههم های بی فروغ و ترسههههیده ی نگین جون دادمر 

ت ها برام گذشت و من درک نمی کردم چرا یهو این جوری شده بود، اون یکی، دو دقیقه قدر ساع

َ َ تو اتاقم  بعد از آروم شههدنن با عجله از اتاق بیرون زدم و بلند گتتم: کیمیا من می رم بخوابم لوتا

 .نیا

منت ر جوابن نموندم و توی کیتم دنبال قرصههههههم گشههههههتم و بعد از پیدا کردنن بدون آب قورتن 

دم و نشستم و سرم رو روی پاهام دادم و همون جا کنار چوب لباسی به کمد دیواری اتاقن تکیه دا

گذاشههتمر تو ذهنم مشههگول گشههتن دلیل برای اتتاقات امروز شههدم ولی کم کم از فکر کردن خسههته 

 .شدم و تو همون حالت خوابم برد

با نوازش دسههتی روی موهام چشههم هام رو به سههختی باز کردم و کمی بعد تیههویر امیرحسههین برام 

وباره از جلوی چشم هام گذشتن، با عیبانیت دستن رو واضح شده و تک تک اتتاقات امروز د

 .پا زدم و از جام بلند شدم

 چی شده ترنم؟ -

 این چه وضع رفتاره؟

شالم رفت که  بی توجه بهن مانتوم رو از روی چوب لباسی برداشتم و پوشیدمر دستم به سمت 

 .دست امیرحسین مانع ام شد

 می گم چی شده؟ -

 از دنده ی چپ بیدار شدی؟

نترت توی چشهههههم هاش نگاه کردم و حرف هام رو قورت دادم که امیرحسهههههین قدمی رو به عقب  با

رفت، شهههههالم رو سهههههر کردم و کیتم رو برداشهههههتم و به سهههههمت در اتاق راه افتادم ولی خودش رو بهم 

 .رسوند و قبل از این که در رو باز کنم بهن تکیه داد

 کجا می ری این وقت شب؟ -

 .لی نتونستمسعی کردم کنارش بزنم و

 .برو کنار -
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 امیرحسین استگتراللهی گتت و ادامه داد: آخه بی فکر هیچ ساعت رو دیدی؟

 .مستقیم تو چشم هاش نگاه کردم و پوزخند زدم

 بی فکر منم یا تویی که معلوم نیست کجایی و گوشیت چرا خاموشه؟ -

 .تن صدام باالتر رفت

دگیت، بی فکر تویی که به فکر مامان مریضت بی فکر تویی که من رو کشیدی وسط منجالب زن -

َ َ می دونستی امروز داشتی برای همیشه از دستن می دادی؟  نیستی. اصال

 می دونستی وقتی مامانت اسم بابا و عموی من رو شنید حالن بد شد؟

هیچ می دونسهههههتی من امروز حتی از تو بین تر از بردیا ترسهههههیدم وقتی کیمیا گتت نمی تونیم از 

 بگیریم چون هیچ کی نباید با خبر بشه که مامانت زنده است؟ کسی کمک

رنگن مثل گچ ستید شده بود و صدای قورت دادن بگضن رو به خوبی قابل شنیدن بود ولی باز 

 .سریع به خودش اومد

 چی داری می گی؟ -

این ها همه اش توهماته توعه، مامان من هر چند وقت یک بار این جوری می شهههههههه و اگه کیمیا 

مرین حرفی رو زده واسهههه خاطر این بوده که من سهههتارش کردم وقتی من تو خونه نیسهههتم در رو ه

روی هیچ غریبه ای باز نکنه باالخره هر چی نباشههههه شههههما سههههه تا زن تنهایید و مملکت پر از افراد 

سههههههودجو، تو هم کههه از امثههال من ترس عجیبی داری پا الکی نگو کههه چرا همرین چیزی رو 

 .خواستم

درسهههت بود و یه جای کار می لنگید و امیرحسهههین هیری راجع بهن بهم نمی گتت پا  حدسهههم

 .خودم رو قانع شده نشون دادم

 

 مومئن باشم علت دیگه ای نداره؟-

 .سرش رو به نشونه ی تأیید تکون داد

: امیرحسههههههین امروز خیلی خودم رو در آغوشههههههن انداختم و کنار گوشههههههن با بگض زمزمه کردم

 .امانت خیلی بد بود، توی چشم هاش ترس و نا امیدی موج می زدترسیدم، حال م

 .یدب*و*سروی شونه ام رو 

 .ببخن خانمم، همه اش تقییر منه -

 .به تیشرتن چن  زدم و هق هقم رو توی آغوشن خته کردم
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امیرحسهههین چند روز بین تر به عروسهههیمون نمونده و من از شهههروا این زندگی می ترسهههم، می  -

 .هام ولم کنی ترسم وسط تنهایی

 .من رو از خودش جدا کرد و مستقیم تو چشم های اشکیم نگاه کرد

هیا، گریه نکن، مومئن باش هیچ وقت تنهات نمی ذارمر من قول دادم حامیت باشههههههم پا  -

 .هستم، می تونی با خیال راحت بهم تکیه کنی

 .دست هام رو پشت گردنن گذاشتم

 برام مانتو آوردی؟ -

 .یشونی ام چسبوندپیشونی اش رو به پ

 .آره، لباس راحتی هم آوردم -

نتسهههن رو نتا کشهههیدم و غرق آرامن شهههدم و با صهههدای آروم تری پرسهههیدم: فردا می ریم برای 

 آزماین و کارهای عروسیمون؟

 .صدای امیرحسین هم بم تر شده بود و زمزمه هاش گوش رو نوازش می داد

ا همین االنه و توعه لجباز می خواسههههتی نیههههف اگه یه نگاه به سههههاعت بندازی می فهمی که فرد -

 .شب بیرون بزنی

 .ولی آقامون نذاشت -

 .به سمت تخت رفتم و گتتم: من خوابم می آد

 .هنوز به تخت نرسیده بودم که دستم از پشت کشیده شد

 .لباس هات رو عوض کن بعد بخواب -

 .ن رو زیر چونه ام گذاشت و تو چشم هام خیره شدسرم رو پایین انداختم که دست

 می دونستی وقتی سرخ و ستید می شی خیلی تو دل برو تر می شی؟ -

گوشههه ی لبم رو آروم به دندون کشههیدم که خندید و گتت: من چشههم هام آکواریوم شههده و نیاز به 

 .خالء دارم پا تا من می رم و می آم تو هم لباس هات رو عوض کن

یدم و با رفتنن تند تند مشهگول عوض کردن لباس هام شهدمر قبل از اومدنن خودم من هم خند

 .رو روی تختن جا دادم و چشم هام رو بستم و ت اهر به خواب کردم

 یعنی می خوای کنار من رو تخت بخوابی؟ -

 .رفت چشم هام باز بشه که به سختی جلوشون رو گرفتم

 .بی لباس می خوابم من که از خدامه ولی الزم به ذکره که من -
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دیگه نتونسههههتم جلوی خودم رو بگیرم و چشههههم هام رو باز کردمر امیرحسههههین فقط با یه لباس زیر، 

 .باالی سرم ایستاده بود، جیغ خته ای کشیدم و با دست جلوی چشم هام رو گرفتم

 .امیرحسین یه چیزی تنت کن -

م هام رو سهههتت فشهههار می دسهههت هام رو از روی چشهههم هام پایین کشهههید ولی من هم چنان چشههه

 .دادم

 .چشم هات رو باز کن -

 .سرم رو باال انداختم

 .نمی خوام، یه چیزی بموش تا باز کنم -

 .صدای باز شدن کشوی لباس هاش اومد

 .پوشیدم، باز کن -

چشههم هام رو تن  کردم و سههرم رو به سههمت صههداش برگردوندمر سههرم رو باال بردم تا از فاصههله ی 

 .ک هام وضعیتن رو بسنجمایجاد شده بین پل

 .تو که هنوز تیشرت نموشیدی -

 .به سمتم اومد

َ َ راه نداره، اذیت نکن، بذار بخوابیم خیلی خسته ام -  .جون ترنم این یکی اصال

 .چشم هام رو باز کردم و از تخت پایین اومدم

 .باشه پا من رو زمین می خوابم -

 .بهم چشم غره رفت

 .منه دیگه هم چیزی نشنوم جای تو روی اون تخت تو بگل -

به ناچار کنارش رو تخت خوابیدم و تمام سههههههعی ام رو کردم که قبل از اون خوابم نبره ولی آرامن 

 .آغوشن این اجازه رو بهم نداد

 

با حا ختگی چشم هام رو باز کردم و خواستم دست امیرحسین رو کنار بزنم ولی نتونستمر یه 

 .بود، به ناچار سعی کردم بیدارش کنم خرده دیگه تالش کردم ولی بی فایده

 امیرحسین؟ -

 .غرق خواب بود و صدا زدن هم فایده نداشت

 .دستم رو باال آوردم و آروم تکونن دادم
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 امیرحسین؟ -

ولی باز انگار نه انگار، حا می کردم دیگه نتا های آخرم رو دارم می کشههههههم با که دسههههههتن 

یدم نمی شه آه بلندی کشیدم و چشم هام رو بستم سنگین بودر یه کم دیگه تقال کردم و وقتی د

ولی با نقن بستن فکر شومی توی سرم، لبخند خبیثانه ام روی لب هام نشست. یه خرده جا به 

جا شهههههدم و با هزار تقال دندون هام رو به بازوش رسهههههوندم و با تموم قدرتم توی گوشهههههت دسهههههتن 

رو گرفتر مونده بودم بخندم یا با باز فشههارشههون دادم که امیرحسههین گیج از خواب پرید و دسههتن 

شهههدن راه تنتسهههم نتا عمیق بکشهههم که خنده ام بهم غالب شهههد و نگاه گن  امیرحسهههین رو به 

 .سمتم کشوند

 .سالم آقایی صبح عالی متعالی و پرتقالی -

 .هر لح ه چشم هاش درشت تر می شدن و نشون از محاسبات توی مگزش می دادن

 .سالم -

 .خت بلند شدم و به سمت در اتاق رفتمبا خنده از روی ت

باور کن تقیههههیر خودت بود من کلی صههههدات زدم و از هزار روش مسههههالمت آمیز وارد شههههدم ولی  -

 .خوابت از من هم سنگین تره

با شههنیدن صههدای جیر جیر تخت قدم هام رو تند کردم و قبل از رسههیدن امیرحسههین از اتاق بیرون 

 .زدم که اون هم دنبالم دوید

 .أت داری وایستا تا روش مسالمت آمیز رو حالیت کنمجر -

به سمت پذیرایی دویدم و پشت کاناپه ی دو نتره ی گوشه ی اتاق رفتم و سنگر گرفتمر زبونم رو تا 

 .ته برای امیرحسین در آوردم و مثل بره ها گتتم: اگه می تونی من رو بگیر

 .اپه قرار گرفتلبخند روی لب هاش نقن بست و رو به روم و اون طرف کان

 .عزیزم تو که می دونی آخر گیر می افتی پا الکی تقال نکن -

 .ابرو باال انداختم و به خالف جهت قدم های امیرحسین دور کاناپه قدم برداشتم

 ...شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی -

بین بازوهاش  هنوز حرفم تموم نشده بود که امیرحسین با یه حرکت از روی کاناپه پرید و من رو ما

 .اسیر کرد

 !خب عزیزم داشتی می گتتی -

 .جای تکون خوردن نداشتم و دست هام روی سینه اش تا خورده بودن
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 مگه قرار نشد روش مسالمت آمیز بهم یاد بدی؟ -

 .این جوری که داره کل استخون های بدنم می شکنه

 جات بده؟باز حلقه ی دست هاش رو ستت تر کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: مگه 

به سختی سر تکون دادم که حلقه ی دست هاش کمی شل شد و سرش به سرم نزدیک شدر عرق 

شرم روی پیشونیم نشست و خود به خود چشم هام رو بستم ولی با حا کنده شدن نوک بینی 

ام چشهههم هام تا آخرین حد ممکن باز شهههدن و قوره ی اشهههکی روی گونه ام راه گرفت، امیرحسهههین 

 .زدم و نوک بینی ام رو ماساژ دادمکیتور رو پا 

 .دیدم بدجوری حا گرفتی گتتم االن بهترین موقع واسه روش مسالمت آمیزمه -

 .چشم غره ای بهن رفتم و خودم رو روی کاناپه پرت کردم

 .عزیزم چیزی که عوض داره گله نداره -

 .جوابن رو ندادم که به سمتم اومد و جلوی پام زانو زد

 ؟یعنی االن قهری -

 .سری به نشونه ی تأیید تکون دادم

 .خندید و دستم رو از روی بینی ام کنار زد

 خب ببخشید، سعی می کنم دیگه تکرار نشه، قبوله؟ -

 .ابن بار سرم رو به نشونه ی نه باال انداختم

 پا من چه کار کنم که خانمم ببخشدتم؟ -

 .فکری تو سرم رقیید

 .شرط داره بخشیدنم -

 .و مستقیم توی چشم هام نگاه کرد ابرو باال انداخت

 چه شرطی؟ -

 .دستم رو روی دستن گذاشتم

 مگه آخر همین هتته عروسیمون نیست؟ -

 .این بار نوبت اون بود که با تکون دادن سر حرف بزنه، سرش رو به نشونه ی تأیید تکون داد

 خب مگه قرار نیست امتحان بگیری؟ -

 .دستن رو از زیر دستم بیرون کشید

 ب؟خ -
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لبخند دندون نمایی زدم و گتتم: خب من عروس یه عالمه کار ریخته روی سههههههرم که وقت درس 

 .خوندن ندارم پا تو دو تا راه حل بین تر نداری

 .به دسته ی کاناپه تکیه زد و کامل به سمتم برگشت

 .راه حل هات رو بگو -

 .من هم مثل خودش نشستم

 .ت رو به همسر عزیزت بدیمی تونی یا امتحان رو لگو کنی یا سواال -

 .چپ چپ نگاهم کرد و از جاش بلند شد

 .من هیرهوقت این کار رو نمی کنم، بشین برنامه ریزی کن که به درست هم برسی -

 .پین خودم غرغر کردم: همه شوهر دارن ما هم داریم

 .چند قدم رفته رو برگشت

 .شنیدم چی گتتی -

 .شونه باال انداختم

 .برام هم اهمیتی نداره که شنیدیمن که باهات قهرم  -

 .سری از روی تأسف تکون داد

 .ترنم یاد بگیر از موقعیتت تو زندگی سو استتاده نکنی -

از روی کاناپه بلند شدم و بی توجه به حضورش به سمت سرویا بهداشتی رفتم و بعد از شستن 

تند تند لباس هام رو  دست و صورتم به اتاق برگشتم و از عدم حضور امیرحسین استتاده کردم و

عوض کردم و خواستم از اتاق بیرون بزنم که با باز کردن در با امیرحسین رخ به رخ شدمر هر طرفی 

 .که می رفتم اون هم می اومد و قید اذیت کردنم رو داشت

 .اَه برو کنار دیگه -

 .صداش رو با سرفه ای صاف کرد

 .نمی رم -

 .شستمبه داخل اتاق برگشتم و گوشه ی تختن ن

 .آفرین خانمم بشین تا من هم آماده شم و با هم به سراغ کارهامون بریم -

 

 .سرم پایین بود ولی زیر چشمی نگاهن می کردم تا ببینم قراره چی بموشه

 .ترنم پاشو بیا برام لباس انتخاب کن -
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اول از  خوشهههحالی ام رو بروز ندادم و با قدم هایی شهههل و وا رفته به سهههمت کمد لباس هاش رفتم و

همه یه تی شههرت زرشههکی رن  اندامی ای رو بیرون کشههیدم و بعد یه ژیله ی مشههکی و از کشههوی 

شههههلوار هاش هم شههههلوار لی آبی آسههههمونی رو بیرون کشههههیدم و لباس ها رو به سههههمتن گرفتم که 

 .چشمک زد

 اگه قهری پا چرا می خوای با هم ست کنیم؟ -

 .دلم طاقت نیاورد و صداش زدم

 امیرحسین؟ -

 .تیکه ی موی روی صورتم رو زیر شال زرشکی ام فرستاد

 جون دلم؟ -

 غرق لذت شدم و با لحن لوسی گتتم: یعنی نمی شه هیچ کارین کرد؟

 .تی شرتن رو پوشید

ترنم من اگه سوال ها رو بهت بدم در حق بقیه ی بره ها ملم کردم تو که این رو نمی خوای، می  -

 خوای؟

 .پایین دادم لب هام رو به حالت ناراحتی

َ َ عروسیمه ها -  .نه ولی خب من هم یه عالمه کار دارم، مثال

 .ژیله اش رو هم پوشید و به سمتم اومد

 .می تونم یه کاری کنم -

 .دست بردم و گوشه ی برگشته ی ژیله اش رو درست کردم

 چه کاری؟ -

 .به سمت کشوی پا تختین رفت و کیف پول و سوئیرن رو برداشت

برات محدود می کنم و اگه جایی رو ایراد داشهههههتی می تونم برات توضهههههیح بدم ولی فیهههههل ها رو  -

 .فقط همین یه باره ها

 .باز پیشرفت قابل تحسینی بود و من به همینن هم راضی بودم

 .باشه، قبول -

 .سوئیچ و کیف پولن رو به دستم داد

 .  در بیارخوبه، تا من شلوارم رو می پوشم تو هم برو و ماشین رو از پارکین -
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وسهههایل رو از دسهههتن گرفتم و به صهههورت ن امی احترام گذاشهههتم و با دیدن لبخندش، لبخندم پر 

رن  شههدر توی ماشههین منت رش بودم که چند دقیقه بعد کنارم روی صههندلی راننده جا گرفت و با 

 .هم به سمت هموار کردن مسیر سخت پین رومون رفتیم

ول نکشههههید ولی به خاطر کم خونی امیرحسههههین از من هم آزمایشههههگاه خلوت بود و کارمون زیاد ط

خون گرفته بودن و همین قضههههیه باعج بی حالی ام شههههده بودر من توی ماشههههین نشههههسههههته بودم و 

امیرحسهههین رفته بود تا از مگازه برام چیزی بخره، چند دقیقه بعد با دسهههت های پر از مگازه بیرون 

 .نشست اومد و با سختی در ماشین رو باز کرد و کنارم

 ترنم خوبی؟ -

 .به نشونه ی تأیید پلک روی هم گذاشتم

 .ولی رن  و روی پریده ات چیز دیگه ای می گه -

 .بسته ی شیر کاکائو رو به همراه کیک بزرگی به سمتم گرفت

 .بخور تا یه ذره سرحال بیای -

 .وردمبی چون و چرا پیشنهادش رو قبول کردم و تا جایی که می تونستم از حجم کیک رو خ

 .امیرحسین دیگه جا ندارم، دستت درد نکنه -

 .نگاهن رو روی صورتم گردوند

 نوش جونت عزیزم، می خوای اگه حالت خوب نیست بهریم خونه استراحت کنی؟ -

 .ابرو باال انداختم

 .نه من خوبم، اگه بریم خرید هم که بهتر هم می شم -

 .پاساژ درمانی روی خانم ها تأثیر ندارهاستارت زد و آروم گتت: حق گتتن هیچ دارویی مثل 

ریز خندیدم و نگاهم رو به مسههیر دادم و با آهن  مالیمی که از دسههتگاه پخن ماشههین پخن می 

 .شد غرق آرامن شدم

 ترنم این مرکز خرید خوبه یا بریم جای دیگه؟ -

از این بهتر به اون سههههههمت خیابون نگاه کردم و با دیدن پاتوقم بشههههههکنی زدم و گتتم: این عالیه، 

 .نداریم

 .ماشین رو از پارک موقتی که کرده بود در آورد

 .ولی به ن ر من اصالً هم خوب نیست -
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نتونستم احساساتم رو کنترل کنم و با حرس نیشکونی از بازوش گرفتم که خندید و گتت: امروز 

 می دی؟بد جوری این بازوهای من تو چشم هات خودنمایی می کنن که هی مورد لوف قرارشون 

 .ردیف ستید دندون هام رو به نماین گذاشتم

 .آره بد جوری -

 .دنده عقب گرفت و یه پارک دوبل قشن  زد

 .بینی تو هم امروز زیادی تو چشمه -

بهن چشم غره رفتم و از ماشین پیاده شدمر چند ثانیه بعد امیرحسین هم کنارم قرار گرفت و با 

ت های مریتم رو پر کرد و با هم از خیابون رد شدیم انگشت های مردونه اش فاصله ی بین انگش

 .و با رسیدن به پاساژ چشمم مگازه ی محبوبم رو نشونه رفت

 !وای امیرحسین، الی جون کارهای جدید آورده -

امیرحسهههههین گن  بهم نگاه می کرد که دسهههههتن رو کشهههههیدم و به سهههههمت مگازه ی کیف و کتن 

 .فروشی بردم

 .رو بگیریم بعد می آیم سراغ کیف و کتشت ترنم بذار اول لباس عروست -

حق با امیرحسهههین بود ولی من عادت کرده بودم همیشهههه اول کیف و کتشهههم رو بخرم و بعد لباس 

هام رو باهاش ست کنم پا ابرو باال انداختم و نوچی کردم، با هم وارد مگاز شدیم و با دیدن الناز 

 .خودم رو تو آغوشن انداختم که گله کرد دست امیرحسین رو ول کردم و به سمتن پرواز کردمر

خیلی بی معرفتی ترنم، حتما باید خرید داشههته باشههی که این طرف ها پیدات بشههه و منت سههر  -

 من و مگازه ام بذاری؟

 .ازش جدا شدم و به امیرحسین اشاره کردم

 .این بار خریدم فرق داره آخه خرید عروسیه -

به من انداخت و گتت: تبریک می گم واقعا انگار برای هم  الناز یه نگاه به امیرحسههههههین و یه نگاه

 .متولد شدید

 .امیرحسین متواضعانه تشکر کرد و من باز کنارش قرار گرفتم و الناز رو مخاطب قرار دادم

 خب الی جونم واسه ما چی داری؟ -

همون طور که به سهههمت کارهای چرمن می رفت گتت: مثل این که سهههت کردن رو دوسهههت دارید 

 .پیشنهاد من کتن های کالجمونه پا

 ۱۲۸قسمت#
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 .ما هم پشت سرش راه افتادیم و به سمت طبقه ی بزرگ کالج ها رفتیم، الناز به سمتمون برگشت

 من پیشنهاد بدم یا خودتون اتخاب می کنید؟ -

سلیقه ی الناز حرف نداشت و من همیشه از خودش برای خرید کتن کمک می گرفتم پا قبل 

 .جواب دادم: طبق معمول عمل کن عزیزماز امیرحسین 

 .لبخند شیرینی روی لب های کوچیک و خوش حالتن نقن بست

 .پا با اجازه -

نگاهی به طبقه انداخت و بدنن رو به سههههمت باال کشههههید تا کتن های مورد ن رش رو بیاره ولی 

 .نتونست و با ناراحتی عقب کشید

 .هب*و*ست خودت رو می ترنم دستم نمی رسه و ابراهیم هم نیست پا دس -

 .قدمی به جلو برداشتم که امیرحسین دستم رو کشید

 .بگید کدوم مد ن رتونه من می آرم -

 .الناز سر تکون داد

 .از ردیف باال بلوک چهار و پنج -

امیرحسین کتن ها رو به دست الناز داد و باز کنارم ایستادر الناز کتن ها رو به سمتمون گرفت 

 امتحانن کنید؟و پرسید: می خوایید 

 .امیرحسین نگاهی به کتن ها انداخت

 .نه، رن  مشکی خوب نیست -

 .اخم های من تو هم رفت ولی الناز با لبخندی حرفن رو تأیید کرد

 .امیرحسین من مشکی دوست دارم -

 .صداش رو پایین آورده بود

 .من هم نمی ذارم تازه عروسم مشکی بموشه، حتی کتشن رو -

زدم و انتخاب کتن ها رو به الناز و امیرحسههین سههمردم و ازشههون فاصههله  شههاکی دسههت به سههینه

گرفتم و به سههههمت دیگه ی مگازه رفتم و با دیدن کتن سههههتید و پاشههههنه بلندی که در عین سههههاده 

بودن شیک بود اخم هام باز شد و برگشتم تا امیرحسین رو صدا بزنم که دستن روی کتن مورد 

 .انتخاب مشترک شدم ن رم نشست و من غرق لذت از این

 .ترنم خیلی شیکه ولی پاشنه اش سوزنی و بلنده، می ترسم اذیت شی -
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 .ابرو باال انداختم و کتن رو از دستن گرفتم

 .نه من به پوشیدن این کتن ها عادت دارم تو نگران من نباش -

ی و پا رو تو چشم هام خیره شد و گتت: من نگران پای خودمم که نکنه باز کنترلت رو از دست بد

 ...پام بذاری و من مجبور به حتظ تعادلت بشم و

 .با اومدن الناز به سمتمون حرفن رو نیته موند

 تو که خودت جز با سلیقه هایی پا چرا رو نمی کردی؟ -

 .به کتن توی دستم اشاره کردم

 .جز خوش سلیقه هایم -

َ َ عروسی و کالج های ست سورمه  یه خرده دیگه با الناز حرف زدیم و با کتن پاشنه بلند مخیوصا

ایمون از مگازه اش بیرون زدیم و به سهههههمت بزرگ ترین مگازه ی پاسهههههاژ که طبقه ی باال بود و کت 

 .شلوار دامادی و لباس عروس می فروخت رفتیم

 .ترنم مجلسمون مختلوه پا سعی کن لباسی انتخاب کنی که راحت باشی -

 .پوزخند زدم و سر جام ایستادم

 به که مجلا عروسی منه و من حتی نمی دونم کجا قراره برگزار شه و چرا مختلوه؟خیلی جال -

 .با انگشت شست و اشاره اش آروم روی طرح پوزخندم کشید و از بین بردش

ترنم این ها همه تیهههههمیم باباته و من هم کوچیک ترین نقشهههههی توش ندارم، راسهههههتی تو همون  -

ار شههههه و بعدش هم تا یه هتته اون جاییم و بعد به روال عمارتی که مهمونی گرفته بودی قراره برگز 

 .عادی زندگیمون برمی گردیم

 .ناباور تو چشم هاش نگاه کردم

ولی من دلم می خواسهههت برای ماه عسهههل بریم ایتالیا نه که کل اون چند روز رو توی اون عمارت  -

 .بگذرونیم

 .لبخند کم رنگی روی لب هاش نشست

 .، خودم تو اولین فرصت می برمتترنم من که هنوز نمردم -

به اجبار سههر تکون دادم و کوتاه اومدم، با دسههتم به لباس عروس پر پوفی که آسههتین های توری ای 

 .داشت و یقه اش ایستاده بود و پشت ویترین بزرگ مگازه خودنمایی می کرد اشاره کردم

 به ن رت تو تنم خوب می شینه؟ -

 .کشید و با هم وارد مگازه شدیملباس رو بر انداز کرد و دستم رو 
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 سالم خسته نباشید، می شه اون لباس عروستون رو خانمم پرو کنه؟ -

خانم میان سههالی که پشههت میز نشههسههته بود با خوش رویی از جاش بلند شههد و خوش آمد گتت، 

 بعد یکی از چند تا دختری رو که اون جا بودن رو صههههههدا زد تا سههههههایز لباس رو برام بیارهر لباس رو

گرفتم و تشهههههکر کردم و به سهههههمت اتاق پرو وسهههههط مگازه رفتم و با کمک دختر فروشهههههنده لباس رو 

پوشیدم، با دیدن خودم توی آینه ی بزرگ دور تا دورم آه عمیقی کشیدم و کلی حسرت خوردم که 

من مثل خیلی های دیگه چیزی برای جشههههن گرفتن ندارم و همه ی این ها ماهر سههههازیه که آبروی 

رفته ام رو ترمیم کنم و زخمی نشم روی پیشونی پدر و مادرمر تو حا های بدم غرق شده  به تاراج

بودم و دیگه زیبایی لباس به چشههههههمم نمی اومد که تقه ای به در اتاق خورد و امیرحسههههههین کت و 

شلوار پوشیده وارد اتاق شد و به سمتم اومد، دستن رو زیر چشم هام کشید و نتسن رو توی 

 .صورتم فوت کرد

 چرا گریه کردی؟ -

من گریه کرده بودم و متوجه نشهههههههده بودم و این خودش بیانگر تموم دردهام بود ولی باز نقابم رو 

 .زدم و کروات مرد زندگی ام رو درست کردم

 !رن  مشکی خیلی بهت می آد آقایی -

 .دستم رو گرفت و مجبورم کرد بررخم

 !ترنم مثل فرشته ها شدی -

 .ام رو پا بزنمسعی کردم افکار منتی 

 .تو هم بادیگارد خوش تیمی شدی -

چشهههههمک زد و گتت: به جونت قسهههههم اگه کسهههههی چپ نگاهت کنه چشهههههم هاش رو می ذارم کف 

 .دستن، تمومه تو سهم منه این رو هیچ وقت یادت نره

ه اش روی پیشونیم سرعت گرفت و من چشم بستم ب*و*سدویدن خون توی رگ هام با نشستن 

 ...تا ثبت کنم

 

 .لح ات ناب با هم بودنمون رو این

لباس ها رو تحویل صهههندوق دار دادیم و بعد از حسهههاب کردن پولشهههون به سهههمت ماشهههین که اون 

طرف خیابون پارک بود رفتیم، امیرحسهین دزدگیر ماشهین رو زد و من بی معولی در عقب ماشهین 

شههاگرد نشههسههتم و رو باز کردم و وسههایل توی دسههتم رو روی صههندلی گذاشههتم و خودم روی صههندلی 
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منت ر امیرحسهههین شهههدمر چند دقیقه بعد نشهههسهههت و قبل از روشهههن کردن ماشهههین پرسهههید: ترنم 

 گرسنه ات نیست؟

 .خمیازه کشیدم و سرم رو به در ماشین تکیه دادم

 .نه فقط خوابم می آد -

 .ماشین رو از پارک در آورد

 .خوابالوی منی تو -

گوشی امیرحسین سکوت دل چسب ماشین رو  تازه خواب مهمون چشم هام شده بود که صدای

 .شکست و من با چشم های بسته گوش باز کردم تا مچ همسر مختی کارم رو بگیرم

 سالم، قربان چیزی شده؟ -

- ... 

 .حا کردم که ماشین از حرکت ایستاد

 چه جوری فرار کرده؟ -

- ... 

نامعلومم لرز به تک تک سههههلول در ماشههههین رو آروم باز کرد و پیاده شههههد و من باز از ترس آینده ی 

هام نشههههسههههتر چند دقیقه طول کشههههید تا امیرحسههههین برگشههههت و این بار برخالف موقعی پیاده 

شدنن در رو محکم بهم کوبید، گویا از چیزی عیبی بود و تموم حرصن رو سر در ماشین خالی 

اشته بود و تند کرد، ت اهر به ترسیدن کردم و نگاهم رو به امیرحسینی که سرش رو روی فرمون گذ

 .تند نتا می کشید دادم

 امیرحسین چی شده؟ -

 چرا وایستادیم؟

 اون صدای چی بود؟

 .انگار تازه یادش اومده بود که من هم تو ماشینم که سر بلند کرد و نگاه عمیقی بهم انداخت

 .هیری، یه خرده سرم درد گرفته -

 .فن گرفتمزیپ کیتم رو باز کردم و دنبال مسکن گشتمر قرس رو به طر 

 .بخور، آروم می شی -

 .نگاهی به قرس توی دستم انداخت و پسن زد

 .عادت به استتاده از دارو ندارم ولی اگه بتونی تو رانندگی کنی، عالی می شه -
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 .سر تکون دادم و جاهامون رو با هم عوض کردیم

 امیرحسین کجا برم؟ -

 .با کف دست گیجگاهن رو ماساژ داد

 .د با بابات حرف بزنمبرو خونه تون بای -

 .مسیر خونه رو در پین گرفتم و سوالی که توی ذهنم جوالن می داد رو روی زبونم آوردم

 با بابام چه کار داری؟ -

 .حالت صندلی اش رو کمی تگییر داد تا راحت تر بشینه

 .باید عروسی رو جلو بندازیم -

 .ه که تیادف کنیمبا شدت ترمز کردمر برام مهم نبود که وسط خیابونیم و ممکن

 چی شد که یهو همرنین تیمیمی گرفتی؟ -

 اون هم بدون مشورت با من؟

شههیشههه رو پایین داد و از راننده ی ماشههین پشههت سههری که بوق ممتد می زد و صههدم و ثانیه ای تا 

تیادف با ماشینمون فاصله داشت معذرت خواهی کرد و اون هم با چهار تا درشت بارمون کردن 

 .و رفت راهن رو گرفت

 .ترنم وسط خیابون وایستادی، ماشین رو روشن کن و برو بعد راجع بعن حرف می زنیم -

 .با دست های لرزونم سوئیچ رو توی جاش گردوندم و ماشین رو به گوشه ی خیابون بردم

 امیرحسین بگو چی شده؟ -

 .نگاه از نگاه شاکی ام دزدید

 .تو که خواب بودی کیمیا زن  زد -

 .م خود به خود باال رفتیه تای ابرو

 خب؟ -

 .نگاهی به ساعت دیجیتالی ماشین انداخت

می گتت امروز که دکتر اومده معاینه اش کرده گتته که حال مامانم عادی نیسههههههت و شههههههاید تا  -

 .آخر هتته که عروسیمونه دَووم نیاره

از من توقع  خنده دار بود که برای نگتتن حقیقت حتی از جون مادر عزیزش هم مایه می ذاشت و

 .باور کردن داشت

 این که خیلی بده، حاال می خوای چه کار کنی؟ -
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 .پوف کالفه ای کشید

 گتتم که اگه بابات باهام راه بیاد عروسی رو پا فردا برگزار می کنیم، تو که مشکلی نداری؟ -

 خسههههته شههههدم از این همه نقن بازی کردن، از این همه دو رویی، کاش حداقل می تونسههههتم پین

 !شریک زندگی ام خودم باشم اون هم بدون نقاب

 .نه، برای من که فرقی نداره چه پا فردا چه آخر هتته -

 .نگاه گذرایی به صورتم انداخت

 .خیلی خوبه -

دسههههههت بردم و پخن ماشههههههین رو روشههههههن کردم و ترجیح دادم جای شههههههنیدن صههههههدای نتا های 

در خونه پارک کردم و با هم به سمت  امیرحسین صدای شاد خواننده رو بشنوم، ماشین رو جلوی

 .میز ناهاری که مامانم به مناسبت حضور دامادش ترتیب داده بود، رفتیم

سهههاعت حدود چهار بود و ما نیم سهههاعتی می شهههد که پشهههت میز نشهههسهههته و منت ر حضهههور بابام 

 .بودیم

 

گرفت و امیرحسههین  باالخره انت ارمون به پایان رسههید و بابام کنارمون پشههت میز تجملی ناهار قرار

 .رو مخاطب قرار داد

 .می شنوم -

من که حضههههههورم دیده نمی شههههههد و فقط مهره ی بازی بابام و امیرحسههههههین بودم پا ترجیح دادم 

سههههههکوت کنم و با آرامن غذای مورد عالقه ام رو بخورمر امیرحسههههههین قاشههههههق و چنگالن رو توی 

 .بشقابن گذاشت

 .سی رو چند روزی زودتر بگیریممی خواستم اگه مشکلی نداشته باشید عرو -

 .بابا لیوان دلسترش رو توی دستن گردوند و ذره ای ازش رو مزه کرد

 چرا؟ -

 .امیرحسین توی نقشن فرو رفت و چهره ی آدم های ناراحت رو نقاب صورتن کرد

 .می خوام مامانم قبل از رفتنن به آرزوش برسه -

ه که جوابن رو با باال انداختن سههرم و لب زدن مامانم با اشههاره ی چشههم و ابرو ازم پرسههید چی شههد

 .هیری دادم

 .باز بابام تیمیم گرفت و من مجبور به اطاعت شدم
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 .ما مشکلی نداریم، راحت باش -

امیرحسین راضی سر تکون داد و دهن باز کرد تا قاشق غذایی رو داخل دهنن بذاره که گوشین 

ره دقیق شد و ثانیه ای بعد با اجازه ای گتت زن  خورد و با دیدن شماره ی ذخیره نشده روی شما

و از جاش بلند شهههههههد و جمع رو ترک کرد، غذام نیههههههته مونده بود و من دیگه میلی به خوردنن 

نداشتمر از مامانم تشکر کردم و پاهای سستم رو روی پله ها کشیدم و خودم رو به اتاق آخر سالن 

تم و زانوهام رو بگل کردم و تو خلوتم هزار بار باال رسوندم، در رو قتل کردم و پشت در اتاقم نشس

 .شکستم و نذاشتم صداش به گوش بقیه برسه

چند ضربه به در خورد و من هل زده از جام بلند شدم و خودم رو به سرویا بهداشتی توی اتاقم 

 .رسوندمر بعد از شست دست و صورتم روی تختم دراز کشیدم که باز صدای در اومد

 کیه؟ -

 رو قتل کردی؟چرا در  -

 .صدام رو پا سرم انداختم

 .می خوام بخوابم -

 .با انگشت هاش روی در ضرب گرفته بود

 .ولی من نمی ذارم -

 .به سمت در رفتم و بازش کردمر خواست وارد اتاق بشه که مانعن شدم

 چرا نمی ذاری؟ -

 تو چشم هام خیره شد و پرسید: باز چرا گریه کردی؟

 .به سمت تختم برگشتم

 .دوست داشتی می تونی بمونی ولی من خوابم می آد پا آروم باش اگه موندی -

 .خودش رو بهم رسوند و جلوم ایستاد

 ترنم تو چته؟ -

 دلیل این گریه های بی موقعه ات چیه؟

من هیچ وقهت دروغ گوی مهاهری نبودم و از برگی حا می کردم هر کی کهه دروغ بگههه دمهاغن 

میشههه قبل از گتتنن دسههت روی بینی ام می ذاشههتم و می بزرگ و زشههت می شهههر برای همین ه

 .خواستم از بزرگ شدنن جلو گیری کنم
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من هر وقت خسته بشم گریه می کنم االن هم توی سخت ترین شرایوم و همسرم قراره یه روز  -

 .قبل از عروسیمون یه امتحان سخت بگیره که من هیری ازش سر در نمی آرم

 .ر زددستم رو از روی بینی ام کنا

درغگوی خوبی نیسههههههتی ولی من هم مجبورت نمی کنم که حقیقت رو بگی چون تو مجبور به  -

 .انجامن نیستی

 .پوزخند زدم

 .ولی تو خیلی خوب دروغ می گی -

 .نگاهن رو به چونه ی لرزونم داد

 .من تا به حال بهت دروغ نگتتم ترنم، فتط گاهی یه چیزایی رو بهت نگتتم -

 .شاره ام سعی کردم نذارم چونه ام بلرزهبا انگشت شست و ا

َ َ بدتر از دروغ نیست و تو مختاری که همه چیز رو از من پنهون کنی -  .آره دیگه، این که اصال

 .چشم هاش رو از نگاه هراسونم دزدید

ترنم ازم نخواه چیزهایی رو بهت بگم که حتی تحمل شههههههنیدنن رو هم نداری، منی که مردم و  -

ار تحملشهههههون خرد می شهههههم پا بهم حق بده که نذارم با فهمیدنشهههههون بهت سهههههخت، دارم زیر ب

 .آسیبی برسه

توی باتالق جدید زندگیم دسههههت و پا می زدم و متوجه ی رفتن امیرحسههههین نشههههده بودمر وقتی به 

خودم اومدم که در اتاقم به هم کوبیده شههده بود و من چاره ای جز به تماشهها نشههسههتن برای نابودی 

 .زندگیم نداشتم

 

دو تا قرس مسههههکن خوردم و سههههعی کردم بدون فکر کردن به زندگی معلقم روی هوا بخوابم و خدا 

رو شکر موفق هم شدم ولی صبح با سر درد بدی بیدار شدمر جوری که یه ثانیه هم نمی تونستم 

آروم و قرار داشههته باشههم، با هزار زحمت شههماره ی نیلو رو گرفتم و بهن زن  زدم که خوشههبختانه 

 .کا همیشه زود جواب دادبرع

 جانم ترنم؟ -

 .صدام تحلیل رفته و به سختی قابل شنیدن بود

َ َ خوب نیست، فکر کنم خونه تنها باشم -  .نیلو من حالم اصال

 .کم شدن صدای اطرافن رو احساس کردم
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 .ترنم من دورم خیلی شلوغ بود و صدای تو تنن پایین، یه بار دیگه بگو حرفت رو -

 .لندگو گذاشتم و دو طرف سرم رو با کف دست هام گرفتم و روی تختم نشستمتماس رو روی ب

 .نیلو خودت رو برسون، تنهام و حالم بده -

این قدر فشار وارد شده به سرم زیاد بود که چشم هام سیاهی رفتن و بدون شنیدن حرف نیلو بی 

ُسرم به دستم وصل هوش شدم و روی تختم افتادم، وقتی چشم باز کردم توی بیمارستان بودم  و 

 .بود ولی هنوز هم کمی سر درد داشتم

 !تو که من رو نیته عمر کردی -

 .لبخند غمگینی به خواهرانه های صمیمی ترین دوستم زدم

 ساعت چنده؟ -

 .نگاهی به گوشی توی دستن انداخت

 .یازده و نیم -

 .اخم مهمون ابروهام شد

 تو چرا این جایی؟ -

 .وند و حالت متتکر به خودش گرفتچشم هاش رو توی کاسه چرخ

 پا کجا باید باشم؟ -

 .روی لب های خشکم زبون کشیدم

 .سر کالس امیرحسین -

 .ابرو باال انداخت

د  نه د  این رسهههم معرفت نیسهههت که تو این جا رو تخت بیمارسهههتان افتاده باشهههی و من تو کالس  -

 .همسر گرامیتون مشگول امتحان دادن باشم

 .مآروم سر تکون داد

 پا بهونه ی خوبی شدم برای پیروندن امتحان و دانشگاه، نه؟ -

 .دستم رو توی دستن گرفت و گوشه ی تخت نشست

ترنم اتتاقی افتاده که اسههههتاد کریمی هم امروز اعیههههاب نداشههههت و وقتی هم که با نبود تو سههههر  -

رس دیگه کالس مواجه شد حالن بدتر شد و با ترک کردن بی اجازه ی کالسن توسط من وسط د

َ َ داغ کرد؟   کال

 .آه عمیقی کشیدم و قورهای اشک زندانی شده ی توی چشم هام رو آزادشون کردم
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 پا با این حساب باید بهم زن  زده باشه، می شه گوشیم رو بدی؟ -

چشم درشت کرد و متعجب پرسید: به ن رت من تو اون موقعیت فکر برداشتن گوشیت به ذهنم 

 خوور کرده؟

 ...و گتتم: آخ یادم نبود که توآروم خندیدم 

 .با اومدن دکتر عارف به اتاق لبخندم روی لب هام ماسید و حرفم نیته موند

 !خب دختر جان مثل این که اون قدرها هم که فکر می کردم، نازک نارنجی نیستی -

د سههکوت رو ترجیح دادم که دماسههنج رو زیر زبونم گذاشههت و ادامه داد: تو که تمن قلب داری نبای

 .بدون تجویز دکتر دارو استتاده کنی، اون هم سر خود و چند تا چند تا

 .دماسنج رو از توی دهنم در آورد و نگاهی بهن انداخت

تبت پایین اومده ولی خیلی باید مراقب باشهههی و از اسهههترس و نگرانی هم دور وگرنه این بار جای  -

 .رزرو کنی ا شگال کردن تخت توی بخن خیوصی باید توی قبرستون قوعه

من که چیزی از دلیل نوا حرف زدن دکتر نتهمیده بودم و از من بدتر وضعیت نیلو بود که با دهن 

باز به صههحبت های دکتر گوش می داد و انگار صههدای گوشههی توی دسههتن رو نمی شههنید که دکتر 

 .به سمتن رفت و تذکر داد

و روی سههههههکوت بذاری یا خانم نیک روش این جا بیمارسههههههتانه و شههههههما مومتی که گوشههههههیت ر  -

 .خاموشن کنی

 .بعد گوشی رو از دست نیلو بیرون کشید و جواب داد

به سههالم آقای همه فن حریف، شههاید باورت نشههه ولی االن خانمت و دوسههتن مهمون منن، زود  -

 .خودت رو برسون تا دیر نشده

 .اق بیرون زدتماس رو قوع کرد و گوشی رو روی تخت ستید و ستت بیمارستان انداخت و از ات

 ترنم این کی بود؟ -

باز افکار منتی گوشهه، گوشهه ی ذهنم رو به بازی گرفته بودن و من ذهنم پر از خالی بود که جوابی 

 .برای سوال نیلو نداشتم

 

هنوز ده دقیقه نگذشههته بود که در اتاق با ضههرب باز شههد و امیرحسههین وارد شههدر نگاه من و نیلو به 

 .ده شده بود و هیچ کدوم حرفی برای گتتن، نداشتیمسمت امیرحسین هراسون کشی

 ترنم حالت خوبه؟ -
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 .نتا عمیقی کشیدم و به امیرحسینی که کنار تختم ایستاده بود نگاه کردم

 .آره، خوبم -

 .با نگاهن کل بدن و صورتم رو وارسی کرد

 پا چرا بیمارستانی؟ -

 .حسین رو به خودش جلب کردقبل از این که من توضیح بدم نیلو با سرفه ای حواس امیر 

 .ا  چیزه، یعنی سالم -

 .امیرحسین به نشونه ی سالم سر تکون دادر نیلو دست هاش رو توی هم قتل کرد

 .راستن مجبور شدم از سر کالستون بلند شم آخه ترنم زن  زده بود و بهم نیاز داشت -

 .مخاطبن نیلو بود با تموم شدن حرفن سر امیرحسین به سمتم برگشت و بهم نگاه کرد ولی

 مگه ترنم شوهر نداره که از دوستن کمک خواسته؟ -

 .نیلو دست پاچه شده بود و این رو می شد از تن صداش که دیگه پر انرژی نبود، فهمید

 .خب چرا، ولی شما استادی و نمی تونید کالس رو ول کنید -

 .امیرحسین گوشه ی تخت نشست و آروم سوزن ُسرم رو از دستم در آورد

شهههههما هم نباید بدون اطالا من کالس رو ترک می کردی، هیچ می دونسهههههتید اسهههههمتون رو توی  -

 لیست افراد حذف شده قرار دادم؟

 .پَکر شدن نیلو رو دیدم و شاکی امیرحسین رو صدا زدم

 امیرحسین؟ -

 .جوابم رو نداد که حرفم رو ادامه دادم: من ازش خواستم که بهت چیزی نگه

 .اده بود و این نشون از مقاومت کردنن برای فریادی که می خواست بزنه، بودپیشونین چین افت

 .خونه راجع بهن حرف می زنیم -

 .به سمت نیلو برگشت

 می شه لوف کنید ترنم رو از این جا ببرید؟ -

 .نیلو بی حرف به سمتم اومد که دستم رو به نشونه ی صبر کردن، جلوش نگه داشتم

 چرا خودت نمی بری؟ -

 .تو گوشین بود و تند تند متنی رو می نوشت سرش

 .من این جا یه خرده کار دارم -

 .از تخت پایین اومدم و رو به روش کنار در اتاق ایستادم
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 چه کار داری؟ -

 بین تو و عارف چی هست؟

 .صتحه ی گوشین رو قتل کرد

ذاشهههتم اون هیری نیسهههت اون فقط شهههاکیه که چرا باعج انتقالن به این بیمارسهههتان شهههدم و ن -

 .کاری رو که دلن می خواسته رو انجام بده

 .باز هم به ماهر قبول کردم و با نیلو از اتاق خارج شدیم

 ترنم؟ -

دلم نمی خواسهههت حتی صهههمیمی ترین دوسهههتم از آشهههوب به پا شهههده ی توی زندگیم چیزی بدونه 

 .پا سعی کردم ذهنن رو از موضوا دور کنم

 نیلو برای فردا حاضری یا نه؟ -

 .تو کارم موفق بودم که با شوق دست هاش رو بهم کوبید

 .وای آره، کلی ذوق دارم که قراره از دستت خالس شم -

 خندیدم و گتتم: شنیدی می گن مال بد بیخ رین صاحبن؟

 .سوئیچ رو از کیتن در آورد و دزدگیر رو زد

 خب؟ -

 .با دیدن روشن شدن چراغ های ماشینم به سمتن برگشتم

 .ها، ماشین من و تو نداره که تعارف نکن -

 .در سمت راننده رو باز کرد

 .می دونم عزیزم، خب داشتی می گتتی -

 .بره پرویی رو زیر لب زمزمه کردم و کنارش نشستم

 .خب من هم مال بدم و نرفته، برمی گردم پیشت -

کین  دنده عقب گرفت و ماشههین رو از بین جمعیت نه چندان زیاد ماشههین های پارک شههده ی پار 

 .کوچیک بیمارستان خیوصی تازه تأسیا در آورد

 .شما غلط اضافه می کنی عزیزم -

لبخند دندون نمایی زدم و دسههتگاه پخن ماشههین رو روشههن کردم و به حرف های خودم که از زبون 

 .خواننده گتته می شد گوش سمردم

 (.مهسا ناویی، آهن  غرور)
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 .گم می کنم خودم و تا بتهمم

 .می شه یا نه کسی برام دلتن 

 .خونم بیتته گردنت ببینم

 .تو این قبیله جن  می شه یا نه

 .ندیده می گیرم تو رو می گذرم

 .سکوت شنیده تره از لگات

  .هیچ انتقامی نمی گیرم ازت

 .این انتقام بدتریه برات

 .این انتقام بدتریه برات

 .آهسته می رم التماسم کنی

 .غرور اسم مستعار منه

 .چمدون بستنملعنت به من که 

  .فقط برای وقت تلف کردنه

 .من ضربه می خورم ولی این حقمه

 ...شکسته هام و نمی خواد جمع کنی

 .نیلو آهن  رو قوع کرد و شاکی به سمتم برگشت

َ َ فردا عروسهههیته ها، االن باید آهن  های جوادی گوش بدی که اون جا هر چی زدن بتونی به  - مثال

 .های غمگین و جن  و خودکشی رو سازشون برقیی، نه این آهن 

مونده بودم بخندم، گریه کنم یا تعجب کنم که قبل از همه ی این کارها نیلو فلن من رو کشهههید و 

فلن خودش رو به دسهههههتگاه پخن ماشهههههین وصهههههل کرد و یه آهن  بیا دار بی کالم گذاشهههههت و 

 .صداش رو تا آخر زیاد کرد

دیوونه بازی هم قدم شههدم و غرق شههور اشههتیاق شههده سههری از روی تأسههف تکون دادم و با نیلو توی 

بودیم و پشهت چراغ قرمز بودیم که ضهربه ای به شهیشهه ی دودی ماشهین خوردر شهیشهیه رو پایین 

 .کشیدم و با دیدن پلیسی که از ماشینن پیاده شده بود سریع صدای دستگاه پخن رو کم کردم

 چیزی شده؟ -

 .پلیسه نگاهی به چراغ سبز شده انداخت

َ َ حرکت کنید تا ترافیک درست نشه، کمی جلوتر خدمتتون عرض می کنم -  .فعال



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

292 

 

نیلو ماشههین رو کمی جلوتر و گوشههه ی خیابون نگه داشههت و همراه مدارک ماشههین، پیاده شههدیم و 

منت ر اومدن ماشهههین پلیا شهههدیمر طولی نکشهههید که ماشهههینشهههون جلوی ماشهههینم پارک شهههد و 

 .راننده از ماشین پیاده شد

 متون مالک ماشینه؟کدو -

 .مدارک رو به سمتن گرفتم

 .منم -

 .مدارک رو چک کرد

 

ما پلیا راهنمایی و رانندگی نیسههههتیم ولی خوشههههحالم که سههههرعت باال و صههههدای بلند آهنگتون  -

 .باعج شد که گیر بیتتید

 .چشم هام دیگه از این درشت تر نمی شدن

 گیر بیتتم؟ -

 برای چی؟

 .و ما هم به دنبالنبه سمت ماشینشون راه افتاد 

 می شه واضح بگید که قضیه چیه؟ -

همکارش هم از ماشین پیاده شد و من با دیدنن توی اون وضعیت لبخندی روی لب هام نشست 

 .و اسمن رو صدا زدم

 جمال؟ -

چند قدمی رو که بی توجه به ما، به سهههمت ماشهههینمون برداشهههته بود رو برگشهههت و با دیدنم گل از 

 .گلشنن شکتت

 !نم شاکیخا -

 .به سمتن رفتم و احترام ن امی گذاشتم

 .توقع داشتم رئیا پلیا باشی -

به درجه های روی شههههههونه هاش اشههههههاره کرد و گتت: زیاد نمونده که به اون جا هم برسههههههم، فوقن 

 .بیست سال

دسهههتم رو جلوی دهنم گرفتم تا صهههدای خنده ام رو خته کنم که باز دسهههت داخل جیب شهههلوارش 

 .رفتگذاشت و ژست گ
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 .باز که داری خنده ات رو پنهون می کنی -

لب پایینم رو داخل دهنم کشههیدم و دسههتم رو پایین آوردم که نگاه آبتین روی صههورتم ثابت موند و 

 .چند ثانیه بعد بلند و مردونه خندید

 .همون دستت رو بگیری جلوی دهنت خیلی بهتره -

ه ما نگاه می کردند دلیل توقتمون رو یادم لبم رو ول کردم و با دیدن نیلو همکارش که متعجب ب

 .افتاد

راسههتی دوسههتت یه چیزهایی می گتت که من هیری ازش سههر در نیاوردم، می شههه بگی قضههیه  -

 چیه؟

 .نگاهی به ماشینم انداخت

 ...راستن گتتنن خیلی سخته ولی -

 به سمتن رفتم و پرسیدم: ولی چی؟

 .سرش رو پایین انداخت

 .جع به بابات ندارمولی خبرهای خوشی را -

 .حا کردم اشتباه شنیدم

 راجع به کی؟ -

 .سرش رو باال آورد و توی چشم هام نگاه کرد و تک کلمه ای جوابم رو داد

 .بابات -

 .تموم توانم رو جمع کردم که زمین نخورم

 چی شده؟ -

 .نگاهی به همکارش و نیلو انداخت و صداش رو پایین آورد

 لوی دوستت بگم؟قضیه اش متیله می خوای ج -

 .سرم رو به نشونه ی نه به چپ و راست تکون دادم

خوبه ی آرومی رو زمزمه کرد و به سههمت همکارش برگشههت و گتت: تو برو من ماشههین رو می گردم 

 .بعدش هم این اطراف کار دارم، بگو برام مرخیی رد کنند

وضاا رو مساعد ندیده همکارش احترام ن امی گذاشت و سوار ماشینن شد و رفتر نیلو هم که ا

 .بود به سمتم اومد

 ترنم چیزی شده؟ -
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 می خوای زن  بزنم بابات یا امیرحسین بیان؟

 .به آبتین نگاه کردم که نامحسوس ابرو باال انداخت و شروا به گشتن ماشینم کرد

فکر کنم همکارم اشهههتباه کرده بوده ولی بعد نیسهههت از این به بعد بین تر مراقب باشهههید و فکر  -

 .بقیه رو هم کنید و با صدای آهنگتون برای خودتون خدا بیامرزی نخرید

سههههههر تکون دادم و مدارک رو از دسههههههت آبتین گرفتم که آروم جوری که فقط خودم بشههههههنوم گتت: 

 .شماره ام رو ما بین مدارکت گذاشتم، دوستت رو که رد کردی، زن  بزن

وندن نیلو سههریع شههماره اش رو از بین تشههکر کردم و این بار خودم پشههت فرمون نشههسههتم و با رسهه

مدارکم بیرون کشههیدم و با دسههت های لرزونم بهن زن  زدمر هنوز سههه تا بوق کامل نشههده بود که 

 .جواب داد

 بترمایید؟ -

 .آب دهنم رو قورت دادم و کمی شیشه ی ماشین رو پایین کشیدم

 .سالم، ترنمم -

 .با سرفه ای صداش رو صاف کرد

 ه حرف هام گوش بدی؟سالم، می تونی ب -

 .ترنم باید تنها باشی و قول بدی که این حرف هامون فقط بین خودمون می مونه

با این که توی یه کوچه ی فرعی و بن بسههههههت بودم ولی باز به اطرافم نگاه کردم و جوابن رو دادم: 

 .تنهام، قول می دم که بمونه

 .صدای نتا عمیقی که کشید توی گوشم پیرید

ت ور شههکسههته شههده و برای نجات از این بحران داره با یه باند قاچاق اعضههای بدن و راسههتن بابا -

مخدر که یکی از سهههر دسهههته هاشهههون شهههخیهههی به اسهههم امیرحسهههین کریمه همکاری می کنه و ما 

داریم به صههههههورت مختیانه اطالعات جمع می کنیم تا مهره ی اصههههههلی این بازی کثیف رو بیرون 

 ...بکشیم و

ه بودن و من از خدا می خواسهههتم تا ابد کَرم کنه که این چیزها رو راجع به گوش هام سهههنگین شهههد

 .بابام نشنوم

 .بُت من شکست و اشک توی چشم هام یخ بسته بود

 مگه من چه گناهی کردم که مردهای زندگیم این قدر نامردن؟

 !کاش قلبم از حرکت می ایستاد و من حقیقت زندگی پین روم رو هیچ وقت درک نمی کردم
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کاش یکی محکم زیر گوشهههم می زد تا از خواب بیدار شهههم و ببینم که هنوز شهههین سهههاله ام و دارم 

 !توی باغ با تَمیم بازی می کنم

 ...کاش

با صدای جیغ مانند گوشیم به دنیای پر از پوچی ام برگشتم و گوشیم رو روی داشبورد انداختم و 

شیدم و به خودم قول دادم باز هم ستت سرم رو روی فرمون ماشین گذاشتم و از عمق وجودم آه ک

 .و سخت باشم و نذارم که بشکنم و بازنده ی این بازی باشم

 

در داشههههههبورد رو بههه امیههد بودن قرس تمن قلبم بههاز کردم ولی نبودش و من هر لح ههه بین تر 

احسههاس کمبود هوا می کردمر دسههت بردم و گوشههیم رو برداشههتم و از ماشههین با پاهای سههسههت و 

ه هر لح ه امکان زمین زدنم رو داشتن پیاده شدم ولی نتونستم قدمی بردارم و همون جا لرزونم ک

 .به بدنه ی ماشینم تکیه زدم و با طمع هوا رو مهمون ریه هام کردم

سرم رو باال گرفتم و خواستم لب به گالیه باز کنم که ویبره ی گوشیم مانع ام شدر تماس رو وصل 

 .حرف بزنه کردم و منت ر موندم تا آبتین

 ترنم حالت خوبه؟ -

 .انگار صدام از فرسن  ها دورتر شنیده می شد

 .آره، عالی ام -

 .نگران شده بود و این از صدای پر اضورابن معلوم بود

 کجایی؟ -

 .نگاهی به آدرس کوچه انداختم

 .توی یه کوچه ی بن بست که تهن دیواره، نه در ولی من دارم تمرین می کنم که پرواز کنم -

 .نتسن رو با صدا بیرون داد

ترنم فلسهههههته نرین، من و تو نباید با هم دیده بشهههههیم ولی اگه تو کمک بخوای من همه چیز رو  -

 .کنار می ذارم و می آم

 .سعی کردم از جام بلند شم

 .خیلی بی معرفتی من تازه می خواستم برای فردا دعوتت کنم -

 .حرف هام گن  بود و آبتین هم گیج شده بود

 فردا چه خبره مگه؟ -
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 حق داشتم بخندم، نداشتم؟

 .بلند و هیستریک خندیدم

 مگه نمی دونی فردا عروسیمه؟ -

 .تعجب توی صداش نشسته بود

 .خیلی خوشحال شدم، خوبه که داری از بابات فاصله می گیری این جوری امنیتت بین تره -

 چرا همه اش جُک می گتت آبتین؟

 قراره من و از دست امیرحسین نجات بده؟اگه بابام پناهم نباشه پا کی 

 این وسط مامان بیراره ام چی می شه؟

 .در ماشین رو به سختی باز کردم و روی صندلی راننده نشستم

 نمی خوای بدونی کی همسرمه؟ -

 انگار بازی با کلمه ها رو دوست نداشت که کالفه پرسید: کیه؟

 .ا کردباالخره بگضم شکست و اشک روی گونه هام سیل به پ

 .امیرحسین، امیرحسین کریمی -

 .دیگه حتی صدای نتا کشیدن آبتین هم نمی اومد

 !خوب شد، فکر کرده فقط خودش بلده شک وارد کنه

 ترنم؟ -

 .قلبم تیر می کشید و نتسم به سختی باال می اومد

 جانم؟ -

تن به این  چند لح ه ای مکج کرد و بعد انگار دو دل بودن رو کنار گذاشههههته باشههههه سههههریع گتت:

 .ازدواج نده، فرار کن خودم قایمت می کنم و هوات رو دارم

سته ی من بودر من تا به حال جنگیده بودم و با زندگیم بازی کرده بودم  َ َ برخالف خوا ولی این کامال

 .و از این به بعد هم قول داده بودم همین کار رو کنم

به خواسههههههته اش تن می دم ولی با قانون ولی این تیههههههمیم بابامه و من بهن احترام می ذارم و  -

 .های خودم وارد این بازی می شم

 .حرفم رو این قدر محکم زده بودم که آبتین هم عقب نشینی کرده بود

 .خودم هوات رو دارم پا فقط خیلی مراقب خودت باش، این پرونده دست منهر -

 .شورترین لبخند عمرم رو اون لح ه با چشیدن طعم اشک هام زدم
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برای شروا همکاری باید بگم که عروسی تو باغ و عمارت ما برگزار می شه، آدرس دقیق رو برات  -

َ َ در ارتباط باشم چون امشب با امیرحسین حرکت می کنیم  می فرستم دیگه نمی تونم باهات فعال

 .و می ریم عمارت

 .از چیزی دلگیر بود و تماس رو با باشه ای تموم کرد

پام رو روی پدال گاز گذاشتم تا هر چه زودتر به خونه برسم و چند لح ه ماشین رو روشن کردم و 

ای بین تر هوایی رو که مامانم توش نتا می کشهههههید رو نتا بکشهههههم چرا که معلوم نبود تا کی 

 .مهمون این دنیا باشیم

 

و در باغ رو با ریموت باز کردم و ماشین رو پشت ماشین مامانم پارک کردمر از ماشین پیاده شدم 

سهههههعی کردم با نگاه دقیق به هر قسهههههمت باغ و خونه تک تک لح ه های تلخ و شهههههادمون رو توی 

خاطراتم جاودانه کنم، راسهههههتن نگاهم بین تر شهههههبیه آدمی بود که بهن گتتن فقط همین چند 

ساعت رو زنده است و اون با طمع می خواد دنبال راهی برای ابدی بودن خودش و خاطراتن پیدا 

چیزی جز پوچی نسههیبن نمی شهههر با صههدای مامانم که توی تراس ایسههتاده بود به کنه ولی تهن 

 .خودم اومدم

 .ترنم مامان بیا باال کلی کار داریم -

 .سرم رو باال گرفتم و با عشق نگاهن کردم و دستم رو روی چشمم گذاشتم

 .ا ی به روی چشم، شما جون بخواه -

 ه یادت افتاده شیرین زبونی کنی؟نمکی خندید و گتت: وقت رفتنت که رسیده تاز 

 .آه پر سوزی کشیدم و خودم رو به مامانم رسوندمر محکم بگلن کردم و بگضم رو آزاد

 مامان می دونستی که خیلی دوست دارم؟ -

 .دست هاش رو روی کمرم گذاشت و آروم نوازشم کرد

بره هاش رو می ترنم یه چند وقت دیگه خودت مامان می شههی و تازه عشههق یه مادر نسههبت به  -

 .فهمی

چونه ی لرزونم رو روی شههونه اش گذاشههتم و با تموم وجودم عور تنن رو مهمون ریه های خسههته 

 .ام کردم

 مامان کمکم می کنی که وسایل رو جمع کنم؟ -

 .من و از خودش جدا کرد
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 !جون به جونت کنند باز هم تنبلی -

ش بهونه اسههت تا بین تر عور ناب وجودش ما بین گریه هام خندیدم و به زبون نیاوردم که همه ا

 .رو کنارم احساس کنم

خب خسهههته می شهههم دیگه، تازه امشهههب هم با آقامون مسهههافرم و فردا صهههبح کله ی سهههحر قراره  -

 .سمیده به جون صورتم بیتته

 .مامانم در تراس رو باز کرد و دست پشت کمرم گذاشت

 فردا صبح چیه؟ -

 .ت رو ماساژ بده و پوستت رو برای آراین فردا آماده کنهسمیده از االن تو عمارته که صورت

سر تکون دادم و با هم از تراس اتاق مامانم این ها خارج شدیم و به سمت اتاقم رفتیمر در اتاق رو 

باز کردم و با چمدون های بسته و آماده شده ام رو به رو شدم و یک باره دیگه حا ناب دور دونه 

 .بودن رو چشیدم

 ان جونم؟وای مام -

 .چشم هاش برق زد و زیباترین چشمک جهان رو بهم هدیه داد

ترنم تا تو دوش می گیری من هم میز شههههام رو می چینم یه خرده دیگه بابات و امیرحسههههین هم  -

 .می رسن

 .باز دلم سنگین شد و من به بستن چشم هام به نشونه ی باشه اکتتا کردم

وارد حموم نه چندان بزرگ اتاقم شههههههدم و زیر دوش آب در اتاقم رو بسههههههتم و طبق عادتم با لباس 

سهههرد ایسهههتادم و لرز نشهههسهههته به جونم رو با کمال میل پذیرا شهههدم و اجازه دادم خنکی آب کمی 

آرومم کنهر چند دقیقه بعد لباس هام رو در آوردم و خودم رو آب کشههیدم و حوله پیچ به اسههتقبال 

رو بسهههتم که تقه ای به در اتاقم خورد و به دنبالن  تختم رفتمر پتوم رو دورم پیریدم و چشهههم هام

 .امیرحسین وارد اتاق شد

 .سالم عرض شد بانو -

 .خمیازه ای کشیدم و گتتم: سالم

 .رو به روی میز آرایشم ایستاد و کتن رو در آورد

 .ترنم پاشو یه دست لباس به من بده که یه دوش بگیرم -

 .پتو رو روی سرم کشیدم

 .شوی پایین کمدمه، خودت بردار من خسته ام، خوابم می آدلباس هات توی ک -
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 .پتو از روم کشیده شد

 یعنی چی که خودت بردار؟ -

من از صهههبح سهههرکار بودم و بعد بیمارسهههتان هم که دنبال ادامه ی کارهای عروسهههی پا توقع دارم 

 .م نمی رهوقتی از راه می رسم زنم به استقبالم بیاد حاال نیومدنت هیچ ولی این یکی تو کت

با لج از روی تخت بلند شههدم و به سههمت کمد رفتمر لباس هاش رو برداشههتم و به به دسههتن دادم 

 .ولی انگار جای دیگه ای سیر می کرد، به سرش تکون ختیتی داد

 .یه چیزی بموش سرما می خوری -

 .روی تخت خوابیدم و پتوم رو به آغوش کشیدم

 .من این جوری خوابیدن رو دوست دارم -

 ابرو باال انداخت و به سمت حموم رفت و من هم تموم سعی ام رو کردم تا بدون فکر کردن بخوابمر

 .اولن پا زدن اون همه فکرهای منتی خیلی سخت بود ولی کمی بعد موفق شدم

 

حا کردم از یه بلندی به پایین پرت شدم و همین باعج شد که هراسون سر جام بشینم ولی به 

 .تم باشم توی ماشین و روی صندلی کمک راننده بودمجای این که روی تخ

 امیرحسین؟ -

 .ماشین رو کنار جاده پارک کرد

 .می دونم ترسیدی ولی از قید نبود یه لح ه خوابم برده بود -

 .نگاهی به لباس های توی تنم انداختم و صورتم از شرم سرخ شد

 ...لباس هام رو -

 .ع کرددست هاش رو باالی سرش برد و حرفم رو قو

 .من چند بار سعی کردم بیدارت کنم ولی فایده نداشت پا مجبور شدم خودم لباس تنت کنم -

گرمم شده بود و به شدت به هوای آزاد نیاز داشتم، بی حرف در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم و 

سههرم رو  لبه ی پرتگاه ایسههتادمر باد سههرد به صههورتم خورد و من لرز کرده دسههت هام رو بگل کردم و

باال گرفتم و نتا عمیق کشههیدم که یهو به تک تک سههلول هام گرما تزریق شههد و من درگیر وجود 

 .ه ای رو پیشونیم کاشتب*و*سگرم و پر از آرامن همسرم شدمر بی تاب 

 ترنم؟ -

 گتته بودم که نوا صدا کردنن با همه فرق داره و من رو مسخ می کنه؟
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 .یرینمون با هم رو توی ذهنم حک کردمچشم هام رو بستم و خاطرات قشن  و ش

 هوم؟ -

 .حلقه ی دست هاش به دور کمرم رفته رفته داشت تن  تر می شد

 ترنم؟ -

 .لبخند شیرینی روی لب هام نقن بست

 جانم؟ -

سههههههرش رو خم کرد و با صههههههدای بم و مردونه اش حلزونی های توی گوشههههههم رو با کلماتن به بازی 

 .گرفت

 می دونستی دوستت دارم؟ -

باور کن هر اتتاقی هم که بیتته جای تو، توی قلبم همیشههگیه، من این شههرم و معیههومیت تو رو  -

 .با دنیا عوض نمی کنم ولی ترنم باید بهم یه قولی بدی

 .تقیم توی چشم هاش نگاه کردمهمون جور توی آغوشن چرخیدم و مس

 چه قولی؟ -

 .لبخند جذابن با درد بود که نم اشک توی چشم هام نشست

 !تو حق نداری حتی بعد از من مال کسی باشی -

بهم قول می دی که حتی اگه مُردم هم باز فقط اسههههههم من تا آخر عمرت به عنوان همسههههههرت توی 

 شناسنامه ات باشه؟

پلک می زدم همه اشهههون فرار می کردن و تیهههویر مردم رو تارتر از چشهههم هام پر شهههده بودن و اگه 

 .اینی که هست می کردند

 امیرحسین؟ -

 جان دلم؟ -

 .با پشت دست اشک هام رو پا زدم

 .تا ابد مرد من می مونی ولی تو هم بهم قول بده -

 .نتا راحتی کشید

 چه قولی؟ -

باور کنم مرد رو به روم باعج مرگ و عذاب خیلی ها شهههههده و یه اسهههههتاد دانشهههههگاه سهههههخت بود که 

 !معمولی نیست
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 !سخت بود که لوافت قلبن رو با تموم وجودم درک کنم و باز به گوهر پاک وجودش ایمان نیارم

قول بده توی زندگیمون هر اتتاقی هم که افتاد، عشههههههقمون رو هیچ وقت از یاد نبری و به فکر  -

 .یی و بی پناهی من هم باشیتنها

 تا به حال شکستن بگض یه مرد رو دیدی؟

دیدی چه جوری مقاومت می کنه که بگضههههههن، بگض بمونه و تبدیل به مروارید روی گونه هاش 

 نشه؟

من حرکت سهههیبک گلوی همسهههرم رو دیدم و درک کردم که هیچ کاری سهههخت تر از مرد بودن، نمی 

 .تونه باشه

 .د و سعی در پنهون کردنن داشتروی صداش خن افتاده بو

 یعنی تو هم من رو دوست داری؟ -

 .دست هام رو پشت گردنن گذاشتم

 .من بین تر از این که دوست داشته باشم بهت اعتماد دارم -

 چه چیزی می تونه شیرین تر از شنیدن این جمله توسط شریک زندگی آدم باشه؟

 .چشم هاش برق زد

 .ام رو به پای عشقمون بریزمقول می دم که تموم مردونگی  -

 .سرم رو روی قتسه ی سینه اش گذاشتم و به ملودی گوش نواز قلبن، گوش جان سمردم

 خانمم؟ -

 تو همون حالت جوابن رو دادم: جونم؟

 .من رو از خودش جدا کرد

 .می گم خوب جاده ای خلوت کوهستانی گیر آوردیم و دل می دیم و قلوه می گیریم ها -

 .ه لمم رو کشیدریز خندیدم ک

 موافقی سوار ماشین شیم و بریم؟ -

سههر تکون دادم و چند لح ه بعد هر دو توی ماشههین نشههسههته بودیم و به آهن  بی کالم و آرامن 

بخشی که از دستگاه پخن ماشین پخن می شد گوش می دادیم و خاطرات چند دقیقه قبل رو 

 .مزه مزه می کردیم

@Romamamtori 
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ه ویال رسههیدیم و با تک بوق امیرحسههین، در توسههط نگهبان باز شههد و بعد حدود نیم سههاعت بعد ب

صدای حرکت چرخ های ماشین روی سن  ریزه ها سکوت فضای بزرگ و چراغونی شده ی باغ رو 

در هم شکستر به محض ایستادن ماشین ازش پیاده شدم و نگاهم رو به باغ دوست داشتنی ام 

ه بود دادم، امیرحسین هم از ماشین پیاده شد و گتت: که حاال برای جشن عروسیمون تزئین شد

 !چه تگییر کرده این جا

 .کنارش ایستادم و دستم رو دور بازوش حلقه کردم

امیرحسههین موافقی قبل از این که عمو صههتر این ها بیدار شههن بی سههر و صههدا به داخل عمارت  -

 بریم؟

وسههههعتن بین تر می شههههد و من رو با لبخند به رو به روش خیره شههههده بود و هر لح ه لبخندش 

میههمم می سههاخت که رد نگاهن رو بگیریم و با دیدن عمو صههتر و خانومن که با اسههمند و قرآن 

به سههههههمتمون می اومدن، ذوق زده جیغ کوتاهی کشههههههیدم و مثل بره ها پام رو روی زمین کوبیدمر 

انداخت و من رو  امیرحسین که لبخندش به خنده ی با صدا تبدیل شده بود، دست روی شونه ام

 .به آغوش کشید

 .خانمم آروم تر -

عمو صهههتر این ها بهمون رسهههیده بودن و من که دیگه طاقتم طاق شهههده بود از آغوش امیرحسهههین 

ه بارون ب*و*سهههههبیرون اومدم و به سهههههمت آغوش پر مهر اشهههههرف خانم پرواز کردم و گونه هاش رو 

 .کردم

 .خیلی دلم براتون تن  شده بود -

 .کمرم کشید دست نوازشی به

 هزار هللا اکبر، دختر جان تو کی این قدر بزرگ شدی؟ -

نخودی خندیدم و از آغوشن بیرون اومدم و رو به عمو صتر که برای احوال پرسی کنار امیرحسین 

 .ایستاده بود، احترام ن امی گذاشتم و با لودگی گتتم: چاکر عمو صتر خودمونم هستیم

 .م رن  بین ابروهای سیاه رنگن اسمم رو صدا زدعمو خندید و امیرحسین با اخمی ک

 ترنم؟ -

َ َ سخت نبود پا دنباله ی بحج رو نگرفتمر سعی  درک این که شوخی ام رو دوست نداشته اصال

کردم خانمانه رفتار کنم، سههههههرم رو پایین انداختم که بوی اسههههههمند توی بینی ام پیرید و باز من 
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کرده بودم و همسههرم رو ناراحتر سههرم رو باال آوردم و فراموش کردم که چند لح ه پین زیاده روی 

 با صدایی که پر انرژی بود پرسیدم: سمیده نیومده هنوز؟

 عمو و اشرف خانم به هم نگاهی انداختند و هر دو خندیدند و عمو جواب داد: نیومده؟

 مگه می شه عموجان؟

 .گذروندمشونه باال انداختم و در پی جست و جوی ماشینن کل باغ رو از ن ر 

 مادر دنبال چی می گردی؟ -

 .مگوم از به نتیجه نرسیدن کنجاوی ام گتتم: خب، دنبال ماشین سمیده

 .اشرف خانم دست سردم رو توی دست های ستید و چروک شده اش گرفت

 .اومدن ب*و*سعزیزم تعدادشون زیاد بود، این شد که غروبی با یه اتو -

 .این بار امیرحسین هم کنجکاو شده بود

 تعدادشون زیاد بود؟ -

 .عمو به نشانه ی تأیید سر تکون داد

 .فکر کنم بیست، سی نتری باشن -

 .چشم هام دیگه از این بزرگ تر نمی شد

 بیست، سی نتر توی عمارتن و همه جا این جوری آرومه؟ -

 .دست امیرحسین که ساعت مری بهن بسته بود، جلوم قرار گرفت

 .ب نداره اگه خواب باشنعزیزم ساعت نزدیک دوئه پا تعج -

 .قانع شده بودم و خمیازه ام نشان از خواب آلودگی ام می داد

 بریم بخوابیم؟ -

همرا با خمیازه ی دیگه ای سهههههر تکون دادم و با گتتن شهههههب بخیری همراهن هم قدم شهههههدم و به 

 .محض باز کردن در عمارت صدای جیغ و سوت و دست بره ها قافلگیرمون کرد

از بقیه ی بره ها فاصههله گرفت و دسههت هاش رو باالی سههرش برد و آروم کف زد سههمیده چند قدم 

 .که هم زمان آهن  عربی ای پخن شد و من توسط نیلو و سمیده به وسط جمع کشیده شدم

نگاهم روی تک تک بره های دانشگاه و نشست و در آخر روی امیرحسین که ناراضی دست به 

ک زده بود ثابت موندر صههههههدای آهن  بلند تر شههههههد و من سههههههینه زده بود و به مبل تک نتره ای ت

دست از نگاه غبار آلود همسرم گرفتم و با یه حرکت شالم رو از سرم گرفتم و به دور کمرم بستم و 

 .بعد آروم و نرم شروا به رقییدن کردم



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

304 

 

 .به دست هام موج دادم و به سمت امیرحسین رفتم

ر و تند ترر سههرم رو پایین گرفتم و کن موهام ضههرب آهن  شههروا شههده بود و من حرکت هام تندت

رو باز کردم و با هر ضرب آهن  دست زدم و به شکمم موج های پی در پی وارد کردم و قدم هام رو 

میزون و با لرزش کمرم برداشههههتمر باالخره به امیرحسههههین رسههههیدم و نزدیکن زانو زدم و شههههروا به 

های بُهت زده اش عشوه ریختم، صدای تشویق و چرخوندن سرم کردم و با هر بار نگاه برای چشم 

سهههوت بره ها لح ه ای قوع نمی شهههد و من بین تر غرق لذت می شهههدم ولی ناگهان همه چیز با 

قدم های بلند و عیبیه امیرحسین از هم پاچیدر تموم سعی ام رو کردم تا آرامشم رو حتظ کنم با 

ه اتاقی که امیرحسههههههین داخلن بود، تموم شهههههههدن آهن  تع یم کوتاهی کردم و با دو خودم رو ب

 .رسوندم

 چرا اومدی این جا؟ -

 .در رو بستم و به سمتن رفتم

 تو چت شد یهو؟ -

حالن خوش نبود و سههههعی در آروم کردن خودش داشههههت، چند نتا عمیق کشههههید و به سههههمت 

 .پنجره ی کوچیک اتاق رفت و بازش کرد

 .هیری نشد -

ذاشهههتم که عیهههبی دسهههتم رو پا زد و به سهههمتم به سهههمتن رفتم و دسهههتم رو روی شهههونه اش گ

 .برگشت

ترنم تو فکر کردی من این قدر سههیب زمینی ام که یه جا وایسههتم و به دلبری زنم جلوی اون همه  -

 چشم غریبه و ناپاک لبخند بزنم؟

 

 .سعی کردم تن صدام مثل خودش باال نره

 .نداشتنه، سیب زمینی نیستی ولی تو قبالً این چیزها برات اهمیتی  -

 .دستی به صورتن کشید

خودت هم می گی قبالً ولی از اون روز به بعد دیگه تحمل ندارم ببینم چشم ناپاک براندازت می  -

 .کنه و لذت می بره

اولن ناراحت شههههههده بودم که زحمت بره ها رو نادیده گرفته بود ولی با فهمیدن دلیلن توی دلم 

 .حال خوش دلم به لب هام هم تزریق بشهمزرعه نی شکر پدید اومد و من نخواستم که 
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 از کدوم روز؟ -

از ادامه ی بحج راضههی نبود که نگاه از چشههم های منت رم گرفت و لبه ی تخت تک نتره ی وسههط 

 .اتاق نشست

همون روز که خانم عبداللهی به خاطر مانتوت تو حراسههت نگهت داشههت و با وسههاطت من راهت  -

 .داد

 .ن رفتم و جلوی پاش روی زانوهام نشستمدیگه طاقت نیاوردم و به سمت

 امیرحسین؟ -

 .آروم سرش رو باال آورد

 ترنم؟ -

 .سالم، چند لح ه -

 .بلند شد و بی توجه به من به سمت سرویا بهداشتی توی اتاق خواب رفت

باز دلم سهههنگین شهههد و سهههر جای امیرحسهههین نشهههسهههتم و سهههرم رو ما بین دسهههت هام گرفتم، چند 

 .رو از جام پرونددقیقه ای گذشت بود که صدای داد مانند امیرحسین من 

 چی واسه خودت می بری و می دوزی؟ -

 .به سمت در سرویا بهداشتی رفتم تا بهتر صدای امیرحسین روی بشنوم

 .تو خیلی غلط کردی که روی عروسی من حساب باز کردی -

 .چند لح ه سکوت و این بار صداش آروم تر به گوش می رسید

 !یاد خودم سالخیتون می کنمباشه ولی به والی علی اگه بالیی سر کسی ب -

صدای شیر باز بوده ی روشویی قوع شد و من با یه جهن خودم رو به تخت رسوندم و به خواب 

 .زدم

 .حضورش رو باالی سرم احساس کردم

 ترنم؟ -

 .خودم رو جمع کردم و جنین وار خوابیدمر دستن رو روی بازوم گذاشت و آروم تکونم داد

 ترنم؟ -

 .نشون دادمصدام رو خواب آلود 

 بله؟ -

 .دستن رو روی بازوم ُسر داد و دستم رو گرفت
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 .پاشو بریم اتاق خودت، این جا تختن کوچیکه هر دو تامون جا نمی شیم -

 .دستم رو کشید و من رو دنبال خودش از اتاق بیرون برد

 اتاقت کدومه؟ -

 .به طبقه ی باال نگاه کردم

 .اتاق اول سمت چپ -

نحوی اطالعات دسههت و پا شههکسههته ام رو به آبتینخ برسههونم، دسههتن روی دلم می خواسههت به یه 

 .دستگیره ی اتاق قرار گرفت و قبل از باز کردنن سمیده صدام زد

 ترنم؟ -

 .به سمتن برگشتم

 هوم؟ -

مراعات حضههههههور امیرحسههههههین رو کرد که درشههههههت بارم نکرد و به جاش با یه لبخند گتت: نمی آی 

 صورتت رو ماساژ بدم؟

 !م برق زدن و من توی دلم زمزمه کردم: خدایا حکمتت رو شکرچشم ها

دسهههتم رو از دسهههت امیرحسهههین در آوردم و به سهههمت سهههمیده رفتم و امیرحسهههین رو مخاطب قرار 

 .دادم

 .عزیزم تو بخواب من شاید کارم طول بکشه -

 .صدای باز شدن در اتاق اومد

 .باشه، شب خوش -

ه اتاق مخیههههههوس خودش که طبقه ی پایین بود گتتم: با سههههههمیده هم قدم شههههههدم و قبل از ورد ب

 سمیده، عمو صتر وسایلم رو نیاورده داخل؟

 .دستن رو پشتم گذاشت و به داخل اتاق هدایتم کرد

 .چرا آورده، وسایلت تو اتاق منه -

 .با دیدنم، نیلو و چندتا دیگه از دخترها نمایشی از جاشون بلند شدند

 !یزبه سالم خانم استاد کریمی عز  -

لبخند دندون نمایی زدم و با دسههههت اشههههاره کردم بشههههینن و خودم سههههراغ کیتم رفتم و گوشههههیم رو 

برداشهههتمر داخل جیب شهههلوارم گذاشهههتمن و کنار بره ها روی زمین نشهههسهههتم و به پشهههتی های 

 .بالشتی و نرم چسبیده به دیوار اتاق تکیه زدم
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 .رم ایستاددهن باز کردم تا با بره ها حرف بزنم که سمیده باال س

 عزیزم فکر نمی کنی که آوردتم پیک نیک، هوم؟ -

 .به ساعت برگ حالتی که روی میز مخیوس آراین بود، اشاره کردم

 .فعالً که وقت هست، تو هم بشین -

 .به بگل دستم اشاره کردم ولی سمیده اخم هاش رو تو هم کشید

گل بگی و گل بشنوی، تو اومدی من عروس خانم الزم به ذکره که قرار نیست شما با ما تا صبح  -

 .صورتت رو ماساژ بدم و بعد بری پین آقاتون الال کنی

 .لب هام رو به حالت ناراحتی پایین کشیدم

 من گناه ندارم؟ -

 .بره ها یه صدا گتتن: نه

هم خنده ام گرفته بود هم دلم می خواست سر تک تکشون رو از تنشون جدا کنمر به زور از جام 

 .بلند شدم

 .آفرین دختر خوبم -

 .چشم غره ای به سمیده رفتم

 .اول می خوام برم خالء -

بره ها زیر خنده زدن و من به نگاه سرخ سمیده زبون درازی کردم و خودم رو به سرویا بهداشتی 

طبقه ی باال رسهههوندمر در رو از پشهههت قتل کردم و شهههیر آب رو باز، با اسهههترس و دسهههت های لرزون 

 .ر آوردم و شماره ی آبتین رو گرفتمر بوق اول تموم نشده بود که جواب دادگوشیم رو از جیبم د

 ترنم چی شده که زن  زدی؟ -

 .نتا عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم

 .سالم، زیاد وقت ندارم پا گوش کن و بگو من چه کار کنم -

ساعت پین بود که  به درصد نگرانین اضافه شده بود که سکوت کرد و من ادامه دادم: تقریباً یه

 .با امیرحسین تو اتاق بودم که گوشین زن  خورد

 !سخت بود که بخوای شوهر و بابات رو به قانون لو بدی

یه لح ه از کارم پشیمون شدم و خواستم عقب بکشم که با صدای منت ر آبتین، افکار منتی ام 

 .رو کنار زدم
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 خب؟ -

هام که برخالف همیشههههه این بار می خندید، قوره نگاه به آیینه انداختم و با دیدن تیههههویر برگی 

 .اشکی از چشم هام پایین چکید

به وضههوح رنگن پرید و از من فاصههله گرفتر راسههتن من هم کنجکاوی نکردم ولی یه خرده بعد  -

تو غلط کردی رو عروسههههی من »  چیزی اعیههههابن رو بهم ریخته بود که سههههر طرف داد زد و گتت:

 «.حساب باز کردی

 .آبتین کشید از مال من هم پر حسرت تر بودآهی که 

 دیگه چیزی نتهمیدی؟ -

 .به سمت توالت فرنگی رفتم و برای حتظ ماهر سیتون رو کشیدم

فقط این که اون طرف یه چیزی به امیرحسین گتت که راضین کرد ولی امیرحسین هم تهدید  -

 .کرد اگه بالیی سر کسی بیاد تک تکشون رو می کشه

 .رضایت موج می زد تو صدای آبتین

خیلی خوبه، راسهههههتن حدس می زدم برای اسهههههتتار معامله هاشهههههون به یه چنین چیزی احتیاج  -

 ...داشته باشن ولی

حرفن رو خورد و من فهمیدم شههههههاید امشههههههب تنها شههههههبی باشههههههه که عزیزهام پیشههههههمن و من از 

 .حضورشون باید نهایت استتاده رو ببرم

 آبتین؟ -

 جانم؟ -

گم حالم با این جوابن به هم خورد و من با خودم تکرار کردم که جانم شههنیدن دروغ نیسههت اگه ب

 !فقط از امیرحسین لذت بخشه

 قول بده که سر تتنگت رو به سمت عزیز های من نشونه نگیری؟ -

 .چند لح ه ای سکوت کرد

رسه من ومیته ام محاف ت از افراد بی گناهه ولی تموم سعی ام رو می کنم تا به کسی آسیب ن -

 .و این به شرایط بستگی داره

 .دلم گواهی بد می داد و من کاری جز به تماشا نشستن، نداشتم

 .ضربه ای به در دستشویی خورد و به دنبالن صدای سمیده اومد

 ترنم زنده ای؟ -
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 ً  .صدام رو پایین تر آوردم و سرد و خشک گتتم: من باید برم، فعال

ا شستن دست هام جواب سمیده رو هم دادم: دارم می گوشی رو توی جیبم گذاشتم و هم زمان ب

 .آم

 

 .قتل در رو باز کردم و بیرون اومدم

 .می بینم که زیادی فشار آوردی چشم هات خون افتاده -

چه خوب بود که سمیده این قدر شوخ بود و من مجبور به توضیح نبودم، لبخند دندون نمایی زدم 

 .و با هم به سمت اتاقن حرکت کردیم

صندلی مخیوس آراین خوابیدم و سمیده شروا به پاک سازی و ماساژ صورتم کردر حا  روی

خوب حرکت دست هاش روی صورتم مست خوابم کرده بود و من با وجود سرمایی که زیر پوستم 

رخنه کرده بود مجبور به بسههتن چشههم هام شههدم ولی کمی بعد گرمای دل نشههینی جای اون سههرما 

ن هایی که می خوردم برخالف میلم مجبور به باز کردن الی چشم هام شدم رو گرفته بود اما با تکو

و خودم رو توی بگل امیرحسهههین دیدم که با چشهههم هایی غمگین بهم نگاه می کرد و آروم آروم پله 

 .ها رو باال می رفت

 .امیرحسین بیدارم، بذارم زمین خودم می آم -

 نه، چرا نخوابیدی؟ -

 .نتا عمیقی کشید و من رو محکم تر بگل کرد

 .ود، آشوبمدلم مثل شبی شده که مامان و بابام تیادف کرده بودن و بابام تنهامون گذاشته ب -

 .لرزش لب هاش نشون از سونامی چشم های مهربونن می داد

 .امیرحسین من هم حال دلم ابریه ولی اون ته تهن یه نوری هم هست -

کمی خم شههههد و به سههههختی در اتاق رو باز کرد و من رو روی تخت دو نتره ی قرمز، مشههههکی ام، زیر 

 .گتت: ترنم من بد نیستم ولی مجبورمپنجره ی بزرگ اتاق گذاشت و از همون فاصله ی نزدیک 

 .نباید می ذاشتم بتهمه که من ورش رو فهمیدم پا لبخند نیف نیمه ای زدم

 .معلومه که مرد من بد نیست -

 .نتسن رو توی صورتم فوت کرد و کنارم دراز کشید

ترنم حرف هام سههههر دلم سههههنگینی می کنه، کاش مرد نبودم و پیشههههت درد و دل می کردم و می  -

 !ستمشک
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 !کاش قسم نخورده بودم

 !کاش هیچ وقت نمی دیدمت

 !سخته که مردت درمونده باشه و تو به عنوان یه زن نتونی مرحم زخم هاش باشی

اشههک هام بالشههتم رو خیا کرده بودن و من باور نمی کردم بگض نشههکسههته ی چند سههاله ی یه 

 !مرد ازش یه بی وجدان بسازه

 امیرحسین؟ -

 .شده بود و این یعنی داشت با خودش می جنگیددستن کنار بدنن مشت 

 جانم؟ -

 .به سمتن برگشتم

 بیا به چیز های منتی فکر نکنیم و بخوابیم، باشه؟ -

 .بهم نزدیک تر شد و سرش رو توی موهام فرو کرد و عمیق نتا کشید

 !بوی بهشت می دی -

 .دلبخندم از عمیق ترین نقوه ی قلبم موج گرفت و روی لب هام موندگار ش

 .شبت بخیر آقامون -

 .یدب*و*سروی موهام رو 

 .شبت بی دغدغه ترنمم -

صبح با صدای در زدن بی وقته ای بیدار شدیمر امیرحسین تی شرتن رو چن  زد و با عجله به 

سمت در اتاق رفت و بازش کرد، بره ها با سر و صدا وارد اتاقمون شدن و من از شدت خواب زیر 

 .مپتو رفتم و سرشون داد کشید

 .برید بیرون من خوابم می آد -

ولی دست بردار نبودن و پتو رو از روی سرم کشیدن، بعضی هاشون روی میز آرایشم ضرب گرفته 

بودن و بعضهههههی دیگه دسهههههت می زدن و می رقیهههههیدن و این نیلو بود که گتت: پاشهههههو ببینم، مثالً 

 .عروسیته ها

مه چی یادم رفت و پر از حا ناب با کالفگی سههههرجام نشههههسههههتم و با دیدن لبخند امیرحسههههین ه

 .عاشقی شدم، با دیدن نگاهمون به هم بره ها ساکت شدن

واقعاً که از شههههههما بعیده آقای کریمی حاال این ترنم یه تخته اش کمه و نمی فهمه نباید جلوی  -

 چهارتا جوون این کارها رو کنه، شما دیگه چرا؟
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ولی من با یه حرکت از تخت پایین امیرحسههههین تسههههلیم شههههد و دسههههت هاش رو باالی سههههرش برد 

 .اومدم و دنبال سمیده دویدم

 .اگه جرأت داری وایستا -

 .بره ها بلند بلند به کارمون می خندیدند و این شروا یه روز پر انرژی و متتاوت بود

 

با عادی شدن جو به اصرار سمیده یه دوش سوسکی پنج دقیقه ای گرفتم و بعد به اتاقن رفتیمر 

لی گریم خوابیدم و سهههمیده هم روی صهههندلی چرخون کنارم نشهههسهههت و شهههروا به من روی صهههند

 .آرایشم کردنم، کردر تقریباً یه ساعتی گذشته بود که صدام در اومد

 سمیده می شه خودم رو ببینم؟ -

 .انگشت شستن رو به حالت مورّب گوشه ی ابروم گذاشت

 .نه، تا آرایشت کامل نشه اجازه ی دیدن خودت رو نداری -

 .حرصم گرفت

 سمیده جون ترنم اذیت نکن، بذار ببینم باشه؟ -

 .انگشن رو برداشت و همین کار رو با ابروی چمم هم انجام داد

 .نه عروس خانم این بار کارم آیینه ممنوعه -

 .اخم کردم و خوی بین ابروهام نشست

 .سمیده شاید اونی نشه که من می خوام -

 .ابروم زدبا ته قلمو ضربه ای آروم بین دو 

 .ایراد نداره، فوقن پاک می کنی و از اول می شینی تا آرایشت کنم -

 .ترجیح دادم فعالً سکوت کنم تا به وقتن حقن رو کف دستن بذارم

 .نیم ساعت گذاشته بود که پارچه ی ستیدی رو که روم انداخته بود رو برداشت

 .ترنم چشم هات رو باز کن می خوام برات لنز بذارم-

 .ی پلک هام رو باز کردم و سمیده لنز رو با دقت توی چشم هام گذاشتآروم ال

 چه رنگی گذاشتی؟ -

 .یه دور کل صورتم و زاویه هاش رو چک کرد

 .پاشو -

 .بلند شدم و اول از همه یه چشم غره ی تو  بهن رفتم
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 می شه این روزنامه ها رو از آیینه بکنی؟ -

 .ابرو باال انداخت

 مگه خودت فلجی؟ -

ی میز آراین پر از وسیله خم شدم و با حرس روزنامه ها رو پاره کردم ولی با دیدن تیویر خودم رو

تو آیینه خشهههکم زدر با این که آرایشهههم غلیظ نبود ولی حالت خیلی خاصهههی به صهههورتم داده بود و 

من رو پخته تر نشون می داد، به خودم اومدم و به سمت سمیده که درست پشت سرم ایستاده 

 .رگشتمبود ب

 سمیده جونم؟ -

 .لبخند شیرینی روی لب هاش نقن بست

 .راستن فکر نمی کردم لنز آبی این قدر بهت بیاد، اون هم از نوا آسمونین -

 .من که مانعم شدب*و*سذوق زده به سمتن پرواز کردم و خواستم ب

ای ترنم خواهن می کنم زحمتم رو هدر نده، حیف این رژ خوش رن  آجریت نیست که می خو -

 این جا و واسه من صرفن کنی؟

 .چشم های آراین شده ام با مژه های مینوعی تا آخرین حد ممکن باز شده بود

 چرا این قدر بی ادب شدی تو؟ -

 .خندید و به سمت کمد دیواری بزرگن رفت و در کشویی اش رو باز کرد

 .چون با تو گشتم -

 .تلباس عروسم رو از داخل کمدش در آورد و به سمتم گرف

 !ترنم نگو که این لباس پوشیده انتخاب خودت بوده -

 .لباسم رو از دستن گرفتم

 .اتتاقاً بوده چون دوست ندارم امیرحسین با نوا پوشن من اذیت شه -

 .دو انگشتی برام دست زد

 .آفرین ولی فکر نمی کردم از این خوش غیرت ها باشه -

 .چشم هام برق زد

 .ده دوستم داره، شدهخب نبود ولی از وقتی که فهمی -

 .لباس رو روی تخت گذاشتم و سمیده مشگول باز کردن بندها و زیمن شد

 مگه ازدواجتون با عشق افسانه ای شروا نشده بود؟ -
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یاد آوری دلیل اصههههلی ازدواجمون مهر سههههکوت به لب هام زد و من بدون جواب دادن به سههههوالن 

 .مشگول در آوردن لباس هام شدم

 .رو ببند تا تورم رو بموشمسمیده چشم هات  -

 .ادام رو در آورد و خودش کمک کرد تا لباسم رو بموشم

 .ترنم تو امشب با این یقه ی ایستاده ی لباست می میری -

 گتتم دل نازک شده بودم؟

نمی دونم شهههاید هم همه اش به خاطر این بود که سهههعی داشهههتم با سهههرگرم کردن خودم اون حا 

رو به در و دیوار دلم می کوبید و باعج دل آزردگیم می شههههههد رو پا  بدی که بارها و بارها خودش

 .بزنم

 .چشم هام پر شده بود و من تموم سعی ام رو می کردم تا پلک نزنم و آرایشم خراب نشه

 ترنم چت شده یهو؟ -

اشهههک چشهههم هام رو با گوش پاک کن هایی که سهههمیده به سهههمتم گرفته بود، گرفتم و روی تختن 

 .نشستم

 !امشب تَمیم هم بود تا با تکیه بهن مومئن می شدم که درست انتخاب کردمکاش  -

 .کنارم نشست و دستم رو توی دستن گرفت

مومئن باش انتخابت درست بوده که می گی دوستت داره، آدم اگه یکی رو دوست داشته باشه  -

 ...واسه خاطرش حتی آدم هم می کشه چه برسه به

که ادامه ی جمله ی سههمیده چی بود، اون هم نتهمید که با  گوش هام سههوت کشههید و من نشههنیدم

دلداری دادنن به فکرهای منتی توی سههرم چن  انداخته و بدترینن رو با بی رحمی تموم بیرون 

کشهههههیده، چند ضهههههربه ای به در اتاق خورد و من رو باز از دسهههههت و پا زدن توی دریای افکارم بیرون 

 .ردکشیدر سمیده به سمت در رفت و بازش ک

 اجازه هست یه لح ه ترنم رو ببینم؟ -

 .نمی دونم توی صداش مورفین داشت یا من معتاد شده بودم که باز آروم شدم

 .راستن نه آقای کریمی آخه می گن شگون نداره -

 .از جام بلند شدم و به سمت در رفتم

 .ولن کن این خرافات رو سمیده جونم -
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رفتنن امیرحسههین وارد اتاق شههد و با افتادن نگاهن توی  سههری تکون داد و از اتاق بیرون رفتر با

 .چشم های منت رم، رشته ی کالمن از دستن خارج شد

 ترنم؟ -

به من چه که اون یکی از اصهههلی ترین افراد باند خالف کاری بود، دل من این حرف ها سهههرش نمی 

 .شد و عقلم هم دیگه کم آورده بود که بی مقاومت کنار می کشید

 ؟جون دلم -

صههورتن قرمز شههده بودر به سههمت در رفت و گتت: ولن کن مهم نیسههت، بعداً راجع بهن حرف 

 .می زنیم

 ...از اتاق خارج شد و من

 

وسههههههط اتاق متعجب سههههههر جام خشههههههکم زد ولی بعد کم کم لبخند جای تعجبم رو گرفت و من 

من اون جوری بیرون خوشههحال از این که تونسههته بودم روی همسههرم تأثیر بذارم و اون برای فرار از 

 .زد

 من رفتم چی شد که لبخندت تا بناگوشت رسیده؟ -

 .افکارم رو جمع کردم و شونه باال انداختم

 نمی خوای موهام رو درست کنی؟ -

 .گوشیم رو به سمتم گرفت

 .نمیرون -

 .گوشی رو از دستن گرفتم

 برای چی آوردین؟ -

 .با یه لبخند معنا دار توی چشم هام زل زد

 .یاوردم، آقاتون داد گتت بدمن بهت که به دوستت جمالی زن  بزنیمن ن -

 .رن  از روم پرید

 جمالی؟ -

 .سمیده سر تکون داد

 آره، حاال چرا زرد کردی؟ -

 .آب دهنم رو قورت دادم
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 امیرحسین جواب داده؟ -

 جمالی چی گتته؟

 .سینی توی دستن رو روی زمین گذاشت

 .ت بهن زن  بزنی، کار واجب دارهآره جواب داده گتته تو اولین فرص -

 .به تته پته افتاده بودم

 ...امیرحسین -

 .نیلو بشکنی زد و حرفم رو قوع کرد

آها این داشههت یادم می رفت، امیرحسههین گتت بهت بگم چرا اسههم بره ها رو جوری ذخیره می  -

 کنی که آدم فکر می کنه طرف مرده؟

و به پشههتی های نرم کنار اتاق تکیه زدم و  نتا حبا شههده ام آزاد شههد و نزدیک سههینی نشههسههتم

تازه متوجه ی گرسنگی ایم شدمر سمیده قهقه ای زد و گتت: خوب شد من یادم افتاد که صبحونه 

 .نخوردیم وگرنه تو هالک می شدی

 .لبخند دندون نمایی زدم

 .نه، گرسنه ام نیست، می خوام دو تا لقمه بخورم که تو مُعذب نشی -

 .وم نشستسمیده هم رو به ر 

برو خودت رو رن  کن، من که می شهههناسهههمت وقتی بحج لبنیات محلی باشهههه چه شهههکلی می  -

 .شی

 .لقمه ای کوچیک از خامه و عسل گرفتم

 موهام رو می خوای چه جوری درست کنی؟ -

 .لقمه ی توی دهنن رو قورت داد

روی مدل های  جمع و باز خیلی به صورتت می آد ولی چون لباست پوشیده است مجبورم فقط -

 .جمع مانور بدم

 .لیوان شیرم رو برداشتم

 .پا از این مدل جدیدها درست کن -

 .کارد رو کنار مرف پنیر گذاشت

 .آره خودم هم می خواستم مدل خوی برات کار کنم -

 .سمیده عقب کشید
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ترنم، بسهههههه دیگه بلند شهههههو موهات رو درسهههههت کنم، یه سهههههاعت بین تر تا اومدن فیلم بردارها  -

 .موندهن

 .بلند شدم و روی صندلی آراین و رو به روی آیینه نشستم

 .سمیده دستگاه ویو رو به برق زد

 .ترنم تا این گرم می شه من هم ببرم سینی صبحونه رو به اشرف خانم بدم و بیام -

چشم هام رو به نشونه ی باشه بستم و سمیده رفتر به محض رفتنن گوشی رو از روی میز رو به 

 «سالم، چیزی شده؟: »شتم و برای آبتین نوشتمروم بردا

 .به دقیقه نرسید که گوشیم تو دستم لرزید و پیام اومد

 «ترنم باید باهات حرف بزنم االن می تونی حرف بزنی، اگه زن  بزنم؟»

سالم هانیه جان، مثل این که زن  زده »در اتاق باز شد و سمیده وارد اتاق شدر هول کرده نوشتم: 

 «.زم من االن زیر دست آرایشگرم نمی تونم حرف بزنم اگه کارت خیلی واجبه پیام بدهبودی، عزی

سههمیده تیکه تیکه موهام رو جدا کرد و شههروا به ویو کردنشههون کردر اسههترس داشههتم و چشههم هام 

 .نقوه ای جز گوشیم رو نمی دیدند، صتحه اش روشن شد و من با عجله پیام رو باز کردم

بی معرفتی، حاال درسته که یه زمانی داداش من خواستگارت بوده ولی این  تو خیلی چه سالمی؟»

 «.دلیلی نمی شه ما رو به عروسیت دعوت نکنی

 «.قدمت سر چشمم»خون توی رگ هام یخ بست و من با باالترین سرعت ممکن نوشتم: 

 .سمیده دسته ای دیگه از موهام رو برداشت

 چی می گه؟ -

چه حد کنجکاوه و االن کل پیام ها رو از بره پا صهههههادقانه جواب من که می دونسهههههتم سهههههمیده تا 

 دادم: می گه چرا دعوتن نکردم عروسی؟

 .خم شد و شونه ی دم باریک رو از روی میز برداشت

 .خب می گتتی بیاد، دیر که نشده -

 .از جواب ندادن آبتین عیبی شده بودم و تک کلمه ای جواب سمیده رو دادم: گتتم

 .دستم اشاره کردبه گوشی توی 

 یا می آد یا نمی آد دیگه، چرا این قدر عیبی شدی؟ -

 .نزدیک بود اشکم در بیاد که پیامن اومد

 «.قدمم نه قدممون با داداشم می آم از تو که چیزی به ما نرسید شاید نیلوفر یه حرکتی زد»
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 .این یعنی باید با نیلو حرف می زدم تا با دیدن آبتین یه وقت گاف نده

 .ب عروسی ام جن  جهانی نشه خیلی خوبهامش

 .سمیده دسته ی آخر موهام رو هم ویو کرد و دستگاه رو روی میز گذاشت

 .چه خوش اشتها هم هست، می گم اگه پسره به درد بخوره من رو معرفی کن -

ً »لبخند نمایشی ای زدم و برای آبتین نوشتم:   «حتماً از دیدنتون خوشحال می شه، فعال

 .ت کردم رو میز و سرم رو توی یقه ی لباسم فرو کردم که صدای سمیده در اومدگوشی رو پر 

 .ترنم صاف بشین و سرت رو باال بگیر -

 .به خواسته اش عمل کردم و از ته دل خواستم خدا خودش امشب رو به خیر بگذرونه

 

ری که انگار سمیده از تیکه ی جلوی موهام دو دسته ی نازک جدا کرد و با بابلیا فرشون کرد، جو

 .دو طرف صورتم رو قاب گرفته بودن

 ترنم یه نگاه بنداز ببین خوبه؟ -

 .چشم هام رو به آیینه سمردم و لبخند رضایت روی لب هام شکل گرفت

 .آره عزیزم، خسته نباشی -

 .مشگول جمع کردن وسایلن شد

ر بزنم که آرایشت خب خدا رو شکر ولی ترنم یه دقیقه بشین یه دور دیگه به صورتت فیکساتو -

 .تا شب خراب نشه

 .منت ر موندم و اون قوطی اسمری فیکساتور رو تکون داد

 .چشم هات رو ببند -

 .چشم بستم و سمیده کل صورتم رو با زدن فیکساتور خنک کرد

 .تموم شد -

خب زن  می زنی  چشههههههم باز کردم و قدر شههههههناسههههههانه بهن نگاه کردم که چشههههههمک زد و گتت:

 یا من برم صداش کنم؟امیرحسین بیاد 

 .نگاهی به ساعت روی میز انداختم

نه امیرحسههههههین خودش تا نیم سههههههاعت دیگه پیداش می شههههههه ولی اگه زحمتی نیسههههههت تا من  -

 .سرویسم رو می اندازم تو برو نیلو رو صدا کن بیاد، کارش دارم

 .قبل از این که از اتاق خارج شه گتت: راستی سرویست توی کشوی همین میزه
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من در تنها کشوی میز رو باز کردم و جعبه ی سرمه ای سرویا طالی ستیدم رو در آوردم  رفت و

و رو به روی آیینه مشههگول انداختن گوشههواره هام شههدم، داشههتم قتل دسههت بندم رو می بسههتم که 

در باز شد و نیلو وارد اتاق شدر با افتادن نگاهن به من چشم هاش برق زدن و به سمتم پرواز کرد 

 .بگلم کرد و محکم

 !ترنم مثل فرشته ها شدی -

دو دل بودم و از طرفی این که نیلو صمیمی ترین دوستم بود و همه چیز رو راجع بهم می دونست 

 .من رو مجبور به گتتن قسمتی از ماجرا می کرد

 .از بگلن بیرون اومدم و دست هاش رو توی دستم گرفتم

 ین خودمون بمونه؟نیلو باید یه چیزی بهت بگم ولی قول می دی ب -

 .تو چشم هام خیره شد و آروم چشم هاش رو بست

 نیلو یادته اون روزی که داشتیم از بیمارستان بر می گشتیم پلیا جلوی ماشینمون رو گرفت؟ -

 .آروم سر تکون داد

 دیدی من با پسره چه جوری برخورد کردم؟ -

 .گیج شده بود و نگاهن این رو فریاد می زد

 .ره با یه خانمی که به اصوالح دوست صمیمی من توئه، بیاد این جااون پلیسه قرا -

حق می دادم چیزی از حرف هام نتهمه چون از ترس این که گاف ندم تموم ذهنم رو روی اصهههههههل 

 .ماجرا متمرکز کرده بودم، نیلو نیمره اخمی کرد

 ترنم واضح حرف بزن ببینم چی می خوای بگی؟ -

 .و به دریا زدمپوف کالفه ای کشیدم و دلم ر  -

بابا آبتین داره واسهههه جاسهههوسهههی می آد این جا، من و تو هم باید با دختری که با خودش می آره  -

 .گرم و صمیمی برخورد کنیم که یه وقت عملیاتشون لو نره

 .چشم های نیلو از تعجب درشت شده بودند

 جاسوس چی؟ -

 مگه پلیا نبود؟

 .شتمسر تکون دادم و دستم رو روی بینی ام گذا

 هیا، چه خبرته؟ -
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آره پلسهیه و امشهب هم این جا قراره یه اتتاق هایی بیتته که حضهور آبتین و دوسهت هاش ممکنه 

 .الزممون شه

 .نیلو ناباور و شوک زده چند قدمی به عقب رفت

 چرا الزممون شه؟ -

 مگه قراره چه اتتاقی بیتته؟

بدونه و شهههوهر و بابام رو مورد قضهههاوت قرار  جراواقعاً دلم نمی خواسهههت بین تر از این راجع به ما

 .بده

چون آبتین گتت رد یه باند مخدر رو زدن و فهمیدن امشههب توی عروسههی من قراره یکی از بزرگ  -

 .ترین محموله های مواد مخدر رو جا به جا کنن و از ما خواست که کمکن کنیم

رسید: از دست ما چه کاری بر نگاهن ترس رو فریاد می زد با این حال مثل من نشکست و قوی پ

 می آد؟

 .نتا عمیقی کشیدم

فقط باید با شخیی که به عنوان آبجین می آد و اسمن هانیه است صمیمی برخورد کنیم تا  -

 .کسی بهشون شک نکنه

دیگه خبری از حا ترس تو نگاهن نبود و به جاش حا قدرت طلبی و یه حا خاس تو چشههم 

 .هاش موج می زدند

 .رفی ندارم، من حباشه -

 .نتا آسوده ای کشیدم و با هم روی تخت سمیده نشستیم که صدای در اتاق اومد

 .بترمایید -

الی در باز شهههد و امیرحسهههین وارد اتاق شهههدر نیلو از جاش بلند شهههد و با یه ببخشهههید اتاق رو ترک 

ُسر  کرد، نگاهم روی کت و شلوار مشکی رن  امیرحسین که به زیبایی روی اندامن نشسته بود

 .خورد و نگاهمون با هم تالقی پیدا کرد

 !چه ماه شدی ترنمم -

 !چه شیرین بود اون میم مالکیت آخر اسمم

 .دستم رو گرفت و من رو مجبور کرد تا بررخم

 ترنم؟ -

 .به وهللا که حق داشتم براش جون بدم
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 جون دل ترنم؟ -

 .شیدمغرق آغوش آرامن بخشن شدم و بی وقته عور سرد و تلخن رو نتا ک

 ترنم؟ -

 .به سختی ازش جدا شدم

 چی می خوای بین تر از جونم؟ -

 .ترنم بیا فرار کنیم -

 .باید می خندیدم به حرفن ولی سکوت رو ترجیح دادم

البد االن می گی آخه کی تو روز عروسی، عروس خودش رو دزدیده که تو دومین باشی ولی من  -

 هم ندارم، می آی؟ به خاطر تو حاضرم از همه چیز دست بکشم چون طاقت یه قوره اشکت رو

 .مشگول درست کردن یقه ی کتن شدم و سعی کردم با گاز گرفتن لبم جلوی اشک هام رو بگیرم

 امیرحسین؟ -

 .جون دلم همه ی زندگیم -

 .دیگه طاقت نیاوردم و اشک هام روی گونه ام راه افتادن

 .آبروی بابام می ره -

 .ب داخلی کتن در آورد و آروم روی گونه هام کشیددستمالی رو از جی

بعداً که تونسهههتم شهههرایط رو قبول و حل کنم برمی گردیم و توضهههیح می دیم، تو قبول کن و ببین  -

 .چه جوری پنهون می شیم که حتی خدا هم نتونه پیدامون کنه

 .دست هام رو باال آوردم و دستمال رو از دستن گرفتم

 .برای این کارمون وجود ندارهامیرحسین نه، دلیلی  -

 .کالفه شد و دستی به ته ریشن کشید

 دلیل مهم تر از حتظ امنیت تو؟ -

یه لح ه از این که این قدر بی پرده حرف می زد، تعجب کردم ولی باز مجبور به نقن بازی کردن 

 .شدم

 چی داری می گی؟ -

 این حرف ها یعنی چی؟

 .نگاهی به ساعت مری اش انداخت
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زیاد وقت نداریم فقط این قدر بدون که من برای انتقام خون بابام توی یه مسهههیری افتادم و ترنم  -

 .تا قبل از اومدن تو کامالً هم راضی بودم ولی االن دیگه نمی تونم این جوری ادامه بدم

 .دستم رو گرفت و روی قلبن گذاشت

ه، گاهی حتی دلم می خواد این فکر این که هر لح ه ممکنه بالیی سرت بیاد داره دیوونم می کن -

 .لعنتی دیگه توی سینه ام نکوبه

 .دستم روی قلبن مشت شد و من بارها و بارها مُردم تا اون حرف رو بزنم

 .امیرحسین من اهل جا زدن نیستم پا تو هم محکم وایستا که با هم برای زندگیمون بجنگیم -

 .عیبی با مشتن ضربه ای به کف اون یکی دستن کوبید

 .المذهب من که تموم هم و غمم تویی، بیا بریم -

من قول داده بودم که نذارم خون کسی الکی پایمال شه و باز تیمیم داشتم راضین کنم بمونیم 

 .که گوشین زن  خوردر گوشی رو از تو جیب شلوارش در آورد و با مکج تماس رو وصل کرد

 .سالم -

- ... 

 .نگاهی به من انداخت و پشتن رو بهم کرد

 .فکر کنم زمان صرف شام بهترین موقع باشه ولی خب شما زودتر بیاید -

- ... 

 .نمی دونم طرف چی گتت که امیرحسین به سمتم برگشت و توی گوشی گتت: چند لح ه

 گوشی رو کامالً پایین آورد و لب زد: می آی؟

به سهههههمت در رفتمر برای یه لح ه کل وجودم رو نترت گرفت و به نشهههههونه ی نه ابرو باال انداختم و 

دسهههههته گلم رو از روی میز برداشهههههتم واز اتاق بیرون زدم، احسهههههاس ختگی می کردم که به سهههههمت 

 .آشمزخونه رفتم

 اشرف خانم یه لیوان آب به من می دی؟ -

با صدای من سر صداها خوابید و تقریباً همه اشون به سمتم برگشتنر اشرف خانم در حالی که 

 .ومدصلوات می فرستاد به سمتم ا

 !مادر مثل الماس می درخشی، هزار هللا اکبر -

 .لبخندی به مهربونین زدم و یکی از خدمه ی جدید یه لیوان آب برام آورد

 .بترمایید -



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

322 

 

 .لیوان رو برداشتم و با تشکری همه اش رو سر کشیدم

 .خیلی ملوس شدید، امیدوارم خوش بخت بشید -

دو سهههههال از خودم کوچیک تر بودر عادت  بهن نمی خورد سهههههنن زیاد باشهههههه شهههههاید حتی یکی،

نداشهههتم سهههریع با کسهههی گرم بگیرم ولی توی چشهههم هاش این قدر حا آرامن وجود داشهههت که 

 .خود به خود جذبن شدم

 .ممنون عزیزم، قسمت خودت شه -

 .لبخندی زد و باز به جمع کارکنان توی آشمزخونه پیوست

 ترنم جان؟ -

 .رد برداشتم و به سمت اشرف خانم برگشتمدست از نگاه کردن به دخترک تازه وا

 جانم؟ -

 .اسمند توی دستن رو باالی سرم گردوند

اون بیرون پر از مرد غریبه اسهههههت حتی گاهی این جا هم می آن، نمی خواسهههههتی چیزی سهههههرت  -

 بندازی؟

 ...آقا امیرحسین یه وقت ناراحت نشن که بی

 .حرفن با مداخله ی امیرحسین نیته موند

 .و روی تخت جا گذاشته بودیترنم این  -

 .جلوی نگاه تحسین آمیز اشرف خانم کوتاه اومدم و خودم رو به اون راه زدم

 .آخ آره، به کل فراموشم شد از با که تشنه ام بود -

 .شنل رو روی شونه هام انداخت و کالهن رو سرم کرد

 .اشرف خانم اگه با من و خانمم کاری ندارید باید بریم -

این قدر جلو کشهههیده بود که حتی نمی تونسهههتم دو سهههانت جلوترم رو هم ببینم چه کاله شهههنل رو 

 .برسه به واکنن اشرف خانم

 .نه مادر برید، دست حق همراهتون -

از آشههمزخونه فاصههله گرفتیم و نزدیک راه پله ها ی طبقه ی باال بودیم که دسههتم رو از توی دسههتن 

 .بیرون کشیدم و کاله شنل و کمی عقب

 .اون بی صاحب و بکن جلو، به اندازه ی کافی جلوی این و اون جُلون دادیترنم  -

 .لج کردم و گره ی پاپیون شنل رو باز کردم و خواستم کالً درش بیارم که آممر چسبوند
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نکن ترنم، با اعیاب من بازی نکن، من امروز به اندازه ی کافی کالفه و عیبی هستم تو بدتر از  -

 .اینم نکن

 .لحن محکم ولی دردمندش سوخت که باز بندهای شنل رو گره زدمدلم به حال 

 .امیرحسین تو خیلی کشیده بودین جلو، من هیچ جا رو نمی دیدم -

 .دستن رو روی پهلوم گذاشت و فشار داد

من طاقت ندارم ببینم کسههههههی نگاهن رو مال منه پا بهم حق بده که بخوام رفتار احمقانه  -

 .نشون بدم

دت می تونه خیلی شههههیرین باشههههه ولی نه وقتی که تو تموم فکر و خیالت درگیر می دونی غیرت مر 

 .کارهاش باشه

با هم به سهههمت باغ راه افتادیم و زن و مرد جوونی، دنج ترین و زیباترین قسهههمت باغ رو که شهههامل 

باغره ی گل های رز و یه اسهههتخر برکه مانند بزرگ بود و کل فضههها زیر سهههایه های درخت های بید 

ن بودند و تاریکی فضا با چراغ های تزئینی دور برکه از بین رفته بود و حا ملموس عاشقی مجنو

 .رو به آدم تزریق می کرد

 

 .عروس خانم لوتاً شنلتون رو در بیارید -

 .قبل از این که کاری کنم صدای معترض امیرحسین بلند شد

 .رو نمی کنه خانم محترم، همسرم تا وقتی که این آقا این جاست همرین کاری -

 .خانمه دوربین به دست سرجاش خشک شد ولی سریع خودش رو جمع و جور کرد

آقای کریمی ولی موقع عقد قرار داد خودتون گتتید از مجرب ترین افرادمون اسههههههتتاده کنیم که  -

حتی من اون جا هم ذکر کردم که بهترین همکارمون آقای نژاد هستند و شما گتتید با این قضیه 

 دارید پا چی شد؟مشکلی ن

 .امیرحسین کالفه و ناآروم بود و دنبال بهونه می گشتر دستم رو دور بازوش حلقه کردم

 امیر چرا این جوری می کنی؟ -

 .انگشت اشاره اش رو به نشونه ی تهدید باال آورد

 .امیر نه امیرحسین، بار آخرت باشه که اسمم رو نیته صدا می زنی -



                 
 

 

 زهرا حشم فیروز|  تالفی تا نابودی رمان

 

 

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

324 

 

گناه تر بودم و هر کسههی از راه می رسههید بهم زور می گتت ولی این  توی این قضههیه من از همه بی

سری فرق داشت حال دل خودمم خوب نبود و سعی داشتم با سرگرم کردن خودم بهن بی توجه 

 .باشم، ناباور اسمن رو صدا زدم

 امیرحسین؟ -

 .گره ی شنلم رو باز کرد

 جانم؟ -

 .دستم رو روی دست هاش گذاشتم

 !رسونیداری من و می ت -

 .نتسن رو آه مانند بیرون داد و شنل رو کامالً از تنم در آورد

 .نترس عمر من، باور کن اگه چیزی می گم یا کاری می کنم همه اش از روی کالفگیه -

 .گاهی سکوت شیرین ترین حرفیه که می شه جایگزین تموم نگتته ها کرد

ون رو به سهههمت لنز دوربین آقای نژاد عروس خانم لوتاً کنار لبه ی اسهههتخر دراز بکشهههید و سهههرت -

 .برگردونید

 .بی رمق از کنار امیرحسین رد شدم و کاری که خانم صالحی خواسته بود رو انجام دادم

 .یه نگاه دقیق به ژستم انداخت و بعد امیرحسین رو مخاطب قرار داد

 .ش کنیدآقای کریمی باال سر عروس خانم بشینید و ت اهر به نوازش کردن صورت و موها -

امیرحسههین هم باال سههرم نشههسههت و خواسههته اش رو اجرا کرد، آقای نژادی هم تند تند عکا می 

 .انداخت

 .بره ها کارتون عالیه، آلبومتون خیلی قشن  می شه -

 .امیرحسین زیر لب غر زد

 .یه کلمه از مادر عروس -

 .ریز خندیدم و از جام بلند شدم

 .می کنم توی استخرترنم نخند که به جون مامانم پرتت  -

من این امیرحسههین رو نمی شههناختم یا شههاید هم نمی خواسههتم که بشههناسههم، لبخندم رو جمع و 

جور کردم و دو، سه ساعتی رو با ژست های مختلف مشگول عکا انداختن و فیلم گرفتن شدیم 

خودش  و با هم ت اهر کردیم که همه چیز عالیه ولی هر دو می دونستیم که دقیقاً هیری سر جای

 .نیست
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 .طاقت امیرحسین تموم شد و با لحن بدی گتت: خب دیگه خسته نباشید

آقای نژادی مهربون و صههههد البته چشههههم پاک و مقید به حلقه ی توی دسههههتن، عرق فرضههههی روی 

 .پیشونین رو پاک کرد

 .درمونده نباشی جوون -

 .امیرحسین نادیده اش گرفت و به سمت خانم صالحی برگشت

 .ارتون تموم شد تا موقع رقک عروس و داماد شهشما فعالً ک -

 چشم گرد کردم و پرسیدم: یعنی چی؟

 .امیرحسین شنلم رو دستم داد

 .یعنی قرار نیست از تک تک لح ه های خاطره انگیز امشب فیلم گرفته شه -

 .خانم صالحی فرار رو به قرار ترجیح داد و با همکارش ما رو تنها گذاشتند

 این کارها؟ امیرحسین یعنی چی -

 .من دلم می خواد از تک تک مهمون ها و لح ه هامون فیلم داشته باشم

 .اخم هاش رو تو هم کشید

مهم اینه که من نمی خوام و از اون مهم تر اینه که من تیهههمیم گیرنده ام پا با بره بازی هات  -

بی همه چیزت  سههعی نکن روی اعیههابم بری چون تو امروز تو همون اتاق لعنتی واسههه خاطر بابای

اونی که عاشههقت بود رو زیر پاهات له کردی پا دیگه توقع نداشههته باش بازم اون امیرحسههین بی 

 .عقل رو ببینی

له گرفت و من همون جا زانو زدم ولی دریغ از یه قوره  حرفن رو زد و با گام های بلند ازم فاصهههههه

م از نترت و انتقام همراه با اشک که از چشم هام برای نابودی عشق نو پام برکه، به جاش پر شد

 .مقدار زیادی لج بازی

از جام بلند شههدم و شههنل توی دسههتم رو گوله کردم و داخل اسههتخر انداختمر به سههمت محوطه ی 

اصلی باغ رفتم و از دور آبتین رو دیدم، به استقبالشون رفتم و برای ت اهر دختری رو که با خودش 

 .لتنگی کردمآورده بود رو به آغوش کشیدم و ابراز د

 !وای هانیه جون دلم خیلی برات تن  شده بود -

 .هانیه از بگلم بیرون اومد

 .تو که دیگه ته بی معرفت هایی و اگه ما نمی فهمیدیم عروسیته که االن این جا نبودیم -

 .شرمنده سرم رو پایین انداختم که آبتین سرفه ی تینعی ای کرد
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 می گم سالم ترنم خانم، خوبید؟ -

 .ح ه با دیدنن توی اون کت و شلوار زرشکی دلم لرزید ولی سریع نگاهم رو دزدیمیه ل

 .، خیلی خوش اومدیدسالم، ممنون به خوبیتون -

 .با دستم مسیر رو نشون دادم

 .بترمایید از این طرف -

 .دست هانیه رو ول کرد

 .ی خلوت و غیبت کنیدمن می رم آقا داماد رو پیدا کنم و اجازه بدم شما دو تا دوست قدیمی کم -

از کنارم گذشههههههت و هم زمان با صههههههدایی آروم گتت: نمی تونم برات آرزوی خوشههههههبختی کنم چون 

 .محاله ولی امیدوارم این قضیه ختم به خیر شه

 .با رفتنن هانیه بشکنی جلوی صورتم زد

 ترنم جایی هست که بتونیم دو کالم دوستانه غیبت کنیم؟ -

 .ا هم به سمت محوطه ی فیلم برداری رفتیمدستم رو به سمتن گرفتم و ب

 

 .به شنلم توی استخر اشاره کرد

 .انگار یکی این جا لج بازی کرده -

 .پوزخند زدنم دست خودم نبود

 .تنها کاریه که از دستم بر می آد -

 .رو به روم ایستاد

 .نه، ترنم این جوری نگو تو مهم ترین مهره ی این بازی هستی -

 .های رز رفتم به سمت باغره ی گل

 .من فقط یه مهره ی کم اهمیتم نه یه بازیکن اصلی -

 .کنارم قرار گرفت و یه رز صورتی رو از ساقه جدا کرد

 .شاید مهره باشی ولی تو این بازی وزیری و من و داداشم هم سربازتیم -

 .گل رو ازش گرفتم و عمیق بو کردم

 !ای رقم می خورد شاید اگه داداش من هم بود این داستان جور دیگه -

 .دستن رو روی شونه ام گذاشت

 .من پیداش می کنم -
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شته  سازگاری گذا سر نا بعد از چهارده، پونزده سال نباید رو حرفن حساب می کردم ولی دل من 

 .بود

 .ممنون، راستی من باز یه چیزایی فهمیدم ولی نمی دونم چه جوری به دست آبتین برسونم -

 .هم کرددست به کمر زد و شاکی نگا

 .خب به من بگو، من بهن می رسونم -

 .ابرو باال انداختم

 .نه، نمی خوام روحیت خراب شه -

عین داداشن بلند خندید و من اقرار کردم که این خواهر و برادر چه قدر موقع خندیدن، جذاب و 

 .دوست داشتنی می شن

 .ترنم من خودم هم کار داداشم پا راحت باش -

 .گذروندمکل هیکلن رو از ن ر 

 الکی؟ -

 .آستین های مانتوی فیلی رنگن رو به نشونه ی آمادگی برای دعوا باال داد

 نه، مگه من هم سن و سال توام؟ -

 .لبخند کوچیکی زدم و آستین هاش رو پایین کشیدم

امشههب موقع صههرف شههام قراره یه اتتاق هایی بیتته، تازه امیرحسههین به فیلم بردار گتته فقط از  -

 .فیلم بگیره نه از لح ه لح ه ی مجلا که به ن رم این خودش خیلی مشکوکه رقک ما

 .توی پوسته ی جدین فرو رفته و غرق فکر بود

چون موقع صههرف شههام هر کسههی حواسههن به خودش و شههکمشههه و اون ها راحتن و از طرفی با  -

 .نبود فیلم بردار، مدرکی هم نیست

 .پا شنیدمر به هانیه چشمک زدمسر تکون دادم و خواستم چیزی بگم که صدای 

 راستی از اون عاشق دل خسته ات چه خبر؟ -

 .هانیه صورتن رو توی هم کشید

وای ترنم هنوز هم ول نمی کنه، من نمی دونم چی راجع به من فکر کرده که با اون سههنن اومده  -

 خواستگاری؟

 .خندیدم و هم زمان با امیرحسین چشم تو چشم شدم

 یم؟نمی خوای بیای بر  -
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هر چه قدر هم که از دسههههتن عیههههبی بودم ولی باز دلم نیومد جلوی هانیه شههههخیههههیتن رو خرد 

 .کنم

 .لب هام رو به حالت قهر و غمگین بودن پایین کشیدم

 .منت ر بودم آقامون بیاد دنبالم -

 .هانیه که سرش رو پایین انداخته بود با احساس حضور امیرحسین سرش رو باال آورد

 .رم خوش بخت شیدسالم، امیدوا -

 !این امیرحسین، امیرحسین من نبود، این بیگانه تر از هر بیگانه ای برای من

سههرش رو به نشههونه ی سههالم تکون داد و حتی تشههکر نکرد، دسههتن رو به سههمتم گرفتر دسههتم رو 

 .توی دست بزرگ و مردونه اش گذاشتم و از هانیه عذر خواهی کردم

 ترنم؟ -

 .ی وجود داشت نه من الزم دیدم که ماهر سازی کنماالن که دیگه نه هانیه ا

 .می شنوم -

به دسهههتم فشهههاری آورد و سهههرش رو خم کرد و زیر گوشهههم گتت: تو دیگه شهههوهر کردی، پا یعنی 

 .بزرگ شدی و درست نیست الکی لج کنی

دسههههههتم درد نگرفته بود ولی من حق داشههههههتم توی روز عروسههههههی ام جای این حرف ها، نجواهای 

 نوم، نداشتم؟عاشقونه بش

 .من لج نکردم -

 .فشارش رو روی دستم بین تر کرد

 پا شنلت پرواز کرد و افتاد توی استخر؟ -

 .دستم رو از توی دستن در آوردم

 .نه، من انداختمن -

سههههههر جاش و نزدیک در عمارت پایین پله ها ایسههههههتاد و دو طرف پهلوم رو گرفت و با صههههههدای بم و 

 خشنی پرسید: چرا؟

 .گردنن انداختم دستم رو پشت

 .به ن رم اضافه بود -

 .من رو به خودش چسبوند

 !ترنم کاری نکن که تموم آدم های اضافه ی این مجلا رو بندازم بیرون ها -
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 .سرم رو روی شونه اش گذاشتم

 .ما آدم اضافه توی این مجلا نداریم -

 .شونه باال انداخت و من سرم رو برداشتم

 .اش همین داداش دوستت که سمیده می گتت قبالً خواستگارت بودهچرا اتتاقاً داریم، نمونه  -

به پشههت سههرم زل زد و ادامه داد: یا مثالً همین پسههر عمو جونت که االن داره با حسههرت نگاهمون 

 می کنه و داره پین خودش حسرت این لح ه ی من و تو رو می خوره ولی می دونی چیه؟

 .ی این وسط نیستطتلک نمی دونه ما داریم می جنگیم و عشق

 .قلبم نشکست ولی مراله شد، خواستم ازش جدا شم که نذاشت

 هنوز که جوابم رو ندادی پا کجا می ری؟ -

 .توی چشم هاش نگاه کردم و نشون دادم که ازش نمی ترسم

 .هر کاری دوست داری کن برام اهمیتی ندارن -

 .بهترین روز های زندگیمون بودولم کرد و خودش جلوتر از من وارد عمارت شدر مثالً یکی از 

چند تا نتا عمیق کشیدم تا کمی آروم شم بعد وارد عمارت شدم و دیدم که امیرحسین به دیوار 

 .تکیه زده و منت رمه

 

 .با دیدنم از دیوار فاصله گرفت و بازوش رو توی زاویه ی نود درجه نگه داشت

 ذیت کنی؟نگو که می خوای بین تر از این مهمون های عزیزت رو ا -

دستم رو دور بازوش حلقه کردم و با هم به سمت سالن بزرگ پذیرایی عمارت رفتیم، مامان و بابام 

به اسههتقبالمون اومدن و اشههرف خانم برامون اسههمند دود کردر با لبخندهای ماهری با هم، هم قدم 

زوی شهههههههدیم و من نگاه حسههههههرت بار خیلی ها رو روی خودمون دیدم، حلقه ی دسههههههتم رو دور با

 .امیرحسین محکم تر کردم

 .خوب شد این دانشجوهام هستن وگرنه تو همرنان تو همروت سیر می کردی -

درسهههته که ازش زده شهههده بودم ولی اون حق نداشهههت هر چی رو که دلن خواسهههت رو بگه، چشهههم 

 .هام رو روی مهمون ها چرخوندم و با دیدن فردین بُغ کرده باز فکر خبیثی توی ذهنم جرقه زد

 .اگه یه نگاه به میز مهمون ها بندازی، می فهمی که نگاه های حسرت بار رو منه، نه تو -

حرفم رو زدم ولی با دیدن پیشههههههونی غرق عرق امیرحسههههههین و رگ گردن باد کرده اش از گتته ام 

 .پشیمون شدم
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 !ترنم حرف دهنت رو بتهم -

 .ج باز زنده شده بودجاش بود که زبون به دهن بگیرم و ساکت شم ولی باز اون ترنم ل

 .چیزی که عوض داره، گله نداره -

سههههر میز هتت نتره ی عموم این ها رسههههیدیم و من با لبخند از تبریک هاشههههون تشههههکر کردم ولی 

 .امیرحسین حرفی رو زد که من از خجالت فقط دوست داشتم بمیرم

 .هآقا فردین خیلی زشته که دارید بابا می شید ولی هنوز چشمتون هرز می پر  -

فردین سرخ شد و سرش رو پایین انداختر زیر لب عذر خواهی کردم و با هم به سمت میز بعدی 

 .رفتیم

 چی شده پا؟ زبونت رو موش خورد؟ -

دندون روی هم سهههاییدم و دیگه جوابن رو ندادم، کمکم کرد از پله های جایگاه عروس و داماد باال 

 .برم و کنارش روی کاناپه ی هاللی شکل جا بگیرم

 حاال چرا به تو این قدر بر خورده؟ -

 .خم شدم و دسته گلم رو روی میز، کنار جام شربتم گذاشتم

 تو اون رو جلوی زنن خرد کردی بعد ادعات می شه که تحییل کرده ای؟ -

 .با دستمال توی دستن عرق روی پیشونی اش رو پاک کرد

منه و من اون کسی رو که چشمن  برام مهم نیست اون باید یاد می گرفت که مال من فقط مال -

 .دنبال دارایی های من باشه رو نابود می کنم

از بی رحمی کالم همسرم لرزیدم و سعی کردم نگاهم رو فقط معووف پیست رقک کنم تا فکرم از 

این بین تر درگیر نشهر با چشم سمیده و نیلو رو زیر ن ر گرفته بودمر داشتن مثل یه زوج عاشق 

گینی نگاهم رو حا کردند، انگار از قبل برنامه ریزی کرده باشهههند با رقک از می رقیهههیدن که سهههن

 .بقیه جدا شدن و پین ما اومدند

 عروس و داماد چند سالشونه؟ -

 .امیرحسین پا رو پا انداخت و جرعه ای از شربتن رو مزه کرد

فقط بلده یه جا  من که امروز تازه هیجده سهههاله شهههدم ولی متأسهههتانه گیر یه پیر دختر افتادم که -

 .بشینه و غر بزنه

سههمیده و نیلو خندیدن و من بین تر تحریک شههدم که نقشههه ام رو اجرا کنمر دسههتم رو به سههمت 

 سمیده گرفتم و گتتم: امکانن هست کمکم کنی؟
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 .سمیده دستم رو گرفت و نیلو با ذوق دست زد

 کجا می ری؟ -

 .به پیست رقک اشاره کردم

 .د برقیهخانم پیر دخترت می خوا -

 .امیرحسین هم از جاش بلند شد

 .با هم بریم -

به در خواست من پیست دایره ای شکل خالی شد و برای نشستن امیرحسین یه صندلی آوردن، 

بره ها صندلی رو وسط گذاشتن و هم زمان با شروا آهن  بابا کرم از آرمین نیرتی، من هم یه 

ه جلو خم شههدمر نیلو یه لن  به دسههتم داد و من پام رو عقب و اون یکی رو جلو گذاشههتم و کمی ب

برای احترام کاله ی نداشههههههتم رو برداشههههههتم، چراغ ها خاموش بود و اندک نور روی پیسههههههت با من 

 .حرکت می کرد

 «.ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته»

 .دستمال رو تکوندم و پیچ و تابن دادم و پشت گردنم انداختم

 .نگی مستی بستتهاگه نگی مستی بستته، اگه »

 «.یه چشمم، یه چشمم، یه چشمم به چشمت و یه چشمم به دستته

دسههتمال رو پشههت گردنم کشههیدم و با ریتم آهن  سههرم رو جلو و عقب بردم بعد دسههتم رو جلو و 

عقب کاله فرضههههههی ام گذاشههههههتم و به کمرم قر دادم، امیرحسههههههین خیره نگاهم می کرد و تک تک 

 .حرکاتم رو دنبال می کرد

 .گه نگی مستی بستتها»

 .اگه نگی مستی بستی

 .امشب که مست مستم

 .امشب که لولم

 «از من نمرس کی هستم؟

 .با سختی روی زمین زانو زدم

 .ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه»

 «.دست غم کوتاهه از دل کنج می خونه
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با احسهههاس سهههوختگی چیزی زیر بینی ام چشهههم باز کردم، امیرحسهههین باالی سهههرم ایسهههتاده بود و 

 .و با لبخند از جاش بلند شدهانیه کبریت سوخته ی توی دستن رو توی بسته اش جا داد 

 !خب خدا رو شکر که باالخره به هوش اومدی -

 .هنوز گیج بودم و چیزی رو که دیده بودم رو باور نداشتم

 امیرحسین؟ -

 .با رفتن هانیه توی اتاق سمیده تنها شدیمر امیرحسین کنارم روی زمین زانو زد

 جانم؟ -

زید و من به این فکر نکردم که با ریختن آرایشهههم با نقن بسهههتن تیهههویر دوباره ی بردیا لب هام لر 

 .شبیه عروس مردگان می شم

 تو که اون رو دعوت نکردی؟ -

 .دست انداخت و کرواتن رو شل کرد

 .من نمی دونستم اون همون کسیه که دخترونگیت رو به تاراج برده -

 .تموم قدرتم توی دستم جمع شد و روی گونه ی همسرم فرود اومد

 .غ گوی پا فورتی، تو می دونستی، تو با نقشه جلو اومدیتو یه درو -

 چرا از خودش دفاا نکرد؟

 چرا بگلم نکرد و نگتت که اون دیگه انگشتن هم به من نمی خوره؟

 چرا نگتت تموم افکار من مریضن و اون و بردیا با هم ارتباطی ندارن؟

 ترنم؟ -

 .تموم نترتم تف شد توی صورتن

 .ترنم مُرد، تو کشتین -

 .با کف دو دستن صورتن رو چند بار ماساژ داد

 .به جون مامانم من نمی دونستم -

 .دستم رو به لبه ی تخت گرفتم و از جام بلند شدم

 کجا می ری؟ -

 .دیوونه شده بودم که فکر می کردم می تونم از همه در برابرش محاف ت کنم

 .من نمی ذارم اون بالیی سر کسی بیاره -

 .گریه ام شدت گرفت
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فاطمه، اون هم مثل من زخم دیده ولی اون حامله است، امیرحسین اون بره گناه داره، نجاتن  -

 .بده

 .نمی دونم اون هم بگض داشت یا من گوش هام سنگین شده بودن

ترنم تو رو جون اون کسههی که دوسههن داری آروم باش، اون بیرون هیچ خبری نیسههت، همه چیز  -

 .ی خورن فقط یه خرده نگران تو بودنآرومه و مهمون ها دارن شام م

 .وای خدای من وقت شام رسیده بود و من نتونسته بودم به قولم عمل کنم

 .به سمت در رفتم که امیرحسین مانع ام شد

 کجا می ری؟ -

سههههعی کردم کنارش بزنم ولی من زورم بهن نمی رسههههید همون جوری که اون موقع ها زورم به اون 

 .بردیای الشخور نرسید

 .این جا هواش کمه، من دارم خته می شم -

 .دستم رو گرفت و به سمت پنجره ی کوچیک توی اتاق برد

 .بیرون نرو، باز می بینین حالت بد می شه -

پنجره رو باز کرد و من با ولع هوا رو مهمون ریه هام کردم ولی فقط یه خرده آروم تر شههههههده بودم و 

 .من به دنبال خالی کردن خودم هنوز اون تیویرها و دردها سرجاشون بودن و

چیه تموم غیرتت اینه که در برابر رئیسهههت من رو توی اتاق حبا کنی و برای بدتر نشهههدن حالم  -

 ...پنجره رو

 .یدممن دیگه فقط از مرد رو به روم متنتر بودم و می ترس

 .دهن باز کرد و خواست چیزی بگه که زن  گوشین نذاشت، تماس رو وصل کرد

 .بگو -

- ... 

 .جالبه این بار دیگه ازم فاصله نگرفت

گورت رو گم کنی؟ حاال می گی همه رفتن و تو برامون  تو غلط کردی، مگه قرار نبود قبل از همه تو -

 سورپرایز داری؟

- ... 

 .بهن چشم غره رفتم و اون نگاه دزدید

 .بردیا بند و بساطت رو جمع کن و برو چون نه من نه زنم بیرون نمی آیم -
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- ... 

ی نمی دونم که بردیا بهن چی گتت که رنگن پرید، تماس رو قوع کرد و به سههههههمت در رفت ول

 .قبلن به سمت من برگشت

 ترنم هر چی هم که شد تو از این اتاق بیرون نمی آی، خب؟ -

 .واینستاد جوابن رو بدم، رفت و در و محکم بست

ر خوردم و همون جا پایین  نمی دونسهههتم واکنن درسهههت چیه، مگزم از کار افتاده بودر بی حال سهههُ

جام بلند شدم و دنبال گوشیم گشتم، توی پنجره نشستم که یه دفع یاد آبتین افتادم و سریع از 

کشههوی میز آراین پیداش کردم و با دسههت های لرزون شههماره اش رو گرفتمر دیگه داشههتم نا امید 

 .می شدم که جواب داد

 جانم ترنم؟ -

 .سعی کردم صدای گرفته ام رو با سرفه باز کنم ولی باز هم به سختی قابل شنیدن بود

 کجایی؟ -

رق داشهههت، اون صهههداش سهههر حال و شهههاد ولی من انگار خروارها خاک روی چه قدر صهههداهامون ف

 .حنجره ام نشسته بود

 .ترنم ما داریم می ریم دنبال محموله ای که امشب معامله کردن، همه چی عالی پین رفت -

 .پا حتی کمک آبتین رو هم نداشتم، دست خودم نبود احساس بی پناهی می کردم

 .می شه؟ من این جا تنهام و می ترسم پا تکلیف این الشخورها چی -

 .فکر کنم اوج درموندگیم رو درک کرد که دل داریم، داد

 ...ترنم تو تنها نیستی، من االن هانیه رو -

با صدای شلیک تیری که اومد، گوش های من هم تیر کشید و ادامه ی حرف آبتین رو نشنیدم و 

بم توی دهنم می زد و من هر چه قدر به با ترس و لرز و هول زده به سههههههمت در دویدمر نبض قل

 .سمت محوطه ی پشتی باغ نزدیک تر می شدم صداها هم واضح تر می شدن

امیر برای بههار آخر می گم یهها این تتنهه  رو می گیری و بین اون دو نتری کههه می آرم یکی رو  -

 .انتخاب می کنی یا خودم هر دوشون رو می کشم

من تند تند پسهشهون می زدم و قدم های آخر رو برداشهتم ولی اشهک هام دیدم رو تار کرده بودن و 

با دیدن تیههویر رو به روم سههر جام کنار اسههتخر، خشههک شههدم، امیرحسههین روی زمین افتاده بود و 

 .چند نتر می زدنن
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 .به به، عروس خانم خیلی خوش اومدی -

از حرف بود رو از شههنیدن صههداش حالت تهوا بهم دسههت داد و نگاه خیره ی امیرحسههین رو که پر 

 .دیدم و نادیده اش گرفتم

بردیا به سههههمت امیرحسههههین مراله شههههده رفت و کمکن کرد تا بشههههینه بعد کُلت رو به سههههمتن 

 .گرفت

 .اگه تو نگیری می دم عروس پاک دامنت، انتخاب کنه -

 .سکوت چند لح ه ای رو عربده ی امیرحسین شکست

 .به وهللا که می کشمت -

رو به روم زانو زد و دسهههههتن رو به سهههههمت صهههههورتم آورد که سهههههرم رو عقب  بردیا به سهههههمتم اومد و

 .کشیدم

 .بی غیرت بیا کنار، بیا، هر چی بگی انجام می دم -

 .بردیا با پوزخند از جاش بلند شد و پشت سرم ایستاد

 .ولی من منیرف شدم، ترجیح می دم به جاش باز طعم شیرین عروسم رو برشم -

ری از جاش بلند شهههههههد و به سههههههمت بردیا یورش آورد، وسههههههط راه نمی دونم امیرحسههههههین چه جو

 .بادیگاردهای بردیا راهن رو سد کردن که دستور داد کنار بکشن

 .نه خوشم اومد مثل این که جدی دوستن داری -

 .به سمت یکی از بادیگاردها رفت

 .تتنگت رو بده -

ر تو این فاصههههههله مرد درشههههههت هیکل سههههههریع اطاعت کرد و کلتن رو توی دسههههههت بردیا گذاشههههههت

امیرحسههین خودش رو بهم رسههونده بود و با نگرانی نگاهم کرد، بردیا به سههمتمون اومد و ما ارتباط 

 .چشمیمون قوع شد

به جرأت می تونم بگم که لبخندش زشهههههههت ترین منخنی ای بود که توی تموم طول عمرم دیده 

 .بودم، نزدیکمون شد و هر دو تتن  رو به سمتمون گرفت

  ها در خدمت شما، خیلی دلم می خواد بدونم تو این بازی کدومتون کین و مات می این تتن -

 .شید

امیرحسههین بی تعلل تتن  رو برداشههت، دسههت من هم به سههمت تتن  رفت که به نشههونه ی نه، 

 .سر تکون داد
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 .زود باش بردار، من این قدر بخشنده و مهربون هستم که به تو هم حق انتخاب بدم -

 .لرزونم تتن  رو برداشتم و امیرحسین با درد نگاه از چشم های اشکیم گرفتبا دست های 

 ۱۴۹قسمت#

بردیا پشهههتمون قرار گرفت و دسهههتن رو روی شهههونه ی امیرحسهههین گذاشهههت و سهههر خوش خندید و 

 .گتت: فکر بی جا هم نکنید که هر دوتون به فنا می رید

 .بوم عمارت بودن، رسیدیمرد دستن رو گرفتیم و به تک تیر اندازهایی که روی پشت 

دل شههوره توی تک تک سههلول های مگزم رخنه کرده بود و من به شههدت نیاز به قرس های صههورتی 

 .رنگم داشتم

 آقا بیارمشون؟ -

بردیا ازمون فاصهههههله گرفت و روی تک صهههههندلی ای که براش آورده و کنار باغره ی رزهام گذاشهههههته 

 .بودن، نشست و پا رو پا انداخت

 .این جوری حال نمی ده، زن  زدم تماشگرهای اصلی دارن می آن نه، نماین -

 .امیرحسین بین از حد عیبی بود و یه چیزی داشت، عذابن می داد

 ...بگو بیارنشون، من حوصله ی بازی های مسخره ی تو رو -

، سکوتی مرگ آور کل محوطه ی هنوز حرفن تموم نشده بود که صدای باز شدن در عمارت اومد

مارت رو فرا گرفته بود که صهههدای قدم های مامان و بابام در هم شهههکسهههتن، بردیا از جاش باغ و ع

 .بلند شد و تشویقشون کرد

این شههههههما و این هم تاجر بزرگ ما آقای حمید اکبری به همراه عشههههههقشههههههون که توی یه دعوای  -

تن داد و مسهههخره بابای بی گناه من رو که قیهههد جدا کردن دو تا عاشهههق دیوونه رو داشهههت، به کشههه

بعدش هم سههال های سههال به همراه فرشههته ی عشههقن خوب و خوش زندگی کرد البته اگه قضههیه 

 .ی دزدیدن بره هاش رو نادیده بگیریم

بابام رنگن با لباس توی تن من برابری می کرد و مامانم هم ناباور نگاهن رو از بردیا روی بابام 

 .رو مخاطب قرار دادمی گردوند و از بابام روی بردیا، آخر هم بابام 

 تو...ت...و...چه...ک...ار..کر...د...ی؟ -

سههههکوت بابام از شههههرمندگی نبود، اون دیگه چیزی برای از دسههههت دادن نداشههههت، بردیا از تو جیب 

انگلیسی روش  »A«کتن سیگاری رو در آورد و گوشه ی لبن گذاشت و با فندکن که حروف ا ی

 .زد حک شده بود روشنن کرد و پُک عمیقی بهن
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نگو که نمی دونسههتی شههوهرت یه قاتله و بین از حد به پول اهمیت می ده؟ البته این اصههل بد  -

نیسههت چون من با کمک پدر خونده ام طرح ورشههکسههتگین رو ریختیم و بعد هم از اون جایی که 

من خیلی بخشههههههنده ام دسههههههت یاری به سههههههمتن دراز کردم و اون با آغوش باز من و حرفه ام رو 

 .ا یه روز هم اون سختی هایی رو که من و مامانم کشیدیم رو شماها نکشیدپذیرفت ت

درک این حجم از اطالعات راجع به گذشته ی سیاه بابام برام غیر قابل هضم بود که کمرم خم شد 

ولی مامان انگار هنوز باورش نشده بود که تند تند سرش رو به چپ و راست تکون می داد و سعی 

 .تتن نه های پشت سر همن، پا بزنهداشت حقیقت رو با گ

بردیا دیگه اون خون سههردی چند دقیقه پیشههن رو نداشههت و با گام هایی بلند، عیههبی به سههمتم 

اومد و تتن  رو از توی دسههتم کشههید و به سههمت بابام رفتر سههینه به سههینه اش ایسههتاد و موهای 

شههقیقه اش فشههار  جوگندمین رو توی دسههتن گرفت و سههرش رو به عقب کشههید، اسههلحه رو روی

داد و غرید: بهشههون بگو توی نامروت چه جوری سههر یه زن با بهترین دوسههتت عارف دسههت به یقه 

شههدی و اون وسههط بابای بیراره ی من رو کشههتی و مثل یه سهه ، دمت رو گذاشههتی رو کولت و فرار 

 .کردی

اباورش به آدم نگاهم به سمت مامانم کشیده شد که دستن رو روی قلبن گذاشته بود و با نگاه ن

 .های کنارش زل زده بود

 .بردیا توی صورت بابام تُف کرد

این لجنی رو که االن جلوت وایسهههتاده رو تو پی ریزی کردی و عارف یا همون پدر خونده ی عزیزم  -

 .ساخت، آخه اون هم همرین دل خوشی ازت نداشت هر چی نباشه تو نامزدش رو دزدیدی

 .و با تهن ضربه ای توی سر بابام زد و ازش فاصله گرفتاسلحه رو توی دست هاش چرخوند 

خیلی دوسهههههت داشهههههتم می تونسهههههتم و یه گلوله تو اون مگزت خالی می کردم ولی به عارف قول  -

 .دادم که زجر کشت کنم، پا خوب نگاه کن

 .رو به روی امیرحسین ایستاد

ن پدرهامون پا تو این مسهههیر می بینی من و تو خیلی شهههبیه هم دیگه ایم، هر دو برای انتقام خو -

 ...گذاشتیم و هر دو ترنم رو

 .امیرحسین عربده زد

 .اسم زن من رو به زبون نیار -
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نمی دونم شههاید من خیلی بی احسههاسههم ولی حتی ته دلم ذره ای از این حمایت و خوش غیرتین 

ای گرم نشههههههد، شههههههاید هم موقعیتن رو نداشههههههتم که باز بهن یه فرصههههههت بدم و بذارم که تیکه ه

 .شکسته ی دلم رو بند بزنه

 .سیگارش رو روی زمین انداخت و با پا لهن کرد

 .بیاریدشون -

 ۱۵۰قسمت#

دو تا از بادیگاردها از بقیه جدا شههدن و به سههمت ون مشههکی رنگی که جلوی ماشههین بابام این ها 

 .پارک بود، رفتن

وغ بشه و اون هایی خیلی حیف شد که همه رو مرخک کردی و نذاشتی که نمایشم بین تر شل -

که سههر اسههمت قسههم می خورن، چهره ی واقعیت رو ببینن ولی می دونی چیه من به همینن هم 

 .راضیم چون دست پر خدمتتون رسیدم

با تموم شدن حرفن هر دو بادیگارد با دو تا ولیلرر که روی هر کدومن یه نتر رو نشونده بودن و 

و اون ها رو انتهای باغ رو به روی  کنارمون رد شدنروی سرشون یه کیسه ی سیاه گذاشته بودن از 

 .ما قرار دادن، بردیا نتا عمیقی کشید و گتت: شما هم احساس می کنید؟ بوی انتقام می آد

 .امیرحسین ضارب کلت توی دستن رو کشید

 .بردیا بگو کیسه ها رو بردارن، می خوام هر چه زودتر به این بازی مسخره ات پایان بدم -

سهههیگار دیگه ای رو از پاکت در آورد و با پوزخند رو به امیرحسهههین گتت: عجله نداشهههته باش بردیا 

 .چون می دونم مرد عملن نیستی و من مجبورم نقشه ی بعدیم رو، رو کنم

 .امیرحسین سر اسلحه رو به سمت بردیا گرفت

 .ی می کنمبهت نشون می دم که کی مرد عمل نیست، یا بگو بردارن یا مگز خودت رو متالش -

بردیا سیگارش رو روشن کرد و گوشه ی لبن گذاشتر هم زمان به یکی از بادیگاردهاش اشاره زد 

که کیسه ها رو برداره، طرف کیسه ها رو برداشت و کنار کشید و ما همه گیج شده به تیویر رو به 

 .رومون زل زدیم

و قلوم رو مثل یه تیکه گوشت شاید هیچ وقت حسم رو درک نکنید، من بعد از پونزده سال برادر د

روی ویلرر دیدم و نشهههد که به سهههمتن پرواز کنم و خودم به جاش بشهههینم تا امیرحسهههین من رو 

 !هدف بگیره نه گمشده ی چندین ساله ی خانواده ام رو

 .مامانم روی زمین نشست و به صورتن چن  زد و اسم داداشیم رو با گالیه و خواهن صدا کرد
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 د شو فدات شم، بلند شو، تو چرا این شکلی شدی؟ کی به این روز انداختت؟تَمیم مامان، بلن -

صههههدا از هیچ کا در نمی اومد، شههههاید دلشههههون به رحم اومده بود که همه سههههر به زیر انداخته و 

سههههکوت رو انتخاب کرده بودن ولی بردیا با لذت همه امون رو نگاه می کرد و به سههههیگارش پُک می 

 .زد

مون حا مادرانه اش فوران کرده ولی عزیزم نگو که از من عدالت خواه توقع آخی فرشته ی عزیز  -

داشههتی که شههرایوشههون رو یکسههان نکنم و بذارم مامان جون، امیرحسههین تنهایی نتونه از خودش 

دفاا کنه و شاید هم دلن می خواست به پسرش التماس کنه که اون رو نجات بده ولی می بینی 

 .ه اسم پسرش رو صدا بزنه یا حتی دست نوازش روی سرش بکشهکه چند ساله که حتی نتونست

 .از جاش بلند شد و به سمت تَمیم و نگین خانم رفت و پشتشون ایستاد

ولی خب همه چی بسهههههتگی به انتخاب داماد عزیزتون داره که کدوم یکی رو انتخاب می کنه که  -

 .نجات بده و کدوم یکی رو به جهنم بترسته

امون حبا شههده بود و امیرحسههین به هیچ جایی جز چشههم های مامانن  نتا تو سههینه ی همه

 .نگاه نمی کرد، دست هاش حسابی می لرزیدن ولی اون دو دستی اسلحه رو ستت گرفته بود

می ترسههههیدم، می ترسههههیدم مامانن رو انتخاب کنه و داداشههههی من رو بکشههههه واسههههه خاطر همین 

 .ف اون الشخور رو صدا زدماحمقانه ترین تیمیم عمرم رو گرفتم و اسم کثی

 .بردیا من تتنگت رو می خوام -

 .بردیا با لبخند به سمتم اومد و کلت توی دستن رو به سمتم گرفت

 .تقدیم با عشق به دختر قاتل بابام -

 .تتن  رو گرفتم و زیر لب خدا رو صدا زدم و خواستم خودش کمکمون کنه

به سههمت تَمیم گرفت، من هم پشههت سههرش امیرحسههین چند قدمی رو جلو رفت و سههر اسههلحه رو 

 .قرار گرفتم و سر اسلحه رو به سمت همسرم نشونه رفتم

توی زندگی یه جاهایی هسهههت که نه می تونی حرف بزنی، نه جرأت عمل کردن داریر دقیقاً ما هم 

 .توی همین موقعیت بودیم

ه بودم و صدای گوش من این قدر استرس داشتم و حالم بد بود که نتا کشیدن رو هم از یاد برد

 .خراش بردیا هم حکم سمتونی مرگ رو برام داشت

امیر قبل از انتخابت باید بگم که این وضهههعیت تَمیم موقته و بعد از بیسهههت و چهار سهههاعت باز  -

 .می تونه مثل یه آدم عادی زندگی کنه
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و وسط مگز  امیرحسین سر تکون داد و با نگاه به مامانن ماشه رو کشید و تیر از تتن  رها شد

مامانن رو شکافت، امیرحسین با زانو روی زمین افتاد و فریاد زد: مامان من رو ببخن که این بار 

 .هم به حرفت گوش دادم

تتن  از دسههههتم افتاد و من کل احسههههاس رو اشههههک شههههدم و از چشههههم هام چکیدم و با نگاه تار به 

اطر داداش من از مامانن گذشته تیویر رو به رومون زل زدم، باورم نمی شد که امیرحسین به خ

 .باشه

زودتر از همه مامانم به خودش اومد و به سمت پسرش پرواز کرد، خون توی رگ هام جریان یافت 

 .و من هم به سمت امیرحسین رفتم و اون خودش رو توی بگلم انداخت

 التماس توی چشههههم هاش موج می زد، می گتت که از این زندگی خسههههته شههههده و می خواد بره -

 ...پین بابام، ترنم من مامانم رو

انگشههت اشههاره ام رو روی لب هاش گذاشههتم و نذاشههتم حرفن رو کامل کنه و به این باور برسههه که 

 .اون هم دیگه یه قاتله

 .نه، تو فقط کمکن کردی که بهتر زندگی کنه -

 .بردیا عیبی بود و این از لحنن کامالً معلوم بود

 ...زی ها رو، من هنوز کارم باهاتون تمومپاشید جمع کنید این هندی با -

 .حرفن با صدای محکم و کوبنده ی آبتین که از بلندگو پخن می شد، نیته موند

 ۱۵۱ق#

 .کل عمارت تحت محاصره ی پلیسه، پا بهتره بدون مقاومت تسلیم شید -

 .برخالف افرادش که همه ترسیده بودن، خودش به طرز خیلی عجیبی آروم بود

 ار کنیم؟رئیا چه ک -

 .بسته ای رو از جیب کتن در آورد

 .مگه نشنیدید آقا پلیسه چی گتت؟ راه فرار نداریم پا تسلیم می شیم -

 .افرادش مویعانه اسلحه هاشون رو روی زمین گذاشتن و دست هاشون رو پشت سرشون

آورد و به توی همین فرصههت کوتاه، بردیا سههرنگی که از مایعی زرد رنگی پر شههده بود رو از بسههته در 

 .رگ گردنن تزریق کرد و چند لح ه بعد بی جون روی زمین افتاد

پلیا ها همه ی افراد بردیا رو به همراه بابام و امیرحسههین دسههت گیر کردن و بردیا و نگین خانم و 

 .تَمیم رو هم با آمبوالنا بردن
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 .آبتین به سمتم اومد و رو به روم ایستاد

لیت ولی با کمک تو، ما بزرگ ترین باند قاچاق مواد مخدر و نمی دونم بهت تبریک بگم یا تسهههههه -

 .اعضای بدن انسان رو گرفتیم

 تکلیف بابام و امیرحسین چی می شه؟ -

 .پوف کالفه ای کشید

راسهتن درسهت نمی دونم چون پرونده ی هر دو با وجود قتل خیلی سهنگین شهده، شهاید حبا  -

 ...ابد بخورن و شاید هم

 .مه ی حرفن رو خوردبا اومدن مامانم ادا

حال مامانم خیلی بدتر از من بود و انگار که تو همین چند سههههههاعت، چند سههههههال پیر شههههههده بود و 

 .شکستگین روی صداش هم اثر گذاشته بود

 .آقای جمالی، عارف رو هم بگیرید یه طرف ماجرا اونه -

 .ورهبا اشاره ی آبتین، هانیه زیر بگل مامانم رو گرفت و کمکن کرد که زمین نخ

 .اون رو اول از همه، همراه محموله ها گرفتیم -

هانیه مامانم رو برد و آبتین با مهربونی خاس خودش گتت: ترنم، من هم مثل داداش بزرگ ترت، 

می تونی بهم تکیه کنی و مومئن باش که تا زنده ام دیگه نمی ذارم غم مهمون چشههم های بارونی 

 .و معیومت بشه

 .همون جا کنار استخر نشستم و به بازی سرنوشتم لعنت فرستادم تو اوج درد لبخند زدم و

 ۱۵۲قسمت#

 تالفی_تا_نابودی#

 فیروززهرا_حشم#

قبل از همه چی باید یه تشههکر ویژه از دوسههت های خوبم که مدل رمانم شههدن و با عکا هاشههون 

نت سر توی چهره سازی بهم کمک کردن کنم بعد هم سماس فراوان از همراهی شما عزیزان که م

من گذاشهههتید و با حضهههورتون بهم انرژی دادید و با نگاه پر لوتتون همراهی ام کردید، امیدوارم که 

 .راضی بوده باشید و رمان رو به دوستاتون هم معرفی کنید

 .منت ر ن راتتون هستم، در ضمن یادتون نره که دوستون دارم

 .در پناه یگانگی هستی
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 یک رمان مرجع رمان 

که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر  درصورتی

هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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