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 رمان  بندی:دسته  ❖

 آس دل : عنوان ❖

 عاشقانه ژانر:  ❖

 .شبنویسنده: س  ❖

 - :اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 -ویراستار:  ❖

 کیاناز تربتی نژاد طراح:  ❖

 مبینا دلگشایی کپیست:  ❖

دارد با   مي شود. او سعي دهیهلنا، دختري مهربان و دل سوز با پدري مستبد، براي مرگ مادرش مقصر د 

 .سرنوشتش مبارزه کند و ادامه دهد

 ... بازي، برمال شدن اسرار ک یدوست،   کی ر، ییتغ کی
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 مقدمه :

! ! ساکتسیه  

 نمي خواهم بشنوم صداي زوزه ي سکوت شب را !

! دیمي آورد همه ي آنچه نبا  ادمیخاطرات به   

! ! باز هم سکوتسیه  

مي آورد؟ اد یرا به    نیریتلخ و ش زهايیسکوت شب همه ي چ چرا  

. شده و نوارش مرزي ندارد لم یانگار مغزم ف  

! خاطرات و لبخندم و تلخي اش را  ني یر یش نم؛ یو مي ب ي چرخدوار م رهی طور دا نیهم  

 مزه ي گس مي دهد.

. زارم یمزه ب نی من از ا  

 نمي خواهم باور کنم بر من چه گذشته .

. تراژدي مرموز  ک یسکوتِ شب، شده  نیا  

. سکوت را بشکند و مرا رها کند  ن یا ادشی مرغ عشق با صداي فر  دیبا  

... ری زنج نیاز ا   ي مرا بشکن و مرا آزاد کن لهیپ  

*** 

اتفاق برام مثل کابوس نی سکوت رو مي شکست. باور ا نیو سکوت؛ فقط زوزه ي باد ا  کيیتار  

! ت یبود؛ کاش واقعا کابوس بود نه واقع  

کي یست پام نباشه. به اطراف نگاه مي کنم. چشم هام به تار عروسم رو جمع مي کنم که توي د لباس  

به انباري مي تابه که  کي ی. نور کمي از پنجره ي کوچنجامیکرده. چند ساعتي هست که ا  عادت  
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. رم یو سمت پنجره م شمیکمي اون رو روشن کرده. از جام بلند م  

دهیخاصي د ز ی ه مي کنم. چنگا رونیکه به طور نامنظم به پنجره زده شده به ب ي یالي چوب ها از  

. مطلق و صداي باد که سکوت رو مي شکنه کيیفقط تار  شه؛ ینم  

. از پنجره فاصله شهینم جادیا ريییقدر محکمه که اصال تغ  نیا مي زنم؛ ولي ا ه چوب هضربه ب چند  

خ یدست هاي  ن ی. چه فکر احمقانه اي کرده بودم! مثالً مي خواستم با ا رمی و چوب هاي مي گ زده  

حتي نمي تونستم کیبار  ارهايیروي پنجره چي کار کنم؟ کاري ازم برنمي اومد. با وجود ش محکم  

دست ها چوب ها رو بشکنم. فکر نیچه برسه که بخوام با چندتا ضربه با ا  نم،یرو بب نور یب خوب  

. االن چوب ها مي شکنه و مي تونم فرار کنم  لمایکردم مثالً مثل تو ف  

ش درد دهیانباري هستم. دستم رو سمت صورتم مي برم. هنوز جاي کش  نیدونم چند ساعته تو ا  نمي  

مي کنم و  ز یکنار لبم مي کشم. از دردش چشم هام رو ر. انگشتم رو به . » آخ « مي کنهگمیجوني م کم  

قدر سرده که حس مي کنم دست هام و پاهام حس  ن یه؛ امي مون خچالی که توش هستم مثل  انباري  

که به   يیکار هم از سرما ن یکم گرم بشم؛ ولي ا  هی  دی. دست هام رو دورم حلقه مي کنم تا شاندارن  

د یباال تا شا ارم یه. قسمتي از تور دامن لباس عروس رو مبود کم نمي کن هام رسوخ کرده استخون  

قدر باالتنه ش   نیلباس لعنتي ا  نیست. ا دهیبتونم باالتنه م رو بپوشونم و گرمم بشه؛ ولي بي فا  کمي  

. خودم رو گرم کنم  شهیتور نم کهی*ان هست که با چندتا ت يعر   

. روشن مي شد فمیزودتر تکل دیبا نم؟یي بشجور  نی. تا کي مي خواستم همرمیبه سمت در م  

. شده چندبار به در مي زنم با مشت بي جونم که از سرما بي حس  

د؟یدر رو باز نمي کن نی ! کسي اونجاست؟ چرا ا آهاي  - 

باغ لعنتي کسي صدام ن ی. همه جا سکوت بود. ته استیبه در مي کوبم؛ ولي خبري ن گه ید چندبار  
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. سردم مي شد شتر یبتونم خودم رو گرم کنم. اگه مي نشستم ب دی. قدم مي زنم شادیرو نمي شن  

! بود؟ خودت کمکم کن  بتي یچه مص  نیا  ایخدا  - 

نيیمحکمي که به صورتم زده بود. لعنتي چه دست سنگ ليیس اد یافتادم.  شیچهره ي عصبان  ادی  

 داشت!

. برم  قدر پف داشت که نمي تونستم خوب راه ن یلباس کالفه شده بودم؛ ا  ن یاز دست ا  

پاهام توان راه رفتن نداره؛ سرما به  گه ی. دشهیمي دادم که همه چي درست م دواريیبه خودم ام مدام  

. خودم رو چمیو بازم دست هام رو دور خودم مي پ نمیگوشه مي ش  هیاستخونم رسوخ کرده.  مغز   

ي رو گرمم بشه. اشک توي چشمم جمع شده. دلم مامان رو مي خواست. دلم هست دیشا دمیم تکون  

. م یشام مي خورد  میونه بودم داشتمي خواست. االن اگه خ   

شهیو قامت بلندي جلوي در ظاهر م  شهیمي کشم. در باز م واری. خودم رو کنار دادیم يیپا صداي . 

. مي چسبونم  واری به د شتری. خودم رو بادیکم جلوتر م هی . هیبدم ک صی نمي تونم تشخ کيیتو تار  

. چشم هام رو به خاطر نوري که رهیروشن کرده و سمتم مي گو ر شی. نور گوششهیم کینزد بهم  

. مي کنم ز یتو صورتمه ر میمستق  

. به تو موش کوچولو میدیخب، خب! رس  - 

 حرفي نمي زنم .

ز؟یکه درد نمي کنه هان؟ حالت خوبه عز صورتت  - 

: و داد مي زنه  شه یدفعه حالت صداش عوض م ک یبازم سکوت مي کنم.   

 َ 

؛ اردالن شاهي رو! مي دوني من کي ا م دختره ي احمق؟ بازني آره؟ من رومن رو دور مي  حاال  - 
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بازي رو با  نی چي فکر کردي که مي توني سر من رو کاله بذاري؟ چطور جرئت کردي ا خودت  

! گورت رو بکني خوشگله   دیکنم؛ وگرنه با داشیمن بکني؟ فقط دعا کن پ  

طرز  نیولي با ا  نم؛ یصورتش رو ببصورتم بود خوب تونستم به خاطر نوري که توي  نمي  

 حرف زدنش سخت نبود که بفهمم باهام شوخي نداره. دوباره داد زد :

اي وارد بشم؟  گهی از راه د ای با زبون خوش حرف مي زني  کجاست؟  - 

. سکوت اتاق رو مي شکست شیبازم حرفي نمي زنم. صداي نفس هاي عصب  

! ادیخوشم م من هم از بازي  مي خواي باهام بازي کني؟ باشه!   - 

. مي زنم غي یدفعه موهام رو چنگ مي زنه که از درد ج کیجلو و کنارم زانو مي زنه.  ادیم  

کجاست هان؟ گفتم  - 

. مي کشه  شتر یبازم ساکت بودم. موهام رو ب  

دختره ي آشغال؟ کجاست  - 

. نمي تونم ساکت باشم. سرم درد گرفته؛ انگار مي خواد موهام رو از پوست سرم جدا کنه  گهید  

کن لعنتي! چي از جونم مي خواي؟ ولم  - 

عجب زبونت باز شد! گفتم کجاست؟ چه  - 

 - نمي دونم... نمي دونم ولم کن!

ي باهاتکنم؛ وگرنه کار  داشیخودت خواستي! مي دونم باهات چي کار کنم. فقط دعا کن پ باشه  - 

! تصور کني که حتي نتوني ارمیسرت م يیآرزوت باشه! بال ن یمي کنم که آرزوي مرگ بهتر   

رو جواب  شیپرتم مي کنه و گوش ن یزنگ مي خوره. موهام رو ول مي کنه و روي زم شیگوش  

. ده یم  
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نگفتم کسي مزاحم نشه؟ ه؟یچ  - 

: انگار عصبي تر شده. داد مي زنه   گه؛ ینمي دونم کسي که پشت خطه چي بهش م  

 - باشه اومدم!

. شم ی. از جام بلند مرهیبدون توجه به من سمت در م  

. نمي دونم؛ بذار برم زيیم کجاست! من چي دونمن نم  - 

 برمي گرده سمتم.

 - فکر کردي من احمقم آره؟ تو خوب مي دوني کجاست!

م رواني! بذار برم، چي از جونم مي خواي؟نمي دون زيیچ من  - 

! زود لي یخ شه؛ینمي دوني نه؟ به زودي معلوم م  - 

. سر مي خورم  واری توي در کنار د دی خش کلو در رو محکم مي بنده. با چر  رهیم رونیاز انباري ب  

چي کار کنم؟ اینجاتم بده!... خدا ایخدا  - 

*** 

ماه قبل  چند  

دم، یبود که وقتي از خواب مي پر  نجا یبودم. جالب ا دهیهاي آشفته د بدي دارم. باز هم خواب  سردرد  

خواب  شتر یب نیهمشده؛ به خاطر  اد یروزها فشار کارم ز ن ی. ادمینمي اومد چه خوابي د ادمی اصالً  

. نم یمي ب  

م یبراي زنگ گوش نیآهنگ متنفر بودم؛ به خاطر هم ن یاز جام مي پرم. از ا  میصداي زنگ گوش با  

جوري خواب از سرم   نیکرده بودم؛ چون باعث مي شد زود بلند شم و خاموشش کنم؛ ا  انتخاب  

. دیمي پر   



 

 
 

8 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. امروز هم شمیو از جام بلند م دمیهفت بود. چشم هام رو ماساژ م کی ساعت نگاه مي کنم؛ نزد  به  

. مارستان یمي رفتم ب دیدانشگاه کار داشتم و هم با   

. بهم زل زده نگاه مي کنم  تیبه چهره ي خواب آلود هستي که با عصبان  

به چي نگاه مي کني؟ ه؟یچ  - 

بشم؟ داریب تیبا زنگ گوش دیآزار داري؟ هر وقت تو کار داري من هم با مگه  - 

اد؟یبه آسمون م نیبشي زم داریروز زود ب ه ی حاال مگه چي شده؟ خب  - 

سرم ر یبخوام بخوابم! امروز مثال خ دیه ست. بابا من شابرنام نیروز آره؛ ولي هر روز هم هی  - 

 کالس نداشتم .

. بخواب ریقدر غر نزن بگ ن یخب؛ سر صبحي ا ليیخ  - 

. خوابم نمي بره  گهیبشم د داری! تو که مي دوني من ب شهینم  - 

بذارمت رو پام بخوابونمت؟ ام یچي کار کنم؟ ب  گيیم االن  - 

! وونهیبرو بابا د  - 

. رفتم  ي یوگرنه هستي تا شب غر مي زد. سمت دستشو رم؛ یم رونیاز اتاق ب  

ي یبه خودم نگاه کردم. چشم هاي مشکي درشتي داشتم؛ با موها نهیو صورتم رو شستم. تو آ  دست  

. چند مشتختیاعصابم به هم مي ر  شیتهمه لخ ن ی*ان بود و گاهي از ايرنگ شب که عر  به  

. زخونه رفتم آب به صورتم زدم و به طرف آشپ  

تو آشپزخونه بود و داشت صبحونه رو آماده مي کرد. مامان به خاطر شغل بابا که زود مامان  

مي شد؛ مثل من و هستي  داریهم زود ب  لیبود. حتي روزهاي تعط ز یسحرخ شه یرفت سرکار هم مي  

. می بود لمیف دنیدر حال د  ای دمیتا لنگ ظهر مي خواب میکه کاري نداشت  يینبود که موقع ها   
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. و از پشت بغلش مي کنم رمیآروم به طرف مامان م  

! ر یسالم مامان جون صبح به خ   - 

 مامان برمي گرده طرفم و نگاه مهربوني بهم مي کنه .

ستي؟یشب ن فتیشدي، مگه ش داری. چه زود بزمیعز  سالم  - 

مارستانیب رمیبرم دانشگاه کار دارم؛ بعدش هم م دیسر با  هیچرا؛ ولي امروز   .  - 

اي؟یامشب زودتر ب شهینم زمیعز   - 

د؟یشده؟ باهام کاري دار زيیچ  - 

. نجایا  انیدارن امشب م نایعموت ا  - 

. خبري بود که مي تونستم اول صبح بشنوم   نیبدتر  ن یخشکم مي زنه. ا  

. دنیبمونم؛ بهم مرخصي نم نستاماریامشب ب دی. باامیولي من نمي تونم زود ب  - 

باشه چي کار مي کنه لشیبرخالف م  زي یخودت که پدرت رو مي شناسي؛ مي دوني اگه چ زمیعز  . - 

! . نمي خوام بابات اوقات تلخي کنهايیسعي کن امشب زودتر ب  

با چه زبوني بگم تا درسم تموم نشه نمي خوام ازدواج شه؛ینم شونی ها حال ن ینمي دونم چرا ا من  - 

! حلقه ي مسخره رو هم به زور قبول کردم. براي خودشون مي برن و مي دوزن نیکنم؟ هم  

مارستانینگفتن؛ بعدم تو که درست تموم شده و از طرحت توي ب  زي یهنوز که اون ها چ دخترم  - 

. شهی تموم مطرحت هم  گهینمونده؛ تا چندماه د زي یهم که چ  

. بعدم من مي خوام تخصص شرکتنجایا  انیم نگفتن؛ ولي معلومه چرا امشب دارن زي یچ فعال  - 

 کنم!

: باز چي شده اول صبحي صدات رو سرته هلنا؟ هستي  
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به هستي که تازه وارد آشپزخونه شده نگاه مي کنم. مامان با ابرو بهش اشاره مي کنه  تیعصبان با  

د چي کار اي رو لب هاشه که مي تونم حدس بزنم مي خوا انهیند موزساکت بشه؛ ولي هستي لبخ که  

 کنه.

مگه خوابت نمي اومد؟ گي؟یتو چي م اصالً  - 

. مي کنه  زیهستي چشم هاش رو ر  

. بازم داستان محمد شروع شده نه؟دمی! فهمآهان  - 

م نقطه ضعفم رو مي دونست و خوب من رو مي شناخت. من آدمي نبودم که زود عصبي بش هستي  

. کنن  لیموضوعي باشه که بهم تحم نکه یمگه ا  

پسره رو معطل کني؟ نیکي مي خواي ا ا تا : هلنهستي  

حرص به هستي که هنوز همون لبخند روي لبش هست نگاه مي کنم. دندون هام رو روي هم با  

. دم یفشار م  

بهگفتم ما   شیمعطلش کردم؟ مگه من گفتم که معطل من بشه؟ من که از همون هشت سال پ من  - 

! د کنمم کرد که قبول کنم باهاش نامز ولي کو گوش شنوا؟ بابا مجبور م؛ یدرد هم نمي خور   

! خوبي نیوا مگه محمد چشه؟ پسر به ا   - 

 - هستي!

پی. خوشگل که هست، خوش تادیب  رشونیبابا! االن همه آرزو دارن شوهري مثل محمد گ برو  - 

 هم که هست؛ پولدار هم هست.

. خوبه. تو برو زنش بشو  ليیخ  گي؛ یآره تو راست م  - 

. با اون چشم هات همه عاشقتستمی وشگل ني خواد؛ من که مثل تو خ به من چه؟ اون تو رو م وا  - 
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! خواهر من  گهی . شانسته دشنیم  

ست؟  افهیهم شد خوش شانسي؟ چرا کسي نمي فهمه؟ مگه همه چي به پول و ق ن یبابا! ا برو  - 

مسخره اش مثل پیجز مرد. با اون ابروهاي برداشته و ت ههیبه هر چي شب دینیرو نمي ب رفتارش  

م ینفر رو براي زندگ هیها مي مونه! از من هم ابروش نازک تره. مردک غرب زده! من  نز  

کرد. من واقعاً نمي فهمم بابا با اون اخالقش چرا محمد رو قبول داره؟  هیخوام که بهش بشه تک مي  

پسر برادرشه. بابا هم که رو حرف عمو حرف نمي زنه. محمد هم که دردونه ي عموئه و چون  - 

. اي هم نداري گه یزنش بشي؛ راه د دیتو با  میریمي گ جهیواد. پس نتمي خ تو رو  

داري حل مي کني؟ اضيیر  هیمي زنم لهت مي کنم ها! مگه قض هستي  - 

. خانم دکتر  نمیمي ب دید ن یهمه چي رو از ا  هیاضی! رشته ام ر گهیآره د  - 

زهی ه هم بر . هستي خوب مي دونست اعصابم رو چه جوري برمیسمت هستي م تیعصبان با . 

. که طرف هستي نرم  ستادیشدنش داشت تالفي مي کرد. مامان اومد جلوم ا داریبه خاطر زود ب  

کيی دوتا دختر دارم  د؟یاز سنتون خجالت نمي کش ه؟یچه کار  ن ی! سر صبحي اگهیها بسه د بچه  - 

ارافتادن به جون هم! هلنا مگه تو ک رستانيیمهندس، اون وقت مثل دخترهاي دب کيی  دکتر   

 نداشتي؟ 

 آروم گفتم :

 - چرا.

. مامان رو کرد سمتنییرو که سمت هستي دراز کرده بودم تا موهاش رو بکشم آوردم پا ستيد  

 هستي و گفت :

امروز نمي خواي بري دانشگاه؟ تو  - 
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. کرد  دارمیخانم سر صبح با اون زنگ ساعتش ب  نیهستي: نه کالس ندارم؛ ولي ا  

! ساله مي مونه شی مثل بچه هاي شتمومش کن! خجالت بکش  گه یبسه د  - 

. نیی هستي سرش رو انداخت پا  

. دیصبحونه بخور  دیایخب حاال ب ليیمامان: خ  

. زه یبر يیمامان برگشت سمت کتري که چا   

. رم یهستي چشم هاش رو برام چپ کرد. من هم با چشمم بهش فهموندم که به موقع حالش رو مي گ  

. نور یصبحونه ام رو خوردم و از خونه اومدم ب  

ادیم ادم یبود. بابا از زماني که   ختهی ر اول صبح. اعصابم به هم راتوبوس شدم. رفتم تو فک  سوار  

حرف، حرف خودش بود. نمي دونم  شهینمي داد. هم  تیکس اهم چیبه ه عنيینمي داد؛   تیاهم بهم  

ش رفتار شه یجوري بود. هم نیکالً ا  ا یقدر خشک و جدي بود   نیخاطر شغلش که سرهنگ بود ا  به  

جوري باهام  ن یموجود اضافي بود. تا زماني که پونزده سالم شد نمي دونستم چرا ا ه یمن مثل  با  

چرا  دمیرو بهم گفت که تازه مي فهم قتيیمادربزرگم حق میمي کنه؛ ولي روز تولد پونزده سالگ رفتار  

کنه اخالقش  جوري رفتار مي کنه. مادربزرگم گفت بابا وقتي با مادرم ازدواج مي ن یباهام ا بابا  

ها که پدرم زخمي شده ات یاز عمل کيی خوب بوده. بابا تو ارتش بود و مادرم پرستار بود. تو  ليیخ  

با هم آشنا شدن. چند وقت بعد با هم ازدواج کردن. بابا عاشق مادرم بود؛ ولي مادرم  بود  

ه مادرم عاشق بچ بچه دار مي شد؛ ولي دیتونست بچه دار بشه. به خاطر مشکل قلبي که داشت نبا نمي  

. بعد چندسال مادرم من رو حامله شد. پدرم هر چي اصرار کرد که من رو بندازه قبول نکرد بود  

چرا  دمیمثل قبل نشد. تازه مي فهم  گهیاومدن من مادرم مرد. بابام از اون موقع د ایبعد از به دن و  

من براش میتمام مدت زندگمن رو مسبب مرگ مادرم مي دونست. توي  شه ی. بابا همزارهیازم ب بابا  
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. حتي موقعي که مي خواستم نمیمي تونستم نفرت رو ته چشم هاش بب شه یموجود اضافي بودم. هم هی  

شدن بودم. حتي نذاشت سیمن عاشق پل نکهیبا ا  چي؛ یه ا یشرکت کنم گفت فقط پزشکي   کنکور  

حاال ازشپا کرد که تا   بشم قشقرقي به سیبهش گفتم مي خوام پل  روزي که ادیم ادم ی فکر کنم.  بهش  

از اون گهی که مي خواد کتکم بزنه. من هم د هیبودم. حس مي کردم حتي به حدي ازم عصبان دهیند  

باره نزدم و سعي کردم کاري رو بکنم که اون مي خواد؛ ولي نتونستم در مقابل ن یحرفي در ا روز  

کسي  نکهیسال هاست بدون ا .راندازيیت ادگرفتن ی و رفتم سراغ  ارمیموضوع دووم ب نیي ا  وسوسه  

دمیبشم رو نفهم سیمن بخوام پل نکهینفرت پدرم از ا لیوقت دل چی. هرمیم راندازيیکالس ت بفهمه . 

مادربزرگم بودم. بعدش مادربزرگم به پدرم اصرار کرد که براي  شیتا دوسالگي پ من  

. م کنه مادر ن یگز یبزرگ کردن من ازدواج کنه؛ ولي پدرم حاضر نبود که کسي رو جا   

خانم ازدواج  میشد و نتونست من رو نگه داره، پدرم هم مجبور شد با مر  ضیمادربزرگم مر  وقتي  

. اومد ا یسال بعد از ازدواجشون هستي به دن کیکنه.   

چیهمه سال با مردي زندگي کرده که ه ن یجون مي سوزه که ا م یوقت ها دلم براي مر  بعضي  

وقت  چیهمه سال ه نی. من تو ا هیجون زن خوب می. مر دهیبهش نم تيیاهم چیاي بهش نداره و ه عالقه  

. ده یبه چشم بچه ي خودش د  شه یبه چشم زن بابا بهش نگاه نکردم. اون هم من رو هم  

مادرم هستم. با همون چشم هاي مشکي  هیشب ليیزماني که زنده بود، مي گفت من خ گممادربزر  

هاي قهوه اي روشن با ه. چشم جون شد میمر بهیش شتر یو موهاي مشکي؛ ولي هستي ب درشت  

ن یحداقل تو ا دیکم از من کوتاه تره. من قد بلندي دارم. شا   هیفر قهوه اي داره و قدش هم  موهاي  

 مورد به پدرم رفته باشم .

*** 
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خلوته. نسبت به بعضي وقت ها که از شلوغي نمي تونم نفس بکشم، امروز  باًیتقر  اتوبوس  

 خلوت تره.

که هرکدومشون حتما داستان متفاوتي براي  ي یدم هادم ها نگاه مي کنم؛ آپنجره ي اتوبوس به آ از  

 خودشون دارند.

و حس مي کنم. سرم رو برمي گردونم. چشمم به پسري نگاه کسي ر نيیحال خودم هستم که سنگ تو  

اون بلوز کوتاه تنش دنی. از ددهیکاپشن هم روش پوش  هیشده. بلوز کوتاه و   رهیافته که بهم خ مي  

شلوارش هم از بس شه؟یواقعاً سردش نم عنيی. تعجب مي کنم. شهیهوا، سردم م  نیهم توي ا  اون  

. . تو دلم براش تأسف مي خورم فتهیب نییفاقش کوتاهه هر لحظه ممکنه از تنش پا   

بهش نگاه مي کنم و روم رو  تی. با عصبانشهیبهم مي زنه. چشم هام از فرط تعجب گشاد م چشمکي  

ادشی محمد مي ندازه. اه! بازم محمد! لعنتي، بازم  ادی اش من رو  افهیو ق پیبرمي گردونم. ت ازش  

. بود می کابوس زندگ  شهیافتادم! هم  

. دستم رو دورنمیمي ش ستگاهی سوار بشم. باز هم تو ا گهی اتوبوس د ه ی  دی. باشمیم ادهیاتوبوس پ از  

هستم. هرچي هم يیسرما  ليیتا گرم بشم. کاپشنم انگار گرمم نمي کنه. اصوالً من خ چمیمي پ خودم  

 که خودم رو مي پوشنم نمي دونم چرا بازم سردمه .

جلوم  نیماش هی نشستم.   ستگاهیفقط من توي ا اد؛یکي اتوبوس م ستینگاه مي کنم. معلوم ن ابونیخ به  

. رومنمیو نمي تونم راننده رو بب  هیهاش دود شهی. شهیمدل باال نیمي داره و بوق مي زنه. ماش نگه  

چپ چپ نگاهم مي کنن. لعنتي همه ش شنیکه رد م ي ی. عابرهادمیگردونم و بهش محل نممي بر  رو  

. باز هم داره بوق رمیم نی. سمت ماششمیو از جام بلند م ارمیمي زنه. باالخره طاقت نم  بوق  

. ست یمي زنه و ول کن ن  
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. م زن مي شهی. حرصم گرفته. محکم تر به شدهینم نیی رو پا شه یمي زنم؛ ولي ش شهیبه ش  

. گهیبرو د دم؟یجوابت رو نم نيی! خجالت نمي کشي؟ نمي بگهیگمشو د  ارویهي   - 

. نییپا دهیرو م شهیش  

 - نه عشقم! خجالت نمي کشم. بپر باال دکي جون.

. شه یچشم هام گرد م  

نه؟ شيیتو آدم نم ي؟یتو سرت نازي! تو خاک  - 

. پام علف سبز شد ر ی نه عشقم؛ بپر باال ز  - 

رو کي عوض کردي؟ نتیي! ماشآبروم رو برد لعنتت کنه که خدا  - 

. نزدي؛ دماغت مثل دلقک ها شده خ یحاال سوار شو تا   - 

. شمیزود سوار م  

 - سالم.

 - سالم خوشگله.

 - نازي!

قدر عصباني هستي؟ نی بابا چرا ا هیچ  - 

جوري باهام حرف مي زني؟ نی بازم ا اد؛ یجور حرف زدن خوشم نم نی دوني از ا نمي  - 

 - چرا عشقم!

 - مرض! مي زنم تو دهنت ها.

. میبه فحش بست ديیباشه بابا! از موقعي که من رو د  - 

از کجا؟ دیجد ن یمي خواستي مثل آدم رفتار کني! نگفتي ماش خوب  - 
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. ازدواج کنم اروی. مثال مي خواست من رو راضي کنه با اون دهیبابام برام خر  - 

قبول کردي؟ مگه  - 

 - نه بابا!

! چي؟ نیپس ماش  - 

. رو قبول کردم نیماش  - 

اي نازي؛ حالت خوبه؟ وونهید تو  - 

. خوبه  ليیممنون نظر لطفته. حالم امروز خ  - 

چي کار مي کني اول صبحي؟ نجایا  حاال  - 

 چشمکي بهم مي زنه .

! نمیمي خوام عشقم رو بب  - 

شه؟یشدي؟ اگه بابات دوباره بفهمه اومدي سراغ سپهر مي دوني چي م وونهید  - 

. شه یعوض م حالت نگاهش  

رو قبول کردم؟ نیماش ن یا نيی. نمي بشمیم وونهیبراش تنگ شده دارم د کار کنم هلنا؟ دلم  چي  - 

کم دست از هیتا بابام   ارمیخواستم بابا بهم شک کنه. مثال دارم اداي دختراي نمونه رو درم نمي  

. ن چوندمشویحال چند نفر رو فرستاده بود دنبالم که پ  نیسرم برداره؛ ولي با ا   

د؟ینیرو بب گهی همد واشکيی جوري   نی کي مي خواي ا تا  - 

 - چي کار کنم هلنا دوستش دارم! نمي تونم بدون اون زندگي کنم.

! هم خودت هم اون سپهر بدبخت. باز مثلشيیم چارهیخره، اگه بابات دوباره بفهمه که ب آخه  - 

ومدیش چند روز نسراغ سپهر. مي دوني اون سري به خاطر کبوديِ صورت رهیدفعه م اون  
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مارستان؟ یب  

! براش رمیالهي بم  - 

. فتهیاتفاقا ب نی کاري نکن باز هم از ا هی  ري؛یتو نمي خواد براش بم  - 

زهایچ  نی تنگ شده! البته تو که ا ليیدلم براش خ دمش؟یکار کنم؟ مي دوني چند روزه ند چي  - 

. عاشق نشدي بفهمي من چه حسي دارم  شه؛ ینم تیحال  

! عاشق نشم اگه قراره مثل تو بشم اهی وام صدسال سبرو بابا! مي خ  - 

همون عباس قصاب به درد تو مي خوره. تو قلب نداري؛ مثل سنگ گهیراست م هستي  - 

 مي موني .

مسائل احساسي نمي کنم؛ چون ر ی هم قلب دارم فقط عاقلم و خودم رو درگ ليی! من خمسخره  - 

. مثل تو  کيی شمیتهش م  

. برقي مي زنه شینه و چشم هاي آبنازي با بدجنسي نگام مي ک  

از محمد چه خبر؟ راستي  - 

. برگرده دیحرفش رو نزن بابا! فکر کنم تا ع  - 

حاال مي خواي چي کار کني؟ گي؟یم راست  - 

. کاري نمي تونم بکنم؛ هنوز فکري نکردم چي،یه  - 

مي خواي زنش بشي؟ عنيی  - 

. دیدونم شانمي   - 

مي خواي زن اون بشي؟همه خاطرخواه دکتر داري  ن یشدي؟ ا خل  - 

با ایداده   ر یکار کنم مثل تو باشم خوبه؟ من حوصله ي جنگ و دعوا ندارم نازي. بابا بهم گ چي  - 
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. شم  الی درس و کار رو بي خ د یبا ای ازدواج کنم  دیمحمد با  

! مي خواي تمام عمرت رو با کسي باشي که حسي بهش نداري؟هیعمر زندگ هیمسئله   وونهید  - 

با تو نداره؟ تيیسنخ چی هکه اصال هم اون اون  

جور  نی کن نازي نمي خوام بهش فکر کنم. بعدم من اصالً به عشق و عاشقي اعتقاد ندارم. ا  ول  - 

چي شد؟ بابات همه ش براي آدم دردسره. به خودت نگاه کن! االن چندساله با سپهري آخرش  زایچ  

؟رد بشي؛ چطوري مي خواي بهش برسي شیذاره از ده فرسخ نمي  

. فکري مي کنم ه یمن عاشق سپهرم، باالخره   - 

چه فکري؟ فکر مي کني زورت به بابات مي رسه؟ مثال  - 

هم زن کسي جز سپهر  رمی. من اگه بمدهیزورم به بابام نرسه؛ ولي عشق سپهر بهم قدرت م دیشا  - 

ه؛ ولي منعالقه اي بهش ندارم بد چیآدمي که ه هی. بابام به خاطر پول مي خواد من رو به  شمینم  

 نمي ذارم جنازه م هم به دستش برسه.

ليیتازه خ دیکار رو بکنه؟ شما که مشکل مالي ندار نینمي فهمم نازي؛ چرا بابات مي خواد ا  من  - 

 هم وضعتون خوبه.

شاهي بده که هم سن اروی ولي بابام طمع پول کورش کرده. مي خواد من رو به اون  م؛ یندار آره  - 

قدر پول داره که خودش هم نی و چند تا کشور خونه داره. اج داره. تچندتا بر  گه ی. مخودشه  

. خالف کار باشه  کهینمي دونه چقدره. فکر کنم مرت  

! گي؟یراست م  - 

. دهیهمه پول رس ن ینه پس! از راه حالل به ا  - 

بابا حرف الکي نزن! هر کس پولداره خالفکاره؟ برو  - 
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. پولداره اديیز ارو یولي اون  ر؛ ینه خ  - 

. شهینم لیلم دباز  - 

لته؟یتو چرا ازش طرفداري مي کني؟ نکنه فام حاال  - 

 - آره پسرخاله ي بابامه!

 - بي مزه!

. د ی. نازي هم خنددمیخند  

. می عروسي افتاد هیخواستگارت فکر کنم   ن یب حاال با سپهر مي خواي چي کار کني؟ با اخ  - 

تار موي ه یبهش فکر کنم. من حرف رو نزن! حتي نمي خوام  نی تو رو خدا به شوخي هم ا هلنا  - 

. دمیسپهر رو به کسي نم  

زندگي کردنجور  ن یولي چه جوري مي خواي باهاش زندگي کني؟ تو عادت به ا  زم؛ یدونم عز  مي  - 

. شي یکم بگذره خسته م هی. ديینداري؛ هنوز مزه ي بي پولي رو نچش  

پول ستیبرام مهم نراجع به من چي فکري کردي؟ من نمي تونم بدون سپهر زندگي کنم.  تو  - 

. من همرسهیم يیجا  ه ی! باالخره به ستیکه ن کار یمن عاشق سپهرم. بعدم سپهر دکتره، ب نداره؛   

 اون قدر دوستش دارم که هر سختي رو تحمل کنم .

ولي راه سختي داري ستم؛ یدونم، من حس تو رو ندارم. نمي تونم درک کنم چون عاشق ن نمي . - 

ي اول راهه. خودت مي دوني جز خاله م ودرسته سپهر دکتره؛ ولخودت رو آماده کني.  دیبا  

. نداره زي یداغون چ نیماش هی خونه ي اجاره اي و   هیو   ضشیمادربزرگ مر   

. آماده ام زيی من براي هرچ  - 

ني؟یخانم آماده، بگو چه جوري مي خواي عشقت رو بب خب  - 
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کردي براي چي اومدم سراغت؟ فکر  - 

. سراغ من وگرنه گور باباي هلنا ادیاطر عشقش مخانم فقط به خ  گهیه دآر  - 

. ه یحرف ها چ نی ا زم ینه عز   - 

شوخي، اگه بابات جلوي در دانشگاه برات مراقب ال یخودت رو رنگ کن! حاال بي خ برو  - 

باشه چي؟ گذاشته  

 نازي نگاهي بهم کرد .

 - نمي دونم چي کار کنم هلنا.

. اونجا ارمشیجوري م  هیمن   سای ترکنار پارک وا االب ابونی. برو دوتا خرایبه مغزت فشار ن ادیز  - 

 - الهي من قربونت برم!

. بغلم و صورتم رو دوتا ب*وس آب دار کرد  دیدفعه پر  هینازي   

 - اه، اه! حالم رو به هم زدي. برو اون ور تمام صورتم رو تفي کردي !

. مي کنمبي ذوق! من رو بگو که ب*وس هام رو خرج آدم آهني   - 

. شم ادهیه دار من پ اال نگخب! ح  لهیخ  - 

نجا؟یا  - 

ننت؟یبرو تو دانشگاه؛ مي خواي بب نیبا ماش نه  - 

 - آهان باشه، باشه.

! دم دانشگاه اي یب اريیهمون جا بمون. باز خل بازي در ن  - 

. ستمیباشه بابا حاال درسته تو دکتري؛ ولي منم بي سواد ن  - 

 چشم هام رو براش چپ کردم.
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 - عاشقتم هلنا!

. و سمت دانشگاه رفتم  ي زدملبخند  

که من مي خواستم ل ی. اون اوامی بود ميیبا هم صم ليیبود. خ  رستانمیدوست دوران دب نازي  

دوتا ن یرفت و آمدها بود که ا ن یتنها نباشم. تو اخاله ام اون هم باهام مي اومد که  دنیبرم د واشکي ی  

 عاشق هم شدند .

ه یوقت بهم نگفته بود؛ ولي  چیبابام ه عنيیدارم؛  نمي دونستم خاله  لی پسرخالمه. اون اوا سپهر   

و گفت خالمه. اول باور نکردم؛ ولي شناسنامه اش رو که  رستانمیخانمي اومد جلوي دب   هی روزي  

. گهیکه راست م دمینشونم داد فهم  

بدونه. من هم مي دونستم که بابام اگه بفهمه زيیما چ داریبابا از د دیقبولش کردم، گفت نبا  وقتي  

. شوهرخاله ام دنشونید م یمي رفت واشکيیمن با نازي گاهي   نیبه خاطر هم دنش؛ یذاره برم د  ينم  

ها بود که فوت کرده بود و خاله ام با سپهر تنها زندگي مي کرد. البته مادربزرگ سپهر زنده سال  

دربزرگنبود که با خاله ام آشنا شده بودم که حال ما شتر یزندگي مي کرد. چند ماهي ب  رازیو ش بود  

نا ی. وقتي خاله ام ارازیبد شد. خاله ام هم چون مادربزرگ سپهر کسي رو نداشت رفت ش سپهر   

ناراحت  ليیاون زمان نازي هم خ ادمهیحس بدي داشتم؛ تازه داشتم بهشون عادت مي کردم.   رفتن  

ولي خب حرفي نمي زد؛ چون مثالً نمي خواست من بفهمم عاشق سپهر شده. ولي سال بعد بود؛   

زندگيِ ه یت و خوبي نداش ادی پزشکي تهران قبول شد و اومد تهران. خاله ام وضع مالي ز سپهر   

و رفت  ره یمعمولي داشتند. وقتي سپهر اومد تهران حتي پول نداشت براي خودش خونه بگ ليیخ  

. ارهیرو درب شیخوابگاه. بعدشم هم درس مي خوند و هم کار مي کرد تا خرج زندگ  

قسطي بخره که بعدازظهرها باهاش مسافرکشي مي کرد  نیماش هیل تونست  بعد چند سا  باالخره . 
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و مي گردوند. نازي و سپهر با تمام مشکالتي که جلوشون  رونیم من و نازي رو مي برد به گاهي  

وقت فکر نمي کردم نازي با  چیهستند. ه  گه یسال هاست که هنوز هم مثل روز اول عاشق همد بود  

جوري نبود و نازي نی سپهر رو تحمل کنه؛ ولي ا بتونه چند ماه هم وضعخانواده اي که داره  اون  

. ساد یسپهر وا زیمه چپاي ه  

خواهر بزرگ تر داره که چندسال  ه یخوبه. نازي   ليیداره و وضعشون خ نینازي بنگاه ماش پدر  

م آد هی پولداره. حاال باباي نازي مي خواد اون رو هم بده به  ليیازدواج کرده و شوهرش خ شیپ  

که نازي با سپهر دوسته. تازه نمي دونست که در چه حد دیباباش فهم شیپولدار. چند وقت پ ليیخ  

. داده بود سپهر رو کتک بزنن که مثالً هیدوستي معمول هیهم دوستن و فقط فکر کرده بود  با  

حرفان. عشق و عاشقي کورشون کرده و از ن یدوتا احمق تر از ا نی ولي ا اد؛ یکار دستش ب  حساب  

 هم دست نمي کشند.

*** 

اه باال رفتم. سپهر درسش تموم شده. طرحش رو هم تموم کرده و بعضي وقت ها پله هاي دانشگ از  

دانشگاه براي کالس هاي تخصصي آماده بشه. مي دونستم امروز با کي کالس داره. به دم  ادیم  

ولي نه؛یم من رو بببود. نمي خواست ستادهی. استاد احدي جلوي در ا دمیکه سپهر بود رس کالسي  

ازم خواستگاري کرده بود؛ ولي شی بودم برم سپهر رو صدا کنم. استاد احدي چند وقت پ مجبور  

. سمت کالسدیهرز مي پر  ادي یبهش جواب منفي دادم. ازش خوشم نمي اومد؛ چشم هاش ز من  

بود به سمتم و در حالي که لبخند احمقانه اي روي لبش دیرفتم. استاد احدي من رو از دور د سپهر   

 اومد .

. استاد سالم  - 
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خانم سازگار؛ احوال شما؟ سالم  - 

. با آقاي نجفي کار دارم  دیخوبم ممنون. ببخش  - 

. دفعه اخم هاش توي هم رفت و جدي شد  هی  

 - ولي االن وقت کالسه خانم.

 - فقط چند لحظه؛ کارم واجبه.

. قرار گرفته بود  ستيی ولي تو رودربا  نم؛ یانگار دلش نمي خواست من سپهر رو بب  

. قهیباشه فقط پنج دق  - 

 احدي رفت تو کالس.

 «! مردک عقده اي »

. . صورتش نگران بود رونیکم بعد سپهر اومد ب هی  

شده؟ شیچي شده هلنا خوبي؟ اتفاقي افتاده؟ نازي طور سالم  - 

دیهردوتاتون خل هست د؛ ی! چقدر شما دوتا مثل هم مي مونريیکم نفس بگ هی خبرته صبر کن  چه . - 

مي خواد بشه؟ شیچ وونهیاون د مثالً  

 - آخه احدي گفت کار واجب باهام داري .

. نتتیاون رو ولش کن؛ نازي اومده بب  - 

کجاست؟  کو،  - 

 سپهر سرش رو چرخوند؛ داشت اطراف رو نگاه مي کرد .

نجاست؟یا مگه  - 

کجاست؟ پس  - 
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. اون ورتر  ابونیچندتا خ  - 

مي کني؟ میو قار زي یشده؟ داري چ زيی رو بگو چ راستش  - 

اون ورتر؛ چون ابونیجوري مي کني؟ گفتم اومده چندتا خ ن یکنم؟ چرا ا م یمثالًًَ چي رو قا ونهید  - 

. باباش براش مراقب گذاشته باشه  دیگفت شا  

. کم راحت شده بود ه ی الشیسپهر نفسش رو فوت کرد. انگار خ  

 - آهان.

. رتهکار دارم. تو برو منتظ  نجایکم ا هی . شهیم رم یمن د  - 

 - باشه. ممنونم هلنا.

 - قابل نداشت پسرخاله. بهتون خوش بگذره.

. اد ین شیبودم که مشکلي براشون پ دواریسپهر لبخندي زد و دوباره رفت تو کالس. ام  

کي هشت شب شد. لباس هام رو عوض دمیقدر سرم شلوغ بود که نفهم  نیا  مارستانیتو ب امروز  

نگاهم  ت ی. عمو هم االن باز با عصبانرد که زود برنگشتم خونهًَ بابا باهام دعوا مي ک. حتماًکردم  

گهی« : مي کنه و م ايیندادن به بزرگ تر احترام بذاري زودتر ب ادیهم طبق »؟ دختر بهت   من  

 معمول مجبورم ساکت بمونم و نگاهش کنم .

*** 

اشت و از ژ ندشار لمیبدبخت شدم! موبابود. واي  9:30. به ساعت نگاه کردم؛ دمیدم خونه رس به  

خاموش بود. حتماً تا االن هزاربار مامان بهم زنگ زده. زنگ در رو زدم. در باز شد بعدازظهر   

. اطی و داخل رفتم. هستي اومده بود توي ح  

موقع کجا بودي؟ ن ی. معلومه تا ا سالم  - 
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ي. البته تمشهام رو؟ رفته بودم پارتلباس  نيیام نگاه کن نمي ب  افهیبودم؟ تو نمي دوني نه؟ به ق کجا  - 

 مانتو شلوار بود با مقنعه و کتوني.

 هستي لبخندي زد.

. به هرحال برات متأسفم؛ بابا مثل ببر زخمي تو خونه نشسته. عموهیچه جالب؛ تم خاص واقعاً؟  - 

سوزهقدر چشم و ابرو اومد که چشم هاش چپ شده. دلم برات مي  نی بدتر از اون. زن عمو هم ا هم  

. ادیدماغت درم که شادي پارتي از   

 - هستي!

. تو مي فهمي  ا یوا! به من چه اصال خودت ب  - 

 به هستي تنه اي زدم و داخل رفتم .

بهم زل زده بود و مامان هم تیشدم. همه به طرف من نگاه کردند. بابا با عصبان يیرا یپذ وارد  

. بود دهیرنگش پر  چارهیب  

 - سالم.

ندادن به بزرگ تر احترام بذاري  ادی ت آوردن! به ف ی : به به عروس خانم باالخره تشر عمو  

چه وقت اومدنه؟ ن یا  دخترجون؟  

 زن عمو چپ چپ نگاهم کرد .

بد م؛ ی هزارتا کار دار  ستمیکه ن کاری. ما ب میایتو که امروز کار داشتي خبر مي دادي ما ن هلناجون  - 

بزنه کم به خانواده ي شوهرت احترام بذاري! دوران ما، عروس جرئت نمي کرد حرف هی ستین . 

. ست یبراشون مهم ن زایچ  نیدوره اصالً ا  نیدختراي ا   

ًَ 
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 تو دلم پوزخندي زدم. خانواده ي شوهر! واقعاً مسخره بود .

. شلوغ بود. مجبور بودم بمونم مارستانیب  لي یزن عمو امروز خ دیببخش  - 

ا؟یدرت نگفت زود ب: مگه مابابا  

 - چرا؛ ولي...

. اومدي ریکه به اندازه ي کافي د  ایرو عوض کن زود ببشنوم. برو لباست  زي یبسه نمي خوام چ  - 

 سمت اتاقم رفتم. مانتوم رو درآوردم و پرت کردم روي تخت.

 از خستگي داشتم مي مردم. هستي تو اتاق اومد.

 - خدا بهت رحم کرد بابا نزد تو گوشت.

. بابا مسخره اصالً حوصله ندارمبرو   - 

شده؟ چي  - 

. . دلم مي خواد خودم رو بکشمنیچه جور  نيیبه مي هم ک نا یخسته ام مي فهمي؟ ا  - 

. خانواده ي شوهرت  نیخدا به دادت برسه با ا   - 

ها رو سر تو نیبگي خانواده ي شوهر مي زنم لهت مي کنم ها! کاري نکن عقده ي ا  گه یدفعه د  هی  - 

 خالي کنم .

آقا داماد گه یدو ماه د کامل بشه؛ قراره  ونتیبهت بدم کلکس گه یخبر بد د هی من چه؟ تازه بذار  به  - 

! بش اب یشرف   

 چشم هام درشت شد و خشکم زد.

! ي به خدا اصالً امروز حوصله ي شوخي ندارمچي؟! محمد داره برمي گرده؟ دروغ نگو هست  - 

. رنیعروسي بگ دیو مي خوان تا ع ادیبه خدا عمو گفت محمد داره م ه؟یدروغم چ  - 
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. امون مي کرد مبهوت به هستي نگاه کردم. مامان داشت صد  

. تا وضع خراب تر نشده ا یهستي: من برم تو هم زود ب  

حاال   ایهام رو تو موهام فرو کردم. خدا  رفت. روي تخت نشستم. دست رونیاز اتاق ب هستي  

کم گذشت باز هم مامان صدام مي کرد. لباس هام رو  ه یکار نمي کرد.   گهیکار کنم؟ مغزم د  چي  

. ود و با بابا حرف مي زد اخم کرده ب. عمو باز رونیعوض کردم و رفتم ب  

گرفته بود. مامان براي شام همه رو صدا کرد. سر شام کسي حرفي نمي زد افه ی عمو هم ق زن . 

. رفتم  ي یرایبابا صدام کرد. با ناراحتي سمت پذ م یسفره رو که جمع کرد  

. عموت باهات حرف داره نیبابا: بش  

. بود  افهیروي مبل نشستم. عمو هنوز تو ق  

نوروز دیسه روز مونده به ع م؛یدیرو د  م یکه قراره محمد برگرده. با پدرت تقو ديیفهم  تما: حعمو  

. م یریمراسم مي گ  

 - ولي عمو من...

. محمد هم که درسمی. االن چندساله منتظر میبشنوم؛ به اندازه ي کافي صبر کرد  زي یخوام چ نمي  - 

! ر بهونه اي نداري خانم دکت  گهی خونده و داره برمي گرده؛ د  

. جوري به مسخره گفت   هیخانم دکتر رو    

بود که زن تمام عمرش ن یقائل نبودن. طرز فکرشون ا التیارزشي براي تحص  چیده هخانوا  نیا  

. بچه داري کنه و به شوهرش برسه  دیرو فقط با  

. رن یبگ م یبرام تصم گهیمي ذاشتم د  دیبه بابا نگاه کردم. اون هم حرفي نمي زد. نبا   

نخواد با من ازدواج اون دی. اصالً شادمیساله محمد رو ندمن االن چند عموجون؛ ولي دیببخش  - 
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. نظرش عوض شده دی. شاشنیکنه. به هرحال االن چندسال گذشته. آدم ها عوض م  

 عمو پوزخندي زد .

من اون قدر براي حرف من ارزش قائل هست که روي حرفم حرف نزنه؛ اگه تو مشکلي پسر   - 

. ه یا  گهی حرف د ه یداري اون   

رو حرف شما حرف نیوگرنه خودتون مي دون گهیم زي یچ ه یداداش؟ هلنا  هیچه حرف ن ی: ابابا  

 نمي زنه .

. که من نمي خوام با محمد ازدواج کنم. مامان با ناراحتي نگاهم کرد دیچرا کسي نمي فهم  

چند م ی. اول عقد مي کندیحاضر کن  گهی خودتون رو براي دوماه د  هیجور  ن ی: خب حاال که اعمو  

. م یریروز بعد هم مراسم مي گ  

. دیهر چي شما بگبابا: باشه داداش   

و دندیباز مونده بود. انگار نه انگار من مي خوام زندگي کنم؛ براي خودشون مي بر  دهنم  

 مي دوختند .

رو زيیچ چیمن نمي تونم ه ادیعمو نمي خوام بهتون بي احترامي کنم؛ ولي تا خود محمد ن دیببخش  - 

 قبول کنم .

. از جاش بلند شد تیانا عصبعمو ب  

مي زنه. از همون روز دیکردنت. بعد هشت سال داره ساز جد تی دختر ترب نی با ا نیحس نی آفر   - 

بره دانشگاه  ن یگفتم نذار بره دانشگاه؛ ولي تو چي کار کردي؟ گفتي اشکال نداره. بهت گفتم ا  اول  

. م ینم بر اش! پاشو حاج خا جهیهم نت نی ا  ایب ره؛ ی مي گ ادیهزارتا کار   

. کرده رو حرف شما حرف بزنه خودی . هلنا بدیبابا: نه داداش بمون  
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. م یینجایخوب به دخترت حالي نکردي ما براي چي ا نکه یعمو: نه مثل ا  

رسمش نبود. فکر کردي پسر من مونده ي دختر شماست؟ هشت ساله ما رو  نیآقا ا  ن یعمو: حس زن  

انم داره براي ما کالس مي ذاره. االنو حاال خ خودش کرده. پسرم رو آواره ي غربت کرده  معطل  

اون وقت خانم فکر مي کنه چون دکتر شده براي خودش  گهینه نم م یدست رو هر دختري بذار ما  

 کسي شده.

 زن عمو با نفرت نگاهي بهم کرد .

که بدونه نهیبراي زن مهمه ا  زیچ نیتو دکتري؛ اول ستیدخترجون براي ما مهم ن  نیبب  - 

. تار کنه تا تو خونه کمبود نداشته باشهشوهرش رفچه جوري با   

 خشکم زده بود. عمو گفت :

. ستیجا جاي ما ن  نیحاج خانم ا  میبر   - 

عمو و عمو سمت در رفتند و بابا هم دنبالشون رفت. بابا همه ش داشت اصرار مي کرد بمونن زن . 

ن ی مد آخر ندم و محجوري رفتار مي کرد؟ انگار من رو دستش مو  ن یشده بودم؛ چرا بابا ا عصبي  

. بود  نیمرد رو زم  

! شدي؟ بابا مي کشدت  ونهی هستي: هلنا د  

جهنم! من نمي خوام زن اون بشم که خانواده اش هنوز من، زن پسرشون نشدم فکر مي کنن به  - 

. ستن یارزشي براي زن قائل ن  چیکلفت خونه و ه عنيیزن   

همه سال تو خارج  ن یخود محمده؛ اون اتو که نمي خواي با اون ها زندگي کني. مهم  زمی : عز مامان  

. وقت طرز فکر پدر و مادرش رو نداره چیدرس خونده و ه  

هشت سال نی من تو ا دیگفته رو حرف عمو حرف نمي زنه. اصال شا ومدهیمامان اون هنوز ن نه  - 
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. ادیازم خوشش ن دیعوض شده باشم. شا  

محمد تو رو از اول هم دوست دم کسي رو بخواد هشت سال و هشتادسال نداره؛ وقتي آ دخترم  - 

 داشت.

 - نه مامان! اون من رو نمي خواد به اصرار عمو از اول هم من رو انتخاب کرد.

. به اصرار پدر و مادرش زن انتخاب کنه ستیمرده؛ زن که ن  هیحرف رو نزن. محمد   نیا  - 

. جز مرد هه یمرد؟ اون به هرچي شب  - 

 مامان: ولي...

سرخ شده بود تیصورتي که از عصبان برگشت سمت در. بابا باصداي در همه نگاهمون  با  

 نگاهم مي کرد .

. نجا یا  ایبابا: هلنا ب  

م هام رو ناخودآگاه بستم؛ ولي سمتش رفتم. بابا دستش رو بلند کرد که بزنه تو صورتم. چش آروم  

. . آروم چشم هام رو باز کردم دست بابا کنار صورتم بودفتادیاتفاقي ن  

انگار داشت خودش رو کنترل مي کرد نزنه تو صورتم. دستش رو مشت کرد و  د؛ یمي لرز دستش  

 فقط انگشت اشاره ش سمتم گرفت .

دیهمه چي رو با دیپول کني، ق  هیه ي من رو جلوي برادرم سک گهی بار د هیفقط    گه،ی بار د هی  اگه  - 

دي؟ ی! فهمبزني  

. لحظه بستم ه یاز دادش چشم هام رو   

. اري سکته مي کني ا د آق ن یمامان: آروم باش حس  

مي کردي االن تو تشیسر شده. اگه خوب ترب رهیدختِر خ نیتوئه ا  ر ی ساکت باش! همه ش تقص تو  - 



 

 
 

31 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. ستاد ی روي بزرگترش نمي ا  

. همه چي سر اون خراب مي شد  شهیهم چارهیدلم براي مامان سوخت. ب  

يرو ندار اعتراضي چیلحظه به بعد حق ه نی : خوب گوش هات رو باز کن هلنا! از ابابا . 

درس و دانشگاه رو فراموش کني. االنم مي ذارم بري چون به  دیحرفي بزني با ن یتر کوچک  

تا درست تموم بشه؛ ولي اگه بخواي دوباره رويقول دادم که کاري بهت نداشته باشم  داداش  

. قولم و فراموش مي کنم که دختري به اسم هلنا دارم  ری حرفم حرف بزني مي زنم ز  

 - بابا!

. نگو؛ نمي خوام صدات رو بشنوم چيیه  - 

 بابا سمت اتاقش رفت و در رو محکم بست. خشکم زده بود. مامان اومد سمتم.

... زمیعز   - 

م رفتم و در رو بستم. روي تخت نشستم پاهام رو توي شکمم جمع کردمحرف سمت اتاق بدون . 

گه من دخترش نبودم؟جوري رفتار مي کرد؟ م ن یرو گذاشتم روي زانوم. چرا بابا باهام ا سرم  

نکنم. لبم رو هی سعي کرده بودم مثل دخترهاي بي عرضه گر  میکنم. تمام زندگ هی خواستم گر  نمي  

. کم بعد هستي اومد تو اتاق. روي تختش نشست  هی . ادین نیی گاز مي گرفتم که اشکم پا  

 - هلنا.

. بشنوم زيینگو هستي نمي خوام چ چيیه  - 

ي من و هستي سکوت اتاق روبود و فقط صداي نفس هاحرفي نزد. اتاق ساکت  گهید هستي  

. کم گذشته بود. آروم تر شده بودم   هیمي شکست.   

 - هلنا...
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 حرفي نزدم .

. شهیم زيیچ ه یناراحت نباش! خدا بزرگه باالخره   - 

! همه چي رو بزنم دیق دیبابا چي گفت؟ اگه قبول نکنم با  نيیهان؟ نمي ب زي یچه چ  - 

. طرحته ونده، آخراياز درست نم زيیتو که چ  - 

همه چي رو دیتخصصم چي؟ من تازه مي خوام تخصص بخونم. نمي خوام به خاطر ازدواجم ق پس  - 

. راحتي از همه چي بگذرم  نیبزنم. من چندساله دارم زحمت مي کشم. نمي خوام به هم   

. شهیدرست نم زيی با ناراحتي که چ  - 

ربطي به اون چیمي فهمه من هابا چرا نبخندم؟ ب تیوضع نیچي کار کنم؟ مي خواي با ا  گيیم  - 

! ون فرق مي کنه تا آسم نیخانواده ندارم؟ طرز تفکر من با اون ها از زم  

. عوض شده باشه دیشا ديیوقته محمد رو ند لي یچرا الکي خودت رو ناراحت مي کني؟ تو که خ  - 

 پوزخندي زدم .

مگه آدم ها تو هشت سال ؟دمش یمگه تو نت ند دم؟یشده! ساده اي! مگه عکس هاش رو ند عوض  - 

هستي من  م؟یرفتمچش رو گ کيیاون  کي ی  نیچندبار با ا   ادتهیخودمون   شن؟یقدر عوض م چه  

! ادیازش بدم م  

مي کنند. بذار ادی کارها ز ن یسن از ا   نیعوض شده؛ اون موقع خب سنش کم بود پسرا تو ا  دیشا  - 

. ! از عباس قصاب باور کن بهترهستیازش خوشت اومد. اون قدرها هم بد ن دیشا شینیبب ادیب  

 با حرص لبخندي زدم .

! وونهیبرو بابا د  - 

. دهیمحمد بهتر از عباس آقاست؛ حداقل بوي گند گوشت نم گمیراست م  - 
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 - هستي!

اخالق گندت قبولت  نیبا ا  دیمحمد اومد تو رو د دیبابا! حاال خودت رو ناراحت نکن؛ شا باشه  - 

 نکرد.

. ستیول کن نمن رو به زور نده بهش  خدا کنه. وگرنه بابا تا  - 

جوري مي کني؟ نی رو مي خواي داري ا گه یهلنا نکنه کسَِِ د گمیم  - 

 - من؟

مثل مجسمه مي موني. محبوبه، دوستم،   ستي؛یتو آدم ن نمیحاال که فکر مي کنم مي ب گيیم راست - 

. ديیبهشون محل نمها دنبالتن؛ ولي تو   لي یشماست. گفت برادرش گفته خ مارستانیبرادرش تو ب  

ه؟یمحبوبه ک برادر  - 

. سراغش ريیول کن بابا من حوصله ي دردسر ندارم؛ االن م  - 

. هینه بگو ک  - 

رو سر صبح روشن تیمي خوام بخوابم. جون هر کي دوست داري زنگ گوش اد یخوابم م من  - 

 نکني.

 - باشه.

من گي عمو دلش مي خواست گذشته افتادم. از بچ  ادی . دمیو منم روي تخت دراز کش دیخواب هستي  

پلم یجوري به هم بچسبونه؛ ولي من از همون بچگي ازش خوشم نمي اومد. وقتي د هیمحمد رو  و  

زمزمه ها شروع شد. عموم به بابا گفت که من رو براي محمد در نظر گرفته. بابا هم بدون  گرفتم   

. رو بپرسه قبول کرد  نظر من نکهیا  

اج فکر نمي کنم. وقتي پزشکي تم تا کنکور ندم اصال به ازدومن کنکور رو بهونه کردم و گف ولي  
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. فشار عموومدین نییکم نرم تر شد؛ ولي از موضعش پا   هیخوشحال شد و  ليیشدم بابا خ قبول  

محمد  التی تحص نیهم شد. من هم منتظر بودم که به هر بهانه اي محمد رو رد کنم. به خاطر شتر یب  

رتشینداشته باشه. محمد هم مثالً به رگ غ التیاد شوهرم تحصبهونه کردم و گفتم دلم نمي خو رو  

خوشحال شدم؛ چون از آدم عالفي مثل محمد که جز  ليیو قبول کرد بره دانشگاه. خ برخورد  

ه شرکت کرد وبود دانشگاه قبول بشه. طبق انتظارم دانشگا دیگذروني کاري بلد نبود بع خوش  

چون سال بعد  د؛ یطول نکش اد یز میولي خوشحال دم؛ یکه مي خواستم رس زي ینشد. منم به چ قبول  

. کار رو بکنه  ن یرفت کانادا درس بخونه. باورم نمي شد براي کم کردن روي من و لجبازي با من ا  

محمد کلي ازم شاکي بود؛ چون من رو مسبب دوري از پسرش  میتصم ن یعمو به خاطر ا زن  

باهاش دی من باعث رفتن محمد شدم با   مدتي گذشت عمو بهم گفت حاال که ه یدونست. وقتي  مي  

قدر  نیکه دردونه ش تنها نباشه؛ ولي من حاضر نبودم درسم رو که ا   ششیکنم و برم پ ازدواج  

. هرچي اصرارکردن رمینم يیگفتم تا درسم تموم نشه جا   نیول کنم؛ براي هم دمیزحمت کش براش  

. تو خونه راه افتاده بود  اديیمن قبول نکردم. دعواي ز  

قدر تحت فشار بودم. که داشتم کم کم قبول مي کردم؛ نی روزهاي عمرم بود. ا نیها بدتر وزر اون  

خودش شیرو هم ببره پ مشخصي نداره نمي تونه من تیمحمد گفت چون خودش وضع ولي . 

حرف رو زد. حتماً مي خواست اونجا هر غلطي دوست داره بکنه و سرخر  ن یدونم چرا ا نمي  

کسي حرفي نزد و  گهین خوب شد؛ چون بعد اون درچي که بود براي مباشه. به هرحال ه  نداشته  

نداشت؛ ولي ي خوبي  ونهیاومده بود؛ ولي باهام م نییپا  طون یساکت شدند. زن عمو از خر ش همه  

. من هممیآروم نموند. گفت فقط به شرطي با نرفتن من موافقت مي کنه که با هم نامزد کن عمو  

ساله که محمد رفته  ?-?بود دستم کردم. االن حدود دهیي که عمو خربسته شدن دهنشون حلقه ا براي  
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داره اونجا  ستی. معلوم نومدهیخانواده اش ن دنیبارم براي د کیسال   8 -?نی و برنگشته. تو ا کانادا  

 هشت سال چه غلطي مي کنه. حتماً با پول هاي عمو کلي خوش گذرونده .

محمد دنبال خوش گذروني بود ادیم ادمیوقتي من وضع خوبي داره و محمد تنها بچه شه. از  عمو . 

تا هم بچه اونجا دارهبودمش. اگه بگن حتي االن چند  دهیفقط چندبار با دخترهاي مختلف د   خودم  

 باور مي کنم.

ل ی. اون اواومدهیهشت سال اصال ن نیمحمد؛ ولي اون تو ا دنیکانادا د  رنیدفعه م ه یسالي  نا یا عمو  

ش کمتر و کمتر شد. االن هم آقا لطف مي کنن هر سال کم کم زنگ زدن هازنگ مي زد؛ ولي  ليیخ  

حسي به   چیا من حرف مي زنه؛ ولي من هزنگ مي زنن. چند کلمه هم ب لی بار موقع سال تحو هی  

هاش ندارم. محمد از وقتي رفته خارج رفتارهاش بدتر شده. طرز حرف زدنش و مدل حرف  

. به جز مرد ههیي شبعوض شده. به هرچ ليیخ دنشیلباس پوش  

رفتارش   دیمرد با هی. به نظرم  رکردهییعکس هاي که تو نت مي فرسته مي تونم بفهمم چقدر تغ  با  

بودم که عمو به محمد دهیاز هستي شن  شیقدر جلف. چند وقت پ نی باشه؛ نه مثل محمد ا  مردونه  

ن جدي نگرفتم؛ ولي ازدواج رو روشن کنه؛ ولي م  نیا  ف یبرگرده و تکل دیکه تا آخر سال با گفته  

. ختی مهموني امشب تمام معادالتم رو به هم ر  

*** 

 اواخر بهمن ماهه. فردا قراره محمد از کانادا برگرده.

فقط تو دلم دعا مي کنم که محمد  فته؛ یچند روزه استرس دارم. نمي دونم قراره چه اتفاقي ب االن  

به پهلوم ضربه اي مي زنه که  عوض شده باشه و دست از سر من برداره. سارا با آرنجش نظرش  

. نگاهي مي کنم بهش  تی . با عصبانامیم رونیاز فکر ب  
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وحشي؟ چته  - 

سادهیام اشاره مي کنه. سرم رو برمي گردونم. استاد احدي کنارم وا گهی چشم هاش به طرف د با . 

شرکت مي کردن دیکه طرح داشتن با  ي یجلسه گذاشته بود و کسا ه ی مارستانیامروز تو ب مثالً . 

. و کي صدام کرده گهیقدر فکرم مشغول بود که اصالً حواسم نبود احدي چي داره م نیا  

: خانم سازگار حالتون خوبه؟احدي  

 - بله.

. شده بود  رهیبه چشم هام خ  

دکتر؟ دیچي گفت دیببخش  - 

! ساعته دارم صداتون مي کنم کی گفتم حواستون کجاست؟   - 

: از پسرا گفت  کي ی  

. ستین حواسش استاد حتماً عاشق شده؛   - 

. خنده  ر یهمه زدن ز  

 احدي: ساکت !

. خدا لعنتت کنه محمد که از دستتدهیبا اخم نگاهم مي کنه و دوباره به حرف هاش ادامه م احدي  

. شه یحواس ندارم! آبروم رفت. حرف هاي احدي تموم م  

. هم توي اورژانس چندبار گند زدي روزی سارا: معلومه چته هلنا؟ حواست کجاست؟ د  

. حوصله ندارم میبا برن باول ک  - 

. کارتون دارم  دیاحدي: خانم سازگار شما بمون  

 سارا لبخندي بهم زد .
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! چقدر منتظر بود که حرف هاش تموم بشه. حتما نگرانت شده. بسوزه پدر عاشقي چارهیآخ ب  - 

دهنت رو ببندي سارا؟ شهیم  - 

و استاد داشتم پیش تخواستگار سمج خوشگل و خو ه یرن. من هم بابا! مردم شانس دا باشه  - 

 کالس مي ذاشتم.

شی آدمي خواستگارم نباشه. خوبه آوازه ي خوش نام نیحرف مفت نزن! مي خوام همچ سارا  - 

از پرستارهاي بخش جراحي راجع بهش چي کي یچند وقت قبل    ستین ادت یجا پر شده!  همه  

 مي گفت!

خرابش هم تیوضع ن یبا هماز حسادتش حرف زده. تازه به قول تو   دیها رو ول کن؛ شا اون  - 

براش غش مي کنن. حاال طرف از تو خوشش اومده چرا کالس مي ذاري؟  دخترها  

! بري گم شي؟ امروز اعصاب ندارم  شهیسارا م  - 

اخالق گند رو داشتي. اصالً نی تو هم ادمهی بابا! کي تو اعصاب داري؟ از موقعي که من  برو  - 

کي یهلنا منم از فردا اخالقم مثل تو باشه؛ برام   گمیاخالق گندت شده. م نیاحدي عاشق هم دیشا  

. هم بکنم  يیبا یبرم عمل ز دی. البته نه فکر نکنم آخه تو خوشگلم هستي؛ باشهیم دایمثل احدي پ  

 - سارا!

. دیچي کار مي کن  مینیتو بب امیطول ندي؛ وگرنه م ادیباشه، باشه رفتم. دم در منتظرم فقط ز   - 

. ا چپ چپ نگاهم مي کردند د. دخترههم رفتن هیسارا رفت و بق  

. رو امروز کم داشتم  ن یسمت احدي رفتم؛ فقط ا  

د؟یدکتر، با من کاري داشت دیببخش  - 

 سرش رو بلند کرد نگاهي بهم انداخت.
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. دیخانم سازگار؟ با من راحت باش  هیلتون چمشک  - 

 چشم هام درشت شد.

 - بله؟!

اتفاقي افتاده؟ ست؛یوقته حواستون ن چند  - 

. ستین زيی چکتر نه د  - 

. دکتر؟ حس خوبي ندارم دیبه من نگ شهیم  - 

چي بگم؟ دیببخش  - 

. صدام کن  دیبهت گفتم باهام راحت باش هلنا؛ نو   - 

کیکه به اسم کوچ میباش ميی. فکر نکنم اون قدر با هم صمدمیم ح یمن همون دکتر رو ترج ولي  - 

. من برم  دی. اگه کار خاصي ندارمیرو صدا کن گهیهمد  

. فتمدر رسمت   

دي؟یفرصت نم  هیچرا بهم   ه یجوري مي کني؟ من بهت گفتم که قصدم جد ن یصبر کن چرا ا هلنا  - 

 برگشتم سمتش.

. دکتر احدي من همون روز اول بهتون جوابم رو دادم دی نیبب  - 

ه؟یجواب دادي؛ ولي نگفتي چرا! موضوع سپهر نجف آره  - 

. ه بودچشم هام از تعجب گشادتر شد. با خودش چي فکر کرد  

سپهر چه ربطي داره؟ به  - 

. معلومه بهش ربط داره. به خاطر اون بهم جواب رد دادي  دیکه دار  تيیمیصم ن یاز ا  - 

بهتون بگم؟ دیبا  - 
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. جواب رد دادنت رو بدونم  لیدل دی. باشهیموضوع به منم مربوط م نیآره ا  - 

رو براي شما زي یچخوام  که ب می . ما با هم نسبتي ندارنمیکار نمي ب نیبراي ا  ليیمن دل ولي  - 

زیچ چی. هنیکه سپهر فقط پسرخالمه هم گم یرو راحت کنم م التونیخ  نکه یبدم؛ ولي براي ا  حیتوض  

. هیچون من جوابم بهتون منف  گه؛ ید کي یسراغ   دی. شما هم بهتره بر ستین نمونیاي هم ب گهید  

! ندارم هلنا سازگار دنیمن عادت به جواب منفي شن   - 

. دکتر احدي دیدفعه بشنو نی ا دیمتأسفم؛ ولي با  - 

! فتیهلنا سازگار؛ با من در ن نيیبد مي ب  - 

 پوزخندي بهش زدم .

 - متأسفم براتون دکتر احدي!

رفتم. فقط مونده  مارستانیبود. تندتند سمت خروجي ب خته ی. اعصابم به هم ررونیاتاق اومدم ب از  

! احدي  دیکني نو دیتو من رو تهد  

 - هلنا صبر کن.

. . نفس نفس مي زددیداشت دنبالم مي اومد. بهم رس . سپهر برگشتم  

. نمساعته صدات مي ک هیحواست کجاست دختر؟    - 

جوري مي دوي؟  نیحواسم نبود. چي کار داري ا  دیببخش  - 

. خاموشه شیاز نازي خبر ندارم دلم شور مي زنه. گوش  شبیاز د  - 

شده؟ زيیچ بازم  - 

. دهینم  ر یبهش گ ادیاش ز نمي دونم! االن چند وقته باب عنيینه؛   - 

 - خب؟
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باباش بهش کاري نداره؟ ستیکم مشکوک ن ه ینظرت  به  - 

. کاري بهش نداشته باشه دهینم مشکوکه. از باباي نازي بعچرا فکر ک  - 

چي شده؟ نيیبري بب شهیم هلنا  - 

! تو نگران نباش رمیخب م ليیخ  - 

. ما شدينمي دونم چه جوري ازت تشکر کنم هلنا؛ تو فرشته ي نجات   - 

! خدا رو شکر کنم دیبا  دینمي خواد تشکر کني. شما دوتا آخر سر من رو به باد ند  - 

. م یپس بر  ایبازم ممنون ب  - 

کجا؟ تو  - 

. امیخونه شون باهات م کیمنم تا نزد  - 

مي فهمن من تو رو ننیخواد، مي ترسم براي تو هم مراقب گذاشته باشن. ما رو با هم بب نمي  - 

. نمش یي ذاره منم ببوقت باباش نم مي شناسم؛ اون  

. نگرانم ليیخب پس زود خبر بده خ ليیخ  - 

 - باشه خداحافظ.

 - خداحافظ.

خونه شون باالي شهر رفتم. سوار تاکسي شدم و سمت خونه ي نازي رفتم.  رونیب مارستانیب از  

 بود.

خونه شون به ماکه من با نازي دوست شدم   ل یداشت. البته اون اوا ادي ی خونه ي ما فاصله ي ز با  

قدر پولدار شدن. دم خونه شون  ن یدفعه ا  هی قدر پولدار نبودن؛ نمي دونم چه جوري  نی بود و ا کینزد  

. شدم و زنگ رو زدم  ادهیپ  
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 - بله؟

 - سالم منم هلنا.

. دییهلناخانم بله بفرما سالم   - 

که براشون کار باز شد و رفتم تو. مستخدمشون، معصومه خانم، اومد دم در. چند سالي مي شد  در  

. خوبي بود  لي یمي کرد و من رو مي شناخت. زن خ  

 - سالم.

. تو ایسالم مادر ب  - 

. نشسته بود ي یرای رفتم. مادر نازي، مهري خانم، تو پذ يیرا یوارد خونه شون شدم و سمت پذ  

 - سالم.

. ورا ن یسالم خانم دکتر از ا  - 

د؟یمهري خانم خوب هست سالم  - 

تو خوبي؟ زم یعز  ستمین بد  - 

نازي خونه ست؟ ممنون؛   - 

 - آره توي اتاقشه.

من اومدم؟ دیبهش بگ شهیم  - 

. ي افتاده بوداتفاق ه یجور خاصي نگاهم کرد؛ انگار  هی مهري خانم   

. داره استراحت مي کنه ست؛یکم حالش خوب ن هیهلناجون نازي   دیببخش  - 

شده؟ ضیشده؟ مر  زيیچ  - 

. ساد یخودش بود که تو روي باباش وا ر ی ه؛ البته تقصکم با باباش بحث کرد ه ینمي دونم چي بگم.   - 
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نمش؟یبرم بب شهیم  - 

رفتي باهاش شه یولي تو فرق داري. اگه م نتش؛ یبرو. هر چند باباش گفته کسي حق نداره بب آره  - 

خوبي  نی. خواستگار به ا ستیدختِر چي مي خواد؟ عقل تو سرش ن نی کم حرف بزن. نمي دونم ا  هی  

. اد یسر عقل ب دیکم باهاش حرف بزن شا هی بشه. تو اد زنش نمي خو گهیداره م  

 - باشه.

اتاق نازي رفتم. مهري خانم خبر نداشت که منم باهاش همدستم. در اتاق رو زدم؛ ولي سمت  

. . دوباره در زدم ومدیجوابي ن  

. نمینمي خوام کسي رو بب د؛ ینازي: تنهام بذار  

 - نازي باز کن منم.

. بود ستادهیي داغون جلوي در ا افهیي با قکم بعد در باز شد. ناز هی  

 - سالم.

. گاه مي کرد. رفتم تو اتاق و در رو بستم نازي ساکت بهم ن  

جوري شدي؟  نیشده نازي؟ چرا ا  چي  - 

. شد و اومد سمتم و بغلم کرد   ریدفعه اشک هاش سراز  هی  

 - هلنا بدبخت شدم!

! نمیمي کني؟ حرف بزن بب هی چي شده؟ چرا گر   - 

. بشم ارویتا آخر ماه زن اون  دیبابابام گفته   - 

! مجبورت کنه چي؟ مگه زوره؟ نمي تونه  عنيی  - 

. ارهیسر سپهر م يیبال ه یگفت اگه زن اون نشم   - 
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د؟یشما با هم دهیمگه فهم گي؟یم چي  - 

که با سپهر بودم. وقتي شب اومد خونه نمي دوني چه   دیبرام مراقب گذاشته بود د روزید آره  - 

کار رو نمي کنم. بابامم  نیازدواج کنم. من گفتم ا   دیگفت تا آخر ماه باداخت و  راه ان يیسروصدا  

. اون هم بدتر شمیاي نم گه یمنم گفتم جز سپهر زن کس د ه؛ یموضوع من و سپهر جد  دیفهم  

رفتن از خونه رو ندارم؛ تا اون لعنتي آخر ماه از سفر برگرده و رونیشد و گفت حق ب عصباني  

. م یعقد کن  

بابات در افتادي؟ چرا بااحمق  آخه  - 

! شده بودم وونهیچه مي دونم د  - 

مي خواي چي کار کني؟ حاال  - 

! شمینمي دونم؛ ولي اگه شده خودم رو بکشم زن اون نم  - 

به همه چي دیمگه بچه اي؟ گفتم شما دوتا آخر گند مي زن گي؟یشدي؟ چرا چرت وپرت م وونهید . - 

رو هر گهی حاال همد رون؟یب دینه چرا همه ش با هم مي رکه مي دونستي بابات ممکنه دنبالت ک تو  

! نبود اون سپهر دلش شور مي زد  خودیاتفاقي مي افتاد؟ ب نیدیروز نمي د  

گفته؟ زي یسپهر چ مگه  - 

. خاموش بود  تیآره اون من رو فرستاد و گفت نگرانت شده؛ آخه گوش  - 

. ! زود باش بهش زنگ بزن بده باهاش حرف بزنمرمیالهي بم  - 

بازي در وونهی زاري کني! اون احمق هم د ه یواي پشت تلفن گر بابا زنگ بزنم االن مي خ ور ب  - 

. شه یکار خراب تر م ارهیم  

! شمیم وونهیچي کار کنم هلنا؟ دارم د  - 
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! رو مي کردي  نجاشیفکر ا   دیبا اريیبازي درب  وونهی د نکه یقبل از ا   - 

چي کار کنم؟ گي یکه شده؛ م  حاال  - 

. نمر کفک دینمي دونم با  - 

! نکنم. دلم براش تنگ شده ه یگر  دمیرو بده بهش زنگ بزنم؛ قول م تیهلنا گوش  - 

. شهیمي کني اون نگران م ه یروز بگذره بعد دل تنگش بشو. بعد هم تو تعادل نداري، گر  هیبذار   - 

! خواهش مي کنم دم؛یقول م  - 

. اش رو مثل بدبخت ها کرده بود  افه ینازي ق  

! زني من مي دونم و توموضوع حرف ب ن ی از ا کلمه هی باشه؛ ولي اگه   - 

 - باشه، باشه.

ری رو دادم به نازي؛ اونم به سپهر زنگ زد. تا سپهر گوشي رو جواب داد نازي زد ز میگوش  

. بود. گوشي رو از دستش چنگ زدم دهیسپهر ترس چارهی. بهیگر   

الو سپهر؟ دي؟یجوري قول م ن یتو سرت کنن نازي! ا خاک  - 

 - هلنا چي شده؟!

. ارهیختِر خله دلش برات تنگ شده داره ادا درمد ن یبابا ا چيیه  - 

 - مطمئني؟

. رو بزرگ مي کنه زيی چ هیآره تو نازي رو نمي شناسي؟    - 

 - گوشي رو بده بهش.

 - باشه.

 دستم رو روي بلندگوي تلفن گذاشتم.
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 - نازي بخواي حرف اضافه بزني من مي دونم و تو!

کم با سپهر حرف زد و گوشي رو قطع کرد. با   هیي رو دادم بهش. سرش رو تکون داد. گوش نازي  

. نگاهش کردم  تیعصبان  

درصد سپهر رو ازدست بدم حالم بد هیفکر مي کنم که   نیدست خودم نبود. وقتي به ا  دیببخش هلنا  - 

. رونیکنم؟ بابام نمي ذاره برم ب! هلنا چي کار شهیم  

. نرم بشه کمی بابات   دیفعال تحمل کن شا   - 

نم؟یسپهر رو چه جوري بب سپ  - 

ني؛یچند وقت سپهر رو بب دی نبا گمینازي! از دست تو چي کار کنم؟ من دارم بهت م واي  - 

ش؟ ینیمي خواي بب گيیوقت تو م اون  

. برنمي داره تو بابام رو نمي شناسي هلنا؛ اون دست از سر سپهر  - 

اد یچند وقتي ز ه یف مي زنم که تا من خودم با سپهر حر  ش؛ ینیبب دیفعال نبا   گمیم نیبراي هم منم  - 

. شه یچي م مینینباشه. تو هم سعي کن عاقالنه تر رفتار کني تا بب دیتو د  

 - باشه.

باشم؟ مطمئن  - 

 - آره.

 - نمي دونم چرا بهت مشکوکم !

رو گرفته، چه جوري مي خوام میباشه. من چند وقت به سپهر زنگ نمي زنم. تازه بابام گوش گفتم  - 

بزنم؟ زنگ   

 - مجبورم بهت اعتماد کنم.
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. رونیبا نازي حرف زدم. ازش خداحافظي کردم و از خونه شون اومدم ب گه یکم د  هی  

 خودم مشکلم کم بود که نازي هم بهش اضافه شده بود.

*** 

. اشت تکونم مي داد. چشم هام رو آروم باز کردمد کيیانگار   

. فرودگاه  میبر دیچقدر مي خوابي! با گه یهستي: پاشو د   

! ودگاه؟ر ف  - 

اد؟یبعد هشت سال داره م زت یرفته شوهر عز ادتی  - 

 با اخم به هستي نگاه کردم .

. مارستانیساعت نُه برم ب دیبا ام،یمن نم  - 

. نشسته  يیرای ساعته حاضر تو پذ کیبه من ربطي نداره برو به بابا بگو؛    - 

اد؟یجمهور داره م سیبابا مگه رئ اي  - 

چند بار شیساعت پ کی! تازه عمو از  ستیجمهور ن سیرئ بابا، پسر برادرش کمتر از  براي  - 

 زنگ زده.

. ردهاصال بگو هلنا م ضه؛ یهستي جون هر کسي دوست داري برو بگو هلنا مر  - 

 - به من چه؟ تازه رو به موتم که باشي بابا مي برتت؛ پس پاشو حاضر شو.

. امیاي بابا مگه زوره؟ من نم  - 

 - اگه جرئت داري به بابا بگو .

 از جام بلند شدم.

 - اي خدا چقدر من بدبختم!



 

 
 

47 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 هستي لبخندي زد.

. ها مي مونه چارهیات مثل ب افهیق لي یدلم برات مي سوزه! خ  - 

! ارمیي نکن عقده ي همه رو روي سر تو در بهستي کار  - 

آمپول هوا بهش بزن هیهلنا وقتي اومد  گمیخطرناک شدي. م  لي یمن برم؛ چون تو خ بهتره  - 

 راحت بشي.

 - هستي!

. نییپا ایمن رفتم زود ب  - 

رفتم. ساعت هفت بود. ساعت هشت پرواز  ي ی. من هم با بي حالي سمت دستشورونیرفت ب هستي  

. شال دمیمانتو و شلوارم رو پوش عیمي نشست. بابا حتماًًَ تا االن کلي عصبي شده بود. سر  محمد  

کردن رو نداشتم. به خودم   شیرژکم رنگ زدم؛ اصالً حوصله ي آرا  هی رو سرم کردم. فقط  اهمیس  

مثل روح شده بودم. از  شیاالن بدون آرا کنم ش یعادت داشتم آرا شهینگاه کردم؛ چون هم نهیآ تو  

. . بابا از جاش بلند شدرونیاتاق رفتم ب  

. صبحانه بخور ایب زم یمامان: عز   

. شه یم ر ی بابا: الزم نکرده د  

. آقا بچه ام ضعف مي کنه نیحس  - 

کرده. هستي زود  ر ی . به اندازه کافي دشهینم شیز یروز صبحانه نخوردن چ ه ی نمي خواد؛ با  گفتم  - 

ساعت صبر کنم؟  کی   دی! نکنه براي تو هم باباش  

 هستي: اومدم، اومدم.

. رفت  اطیبابا سمت ح  
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. بخور  ر یلقمه برات درست کردم بگ هی ایمادر ب  - 

 - مرسي مامان.

. نرویب م یلقمه رو گرفتم. هستي اومد و با هم رفت  

نکردي؟  شیچرا آرا   ه؟یجور  نیات ا   افهی: هلنا چرا قهستي  

 - ولم کن بابا حوصله ندارم!

تو خوشگلي هرکاري بکني بازم اون ازت اد؟یجوري محمد ازت خوشش ن  نیمي خواي ا  مثال  - 

. خوشگلي خاصي داري  هی هم  شی. تازه به نظرم بدون آراادیخوشش م  

. عصابم. من کجام خوشگله؟ مگه تو بگيبرو بابا! بازم اول صبحي گند بزن به ا  - 

شهیهم سوار شدند. بابا راه افتاد. از استرس پوست لبم رو مي کندم. هم هیشدم. بق نیماش سوار  

. کار رو مي کردم  نیموقع استرس هم  

 هستي: چته؟ لبت رو کندي !

. ستیهستي استرس دارم؛ دست خودم ن  - 

. درست بشه  ز یهمه چ دیاسترس نداشته باش. با خودش حرف بزن شا  خودیب  - 

 - نمي دونم، نمي دونم!

*** 

. اومد سمتمون  دیتو فرودگاه عمو تا ما رو د  

. داداش؟ پروازش نشسته  يیسالم کجا  - 

 بابا چشم غره اي به من رفت .

. بود داداش کیتراف دیبابا: ببخش  
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. بود من معطل کردم  دهیعمو با تعجب نگاهمون کرد. انگار فهم  

. رونیب اد یاالن م  دیایحاال ب  - 

. خواهر و برادر زن عمو و دخترهاش و پسراشون هم اومده بودنمیزن عمو رفت سمت . 

گه ید  ش یبود انگار اومده عروسي. با اون همه آرا دهیقدر به خودش رس  نیي محمد ا  دخترخاله  

رو صورتش تا دسته فرو مي رفت تو   ديینداشت. فکر کنم اگه با کاردک مي کش يیجا صورتش  

. م نگاهي کرد و پشت چشمي نازک کرد ن عمو بهصورتش. ز  

ضي؟ ی. هلناجون مردیعمو: چه عجب اومد زن  

 - نه زن عمو.

. دهیآخه رنگت پر  - 

نکرده بودم. حتماً انتظار داشت براي اومدن پسرش شیمي نداخت؛ چون آرا  کهیبهم ت داشت  

پسر نخاله ش دنید رش مشتاق کنم و خودم رو بکشم. فکر کرده من مثل دختِر خواه جيی خل شیآرا  

 هستم.

ولي جوابي بهش ندادم. همون موقع محمد وارد سالن شد. همه طرفش  دم؛یحرص داشتم مي ترک از  

فکر مي کرد  دشیمي کرد انگار از جنگ برگشته؛ هرکي مي د  ه یجوري گر  ه ی. زن عمو رفتن  

مد مثل کنه. دخترخاله ي محششیرفته بود پ شیدرصورتي که سه ماه پ ده؛ یمحمد رو ند صدساله  

. شده بود  زونیبهش آو  

: نمي خواي بعد هشت سال بري استقبال شوهرت؟هستي  

 با آرنج تو پهلوش زدم .

خفه شي؟ شهیم  - 
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نی. ندا رو ببارنیپهلوم رو سوراخ کردي! به جهنم نرو! بذار از چنگت درش ب وونه؟ی د چته  - 

! که بهش موز دادن داره ذوق مي کنه  مونيیمثل م  

. من نمي دونم زن عموشمیبشه؛ اون وقت منم از شرش راحت م زونی ه بهش آوجهنم! بهترک به  - 

همه دختر که دور و برشه چرا من رو انتخاب کرده؟ ن یا با  

 - خره زن عمو انتخابت نکرده؛ محمد انتخابت کرده وگرنه زن عمو نمي خواد سر به تنت باشه.

. شه یز عصباني مبرو جلو االن بابات با زم یمامان: عز   

. چقدر دور و برش شلوغه نيیمامان ول کن! نمي ب  - 

و  دیموقع محمد سرش رو برگردوند انگار داشت دنبال ما مي گشت. از دور من رو د  همون  

 لبخندي زد.

 واي خدا از اوني که فکر مي کردم افتضاح تر بود .

تنگ  ن یشلوار ج ه ی. باالي موهاش رو باکش بسته بود. دور سرش هم کوتاه کوتاه بود قسمت  

آبي کوتاه هم تنش بود. ابروهاش رو جوري  شرتیت ه یبود که داشت از کمرش مي افتاد.  دهیپوش  

. کنه  شیبود؛ فقط مونده بود آرا صیفاصله هم قابل تشخ ن یبرداشته بود که از ا  

ي زد سالش بود. چشم هام داشت از کاسه م 32شورش رو در آورده بود! انگار نه انگار که  واقعا  

. د شده بود. داشت مي اومد سمت ما. سر جام خشکم زده بود لم ب. حارونیب  

. هم زده ناکس  پيیهستي: آخ آخ صاحبش اومد! چه ت  

شده؟ ختيیر  نی چرا ا  نیا  نم؛ یبگو دارم خواب مي ب هستي  - 

دوارمیخواهر من. ام ستي یمن دروغ نمي تونم بگم. اصل جنسه؛ خود خودشه. خوابم ن شرمنده  - 

 خوشبخت بشي.
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ن؟ یمن شوهر ا ای قرار بود شوهر من بشه  ن یا  ایخدا  

عقب. با تعجب نگاهم دمیشد. دست هاش رو باز کرد که بغلم کنه. خودم رو کش کیبهم نزد محمد  

. کار رو نداشت ن یکرد. انگار توقع ا  

. شده هاني؟ دلم برات تنگ شده بود زيیالم چس  - 

گه؟ یمچي  ن یمن رو بکش. ا  ایتعجب نگاهش کردم. چي؟ هاني! خدا با  

 الل شده بودم.

شده؟ زيی حرف نمي زني هاني چ  چرا  - 

 - سالم.

. شيیقدر شوکه م  نیا  دنمیاوه خداروشکر خوبي هاني؟ نمي دونستم از د  - 

. رد. لبخند زورکي زدم. زن عمو اومد طرفموناز حرف زدنش حالم داشت به هم مي خو  

. خسته شدي ليیکه خ میمحمدجان مادر بر   - 

. دیشماها مي ارز  دنیالبته به د دم؛ یبآره چند روزه نخوا  - 

جوري که مي رفت روش به طرف  نیاي برد. محمد هم گه یعمو دست محمد روگرفت سمت د زن  

همه دنبالش رفتن هین عمو رفت و بقبود؛ ولي من روم رو برگردوندم. اون هم دنبال ز من . 

 خداروشکر از دستش راحت شدم. هستي اومد کنارم .

بهت خوش گذشت؟چطور بود هاني؟  خب  - 

. ! گمشو از جلوي چشم هام اون ورنییپا  ارمیهستي مي زنم فکت رو م  - 

هاني؟ شيیعصبي م چرا  - 

تیبه پاي هستي زدم. هستي از درد دادي زد که همه برگشتن طرفمون. بابا با عصبان لگدي  



 

 
 

52 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. م یها رفت نیساکت شد. به طرف ماش عینگاهي بهمون کرد که هستي سر   

خودمون شدم و هستي هم کنارم نشست. بابا و مامان هم سوار شدن  نیوار ماشرفتم س عیسر  من . 

 بابا داشت سمت خونه ي عمو مي رفت .

. مارستانیبرم ب دیبا من بابا  - 

. ريینم ي یامروز جا  - 

. برم دیولي بابا مهمه با  - 

برايآقا بذار بره. اگه نره ممکنه براش مشکل درست بشه و اون وقت نمي تونه   نی: حسمامان  

. رهیمراسم خودش مرخصي بگ  

. من رو تو مواقع سخت نجات داده بود  شهیبابا نگاهي به مامان کرد. مامان هم  

. دهیخونه ي عموت که تدارک د  ايیباشه؛ ولي شب زود م  - 

 - باشه باشه.

کورس تاکسي  هی نداشت.  اديی کرد. خونه ي عمو با خونه ي ما فاصله ي ز ادهیمن رو دم خونه پ بابا  

. لباس هام رو عوض کردم  عیرفتن. من هم سر  نا یورد. بابا اخ مي  

هفت شب بود. از  ک یصبح مجبور بودم اضافه واستم. ساعت نزد ر ی . به خاطر تأختانمارسیب رفتم  

. اصالً حوصله ي خونه ي عمو رو نداشتم؛ ولي مجبور بودم برم. سوار رونیاومدم ب مارستانیب  

 تاکسي شدم.

رو روشن کنم. هرکس هم که کار واجب  میار گوش. عادت نداشتم سرکاز صبح خاموش بود میگوش  

ع یرو روشن کردم. چهل تا تماس از سپهر داشتم. سر  میزنگ مي زد. گوش مارستانیبه خود ب داشت  

 شماره ش رو گرفتم. زنگ اول گوشي رو برداشت .
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سپهر؟ الو  - 

. از بعدازظهر صدبار بهت زنگ زدم   ي؟یهلنا معلومه کجا  - 

! فاقي افتاده؟ه؟ اتچي شد  - 

. دیشدم؛ باباي نازي فهم چارهیب هلنا  - 

! چي شده نمیدرست حرف بزن بب  - 

. دیموقعي که داشت باهام حرف مي زد باباش فهم  - 

چي؟ مگه نازي تلفن داشت؟ عنيی  - 

تو خونه داشت با اون بهم زنگ مي زد. طرف صبح داشتم باهاش ميیگوشي قد ه ی نکه یمثل ا آره  - 

. بود داره با من حرف مي زنه  دهیفکر کنم فهم وصداي باباش اومد.دم که سر حرف مي ز  

بعدش چي شد؟ خب  - 

خبري نشد اومدم دم  دمیهرچي بهش زنگ زدم خاموش بود. تا بعدازظهر صبر کردم د دوباره  - 

. ست یخونه شون؛ ولي کسي ن  

تا من رهی ت تماس نگ! مگه من به اون نازي خنگ نگفتم که فعال باهادیشما دوتا چقدر احمق واي  - 

 بگم؟

 - هلنا حاال چي کار کنم؟ به هرکسي که فکر مي کردم زنگ زدم؛ ولي خبري از نازي نداشت.

ارن؟یسرت م يیبال گيیچرا رفتي دم خونه شون؟ نم تو  - 

با باباش حرف بزنم؛ مرگ دیبا م؟یاریموش و گربه بازي در ب میشدم هلنا! تا کي مي خوا خسته  - 

. بار  هی  ونیبار ش هی  

شدي؟  ر یاصال رفتي اونجا چکار کني؟ از جونت س ه؟یشدي؟ فکر کردي باباش آدم منطق وونهید  - 
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. با باباش حرف بزنم هلنا دیمن با  - 

! اصال همون جا واستاارهیسرت م يیبال ه یباباش  گمی! بهت مستی عقل تو سرت ن نکه یمثل ا تو  - 

. ام یا من بچي شده. کار احمقانه اي نکني ت نمیبب امیمن ب  

. هباش  - 

 به تاکسي گفتم دور بزنه رفتم سمت خونه ي نازي .

نشسته بود نشیشدم. سپهر تو ماش  ادهیمي کردن. دم خونه شون پ وونهیدوتا من رو د  ن یا  آخر  . 

. رفتم نشیطرف ماش  

 - سالم.

خوبي؟ سالم  - 

. ستیهلنا حالم اصال خوب ن م؛ ینگران ناز ستینه حالم خوب ن  - 

خونه نبود؟ کسي  - 

دونم در زدم؛ مستخدمشون گفت مسافرت رفتن. من تا زماني که با نازي حرف مي زدم نمي  - 

. بره  يی اصالً قرار نبود جا  

. من بهشهیکارهاي شما اوضاع فقط خراب تر م  نی. با ا میدرست فکر کن دیآروم باش! با  سپهر   - 

. گه ی د ن ینازي هم گفتم؛ ولي گوش نمي د  

! شمیم نهوو یچي کار کنم؟ دارم د  گيیم  - 

سپهر  نیچي شده. از تو هم خواهش مي کنم به خودت مسلط باش. بب  نمیاول من برم بب صبرکن  - 

. اگه تو هم بخواي مثل اونرهیمي گ میمردي مثل نازي نباش؛ اون از روي احساسات تصم تو  

! شهیدرست نم زيیباشي که اصالً چ  
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بشه؟ گه ید  کيی م زن نگاه کنم کسي رو که دوست دار  سمیچي کار کنم؟ وا گيیم  - 

. دی با فکر جلو بر  دیفقط با گمیحرف رو زدم؟ م نینه من کي ا   - 

 - تو هنوز عاشق نشدي! آدم عاشق فکرش کار نمي کنه؛ فقط مي خواد به عشقش برسه.

سرش رو به باد تونیکی چ،یه دیکار شما به هم که نمي رس  نی ولي با ا گي؛ یتو راست م باشه  - 

. ده یم  

. شمیم وونهی نازي کجاست من دارم د نی برو ببخب! حاال ليیخ  - 

 - باشه.

. شدم و سمت خونه رفتم و زنگ رو زدم  ادهیپ نیاز ماش  

 - سالم معصومه خانم هلنام.

. تو  ایخوبي؟ ب زم یسالم عز   - 

. بود  ستادهیشدم. معصومه خانم جلوي در ورودي ا اطی در باز شد و وارد ح  

 - سالم.

 - سالم دخترم.

ست؟ه نازي  - 

. مادر، ظهر رفتن سفر  هن  - 

با عجله! چرا نازي حرفي به من نزد؟ چه  - 

شد! آقا با نازي خانم دعوا کرد. ظهر هم نازي خانم ي یبگم مادر؟ نمي دوني صبح چه دعوا چي  - 

 رو به زور بردنش.

 - کجا؟!
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بچه ن ی ا با امي کرد. من نمي دونم آقا چر  هیگر لي ینازي خانم خ چارهی! برمیدونم. الهي بم نمي  - 

. جوري مي کنه  نیا  

کجا رفتن؟ عنيی  - 

 - نمي دونم مادر.

. رمیخب معصومه خانم پس من م ليیخ  - 

تو؟ ايینم  - 

د؟یاگه خبري ازشون شد بهم خبر بد شه ی. فقط مروقتهیمن برم د  نه  - 

 - باشه مادر حتما.

کجا رفتن؟ عنيی دلم شور مي زد.  رون؛ یخونه اومدم ب از  

. ر شدمرفتم و سوا نیسمت ماش  

: چي شد؟سپهر   

. دهیرفته سفر؛ ولي نمي دونه کجاست. گفت اگه خبري شد خبر م گهیمستخدمشون م  - 

من چه غلطي بکنم؟ کهیکنم؟ واي اگه به زور بدنش به اون مرت داشیچي کار کنم؟ از کجا پ  حاال  - 

 - حرف الکي نزن! نازي قبول نمي کنه.

. باباش شگاهی دم نما رمیولي من دلم شور مي زنه، م  - 

. نازي بدن لی آره برو تا جنازه ات رو تحو  - 

. فکرم کار نمي کنه گه یخب چي کار کنم؟ د   - 

دهیمطمئنم تا بفهمه بهم خبر م  قهیمستخدمشون با من رف نی . امیکن داینازي رو پ دیبا اول . - 

ا تااز سفر برنمي گرده؛ م گهیاون کسي که قراره با نازي ازدواج کنه تا آخر هفته ي د درضمن  
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. مي کنه  دا یراهي براي تماس با ما پ هی. من مطمئن نازي  میکن داینازي رو پ م یاون موقع وقت دار  

مطمئني هلنا؟ تو  - 

 - آره نگران نباش.

. جوري سپهر رو آروم مي کردم  هی  دیلي بانه؛ و ای خودم هم مطمئن نبودم حرفي که مي زنم درسته   

. بهم خبر بده  عینازي خبر شد سر هلنا هروقت از صبر کنم. فقط  دیباشه چاره اي ندارم. با  - 

. شده رم یباشه من برم د   - 

. من برسونمت ريیتو رو هم از زندگي انداختم. بگو کجا م دیببخش  - 

. رمینمي خواد خودم م  - 

 - تعارف نکن حوصله ندارم.

کرد و  ادهیخونه ي عمو رو دادم. ساعت از نه گذشته بود و سپهر من رو دم خونه ي عمو پ آدرس  

 رفت.

. اد یمي دونستم بابا االن کارد بزني خونش درنم  

خونه ي بزرگ ه یتا صلوات فرستادم و زنگ در رو زدم. در باز شد و رفتم تو. خونه ي عمو  چند  

. بود ستادهیشدم. هستي جلوي در ا  اطی بود. وارد ح يمیقد يیالیو  

. دنیکجا بودي؟ بابا و عمو نقشه ي قتلت رو کش  - 

 - کار داشتم.

. ايیم ریچقدر حساسن د نایهلنا؟ مي دوني ا ضيیتو مر   - 

 - برو بابا!

ن یغرغرهاي هستي رو نداشتم. از کنارش رد شدم و رفتم تو. زن عمو اول دنیحوصله ي شن اصال  
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. بود که باهام روبه رو شد نفري  

جلوي پاتون قربوني زيیگوسفندي چ هی دیآوردن! مي گفت ف یبه عروس خانم بالخره تشر به  - 

 مي کردي .

 سالم آرومي کردم .

. شد ر ید دیببخش  - 

. مي دونستم بابا در حد انفجار هیعمو پشت چشمي نازک کرد و بدون حرف رفت سمت بق زن  

. انداخته بودن  که ی. حتما تا حاال کلي زن عمو و عمو بهش تهیعصبان  

. اومد سمتم  عیسر  د یمحمد هنوز اونجا بودن. مامان تا من رو د ي یخاله ها و دا  

مادر نگرانت بودم؛ کجا بودي؟ سالم  - 

. نگرانم بود  شتر ینسبت خوني باهام نداشت از همه ب نکهیزن با ا نیا  

. موندم  کیبعد هم تو تراف د؛ یکم کارم طول کش هیمامان  دیببخش  - 

. هیبق شیپ ایخب برو لباس هات رو عوض کن و ب ليیخ  - 

بلند طوسي تنم بود نیبافت آست ه یو درآوردم. مانتوم و کاپشنم ر عیاز اتاق ها رفتم و سر   کيی سمت  

ختمیرفتم. کش موهام رو باز کردم. موهام رو شونه کردم و ر نهیلي خاکستري. جلوي آشلوار  با  

روش بود. لبم به خاطر سرما کمي شي ی. جلوش رو هم کج گذاشتم. چشم هام هنوز ته آرا دورم  

خودم رو نگاه کردم. خستگي از   نهیره تو آرژ کم رنگي زدم. دوبا نی شده بود؛ به خاطر هم خشک  

براي محمد خودم  دیکنم. اصالً چرا با شی بود؛ ولي حوصله نداشتم چشم هام رو آرا  هام معلوم چشم  

 رو درست مي کردم؟ کشم رو برداشتم و موهام رو دوباره بستم.

بهشون سالم رفتم. سمت مهمون ها رفتم و رونینمي خواست موهام جلب توجه کنه. از اتاق ب دلم  
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 کردم .

ي محمد با نفرت بهم نگاه مي کرد. البد فکر کرده پسرخاله اش رو از چنگش در آوردم دخترخاله . 

. حاضر بودم هرکاري کنم که دست از سرم برداره دیکاش مي فهم  

محمد حرف مي زدن يیداشتن با شوهرخاله ها و دا  يی رای عمو و بابا رفتم که گوشه ي پذ سمت . 

. جوابم رو دادن  هیبق سالم کردم و  

فقط سرش رو تکون داد. جرئت نگاه کردن به بابا رو نداشتم تینگاهي کردم که با عصبان عمو به . 

. سرم رو بلند کيیخانوما که محکم خوردم به   شیتو جمعشون نبود. برگشتم دوباره برم پ محمد  

. نگاهم مي کرد  انهی کردم. محمد موذ  

! برات تنگ شده بود کجا بودي خوشگلم؟ دلم زمیسالم عز   - 

جوري باهام حرف مي زد. به اطراف نگاه  نیبود که تو جمع ا  حیم درشت شد. چقدر وق ها  چشم  

 کردم کسي حواسش به ما نبود.

. جوري نکن به اندازه ي کافي با اون چشم هات دلم رو بردي ن یچشم هات رو ا   - 

شده بود. انگار نه انگار  ميیصم نمي شد. چه زود باهام دایبشر پرروتر پ نیشده بودم. از ا  الل  

. بعد از هشت سال برگشته  ستیچند ساعت ن  

. مامان کارت داره ایهستي: هلنا ب  

 سمت هستي برگشتم. بهم چشمکي زد .

. رم ینامزدتون رو قرض بگ دیپسرعمو ولي با دیهستي: ببخش  

. که کلي باهاش حرف دارم   ارشیمحمد: باشه فقط زود ب  

. پسرعمو چشم  - 
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. و عالً ماي المحمد: پس ف  

اي برد گهی و من رو سمت د  دیمي خواست بزنم تو دهنش پسره ي احمق. هستي دستم رو کش دلم . 

. عصبي شدم ليیخ دیفکر کنم فهم  

. آروم باش! مثل لبو سرخ شدي ه؟یهلنا چ  - 

. پسره ي عوضي رو امشب مي کشم ن یهستي من ا  - 

. ازهچقدر ن  نيیگوگولي؛ نمي ب  نیکار رو نکن! پسر به ا  نیا  - 

 - خفه شو هستي!

 - باشه هاني.

. از بازوي هستي گرفتم شگونيین  

. منه از دستش نجاتت دادم ر یچته وحشي کبودم کردي! تقص  - 

 - برو بابا اصالًًَ نجاتم نمي دادي خودم دهنش رو پر خون مي کردم !

: مي داد گفت هستي درحالي که بازوش رو ماساژ   

. مي سوزه که قراره پاسوز تو بشه چارهیب مي دونم تو چقدر خشني؛ دلم براي محمد  - 

 - هستي ساکت باش! کاري نکن به جاي محمد تو دهن تو بزنم!

 - باشه بابا به من چه .

از مبال نشستم. تمام مدت زن عمو با اخم  کيی رفت کنار مامان نشست و من هم رفتم روي  هستي  

ا دخترهاي خواهرش حرفموضوع مختص من بود؛ چون وقتي ب ن یمي کرد. البته انگاه  بهم  

 مي زد؛ گل از گلش شکفته مي شد.

کرده بود که  شیقدر آرا   نیداشت. ا  ظيی غل شیدخترخاله ي محمد، همچنان مثل تو فرودگاه آرا ندا،  
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خودش رو به   مژه هاي کاشته شده اش باز نمي شد. همه ش هم سعي مي کرد نيیهاش از سنگ چشم  

جوري مي گفت آقاي  ه یمي کرد.  ف یبود و ازش تعرسره کنارش نشسته  کیکنه.   کینزد محمد  

گرفته. البته اگه مدرکي در کار بود. تو دلم اعتراف خ یانگار مدرکش رو از کره ي مر  مهندس  

ندا نی. درست کپي هم جلف و بي نمک بودن. کاش هم ادیدختر م  ن یکه چقدر محمد به ا کردم   

مو داشتداره. سرم رو چرخوندم. زن عکنه تا محمد دست از سرم بر  زونی رو به محمد آو خودش  

مي کرد. پوزخندي تو دلم زدم. اخمش مال من بود،  فیرو براي خواهرش تعر  زيیخنده چ با  

مي کردم. حوصله نداشتم دوباره بهم م یمحمد قا دیهاش مال اونا. تمام مدت خودم رو از د خنده  

ره هاي عمو تموم شد. نفسبشه. باالخره مهموني با اخم و تخم هاي زن عمو و چشم غ کینزد  

. ساعتمیمهموني داشت تموم مي شد. همه رفته بودن و فقط ما مونده بود نی که ا دمیکش راحتي  

. کردم   کیدوازده بود. سرم رو به هستي نزد  

مامان کجاست؟ م؟یبر میخوا  نمي هستي  - 

کشپزخونه کمداره تو آ ناستیمامانم انگار کلفت ا نی. ا رمیمي دونم! از خستگي دارم مي م چه  - 

 مي کنه.

. چي کار مي کنه نمی. من االن برم ببخودیب  - 

. شه یدعوا م گيیم زي یچ  هی ريیمن برم. باز االن تو م سایوا  - 

. ه رفت هستي از جاش بلند شد و سمت آشپزخون  

اومدن. بهم اشاره کرد که برم زود لباس بپوشم. منم از خدا خواسته از  رونیکم بعد با مامان ب هی  

. شدم و سمت اتاق رفتم که مانتوم رو بپوشم  بلندجام   

 عمو: هلنا !
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 برگشتم طرف عمو .

 - بله؟

. کارت دارم  نجایا ایب  - 

زي یجوري نگاهم کرد انگار از چ  هیبه سمت عمو رفتم. به هستي نگاهي کردم. اون هم  دیترد با  

. از مبل ها نشستم  کيی خبر نداشت. آروم رفتم روي   

ماه عقد  نیمحمد هم موافقت کرده. قرار شد تا آخر هم م؛ یهم حرف زد: هلنا من و بابات با عمو  

. د یکن  

بهم زل زده بود. باورم الی تعجب به عمو نگاه کردم. سرم رو چرخوندم سمت محمد که بي خ با  

ه ی دیشده بودم. با  ج یرفته بود. گ نی از ب دمیراحتي قبول کرده بود. تمام ام نیشد که به هم نمي  

جوري خودم رو نجات هی  دیاحمق مخالفتي نکرده بود، خودم با  نیال که ا مي کردم. حا کاري  

 مي دادم. دوباره سمت عمو برگشتم که با اخم نگاهم مي کرد .

... عمو ولي من دیببخش  - 

دخترجون تا حاال هر سازي که زدي ما باهاش نیاي شده؟ بب گهید  ز ی چي هان؟ نکنه باز چ تو  - 

دفعه گفتي دوست دارم شوهرم درس خونده باشه هیکنکور بدم،   دفعه گفتي مي خوام  ه ی! میدیرقص . 

هان؟  ه یمشکلت چ گهی بعد. االن د ادیگفتي درسم تموم بشه، بعد هم گفتي محمد بدفعه   هی  

گه ینگاهم مي کرد. همه منتظر جوابم بودن. داشتم از استرس مي مردم؛ ولي د تیبا عصبان بابا  

 وقت جازدن نبود .

... عجله نی با ا عنيیم؛ کر کنکم ف   هی دیمن با  - 

: دفعه صورتش قرمز شد. داد زد  هیرنگ عمو عوض شد.    
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م؟یفکر کني؟ به چي فکر کني هان؟ مگه ما مسخره ت چي؟  - 

! براي قلبتون خوبدی. آروم باشدی مي کنه؛ هرچي شما بگ خودی : داداش آروم باش! هلنا ببابا  

. ست ین  

رو نابود میه بودم. بابا داشت زندگام رو مشت کرداومدن. دست ه ي یرایاز داد عمو سمت پذ هیبق  

کرد. به فکر همه بود اال من. محمد مثل مجسمه فقط نگاه مي کرد. کاش مي تونستم بزنم نابودش مي  

 کنم.

. ستهیزن عمو: چي شده حاجي؟ خدا مرگم بده االن قلبت وام  

 عمو دستش روي قلبش بود .

. میعجله نکن گه یفکر کنم. م دی با گهیسال م و بعد هشت سادهیعمو: دختره تو روي من وا  

. نگاهم کرد  تیو با عصبانزن عم  

خودته حاجي! من چقدر گفتم بذار همون موقع عقد کنن؛ ولي شما گفتي نه بذار ر ی تقص گهید آره  - 

. ش ! رفته دانشگاه وهم برش داشته  جهینت نمیا  ایدرس بخونه؛ ب  

. د یماه مراسم انجام بشه شما نگران نباش نیر ا که تا آخ  دمیبابا: زن داداش من بهتون قول م  

 - بابا!

! حرف بزني  گه یبابا: دهنت رو ببند هلنا! حق نداري د  

. زم یاشک تو چشمم جمع شده بود؛ ولي حاضر نبودم به خاطر آدم بي ارزشي مثل محمد اشک بر   

. . بابا دستش رو روي شونه ي عمو گذاشت زهیلبم رو گاز گرفتم که اشکم نر   

. مي زنه شما خودت رو ناراحت نکن  حرفي  هی. جوونه  گهیم زيیچ  هی! هلنا  دجانیش حمآروم با  - 

کس جرئت حرف زدن نداشت. هستي و مامان با چیهمچنان تو سکوت تماشا مي کرد. ه محمد  
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کم گذشت. بابا آروم آروم با عمو حرف مي زد. زن عمو هم با غرغر  ه ینگاهم مي کردن.  ناراحتي  

جوري از مواضعشون  چیها ه ن یبود؟ معلوم بود ا بتيیچه مص نی ا  ایخدا  آشپزخونه رفت. سمت  

حرفي بزنم عمو حالش بد بشه. آخه عمو سابقه ي   دمیگشتن. نمي دونستم چي کار کنم. مي ترس برنمي  

. مي شد همه چي گردن من مي افتاد  شیز ی قلبي داشت و اگه چ ماريیب  

*** 

تلنگر براي انفجاره. فقط منتظر هی که بابا منتظر  میسکوتي بدي بود. همه مي دونست نیماش توي  

میدیدادم تا خونه سکوت کنم. به خونه رس حیحرفي بزنه تا منفجر بشه. ترج  گهی کسَِِ د ای من  بود . 

رو نداشتم. رفتم تو و با سرعت سمت گه یدعواي د  هی شدم. حوصله ي  ادهی پ نیاز ماش عیسر  من  

کم بعد هستي اومد لباس هاش رو  هی. دمیي تخت دراز کشرفتم. لباس هام رو عوض کردم و رو اتاقم  

. دیعوض کرد. اون هم بدون حرف روي تختش دراز کش  

. م یکم گذشت. هردو ساکت بود هی  

. با محمد حرف بزني  دی. بافتهیاتفاقي م هیهستي: هلنا ناراحت نباش! باالخره    

 پوزخندي زدم .

مي کرد؟ اون احمق رو حرف فقط نگاه   مثل مجسمه شیدیباهام شوخي مي کني نه؟ مگه ند داري  - 

 عمو حرف نمي زنه !

. واقعاًًَ تو رو دوست داره که مخالف نمي کنه دیشا  - 

ًَ 

رو دوست داره؛ ولي من چي من میاصالً به حرفي که مي زني باور داري؟ تازه فرض کن تو  - 

! چرا کسي نمي فهمه منم حق انتخاب دارم؟ ادیمن ازش خوشم نم هستي؟  
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کم هی . چرا ستیولي اون قدرها هم بد ن ست؛ یرفتارهاش و کارهاش جالب ن ادیونم زمي د هلنا  - 

. نگاهش کن  گهیچشم د ه یاصالً به  دي؟یبهش فرصت نم  

چه چشمي؟ به  - 

. کسي که قراره شوهرت بشه  دی. به د گهید دید  هیبه   گه؛ ید جوري  هیچه مي دونم!   - 

به من چيیاصالً تو ه نيیوهر بودنه. مگه نمي بکه نمي تونم بهش نگاه کنم همون ش   ديیتنها د من  - 

زارم؟یخوره؟ نمي دوني چقدر ازش ب نمي  

. نمونده زيی پس مي خواي چي کار کني؟ تا آخر ماه چ  - 

دونم... نمي دونم. فکرم کار نمي کنه. اگه به خاطر قلب عمو نبود امشب همه چي رو بهم نمي  - 

تخصص رو مي زنم. من دینم. فوقش قار بابا قبول ککه به خاطر فش ستم یبچه ن گه یزدم. من د  مي  

. وجه زن اون احمق بشم  چیبه ه ستمیحاضر ن  

کم آروم بشي هیبذار  مارستان؟یبري ب دیبخواب. مگه فردا نبا ر ی نکن، بگ ت یخودت رو اذ  حاال  - 

. میفکري مي کن هیبعد   

 - باشه تو بخواب من هم مي خوابم.

سپهر اد ی. فکرم اون قدر آشفته بود که خوابم نمي برد. دهیخوابصداي نفس هاي هستي معلوم بود  از  

. خبري بشه  دیسراغ معصومه خانم شافردا دوباره مي رفتم  دینازي کجا بود. با  عنيیافتادم.    

*** 

ها شده و وونهیو سرکه مي جوشه. سپهر مثل د ر یهفته ست از نازي خبر ندارم. دلم داره مثل س کی  

هفته ست نرفته سر  هیخبري نبود. حتي پدر نازي هم   چیگشته؛ ولي هجا رو دنبال نازي  همه  

 کارش و همکارهاش گفتن رفتن مسافرت .
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از خر  دیبا محمد قرار گذاشتم و مي خوام بهش بگم که نمي خوام باهاش ازدواج کنم شا  امروز  

. اد یب نییپا طونیش  

نگاه  نهیآ  ارم. به خودم تورو رو سرم مي ذ  دمیرو روي مانتوم مي پوشم. شال سف دمیسف کاپشن   

کم رنگ به لبم. موهام هم طبق معمول کج تو صورتم بودرژ  کیمداد به چشم زدم و  ه یکنم.  مي . 

. هرجوري بود محمد رو راضي مي کردم که از من بگذره. سمت در رفتم  دیبا  

. کار دارم رونیب رمیمامان من دارم م  - 

. براي ناهار برمي گردي؟زمی عز  باشه  - 

. فکر نکنم شه؛ یچي م نمیبب دونمنمي   - 

 - باشه برو مادر خداحافظ .

. ام یم رونیي هام رو مي پوشم و از خونه بکتون  

*** 

رمیمي کشم و داخل م قيی. استرس دارم. نفس عمدمیدم کافي شاپي که با محمد قرار دارم رس به . 

کاپشنم  شاپ گرم بود.. داخل کافي نمیاز صندلي ها مي ش کيیدونستم از کجا شروع کنم. روي  نمي  

هم تو کافي شاپ بودن. به ساعت نگاه کردم گهی. به جز من چندتا دختر و پسر دارمیدر م رو . 

باهاش قرار داشتم. نمي دونم کجا بود حتماً موضوع براش میبود. ساعت ده و ن ازدهی  کینزد  

خودم بود که  ریکرده بود. تقص ر ی کرده بود. داشتم حرص مي خوردم که د ر ی نداشت که د تيیاهم  

دیمي گفت تو مثل احمق ها مي موني. نمي دوني با شهیمن احمق بودم! نازي هماومده بودم.  زود  

پسرا کالس بذاري؛ اون وقته که قدرت رو مي دونن. اون موقع به حرف هاي نازي  براي  

که حاال    شه؟یبه قرار کالس محسوب م دنیررسیچي؟ مگه د   عنيی. با خودم مي گفتم دمیخند مي  
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قدر  ن یا عنيیدلم برات تنگ شده؛  يیبود. آخ نازي کجا خته یکرده بود اعصابم به هم ر ر ید محمد  

! سپهر  چارهیبي معرفتي که بدون خداحافظي رفتي؟ حداقل بهم مي گفتي کجا مي خواي بري. ب  

. ودبود نگاه کردم. لباس فرم تنش ب ستادهیبا صداي کسي سرم رو بلند کردم. به پسري که کنارم ا   

 - بله؟

د؟یندار لیم زي یچ فتمگ  - 

. آب اگه ممکنه وانیل هی نه منتظر کسي هستم. فقط    - 

کم بعد  هی بود منتظر بودم.  قهیچهل دق ک یجوري نگاهم کرد و رفت. البته حق داشت؛ نزد ه ی پسره  

ندادم و تیآب اومد. آب رو جلوم گذاشت و چپ چپ نگاهي بهم کرد. بهش اهم   وانیپسر با ل همون  

رفت. چندتا پسر و دختر وارد کافي شاپ شدن دمینم تیبهش اهم دیاطراف نگاه کردم. اون هم د به  

ه یتو  دی از دخترها روي مخم بود. نمي فهم کيی کناري من نشستن. صداي خنده ي  ز یاومدن م و  

. دختِرَِ با موهاي بلوندش که از ز یجوري بخنده؟ برگشتم سمت همون م ن یا  دیعمومي نبا مکان  

بود. پسِر جوري نشسته  زونیآو شی بود به بازوي پسر کنار ختهیر  رونیطراف شالش با ي همه  

عکس العملي به حرکات دختِر نشون نمي داد. برام جاي تعجب داشت  چیانگار مجسمه ست و ه بود  

. قدر بي تفاوت باشه نی ا آدم مي تونه ه یکه چه جوري   

جدا کرد و از جاش بلند شد وازوش از ب لکسیر  ليیپسر زنگ خورد و دست دختر رو خ گوشي  

. قد بلندي داشت و کت قهوه اي نمیرخش رو مي تونستم بب  میبه طرف در خروجي. فقط ن رفت  

معمولي کوتاه کرده بود. صورتش رو  ليیبا شلوار کرم رنگي تنش بود. موهاش رو هم خ اسپرت  

ده ین دختِرَِ ماسده تو دهرفت. خن رونیاز کنارم رد شد و از کافي شاپ ب  عیچون سر   دم؛ یند خوب  

. نمي دونم چرا ناخودآگاه لبخند محوي رو لبم اومد. من آدمي نبودم که از ناراحتي کسي بخندم؛بود  
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! حقتزونیدلم خنک شده بود. دختره ي جلف آو ي یجورا ه یبود.  رارادي یلبخندم کامال غ يول  

م نگاهيدوباره به ساعتنگاهش نکردم.  گهی! تا تو باشي براي خودت ارزش قائل بشي. دبود  

دفعه در کافي شاپ باز شد و هیصبر مي کردم. از جام بلند شدم که   ن یاز ا شتریب دینبا گهی. دکردم  

. به سمتم اومد. شلوار لي تنگيستادمی که ا دیداخل اومد. به اطراف نگاه کرد و من رو د  محمد  

ه پسر خاله بود؛ با شال گردن کرده بود با کت بلند مشکي. کالهي هم سرش بود که مدل کال تنش  

بود؟ دهیساله لباس پوش جدهی سنش مثل پسربچه هاي ه ن یبا ا دی. خجالت نمي کشبلند  

. عادت نکردم و خواب بودم نجا یشد. هنوز به ساعت ا  ر ی خش دبب زم یسالم عز   - 

زماني عادت نکرده بود. واقعاًًَ که حرفش مسخره بود ر ییهفته بود اومده بود هنوز به تغ کی . 

 پوزخندي بهش زدم .

 - اشکال نداره!

 سر جام نشستم. اون هم روبه روم نشست .

خبر، خوبي هاني؟ چه  - 

بهم صبر بده تا  ا یبردم و مشتشون کردم تا نزنم فکش رو داغون کنم. خدا ز یم ریهام رو ز  دست  

. کم به خودم مسلط شدم هی .  ارمیمالقات دووم ب نیآخر ا   

 - مي خواستم باهات حرف بزنم.

. دمیگوش م  زمی و عز گب  - 

سر اصل  رمیپس م ستین نيیبراي مقدمه چ ليیراستش دل رم؛یمحمد نمي خوام وقتت رو بگ نیبب  - 

. ب مطل  

زل زده بود. نگاهش جوري بود که کالفه شده بودم. حس خوبي نداشتم. آب دهنم رو قوت  بهم  
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 دادم.

. م یراستش مي خواستم بگم ما به درد هم نمي خور  - 

. کرد   ز یاش رو ر وض شد. چشم هحالت نگاهش ع  

! حالت خوبه؟ستيیاکي ن نکهی امروز مثل ا گي؟یداري م چي  - 

زندگي مشترک رو شروع م یکه بخوا  ستیاشتراکي تو ما ن وجه چیهم خوبم؛ فقط ه ليیخ من  - 

. میکن  

. می. قراره تا آخر ماه ازدواج کنمیما هشت ساله نامزد ه؟یوجه اشتراک چ  - 

عالقه اي بهت نداشتم و چی. من به خاطر فشار بابا قبول کردم. من هتمنیخواستم بب نیهم براي  - 

! میندارم. ما به درد هم نمي خور   

: دفعه عصبي شد و تن صداش باال رفت   هی  

قبول کنم؟ من اونجا دیمن با  اريی که در ب يیشدي؟ فکر کردي چون خوشگلي هر ادا  وونهید  - 

تی محل سگ نمي دادم. اون وقت تو به چ از تو خوشگل تر دوروبرم بود که بهشون  صدتا  

فکر کردي دکتر شدي براي خودت کسي شدي؟ التت؟یاون تحص ا ی نازي؟ صورت خوشگلت  مي  

گفت رفتي دانشگاه توهم برت داشته، فکر کردي کسي شدي! اگه به خاطر من نبود تو االن  مامانم  

ه هات آشپزي مي کردي و بچ داشتي تو خونه ي من م؟ینشسته بودي بگي ما به هم نمي خور نجا یا  

هلنا  نیدرس بخوني؛ چون من قبول کردم! بببزرگ مي کردي. عمو به خاطر من گذاشت بري  رو  

ن یحرف هاي مسخره ت هم به درد خودت مي خوره. بهتره ا ن ی. اشيیطبق قرارمون زن من م تو  

دي؟یفهم  م؛یمي کنعقد  گهی. هفته ي دمیکني که ما به درد هم نمي خور  رونیرو از سرت ب فکرها  

دي؟یسرت بلند شده؟ بهت گفته باشم اگه کسي هم هست بهتره فراموشش کني فهم رینکنه ز  هیچ  
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جوري حرف بزنه؟  نیباز مونده بود. خشکم زده بود. چطور جرئت کرده بود با من ا  دهنم  

دم یحرکت برش داشتم و پاش ه یآب تو  وانیبزنم تو صورتش. دستم رفت سمت ل نجا یتونستم ا مي  

شده بود و لباسش سیکار رو ازم نداشت. صورتش خ نی انتظار اصورتش. شوکه شده بود و   تو  

. د یشده بود. از موهاش آب مي چک سیهم خ  

 انگشت اشاره ام رو طرفش گرفتم .

که دوروبرت ي یچون من به قول خودت مثل اون دخترا زني؛ یبفهمي داري با کي حرف م بهتره  - 

که پدر و مادرش شمیمثل تو نممن زن آدم احمقي و ظاهرت بشم. که عاشق پول  ستمین بودن  

! رن یمي گ میبراش تصم  

. و کاپشنم رو برداشتم سمت در خروجي رفتم فمیاز حرص دندون هاش به هم مي خورد. ک  

! هلنا  نيیمحمد: جواب کارت رو مي ب  

 جلوي در برگشتم سمتش. پوزخندي بهش زدم .

. شتن به ما نگاه مي کردنچند نفري که تو کافي شاپ بودن دا  

! بعد شاخ و شونه بکش بچه ننه فتهیشلوارت از تنت ن ریبگ اد یه درک! تو اول  برو ب  - 

دمیرو د شی . فقط کت قهوه اکيی خنک شد که حرفم رو بهش زدم. برگشتم محکم خوردم به  دلم . 

؛ فقطبرام مهم نبود زي یقدر عصبي بودم که چ نی رو بلند کردم. نگاهي بهش کردم. ا سرم  

. رون یمي خواستم زود از اونجا برم ب  

. نمیکوري مگه؟ برو کنار بب  - 

. رونیهلش دادم و از کنارش رد شدم و با سرعت از اونجا رفتم ب   

رفتي دانشگاه توهم  گهیمامانم راست م گه یدونم کجا مي رفتم؛ فقط مي خواستم برم. به من م نمي  
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. . به درک! بره به همه بگه دهیمان جونش خبر مبه ما رهیبرت داشته. بچه ننه ي لعنتي! حتما االن م  

زنگ مي خورد. درش آوردم. شماره ناشناس بود. جواب ندادم؛ حتماً محمد بود فم یتو ک میگوش . 

بود. سردم بود. دلم نمي خواست برم خونه؛ خته ی. اعصابم به هم رفمیرو پرت کردم تو ک گوشي  

ه ی. دوباره قدم زدم. سمت ششیمي رفتم پ زي بودي سوال جواب هستي رو نداشتم. کاش نا حوصله  

هوا سگ رو مي زدي ن یکس تو پارک نبود. توي ا  چیها نشستم. ه مکتیاز ن  کيیرفتم. روي   پارک  

زنگ خورد. درش آوردم. همون می نمي اومد چه برسه به آدم. دوباره گوش رونیخونه اش ب از  

ش نمي ترسم. گوشي رو جواب دادم. با همه ازجوابش رو ندم؟ بذار بف  دیبود. اصالً چرا با شماره  

: گفتم  تیعصبان  

 - بله؟

 - سالم هلناخانم.

 صدام رو آروم تر کردم .

. دییبله بفرما  - 

 - مادر، معصومه هستم.

د؟یمعصومه خانم خوب سالم  - 

قدر عصباني هستي؟  ن یشده؟ چرا ا زي یمادر چ آره  - 

. فکر کردم مزاحمه  د،یینمي دونستم شما دیببخش  - 

. کال نداره مادر. مي خواستم بگم نازي برگشتهشا  - 

االن خونه ست؟ واقعاً؟  - 

. . صبح اومدندمیرفته بودن دبي؛ از حرف هاشون فهم نکهیآره. مثل ا  - 
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 - مرسي معصومه خانم؛ خوشحالم کردي بهم خبر دادي. ممنونم.

م. نمي دونمازي خانمنگران ن ليیبر دادم. خمي کنم دخترم. فقط آقا نفهمه مادر من بهت خ خواهش  - 

. مثل مرده ها شده شینمي شناس شینیکارها رو مي کنه. بب ن یدختر ا  نی آقا چرا با ا  

 معصومه خانم صداش رو آروم تر کرد و گفت:

. ادیبرم االن ممکنه کسي ب دیخداحافظ من با  - 

 - باشه بازم ممنون؛ خداحافظ.

به سپهر  دید؟ باه اتفاقي داشت مي افتارو برده بودن اونجا؟ چ رو قطع کردم. چرا نازي  گوشي  

 خبر مي دادم .

. شماره ي سپهر رو گرفتم. زنگ اول گوشي رو برداشت عیسر   

 - سالم.

: سالم هلنا خوبي خبري نشد؟سپهر   

ي؟یکجا  - 

. مارستانمیب  - 

اي؟یتوني ب مي  - 

شده؟ راستش رو بگو براي نازي اتفاقي افتاده؟ زيیچ  - 

. نمتیبب دینمي دونم. با عنيی. نه..  - 

 - هلنا جون مادرت راستش رو بگو دارم سکته مي کنم!

. گفتم نمي دونم معصومه خانم زنگ زد فقط گفت برگشته  ه؟یکارها چ ن یسپهر ا  - 

ي؟یکجا امیاالن م باشه  - 
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 آدرس رو بهش دادم .

. و خوردم دمیکلوچه خر ه یدکه بود. رفتم ازش  هی ساعت دو بود. گشنه م شده بود. کنار پارک   

. . سمتش رفتمدمیسپهر رو از دور د نیماش  

 - سالم.

 - سالم سوار شو.

بلند شده بود. چشم هاش خسته بود. دلم براش  ششیاش داغون بود و ر   افهیسوارشدم. ق عیسر   

از عشقش  دیبي پول بود با نکهیذاب بکشه. فقط به خاطر اهمه ع  نی سپهر حقش نبود ا سوخت؛   

 مي گذشت .

! چي شده؟بگو  - 

. زد و گفت رفته بودن دبيانم زنگ معصومه خ  - 

اونجا چرا؟ چرا نازي باهام تماس نگرفت؟ دبي؟  - 

 - نمي دونم حتماًًَ نمي تونسته.

. رو روشن کرد و حرکت کرد  نیماش  

 - کجا؟

. خونه شون میبر   - 

نازي مشکلي داشته که دیچه اتفاقي افتاده. شا می! ما نمي دونشهیبد م  ننتیي؟ اگه ببشد وونهید  - 

. خبر ندادهون بهم  

سرش اومده که باهامون تماس يیچه بال  ستی! تا االنم معلوم ننمینازي رو بب دیجهنم! من با به  - 

 نگرفته .
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اومدم براي  گمینجا ماو  رمی. من خودم مشهیاونجا اوضاع خراب تر م  میآروم باش. بر سپهر   - 

. نمش یبتونم بب دی جشن عقدم دعوتش کنم شا  

 سپهر با تعجب نگام کرد .

خواي ازدواج کني؟ مي  - 

 - نمي دونم.

چي نمي دونم؟ عنيی  - 

. نمینازي رو بب دیولش کن اول با  - 

شده به من بگو؛ خودت مي دوني چقدر برام مهمي. مثل زي یتو که مشکلي نداري. اگه چ هلنا  - 

 خواهرم دوستت دارم .

. خودم حلش مي کنم ستیمهمي ن ز یچ  - 

نکنه. اون به اندازه ي چم یبود که سؤال پ دهیقدر فهم  نی. خدا رو شکر ا دیسؤالي نپرس گهی د سپهر   

. کنم  رشی درگ شتر ینازي بود و نمي خواستم با گفتن مشکل خودم ب ر یکافي درگ  

 سمت خونه ي نازي رفت .

. . ساعت تازه سه شدهرمیم گه یساعت د ه یسپهر االن زوده بذار   - 

خب. ناهار خوردي؟ ليیخ  - 

. خوردم  کیک هی  - 

رم؟یبگ چیخواي ساندو مي  - 

. ریاگه مي خواي براي خودت بگ ست؛ ینه گشنه م ن  - 

. ندارم لینه منم م  - 
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. االتر از خونه ي نازي نگه داشت پنج بود که سپهر چندتا کوچه ب کیساعت نزد  

. نگران نباش رمیمن م  - 

 - هلنا به نازي بگو...

 سکوت کرد. بهش نگاه کردم. انگار روش نمي شد به من حرفي بزنه.

؟بگم چي  - 

. زود بهم خبر بده چيیه  - 

 - باشه.

قدر دوستت داشته باشه. سپهر واقعاً عاشق نازي بود و   نینفر ا  ه یشدم. چقدر خوبه  ادهی پ نیماش از  

افتادم و سمت  زيیچ  ادی دفعه  ه ی. سمت خونه ي نازي رفتم دمیرو تو چشم هاش خوب مي د نیا  

. برگشتم. سپهر با تعجب نگاهم کرد  نیماش  

 - چي شده؟!

تو داشبورد بود هنوزم هست؟ شهیکه هم تی میفقط اون گوشي قد چيیه  - 

براي چي؟ آره  - 

نداري؟ الزمش  - 

 - نه.

 - بده الزمش دارم.

مي خواي چي کار کني؟ هلنا  - 

. جوري گوشي رو بدم بهش  هی  دیبا نم؛ ینتونم خوب نازي رو بب دیشا  - 

. کارت نداره میس  - 
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. و توش مي ذارماضافه دارم مال خودم ر  کيی خودم   - 

 - آهان. باشه... باشه.

. رو داد بهم  شیسپهر گوش  

 - هلنا مواظب باش!

 - باشه نگران نباش.

 لبخندي زدم.

. ممنون ليیهلنا خ  - 

 - من هنوز کاري نکردم؛ بذار به موقع ازم تشکر کن.

 سپهر لبخند کم جوني زد .

. خودم به سپهر گفتم من دمیشون رسسمت خونه ي نازي رفتم. چندتا کوچه رفتم تا به خونه  دوباره  

. نند یکنه. نمي خواستم ما رو با هم بب ادهیرو چندتا کوچه اون ورتر پ  

در رو زدم. در باز شد و داخل رفتم. سمت ورودي خونه رفتم و از پله ها باال رفتم زنگ  . 

گهیداق ات هی خانم اومد دم در باهام احوال پرسي کرد و آروم گفت نازي خانم رو بردن  معصومه . 

. رفتم  ي یرایسرم رو تکون دادم و سمت پذ  

بودن. سمتشون رفتم و سالم کردم. نغمه با اخم  يی رای خانم و نغمه، خواهر نازي، تو پذ مهري  

 نگاهم کرد؛ ولي مهري خانم عادي بود .

خوبي؟ زم ی خانم: سالم عز  مهري  

د؟یخوبم شما خوب ممنون  - 

. نی بش ایممنون خوبم دخترم؛ ب  - 
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. تم و سعي مي کردم عادي رفتار کنم. نغمه بازم چپ چپ نگام کرد مبل نشس رفتم روي  

خانم: خب چه خبر هلناجون؟ چطور شد به ما سر زدي؟ مهري  

د من هم گرفتارخاموش بو  شیبا نازي کار داشتم؛ چند وقت بود ازش خبر نداشتم گوش راستش  - 

. بي معرفت کجاست  نمیبب امیبودم. امروز گفتم ب  

. دبي  میرفته بود مهري جون:   

 - واقعاً؟ چرا نازي بهم حرفي نزد.

همه چي رو بهت بگه؟ دی: نازي بانغمه  

مي گفت؟ دیحرف هاش رو بهم مي زنه. چرا نبا شترینازي دوستمه ب خب  - 

. کرد  زینغمه چشم هاش رو ر   

گه؟ یهمه چي رو بهت م عنيی  - 

مگه اشکالي داره؟ آره  - 

يی ازش بازجو  بودم. حس آدمي رو داشتم که دارنمشکوک نگاهم کرد. استرس گرفته  نغمه  

. وضع نجات مي دادم  ن یزود خودم رو از ا دیمي کنند. با  

ست؟ینازي خونه ن دیببخش  - 

 مهري خانم: چرا؛ ولي خوابه .

. کار مهمي باهاش دارم نمشی. مي خواستم ببدهیقدر خواب ن یحتماً سفر بهش خوش گذشته که ا  - 

: چه کاري؟ نغمه  

. نش بگم به تو چه؛ ولي خودم رو کنترل کردم. لبخند زورکي زدم بزنم تو دهمي خواستم   

. ازدواج کنم اومدم براي مراسم عقدم دعوتش کنم گهیراستش قراره هفته ي د  - 
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. تعجب نگاهم کردن  هر دو با  

! دفعه اي  هیمهري خانم: داري ازدواج مي کني؟! چه    

. رج بوده تازه برگشتهمزدم خاولي نا م؛ یوقته باهام نامزد لي یدفعه نبود؛ خ هی  - 

: مبارک باشه. حاال آقا داماد چي کارن؟ نغمه  

 - پسرعمومه، مهندسه.

. نیرو مي خواست گهی نغمه: پس از قبل همد  

. بدجور مي رفت رو اعصابم  گهی ردم. لعنتي داشت ددست هام رو مشت ک   

. رم حرف نمي زنماتفاقاًًَ برعکس؛ پدرم اصرار داره باهاش ازدواج کنم. من هم رو حرف پد  - 

. مي گرفت  اد یکم از تو  ه یدخترم. کاش نازي هم  نی مهري خانم: آفر   

شده؟ زي یچ مگه  - 

. د یدفعه پر  هیمهري خانم رنگش    

داره همه هم از دوست هاي پدرش هستن اون ادی نازي خواستگار ز ستیجوري گفتم. ن نیهم نه  - 

. گفتم ن یهم همه ش با پدرش لجبازي مي کنه؛ به خاطر هم  

 - کار بدي مي کنه! من دفعه قبل هم بهش گفتم که پدرش صالحش رو مي خواد.

! کم عاقل بود  ه یمهري خانم: کاش اون هم مثل تو   

 نغمه پوزخندي زد .

. خبر رو خودم بهش بدم ن یمي خوام ا نمش؟یحاال مي تونم برم بب دیببخش  - 

. کرد مهري خانم انگار دلش نمي خواست اجازه بده؛ ولي به زور قبول    

. بود خته یکم به هم ر هی باشه فقط فعالً نازي تو اتاق قبلي نغمه رفته؛ اتاق خودش   - 
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. زدیرفتم قلبم تندتند م سرم رو تکون دادم و سمت پله ها.  

 نغمه: هلنا!

. و به سمتش برگشتم  ستادم ی سر جام ا  

 - بله؟

کسي تو دوست هاي نازي به اسم سپهر نجفي مي شناسي؟ تو  - 

. اوت نشون دادمخودم رو بي تف  

 - نه.

. چيیخب ه ليیخ  - 

شده؟ زيیچ  - 

 مهري خانم چشم غره اي به نغمه رفت .

. زم ی مهري خانم: نه برو عز   

 به راهم ادامه دادم. نفسم رو حبس کرده بودم که بهم شک نکنن .

رو ره ی. دستگومدی. دوباره در زدم؛ ولي بازم جوابي نومدیو به در زدم. جوابي ن دمیاتاق رس دم  

. آوردم. در قفل بود  نییپا  

! خوابي؟در رو باز کن منم هلنا نازي  - 

دارن. عوض شدن اتاق  نیرفتار مي کردم که بهم شک نکنن. مي دونستم تو خونه دورب جوري  

. نبود لینازي بي دل  

خوابالو! مي ترسي باز کني آره؟  گهی باز کن د نازي  - 

. م خونسرد نشون داد . بازم خودم رو دیدفعه در باز شد و نازي بغلم پر  هی  
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نداره! معلومه کدوم گوري هستي؟ دهیمت فاکارها رو مي کني که ببخش ن یا  اگه  - 

چشم هاش گود افتاده بود ریدادم تو اتاق و در رو بستم. بهش نگاه کردم. الغر شده بود و ز هلش . 

. بي روح بود  شیچشم هاي آب  

چي شده؟ نازي  - 

. نیبش ایب  - 

. اون هم کنارم نشست  سمت تخت رفتم و روش نشستم.  

شکلي شدي؟ ن یشده؟ چرا ا چي  - 

. ولي حرفي نمي زد  د؛ یقطره اشک از چشمش چک هی  

چي شده چرا حرف نمي زني؟ نازي  - 

. کم سرما خوردم. دلم برات تنگ شده بود ه یمن خوبم   - 

زي ی چ هیآشفته بود. انگار نمي تونست حرف بزنه. انگار مي خواست با چشم هاش بهم   يی جورا هی  

 رو بفهمونه .

. دفعه حالت نگاهش عوض شد هی  

تو خوبي؟ چه خبرا؟ هستي خوبه؟ خب  - 

 با تعجب نگاش کردم .

خاموش بود؟   تیهمه خوبن. حاال کجا بودي؟ چرا گوش آره  - 

. رو نبرده بودم میدبي. گوش میرفته بود  - 

بهم نگفتي؟ چرا  - 

. دفعه اي شد هی  - 
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. مي خواست من حرف بزنمسرسري جواب سؤال هام رو مي داد؛ انگار ن  

 - باهات کلي حرف دارم نازي! خبرهاي مهمي برات دارم.

. مي خوام استراحت کنم م؟ی. مي خواي بعداً حرف بزنستیهلنا من حالم خوب ن  - 

 - ولي خبرم مهمه.

. د یدمک چشم هاش مي لرزشده بود. مر  رهیبهم خ  

 - بذار براي بعد.

 - آخه...

 - گفتم بعد.

مي کنه  تشیداره اذ  زي یچ  هیکنه. مطمئن شده بودم  رونیتاق بشت من رو از اانگار سعي دا نازي  

 که نمي تونه بگه .

. تو استراحت کن. هر وقت خوب شدي بهم زنگ بزن رم؛یباشه من م  - 

. ي خواد درباره ي سپهر حرفي بزنماز جام بلند شدم. مي دونستم نازي نم  

. ست گه یر هفته ي د نازي مي خواستم براي مراسم عقدم دعوتت کنم؛ آخ  - 

ازدواج مي کني؟ داري  - 

. نکنه  هیاشک تو چشمش حلقه زده بود. داشت خودش رو کنترل مي کرد که گر  

 - آره مي خواستم تو هم باشي .

. ام ی. اگه تونستم مشهیچي م نمینمي دونم. بب  - 

. گوشش بردم   ک یبغلش کردم. سرم رو نزد  

. هم زنگ بزنبالشت. هر وقت تونستي ب ر یگوشي گذاشتم ز  هی  - 
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 ازش جدا شدم. چشم هاش گرد شده بود.

. نمتیبب امینتونم ب دی . من سرم شلوغه شاایمنتظرم اگه تونستي براي مراسمم ب  - 

 مبهوت بهم نگاه کرد .

 - باشه، باشه.

. بود  يی را ی اومدم. مهري خانم نبود؛ ولي نغمه تو پذ رونیاز اتاق ب  

ست؟ی. مهري خانم نرمیاجازه من دارم م با  - 

 - مامان رفته استراحت کنه .

. دیباشه از طرف من ازشون خداحافظي کن  - 

 سمت خروجي رفتم .

: براي عقدت دعوتش کردي؟نغمه  

. شتمدوباره برگ  

. اد ینتونه ب دیآره؛ ولي گفت شا  - 

کار رو داشتي؟ نیفقط هم مطمئني  - 

. کم صدام باال رفت  هیاز دستش عصبي شدم.    

داشته باشم؟ دیبا اي  گهیچه کار د ه؟یچ منظورتون  - 

 از حالت حرف زدنم جا خورد .

. جوري گفتم نیهم چيیه  - 

جوري  نیونست نسبت به خواهرش ا رو برگردوندم. واقعاً که آدم احمقي بود. چطور مي ت سرم  

گه ی کم د  هیتحمل آدمي مثل نغمه رو نداشتم.  گه یاومدم. د رونیاز خونه شون ب عیسر  باشه؟  
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ًَ 

داره چه  دینه! واقعاً نمي د  ا یکنم تا نزنم تو دهنش ونستم خودم رو کنترل موندم نمي دونم مي ت مي  

از اون دختر سرزنده چي مونده بود؟   اد؟یسر نازي م يیبال  

که  نيیماش  نه یمي کنه. از تو آ بمیداره تعق کيی که سپهر بود رفتم. حس کردم  ي یسرعت سمت جا با  

ي تنش بود و کاله مشکيه کاپشن مشکدرشت بود ک  کلیمرد با ه هی. دمشیشده بود د  پارک  

 سرش کرده بود .

. مي کنه  بمیباز هم مطمئن نبودم که واقعا داره تعق  

. حدسم درست بودرونیو اومدم ب دمی خر  زي یچ ه یسوپر شدم. الکي  هیکم رفتم جلوتر و وارد   هی . 

رد شدم  . بهش توجهي نکردم. از کنارشدیمي کش گار یبود و داشت س ستادهیکنار سوپري ا  مردِ . 

 سر کوچه سوار تاکسي شدم .

. شد و دنبالم اومد نیمي کرد سوار ماش بمیو نگاه کردم. کسي که تعقبرگشتم پشتم ر  

. زنگ جواب داد  ن یبه سپهر خبر مي دادم. بهش زنگ زدم. با اول دیرو دراوردم با  میگوش  

ي؟یکجا هلنا  - 

. گ مي زنم. بعداً بهت زن نمتیمي کنن نمي تونم بب بمیسپهر دارن تعق  - 

مي کنن؟ بتیچرا تعق گي؟یم چي  - 

 - نمي دونم؛ انگار بهم شک کردن.

ش؟یدیچي شد د  نازي  - 

خوب بود؛ ولي نتونستم باهاش خوب حرف بزنم. انگار نمي تونست حرف بزنه. گوشي رو آره  - 

. میمنتظر تماسش باش دیبهش دادم با  
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ي؟یاالن کجا  باشه  - 

سپهر ممکنه به تو . فقط دمیحض تماس نازي بهت خبر مخونه. نگران نباش به م رم یم دارم  - 

حواست رو جمع کني. ممکنه بفهمن من گوشي رو بهش دی. باستین دیبع ونهی بزنه از اون د زنگ   

حرف نزني همه بفهمن! سپهر ادی . اگه بهت زنگ زد زشهیخراب م زی. اون جوري همه چدادم  

 خواهش مي کنم کار احمقانه اي نکن !

. ر بدهتو زنگ زد زود بهم خبهر وقت به باشه. فقط   - 

ًَ 

 - باشه فعالً خداحافظ.

رو فرستاده بود دنبالم. دختِرَِ عوضي! باورم کي یرو قطع کردم. حتماًًَ کار نغمه بود که  گوشي  

شد نغمه خواهر نازي باشه. اصالً انگار نازي جزو اون خانواده نبود. نازي مهربون کجا و نمي  

 اون خانواده کجا !

نیدرآوردم. از قصد انداختمش روي زم فمیرو از ک دی. کلشدم ادهیپ نیو از ماش دمیه رسونخ دم  

ستادهیمي کرد سرکوچه ا بمیکه تعق نيیشدم برش داشتم. آروم برگشتم پشتم رو نگاه کردم. ماش خم  

اومد. انگار   نیرو برداشتم و در رو باز کردم داخل رفتم. صداي حرکت کردن ماش دی. کلبود  

راحت شده بود من رفتم تو خونه. در رو آروم باز کردم و به کوچه نگاه کردم. رفته بود شالیخ . 

کجا رفتن نایهشت بود. نمي دونستم مامان ا کیدر رو بستم. کسي خونه نبود. ساعت نزد  دوباره . 

. نمي رفت. شماره ي هستي رو گرفتم. چندتا زنگ خورد و جواب داد  رونیوقت ب نی امان امعموالً م  

ي؟یهستي کجا  سالم  - 

. میمارستانیسالم. ما ب  - 
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چي شده؟ مارستان؟یب  - 

. عمل بشه دیبا  گهی. دکتر ممارستانینگران نباش! عمو قلبش درد گرفته آوردنش ب  - 

بشه چي کار کنم؟ واي بدبخت  شیفته! اگه طورحتماً محمد احمق رفته بهش همه چي رو گ واي  

 شدم!

گي؟ینم زي یچرا چ ي؟یکجا هلنا  - 

جوري شد؟ ن یا  ار چ  - 

. رهیو قلبش مي گ شهیبحثش م کي ینمي دونم انگار تو کارخونه با   - 

. . خداروشکر به خاطر من نبود دمینفس راحتي کش  

. امیمن ب دیمارستانیاالن کدوم ب  - 

چي کار کني؟ ايی. مي خواي بمشینینمي ذارن بب میایم م یدار ما  - 

ام؟یمن ن مطمئني  - 

. قرار شد بابا بمونه؛ چون زن عمو رو نمي ذارن بمونه ه بمونه اونمنفر قرار شد هیآره فقط   - 

اونجاست؟ محمد  - 

دلت براش تنگ شده؟ ه،یچ  - 

چرا اون نمي مونه؟  نهینگو! منظورم ا چرت  - 

مي کرد. فکرکنم سرما خورده. دکترم گفت اون نمي تونه بمونه؛ چونمي دونم؟ همه ش عطسه  چه  - 

. هکن  ض یممکنه عمو رو هم مر   

 لبخند کم رنگي زدم .

د؟یایم دی. پس شما دارباشه  - 
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! گشنمه  ليیشامي درست کن که خ  هیآره تو فقط قربون دستت    - 

. املت بخور  ایبرو بابا! من از راه اومدم خسته ام؛ ب  - 

 - ولي من ماکاروني مي خواستم.

! چارهیب شيیکارد بخوره به شکمت که همه ش به فکر شکمتي؛ چاق م  - 

. خورد   دیکني. با تیارزش نداره خودت رو اذ  ایگذشته! دو روز دن  هگ یاز من د  - 

. اي! خداحافظ  وونهی واقعا که د  - 

 گوشي رو گذاشتم .

من باهاش چي کار کردم بابا من روگذشت؛ چون اگه محمد مي گفت  ر ی فعال به خ  خداروشکر   

ه همه چي ننه هست کقدر بچه   نیکشت. مطمئنم االن هم به خاطر حال عمو حرفي نزده؛ وگرنه ا  مي  

 رو بگه.

*** 

چند روزه عمو رو عمل کردن. همون شب نازي باهام تماس گرفت و فقط درحد چندتا جمله  االن  

ولي االن ره؛ ی تا خودش تماس بگ میر یکه نمي تونه با کسي حرف بزنه و گفت باهاش تماس نگ گفت  

دفعه  نیبرم خونه شون؛ چون ا  روزه که از نازي خبري نشده. دلم شور مي زنه؛ ولي نمي تونم چند  

. شک مي کنن حتما   

رم ی. من بهش گفتم اگه نازي امشب هم زنگ نزنه خودم فردا مشه یم وونهیسپهر داره د  چارهیب  

 سراغش. امروز قراره عمو مرخص بشه .

رو ندارم دنشیکه با محمد برخورد نکنم. حوصله ي د  دنشیمي رفتم د  يیمدت ساعت ها  نی تو ا من . 

باهاش دی نداشته باشم؛ ولي امروز فکر کنم با رو بهونه مي کنم که باهاشون برخورد میکار  ساعت  
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کم استرس دارم؛ ولي خب باالخره تا کي مي خوام از دستش فرار کنم؟ مثالً  هیبشم.  رودررو  

خواد چه غلطي بکنه؟  مي  

. رم یم مارستانیشده و سمت ب کی  کیساعت نزد  

. دمیجواب م عیود. سر . شماره اي که به نازي دادم بارمیم درش فمیزنگ مي خوره. از تو ک میگوش  

 - بله؟

: هلنا خودتي؟ گهیم آروم  

خوبي؟  يی. نازي کجا آره  - 

! نمي تونم حرف بزنم؛ تو رو خدا کمکم کن  اد یهلنا ز  - 

. مي کرد  ه یداشت گر   

شده نازي؟ آروم باش! بگو چي شده؟ چي  - 

 - آخر هفته قراره ازدواج کنم.

 - چي؟

. عوضي بهم گفته اگه قبول نکنم سپهر رو زنده نمي ذاره ورم! اونهلنا مجب  - 

کي گفته؟ گي؟یرو م کي  - 

 - شاهي؛ همون که قراره باهاش ازدواج کنم.

! مگه شهر هرته؟کهیکرده مرت غلط  - 

. من نمي تونم تحمل کنم تا االن هم به خاطر ادیها رو نمي شناسي! هرکاري ازشون برم نیتو ا  هلنا  - 

بار صداش رو نی حرف بزنم. بهش زنگ زدم تا براي آخر   ادیکردم. نمي تونم زمل تح سپهر   

. عاشقش بودم  میلحظه ي زندگ نیبشنوم؛ ولي جواب نداد. بهش از طرف من بگو تا آخر  
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! نازي اریشدي؟ خل بازي درن وونهید گي؟یچي م  - 

. از سپهر باشم ریبا کسي غ نمي تونم تحمل کنم! نمي تونم گهی معذرت مي خوام هلنا؛ ولي د  - 

. اونجا ام یخفه شو احمق! من االن م  - 

. شد  شتر یهاي نازي ب هیگر   

. که همه چي خراب بشه  دمیهمه عذاب نکش  ن ینه خواهش مي کنم! من ا  - 

يیمن نمي ذارم توي احمق کاري بکني! مي دوني اگه کار احمقانه اي بکني سپهر چه بال ولي  - 

بهش فکر کردي؟ اد؟یم سرش  

. جوري زنده مي مونه ن یبه اون فکر کردم؛ ولي حداقل اون ا میي زندگ هیانآره هر ث  - 

وقتي تو نباشي زنده بودن اون چه ارزشي داره؟ نازي خواهش مي کنم ي؟یموندن به چه بها زنده  - 

. دمیکم عاقل باش! من نجاتت م هی  

! ستیهلنا، از دست کسي کاري ساخته ن شهینم  - 

. دیکي قراره عقد کنعروسي کجاست و نزن، فقط بگو  خود یتو حرف ب  - 

. پر نگهبانه نجا ینمي شه هلنا؛ ا   - 

کارا کاري نداشته باش. فقط روز و ساعتش رو بهم خبر بده. به خدا اگه بخواي کار نی به ا تو  - 

! بهم اعتماد کن نازي خواهش مي کنم دي؟یمي کشمت فهم  ام یاحمقانه اي بکني خودم م  

 نازي ساکت شده بود.

! مي کني جون هلنا قول بدهکاري ن قول بده  - 

 نازي بازم ساکت بود و بعد گفت.

 - باشه.
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 - جون سپهر رو قسم بخور!

 - باشه تا زمان عقد صبر مي کنم. بعدش...

دي؟یحرف مفت نزن فهم گفتم  - 

 - باشه.

جوري اگه دورت خلوت باشه نیکم راحتت بذارن. ا   هی  دیامروز هم رفتارت رو بهتر کن شا از  - 

. ه تر به  

 - باشه.

 - حاال برو تا کسي شک نکرده. فقط بهم زمان و مکان رو بگو.

 - باشه.

: کم ساکت شد بعد گفت هی نازي   

 - هلنا.

 - جانم؟

دارم؛ مي دوني چقدر برام مهمي؟ دوستت  - 

! نره قول دادي کار احمقانه اي نکني ادتیستت دارم!  دو زم یمنم عز   - 

 - باشه خداحافظ.

 گوشي رو قطع کرد .

! تر احمقخد  - 

 تو فکر بودم و نمي دونستم چي کار کنم. عجب گرفتاري درست شده بود.

. دوباره زنگ خورد. هستي بود. جواب دادم  میگوش  
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. انداخته  کهیاز بس زن عمو ت هیصبان! عمو رو مرخص کردن. بابا ع گه ید  ایب ي؟یهستي: هلنا کجا  

. مارستانمیباشه اومدم دم ب  - 

حرف مي زد. سمتش   شی. داشت با گوشدمیر تو راهرو دمو رو از دورفتم. زن ع مارستانیب سمت  

 رفتم. همون موقع گوشي رو قطع کرد .

 - سالم.

 برگشت سمتم.

! خانم دکتر  يیدای! کم پمیدیچه عجب خانم رو د  - 

. معلوم بود از دستم کفري شده » خانم دکتر « .از قصددیکش رو  

. بعد من هر روز به عمو سرستیم نخود دست مارستانمیب فتیزن عمو گرفتارم. ش دیببخش  - 

 مي زدم.

. ت بود  فهیبله مي دونم. اون که وظ  - 

. اومد رونیدست هام رو مشت کردم. همون موقع محمد از اتاقي که عمو توش بود ب  

. به حالت خودش برگشت  عیلحظه خشکش زد؛ ولي سر هی دنمیبا د  

. بابا کارت داره ایمامان ب  - 

. عادي سمت اتاق رفتم لي ی. من هم خزن عمو سمت اتاق رفت  

تموم شد خانم دکتر؟ فرارکردنت  - 

 پوزخندي بهش زدم .

. نمیات رو بب افهیچون دلم نمي خواست ق ومدمیکه بخوام ازت فرار کنم. اگه ن ستيیدرحدي ن  - 

رفتم تو اتاق و نذاشتم عکس العملي از خودش نشون بده عیدفعه قرمز شد. سر  هیصورتش  رنگ  . 
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. و اومد سمتم دیرو د هستي من  

ي؟یکجا  معلومه  - 

. بود کیتراف  - 

. خانواده ي عمو هماهنگ مي کنه دنیبا د  کینمي دونم چرا تراف  - 

 - برو بابا!

 سمت عمو رفتم.

د؟یعمو بهتر  سالم  - 

 با اخم نگاهم کرد. فقط سرش رو تکون داد. زن عمو پشت چشمي نازک کرد و گفت:

. باشه شیبه فکر زندگ دیم بشه؛ چون زن اول از همه باتمو زود تیگرفتار  دوارمیهلناخانم ام  - 

که مي گفت از  میاستادي داشت  هی ادمه ینداشت.  دهیخانواده فا  نی کردم. حرف زدن با ا سکوت  

رهاشون  ريیاگر هم نمي توني ازشون فاصله بگ ر؛ یکه حرفت رو نمي فهمن فاصله بگ يی ها آدم  

زن  هیکه   دن یخانواده بود. اون ها نمي فهم  نیمن با ا  تیکه به حال خودشون باشند. حاال حکا کن  

ها  نیکه مي تونه آزادي عمل داشته باشه؛ ولي متاسفانه طرز فکر ا انسانه   ه یمرد  هیمثل  درست  

. ستاد یرو نمي شد عوض کرد. مامان کنارم ا  

. حتماًًَ امروز که من نبودم بدوندهیخوردي؟ رنگت پر  زيی حالت خوبه؟ از صبح چ زمیعز   - 

 صبحانه موندي .

. نکن من خوبم تیمامان خودت رو اذ   - 

 عمو باالخره مرخص شد.

. بدم تینگاه محمد رو تمام مدت روي خودم حس مي کردم؛ ولي نمي خواستم بهش اهم نيیسنگ  
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اي هم خونه شون اومدن گه ی. کم کم مهمون هاي د میکم موند ه یخونه،  م یعمو رو برد نکهیاز ا بعد . 

همه شلوغي  نی شلوغ شده بود و حوصله ي ا لي ی. خلیي فام هیو بق و برادرش زن عمو  خواهرهاي  

که با   لینداشتم. مي خواستم فقط از اونجا برم. مخصوصاً با اداهاي بعضي از دخترهاي فام رو  

بودن حالم داشت به هم مي خورد. چندباري با زونی همه آو ن یداشتن حالم بدتر شده بود. از ا محمد  

. ر مي خواست نشون بده که کم خاطرخواه نداره دي بهم زد. انگام شدم که پوزخنمحمد چشم تو چش  

 من هم در جواب پوزخندش روم رو با نفرت برگردوندم.

. هشت بود. هستي اومد کنارم  کیساعت نزد  

. تو اتاق همه ش زنگ مي خوره تیهستي: هلنا گوش  

بود. جرئتا تماس از نازي درآوردم. چند ت فمیرو از تو ک میسرعت سمت اتاق رفتم. گوش با  

رو با میخوبي نبود. خودم رو لعنت کردم که چرا گوش  تیتو موقع دیبهش زنگ بزنم شا  منکرد  

. برش داشتم عیزنگ خورد. سر  م ینبرده بودم. همون موقع گوش رونیخودم ب  

 - بله!

ي؟یتو هلنا  - 

خوبي؟ زمیعز  آره  - 

لواسون اليیرن وقراره من رو بب  حرف بزنم. فردا  ادیخوبم گوش کن من نمي تونم ز من . - 

. تا ظهر منتظر میتونم گوشي رو ببرم؛ چون من رو مي گردن. آخر هفته قراره عقد کن نمي  

 مي مونم؛ چون بهت قول دادم؛ ولي بعد اون...

 - حرف الکي نزن من کمکت مي کنم مطمئن باش!

پهر و سن. نمي خوام براي تو آدم هاي خطرناکي هست  ناینمي خواد به خاطر من کاري کني. ا  هلنا  - 



 

 
 

93 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. فتهیاتفاقي ب  

. کاري مي کنم. مواظب خودت باش  ه یتو نگران نباش، من   - 

 - هلنا مواظب باش.

 - باشه.

. برم خداحافظ دیمن با  - 

فردا مي رفتم دیبود. با  کشنبه یگوشي رو قطع کرد. فقط چند روز فرصت داشتم. امروز  نازي  

تو سرم  دیات بدم. چه خاکي بانم و چه جوري نازي رو نجسپهر. نمي دونستم چي کار ک سراغ  

الکي همه ش مثل احمق ها مي گفتم کمکت مي کنم. تو فکر بودم سمت در اتاق رفتم و در  ختم؟یر مي  

. نگاهم مي کرد  انهیخوردم سرم رو بلند کردم. محمد داشت موذ کيی رو باز کردم. جلوي در به   

شده بود. با رهیبود و بهم خ ستادهیطوري جلوي در ا  نی. همفاصله گرفتم. با اخم نگاش کردم ازش  

. شده  پیخوش ت  ليیجذب و کوتاه قرمزش فکر مي کرد خ شرتیاون ت  

. نمیبرو کنار بب  - 

. مي خوام با نامزدم خصوصي حرف بزنم زم؟یچرا عز  - 

 - حرف مفت نزن برو کنار!

. ودو در رو بست. چشم هام گرد شده بدفعه هلم داد تو اتاق  هی  

وونه؟ی کار مي کني د چي  - 

 لبخندي زد.

. شدي زیهمون کاري که نامزدا با هم مي کنن. امشب وسوسه انگ  - 

. حد گرد شده بود ن یچشم هام تا آخر   
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 - گمشو کنار عوضي تا داد نزدم.

ست؛ ی. براي من مهم نرهیآبروي خودت م زمی عز  چيیه شه؟یبزن؛ مثال فکر کردي چي م داد  - 

. قراره زنم بشي گه یباالخره هفته ي د   

. شمیهم زن توي عوضي نم رمیمن بم  - 

. اومد طرفم و بازوم رو گرفت  تیبا عصبان  

ادم ی رو ببند! چندبار هر چي از دهنت در اومد بهم گفتي جوابت رو ندادم فکر کردي  دهنت  - 

که من رو در حد خودت ندونستي و  شی . حتي هشت سال پرهینم ادمی  چيی! من هزمینه عز رفته؟  

اون موقع هست که مي دونم باهات  شي؛یراه فرار نداري. مال من م گهی زدي؛ ولي االن د مپس  

. ديیرو م رهاتیچي کار کنم خوشگلم! جواب تمام تحق  

 سرگردون نگاهش مي کردم .

افتاده شدي. من ر ی ي که تو قفس گ. مثل پرنده اادیخوشم م شتر یچشم هاي سردرگمت ب نی ا از  - 

! سم عاشق پرنده هاي توي قف  

. سرش رو جلو آورد. احمق داشت چي کار مي کرد؟ انگار دیدفعه من رو سمت خودش کش هی  

. شکمش  ریقدرتي که داشتم زدم ز  ن یشتر یشده بود! پام رو بردم عقب و با ب وونهید  

قدم عقب رفتم. از استرس عرق کرده ه ی. نیرو ول کرد و از درد خم شد و افتاد روي زم بازوم  

 بودم.

. داد نزنه لبش رو گاز گرفته بود. صورتش قرمز شده بود نکهیبراي ا  

! شدي احمق کی بار آخري باشه که بهم نزد   - 

 سرش رو بلند کرد. صورتش از درد قرمز شده بود .
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! نيیدختره ي... عوضي... جواب کارت... رو مي ب  - 

. راه برهنمي تونست  قهی. با اون ضربه که بهش زده بودم تا چند دقدیچیاز درد به خودش مي پ  

. اومدم  رونی. از کنارش رد شدم و از اتاق بدیپاهام مي لرز  

. دمیمامان رو تو راهرو د   

خوبي؟ ده؟یمادر؟ چرا رنگت پر  يیکجا هلنا  - 

. . آره... نمي دونمنه..  - 

. نه ا یخونه  م یبر  ادیبابات م  نمیحتما خسته شدي. بذار بب  - 

رفتم. حتما االن همه دنبال محمد  هیبقلرزون سمت  يیسمت بابا رفت و من هم با پاها مامان  

. مي رفتم. مامان دوباره اومد سمتم نجا یزودتر از ا  دیمي گردن. با  

. بشه داریصبح زود ب دیبا  تی. بابات قراره فردا بره مأمورمیبر   - 

. فقط نمي دونستم چه جوري برم تو اتاق مانتوم رو بردارم. با چشم هام دنبال دمیراحتي کش نفس  

. بود. سمتش رفتم  ستادهیترخاله ي محمد ا. کنار دخهستي گشتم  

اي؟یلحظه م هیجان   هستي  - 

که توش عش*وه  ي یداشت بسته مي شد نگاهي بهم کرد. با صدا اد یز شیکه از آرا   يیبا چشم ها ندا  

 بود گفت :

نمي دوني آقاي مهندس کجان؟ هلناجون  - 

. آدم پررو بود  نی باال. چقدر ا دیابروهام پر  

مهندس؟ آقاي  - 

. گمیمحمدآقا رو م گهیآره د  - 
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. نمي دونم کجاست ر؛ ینه خ  - 

! ن ی ر یدختره ي خودش  

. بردم  گه یو سمت د دمیدست هستي رو کش  

 - چه خبرته بابا! دستم رو شکستي.

. میبر  اریهستي جون هر کسي دوست داري برو مانتوم رو از تو اتاق ب  - 

ري؟یخودت نم  چرا  - 

شه؟یتو بري چي م حاال  - 

به کفشته؛ چي شده؟ گي یر  هی تو  - 

. کرد زیهستي چشم هاش رو ر  

 - بگو منتظرم.

 مامان اومد سمتمون .

د؟یستیحاضر ن  چرا  - 

. حرفي بزنه دینبا دیبا ابروهام به هستي اشاره کردم. هستي فهم  

. ارم ی. من برم مانتوهامون رو بمیهستي: االن حاضر مي ش  

پس کدوم گوري رفته بود گه یره دتاق بود؟ آهنوز تو ا عنيی اتاق رفت. قلبم تندتند مي زد.  سمت . 

. اومد. مانتوم رو بهم داد   رونیي معمولي از اتاق ب افه ی کم بعد هستي با ق ه یکه نبود.  ي یرایتو پذ  

. بفهمم چي شده دیولي فکر نکن ازت مي گذرم؛ با  ر؛ یبگ  - 

با زن عمو هم . سمت عمو رفتم و ازش خداحافظي کردم. دمیپوش عیتوجه بهش مانتوم رو سر  بدون  

. محمد کجاست؛ ولي نبود نمیطور. همه ش حواسم بود که بب نیهم  
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ت داداش؟: محمد کجاسبابا  

. بود  نجا یا شی پ قهیعمو: نمي دونم؛ چند دق  

. تیبرم مأمور دیفردا با  گه ید  میبابا: ما بر   

پسِرَِ کجاست ازتون خداحافظي نکرده. ح اج خانم محمد کجاست؟ نیا نمیبمون بب نه  - 

شما نبود؟ ش ی: نمي دونم. مگه پموع زن  

. کجاست نینه. برو بب  - 

 - باشه.

. به ادیب دیهم فشار مي دادم. نفسم رو حبس کرده بودم. لعنتي حتماًًَ بااسترس دست هام رو تو  از  

. ستیجهنم که براي خداحافظي ن  

. دیش خداحافظي کن. از طرف ما ازروقتهید  میبابا: نمي خواد زن داداش. حتماًًَ کاري داشته. ما مي ر  

 - باشه.

. میرفت  نی. سمت ماشرونینفسم رو فوت کردم. از خونه اومدم ب  

 - عمو!

خشکم زده بود. بابا سمت در کوچه  نی. همون جور کنار در ماشسهی بود وا کیاز استرس نزد  قلبم  

 برگشت.

: محمدجان کجا بودي عمو؟بابا  

. د حرف مي زدم؛ کارش واجب بو  لمیداشتم با موبا دیببخش  - 

 - اشکال نداره؛ خداحافظ عموجان.

 - خداحافظ. فقط...
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شده؟ زيیبگو عمو چ جان؟  - 

گفت که؟ گهیبهتون درباره ي آخر هفته ي د بابا  - 

عقد گهی برمي گردم. ان شاءاهلل آخر هفته ي د گه یتا آخر هفته ي د  تی. فردا قراره برم مأمورآره  - 

. د یمي کن  

استخون گردنم داره مي شکنه. با ناباوري به بابا نگاهردم جوري بلند کردم که حس ک   هیرو   سرم  

. بود دهی کردم. محمد پوزخندي کنار لبش بود؛ ولي رنگش هنوز پر  

 - ممنون عموجون.

به خونه. کي رفتم میدیشدم. کي رس نی چي شد و کي سوار ماش دمیازش خداحافظي کرد. نفهم بابا  

دست بردار نبود! مي خواست هرجور شده عنتياتاق. هنوز تو بهت کار بابا بودم. محمد ل تو  

. زه یزهرش رو بهم بر   

مي خواي با محمد ازدواج کني؟ گهی : هلنا واقعاًًَ هفته ي دهستي  

 - اصالً نمي خوام بهش فکر کنم.

چي؟ باالخره  - 

 - مي خوام بخوابم هستي.

کاري   هیبراي خودم  براي نازي فکرم رو متمرکز مي کردم. بعداًًَ دیحرفي نزد. فعالً با گهید هستي  

. هفته وقت داشتم ه یمي کردم. فعالً   

*** 

صبح خوابم برده بود؛ کیتا صبح هزارتا فکر کردم و نتونسته بودم خوب بخوابم. نزد شبید  

. دم یهفت بود که از خواب پر  کیبودم. ساعت نزد  دهیولي باز هم کابوس د   
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رفتم. چند ي یشوبلند شدم و سمت دستنمي اومد. از جام  ادمی  دمیکابوسي که مي د از  زيیچ بازم  

به خودم نگاه کردم. چشم هام از بي خوابي رگه هاي سرخ رنگي نهی آب به صورتم زدم. تو آ مشت  

. اومدم  رونیب يیتوش بود. صورتم رو دوباره آب زدم و از دستشو   

ي. تمام مدتدوستم بود نی. نازي بهترادیسر نازي ب  يیبالکاري مي کردم؛ نمي تونستم بذارم   هی دیبا  

بود و  دهیکتاب هاي کمکي رو اون برام خر   شتر یهوام رو داشت. حتي موقع کنکور ب میباهم بود  که  

دکتر بشي. چه  دیبا فيیگفت من مثل تو مغزم کار نمي کنه که پزشکي قبول بشم؛ ولي تو ح مي  

. پزخونه رفتم . سمت آشمیروزهاي خوبي با هم داشت  

داري؟ فتی؛ امروز مگه شديش داریچقدر زود ب  زمی : عز مامان  

. کار دارم  ي یبرم جا دینه با  - 

. زمی بر  ي یبرات چا نیباشه بش  - 

 روي صندلي نشستم .

رفت؟ بابا  - 

. برمي گرده گه یآره صبح زود رفت؛ سه شنبه ي هفته ي د   - 

ن ی و شروع کردم به هم زدن. همه ي حواسم به ا ختم یشکر ر ي ی. توي چاختیر  يیبرام چا  مامان  

. نازي رو نجات مي دادم  دیکه چه جوري با دیفکري به ذهنم نمي رس چیم؛ هي کار کنبود که چ  

زم؟ی: هلنا عزمامان  

 سرم رو بلند کردم .

 - بله؟

مادر؟ خوبي  - 
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 - هان؟ آره.

خودت مي دوني پدرت به هست داري چاي رو هم مي زني. مي دونم مادر که ناراحتي.  قهیدق چند  - 

که شیحال بهش گفتم که ازدواج شما اشتباهه؛ ولي مي شناس   نیولي با ا ده؛ یمن گوش نم حرف  

 حرف حرفه خودشه .

. دیمي دونم مامان؛ خودتون رو ناراحت نکن  - 

 مامان دستم رو گرفت .

نمیبمي دوني که برام چقدر باارزشي؛ مي دوني که چقدر دوستت دارم. نمي خوام ب خودت  - 

. جوري آشفته اي  نیا  

ولي مطمئنم از د؛یاوردین ایبه دنن دارم. شما درسته من رو دونم مامان من هم دوستتو مي  - 

. دیمحبت کرد شتر یمادرمم بهم ب  

 مامان لبخندي زد.

 - خدا بزرگه مادر؛ خودت رو ناراحت نکن. توکل کن به خدا.

 لبخندي زدم.

. مراقبمي شهیممنونم مامان؛ خوشحالم که شما هم  - 

*** 

دمیرو باال کش م یکاپشن مشک پ یقرار داشتم. ز سپهر زنگ زده بودم و سر کوچه باهاش به . 

نیبود. با کتوني هام به برف هاي روي زم دهی. برف کمي باردمیچی گردنم رو دور صورتم پ شال  

. سوار شدم عی. سر ستادی سپهر جلوي پام ا نیضربه مي زدم. ماش  

 - سالم.
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ني؟یمن رو بب عی. چي شده که گفتي مي خواي سر سالم  - 

. بزنم باهات حرف  دیبا  - 

. شمیم وونهیخب بگو؛ دارم از نگراني د   - 

. هیطوالنحرف هام   يیجا  هی  میبر دیبا شه، یجوري نم نیا  - 

نازي اتفاقي افتاده؟ براي  - 

 - نه.

پس چي؟ خب  - 

. گم یبهت م يی جا  هیفعال برو   - 

شهخونه با ار یکام دی. علي هم دانشگاه کالس داره؛ ولي شا مارستانهیخونه ي من؛ فرزاد ب میبر  . - 

که نداري؟ مشکلي  

. مینه بر   - 

سالي مي شد با چندتا از دوست هاش خونه گرفته بودند. دم کیسمت خونه شون رفت.   سپهر   

. شهر نگه داشت  نیی پا ميیخونه اي دو طبقه قد  

. ایصاحب خونه دم در نباشه بهت اشاره کردم زود ب نمیتو بب رمیهلنا من م  - 

 - باشه.

. و سمت خونه رفتم اشاره کرد  کم بعد بهم هی سپهر رفت.   

. ي تنگي بود وارد شدم. چندتا پله کنار راهرو  

. کتوني هام رو در آوردم. بهمیدر رو باز کرد و داخل رفت عی. سپهر سرمیاز پله ها باال رفت آروم  

 اطراف نگاه کردم .
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ا براي بود که نمي تونستي ج ختهیقدر به هم ر  نیاتاق کنارش. خونه ا  هی بود با  کیهال کوچ هی  

. کني  داینشستن پ  

. نیبش ایب  - 

ي یار هال بود رفتم. همون موقع پسري الغر با قدي متوسط و موهاراحتي کهنه اي که کن سمت  

سبزي تنش بود کاپشنش هم دستش ز یو بل  نیاومد. شلوار ج رونیو چشم هاي عسلي از اتاق ب بور  

. رونیگرفته بود؛ انگار داشت مي رفت ب  

. دختر توي خونه شون رو نداشت هی  دنیار دانگار انتظ شوکه شد.  دنمیبا د  

به اقاي دکتر! شما هم بله؟  به  - 

. ! دخترخالمهاریچرت نگو کام  - 

کرده بودي؟ میاون وقت دخترخاله تون رو تا االن کجا قا  بعد  - 

بدم؟ حیبرات توض دیبا  - 

نکن ت یت رو اذدارم. خود ادیدخترخاله ها ز نیبابا؟ جون داداش منم از ا  اري یجوش م  چرا  - 

! ت باشراح  

. گهیبرو د رون؟یتو مگه نمي خواي بري ب  - 

خونه رو خالي مي کردم. فقط دکي جون حواست به  ايیچقدر هولي! زودتر مي گفتي داري م باشه  - 

 زري خوشگله باشه بفهمه پوستت رو مي کنه !

! حرف مفت نزن  گهیبرو د  - 

. لبخندي بهم زد  اریکام  

 - با اجازه ي خانم.
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ولي نگاهش به من بود. شال گردنم رو باز کردم. به نظرم  د؛ یمي پوشدر رفت داشت و کفش   تسم  

 پسر بامزه اي مي اومد. سپهر سمت آشپزخونه رفت .

مي خوري؟ يیچا  هلنا  - 

 - ممنون اگه هست.

. ي در برد  رهیسرش رو بلند کرد و دوباره بهم نگاهي کرد. دستش سمت دستگ اریکام  

کنم؟ دایدخترخاله ها پ نیکمکي به منم بدي از ا  ه ی ات خوبه قهیقدر سل  ن یتو که ا شهیم دکتي  - 

. اومد رونیسپهر از آشپزخونه ب  

! نه؟ امروز اعصاب ندارم ای  شيیگم م  - 

. رو بهم بگو  تتیرفتم بابا! فقط شب برگشتم رمز موفق  - 

! اریکام  - 

. رفت. لبخندي روي لبم اومد رونیب اریبا داد سپهر کام  

. جوري راحته   نیکالً با همه ا  اریي؛ کامراحت نشهلنا نا  - 

 - نه اتفاقاًًَ رفتارش جالبه.

. شکل بود اومد روبه روم نشست  هیکه دوتا استکان چاي که هرکدومش   نيیس هیکم بعد سپهر با   هی  

. منتظرم گهی خب بگو د  - 

م که تموم شد کردم به گفتن. با هر کلمه که مي گفتم چشم هاي سپهر گردتر مي شد. حرف ها شروع  

شکست و صداي بدي تو خونه ز یکنارش. م ز یبه م دیدفعه با مشت کوب هیخشکش زده بود.   سپهر   

نبود. دستمال کاغذي رو قیعم اد یبود؛ ولي ز دهی. از جام بلند شدم و سمتش رفتم. دستش بر دیچیپ  

. اشتم و روي دستش گذاشتمبرد  
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نمي دونستم قراره میفکري بکن  هیم گفتم با ه مثالً بهت ه؟یکارها چ  نیا وونه؟ی کار مي کني د چي  - 

! اري یخل بازي درب  

همه مدت چي داره مي کشه! هلنا به خدا اگه نینازي تو ا  دمیتو سر من احمق که نفهم خاک  - 

! همه شون رو مي کشم  اد یسر نازي ب يیبال  

رونیونجا بنازي رو از ا میفکري بکن ه ی دیکارا با  نی الکي نزن انگار قاتله! به جاي ا حرف  - 

. میاریب  

تسم عی. سپهر بهم اشاره کرد توي اتاق برم. سر میخونه رو زدن. هر دو سمت در نگاه کرد در  

 اتاق رفتم .

. رو نگاه کردم  رونیسپهرم سمت در رفت. از الي در ب  

. بود و موهاي قرمزش تو ذوق مي زد  ستادهیزني چاق و قد کوتاه جلوي در ا  

 - سالم زري خانم.

چي شده؟ دکتر آقاي  سالم  - 

. شکست  ز ی م ز؛ یدستم خورد به م چيیه  - 

. چي شده نمیخدا مرگم بده! بذار بب  - 

. دیب کشسپهر دستش رو عق  

. خوبم دهیکم بر ه ی ستین زيیچ  - 

بود. چشمم به کتوني هام  ستادهیجوري وارد خونه بشه؛ ولي سپهر جلوي در ا  هیسعي داشت   زن  

. م یمي ش چارهیبوگرنه  نه؛یافتاد. واي! خدا کنه نب  

رفت. سپهر در رو بست و نفس  دهیجوري راهش نم چیسپهر ه دیکم حرف زد؛ ولي وقتي د هی زنِ  
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. رون ی. از اتاق اومدم بدمیراحتي کش  

خونه تون بود؟ صاحب  - 

! فضول کهیآره زن  - 

بود؟ ن یخوشگله ا زري  - 

. اسم رو روش گذاشته نی ا اریآره کام  - 

 - بهش مي اومد.

. رفت  ي یوسپهر سمت دستش  

. امیدستم رو بشورم االن م رمیمن م  - 

 - باشه.

. رونیاومد ب يی ها رو جمع کردم. همون موقع سپهر از دستشو شهیرفتم ش  

 - چي کار مي کني؟ خودم جمع مي کنم.

. رو نشکون نمي خواد جمع کني لیالزم نکرده! تو وسا   - 

 - معذرت مي خوام هلنا، دست خودم نبود .

 - اشکال نداره.

. شستها رو جمع کردم. سپهر هم دستش رو با باند بست و اومد روي مبل ن شهیش  

م؟یچي کار کن  حاال  - 

. دینرس يیکلي فکر کردم؛ ولي فکرم به جا  شبینمي دونم از د  - 

. رونیب مشیاریهرجور شده ب دیبا  - 

لاخد  شهیچقدر نگهبان اون اطرافه. اصالً چه جوري م مینیبب میجوري بر هی  دی. فقط اول باآره  - 
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. رم یرفت. مي تونم از معصومه خانم کمک بگ  

ه؟یاعتماد داري؟ چه جور آدم بهش  - 

. میوقت ندار ادینگران نباش! فقط ز هیزن خوب  - 

. میهمه جا رو بررسي کن  دیاونجا؛ با م یاالن بر  نیهم  - 

! کنن داتونیممکنه زود پ د؟یبر دیسپهر فرض کن نجاتش دادي؛ کجا مي خوا نیبب  - 

. گيیمآره راست   - 

 سپهر دست هاش رو توي موهاش فرو کرد .

تا آبا از رازی ش دی. بر لهیروز تعط زدهیبعدش هم که س د،یده روزي مونده به ع هی االن که  گمیم  - 

. فته یب ابیآس  

 - آره خوبه.

. اونجا چه خبره مینیبب م یپس پاشو بر   - 

 - باشه.

*** 

اد یگهبان زان دم در بودن؛ حتماً تو هم ناطراف سردتر بود. چندتا نگهب ن ی. امیدیرس الیو کینزد  

. م یاریب رونینازي رو ب میجوري محال بود بتون  نیبود. ا  

! ستیآوردنش ممکن ن رونیهمه نگهبان ب نیبا ا م؟یسپهر: حاال چي کار کن  

! چه دم و دستگاهي راه انداخته عوضي نی. ببستی نازي گفت طرف کم کسي ن  - 

. نه  ای شهیولي نمي دونستم م د؛ یذهنم رسفکري به  هی . میهر دو تو فکر رفت  

. دی فکري به ذهنم رس  هیسپهر   - 
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 - چي؟

 - صبر کن.

. رو درآوردم و شماره ي معصومه خانم رو گرفتم  میگوش  

د؟یمعصومه خانم خوب سالم  - 

. ممنون زم یسالم عز   - 

د؟یصحبت کن دیواستم باهاتون حرف بزنم؛ مي تونمي خ دیببخش  - 

 - آره بگو مادر.

ست؟ین شتونیپ کسي  - 

. که قراره حرفي از نازي بزنم  دیمعصومه خانم فهم  

. کم صبر کن مادر هی  - 

 سپهر: بذار رو بلندگو.

 گوشي رو گذاشتم رو بلندگو .

. که کسي صداش رو نشنوه ي یجا هیگذشت. انگار داشت مي رفت   قهیچند دق  

 - بگو مادر.

د؟یلواسون هست اليیو شما  - 

! ادیاش م  هیکبابه؛ خدا ازشون نگذره همه ش صداي گر ترهدخ ن یآره مادر. دلم براي ا  - 

 به سپهر نگاه کردم. دست هاش رو مشت کرده بود .

. ارمیب رونیمي خوام نازي رو از اونجا ب د؟یکمکم کن دیمي تون  - 

. مادر شهیهمه نگهبان نم نی اچه جوري؟ با   - 
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نفر تو هستن؟ چند  - 

. مي کنن شتر یعروسي نگهبان ها رو بتن روز آقا گف دمینفر؛ ولي شن 8 ا ی 7نمي دونم،   - 

نه؟ ای  شگاهی خب. نازي قراره بره آرا ليیخ  - 

رونیدرستش کنه؛ ولي مهري خانم و نغمه خانم قراره ب نجای ا اد یب کيی قراره  نکه یمثل ا نه  - 

. برن  شگاهیآرا  

! ي کنمکسي نفهمه بهم کمک کردي. به خاطر نازي. خواهش م دمیقول م د؟یبهم کمک کن شهیم  - 

 معصومه خانم ساکت بود و بعد گفت:

. ادیازم برنم اديی باشه بگو مادر! چي کار کنم؟ فقط من کار ز  - 

. نازي رو درست کنه اد یاشکال نداره. فقط مي خوام بدونم کي قراره ب  - 

. از دوست هاي نغمه خانم کيینمي دونم؛   - 

. کاري نمي خواد بکني هگی و بهم خبر بده. د ه یاون آدم ک  نیخب. شما فقط بب ليیخ  - 

. م تا بهم مشکوک نشدنباشه مادر. من بر   - 

 گوشي رو قطع کردم .

: مي خواي چي کار کني هلنا؟سپهر   

. سراغ نازي  رمیبعدش من به جاي اون م م؛یکن دایرو پ شگر یآرا دیبا  - 

. رنتی شدي؟ اون ها تو رو مي شناسن! مي گ وونهید  - 

. دمیم افهیق  ر یینگران نباش؛ تغ  - 

د؟یایب ونر یب دیبر فرض هم رفتي تو؛ چه جوري مي خوا خب  - 

. رونیمن مي مونم، نازي رو مي فرستم ب  - 
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 سپهر با دهن باز نگاهم مي کرد .

خل شدي؟ نازي رو نجات بدم اون وقت تو رو بفرستم اون تو؟ حالت خوبه؟ معلومه چي مگه  - 

گي؟ یم داري  

نازي رو مي خواد نه من رو. فوقش اروی اون نباش اون ها نمي تونن با من کاري بکنن.  نگران  - 

. رن یکم باهام دعوا مي گ هی  

چي؟ ادیسرت ب يی! اگه بالهیوونگیکار د ن یمن قبول نمي کنم. ا نه  - 

ي؟یچه بال مثالً  - 

. می اي بکن گه یفکر د  ه ی دینه، با  - 

م؟ی دنازي رو نجات ب الیتو و میواي با تانک برچه فکري مي خواي بکني هان؟ مي خ مثال  - 

 - من نمي دونم؛ ولي نمي ذارم تو جونت رو به خطر بندازي!

جنگ؟ گفتم اون ها نمي تونن با من کاري داشته رمی. بعدم مگه دارم مستیاي ن  گهی راه د سپهر   - 

. عروسي نگران نباش رمیدارم م گمیباشن؛ بعدم به خانواده م م  

! مي دونمنمي دونم؛ ن  - 

 - نگران نباش اتفاقي نمي افته !

. اد یسپهر سرش رو روي فرمون گذاشت. انگار با خودش نمي تونست کنار ب  

*** 

جوري   هی  دی. فقط بامیرو درآورد شگر یکلي حرف زدن بالخره سپهر راضي شد. آمار آرا  بعد  

. سپهر مي گفت تو مخ زدنمیر یکمک بگ ار یکه از کام می. مجبور شدمیبه سرش مي کرد دست  

گفت خودش  اریلواسون بره. کام اليی که نتونه و  ي یجا هی  میکشوند  رو مي شگری آرا دی. با هیا  حرفه   
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رنیدونه چي کار کنه. قرار بود دختره رو ببره پارکي که مي دونست دختر پسرها را رو مي گ مي . 

کي ی براي   میو فقط گفت م یفته بودنگ اریجوري تا ظهر مي تونست معطلش کنه. ماجرا رو به کام   نیا  

ن یانگار سرش درد مي کرد براي ا  ار یبرسه. کام يیجا  ه یبه  دیوز نبادرست کرده و امر  دردسر   

. قبول کرد  عیسر میکارها؛ تا بهش گفت  

*** 

دم خونه   نی. طبق امروز پنج شنبه ست. تو ماشرونیب اد یب شگر یتا آرا م یمنتظر بود شگرهی آرا ي  

اي شاهي دم از نگهبان ه کيی من قرار بود ساعت نُه بره سمت لواسون و قرار بود   قیتحق  

کي ی مدل باالي  ن یهم ماش اری. کاممیسپهر منتظر بود ن ی. من و سپهر تو ماشادیدنبالش ب شگاهیآرا  

کم بعد هیباشه و کسي سوارش نشه.   نی ماش نی دوست هاش رو گرفته بود و مي گفت محاله با ا از  

سپهر تماس لی وبابا م ار یاومد. پالتوي زردي تنش بود. کام رونیب ي ی از ساختمون روبه رو دختره  

 گرفت. سپهر گذاشت رو بلندگو .

داداش خودشه؟ الو  - 

 - آره.

! هم هست يیباشه رفتم تو کارش؛ عجب قنار  - 

! گند نزني اریکام  - 

. مخ زن؛ تا بعدازظهر چشم ازش برنمي دارم اریکام گنی، به من م نگران نباش داداش  - 

 - باشه مواظب باش.

. کم بعد دختره سوار شد و رفتن   هیرفت جلوش نگه داشت و  اریبود. کام ن یدختر انگار منتظر ماش  

. میدی من و سپهر نفس راحتي کش  
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. بود شگاهیپارکي که دم آرا میخب بر ليیخ  - 

چي؟ براي  - 

. کار دارم   شهیم ر یبرو د  - 

. شدم  ادهیسپهر حرکت کرد. دم پارک نگه داشت. ساکي رو که آورده بودم برداشتم و پ  

. امیاالن م  - 

که آورده بودم از تو ساک درآوردم. شالم رو برداشتم و ليیپارک رفتم. وسا يیشودست سمت  

بودم سرم کردم. رژ قرمزرنگي به لبم زدم. چشم هام رو هم  دهیرنگي رو که خر يیطال سیگ کاله  

. ختمی کردم. شال قرمزي که آورده بودم سرم کردم. موهام رو کج تو صورتم ر اهیس  

دودي هستي رو که برداشته بودم به چشمم زدم. استرس داشتم؛   نکیکرده بودم. ع  ر ییتغ ليیخ  

اومدم و سمت رونیب يیگذاشتم. از دستشو   فمیکرو تو  م یرو قبال گرفته بودم. شال قبل ممیتصم ولي  

. سوار شدم. سپهر برگشت سمتم و با تعجب نگام کرد  ع یرفتم. سپهر حواسش نبود. سر  نیماش  

! گه یبرو د ه؟یچ  - 

 - هان؟

. اد یم ارویبرو؛ االن   گمیم  - 

 - باشه، باشه.

 حرکت کرد .

 - چقدر عوض شدي!

ر ییتغ  دیبا  رون؛ یب اد یخب ممکن بود پدرش باشه. بعد هم نازي که نمي تونه همون جوري ب آره  - 

. بده افهیق  
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. نگه داشت شگاهیحرفي نزد و دم آرا گه یسپهر د  

ر مي زنه. به بابا و مامانت چي گفتي؟هلنا تو مطمئني اتفاقي برات نمي افته؟ دلم برات شو گمیم  - 

عروسي؛ چون عروسي رمی. امروز مهی مامانم گفتم عروسي ناز اًینگران من نباش! ثان اوالًًَ  - 

تا سه شنبه ته ی. بابام که مأمورامیخونه شون فردا م رمیبا سارا م ای  امیآخر وقت م ایمي کشه   طول  

. ست ین  

. مي اندازمارم به خاطر خودمون تو رو توي دردسر نمي دونم چي بگم! عذاب وجدان دارم. د  - 

بعدم گفتم اتفاقي براي من نمي افته. فقط سپهر  م؟یحرف هامون رو نزدشروع کردي؟ مگه   باز  - 

جمعه به خاله زنگ مي زنم و   گهی . من خودم هفته ي ددیوجه روشن نمي کن چیهاتون رو به ه گوشي  

. دمیخبر م  

! شمیم وونهیگراني د من از ن گهیتا جمعه هفته ي د  - 

نه؟ ای رونیب ادیخسته ام کردي! مي خواي نازي از اون خونه ب سپهر   - 

 - معلومه مي خوام!

رو از  گه ید  زايیچ دیبا ارنیرو به دست ب زي یچ ه یقبول کني. آدم ها وقتي مي خوان  دیبا پس  - 

 دست بدن .

 - ولي تو...

! مي خوني أسیي   ه یکاري نکن برگردما! به جاي دلداري همه ش داري آ  - 

! باورکن نگران توام دیباشه ببخش  - 

. دنبالم انیبشم ممکنه ب ادهی پ دینگران نباش! االن هم با   - 

 - باشه.
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. شدم  ادهیپ نیاز ماش  

 - هلنا؟

 برگشتم سمتش.

ي مي کني که هرکسي انجامبرام باارزشي؛ کاري رو برام دار  لي یخودت باش! تو خ مواظب  - 

. ده ینم  

. وقت تنهاش نذار چیش! همواظب نازي با  - 

 با نگراني نگاهم کرد .

. تو هم مواظب خودت باش دم؛یباشه قول م  - 

. رفتم  شگاهیسمت در آرا  

*** 

. جلوي پام نگه داشت  نيیکم بعد ماش هی  

خانم؟ سوگل  - 

 - بله.

. . من از طرف نغمه خانم اومدمدیسوار ش دییبفرما  - 

بهم نگاه مي کرد. سعي  نهیننده همه ش از تو آ شدم. استرس داشتم؛ مخصوصاً که را نیماش سوار  

نگه داشت. قلبم تندتر از حد معمول الی جلوي در و نیکردم به خودم مسلط باشم. باالخره ماش مي  

. تا کسي من رو نشناسه  نییمي زد. سرم رو انداخته بودم پا  

بود. در ستادهی تر اکم دور ه یکه  دمیسپهر رو د نیدوتا بوق زد و در باز شد. برگشتم و ماش نگهبان  

. نگه داشت  الیجلوي پله هاي و  نیبسته شد و من هم روم رو برگردوندم. ماش الیو  
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و سمت دم یکش قيیسرد بود. نفس عم  لي ی. هوا خدمیچیشدم و شالم رو دور دهنم پ ادهی پ نیماش از  

. ا رفتمپله ه  

 - صبرکن!

. . هنوز دوتا پله باالتر نرفته بودم دیدست هام مي لرز   

. برگشتمصدا سمت   

.؟دیکي هست شما  - 

32به پسري حدود  -بافت  ه یساله نگاه کردم. قد بلندي داشت. کت مشکي تنش بود با  33  

. رو رو به باال شونه کرده بود   شیخاکستري. موهاي مشک  

بود. انگار روحي توش شیا  شهیحس مرموز توي چشم هاي ش هی چشم هاش خاص بود.  حالت  

. غرور خاصي تو نگاهش بود. به نظرم آشنا مي اومد  هی داشت.  . صورت جذاب ولي جديستین  

پسند واقع شدم؟ مورد  - 

. شده بودم. هول شدم رهیمثل احمق ها بهش خ  

گفتم کي هستي؟ د؟یشمام، زبون ندار با  - 

 به خودم مسلط شدم .

. . اومدم عروس رو درست کنمشگرمیآرا  - 

 پوزخندي بهم زد .

هماهنگ شده؟  نمیکن بب صبر   - 

مي شدم. حتماً مي خواست با من حرف بزنه چارهیتندتند مي زد اگه به نغمه زنگ مي زد ب قلبم . 

. در آورد. سعي کردم حواسش رو پرت کنم شبیرو از ج شیگوش  
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سرما منتظر بمونم.کلي نی تو ا ستمین  کاریاومدن دنبالم؛ االن هم ب  ومدم،یآقا من خودم ن دیببخش  - 

 کار دارم .

. و باز هم پوزخندي زد  دکرد بلن شیسرش رو از گوش  

! کار دارم  گيیم نینکنه تو ناسا کار مي کني؟ همچ د؟یکار دار   - 

. ره در رفتم لحظه از کو  کی  

سینگهباني فکر نکنم رئ نجاینکنم به شما ربطي داشته باشه من چي کار مي کنم! خودتم ا فکر  - 

 جمهور باشي !

 عصبي شده بود. گوشي رو تو دستش فشار داد .

... صرف فکر کردي کي هستي؟ مي دوني داري باي بي مدختره   - 

. جواب داد  تیزنگ خورد. با عصبان شیهمون موقع گوش  

پرواز دارم کارا هماهنگ  گه یساعت د هی برم  دی... بله آخرشه... من باشهیارا داره تموم مک بله  - 

 شده .

 نگهباني که من رو آورده بود سمتم اومد .

. گه یو دو تبر   سادي؟یوا  نجاینگهبان: چرا ا  

. ساعته من رو معطل کرده هیبپرس!  ن یاز ا  - 

. رو قطع کرد  شیپسرِ گوش  

. آوردم  شگاهیخانم رو از آرا نی نگهبان: آقا من ا  

! که کار دارم؛ وگرنه مي دونم با زبون درازا چي کار کنم  فیپسره: ح  

 روم رو ازش برگردوندم و از پله ها با سرعت باال رفتم.
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. زبونم داشت کار دستم مي داد ن یگذشت. باز هم ا ریاروشکر به خي عقده اي! خد کهیمرت  

. شدم. چند نفري داشتن صندلي ها رو مرتب مي کردن. معصومه خانم سمتم اومد  الیوارد سالن و  

. دییسالم خانم بفرما  - 

. رو برداشتم نکم یمن رو نشناخته بود. ع  

. عروس اومدم ش یسالم براي آرا  - 

. درشت شدنگاهي بهم کرد و چشم هاش   

. دییبله بفرما  - 

. رد ک ک یبرد. خودش رو بهم نزد  يی رای ي پذ  گهیمن رو سمت د  

د؟یخوب هلناخانم  - 

کجان؟ هی. بقآره  - 

 - همه رفتن، فقط نازي خانم تو اتاقه.

. دشیباشه. فقط نازي حاضر شد خبرتون مي کنم تا از در پشتي ببر   - 

. دیباشه مادر، مواظب باش  - 

. اتاق رو زدم   معصومه خانم رفت. در  

 - بله؟

. عروس اومدم شیبراي آرا دیببخش  - 

. زني که تو چهارچوب در بود نگاه کردم  . بهدیتوي در چرخ دیکل  

 - سالم.

. تا به خانم خبر بدم دیجا بمون ن یتو. فقط هم دییسالم بفرما  - 



 

 
 

117 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

دست  ک یو تخت کنار اتاق بود  هی. به اطراف اتاق نگاه کردم. اتاق بزرگي بود. ستادمیدر ا کنار  

و حموم بود. دوتا پنجره هم يیو دراور با دري کنار اتاق که فکر کنم دستشو نهیراحتي و آ  ست  

. اتاق برداشتم  ز یروبه روم بود که احتمال مي دادم حتماً حفاظ داره. با صداي داد نازي چشم از آنال  

شمیش! من حاضر نمبگو بره پي کار شگر یکاري نمي کنم! به اون آرا چیمن ه دیگم ش دی: بر نازي  

دي؟یفهم  

 زن سمتم اومد .

... نازي خانم نمي خواد د،یببخش  - 

 - خودم باهاش حرف مي زنم.

 اجازه ي مخالفت به زن رو ندادم. آروم سمت تخت رفتم.

. مي گفت  راهیجوري بدوب نیپتو و هم  ر ی نازي سرش رو کرده بود ز  

. کنم شتی پاشو اومدم آرا زم یعز   - 

. رو برداشتم  نکمیشد. ع رهی بهم خ از رو سرش برداشت ودفعه نازي پتو رو  هی  

. زمیعز  شهیم ریپاشو خانم د   - 

داره گند مي زنه، دوباره با داد  دیدفعه انگار فهم هیماتش برده بود. چشم غره اي بهش رفتم.   نازي  

 گفت:

! کاري نمي کنم  چیمن ه  - 

. گمیبه خانواده تون م رمی م ستمین کاریمن که ب زم یعز   - 

. رفتم سمت درمثالً   

 - صبر کن.
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 نازي از جاش بلند شد.

. . به کسي حرفي نزن؛ حوصله شون رو ندارمشمیباشه حاضر م  - 

زودي قبول کرده بود حاضر بشه تعجب کرده  نی نازي به ا نکهیزدم و برگشتم. زن از ا لبخندي  

 بود. بهش نگاهي کردم و گفتم:

. رونیب دیخانم شما بر   - 

 - من؟

. وقتي که کار مي کنم کسي دوروبرم باشه ت ندارممن عاد !زمیآره عز   - 

. باشم دیمن با شه،ینم  - 

. باش حاضر شد صداتون مي کنم رونیشما ب زم یعز   - 

سروصدا کنه؟ ادیب وونهی ! باز مي خواي اردالن دگهی : برو دنازي  

 خانمِ با دودلي نگاهي بهمون کرد و سمت در رفت.

. دیصدام کن دیکاري داشت نمیمن پشت در مي ش  - 

. زمیباشه عز   - 

ری و در رو قفل کرد. نازي با سرعت سمتم اومد و بغلم کرد و زد ز رونیاز در رفت ب خانمه  

. . من هم اشک تو چشمم جمع شده بودهیگر   

. میوقت ندار ادی نازي آروم باش ز  - 

. رفته ادتون یفکر کردم من رو   نمت؛ ینمي ب گهیلنا فکر کردم ده  - 

. نجام یکه ا  نيیمي ب!  زمیخب آروم باش عز ليیخ  - 

. کم ازم فاصله گرفت  هی  



 

 
 

119 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 - چه جوري اومدي؟!

بشه. لباس عروست کجاست؟ ر ی حاضر بشي؛ ممکنه د دیمفصله. فعالً با داستانش  - 

 به کنار تخت اشاره کرد .

. خب، بدش من ليیخ  - 

و طور. لنز مشکي رو هم از ت نیهم هم سمیلباس رو آورد. لباس هام رو درآوردم و کاله گ نازي  

. درآوردم فمیک  

. حاضرت کنم  نیبش  

رون؟یب میبر میخواي چ کار کني؟ مگه نمي خوا  مي  - 

. حرف نزن نیبش  - 

مشکي کردم شیدم براش زدم. چشم هاش رو هم آرا رو براش گذاشتم و از همون رژ خو لنزها . 

. رو هم سرش گذاشتم سیکاله گ  

ستي رو آورده بودم. لباس هاي خودم قدش از من کوتاه تر بود. کفش هاي پاشنه بلند مشکي ه نازي  

 رو بهش دادم بپوشه .

ار که اش دکلته بود و با دامن پف د قهی. لباس عروس قشنگي بود. دمیهم لباس عروس رو پوش من  

سنگ دوزي هاي قشنگي داشت. دامن لباس رو گرفتم باال و به کتوني هام نگاهي کردم. چقدر روش  

 مسخره عروس با کتوني !

. اش بد باشه قهیسل شهیاش خوبه؛ البته با انتخاب تو نم  قهیسل نکهیل ا قشنگه نه؟ مث  - 

دوازده بود و کیشده بود. به ساعت نگاه کردم. نزد  جیفقط به کارهاي من نگاه مي کرد و گ نازي  

. مي اومد 12:30عاقد   
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. شده بود ره یرفتم سمت نازي و کفش ها رو بهش دادم. نازي بهم خ  

: چي کار مي کني؟نازي  

. زود بري. سپهر سر کوچه منتظرته دی. ساعت دوازده شده؛ باومدنیبپوش تا همه ن ر یگب  - 

چي که برم؟ پس تو چي؟  عنيی برم؟  - 

م؟ی نداري که دو نفري بر انتظار  - 

ه؟یچ ای مسخره باز  ن یشدي؟ ا وونهید  - 

. برو نازي! همه چي رو خراب نکن ایب  - 

. ايیتا تو ن رمینم ي یمن جا  - 

. به من کاري ندارن نا ی! ايفتیم ر یاحمق گ  - 

راحتي ولت مي کنه؟ شما با خودتون  نیرو نمي شناسي. فکر کردي به همشدي؟ تو اردالن  خل  - 

ن؟ یفکر کرد  چي  

 - نگران نباش نازي! کسي نمي تونه کاري بکنه.

دي؟یهلنا! فهم رمینم من  - 

. مي افته کني! اتفاقي نکه تو خرابش  م یدیهمه زحمت نکش ن یبرو خواهش مي کنم! ما ا اینازي ب  - 

 - ولي...

. برو! اصال هم نگران من نباش! من مي دونم چي کار کنم زم یعز   - 

و موهام رو با کش بستم. تور رو با  نهیها رو به زور دادم دستش. خودم هم رفتم سمت آ کفش  

به موهام وصل کردم. فقط تاج کم داشتم که عروس کامل بشم. شنل لباس عروس رو تنم  سنجاق  

نمي شد و مي تونستم زمان بخرم دهی رتم اولش دجوري صو نی . کالهش رو انداختم سرم. ادمر ک . 
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 کاله رو دوباره برداشتم و به نازي نگاه کردم .

. شده بود و کفش ها هنوز دستش بود  رهیجوري بهم خ نینازي هم  

. بري دیبا گهیبپوش د  - 

 - هلنا من نمي تونم برم!

. شدم؛ بپوش برو ر ی رگکافي با سپهر د! به اندازه ي  گهینازي بسه د  - 

. . سمت در هلش دادم. برگشت سمتمدیزي کفش ها رو پوشنا  

. رو به چشمش زدم  نکمیع  

هی و با کسي هم حرف نزن. معصومه خانم   ن ییحواست رو جمع کن. سرت رو بنداز پا فقط  - 

 جوري مي بردت کسي شک نکنه.

. خت ینازي بغلم کرد. داشت اشک مي ر  

! گهیکارهاست؟ برو د نی ت ان وقاال وونهید  - 

! کارت رو فراموش نمي کنم نیوقت ا  چیهلنا ه  - 

. مواظب خودت باش! دلم برات تنگ نمتیتا چند وقت نتونم بب دیسپهر خوشبخت باش! شا  با  - 

! شهیم  

 - دوستت دارم هلنا!

. حاال برو زم؛ یمنم عز   - 

خانمه در رو باز ه در زد و تخت رفتم و شنلم رو روي سرم گذاشتم. نازي چند ضربه ب سمت  

 کرد.

 نازي گفت :
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. برم دیتموم شد من با  - 

بار برگشت سمتم. لبخند تلخي زد و رفت نی تشکر کرد و اومد تو اتاق. نازي براي آخر  خانمه  

. رون یب  

بده. در رو قفل کرد. نگاهي بهم صی باهوش نبود که صداي نازي رو تشخ اد یزنه ز  خداروشکر   

. حرفي نزد و همون جا نشست  زش برگردوندم. اون همکرد و من هم روم رو ا  

ومده ین شی بودم رفته باشه و مشکلي پ دوارینه. ام ا یساعت گذشته بود. نمي دونم نازي رفته بود  مین  

 باشه.

 گرمم شده بود. کاله شنل کالفم کرده بود .

بلند شد رد ضربان قلبم باال رفت. سرم رو سمت در چرخوندم. خانمهضربه اي که به در خو با  

 سمت در رفت.

 - بله؟

 - باز کن. نغمه هستم. عاقد اومده.

 زنه در رو باز کرد و نغمه داخل اومد.

رفت؟ سوگل  - 

 - بله خانم.

. داشت سمتم مي اومد. دست هام رو مشتستادیسر جام نشستم. از استرس قلبم داشت وام خیس  

. رده بودم ک  

. کرده سوگل چي کار  نمتینازي حاضري؟ شنل رو بردار ب  - 

. راحت شد  المیکم خ ه یحرفي نزدم. پس نازي رفته بود.   
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. نمتیبذار بب گمیکري؟ م  - 

 بازم حرفي نزدم. دستش رو سمت کاله شنلم آورد که هلش دادم اون ور.

وحشي؟ اصال به جهنم! هرچي شدي به من چه؟ چته  - 

. سمت زنه رفت  تیبا عصبان  

. ارشیبرو ب  - 

 زنه اومد سمتم .

. نه آقا اردالن نادر رو مي فرستهگر و دیخانم پاش  - 

. معلوم نبود کدوم خري بود  گه ینادر د  

. دم یبازم زمان مي خر دیا کنن. با دیممکن بود نازي رو پ دنیشدم. اگه االن مي فهماز جام بلند   

که مي تونستم ي ی. سرم رو تا جاستمیسمت در رفتم و دعا مي کردم نغمه نفهمه من نازي ن آروم  

. تم انداخ نییپا  

! فکر کنم سوگل به جاي صورتت مغزتم عوضاوردهی: چه عجب خانم وحشي بازي درننغمه  

 کرده.

قدر بدجنس باشه؟ با واردشدنم  نی خواهر مي تونه ا  هی دادم و از کنارش رد شدم. چطور  هلش  

20کم بلند کردم. فکر کنم   ه یکه تو سالن بودن شروع به دست زدن کردن. سرم رو  يیکسا  -30  

دیکه سفره عقد بود برد. پاهام مي لرز  يیالبته به جز نگهبان ها. زن من رو سمت جا  دن؛ بو نفري . 

صندلي نشستم. حالم بد بود هی. باالخره روي سهی مي کردم االنه که از اضطراب قلبم وا حس . 

که مهري خانم کي بغلم کرد و کي من ازش خودم رو جدا  دمیبرام نامفهوم بود. حتي نفهم صداها  

کار رو کردم من رو مي کشت. با صداي کسي کنار گوشم از خلسه  نیمن ا  دیبابا اگه مي فهم. مکرد  
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. رون یاومدم ب  

گهیکني؟ به اندازه ي کافي دلم رو بردي د  زم ی نازي خانم؟ مي خواي سورپرا هیشنل چ نیا  - 

! همه خوشي رو نداره نینمي خواد کاري کني! قلبم طاقت ا   

. ازش فاصله گرفتم و روم روادهیازي بهم گفته بود سنش ز. نبودبه نظرم اصالً جوون ن  صداش  

 ازش برگردوندم.

 مردک احمق !

قدر دامن لباس رو فشار  نی شنل مشت کرده بودم. ا ریشروع به خوندن کرد. دست هام رو ز  عاقد  

. شه یمي دادم که حس مي کردم االن پاره م  

. صداي ضربان قلبم رو دیچیمي پتو سرم  نهیخنده ها وقتي مي گفتن عروس رفته گل بچ صداي  

کمکم کن! به ساعت دستم نگاه کردم. ساعت ای کمکم کن! خدا ای. مدام مي گفتم خدا دمیشن مي  ?:?? 

. دفعه همه ساکت شدن. فکر کنم بار آخر بود  ه یبود. پوست لبم رو از استرس مي کندم.   

. کرد   کیبازم همون مرد سرش رو بهم نزد  

که چي گفتم؟ دلت نمي خواد که عاشق ادتهی نازي!  زي یي رداري اعصابم رو به هم م باز  - 

. ي قبرستون؟ مثل آدم بله رو بگو   نهیچاکت بره س* نهیس*  

. بود دهینازي چقدر زجر کش چارهیپوزخندي زدم. ب  

. ري خانم اومد کنارم مه  

 - نازي زود باش همه دارن نگاهمون مي کنن! آبرومون رو بردي.

. نه ینگفتم قلبم داشت از س*  چيیولي ه رون؛یام مي زد ب  

. کاله شنلم رو از سرم برداشت  کيی دفعه  هی  
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 - مگه با تو...

حد ممکن گشاد شده بود. سکوت بدي توي سالن بود  نیزده بود. چشم هاش تا آخر خشکش . 

 مهري خانم دهنش باز مونده بود. نغمه با تعجب سمتم اومد.

 - هلنا!

. ت بازوم رو محکم توي دستش گرف م یمرد کنار  

. سرخ شده بود و چشم هاش قرمز شده بود تیصورتش از عصبان  

کي هستي؟ نازي کجاست؟ تو  - 

. دیولي زورم بهش نمي رس ارم؛ یب رونیسعي کردم بازوم رو از دستش ب  

 - ولم کن!

قدر محکم گرفته بودش که حس مي کردم االن   نیاز جاش بلند شد؛ ولي بازوم رو ول نکرد. ا  ردم  

. شده بود ج یه اون هم انگار گکرد به پدر نازي کدستم مي شکنه. رو   

صادق؟ نازي کجاست؟ هی چ ای مسخره باز نیا  - 

 - باورکن... نمي دونم... چي شده.

: دفعه مرده داد زد  هیبود.  دهیي بود ترسمرد که مثل ببر زخم نیپدر نازي هم از ا   

! رونیهمه ب  - 

مرد که همسن پدر نازي  ه یدختر و  ه یکم کم متفرق شدن به جز پدر و مادر نازي و نغمه و  همه  

 بودن با همون مرد که االن مي دونستم اسمش اردالنه با چندتا نگهبان.

 اردالن بازوم و دوباره فشار داد.

کي هستي؟ تو  - 
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. زده بود رونیب شیشونیبازوم داشت تو دست هاش مي شکست. فکش منقبض شده بود. رگ پ  

... تو... کي... هستي؟گفتم  - 

. غمه اومد جلو ودم. نساکت ب  

نبود همه ش مي اومد خونه مون؛ خودی! من از اول هم بهش مشکوک بودم. بهی: دوست نازنغمه  

! بده. دختره ي عوضي  شیمي خواست فرار   

! الزم نداره گهیبهتره دهنت رو ببندي! آدم خواهري مثل تو داشته باشه دشمن د کيیتو   - 

ادي؟ فراري درو کجا : خفه شو دختره ي احمق! نازي نغمه  

ي مسخره ت کرده افهیشد چقدر خرج ق فی! حختیدختره ي بي ر   يیخفه بشه تو  دیکه با اوني  - 

که شبت خراب شد. هرچند مثل  زمیعز  دیکه تو عروسي پز بدي همه ش خراب شد! ببخش بودي  

! کردن  دایي وحشتناکت نجات پ افهیق دنیعده از د  هیجادوگرا شدي؛    

ساکت شد. نغمه اومد سمتم؛ ولي اردالن   عیآرومي کرد؛ ولي سر ود خندهقب تر بکم ع هی که   دختري  

. دیبازوم رو سمت خودش کش  

. مال منه نیاردالن: برو کنار، ا   

. ستاد ینغمه سر جاش ا  

 اردالن: توي جوجه من رو گول مي زني آره؟ مي دونم باهات چي کار کنم !

: از نگهبان ها و گفت کيی اردالن رو کرد به   

. اون پسره رو هم مي خوام، البته سالم. خودم مي خوامنیبرنمي گرد  نشیاوردی! تا ندنبالش دیبر   - 

 شخصاً حسابش رو برسم .

. بود دهیشد. نفس نفس مي زد؛ انگار تموم راه رو دوهمون موقع پسر قدبلند و الغر وارد سالن   
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شده؟ چي  - 

آوردن. تو خواب زمستوني بودي؟ فی: چه عجب! تازه آقا تشر اردالن  

: دفعه داد زد  کی  

گوري بودي هان؟ کدوم  - 

. بود دهیپسره رنگش پر  

. بودم اطیمن؟ تو... ح  - 

بگي نازي کجاست؟ شهی! بعد اون وقت مجالبه  - 

 - نازي؟

. قدر بلند که گوشم داشت کر مي شد  نیاردالن دوباره داد زد؛ ا   

 - آره نازي! پسره ي احمق!

به اطراف نگاه جیم باورش نمي شد چي شده. گبا تعجب به من نگاه کرد. انگار اون ه پسِرَِ  

 مي کرد .

نبودي؟ نجایپسر احمق؟ مگه تو ا کري  - 

. بودم اط یچرا؛ من از صبح تو ح  - 

کدوم گوري رفته؟ نکنه پرواز کرده؟ بگي نازي  شهیم پس  - 

. اردالن نگاهي بهمرونیحرف نمي زد. سعي کردم دوباره بازوم رو از تو دستش بکشم ب پسره  

 کرد.

 - با زبون خوش بگو نازي کجاست!

 - نمي دونم؛ ولم کن.
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. کنار لبم پاره شده بود. پدر نازي و اون مردي که نیبه صورتم زد که پرت شدم روي زم ليیس  

. سمتش اومدن  هینمي دونستم ک  

 اون مرد: ولش کن اردالن.

! رو آدم مي کنم  نیاردالن: کسي دخالت نکنه؛ من خودم ا   

. اردالن دوباره اومد سمتم و بازوم روستادیمرد سِرَِ جاش ا ب؛ ولي اونکم رفت عق ه ینازي  پدر  

دروغ بود  دمیبلندم کرد. چشم هاش کاسه ي خون بود. اگه گفتم ازش نترس نیو از روي زم گرفت  . 

. دیاش واقعاً وحشتناک شده بود. تندتند نفس مي کش  افهیق  

آدم جوابم رو بده! نازي کجاست؟ مثل  - 

. ه بود صورتم درد گرفت  

 - نمي دونم.

. سمت خودش. داشتم خفه مي شدم  دیشنلم رو کش  

خواي حرف بزني نه؟ نمي  - 

. قط نگاهش کردم ف  

! ! خوب مقاومت مي کنيادینه خوشم م  - 

 همون مرد دوباره اومد طرفش و دستش رو گرفت.

 - ولش کن اردالن! دردسر درست نکن!

اطر فشاري که بهش اومده بود درد گرفته بودجوري هلم داد که شنلم پاره شد. گردنم به خ  اردالن . 

 دستم رو روي گلوم گذاشتم. احمق! واقعاً داشت خفه ام مي کرد .

. میکوچولو بفهمونم من ک ن یبه ا دی ! من بارونیب دیهمه تون بر   - 
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 مرد: اردالن بسه! گفتم دردسر درست نکن .

. دید کشاردالن دوباره دا  

ازدواج راضي نبودي؛ االن خوشحالي ن یهم به اتو از اول  دي؟یساکت باش فهم کي ی تو  - 

چي به هم خورد؟  همه  

 انگشتش رو سمت من گرفت .

بود ز یچ ن ی گذاشت که برام مهم تر  زيی کاري کرده که نمي تونم ازش بگذرم! دست روي چ  نیا . - 

! دختره ي عوضي آبروم رو نشونه گرفت  نی ا ست، یمن زنده اش نمي ذارم. االن موضوع نازي ن  

اسلحه درآورد. چشم هام از تعجب گشاد شده بود. انگار داشتم خواب   هیاز پشت کمرش  عه دف  هی  

هم مثل هیقدر خطرناک باشه. اومد سمتم. خشکم زده بود. بق  نی آدم ا ن ی. باورم نمي شد ادمید مي  

. ستاد یمجسمه نگاه مي کردند. فقط همون مرد دوباره اومد روبه روش ا  

شدي؟ وونهیار مي کني د کن اردالن! داري چي ک تمومش  - 

! برادرمي. هرچند تا االن برام برادري نکردي رهیم  ادمیبرو کنار ارسالن وگرنه   - 

. گذاشت  میشونیمرده رو هلش داد و اسلحه رو روي پ  

. بود؛ حتي نمي تونستم خوب نفس بکشم از ترس بدنم قفل کرده  

 - بگو کجاست تا خالصت نکردم!

بود و خودم سال ها با اسلحه کار کرده  سیبودم. درسته بابام پل سکته مي کردم. الل شده داشتم  

خودم رو مي باختم دیبود. نبا  گهی د  ز یچ  هی میشونیکسي اسلحه رو بذاره رو پ نکه یولي ا بودم؛  . 

. دمیترس دیمي فهم  دینبا نگاهش کردم.  میمستق  

 - من نمي دونم کجاست؛ اگه هم مي دونستم بهت نمي گفتم!
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. همهدی. اول آروم و بعد بلندبلند مي خنددنیدفعه شروع کرد به خند هی د و بعد بهت نگاهم کر  با  

کم ازم  ه یبرداشت و   میشونیها شده بود. اسلحه رو از رو پ ونهیبهش نگاه مي کردن. مثل د شوکه  

. گرفت  فاصله  

 رو کرد به همون پسر که تازه تو سالن اومده بود.

! زن ه یزنه...  ه ی! خوب نگاهش کن. نیبابک بب  - 

 داد زد :

! اگه توي بي عرضه بودي با همون چک اول همه چي رو لوشترهیزن از تو عرضه ش ب هی  - 

! حرفي نمي زنه  گهیو م  شهیم رهیزن تو چشم هاي من خ نی مي دادي؛ اون وقت ا  

 پسر دست هاش رو مشت کرده بود؛ معلوم بود داره حرص مي خوره.

لدم. نادرودم رو براي به حرف آوردن زن ها بنداره خانم کوچولو! من روش هاي خ  اشکال  ... - 

 نادر!

. وارد سالن شد کليیمردي قوي ه  

! سراغش امیببرش انباري ته باغ تا سرفرصت ب  - 

. سر، بابکدوباره روکرد به همون پ  

دي؟ینکردي برنمي گردي فهم داشیمي کني و تا پ داشینازي رو پ ريیم  - 

 پسره سمت در خروجي سالن رفت .

 - بابک!

 پسر برگشت.

 - بله؟
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. امشب برگرده ن یبه عطا بگو هم  - 

 - ولي قرارداد ...

! پرواز نیامشب، با اول ن یگفتم بگو برگرده؛ هم  - 

. رفت  رونیپسر سرش رو تکون داد و از در ب  

. ببرش سادي؟ینادر چرا وا  - 

. دمیکه خودم رو کنار کش رهیمرد اومد سمتم و خواست بازوم رو بگ  

! نزنرو بهم  فتیدست کث  - 

 خودم از جام بلند شدم .

سیدنبالم؛ البته با پل انیاگه تا آخر شب برنگردم م  نجام؛ یآقا! پدر و مادرم مي دونن من ا  نیبب ! - 

. سه یبگم پدرم پل دیهرچند با  

. اوردیولي به روي خودش ن د؛ یکم رنگش پر هیمرده   

. مي کني دخترجون؟ هنوز من رو نشناختي! نادر ببرش دیمن رو تهد  - 

. د یمرد بازوم رو گرفت. من رو سمت در مي کش  

. مي کنم تی! از همه تون شکاوونهیولم کن د  - 

. برد  رونیب الیکس حرفي نمي زد. همه نگاه مي کردن. مرد من رو از و چیه  

*** 

اتفاق برام مثل کابوس نی سکوت رو مي شکست. باور ا نیو سکوت؛ فقط زوزه ي باد ا  کيیتار  

! ت یس بود نه واقعبود؛ کاش واقعاًًَ کابو  

 لباس عروسم رو جمع مي کنم که توي دست پام نباشه .
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. عادت کرده  کي یبه اطراف نگاه مي کنم. چشم هام به تار  

به انباري مي تابه که کمي انباري رو  کيی. نور کمي از پنجره ي کوچنجامیساعتي هست که ا  چند  

نامنظم به پنجره که به طور  يیها  . از الي چوبرمیو سمت پنجره م شم یکرده. از جام بلند م روشن  

مطلق و صداي باد که کيیفقط تار شه؛ ینم دهیخاصي د   ز ینگاه مي کنم. چ رونیشده به ب زده  

 سکوت رو مي شکنه .

. از پنجره فاصله شهینم جادیا ريییقدر محکمه که اصالً تغ  نیضربه به چوب ها مي زنم؛ ولي ا  چند  

. رم یمي گ  

خ یدست هاي  نی رده بودم! مثالً مي خواستم با افکر احمقانه اي کو چوب هاي محکم روي چقدر  زده  

چي کار کنم؟ پنجره  

چه برسه  نم؛یرو بب رونیحتي نمي تونستم خوب ب ک یبار ارهايیازم برنمي اومد با وجود ش کاري  

. دست ها چوب ها رو بشکنم نی که بخوام با چندتا ضربه با ا   

. و مي تونم فرار کنم  ها مي شکنهاالن چوب  لمایفکر کردم مثالًًَ مثل تو ف  

ش درد دهیانباري هستم. دستم رو سمت صورتم مي برم. هنوز جاي کش  نیدونم چند ساعته تو ا  نمي  

مي کنم و  ز ی. » آخ « مي کنه. انگشتم رو به کنار لبم مي کشم. از دردش چشم هام رو رگمیجوني م کم  

مي کنم دست هام و پاهام حس ه که حس قدر سرد   نی مي مونه. ا خچالی که توش هستم مثل  انباري  

که به   يیکار هم از سرما ن یکم گرم بشم؛ ولي ا  هی  دی. دست هام رو دورم حلقه مي کنم تا شاندارن  

د یباال تا شا ارم یهام رسوخ کرده بود کم نمي کنه. قسمتي از تور دامن لباس عروس رو م استخون  

قدر باالتنه اش   نیلباس لعنتي ا  نیست. ا دهیبي فا  م بشه؛ وليبتونم باالتنه ام رو بپوشنم و گرم کمي  

. خودم رو گرم کنم  شهیتور نم کهی*ان هست که با چند تا تيعر   
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. روشن مي شد فمیزودتر تکل دیبا نم؟یجوري بش  نی. تا کي مي خواستم همرمیبه سمت در م  

 با مشت بي جونم که از سرما بي حس شده چندبار به در مي زنم.

د؟یدر رو باز نمي کن نی ت؟ چرا ا ! کسي اونجاسآهاي  - 

. ست یبه در مي کوبم؛ ولي خبري ن گهیچندبار د  

بتونم خودم رو  دی. قدم مي زنم شادیباغ لعنتي کسي صدام رو نمي شن نیجا سکوت بود. ته ا  همه  

 گرم کنم .

. سردم مي شد شتریاگه مي نشستم ب  

! بود؟ خودت کمکم کن  بتي یچه مص  نیا  ایخدا  - 

نيیمحکمي که به صورتم زده بود. لعنتي چه دست سنگ ليیس اد یافتادم.  شیانچهره ي عصب  ادی  

قدر پف داشت که نمي تونستم خوب راه برم. مدام به   نی لباس کالفه شده بودم؛ ا نی! از دست ا داشت  

. شه یمي دادم که همه چي درست م ريدوایخودم ام  

و بازم نمیگوشه مي ش هی خ کرده. پاهام توان راه رفتن نداره؛ سرما به مغز استخونم رسو   گهید  

بشه. اشک توي چشمم جمع شده دگرممی شا دمی. خودم رو تکون مچمی هام رو دور خودم مي پ دست . 

. م یشام مي خورد  میدلم مامان رو مي خواست. دلم هستي رو مي خواست. االن اگه خونه بودم داشت  

شهیامت بلندي جلوي در ظاهر مق و  شهیمي کشم. در باز م واری. خودم رو کنار دادیم يیپا صداي . 

م. بهممي چسبون وار ی به د شتری. خودم رو بادیکم جلوتر م هی . هیبدم ک صینمي تونم تشخ کي یتار تو  

. چشم هام رو به خاطر نوري کهره یرو روشن کرده و سمتم مي گ شی. نور گوششهیم کینزد  

. مي کنم ز یتو صورتمه ر میمستق  

. چولوبه تو موش کو میدیخب، خب! رس  - 
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 حرفي نمي زنم .

ز؟یکه درد نمي کنه هان؟ حالت خوبه عز صورتت  - 

: اد مي زنه و د شه یدفعه حالت صداش عوض م ک یبازم سکوت مي کنم.   

من رو دور مي زني آره؟ من رو؛ اردالن شاهي رو! مي دوني من کي ا م دختره ي احمق؟ با حاال  - 

بازي رو با  نی ري؟ چطور جرئت کردي اچي فکر کردي که مي توني سر من رو کاله بذا خودت  

! گورت رو بکني خوشگله   دیکنم! وگرنه با داشیمن بکني؟ فقط دعا کن پ  

طرز  نیولي با ا  نم؛ یتونستم به خاطر نوري که توي صورتم بود خوب صورتش رو بب نمي  

 حرف زدنش سخت نبود که بفهمم باهام شوخي نداره. دوباره داد زد :

اي وارد بشم؟  گهی از راه د ای مي زني با زبون خوش حرف  کجاست؟  - 

. سکوت اتاق رو مي شکست شیبازم حرفي نمي زنم. صداي نفس هاي عصب  

! ادیمي خواي باهام بازي کني؟ باشه! منم از بازي خوشم م  - 

. مي زنم غي یدفعه موهام رو چنگ مي زنه که از درد ج کیجلو و کنارم زانو مي زنه.  ادیم  

کجاست هان؟ گفتم  - 

. مي کشه  شتر یت بودم. موهام رو بساک بازم  

دختره ي آشغال؟ کجاست  - 

. نمي تونم ساکت باشم. سرم درد گرفته؛ انگار مي خواد موهام رو از پوست سرم جدا کنه  گهید  

کن لعنتي! چي از جونم مي خواي؟ ولم  - 

عجب زبونت باز شد! گفتم کجاست؟ چه  - 

 - نمي دونم... نمي دونم ولم کن!
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ي باهاتکنم! وگرنه کار  داشیونم باهات چي کار کنم. فقط دعا کن پستي! مي دخودت خوا باشه  - 

! که حتي نتوني تصور کني ارمیسرت م يیآرزوت باشه! بال ن یمي کنم که آرزوي مرگ بهتر   

رو جواب  شیپرتم مي کنه و گوش ن یزنگ مي خوره. موهام رو ول مي کنه و روي زم شیگوش  

. ده یم  

ه؟نگفتم کسي مزاحم نش ه؟یچ  - 

: داد مي زنه انگار عصبي تر شده.   گه؛ ینمي دونم کسي که پشت خطه چي بهش م  

 - باشه اومدم!

. شم ی. از جام بلند مرهیبدون توجه به من سمت در م  

. نمي دونم؛ بذار برم زيیمن نمي دونم کجاست! من چ  - 

 برمي گرده سمتم.

 - فکر کردي من احمقم آره؟ تو خوب مي دوني کجاست!

ونم رواني! بذار برم. چي از جونم مي خواي؟ي دنم زيیچ من  - 

! زود لي یخ شه؛ینمي دوني نه؟ به زودي معلوم م  - 

. سر مي خورم  واریتوي درکنار د دی و در رو محکم مي بنده. با چرخش کل رهیم رونیاز انباري ب  

چي کار کنم؟ اینجاتم بده! خدا ایخدا  - 

*** 

. بود ساعت بود که اردالن رفته  ه یفکر کنم   

ًَ 

من رو نمي کشتن حتماً از سرما مي مردم نا یجا مي نشستم؛ وگرنه اگه ا هی  دیهم بلند شدم. نبا باز . 



 

 
 

136 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

وارد انباري شد کيی کم بعد در باز شد و  ه ینشستم.  واری اومد. رفتم کنار د يیحس کردم صدا بازم . 

تر. نور  کید. اومد نز نمیکردم؛ ولي نمي تونستم خوب صورتش رو بب ز ی هام رو بازم ر چشم  

کرد   لیکم ما هی رو روشن کرد و سمتم گرفت. دست هام رو جلوي چشم هام گرفتم. نور رو  شیگوش  

 که تو صورتم نباشه .

دخترجون؟ خوبي  - 

راه براي  ن یمي خواست از ا دیشا  د؟یتعجب نگاهش کردم. کي بود که حالم رو مي پرس با  

. م. حرفي نزدم گول حرف هاش رو مي خورد دیوارد بشه؛ نبا  دنمیحرف کش  

کار رو کردي؟ ن یا  چرا  - 

! نمي دونم زي یمن برم؛ من چ دیبذار  - 

مي دوني چي کار کردي؟ تو  - 

. ست گهیجور د  هیاردالن بود؛ ولي حس کردم   هیصداش شب  

آدم که هم سن باباش بود و داشت به زور باهاش ازدواج مي کرد ه ی! دوستم رو از دست آره  - 

. ات دادم نج  

ه؟ین کمي دوني اردال تو  - 

 پوزخندي زدم .

نکنه پدرخوانده ست؟ د؛ یرو مي گ  نیهمه ش هم ه؟یک  - 

 صداش عوض شد. انگار لبخندي زد.

. کارت جونت رو از دست بدي ن یاز اون هم بدتر باشه. ممکنه به خاطر ا دیشا  - 

. دنبالم ادیبابام تا صبح م  - 
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تازه مامانم اگه تا فردا مي رفتم  .نجامی نمي دونست من ا. بابا اصالًگمیدونستم دارم چرت م مي  

. بود  کي یتو تار  ريیسارا موندم؛ ولي خب ت شینگران نمي شد و حتماً فکر مي کرد پ  

مي کنه داشیدخترجون به ما بگو نازي کجاست و خودت رو راحت کن! اردالن باالخره پ نیبب  - 

راحتي از کسي   نیخوب مي شناسم؛ اون به هموسط فقط تو ضرر مي کني. من برادرم رو   نیا و  

 نمي گذره .

. کنه داشیشما نگران چي هستي؟ من مشکلي ندارم. اگه مي تونه پ  - 

. تو هم سن دخترمي اد؛ یسرت ب يیمن دلم نمي خواد بال  - 

 پوزخندي زدم .

اي؟  بهیآدم غر  هیباور کنم به جاي برادرت نگران   دیکي هستي که نگرانمي؟ با شما  - 

ه؟یچ اسمت  - 

داره؟شما چه فرقي  براي  - 

 - مي خوام بدونم.

 - هلنا سازگار .

. سکوت کرد  هیچند ثان  

 دوباره نور رو تو صورتم گرفت؛ انگار داشت صورتم رو نگاه مي کرد .

ه؟یپدرت چ اسم  - 

اي  دیاریاون ها رو هم ب  دینکنه مي خوا د؟یشما چي کار به اسم خانواده ام دار  جا؟  - 

 - نه، فقط مي خوام بدونم.

. من برم دینم نازي کجاست؛ به برادرتون هم گفتم. بذارنمي دو آقا من دی نیبب  - 
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. ادیکاري ازم برنم ست؛ یدست من ن  - 

د؟یچي مي خوا  نجا؟یا دیبراي چي اومد پس  - 

. بهشون بگو نازينمتیبب امی. نگهبان رو به زور راضي کردم که بذاره ب رونیرفته ب اردالن  - 

 کجاست تا بذارن بري .

. ونمنمي د زيیگفتم من چ  - 

از  گهی د  ادیبدون اگه عطا ب ولي ست؛ یکاري ساخته ن گهیخودت مي دوني! از دست من د باشه  - 

. . اون باهات شوخي ندارهستیکس کاري ساخته ن چیدست ه  

ه؟یک  گهی د عطا  - 

 حرفي نزد و از کنارم بلند شد. سمت در رفت .

. کاري کن من برم  ه یمگه نگفتي من جاي دخترتم؟ پس  ري؟یکجا م  - 

 - نمي تونم؛ متاسفم!

کيی رفت. در رو قفل کرد. با دستم تو تار  رونیانداخت جلوم و از در ب زي یچ  هیلحظه آخر   تو  

ه یخورد. برش داشتم. نگاهي بهش کردم.  ز ی چ هی که انداخته بود گشتم. دستم به  زي یچ دنبال  

بهتر بود. تو فکر چيیمثالً مي خواستم چي کار کنم؟ ولي خب باز از ه نیبود. با ا  کیکوچ چاقوي  

فکر دی مک مي کرد؟ مگه اردالن برادرش نبود؟ اصال به من چه؟ االن با. چرا داشت بهم کرفتم  

. برم  رونیب نجا یکه از ا  نه یکنم چه جوري خودم رو نجات بدم. مهم ا  

کردم. خوب شد کتوني پام بود؛ م یچاقو رو تو جورابم قا  عیدفعه در باز شد. سر  ه یفکر بودم که  تو  

ه بود داخل چراغ قوه اي سمتم گرفت. همون مردي که نمي دونستم چي کار کنم. کسي که اومد هرنوگ  

 اسمش نادر بود سمتم اومد.
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 - پاشو!

. پاهام تواندمیمي برد. از سرما مي لرز الیجام بلند شدم. هلم داد جلو. داشت من رو سمت و از  

 راه رفتن نداشت.

. هلم داد  به سمت داخل . مرد بازم میدیرس الیبه دم وردي و  

*** 

که داشتم  تيیموقع نیشدم. با خوردن هواي گرم به صورتم لبخندي رو لبم اومد. تو ا الیو وارد  

بود که بعد از تحمل اون همه سرما وارد  عيیکار بود؛ ولي خب عکس العملم طب  نیاحمقانه تر  نیا  

که با  يی ها لمیف  ادین بودن.  ن اطراف سال . چندتا نگهبامیجاي گرم شده بودم. وارد سالن شد هی  

گروگان گرفته بودنش. االن هم حتماًًَ لم یافتادم. شده بودم مثل همون دختري که تو ف م یدیمي د هستي  

وقت فکر چیپشت به من نشسته و با واردشدنم برمي گرده. ه شیروي صندل ریگروگان گ اروی  

. فتهیاتفاق برام ب  نینمي کردم ا   

دفعه هلم داده بود، من هم حواسم نبود و ه یهلم داد. چون  ادر، دوبارههمون مرد، ننبود که  حواسم  

شد. موهام رو از تو صورتم ختهی. موهام دورم رنیکرد به دامن لباس و افتادم روي زم  ر یگ  پام  

. نشه. روم رو بهش کردم  دهیزدم کنار. پام رو جمع کردم که چاقو د  

دي؟ی چته؟ چرا هلم م وونه؟ید هي  - 

جلوم بود. سرم رو بلند شی. سرم رو چرخوندم. کفش هاي مشکستادهی کنارم ا  کيی کردم  حس  

رنگ. سرم رو باالتر بردم. همون ريی . شلوار کتون کرم رنگي پاش بود و بلوز بافت شکردم  

! ن یشده بود. لعنتي بازم ا ره یچشم هاي بي روح بهم خ  

وباره زدم پشت گوشم. با انگار براش آشنا بودم. موهام رو د کرد؛   ز یکم ر   هیهاش رو   چشم  
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. نگاهش کردم  تیعصبان  

شناختي؟ ه؟یچ  - 

 از حرفم جا خورد. حالت صورتش عوض شد.

. دمیها د لمی رو از ف اتی کار ن یر ی قالبي؛ البته ش  شگر یدرازه آرا ليیزبونت خ نمینه مي ب  - 

. کنار سالن بود نینگاهش به دورب  

. اتاق تو ارشینادر ب  - 

. بلندم کرد  نیرفت و از زمهمون مرد گنده بازوم رو گ   

! ! دستم رو شکستيوونهیولم کن د  - 

. دیمن رو سمت اتاق مي کش  

د؟ی! چي از جونم مي خوا دیکن ولم  - 

داد تو اتاق و در رو بست. همون اتاقي بود که قبالً اومده بودم و نازي توش بود. پسر با هلم  

هم دستش بود که دور چيیژست مغرورش روي راحتي کنار اتاق لم داده بود. سوئ همون  

 انگشتش مي چرخوند.

 - خب! مي شنوم.

رو مي شنوي؟ چي  - 

کجاست؟ نازي  - 

. نمي دونم زيی به اون قبلي ها هم گفتم من چ دي؟یبازپرس جد  - 

. کتش. سمتم اومد ب یرو انداخت تو ج چیپوزخندي زد. از جاش بلند شد و سوئ  

! وخانم کوچول ستمیولي من مثل اون قبلي ها مهربونم ن  - 
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از  کي ی.  واری به د دمیقدر که چسب ن یا  ک؛ یتر شد. رفتم عقب. دوباره اومد نزد کینزد بهم  

واری ار کمرم روي ددستش رو هم گذاشت کن کي یهاش رو گذاشت کنار سرم و اون  دست . 

تونستم تکون بخورم. قلبم تند تند مي زد. چشم هاي بي روحش رو به چشم هام دوخته بود نمي . 

ز ینمي تونستم خوب نفس بکشم. انگار داشت تک تک رفتارم رو آنال د که حتيطوري بو نگاهش  

 مي کرد .

مي گفتي؟ خب  - 

. نمي دونم، برو کنار زيیمن... چ  - 

کوچولو؟ ديیترس  - 

دیبه زور نگه داشت نجایاگه بفهمه من رو ا ه؟یگفتم برو کنار! مي دوني بابام ک ...  - 

. ود اد شده بود و ضربان قلبم باال رفته بانگشتش رو گذاشت روي لبم. چشم هام گش  

! حرف مي زني دختر سرهنگ سازگار ادیز  - 

عوض  هیبراي چند ثان دیشد و حالت نگاهش شا  رهیلحظه به چشمم خ  ه یگشاد شد.   شتر یهام ب چشم  

. حالتش برگشت به قبل  عیشد؛ ولي سر   

دختر سرهنگ سازگار؟ م یکجا بود خب  - 

! نمي دونم. برو کنار زيیمن... چ  - 

 - چرا برم کنار؟ تو که هنوز حرفي نزدي.

! نمي دونم زي یگفتم من چ  - 

آدم  ن ی. از ارمایدفعه موهام رو تو مشتش گرفت. دردم اومده بود؛ ولي نمي خواستم جلوش کم ب هی  

. . از درد اشک تو چشمم جمع شده بوددیکش   شتر یبودم. موهام رو ب زاریاي ب   شهیبا اون چشم هاي ش  
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شون حساسه؛  هیروح ستیکنن! ن ه ی کن! خجالت نکش؛ زن ها عادت دارن گر   هینداره گر  بیع  - 

. مي کنن  ه یهمه ش گر  نیبه خاطر هم  

کنم. حرف هاش همه ش بوي  هیآدم گر نی ا  شیرو گاز گرفتم که بتونم تحمل کنم. نمي خواستم پ لبم  

. مي داد ر یتحق  

. گوشم   کیسرش رو آورد نزد  

کجاست هان؟ نازي  - 

. سرم از درد مي سوختام رو ول کرد. حرفي نزدم. موه  

اردالن گفت اي وارد شم.  گهی! مجبورم براي تو از راه دشهینم تیکنم زبون خوش حال فکر  - 

ه ینترسه حتما از   شیشونیجوني؛ ولي من باور نکردم؛ البته کسي که از اسلحه ي روي پ سخت  

اي مي ترسه! نه خوشگله؟  گهید  زايیچ  

 به سرتاپام نگاهي کرد .

! میرو امتحان کن گهی راه د ه یه ورچط  - 

بود. خودم رو  ستادهیروگرفت و من رو برد سمت تخت. پرتم کرد روي تخت. کنار تخت ا  بازوم  

. عقب دمیکش  

نه؟ ا ی گيیم  - 

 فقط نگاهش کردم .

 - باشه خودت خواستي.

بودم. خودم رو جمع کردم. پوزخند مسخره اش رو دهیحرکت بافت تنش رو درآورد. ترس  هی با  

 اعصابم بود .
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حد ن یه ي اول بلوزش رو باز کرد. چشم هام از وحشت به درشت تر تنش بود. دکم  ديیسف راهنیپ  

. دیبود. دکمه ي دومم باز کرد. از ترس دست هام مي لرز  دهیممکن رس  

... چه... غلطي... مي کني؟داري  - 

سيه؛ چون من به هرکبرات افتخار باش دی! البته با من بودن بامیکم خوش بگذرون هی  میخوا  مي  - 

سرش  يی دخترش قراره چه بال ادی! هرچند فکر نکنم جناب سرهنگ خوشش بدمیافتخار رو نم  نیا  

! نداره تيیولي خب من برام اهم اد؛ یب  

بود؛ حاال همه ي دکمه  ز ی آدم برام نفرت انگ ن یا  ز ی. همه چدیباز بود. تمام تنم از ترس مي لرز هاش  

. نقصش. حالت تهوع گرفته بودم و عرق کرده بودم. خم شد سمتمن بي و بد شیحتي ادکلن تلخ لعنت  

. نشده! مي توني حرف بزني و خودت رو نجات بدي ریهنوز هم د  - 

. نبود؛ خاليِ خالي  چي یتو چشم هاش ه  

 - برو... به جهنم!

. دیچشم هاش قرمز شد. بازوم رو گرفت و من رو سمت خودش کش هیدر عرض چند ثان  

رو براش لمشیولي نگران نباش، ف نه؛ یرو بب ت یکه فداکار ستین تز یکه دوست عز ف یح  - 

! طور  نیمي فرستم. البته براي سرهنگ هم هم  

! عوضي ولم کن وونیح  - 

مزه ي خون رو تو دهنمبه صورتم زد که حس کردم کنار لبم دوباره پاره شده. مي تونستم  ليیس  

 حس کنم.

نه؟ ا ی! حرف مي زني  دمیبار بهت فرصت م  ن یآخر  براي  - 

. سمت خودش دیدوباره من رو کش  
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 - مي شنوم.

اي به صورتم زد. از روي گهید ليیرو که تو دهنم بود تف کردم تو صورتش. دوباره س خوني  

. ن یتخت افتادم زم  

کفشم برداشتم. داشت با دستمال صورتش رو پاک  از کنار  عیتنها فرصتم بود. چاقو رو سر  نیا  

 مي کرد .

. د یها نفس مي کش وونهیبلندم کرد. مثل د  نیزم اومد سمتم و از روي  

رفتار رو بکنه! مي دونم باهات ن یکس جرئت نکرده با من ا چیغلطي کردي هان؟ تا حاال ه چه  - 

 چکار کنم!

 همون لحظه چاقو رو گذاشتم کنار پهلوش .

 - تکون نخور عوضي!

 شوکه شده بود.

چاقو رو قاً یکه زنده نموني. االن دقمي دوني من دکترم! مي دونم به کجات ضربه بزنم  حتما  - 

 همون جا گذاشتم .

و بودم که باورش شده باشه؛ چون اگه چاق  دوارمیدونم چقدر حرفم رو باور کرده بود؛ ولي ام نمي  

با  کیچاقوي کوچ ن یهم تا آخر تو پهلوش فرو مي کردم بازم احتمال مرگش کم بود. تازه با ا رو  

! نهیبود صدمه ي آن چناني ببم ک  ليیبدن قوي که داشت امکانش خ  

چه غلطي مي کني دختر احمق؟ داري  - 

. فتیخفه شو! راه ب  - 

 - با بد کسي در افتادي !
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 - گفتم خفه شو!

. دی. دست هام هنوز مي لرز ستادی نکنه. پشت در ا رم یحواسم بود که غافل گ  

. نجایا  ادیبه اون غول بگو ب  - 

! کني کارت حکم مرگ خودت رو امضا مي   نیداري با ا   - 

! ريیکاري رو که گفتم بکن و حرف مفت نزن. فکر نکنم بخواي بم  - 

ي کردم. اگه بهم شک مي کرد کارم تموم کم به پهلوش فشار دادم. از ترس داشتم سکته م هی رو  چاقو  

 بود. در رو باز کرد .

. جا صداش کن نیاز هم  - 

 دندون هاش روي هم فشار داده بود. داد زد :

 - نادر!

. د طرف اتاق. آروم از پشت در بهش گفتم وما عیمرد سر   

 - بهش بگو برگرده.

 - برگرد!

: براي چي آقا؟ نادر  

 - گفتم برگرد احمق!

 مرد برگشت .

. کم برو سمت چپ   هیم خودت  - 

 آروم حرکت کرد. نمي دونست من مي خوام چي کار کنم.

رداشتم و گرفتم اسلحه رو از پشت نادر ب  عیکنه که سر  رمیکم رفت عقب. مي خواست غافل گ هی  
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 سمتش .

 - تکون نخور.

 با صدام نادر هم سمتم برگشت.

! عقب دیهردوتون مثل بچه ي آدم بر  - 

 نادر با تعجب نگاهم مي کرد. اون هم انگار شوکه شده بود. رو کردم به نادر و گفتم :

! تو اتاق. زود باش ایدست هات رو بذار روي سرت ب  - 

 نادر هم اومد تو اتاق .

! ابونيیغول بدر رو ببند   - 

 نادر در رو بست.

. غول رو ببندش به تخت نیهي تو! ا  - 

. بود  ستادهی سرجاش ا  

باش! کري؟ زود  - 

 پوزخندي بهم زد .

رون؟یبري ب نجا یراحتي مي توني از ا نیکردي به هم فکر  - 

. . به جاي حرف زدن کاري رو که گفتم بکنرونیولي تو من رو مي بري ب ست؛ ینه راحت ن  - 

که دستت گرفتي کوچولو؟ ه یاسلحه چ دونيمي  اصالً  - 

. نتظر اردالن بود عصبي شده بودم. داشت وقت رو تلف مي کرد؛ حتماً م  

ن ی! البته من از اهیاسلحه چ دمیخفه شي و کاري رو که گفتم بکني؛ وگرنه بهت نشون م بهتره  - 

خوبه ارآموزا  . براي ککای مگنوم. ساخت آمر  357سالح کمري روجر   اد؛ یاصالً خوشم نم مدلش  
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وراخ خوشگل س ه یکنم که وسط سرت  کی قدر بلدم باهاش شل  نیبراي حرفه اي ها! مطمئن باش ا نه  

 درست کنم!

 چشم هاش گشاد شده بود .

! هیمي خواي عملي نشونت بدم اسلحه چ دمیزود باش ببندش. شا  - 

. رفت سمت نادر  تیبا عصبان  

گلوله رو تو مخت اري یرنگ بازي در بمالفه دستش رو ببند. حواسم بهت هست؛ بخواي ز با  - 

. دارم  اجیبکشم؛ ولي هنوز بهت احتمتجاوز رو  هی دلم مي خواد  لي یخالي مي کنم. البته خ  

بشنوم. دست و پا و دهن نادر رو بست. با نفرت دیمي کش تیرو که از عصبان يیتونستم نفس ها مي  

 نگاهش کردم .

. فتیدکمه هات رو ببند و راه ب  - 

. و بستبلوزش ر دکمه هاي  

! فرصت مي کشمت  نیمطمئن باش خودم تو اول  - 

به دنیبراي رس لهیمثل تو به هم مي خوره که زن ها رو وس  فيیاز امثال مردهاي کث حالم  - 

! د یهم کمتر  وونی. امثال تو از حدیخواسته تون مي دون  

. گفت  مين زيیزده بود؛ ولي چ رونیب شیشونی دندون هاش رو به هم فشار مي داد و رگ پ  

. تحملت کنم ادی چون نمي تونم ز فت؛ یراه ب  - 

روي مبل برداشتم. اسلحه رو گذاشتم رو پهلوش و کت رو انداختم روي دستم کهرو از  کتش  

. رونیب مینشه. در رو باز کردم و از اتاق رفت دهیاسلحه د  

. کردم  کیآروم سرم رو بهش نزد   
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باشه بخواي اشتباهي ادتی . گهیجاي د هیمن رو ببري   دیبا گيیاون نگهبان هاي احمقت م  به  - 

! مي کنم  کیحرف اضافه بزني شل   ایبکني   

مي زد. اسلحه رو محکم تر تو دستم گرفتم. همون رونی. قلبم داشت از دهنم بمیسالن رفت سمت  

. کسي می نگهبان تو سالن بودن. خداروشکر از اردالن خبري نبود. از جلوي نگهبانان رد شد چندتا  

نگهبان دم در بود. به  هی . میدیازش حساب مي بردن. دم در خروجي سالن رس  . انگارنمي زد حرفي   

 ما نگاهي کرد. سعي کردم نگاهش نکنم که نتونه از چشم هام بفهمه چه اضطرابي دارم .

د؟یمي ر کجا  دیببخش  - 

. گه ی جا د ه ی م یبر  دیپسر: ما با   

. بره رونیب نجای از ا دیولي آقا گفتن کسي نبا  - 

چي کار کنم هان؟ گيیبه من متي که کي هس تو  - 

... آقا؛ ولي دیببخش  - 

 - گمشو اون ور!

. دم یمرده از کنار در رفت اون ور. نفس راحتي کش  

. نتیبرو سمت ماش  - 

. ندارم نیمن ماش  - 

. بودم  دهیرو تو دستش د چیود من احمقم. سوئفکر کرده ب  

کتت  بیفکر کنم انداختي تو ج  دم؛یرو تو دستت د  چیشازده! خودم سوئ اریبازي در ن زرنگ  . - 

ست؟یمشکي مال تو ن نیاون ماش  احتماالً  

. کتش درآوردم و جلوش گرفتم  بیرو از تو ج چیم سوئ گه یبا دست د  
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نداري نه؟ نیماش  - 

رو  نیماش ریرو روي هم فشار مي داد. مي تونستم صداي استخون هاي فکش رو بشنوم. دزدگ فکش  

 زدم. سمت در شاگرد رفتم .

. ز کنو بادر ر  - 

 در رو باز کرد .

 - زود باش سوار شو.

! مردي دختره ي احمق رونیبري ب نجایاز ا  - 

. فعال که اسلحه دست منه ن؛یتو ماش نیحرف نزن بش  - 

. ه به پهلوش فشار آوردم کم با اسلح هی  

. نینشست تو ماش  

 - برو اون ور پشت فرمون.

 نگاهي بهم کرد. اسلحه رو سمتش گرفتم .

 - زود باش!

چی. منم سوار شدم. سوئدیصورتش از حرص قرمز شده بود. خودش رو به زور اون ور کش اممت  

 رو گرفتم سمتش .

 - زود باش حرکت کن.

. رو از تو دستم چنگ زد و حرکت کرد  چیسوئ  

از راه   کيی  دمیمي گرفتم. همه ش مي ترس شیقدر سرد بود من داشتم آت  نیهوا ا  نکهیبا ا جانیه از  

زد. نگهبان اومد سمتش. اسلحه رو دوباره گذاشتم روي پهلوش. کتش هنوزبوق در  يی. جلو برسه  
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. نشه دهی روي دستم بود که اسلحه د   

 - در رو باز کن.

. آقا انیقا اردالن گفتن االن مآ  - 

. ششیپ رمیمي دونم. در رو باز کن خودم دارم م  - 

. و لبخند کم جوني زدم دمیکش قيینفس عم رونیب مینگهبان در رو باز کرد. وقتي از در رفت  

هم جنازه ت برگرده دیخوشحال نباش؛ چون زودتر از اوني که فکر کني برمي گردي. شا  ادیز . - 

 البته نه؛ مي خوام خودم افتخار کشتنت رو داشته باشم .

 - خفه شو متجاوز!

نگاهم کرد. چشم هاش کاسه خون بود. دوباره برگشت و به سمت جاده نگاه کرد تیعصبان با . 

ساعت بود میبود پاره بشه. ن کیر فشار مي داد که رگ دستش نزدقد ن یهاش رو دور فرمون ا  تدس  

. می فاصله گرفته بود   الیکه از و  

 - نگه دار!

. بود و کسي تو جاده نبود کیکنار جاده نگه داشت. همه جا تار  

. شو ادهیپ  - 

. شده بود رهیاز جاش تکون نخورد و بهم خ  

! شو ادهیگفتم پ  - 

. فکردم به سق کید. شلکتي نکر بازم حر   

شو! کري؟ ادهیپ گفتم  - 

 باز هم نگاهم کرد. من هم با حرص نگاش کردم .
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! مي کنم کیدفعه شک نکن به مغزت شل نیا  - 

ادهیشد. من هم پ ادهی بود باهاش شوخي ندارم. در رو باز کرد و پ دهی کنم از حالت نگاهم فهم فکر  

 شدم .

 - برو عقب.

 چند قدم عقب رفت .

نباشه؛ تا وقتي که به تیروز راحت تو زندگ هیلحظه تا زماني که زنده م   ن یمي خورم از ا قسم  - 

و بهم التماس کني که کاري بهت نداشته باشم؛ ولي اون روز التماس هات وفتيیو پام ب دست  

. ست دهیهات بي فا هیوگر   

 پوزخندي بهش زدم و سمت در راننده رفتم. در رو باز کردم .

. ش گرفته بودم اسلحه رو سمت  

زن بهت رحم کرد و زنده ات ه یبمونه  ادت ی  شهیتونستم بکشمت؛ ولي مي ذارم بري تا هم يم  - 

زن با بازکردن دکمه هات همون قدر درد داره که  هیباشه ترسوندن  ادتی  نمی! درضمن اگذاشت  

ي یجا  هی آدم مغروري مثل تو که فکر مي کنه خداست خرد بشه. حاال تا زماني که برسي به  غرور  

باشه؛ اون قدر که دست هات داره اد یز  ليیکن درد غرور خردشده ت چقدره. فکر کنم خ فکر  

 مي لرزه!

. مشت کرد  عیدست هاش رو سر   

! متجاوز م یحاال با هم مساوي شد  - 

. د ینه، از حرص مي لرز بود و فکش از سرما دهیرنگش پر   

البته با ن؛ییپا  ا یهم از او باالها بعه دف ه ی. شهیاوني که فکر مي کني نم  شهیحرص نخور! هم  ادیز  - 
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. بده  ليیخ  نیمخ افتادن روي زم  

. شدم.گاز رو گرفتم و سمت تهران رفتم نیسوار ماش  

صورتم سر خورد  همه فشار رو نداشتم. اشکي روي ن یتحمل ا گهیسرعت مي رفتم. د  ن یشتر یب با  

. دو بود  کینگاه کردم؛ نزد  ن یبعد از اون هم قطره هاي بعدي. به ساعت ماش  

وضع نمي دونستم چي کار کنم. اگه دم خونه باشن چي؟ وقتي مي دونستن نی تر شده بودم. با ا آروم  

پسر هم بهش  ن یراحتي ولم نمي کرد. تازه ا ن یسراغم. اردالن به هم انیکي ا م حتما بازم م من  

! تر بود  که من سرش آورده بودم االن از اردالن هم زخمي  يیبال ن یاضافه شده بود. با ا  

کمکم مي کرد. اگه براي خانواده ام مشکل دیبا عمورضا، دوست بابا، حرف مي زدم؛ شا دیبا  

راحتي اسلحه دست مي گرفتن،  نیکه به هم ي یمي شدم! آدم ها وونهیمي کردن چي؟ داشتم د درست  

 آدم هاي عادي نبودند.

. لباس نمي تونستم برم خونه  نیلباسم افتادم؛ با ا  ادی  

. بود؛ ولي چه جوري مي خواستم بهش خبر بدم فتیرفتم امشب سارا ش نستاماریسمت ب  

. عجب ادکلني زده بود دیچیپ مینیبوي ادکلن تلخش توي ب دمشیکت کنار دستم نگاه کردم. پوش به  

 لعنتي!

 به اطراف نگاه کردم. شال گردني روي صندلي عقب بود.

بهتره بود. به خودم تو  چي ید؛ ولي از هموهام رو نمي پوشون  اد یداشتم و گذشتم روي سرم. ز  برش  

ودطرف صورتم کبود بود و کنار لبم پاره شده ب هیشده بود.  اهی چشمم س ر ی نگاه کردم. ز نهیآ . 

برام گشاد بود؛ ليیکردم. دکمه هاي کت رو بستم. خ ز یچشمم رو تم  ر یبودم! با دستمال ز  افتضاح   

. اشتم نگه د مارستانیبهتر بود. دم ب تیوضع ن یولي از ا  
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 - هلنا آروم باش! همه چي تموم شده.

. . من خوبم؛ من خوبمدمیکش قيینفس عم  

اومد. نمي تونستم همه ي صورتم رو ن یسمت نگهباني رفتم. نگهبان با بوق سمت ماش نیماش با  

. کمتري داشت  دیپنهان کنم و خداروشکر سمت راست صورتم کبود بود که د  

. بشه دهیتم دامن لباسم دندادم. نمي خواس نییپا  اد یرو ز شهیش  

 - سالم.

. دییسالم بفرما  - 

. تمبا دکتر سارا نمازي کار داش دیببخش  - 

 نگهبان من رو شناخت .

. تو دییبفرما د؟ییسالم خانم دکتر شما  - 

! دم در؟ عجله دارم ادیب دیزنگ بزن شهینه ممنون. م  - 

تا دمیباال کش شتر یو بت ر. کرمینگاهي بهم کرد. تعجب کرده بود که چرا خودم داخل نم نگهبان  

. نهیدامن لباسم رو نب  

. انیباشه االن زنگ مي زنم ب  - 

. از شهی زد به ش کيی ب گرفتم و کنار در پارک کردم. پاهام رو از استرس تکون مي دادم. عق دنده  

. زدم  غیترس ج  

 سارا با تعجب نگاهم مي کرد. دستم رو روي قلبم گذاشتم .

. ن ییرو دادم پا شهیش  

... نجایسالم ا  - 
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 چشم هاي سارا از تعجب درشت شده بود.

 - چي شده؟!

 - سوار شو.

. شده بود رهیسارا دور زد و اومد سوار شد. بهم خ  

... ! صورتتهیلباس چ نیسرت اومده؟ ا يیچه بال  - 

. اریسارا نمي تونم حرف بزنم، فقط برو برام لباس ب  - 

فرار کردي؟  تیچي؟ از عروس عنيی  - 

برم؟ ای مي توني ! اریلباس ب هی گفتم  - 

! ارمیاالن م شي؟یم وونهی باشه چرا د  - 

. مانتو و شلوار و مقنعه اومد هیکم بعد با    هیو  سارا رفت   

 - مرسي ممنون.

حالت خوبه؟ کمک نمي خواي؟ هلنا  - 

. ديینه ازت ممنونم. بهت زنگ مي زنم؛ فقط به کسي نگو من رو د  - 

. بتونم کمکت کنم دیاداري من رو مي ترسوني هلنا! بگو چي شده؟ ش  - 

. ول داري بهم بدهکم پ هی روزي جبران مي کنم؛ فقط اگه  ه یسارا   - 

. و دوتا اسکناس ده تومني بهم داد  بشیدست کرد تو ج  

. رو همرام دارم نیهم  - 

 - ممنون. خداحافظ.

. شد ادهیپ  نیاز ماش  ليیسارا با بي م  
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 - هلنا واقعاً کمک نمي خواي؟ نگرانتم.

. ظي زنم. خداحافنه، بهت زنگ م  - 

ي یجا  ه یم. مطمئن بودم االن اون خودش رو به که برم نمي تونست نی ماش نیاونجا دور شدم. با ا  از  

 رسونده .

رو قفل کردم و لباس هام رو عوض کردم. اسلحه  ن یکوچه که خرابه بود. درهاي ماش ه یته  رفتم  

ي کارم رو آورده بود. حتماپرت کردم تو خرابه. دوباره حرکت کردم. ساراي احمق لباس ها رو  

. آژانس نگه داشتم  هی هول شده بود وگرنه تو کمدم مانتو داشتم. دم   

رم؟ی بگ نیگوشي ندارم حاال چه جوري ماش لعنتي  - 

. شدم. خودم رو مرتب کردم و رفتم تو آژانس ادهیپ نیاز ماش  

 - سالم.

. رد. با تعجب نگام کرد نشسته بود سرش رو بلند کرد. چشمش به صورتم خو ز یمردي که پشت م  

د؟ییبفرما بله  - 

. مي خواستم نیماش هی دیببخش  - 

با صورت داغون براش مارستانی دختر با لباس ب هیبهم کرد. ساعت سه نصف شب   نگاهي  

. ودب بیعج  

د؟یمي ر  کجا  - 

 آدرس رو دادم .

. میریخانم پول رو اول مي گ دیببخش  - 

. اي که من داشتم حق داشت افهیق  نیحتماًَُ فکر کرده بود پول ندارم؛ البته با ا   



 

 
 

156 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

شه؟یم چقدر  - 

 - پونزده تومن.

. گذاشتم  ز یدرآوردم و روي م بمیپول رو از تو ج  

بعضي ها  ستیخانم آخه ن دیببخش ...  - 

 - اشکال نداره؛ من عجله دارم.

 مرد سرش رو تکون داد .

. دیرو سوار بش  دیسف نیماش دیبر   - 

. ستادم ی ا ن یاشو رفتم کنار م رونیاز آژانس اومدم ب  

و سالم کرد و سوار شد. من هم سوار  نیحالم خوب نبود. مرد قدکوتاهي اومد سمت ماش اصالً  

 شدم .

*** 

: جلوي در باشن. رو کردم به راننده و گفتم دمیضمن مي ترسنداشتم و در دی. کلمیخونه بود  ک ینزد  

زنگ بزنم ستیخوب ن  رو جا گذاشتم مامانم حالش دمیکل د؟یرو بد تونیلحظه گوش ه ی شه یم آقا  - 

. در رو باز کنه  ادیخواهرم ب  

. رو سمتم گرفت شینگاهي بهم کرد و بعد گوش نهیمرد تو آ  

. شارژ نداره ادیخانم فقط ز   - 

. کهیزنگ کوچ ه یاشکالي نداره؛ فقط   - 

 - باشه.

نیسنگ  ليیهستي رو گرفتم. چندتا زنگ خورد جواب نمي داد. لعنتي خواب هستي هم خ لیموبا  
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. د یل خرس قطبي مي خوابمث بود  

شوهرتون دعواتون شده؟ با  - 

نگاهش کردم. چشمش روي کبودي صورتم بود. چي مي تونستم بگم؟  نهیآ تو  

 - آره.

. من هم دخترم هم سن شماستدیکن ت یکه دست روي زن بلند کرده. بهتره ازش شکا ستین مرد . - 

از صبح تا شب جون بکن دختر مهه ن یبخواد دست روش بلند کنه دستش رو مي شکنم. ا دامادم  

! کنه  شیجور   نیبي ناموس ا ه یبزرگ کن بعد   

جوري غر مي زد نیتوجه به حرف هاي راننده دوباره شماره ي هستي رو گرفتم. راننده هم بدون . 

: د یچیصداي خواب آلود هستي تو گوشي پ  

 - بله؟

 - هستي دم درم در رو باز کن.

. کنه، خودت شخصاًًَ زنگ مي زني دارمیب ستین لتی خاک تو سرت! زنگ موبا ي؟یهلنا تو  - 

! رو باز کن در ایهستي ب  - 

 گوشي رو قطع کردم. راننده دم خونه نگه داشت.

نمي شد. در خونه همون موقع دهیبود و کسي د ک ی. کوچه تارادیبه کوچه بود که کسي ن حواسم  

 باز شد.

و م. خودم رو انداختم تو خونه و در رشدم. حتي از مرد خداحافظي هم نکرد  ادهیپ نیاز ماش عیسر   

 بستم .

... دنبالتهستي: چته سگ   
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. شده بود رهیبه صورتم خ  

... چي شده؟صورتت  - 

.  - بعداً

رفتم  عیتنم نبود. سمت تخت رفتم و سر  چي یمي زدم. جز همون مانتو ه خیاتاق رفتم. داشتم   سمت  

ن بود. هستي اومد تو اتاق چراغ . چراغ خواب کنار تخت هستي روشدمیپتو. از سرما مي لرز  ر یز  

 رو روشن کرد .

 - خاموشش کن.

 چراغ رو خاموش کرد. هنوز توي بهت بود .

 اومد کنارم نشست.

 - هلنا چي شده؟!

. مي زنم خیلباس بهم بدي؟ دارم  هی شهیم  - 

زده بودم که خیقدر   ن یبلوز بافت و شلوار گرم آورد و بهم داد. ا هیسمت کمد رفت و   هستي  

. باس رو بپوشم. هستي کمکم کرد. چشمش به بازوم افتاد نستم لنمي تو  

 - هلنا دست هات!

. ختیقطره اشک روي صورتم ر  هی  

! شمیم وونهی هلنا جون مامان بگو چي شده! دارم د  - 

افتادم؟ بهش بگم داشت چه   ر یدم خودم اونجا گرفتم نازي رو نجات ب نکهیبهش مي گفتم؟ ا  چي  

رو  کيی بگم  دم؟یبعد بگم اسلحه کش کيی وي  م چاقو گذاشتم رو پهل سرم مي اومد؟ بهش بگ يیبالها  

خورده  يیسرم به جا ا یشدم   وونهیول کردم؟ حتما مي گفت د ابونیرو تو ب کي یتخت بستم و  به  
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ي شد چي کار کردم مي خواستم به اون چي بگم؟ بافي مي کنم. وقتي خودم هم باورم نم الی خ دارم  

. تحت فشار بودم  ليیخ .ختی دوباره اشک روي صورتم ر  

 - هلنا خواهش مي کنم حرف بزن!

 - هستي؟

 - جانم؟

. رو بدون سالمم. نمي خوام دربارش حرف بزنم نیازم سؤال نکني؟ فقط ا  شهیم  - 

وضع اومدي خونه؛ صورتت کبوده و لبت پاره شده. روي بازوت نی چي سؤال نکن؟ با ا عنيی  - 

... ت کاري . کسي باهاهی جور ن یرد انگشته. لباست ا  

 - نه گفتم خوبم! تو جاده بهم حمله کردن از دستشون فرار کردم.

. از کجا تو ذهنم اومد. هستي با دهن باز نگاهم مي کرد  نینمي دونم ا  

... ... سرتيیبال  - 

 داد زدم .

! تم نه! تمومش کنگف  - 

چه جوري بودن؟ شون؟یدیبه بابا بگي. د  دی باشه! آروم باش! ولي با  باشه،  - 

. بود. بهت گفتم نمي خوام حرفي به کسي بزنم اونم بابا کینه تار  - 

 - ولي...

 - هستي خواهش مي کنم! مي خوام استراحت کنم.

ارم؟ینمي خواي برات ب زي یبخواب؛ چ باشه  - 

 - نه.
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دیهستي از کنارم بلند شده. چشم هام رو بستم. نبا دمی. از تکون تخت فهمدمیرو روي سرم کش پتو  

که خودم هم ته قلبم  زي یتموم شده. چ گهیتموم شده؛ کابوس د  گه یم. کابوس دفکر مي کرد  زيیچ به  

 باورش نداشتم .

*** 

. . کسي رو که کنارم بود هل دادم دمیبا تکون هاي کسي از خواب پر   

! اون ور کثافتگمشو   - 

 - هلنا... هلنا!

تخت نیی تي پا اطراف نگاه کردم. تو اتاق خودم بودم. نفس نفس مي زدم. عرق کرده بودم. هس به  

 نشسته بود و با نگراني نگاهم مي کرد .

خوبي؟ هلنا  - 

 - آره.

. مي زدي غیج دي یخواب مي د  - 

چنده؟ ساعت  - 

 - نَُُه.

شده؟ داریب مامان  - 

. کنه  دیخر  رونیآره رفت ب  - 

. . قلبم تندتند مي زددمیاز جام پر  

رفت؟ چرا رفت؟ کي  - 

. دیهلنا آروم باش! رفت خر  - 
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. رونیمي رفت ب دینبا  - 

 - چرا؟

. دمیکش غیبا سرگردوني به هستي نگاه کردم. همون موقع زنگ در رو زدن. ج  

. ه یک نمیرو جاگذاشته. من برم بب دشیمي زني؟ حتما مامانه باز کل غیچرا ج  - 

 از کنارم بلند شد. داد زدم :

 - نه!

 هستي سر جاش خشک شد.

. رم یخودم م  - 

. سکته مي کنه ندتیوضع بب نینمي خواد مامان اول صبح با ا  - 

. هیک نمیبب رمیگفتم خودم م  - 

نگاه کردم. مامان فونیکنار هستي رد شدم و سمت حال رفتم. قلبم تندتند مي زد. با ترس به آ  از  

به  نه یرفتم. چند مشت آب به صورتم زدم. تو آ  يیسمت دستشو عی. در رو باز کردم و سربود  

 خودم نگاه کردم .

اومدم يی ستشو ال به مامان چي مي گفتم؟ از درتم بدتر شده بود. حاداغون بود. کبودي صو صورتم  

. رون یب  

 هستي با مامان داشت تو آشپزخونه حرف مي زد .

. شروع کردم به کرم زدن. با صدايامیوضع درب ن یکم کرم مي زدم تا از ا هی  دیاتاق رفتم. با سمت  

و نبودي. چرا خودت روترس قدر نی کرم از دستم افتاد. آروم باش هلنا! تو که ا  میگوش زنگ   

کنن؛  دا یازم پ  زيی رو نبرده بودم که نتونن چ لمیاز وسا  چيیه روزیرفتم. د  فمیسمت ک باختي؟  
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. رو درباره ي من مي دونست  زیهرچند اون لعنتي همه چ  

رو درآوردم و به شماره ي روش نگاه کردم؛ شماره ناشناس میقطع شد. گوش  میزنگ گوش صداي  

 بود.

زنگ خورد. با ترس عالمت سبز رو  میسپهر بود. دوباره همون موقع گوش دیاه؟ شبود کي  عنيی  

 لمس کردم .

 - بله؟

و نمیراحت بش گه یکردي همه چي تموم شده موش کوچولو؟ گفتي فرار کردم االن مي تونم د  فکر  - 

بخندم؟ ششونیر به  

 صداي بمش هنوز تو گوشم بود.

. دمیکه نفهمه ترس بزنمحرف زده بود. سعي کردم جوري  خیدست هام   

کي هستي؟ تو  - 

! خودتم بترسي  هی کنارتم؛ جوري که از سا هیلحظه هر ثان نیکابوست! از هم  - 

زن  هیاز تو هم نمي ترسم! درضمن فکر کردي که چه جوري از  گم؛ یم سیهمه چي رو به پل من  - 

سردت نشد که؟  ي؟ی جا  ه یبه  ديیدست خوردي؛ چند ساعت راه رفتي تا رس رو  

. د یچیتو گوشي مي پ شینفس هاي عصب ايصد  

ست؛ ی ن زيیات نمي ذارم! البته راحتم ازت نمي گذرم. راستي مواظب خواهرت باش! بد چ زنده  - 

بگو براي همه ي اعضاي خانواده ات مراقب بذاره. درضمن مامانت  سینادر رو گرفته. به پل چشم  

د؟ ی و اون سر صبح بره خر دیباشتو و اون خواهرت تو خونه   ستیکرده بود! زشت ن دیخر  ادیز  

. تا خونه  ارهیرو ب لشیالبته کمکش کردم تا وسا  
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 - آشغال کثافت! به خانواده م کاري نداشته باش!

ي! بهت گفتم با من بازي کردن مساوي با مرگه؛ البته مرگ همراه باآخ! چه خانم دکتر بي ادب آخ  - 

اومدنت ایکه از به دن دمیي عذابت م! اگه اردالنم ازت بگذره من ازت نمي گذرم. جورعذاب  

! بشي مونیپش  

 - من نمي دونم نازي کجاست لعنتي!

. من و توئه نیاالن موضوع ب ست؛ یفقط موضوع نازي ن گه یاالن د  - 

. همون موقع گلوله رو تو مغزت خالي مي کردم دیجهنم عوضي! با برو به  - 

ولي تو گوش نکردي. حاال  ه؛یت چاشتباه کردي! بهت گفتم عاقبت کار  ليی اشتباه کردي؛ خ آره  - 

. تاوان بدي دیبا  

! نمي ترسم؛ برو به درک دهاتیمن از تو و تهد  - 

هرچند  اد؛یقدر خوشم م  ف یاهل مبارزه اي! من از حر نکه یا اد؟یخوشم م زت یدوني از چه چ مي  - 

ادیشم ممي مونن؛ ولي نمي دونم چرا از بازي با تو خو چه یزني و زن ها هم برام مثل باز هی تو . 

. نم یدوست دارم لحظه به لحظه له شدنت رو بب  

ندمشویرو قطع کردم. کنار تخت نشستم. دست هام رو تو موهام فرو بردم و محکم کش گوشي . 

! رواني بود  ض یمر  ه یآدم   نیخودم رو نجات مي دادم؟ ا   دیلعنتي! لعنتي! چه جوري با  

*** 

رگشت از جبور شدم بهش بگم موقع ب کلي ناراحت شد. من هم م  دیمامان صورتم رو د وقتي  

چقدر نگرانم شده بود. نمي دونستم چي کار کنم؛ نمي تونستم به  چارهیتصادف کردم. ب عروسي  

. به عمورضا زنگ زدم. بهش گفتم تو جاده بهم حملهرونیبگم از خونه نرن بو مامان  هستي  
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ارنیسر خانواده ام م يیالمي کنن که ب  دیو من از دستشون فرار کردم. بعد هم همه ش تهد کردن . 

گفت نگران نباشم؛ ولي معلوم بود که حرف هام رو باور نکرده. کلي ازش خواهش  عمورضا  

ا نزنه. اون هم قبول کرد و گفت فعالًًَ چند روزي کسي رو مي ذاره که و گفتم حرفي به باب کردم   

 ازم مراقبت کنه .

*** 

. از شهینم دهیکم کرم د  هیم کم رنگ شده و با سه شنبه ست. بابا صبح برگشته. کبودي صورت امروز  

د یع التیهفته مرخصي گرفتم و بعدش هم تعط کیاون لعنتي بهم زنگ نزد.   گه یشب د اون  

. رون ی. نمي خوام از خونه برم بشهیم  

از  دی. نه خبري از اردالنه، نه از اون پسر. شا دهیعکس العملي نشون نم چیمي کنم که چرا ه تعجب  

کاري مي کنه. از   هیاهل جازدن نبود. حتماًًَ داره   دمیولي نه، اون آدمي که من د  ده؛ یترس سیپل  

لي ی. هستي خنمینمي دونستم مي خواد چي کار کنه کالفه بودم. از اون شب همه ش کابوس مي ب نکه یا  

. دکتر برم  شیپ  دیبا گهینگرانمه و م  

هم شده   نایا تیموقع نی . تو امیتا براي محضر فردا هماهنگ کن نجایا  انیدارن م نایعمو ا  امشب  

مواظب همه باشم. کاش فقط با خودم سردرگمم، نمي تونم هم زمان  جم، یقوز باال قوز. گ بودن  

 طرف بودن.

خاموشه. دلم شور  شیولي گوش رم؛ یساعت نگاه مي کنم؛ هشت شده. شماره ي هستي رو مي گ به  

زدن هستن. محمد با اون لبخنداومدن. بابا با عمو و محمد مشغول حرف  نایزنه! عمو ا مي  

که بخوام حتي بهش فکر کنم. محمد ستمیاش برام خط و نشون مي کشه. اصال تو حالي ن مسخره  

. رم یکه بخوام بهش فکر کنم. سمت آشپزخونه م  ستیاي ن نهیگز   نیحتي آخر  
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ادیم تیننمي کرد. بابا با عصبا  ر ی قدر د ن ی وقت ا چیحواسم به ساعته. ساعت نُه شده. هستي ه تمام  

 تو آشپزخونه .

م؟یمعلومه کجاست مر هستي  - 

 مامان با نگراني به بابا نگاه مي کنه .

 - نمي دونم.

دیکني که نمي دونه نبا تیبچه ترب ستيیبلد ن ستي؟ینمي دوني پس کي مي دونه؟ مگه مادرش ن تو  - 

. باشه  رونیوقت شب ب نیتا ا  

. مبهش زنگ مي زن مهمون ها االن شیا شما عصبي نشو! برو پآق  نیحس  - 

خونه نباشه  گهی د قهی. بهش زنگ بزن بگو تا پنج دقدیخراب کاري کن  تونیکی  دیهر دفعه با شماها  - 

 حسابش با خودشه .

 - باشه شما برو. چشم زنگ مي زنم.

. رفت  رونیاز آشپزخونه ب تیبابا با عصبان  

. کجاست   نیهستي زنگ بزن ببمامان: هلنا مادر برو به   

مامان رو نگران کنم و بهش بگم گوشي هستي ادی. دلم نمرمیو سمت اتاق م دمیرو تکون م سرم  

 خاموشه.

لش یعمو نگاهي بهم مي کنه و پشت چشمي برام نازک مي کنه. من هم لبخند احمقانه اي تحو زن  

. خاموشه گه یباز هم م رم؛ی. دوباره شماره ي هستي رو مي گدمیم  

. دایسرش ب يی چي کار کنم؟ نکنه بال ایخدا  - 

دم یجواب م  عیزنگ مي خوره؛ سر میگوش  
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 - بله؟

 - هلناخانم؟

شما؟ بله  - 

. ن حرف بزنمباهاتو دیبا  - 

د؟یکي هست شما  - 

. آدرس نی به ا ایاگه خانواده ات برات مهمن فردا ب  - 

د؟یشما کي هست گفتم  - 

. خودت مي فهمي دیایب  - 

. امینم ي یمن جا  - 

. ندارم. من ارسالنم تینترس کار  - 

ه؟یک  گهید ارسالن  - 

! ... چاقوادته؟یانباري   - 

 همون مرد بود که چاقو رو بهم داده بود .

. دیپشت تلفن بگ دیاگه کاري دار  د؟یچي مي خوا  - 

. پشت تلفن حرف بزنم  شهینم  - 

. نرفته برادرت باهام چي کار کرد ادمی من هم اون قدر احمق نشدم که بهتون اعتماد کنم. هنوز   - 

. مبهت نمي زن بيیمن آس  - 

 پوزخندي زدم .

! دیبهم زنگ نزن گهید  - 
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رفتن  نیداستان باعث از ب نیبه نفعته! حاال خودت مي دوني؛ اگه مي خواي ا  ن یدخترجون! ا نیبب  - 

. وگرنه خود داني  ا؛ یخانواده ات نشه ب  

. گمیکه خودم م ام یم يیجا  ام؛ینم دیکه شما بگ ي یمن جا  - 

چي؟ اي یب سیبهت اعتماد کنم؟ اگه با پل دیبا چرا  - 

ام؟یبهتون اعتماد کنم و ب دیچرا با من  - 

. کم ساکت شد هی  

 - اي،یب سی اگه با پل ا یکنه  بتی. درضمن کسي تعقایکافي شاپه؛ فقط تنها ب ه یآدرس.  نیبه ا  ایب باشه

 همه چي رو فراموش مي کنم و خودت مي دوني با خانواده ات.

باالي شهر. حداقل تو خونه نبود. با بایتقر آدرس بود. ه یرو قطع کرد. اس ام اسي اومد؛  گوشي  

 صداي زنگ در با سرعت سمت در رفتم. حتماً هستي بود .

بود سکته کنم. دکمه هاي مانتوش کنده شده  کیهستي تو اون وضع نزد دنیرو باز کردم. با د در  

 بود.

. شده بود دهیزانوي شلوارش پاره شده بود و کنار گونه ش خراش  

... شده؟چي  - 

. رو بدزده؛ ولي من نذاشتم فمیي خواست کوري موتم هی  - 

 لنگون لنگون تو خونه اومد.

 مامان اومد جلوي در و زد تو صورتش .

 مامان: خدا مرگم بده چي شده؟ !

. هم اومدن. بابا با تعجب به هستي نگاه مي کرد  هیمامان بق غیاز ج  



 

 
 

168 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 بابا: چي شده؟!

 هستي همون حرف ها رو به بابا زد .

د؟شکلي بوبود؟ چه  کجا  - 

. . دونفر بودن و کاله کاسکت سرشون بوددمشونیدم دانشگاه. ند  - 

. رفت  شیبابا سمت گوش  

. شکسته  تیجا  دیشا  مارستان؛ یب میمامان: مادر بر   

. کم از معلوماتش استفاده کنه  هیبذار   نجاست؛ یجون دکتر ا   میزن عمو: مر   

تا لباسش رو  م یسمت اتاق رفتکردم و مسخره ام مي کرد؛ ولي برام مهم نبود. به هستي کمک  داشت  

 عوض کنه .

خوبه؟ حالت  - 

. کم استخون هام درد مي کنه هیآره   - 

رو بهش ندادي؟ فیاحمق چرا ک آخه  - 

 - تو خودت بودي مي دادي؟ بعدم تمام جزوه هام توش بود !

! اي بخدا وونهید  - 

. شده بود دهیبه پاهاش نگاه کردم. از برخورد با آسفالت خراش  

. در نرفته  تیشدن روي آسفالت کوفته شده. خداروشکر جا  دهینشده؛ تنتم فقط به خاطر کش زيیچ  - 

دکترجون! چقدر بدم خدمتت؟ ممنون  - 

 - برو گمشو بابا!

. مهمون ها شی برم پ ومدهیصورتم رو بشورم تا بابا صداش در ن رمیمن م  - 
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. رفت  رونیهستي از اتاق ب  

همون مرد باشه اسمش چي  دیه ي ناشناس بود. شاشمار . باز دمیاز جام پر  میصداي زنگ گوش با  

 بود... ارسالن.

 گوشي رو برمي دارم .

 - بله؟

باالخره اومد خونه؟ خواهرت   - 

 بازم همون صداي بم.

تو بود آره؟ کار  - 

. بچه ها زحمتش رودمیشي رو خودم انجام نمو بي ارز کيیکوچ نی نه! من کارهاي به ا من؟  - 

 مي کشن .

. منفجر مي شدم تیبانداشتم از عص  

... بازکردن دکمه هات و ه؛ یکارهاي بزرگت رو هم مي دونم چ  - 

. دفعه تو گوشي داد زد  هی  

بشي؟ فکر کردي با م یي عوضي خودم آدمت مي کنم! تا کي مي خواي تو سوراخ موشت قا دختره  - 

خوام مي تونمکه من اگه ب ديیاحمق مي توني از خودت و خانواده ات محافظت کني؟ دسرباز  چندتا  

... . بعدشمشهیاز اعضاي بدنش داغون م کي ی  گهی نمونه بود؛ دفعه د هی هرکاري بکنم. امروز فقط   

مي خواي کثافت؟ چي  - 

مجبورم خواهرت رو ا ی شمی پ ايیخودت با زبون خوش م  ایتاوان بدي.   دیرو! با خودت  - 

. ست یکنم. براي دست گرمي بد ن ن یگز یجا  
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 - خفه شو آشغال عوضي!

چي کار کنم؟ عصبي تو اتاق راه مي رفتم. مامان داشت  ای. خدادیچی بوق اشغال تو گوشي پ يصدا  

. رفتم رونیصدام مي زد. از اتاق ب  

رو ازش  فش یمي گفت که نذاشته بود ک شیکار نی ر یها زودتر برن. هستي داشت از ش نی ا کاش  

 بدزدن .

ذاشتن. تا آخر خواستن زنده ش نميو اون ها اگه مي  هیچ  تیي من نمي دونست واقع چارهیب خواهر  

از دیچینبود. با دردي که تو پهلوم پ  هیهمه ش تو فکر بودم و اصالً حواسم به حرف هاي بق شب  

. اومدم. هستي با آرنجش به پهلوم زده بود. برگشتم سمتش رونیر بفک  

ونه؟ی د هیچ  - 

داد. عمو عصبي بهم  اي رو نشون داد. برگشتم سمتي که داشت نشون مي  گهی ابروهاش سمت د با  

. شده بود رهیخ  

 - بله؟

چي گفتم؟  ديی: نشنعمو  

 الکي گفتم .

! دمیچرا... چرا شن  - 

. شیدنبال هلنا برن آزما ادیداداش فردا محمد م ست؛ یخب پس مشکلي ن  - 

 بابا: باشه داداش .

تو  چي شده؛   دمیطور. خداحافظي کردن و رفتن. اصال نفهم نیبلند شد. زن عمو و محمد هم هم عمو  

ضه؟ یچي؟ مگه محمد مر   شیبودم. آزما شوک  
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: هلنا قبول کردي؟ هستي  

رو؟ چي  - 

چي رو؟ حالت خوبه؟ حواست گيیون تازه مخ  شیکجاست؟ فردا مي خواي بري آزما حواست  - 

 کجاست؟

خون چي؟ شیآزما  - 

براي ازدواج شیتو سرت! پس به عمو چي گفتي حواسم به حرفاتون بود؟ آزما خاک  - 

 احمق جون !

! ازدواج؟چي؟  - 

ایزن بود  ليیل گه یتازه م نیبعد ا  گم یساعت دارم براش داستان م هیبابا خل! من رو بگو   برو  - 

 مرد!

. ستي سمت اتاق رفت. مامان هم تو آشپزخونه بود ه  

اومد تو خونه و به نظر راضي مي اومد. سمت اتاقش رفت. تازه به خودم اومدم و طرف اتاق  بابا  

. دم بابا رفتم و در ز  

: بله؟بابا  

. مي گشت  زيی چ هی دنبال  زشیدر رو باز کردم و داخل رفتم. بابا داشت تو کشوي م  

 - بابا؟

 سرش رو بلند کرد و نگاهي بهم انداخت.

 - بله؟

. کم رفتم جلوتر. به خودم جرئت دادم و شروع کردم به حرف زدن  هی  
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 - بابا من نمي خوام ازدواج کنم !

 حالت صورتش عوض شد.

گفتي؟ چي  - 

. شمیگفتم... من زن محمد نم  - 

 عصبي شده بود و رنگ صورتش قرمز شد.

. بدي شیدنبالت بري آزما  ادیتو غلط مي کني! برو بخواب و حرف الکي نزن! صبح محمد م  - 

 - ولي من با اون ازدواج نمي کنم.

. اومد سمتم تیبابا با عصبان  

! ز ی گفتم برو بخواب هلنا! اعصابم رو به هم نر   - 

! زدواج نمي کنم محمد امن با   - 

لي یه به صورتم زد ساکت شدم. دستم رو روي صورتم گذاشتم. باورم نمي شد بابا بهم سک ليیس با  

 زده .

 با بهت نگاهش کردم و لبخند تلخي زدم .

وقت به چشم چیکمتر بود؟ ه ليیس ن یتا حاال رفتارتون از درد ا  دیاشکال نداره! فکر مي کن  دیبزن  - 

سطه طرف برادرت و اون برادرزاده ات روو میالنم که پاي زندگکردي؛ حتي ابهم نگاه ن دخترت  

وقت به خاطر چ یوقت نمي بخشمت بابا؛ ه چی! هتهیموجود بي خاص ه یکه خودتم مي دوني   گرفتي   

! که باهام داشتي نمي بخشمت ي یرفتارها  

با  رگردوندم و. روم رو ب ادیب نییتو چشمم جمع شده بود؛ ولي اجازه ندادم از چشمم پا  اشک  

. . خودم رو روي تخت انداختم رونیدم بسرعت از اتاق اوم  
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 هستي: هلنا !

. نگو بخواب چيیه  - 

ها حرفم رو مي زدم و  نیزودتر از ا  دی . خودم مقصر بودم؛ با دیکم بعد خواب هیساکت شد و   هستي  

اگه برخالف رو خراب کنن؛ حتي  میبهشون اجازه نمي دادم زندگ گهی بکشه. د  نجایذاشتم به ا نمي  

. بابا بود لیم  

*** 

بودم؛ همه ش کابوس دهیهفت بود که زنگ در رو زدن. تا صبح خوب نخواب کینزد ساعت  

اي اون مرد مرموز جلوي چشمم بود. از جام بلند شدم. هستي خواب بود. از اتاق   شهیهاي ش چشم  

. زد  نيیلبخند غمگ دنمیبود و با د  ستادهیرفتم. مامان توي حال ا رونیب  

 - مادر محمد اومده دنبالت.

. رفتم  يیسرم رو تکون دادم و سمت دستشو  

*** 

نگاه کردم. انگار داشتم مي رفتم مراسم ختم. رنگم  میو شال مشک میپالتوي مشکي و شلوار مشک به  

. رفتم  رونیرو برداشتم و ب فمیرژ کم رنگ زدم و ک ه یبود.  دهیپر   

 مامان با تعجب نگاهم کرد .

! قربونت برم؟ شگون نداره  ديیپوش ه یچ نیا  - 

. شهی م رمیخوبه؛ من برم د  نیهم  - 

و به اطراف نگاه کردم. حتما اون مرد برام مراقب رونیحرفي نزد. از خونه رفتم ب گه ید مامان  

که محمد توش بود نگاه کردم. حتما  ي یمدل باال نیرو مي تونستم حس کنم. به ماش ن یبود؛ ا گذاشته  
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. جلو سوار شدم  رفتم بود. دهیباباجونش براش خر  

الل شدي؟ ای رو خوردي  سالمت  - 

 پوزخندي زدم .

 - الزم ندونستم بهت سالم کنم.

 محمد با حرص نگاهي بهم کرد و دستش رو دور فرمون فشار داد و حرکت کرد .

! هات چي کار کنممي دونم با ني؛ یجواب همه ي کارهات رو مي ب  - 

. خواست بکن؛ البته اگه بتوني  ي هرکار دلت! اگه تونستاریبه خودت فشار ن  خودیباشه! ب  - 

حرفي  شگاهیتا آزما گهی قدر بهش بي تفاوت بودم داشت از حرص منفجر مي شد. د ن یمن ا نکهیا از  

ردم دستي رويشدم. همه ي حواسم به اطراف بود. حس ک ادهینگه داشت و پ شگاهی . دم آزمانزدم  

 پشتم گذاشته شد.

. حمد دستش رو روي پشتم گذاشته بود شتم. مو برگ  دمیخودم رو عقب کش عیسر   

وونه؟یچه غلطي مي کني د  داري  - 

! قدر املي! نگو که تا حاال کسي بهت دست نزده نینمي دونستم ا  - 

مي گرفتم. انگار نه انگار مثالً مي خواست باهام  شیحرفش باز مونده بود. داشتم آت  نیاز ا  دهنم  

. حرف ها نزنه نی اش از ا ندهیآ نداشت که به زن  رتی کم غ ه یازدواج کنه و   

زم؟ی ناراحت شدي عز  هیچ  - 

نه؟ ای  شيیم خفه  - 

! شهی هنوز کسي بهش دست نزده که باورم نم افهیق  نیدختر با ا  ه ی دوره زمونه  نی نگو که تو ا  - 

. ها بهم دست زدن؛ ولي از دست زدن تو حالم به هم مي خوره ليیچرا اتفاقاً خ  - 
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 صورتش قرمز شد.

 - دختره ي ...

جوابت رو  گهی جور د ه یحرف بزني  گه یکلمه د ک یبهتره خفه شي؛ ولي خودت نخواستي!  گفتم  - 

. ادیکه مطمئنم خوشت نم دمیم  

کم بعد وارد شد و هیاز صندلي ها نشستم. محمد   کيی رفتم. روي  شگاهیتوجه بهش سمت آزما بدون  

بود. محمد اومد کنارم وغ شل شگاهی مي رفتم. آزما نجا یسر فرصت از ا  دیرفت. با  رشیپذ سمت  

. . از جام بلند شدمدیمي کوب نیچون مدام پاش رو به زم ه؛ینشست. معلوم بود عصب  

: کجا؟محمد  

. ایاگه مي خواي تو هم ب ي؛ یتشودس رمیم  - 

. قدر با خودت حرف بزن تا خسته بشي  نیمي گفت. ا راهیلب داشت بدوب ر یروش رو برگردوند. ز  

م سرم کردم و موهام رو دادم تو شالم. آروم از و که آورده بود رفتم. چادري ر يیدستشو سمت  

سمت در خروجي عیطرف نبود. سر  نی. خداروشکر محمد حواسش به ا رونیاومدم ب  يیدستشو  

و دعا مي کردم کسي  رونیاومدم ب شگاهیعادي از آزما  ليیروم رو گرفتم. خ شتر ی. جلوي در برفتم  

. چندباريدمیمي دو گه یکردم. حاال د  شتریبعد سرعتم رو بکم که آروم رفتم و  هی رو نشناسه.  من  

بود سر بخورم؛ ولي به راهم ادامه دادم. وقتي نیکه روي زم يی بود به خاطر برف ها کینزد  

و سوار تاکسي شدم. رفتم به آدرسي  فمیچادر رو انداختم تو ک  اد،یمطمئن شدم کسي دنبالم نم باًًَیتقر   

. ه بود که ارسالن برام اس ام اس کرد  

*** 

ود. نمي خواستم به ب 10:30باهاش قرار داشتم و االن ساعت  ??. ساعت ستادمی کافي شاپ ا  جلوي  
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و داخل رفتم. کسي تو کافي شاپ نبود. ترس برم داشته بود؛ اگه نقشه  دم یفکر کنم. نفسي کش  زيیچ  

 بود چي؟ مردي که پشت صندوق بود سرش رو بلند کرد .

. لهیخانم تعط  - 

. قرار داشتم  اجنیولي من ا  - 

 پسر پوزخندي زد .

! خانم  گهی جاي د ه یقرارت رو ببر   - 

 جدي بهش نگاه کردم .

 - من با ارسالن کار دارم.

عسلي  ي یهاي پسره گرد شد و از پشت صندوق سمتم اومد. چهره ي مردونه اي داشت. چشم ها چشم  

. بود  ک یکوچ اديی مرد ز هی با پوستي گندمي. به نظرم لب هاش براي  ز یر  

با آقاارسالن قرار داري؟ تو  - 

 ابروهام رفت باال .

ه؟یمشکل آره؛   - 

 - نه؛ ولي فکر نمي کردم ...

نه؟ ا یآقا من کار دارم. ارسالن هست  نیبب  - 

 هنوز متعجب نگاهم مي کرد .

 - آره برو باال.

فتهیفاقي ببشم؛ اگه بخواد ات م یولي بعدش گفتم تا کي مي خوام قا دم؛ ی پله ها باال رفتم. اولش ترس از  

مردي که تنها نشسته بود سرش رو بلند تا تهش برم. با صداي پام د یپس با  اد؟یکاري ازم برم چه  
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. که نشسته بود رفتم  زيیکرد؛ همون مردي بود که اون شب کنار اردالن بود. سمت م  

 - سالم.

. کردي  ری. دنیسالم. بش  - 

فعل مفرد استفاده مي کرد. نگاهي بهشخودموني بود؛ انگار من رو سال ها مي شناسه که از  چقدر  

مي زد. چشم هاي قهوه اي داشت با پوست   ديیکه به سف شيی ا ته رجوگندمي داشت ب ي ی. موهاکردم  

. داشتم؛ ولي نمي دونم چه حسي بود دنشیحس خاص با د  هیگندمي. صورتش معمولي بود.   

. امینتونستم زودتر ب  - 

مي خوري؟ چي  - 

. زود برگردم  دیبا د؟یرو بزن  زودتر حرفتون شهی. مچيیه  - 

! اوشی. سمیبخور بعد حرف مي زن زيیچ  ه ی ده؛ ی. رنگت پرشهینم ر ید  - 

 همون پسر اومد باال .

آقا؟ بله  - 

با دوتا قهوه. مي خوري که؟ کیک دوتا  - 

. رفت  ن یینگاهش به من بود. سرم رو تکون دادم. پسر پا  

نکرد؟ بتیکسي که تعق خب  - 

. کردچرا؛ ولي فکر کنم گمم    - 

مینیوه باال اومد. بوي قهوه تو بو قه  کیکردم لبخندي روي لبش اومد. همون موقع پسر با ک حس  

. . گشنه م شده بود دیچیپ  

 - بخور.
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. رو توي دهنم گذاشتم کیکم از ک هی  

راه حل منه؛ مي توني ن یکه االن مي خوام بهت بزنم ممکنه ناراحتت کنه؛ ولي ا ي یحرف ها  نیا  - 

مي تونم بهتکه من  ه یتنها کمک نی. اهیل نکني. اون وقت خودت مي دوني و بقبوق  ای کني   قبول  

 بکنم .

ست؟یمگه اردالن شاهي برادرتون ن د؟یبهم کمک کن دیمي خوا چرا  - 

ولي راه ما سال هاست از هم جدا شده. هرچند نمي تونم به طور کلي خودم رو ازش جدا چرا؛   - 

 کنم.

د؟یراه حلتون رو بگ شهیم خب  - 

. من و اردالن و آراد. اردالنمیاز گذشته ام برات بگم. ما سه تا برادر بود يی زهای چ هی  دیبا اول  - 

شرکت بازرگاني داشت که آراد و اردالن هیتر. پدرم   ک یهمه بزرگ تر بود و آراد از همه کوچ از  

نیر همعالقه اي به کار پدرم نداشتم؛ به خاط  چیکار مي کردند؛ ولي من از همون اول ه توش  

گرفتم و رفتم خارج و اونجا مهندسي عمران خوندم. بعدش هم ازدواج کردم. چند فاصله  ازشون  

. پسرم اون زمانرانی از همسرم برگشتم ا يیبعد به خاطر بعضي مشکالت خانوادگي و جدا  سال  

بزرگش کنم. از آراد خواستم کمکم کنه يیبرام سخت بود بخوام به تنها  ليیداشت. خ چهارسال  . 

بود؛ ولي تمام شرکت دستش بود. آراد از  ک یبچه ي کوچ نکهیت شده بود. با ا همه کاره ي شرک آراد  

هم از هردومون زرنگ تر بود. ولي اردالن نمي تونست قبول کنه که آراد که ازش  اول  

که  لیباهاش مشکل داشت. اون اوا شهیهم ن یتره بشه همه کاره ي شرکت؛ به خاطر هم کیکوچ  

بودم. مي خواستم برم همون شرکتي که پدرم داشت و من همکار براي خودم  هی ل دنبا  برگشتم،  

ه یولي   ه؛ ی چ لشیجوري من رو منصرف مي کرد. نمي دونستم دل  هیبشم؛ ولي آراد هردفعه  مشغول  
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مشکالت بشم. منظورش ر ی اصرار کردم، گفت که نمي خواد من هم مثل خودش درگ ليیکه خ روز  

صرار کردم که گفت نمي خواد منم مثل خودش آلوده ي خالف بشمبهش ا قدر   نیو ا دمینفهم رو . 

بازي شده و نیپدرم واقعاً چي کار مي کرده. آراد مي گفت اون وارد ا   دمیاون زمان بود که فهم تازه  

کنم. اول باورم نمي شد که خانواده ام  ر ی خودم رو درگ دیتونه خودش رو نجات بده؛ ولي من نبا نمي  

. کم کم ازشون فاصله گرفتم؛ ولي خب من گهیآراد راست م دمیفهم قیي با تحقن؛ ولمي کنکار  چي  

شاهي بودم و ناخودآگاه نمي تونستم خودم رو کالً ازشون جدا کنم. چند ماهي گذشت که حس  هی هم  

شمیروز اومد پ هی عذابش مي داد.  زيیچ ه یکردم آراد عوض شده؛ رفتارش و نگاهاش. انگار  مي  

زندگي  هیبره و نمي خواد کسي خبردار بشه. گفت مي خواد  رانیاز ا  شه یاي هماد بر مي خو گفت  و  

جوري شده؛ ولي براش خوشحال بودم   نی دفعه ا هیبسازه؛ به دور از خالف. نمي دونستم چرا   دیجد  

شهیولي نمي دونستم با رفتن آراد طوفان به پا م ده؛ یمنجالب نجات م نیداره خودش رو از ا  که . 

. بابا سکته کرد و مرد. اردالن، آراد رو مسبب مرگ باباختیت، همه چي به هم رد رفآرا وقتي  

شد. حالا  د یمدت ناپد هیش رو هم از قبل داشت. بعد اون اردالن   نهیدونست؛ مخصوصاًًَ که ک  مي  

شرکت و کلي بدهي و کلي خالف کار که فقط پولشون رو مي خواستن هی تنها مونده بودم با  من . 

ا ی میجنساشون رو پس بد ا ی  دیمي کردن و مي گفتن با دمیونستم چي کار کنم. هرشب تهدي دنم اقعاًو  

نگران پسرم  شتر یرو. تو کار قاچاق کسي باهات شوخي نداره. من به خاطر خودم نه، ب پولشون  

ربطي به اون ها نداشتم؛ فقط چون  چی کس باور نمي کرد من ه چینرسه. ه  بيیکه بهش آس بودم  

حساب مي کردم. اوضاع روز به روز بدتر مي شد و من و ه یباهاشون تسو دیدم با ي بوشاه سالنار  

بابا اومد سراغم و گفت نگران نباشم؛ چون من  لیوک نکهی. تا امیوقت ها تو خونه بود شتر یب پسرم   

بزنه. مي گفت سازمان بيیاز اعضاي خانواده ي شاهي هستم کسي جرئت نداره به من آس  کيی  
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ا یبود که کسي حق نداره به افراد سازمان  نیا  نیاز اون قوان کيی داره و   نيیانخودش قو براي  

کمتر شده بود مینگران نیبزنه. به خاطر هم بیبا سازمان در ارتباط هستن آس میکه مستق ي یکسا . 

مي کردم با وعده تا اومدن اردالن نگهشون دارم. باالخره چند وقت بعد اردالن برگشت سعي . 

دفعه معامله هاي  ن یکنه. دوباره شروع کرد به کار؛ ولي ا  ع رو درستکرد اوضا سعي  

تري انجام مي داد. هرچي بهش مي گفتم که تمومش کنه و وقتي پول همه ي طلب کارها رو بزرگ  

نمي کرد. درعرض چند ماه اردالن همه ي بدهي ها رو داد و همه چي برگشت  بکشه کنار قبول داد  

اش کرده بود وونهید  اديیشده بود و پول ز ص یاردالن حر  از قبل. هم بهتر دیحالت اول؛ شا  به . 

ولي نمي شد کالً رم؛یگرفتم ازش فاصله بگ میتصم ده،یاون به حرفم گوش نم دمیهم وقتي د  من  

کم ازش دور بمونم. چند هی. به خاطر حفاظت خودم و پسرم مجبور شدم فقط  رمیفاصله بگ ازش  

سال بعد خبر دادن  کی نکه ینبود. تا ا  رفته بودم از آراد هم خبريبود که از اردالن فاصله گ وقتي  

همراحتي تنهام گذاشته باشه. آراد هرکاري  نیتصادف مرده. باور نمي کردم آراد به هم هیتو   آراد  

. از اون به بعد تنهاتر از دیجنگ شهینم ریکرده بود براي من برادر خوبي بود؛ ولي خب با تقد که  

دختر به اسم  ه یبا تارا آشنا شدم. باهاش ازدواج کردم و چندسال بعد صاحب  نکهیشدم تا ا قبل  

ولي باز هم زندگي بهم روي خوش نشون نداد و تارا هم چندسال بعد وقتي عسل م؛ یشد عسل  

. فوت کرد  ماريیپنج ساله بود، به خاطر ب  

به فنجون قهوه  آوردن گذشته براش عذاب آور بود. چشمش  ادیساکت شده بود؛ انگار به  ارسالن  

بود  ليیداستان تخ  هی؛ مثل  که بهم زده بود برام سخت بود ي ینبود. باور حرف ها نجای. انگار ابود  

. اتفاق افتاده   تیکه تو واقع  

. گذشت که ارسالن سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد  قهیچند دق  
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. نيمي گفتم تا بدو دیقسمت از گذشته م بود که با   هیکه بهت گفتم   يیها  نیا  - 

چه ربطي به من داره؟ دی که گفت ي یها ن یا دیبگ شهیم  - 

. هرکاري ازشهی. اردالن آدم خطرناک و قدرتمندهیي ما چه جور خواستم بدوني خانواده  مي  - 

ست و مي تونه راحت تو و خانواده ات رو جوري نابود کنه که آب از آب تکون نخوره. تازه ساخته  

ن یقدر ا نی شده. نمي دونم باهاش چي کار کردي که ا رت یگیپ لي یعطا خ  دمیشن ست؛ یفقط اون ن االن  

پا افتاده رو دنبال کنه  شیموضوع پ  ه یکه  ستیموضوع براش مهم شده. عطا کسي ن .  

کاري که با اون پسر کرده بودم ناخودآگاه لبخند محوي رو لبم اومد. پس اسمش عطا ادآورديی  از  

 بود.

د؟یبه من کمک کن دیمي خوا چرا صالًا د؟یبهم بکن دیچه کمکي مي تون شما  - 

لیبرسه. براي کمک به تو هم دل بيیکمکت کنم. نمي خوام بهت آس قیطر هی مي تونم فقط از  من  - 

 خودم رو دارم .

. هیچ لتونیبدونم دل دیولي من با  - 

روزي بهت گفتم. تو فرض کن چون هم سن عسل هستي مي خوام  ه ی دیتونم بهت بگم؛ شا  نمي  - 

. رو بهت بگم لشیي که دوست داري فکر کن؛ ولي االن نمي تونم دلهرچ ای نم کمکت ک  

د؟یکمکم کن  دیجوري مي خوا  چه  - 

: کم مکث کرد و گفت  ه یشد.  رهیسکوت کرد. بعد به چشم هام خ هیچند ثان  

 - باهام ازدواج کن!

. حد ممکن گشاد شده بود  ن یچشم هام تا آخر   

 - چي؟! چي کارکنم؟!
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کنه به خاطر کاري که دایت برنمي داره! حتي اگه نازي رو پدالن دست از سر تنها راهه. ار نیا  - 

. زه یباهاش کردي تو و خانواده ات رو راحت نمي ذاره و زهرش رو بهت مي ر  

. د یاز جام بلند شدم. از حرص تمام تنم مي لرز  

هم سنه ک  ي یودت به کساتر از خ ف یدونم با خودت چي فکري؟ فکر کنم تو و اون برادر کث نمي  - 

نشستي براي من داستان هاي مسخره سرهم  نجای! فکر کردي من احمقم؟ ادیعالقه دار دخترتونن  

من و خانواده ام برات مهم باشن که بخواي  دیحرف برسي؟ اصال چرا با  نی که آخر به ا  کردي  

د؟ یباش ف یقدر آشغال و کث نیا دیکني؟ چه جوري مي تون کمکم  

د. دستش رو روي قلبش گذاشته بود و رنگشتش قرمز شده بوش بلند شد. صورهم از جا اون  

. دونه هاي عرق نشسته بود  شیشونیبود. روي پ دهیپر   

هیازدواج فقط براي دورموندن اردالن از توئه. فقط   نی کسي چشم ندارم. ا چیدخترم من به ه نیبب  - 

. خوام نجاتت بدم . مي  ننینب بیاسم تو شناسنامه ت تا تو و خانواده ات آس  

ن یمن بچه م؟ بهتره ا کني یدخترم؟ فکر م گيیم ديیازدواج م شنهادی ! به کسي که بهش پدخترم؟  - 

في یکني! من هنوز اون قدر احمق نشدم که به حرف هاي آدم کث گهی نفر د ه یهات رو خرج  محبت  

من کسي رو ندارم ديیچون د د؟یقدر سوءاستفاده گر باش  نیا دیتو اعتماد کنم! چطور مي تون مثل  

قبول مي کنه؛ ولي کور خوندي! نکنه از طرف عطا  عیکه راهي نداره، سر  نمیبرم سراغش ا  گفتي  

هان؟ هستي  

لحظه اي که زنده ست باهات ن یبازي ها رو نمي خوره. تا آخر نیبهش بگو هلنا گول ا  برو  

 مي جنگه !

. پله ها رفتم  رو چنگ زدم و سمت فمیک  
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نمي توني يی شناسي؛ تنها کنه! تو عطا رو نمي دخترجون. نابودت مي ستیدست بردار ن عطا  - 

! گم ی. باور کن من به خاطر خودت مسيیجلوش وا  

 سمتش برگشتم.

! ستیخودت ن فیکث الی! اصال هم به خاطر امگيیآره تو راست م  - 

! ي بش مونیبشه و پش ر ی اشتباه مي کني دخترجون. نذار د  - 

. نشو کیهم بهم نزد گه یبرو به درک! د  - 

اومدم. پسر از سروصداي ما د اشت سمت پله ها مي اومد. هلش دادم و از  ن ییت پابا سرع پله ها از  

هم سن پدرم  کهیمي گرفتم! صورتم از حرارت سرخ شده بود. مرت شیاومدم. داشتم آت رونیب اونجا  

النمحمد افتادم. حتماً تا ا  اد ی. لعنتي! معده ام مي سوخت.  دهیازدواج م شنهاد یاون وقت به من پ بود  

! کمکم کن من جز خودت کسي رو ندارم ای همه جا رو دنبالم گشته و همه رو هم خبر کرده. خدا  

برمي گشتم خونه. تاکسي گرفتم؛ حوصله ي اتوبوس رو دی. بادنیهم تا االن فهم نا یبابا ا حتماً  

. آماده مي کردم  گهی طوفان د هی م رو براي  خود دینداشتم. با  

*** 

. شدم  ادهی پ نیدم خونه از ماش  

ک یرو توي در چرخوندم. نزد دیکرده بودم. کل  دایحس رو پ  نیشوره داشتم. نمي دونم چرا ا  دل  

موقع ظهر فقط مامان خونه بود نی ا  شهیبود. سروصداي دعوا از توي خونه مي اومد. هم ظهر  . 

ي داشتم. مي دونستم محمد تا االن همه رو خبر کرده و خودم رو براي خونه شدم. حس بد وارد  

نفر مامان بود که جلوي در ورودي هال نیآماده کرده بودم. در رو باز کردم. اول هیبق ردخوبر   

که اون هم مثل مامان چشم هاش  دمیبود. چشم هاش قرمز بود. آروم رفتم جلو. هستي رو د ستادهیا  
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. قدم جلو رفتم  هی.  دی. پاهام مي لرزختی ورم کرده بود و هنوزم داشت اشک مي ر هیاز گر  

... دش چي  - 

تیپرت شدم. شوکه بودم. بابا با عصبان نیکه به صورتم خورد روي زم ليیچي شد. با س دمینفهم  

چه خبر شده دمیمي کرد. از حرص نفس نفس مي زد. صورتش سرخ شده بود. اصالً نمي فهم نگاهم . 

به باباجوري شده بود؟ دستم رو صورتم بود و با بهت  نی محمد چي بهشون گفته بود که بابا ا عنيی  

کردم. سرم رو چرخوندم. عمو و زن عمو هم با نفرت نگاه مي کردن؛ ولي محمد نبود. نکنه نگاه  

. ي هستي رو مخم بود هیجمع نبود. صداي گر  نیشده بود؟ فقط اون تو ا  شیمحمد طور  

 - چي... شده؟!

پس  شده!چي  گهیچي شده! رفته هرگندي خواسته زده بعد م گهی: چي شده آره؟ تازه خانم معمو  

! به کفشش بود  گيی بگو خانم چرا همه ش مي گفت که نمي خواد ازدواج کنه! نگو ر  

. ي مانتوم رو گرفت   قهیبابا خم شد و   

جوري شدي هان؟  نیچه لقمه ي حرومي بهت دادم که ا  من  - 

کس جوابم رو نمي داد؟  چی . چرا ههی. اصالً نمي دونستم منظورشون چبودم جیگ هنوز  

چه  گهی هشت سال د ن یتو ا ستیبوده و معلوم ن اشیخانم دنبال کثافت کار  ، هگی عمو: آره د زن  

! پسرم بدبخت نشد مشیکرده. خداروشکر زود شناخت  يیغلطا  

: داداش چقدر بهت گفتم نگهش ندار! چقدر گفتم بذارش پرورشگاه! چقدر بهت گفتم تو گوش عمو  

 ندادي .

ومد ستم و هلم داد. پهلوم محکم خورد دوباره ا زده بود. رونیب شیشونیجام بلند شدم. بابا رگ پ از  

. د یچی. درد بدي تو پهلوم پواریکنار د  ز یبه م  
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! رونیب شیآبروي خانواده رو نبرده بنداز نیاز ا  شتر یدختره ي عوضي رو تا ب ن یعمو: بهتره ا  

من همه ش دروغه؛ دختر من کاري نکرده! هلناي  نای! ادی: تو رو خدا کاري بهش نداشته باشمامان  

. ! براش پاپوش درست کردن ستیدختري ن نیهمچ  

ت که بخوان براش پاپوش دختر کي هس ن یمگه ا ه؟یحرفا چ  نیخانم؟ ا میمر گيیعمو: چي م زن  

! خودش رو مي زد بهرکاهی ! دختره ي آب زرهیم رآبيی کن؟ از اول هم معلوم بود داره ز درست  

! ت یمظلوم  

! نمتیبب گهیخوام د! نمي رونیخونه گمشو ب   نیبابا: پاشو از ا   

 - بابا!

 بابا داد زد :

! اري یحق نداري اسمم رو ب گهی . درونیخونه ب ن ی! گمشو از اديیفهم ستمیمن باباي تو ن  - 

من چي کار کردم؟ مگه  - 

مي خواستي چي کار کني که نکردي هان؟ دختره ي بي ابرو! فکر آبروي پدرت رو گهی: دعمو  

 نکردي؟

 داد زدم :

هرچي از دهنتون در اومد بهم گهیبسه د  د؟یمي زن؟ چرا درست حرف نچي کار کردم هان مگه  - 

! د یگفت  

از   کيیجلوي پام. دست هام رو سمت    ختیکرد. عکس هاي توش رو ر پاکتي رو سمتم پرت  بابا  

 عکس ها بردم و برش داشتم .

عکس ها گرد شده بود. عکس هاي اون شب بود. من و اون عطاي عوضي تو دنیهام از د چشم  
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بودم  کی قدر بهش نزد نی اتاق لعنتي! باورم نمي شد! عکسا جوري بود که من تو همه شون ا اون  

. چندبار پلک دی . چشم هام تار مي د میباور مي کرد با هم راب طه داشت دیاي هم مي د  هگی هر کس د که  

 زدم. همه چي مثل کابوس بود.

. نهیمن رو نب هگیسرم رو بلند کردم. مامان جوري نگام مي کرد انگار قراره د   

! که بودي  ي ی! برو همون جارونیگمشو از خونه ي من ب ديی بابا: حاال که شاهکارت رو د  

... ها  نیولي ا  - 

پس ه؛یکردن، واقع شونیحتما بگي فتوشاپه. خودم دادم بررس  ایمي خواي بگي دروغه نه؟  حتما  - 

! به خودت زحمت نده دروغ سر هم کني  خودیب  

تازه اگه حرفي مي زدم کسي باورم نمي کرد. قانع کردن  نم. چي مي گفتم؟حرفي نداشتم بز  چ یه گهید  

. بود  رممکنیجور با نفرت بهم نگاه مي کردن غ نیکه ا  يیآدما  نیا  

کس جز باور بابا مهم نبود. بابا سمت کتش رفت و از رو مبل برش داشت سمت چ یمن برام ه ولي  

 در هال رفت .

خانواده هم حق رفت وآمد باهاش ن یکسي از ا چی. هنمتیبخونه ب نی م تو ابرگشتم نمي خوا  وقتي  - 

. رهیخونه م  ن یکسي باهاش در ارتباطه اون هم از ا نمیرو نداره! اگه بب  

 - بابا!

دي؟یوقت دختري به اسم هلنا نداشتم و ندارم فهم چی! هستمیگفتم من پدر تو ن بهت  - 

رفت رونیبا سرعت از خونه ب بابا  رفت.  نیهم از ب تکه از وجودم  ه یبابا وقتي تموم شد  حرف . 

راحتي ازم  نیلباس نبودم که به هم  هیکار رو باهام بکنه؟ من دخترش بودم!   ن یتونست ا چطور  

. بندازه رونیبگذره و من رو مثل آشغال از خونه اش ب  
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! رونیخونه برو ب نی عمو: پاشو دختر بي آبرو از ا  

ه خودش شدم. اجازه نمي دادم آدمي مثل عمو کبه عمو نگاه کردم. داشتم منفجر مي  تیعصبان با  

 پسرش عوضي بود بهم بگه چي کار کنم .

من! حاال من شدم  شیکه داشتي پسر به دردنخورت رو مي بستي به ر  شبیعمو؟ تا د  هیچ  - 

ند باال آورده بي آبرومال ما زناست آره؟ پسر خودت که تا حاال هزارتا گ ي یآبرو؟ فقط بي آبرو بي  

هان؟ ستین  

حرف ها به نی جوري حرف بزني؟ ا نی رو ببند! چطور جرئت مي کني راجع به محمد ا نتده  - 

 پسر من نمي چسبه !

 پوزخندي زدم .

! دینیکه گندابي که دورتون رو گرفته نمي ب دیقدر کور شد  نی. شما ا دیآره راست مي گ  - 

راي ما سخنرانيبرو ببي آ نیکه ا دهیرس ي یانم! کار به جاحاج خ  میبر  ایشو دختره ي احمق! ب خفه  - 

 مي کنه.

. رفتن  رونیاز خونه ب تیعمو و زن عمو با عصبان  

 مامان اومد سمتم و بغلم کرد .

. بگوستیجوري ن نی همه ش دروغه. دختري که من بزرگ کردم ا نا یمن مي دونم ا زمیعز   - 

 دروغه؛ بگو دروغه !

درد بدي  مامان ازم جدا شد. پهلومکنم. از جام بلند شدم.  هی حسي نداشتم. حتي نمي خواستم گر  چیه  

. ختی گرفتم. هستي هنوز اشک مي ر وار یداشتم؛ دستم رو به د   

 داد زدم :
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مي کني هان؟ ه یجوري گر  نی مي کني؟ مگه من مردم ا هی نکن! چرا گر  هی نکن! گر  ه یگر   - 

وقت چی. سمت اتاق رفتم. هختیولي همچنان اشک مي ردستش رو روي دهنش گذاشت؛  هستي  

. انگار بابا منتظر بود من رو به هرزهی جوري بهم بر ن یا میبا کمکم به نازي زندگکردم نمي  فکر  

. . ساکي از تو کمد برداشتم لیدل نیبه ا  ا یبا ازدواجم با محمد   ای کنه؛  رونینحوي از خونه ب  

رو کنم. بابا بازم من   هی. نمي خواستم گرزهی گرفتم تا اشکم نر کمد لباس هام رفتم. لبم رو گاز  سمت  

درصد هم به ک یانداخته بود. حتي  رونیراحتي من رو از خونه اش ب نیگرفته بود و به هم دهیناد  

. مامان و هستي توي اتاق نمیرو مي تونستم تو چشم هاش بب نیعکس ها شک نکرده بود؛ ا  اون  

 اومدن .

ادر؟ : چي کار مي کني ممامان  

. . بغض گلوم رو گرفته بود مختی حرف نزدم؛ فقط هرچي دستم مي اومد رو تو ساک مي ر  

! نداري بري ي یکجا مي خواي بري؟ تو که جا  - 

ري؟ی: هلنا کجا مهستي  

. اصالً نمي دونستمدمیساک رو کش پی حرفي نزدم. راست مي گفتن؛ کجا مي خواستم برم؟ ز بازم  

. ختم یچي توش ر  

... دی مامان: هلناجان مادر بمون من با بابات حرف مي زنم شا  

 پوزخندي زدم .

چه حرفي مامان؟ بابا اصالً بهت توجه مي کنه که بخواد باهات حرف بزنه؟ چرا داري ف؟حر   - 

بابا جز میهمه مون مي دون م؟یخودمون رو گول مي زن  میرو گول مي زني؟ اصالً چرا ما دار خودت  

ن ی. مامان خودت بابا رو مي شناسي؛ حرفي که بزنه ازش برنمي گرده. انهیکسي رو نمي ب خودش  
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. الکي نده دیمي دوني؛ پس بهم ام خوبرو   

زم؟یمادر کجا مي خواي بري عز  آخه  - 

. دوستم سارا شیبرم پ دینمي دونم، شا  - 

ش ییزن دا نکهیاز ا شه یزندگي مي کرد و هم شییچرت مي گفتم. سارا خودش خونه ي دا  داشتم  

استم برم؟اون وقت من کجا مي خو  د؛ یمي نداخت که مزاحمشون شده مي نال  کهیش بهش ت همه  

. شه یکم بگذره آروم م ه ی ه،یهستي: هلنا نرو! بابا االن عصبان  

. شهینداره و حرف بابا عوض نم دهیهستي تمومش کن! خودت مي دوني فا   - 

 - هلنا!

 نگاهش کردم .

ن؟یعکس ها... واقع اون  - 

 هنوز اشک هاي روي صورتش خشک نشده بود .

 - نه.

کار رو باهات بکنن؟  نیا  دیچرا با  ه؟یمي دونستم. پس کار ک من  - 

 - نمي دونم.

ختیاومدم. مامان و هستي هم دنبالم اومدن. مامان اشک مي ر رونیرو برداشتم و از اتاق ب ساک . 

فقط چشم  ع،یزن بدبخت مط هیل مث شی از خودم مي سوخت که تمام زندگ شتر یبراي مامان ب دلم  

نسبتي باهاش نداشتم بابا کلي  چ یکه هاعتراضي نداشت. االن هم به خاطر من  چ یبود و حق ه گفته  

 بهش سرکوفت مي زد .

مادر؟ ريی: هلناجان کجا ممامان  
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. مي کنم دایپ يیجا  ه ینکن؛  ه یمامان خواهش مي کنم گر  - 

وني؟شهر؛ شب مي خواي کجا بم ن یدختر تو ا هی  آخه  - 

. خونه ي دوستم نگران نباش رمیم  - 

. مي کنم  شیدم با بابات حرف مي زنم و راضالهي قربونت برم ناراحت نباشي مادر! من خو  - 

. نشده بود دیي من چه ساده بود! هنوز هم از بابا ناام چارهیمادر ب  

. صبر کن قهیدق هی  - 

. اومد رونیبعد ب قهیمامان سمت اتاق رفت و چند دق  

. ریرو بگ نیا  - 

 به دست مامان که چندتا تراول توش بود نگاه کردم .

 - نه مامان خودم پول دارم .

چيی مي دونم کمه؛ ولي از ه رشی مادر! من الزم ندارم؛ براي روز مبادا گذاشته بودم. بگ ر یبگ  - 

. بابات رو راضي مي کنم برگردي گهی بهتره. من تا چند روز د  

نظر ن یوقت نمي تونست کوچک تر  چین حرف مي زنه. اون هدونستم مامان براي دل خوشي م مي  

. وع! پوال رو ازش گرفتم و بغلش کردم وضم نی بابا رو عوض کنه چه برسه به ا  

 - ممنونم مامان.

. مي کرد. ازشون جدا شدم هی. هستي بازم گرمیرو بغ*ل کرد گهیهستي هم اومد طرفمون و همد  

نکن؟ ه یگر  گمیبهت نم مگه  - 

 هستي اشک هاش رو با دست هاش پاک کرد؛ ولي باز هم تو چشم هاش اشک بود .

 - باشه.
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. در رفتم  سمتو  دمیکفش هام رو پوش  

. ي یهستي: هلنا بهم خبر بده کجا  

 - باشه.

 مامان: مادر مواظب باش !

مبراي رفتن نداشت يیاومدم. نمي دونستم کجا برم. اصالًًَ جا  رونیرو تکون دادم و از خونه ب سرم . 

ه ی مسافرخونه تا  هیمي رفتم   دیکم قدم زدم. با هیها شلوغ بود.   ابونیمونده بود. خ دیروز به ع چند  

کم پس انداز داشتم؛ ولي بعدش چي کار مي کردم؟ پهلوم هنوز درد مي کرد  هیمي کردم.   فکري  . 

ًَ 

دفعه همه چي به هم ه یکبود شده بود. هنوز باور نمي کردم که چه اتفاقي افتاده. چرا   احتماالً  

خت؟یر  

. راه رفته بودم و پاهام درد گرفته بود  ليیخ  

روي صندلي نشستم. چندتا اتوبوس اومدن و رفتن؛ رفتم.بود  کمیاتوبوسي که نزد ستگاهیا سمت  

. جور نشسته بودم؛ چون مقصدي نداشتم نیولي من هم  

. حوصله هیسخت نبود کزنگ خورد. شماره ي ناشناس بود. حدسش  م یرو نداشتم؛ ولي گوش اش  

 نمي خواستم فکر کنه من رو شکست داده. دکمه ي سبز رو لمس کردم .

دلم مي خواست دوباره تو ليیبه هم خورد نه؟ خ شما؟ چه بد شد عروسيبه عروس خانم! حال  به  - 

ش یپ ای اتوبوس نشستي؟ ب ستگاهیولي خب قسمت نبود. حاال چرا تنها تو ا نمت؛ یعروس بب لباس  

که فرستادم  ي یکني! دلت مي خواد اون عکس ها ف ی ک رمیعروسي مي گ ه یها نباشي برات تن خودم  

. ولي براي تو سعي مي کنم استثنا قائل بشم دم؛یرکسي افتخار نمواقعي بشه؟ البته من به ه  
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رواني؟ ضیمي خواي عوضي آشغال؟ چرا دست از سرم برنمي داري مر  چي  - 

 حالت صداش عوض شد.

نی مي خوام! نابودي تو و خانواده ت. بهت گفتم دست از سرت برنمي دارم. امي دوني چي  خودت  - 

روزها آمار تصادف باال  نی ا گنیمامانت! م دم یشا ا یکوچولوته  اولش بود. فردا نوبت خواهر  تازه  

حسابامون  دیراننده کي بوده. مي خوام قبل ع شهی. اصال معلوم نمرنی! مي زنن به آدم و در مرفته  

. نکنم  هیبشه. من عادت ندارم حساب هاي مردم رو تسو هیبا هم تسو  

 دسته ي ساک رو توي دستم فشار مي دادم .

. لعنتي! تو با من طرفي نه اون هانداشته باش  به اونا کاري  - 

! شيی جذاب تر م  شيیکوچولو؟ وقتي عصبي م  اريیچرا جوش م  - 

. راف نگاه کردم به اط  

ليیي سردرگمت رو خ افهیق ن ینداره. نمي توني بفهمي من کجام. ا دهیتالش نکن؛ چون فا خودیب  - 

 دوست دارم! وقتي داري عذاب مي کشي ل*ذت مي برم !

. بري خودت رو درمان کني دی! با ضيیرواني مر هیتو   - 

شده. البته  رید  گهیاالن د  م؛ یمن روان ديیمي فهم دیبا  ديیموقع که داشتي روم اسلحه مي کش اون  - 

. کاري کنم که خواهر کوچولوت کمتر زجر بکشه  دیاگه ازم خواهش کني شا  

. بود  وونهیآدم واقعاً د  نی دندون هام از حرص به هم مي خورد. ا  

می سوار اتوبوس شدم. دوباره گوش عیشد. گوشي رو قطع کردم و سر ستگاهیاتوبوس وارد ا  هی  

اعصابم شتریرو خاموش کردم. مي دونستم حرف زدن باهاش ب می شخورد. خودش بود. گو زنگ   

آدم دست بردار  نی هرجور شده هستي رو نجات مي دادم. مطمئن بودم ا دی. بازهی به هم مي ر رو  
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. ارهیسر هستي م يیالب هیو  ستین  

*** 

تاکسي شدم و چندبار تو هی نه. سوار  ای اتوبوس عوض کردم. نمي دونستم گمم کردن  چندتا  

. ها دور زدم  ابونیخ  

مطمئن مي شدم که گمم کردن دیي تاکسي چپ چپ نگاهم مي کرد؛ ولي چاره اي نداشتم؛ با راننده . 

عت پنج بود و معده م داشت اپ رفتم. ساسمت کافي ش ست،یکه مطمئن شدم کسي دنبالم ن نیا بعد  

 سوراخ مي شد.

حرف مي زدم. اون تنها کسي بود که مي تونست کمکم کنه با ارسالن دیاي نداشتم و با  چاره . 

. هرچند دیسمت مي کش نیمن رو به ا  زيی چ هی کار رو مي کردم. انگار  نی دونم چرا داشتم ا نمي  

. اي نبود   گهیراه د  

اون ا ی مي تونست با برادرش  دیمي کرد؛ شا دایاي پ  گهیهش راه حل د ارسالن جز اون را دیشا  

دست از سر خانواده ام بردارن. نمي تونستم هستي و مامان رو به خطر حرف بزنه که   رواني  

 بندازم. شماره ي ارسالن رو گرفتم. همون که بهم اس زده بود؛ ولي خاموش بود .

و فردا هم که  رهینم رونیونستم امروز از خونه بمي کردم. نگران هستي بودم. مي د داشیپ دیبا  

 جمعه بود؛ ولي شنبه کالس داشت.

کافي شاپ شدم. چند نفر تو کافي شاپ نشسته بودن. سمت صندوق رفتم. اون پسري که صبح  وارد  

. بودم نبود دهید  

 - سالم.

: بهم نگاه کنه گفت نکهیبود. بدون ا شیپسري که پشت صندوق بود سرش تو گوش  
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. رنیسفارشتون رو مي گ انیاالن م دییابفرم  - 

. کار دارم  کي یمن با   - 

رو به باال بود. بغ*ل خیس خیبلند کرد و نگاهي بهم کرد. موهاش رو س شیسرش رو از گوش پسر   

. سال بود  ستیسن داشت، ب ليیبود. خ دهیموهاش هم تراش  

. دییبله بفرما  - 

. بودن؛ باهاش کار دارم  نجا یصبح ا  يیآقا  هی دیببخش  - 

 پسر لبخندي زد .

. خودم در خدمتم  دیمش چي بود؟ اگه کاري داراس  میدار  ادی آقا ز نجا یما ا  - 

. بچه سوسول رو نداشتم ن ی عصبي بودم و حوصله ي ا  

! من حوصله ندارم اد؛یب نجایبچه! برو بگو صاحب ا نیبب  - 

. نجایاچه کار کرده شاکي اومدن  اوشیس نیباز ا  ستیچقدر خشني! باشه بابا. معلوم ن  - 

. و فقط صداي غرغرش مي اومد گهیلب معلوم نبود داره چي م ر یز  

حالت  دنمیاومد. با د  نییبود از پله ها پا  نجا یکم بعد همون پسر که صبح ا  هیطبقه ي باال.   رفت  

 نگاهش عوض شد. با اخم اومد سمتم .

 - سالم.

ش؟یفرما  بله  - 

 - با ارسالن کار دارم.

ه؟یک ارسالن  - 

. زدم  پوزخندي بهش  
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! ز صبح تا حاال فراموشي گرفتي؟ البد منم نمي شناسينکنه ا  - 

بشناسم؟ دیبا نه؛   - 

 عصبي شده بودم.

من امروز به اندازه ي تمام روزهاي عمرم عصبي شدم! پس مثل بچه ي آدم زنگ بزن به نیببب  - 

 ارسالن و بگو کارش دارم .

و رونی! بهتره بري بهیور چه ج حالت  ستینمي دونم از کي حرف مي زني و برام هم مهم ن من  - 

 مزاحم نشي .

. االن حرف بزنم نیباهاش هم دیمن با ارسالن کار واجب دارم! با نیببب  - 

 - گفتم من ارسالن نمي شناسم؛ برو پي کارت !

 بدون توجه بهم سمت در خروجي رفت. من هم دنبالش رفتم.

. که کنار کافي شاپ پارک شده بود مي رفت  نيیسمت ماش داشت  

کارم مهمه، نمي فهمي؟  گمیبا توام؛ م يه  - 

. برگشت سمتم تیباعصبان  

 - به من ربطي نداره دخترخانم! مزاحم نشو.

. داد  نییرو پا شهی. شنیماش شهی شد. زدم به ش نشیسوار ماش  

. هیموضوع مهم نمش؛ یهرطور شده بب دیمن نمي دونم تو چه ربطي به ارسالن داري؛ ولي با  - 

ه نمي فهمي نه؟به من ربطي ندار گفتم  - 

کم تن صدام رو  هی. نمشیمي کردم به ارسالن خبر بده من مي خوام بب شیجوري راض  هی دیبا  

 آروم تر کردم .
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 - باشه فقط بهش بگو عطا...

از  کيی هم  ن یا  دیحرفي نزدم شا گهی اسم عطا حالت نگاهش عوض شد. د  دنیکردم از شن حس  

پسر نی به ا دیاي حرف مي زدم. اصالًًَ چرا با  گه یکس د  جز خود ارسالن با دیاردالن بود؛ نبا افراد  

مي کردم؟  اعتماد  

 - اگه نمي خواي حرف بزني مي خوام برم.

قدر درمونده   نیدور شد. تا حاال ا  حرکت کرد و از جلوي چشمم نی فاصله گرفتم. ماش  نیماش از  

نداشتم. به چارگي یب قدر حس نیبودم؛ حتي اون وقت که بابا مي خواست من رو به محمد بده ا نشده  

گرفتم؛ چیساندو هیادامه دادم. نمي دونستم کجا برم. معده ام از گشنگي داشت سوراخ مي شد.   راهم  

. نتونستم بخورم  شتر یولي نصفش رو ب  

راه رفته بودم لي یشب بود. خ ?ها قدم مي زدم. به ساعت نگاه کردم ساعت  ابون یجوري تو خ نیهم . 

کنه. بعد با خودم گفتم   دامیرو روشن کنم و عطا پ م یگوش دمیم. مي ترساتوبوس نشست ستگاهیا  هی تو  

روشن رو می گذاشته؟ گوش ابی رد میمگه تو گوش ا یکنه؟   میابیبخواد رد  سهیچقدر احمقم؛ مگه پل من  

.چهل تا تماس از خونه داشتم. چند تا هم از شماره هاي ناشناس. چند تا هم اس ام اس. حتماً مال کردم  

. بود اون رواني  

 بازشون کردم .

! ادیبازي خوشم م نیمي کنم! تازه داره از ا  داتیتا کي مي خواي فرار کني کوچولو؟ باالخره پ  - 

کرده بود. لعنتي داشت از عذاب دادن من ل*ذت   دمیام اس بعدي رو باز کردم. تو همه شون تهد اس  

 مي برد!

 اس ام اس آخر شماره اش فرق داشت؛ بازش کردم .



 

 
 

197 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. شماره زنگ بزن نیا ارسالنم. به  - 

. بوق جواب داد  نیگرفتم. با اول عیشماره رو سر   

 - بله؟

 - سالم.

چرا خاموشه؟ تیتظرم؛ گوشچندساعته من ي؟یدختر کجا  سالم  - 

مرد کالًًَ مشکوک بود. مردي که روي هم چند ساعت هم من ن یتعجب کرده بودم. ا شینگران از  

اي بود،  گه یجور د  هی شیي نگراناقعاً عاشقم شده؟ ولنگرانم بشه؟ نکنه و دینمي شناخت چرا با  رو  

. خاص بود  شیاي بود. نمي دونم؛ ولي نگران  گهی جنس د هی  

. رو خاموش کرده بودم  میگوش  - 

ي؟یخب االن کجا  ليیخ  - 

. ابونیتو خ  - 

چي کار مي کني؟ چرا نرفتي خونه؟ ابونیخ تو  - 

چه اتفاقي افتاده؟ دیکه نمي دون  دیبگ دیخوا نمي  - 

گفت اومدي اوشیس شیاز صبح حالم خوب نبود. کسي بهم خبري نداده. فقط چند ساعت پ من  - 

 کافي شاپ باهام کار داشتي .

. دهیباالخره اون احمق بهش گفته بود من رو د   

. نمتونیبب دیبا  - 

. دنبالت ادیب اوشیبگم س ي یباشه بگو کجا  - 

. کافي شاپ  امینمي خواد، خودم م  - 
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. ي شاپ بسته ستمن خونه ام؛ االن کاف  - 

. کافي شاپ  امیباشه فردا م  - 

نکرده مطمئن باش شانس آوردي داتی. عطا اگه تا االنم پيیدخترجون! بهتره بگي کجا نیببب . - 

. نمي زنم بيینترس من بهت آس  

. بهتون اعتماد کنم؟ تو برادر دشمنمي دیچرا با  - 

. دت مي دونياي جز اعتماد به من نداري؛ بازم خو  گهی فکر کنم چون راه د  - 

کار رو بکنه. تازه بهم کمک  نیبزنه مي تونست راحت ا  بیمي گفت. اگه مي خواست بهم آس راست  

رو بهم داده بود؛ ولي بازم حس بدي بهش شنهاد یاون پ نکه یبود از اونجا فرار کنم. با ا کرده  

. اره اي هم جز اعتماد بهش نداشتمحال دودل بودم؛ ولي خب چ  نینداشتم. با ا  

. م طوالني شده بودوتسک  

چي کار مي کني؟ باالخره  - 

. اتوبوس نشستم  ستگاهی ... تو ا ابونیمن تو خ  - 

. اونجا؛ از جات تکون نخور  ادیب اوشیس گمیاالن م  - 

 گوشي رو قطع کردم و شماره ي هستي رو گرفتم .

: بله؟هستي  

 - سالم.

 - گوشي.

. حتماً نمي تونست حرف بزنه   گه؛ یجاي د  هی ود؛ انگار داشت مي رفت ساکت ب هیچند ثان  

! مردم از نگراني  ي؟یهلنا کجا   - 
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. د یشارژ نداشت؛ ببخش میگوش  - 

ي؟یکجا االن  - 

. از دوست هامم کيی شیپ  - 

اد؟یم نیچرا صداي ماش پس  - 

. میشام بخور رونیب میاومد  - 

 - آهان باشه.

ولي حاال خودم  از دروغ گفتن متنفر بودم؛  شهیوغ. همخوبي شده بودم؛ دروغ پشت در دروغگوي  

 داشتم دروغ مي گفتم. هرچند که مجبور بودم؛ ولي دروغ، دروغه؛ حاال به هر صورتي که باشه.

 - هستي!

 - جانم؟

از من حرفي نزد؟ بابا  - 

 هستي ساکت شده بود.

... هلنا بابا االن عصبا نیبب  - 

. برم دوستم صدام مي کنه. خداحافظ دیهستي من با  - 

که من ناراحت شدم. چقدر احمق بودم که فکر مي کردم بابا نظرش  د یخداحافظي کرد. فهم هستي  

. براش مهم نبود من االن کجا هستم  عنيی . شهیراجع به من عوض م  

تمکردن رو هم نداش ه یکنم؛ ولي حتي حوصله ي گر   هیبد. دلم مي خواست گر لي یبدي داشتم خ حس . 

بدم مي اومد و حاال خودم  ف یزن هاي ضعمي کردن متنفر بودم! از   ه یگر  ليیکه به هر دل ي یزنا از  

م یکنم. همون موقع گوش  هیروزها همه ش دلم مي خواست گر نی بودن مي کردم. ا ف ی ضع احساس  
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. خت یبه هم ر شتر یشماره اعصابم ب دنیزنگ خورد. با د  

. جواب دادم  عیسر   

مي خواي عوضي؟ چي  - 

ها سرگردون شدي آره؟ ابون یچرا ناراحتي؟ تو خ زم؟ی شده عز  چي  - 

. کرده بود مي اومد سراغم  دامیکرده بود؟ ولي نه اگه پ دامی به اطرافم نگاه کردم. نکنه پ  

 - به تو ربطي نداره رواني!

پس خودت رو خسته نکن؛ چون شم؛ یپ  ايیب دیبا پاي خودت با  دیلجبازي مي کني؟ آخر که با چرا  - 

. که من مي خوام  شهیباالخره اوني م  

. نمي ذارمشتیپ ام یموضوع فکر کني که من ب نیه ا تو توهماتت ب باش! مي توني ال یخ نیهم به  - 

 حتي به جنازه م هم برسي !

مي دوني که؟ زم؛ی براي برد دستمه عز  اديی! من برگ هاي زشهیمعلوم م باشه  - 

! منتظر برگه ي مننیرو نکن؛ چون با مغز مي خوري زم فتی براي حر وقت دستت رو چیه  - 

 باش؛ چون آس دل دست منه!

به خودت مطمئن نباش. منتظر  ليیم دخترخانم! خ  دهیزدن راحته؛ ولي من گرگ بارون د بلوف  - 

چه حرفي براي گفتن داره. هرچند مي دونم فمیحر نمیدلت هم هستم خانم کوچولو. مي خوام بب آس  

 بازنده اي.

 گوشي رو قطع کرد. گوشي رو توي دستم فشار دادم .

 - عوضي لعنتي!

. جلوي پام نگه داشت   يیمدل باال نیماش  
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اون ورتر   ابونیقدر بلند بود که تا چند تا خ نی ا ن یپسر توش بودن و صداي آهنگ ماش چندتا  

 مي رفت.

. آورد رونیب شه یپسري که کنار راننده بود سرش رو از ش  

. سوار شو ا یخوشگله ب  - 

 روم رو برگردوندم.

. خوشگله  گهید ایب  - 

 - برو پي کارت احمق!

! هخوش مي گذر ایب  - 

 به ساک کنارم نگاهي کرد .

. مینگران نباش بهت بد نمي گذره. همه جوره درخدمت م؛ یدار ادیاز خونه فرار کردي؟ ما جا ز   - 

 - برو گمشو عوضي!

! میداریسوار شو نازتم خر  ایهمه اولش ناز مي کنن؛ ب  - 

ي فلفلي که تو مي کردم. دنبال اسپر  شی خال  کيی سر  دیقدر بهم فشار اومده بود که با ن یصبح ا از  

. بود گشتم و دستم رو روش گذاشتم فمیک  

. زمی عز  گهید ایب  - 

اده یپ نی بشم؛ ولي پسر دست بردار نبود. از ماش ریرو کردم اون ور. نمي خواستم با کسي درگ روم  

 شد .

 دستم هنوز روي اسپري بود. پسر اومد کنارم .

ناز مي کني؟ چرا  - 
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 با اخم نگاهي بهش کردم .

. مي کنم تیراض میهم داري! پاشو بر  يیآخ! چه چشم ها  - 

! نيیمي بگمشو برو پي کارت؛ وگرنه بد   - 

مي خواي چي کار کني خوشگله؟ مثالًًَ  - 

خواي بدوني آره؟ مي  - 

! زم یآره عز   - 

 اسپري رو درآوردم و تو صورتش زدم .

چي کار مي کنم؟ ديیفهم  حاال  - 

. دیدستش رو روي چشمش گذاشت و داد کش  

 - آي سوختم!

ابونیي خ گه یبشن، ساک رو چنگ زدم و با سرعت به سمت د  ادهی بخوان پ شونیبق نکهیاز ا لقب  

. دم یها توي سرم اکو مي شد. فقط مي دو نی. صداي بوق و ترمز ماشدمیدو  

. خت ینتونستم تحمل کنم و اشک هام روي صورتم ر گهید  

. بودم که نفسم باال نمي اومد دهیقدر دو  نیا  

ه یکم آروم شده بودم. چند ثان هی رو پاک کردم.  د مي زد. اشک هامم. قلبم تندتنساختمون نشست هی  کنار  

 چشم هام رو بستم.

ري؟یداري کجا م معلومه  - 

. که اون هم نفس نفس مي زد نگاه کردم  اوشیچشم هام رو با وحشت باز کردم. به س  

ساعته دارم صدات مي کنم؛ نمي شنوي؟ هی  - 
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. بود  ومدهیوب باال نفقط نگاهش کردم و هنوز نفسم خ  

دنبالت بدوم رو نکهینري؛ حوصله ي ا يی. چندتا کوچه باالتر گذاشتمش. جا ارمیرو ب نیماش برم  - 

 ندارم!

. منتظر جواب من باشه سمت سر کوچه رفت  نکهیبدون ا  

. شاسي بلند وارد کوچه شد و جلوي پام نگه داشت  نیماش هی کم بعد  هی  

. ن ییرو داد پا شهیش  

 - سوار شو.

. شدم نیار ماشوس  - 

. اتفاق ها برام قابل باور نبود. هنوز از شوک خارج نشده بودم  نی حرفي نمي زدم. هنوز ا  

مي دوي؛ دونده اي؟ خوب  - 

 - هان؟

دونده اي؟ گمیم  - 

 - نه!

. خوب مي کشي ر یولي هفت ت  - 

بلدم؟ راندازيیتعجب نگاهش کردم. نکنه از افراد عطا بود؟ از کجا مي دونست من ت با  

! خالي کردي  ارویري اسپري رو تو صورت  چه جو دمتید ه؟یچ  - 

. راحت شد الم ی. خدمینفس راحتي کش  

فرار کردي؟  چرا  - 

! نفري حساب چهارتا نره غول رو برسم؟ نکنه فکر کردي سوپرمنم هی انتظار داشتي   - 
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اشاز لپ کيیاز لپ هاش چال داشت؛ از نوع نادرش بود که   کيی. بانمک شده بود. روي دیخند  

 چال مي افتاد .

اسپري رو خالي کردي تو چشم پسرِ و بعدم دمیور د  نیا  امیبودم. تا اومدم ب ابونیاون ور خ من  - 

اده ی. مجبور شدم پديیصدات کردم؛ ولي نشن ليیدنبالت اومدم و خ ابونی . چندتا خديیجت دو مثل  

شه؟یرو بدوم؛ ولي عجب کاري کردي! نگفتي کور م راه هیو بق بشم  

. مي مونه نخواد مزاحم کسي بشه  ادشیولي تا چند وقت  شه؛ ینم کور نترس  - 

! قدر خشن باشي ن یا  ادیات نم افه یبه ق  - 

چه شکلي باشه؟ دیام با  افهیق مثال  - 

 - نمي دونم.

کم گذشت و  هیازش کفري بودم.   ششی نداشتم جوابش رو بدم. به خاطر کار چندساعت پ حوصله  

 اون هم حرفي نزد .

کار داري؟ ارسالن چي با  - 

 پوزخندي زدم .

ه؟یک ارسالن  - 

 با تعجب نگاهم کرد. اون هم پوزخندي زد .

 حقت بود! تا تو باشي نگي ارسالن رو نمي شناسي!

موقع کجا  ن یها نگاه مي کردم. پارسال ا ابونیجره کردم و به خهم ساکت شد. روم رو سمت پن باز  

. م یدینقشه مي کش نیه هفت سبا هستي براي مدل سفر  میبودم؟ خونه بودم و داشت  

شدي دایپ شی دفعه تو زندگ ه ینمي دونم تو کي هستي که  ه؛ یتو و ارسالن چ نیمن نمي دونم ب نیبب  - 
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دي؟یبرسه فهم بيیوام بهش آسکي هستي؛ فقط نمي خ ستیبرام هم مهم ن و  

. نگاهي بهش کردم  تیو با عصبان اوشیبرگشتم سمت س  

بهش بزنم؟مي خوام  بيیمن مثال چه آس ب؟یآس  - 

بهش  دیوقتي رفتي حالش بد شد و بردمش دکتر. دکتر گفت نبا دی که با هم بحث مي کرد  صبح  - 

 استرس وارد بشه؛ ممکن بود سکته کنه .

 - نترس، عمر آدم ها دست خداست.

قدر ن یباز بشه بعدم ا يی. وقتي پاي عطا به ماجراستيیآدم معمولي ن ه یدخترخانم! تو  نیبب  - 

دختر بي خانماني که از  هی. پس نگو که  ستیموضوع عادي ن  هی موضوع اون   باشه رشیگیپ  

 ارسالن کمک مي خواي .

. فکر کرده من فرار کردم  نمیلحظه به ساک دستم بود. حتماًًَ ا  هیچشمش   

که تو راجع به من چي فکر مي کني؛ چون اگه  ستیتو گوش کن آقاپسر! براي منم مهم ن حاال  - 

که بهت ربط زيی رو بکني و به چ تی پس بهتره رانندگ م؛یمن ک گهیمصالح بدونه بهت  ارسالن  

 نداره دخالت نکني!

. شده بود و دست هاش رو دور فرمون مشت کرد عصباني   

نگه داشت يی الیخونه ي و ه یکم بعد جلوي  هی بهش نگاه نکردم.  گهیجلو نگاه مي کرد. من هم د به . 

 بوق زد و در باز شد.

بزرگي داشت. جلوي ساختمون نگه  اطیبود. ح مي یقد خونه ي بزرگ و وارد خونه شد. نیماش با  

 داشت.

بودن؛ انگار نگهبان بودن. بدون حرف  اطیشدم. چند نفر تو ح ادهیشد و من هم پ  ادهی پ نیماش از  
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رفتم. احمق حتي تعارفم نکرد! در رو باز کرد و رفت تو و من هم پشتش رفتم تو اوشیس پشت . 

ندادم تیجور دوگانگي داشتم. به حس اولم اهم هی و هم نه.  دمیي ترسداشتم. هم م بيیعج حس . 

راهي رو که رفته بودم تا آخر ادامه مي دادم. با قدم هاي محکم تر وارد  دیبود. باوقت جازدن ن االن  

 سالن بزرگي شدم .

به طرف چپ سالن رفت و من هم دنبالش رفتم. ارسالن روي مبلي اوشی بود. س کيی ي ش خونه  

. از جاش بلند شد. جلوتر رفتم و آروم سالم کردم  دنمونیبود و با د ته نشس  

ده؟یي؟ چرا رنگت پر : سالم خوبارسالن  

. ستین زيیخوبم چ  - 

. نیبش ایب  - 

 رفتم روي مبل نشستم .

خوردي؟ شام  - 

. باهاتون حرف بزنم دیندارم. با لینه م  - 

. من برم  دی: اگه کاري نداراوشیس  

. ديیشزحمت ک  لي یممنونم پسرم خ  - 

. چپ چپ نگاهي بهم کرد  اوشیس  

 - زحمتي نبود؛ با اجازه.

. ارهیبراي هلناخانم غذا ب ر یمن  جان بگو اوشیارسالن: س  

 - نه ممنون نمي خوام. من ...

. ارهیبگو ب  - 
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. رفت. ارسالن روبه روم نشست اوشیس  

. نمي دونستمنمک  دگيیها بهم گفتن چي شده. من از صبح حالم بد بود و نتونستم به اوضاع رس بچه  - 

. رفته  شیحد پ نی عطا تا ا  

... خانواده ام   د؛ ی. مي خوام بهم کمکم کننجامیا  نیمن به خاطر هم  - 

. میاول شام بعدش باهم حرف مي زن  - 

 - ولي...

 - گفتم شام.

ي  افهیو ق دیشد. قد کوتاهي داشت، صورتي سف ي یرایموقع خانمي تپل وارد پذ همون  

 دوست داشتني.

. دادم  کرد. من هم لبخندي بهش زدم. خب زشت بود جواب نگاهش رو نمي نگاهي بهم با مهربوني  

 - آقا شام رو گرم کردم.

. ادیرو صدا کن ب اوشیس  - 

 - آقا گفتن شام خوردن.

 - باشه.

. میشام بخور م یپاشو بر   - 

ناهارخوري بزرگي که  زیبه حرفش گوش مي دادم. سمت م دیبودم با  رشی جام بلند شدم. چون گ از  

نمي رفت؛ نیی از گلوم پا   . غذادمیکم غذا کش ه ینشستم و  ز یبود رفتم. پشت م ي یرای ي پذ  گهید سمت  

 ولي به زور چند لقمه خوردم .

 ارسالن داشت با آرامش سوپ مي خورد .
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 - ممنون.

 سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. از جام بلند شدم و ظرف غذام رو برداشتم .

! نخوردي  ريی تو که چ  - 

. شدم ر یسممنون   - 

. جمع مي کنه ر یظرف رو کجا مي بري؟ بذار من  - 

. کارهام رو انجام بده گهیمرسي عادت ندارم کس د   - 

. قانون خودش رو داره  نجایولي ا  - 

نشستم. پاهام رو از میسرجاش گذاشتم و سمت مبال رفتم و سر جاي قبل تیرو با عصبان ظرف  

 حرص تکون مي دادم .

. روبه روم نشست کم بعد ارسالن اومد و  هی  

مي شنوم؟ خب  - 

ست که هر کاري ازش وونهی قدر د  نیکه ا هیعطا ک ن یمن نگران خانواده مم. من نمي دونم ا دینیبب  - 

. من خودم ازش نمي ترسم؛ اگه خودم تنها بودم مي دونستم چي کارش کنم. پاي خواهرم ادیبرب  

... ض یردک رواني مر وسطه؛ وگرنه مي دونستم با اون م  

 - پسرمه!

 - چي؟

 - عطا پسرمه.

. مي زد. ذهنم باز مونده بود  رونیچشم هام از کاسه داشت ب  

... وونهیپسرتون؟! اون د  - 
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جام بلند شدم و ساکم رو برداشتم. سمت خروجي رفتم. پس همه ش نقشه شون بود که من رو  از  

. واي هلناي احمق! چطور گولشون رو خوردي؟نجایا  بکشونن  

 - صبر کن!

. دم اس یسر جام وا  

 - بهت گفتم پسرمه؛ ولي نگفتم کارهاش رو قبول دارم.

 برگشتم سمتش.

. ندارم زيیعالقه اي به دونستن چ چیچه خبره و ه نجایمن اصالً نمي فهمم ا  - 

نمي خواستي خانواده ات رو نجات بدي؟ مگه  - 

سر پ ضی . اون آدم مر دیت بدمن رو از دست خودتون نجا دیمن احمقم؟ شما مي خوا  دیکرد  فکر  - 

 شماست!

سعي کردم از اردالن جداش کنم؛ ولي ليیبا اردالنه. خ شتر یسال هاست از من جدا شده و ب عطا  - 

. شه یکه مي خواي نم زي یاون چ شهیخب هم  

کرده؟  يیمي دوني تا حاال چه کارها  گي؟یخواي باور کنم داري راست م مي  - 

. به خاطر ستینم کارهاش درست نهمه ي کارهاش رو نمي دونم. ولي مي دو عنيینمي دونم؛  نه  - 

دخترجون، من اگه  نیبه خودت کمک کردي! بب شتر یاون شب کمکت کردم. هرچند خودت ب نیهم  

. ديیمي خواستم گولت بزنم بهت نمي گفتم عطا پسرمه و تو هم ممکن بود حاال حاالها نمي فهم  

بود داشت مقابل برادر و  ادهتسیمرد که جلوم ا  نیبود. ا  ختهیبه هم رمي شدم. فکرم   وونهید داشتم  

 پسرش قرار مي گرفت.

به دشمن پسرش دیپدر با  هیچرا کمکم کردي؟ اصالً چرا   سادي؟ی مقابل کارهاي پسرت وا چرا  - 
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کنه؟ تو به پسر خودت رحم نمي کني مي خواي با کمک به من چي رو ثابت کني؟ نکنه من کمک  

د ید کنم! کسي که به خودي رحم نمي کنه چرا باهدفم براي انتقامت؟ اصال نمي تونم بهت اعتما هی  

رحم کنه؟ بهیغر  هی به  

نیو براي ا سادم یکه برام مهم بودن وا ه یکه تونستم جلوي اشتباهات عطا و بق ي یتا جا شهیهم من  - 

از همون اشتباهات بود. اردالن کاري  کيی دادم. از دست دادن عطا تاوان  اديی هم تاوان ز کارم  

ساخته! نگو که تمام پدرها  والی ه هیکه من مي شناختم؛ ازش  ستین يی اون عطا  گه یکه عطا د  کرده  

. ه یکیشون طرز تفکراشون و بچه ها  

. رهیپدر مقابل بچه اش قرار نمي گ هیوقت  چیها با هم تفاهم ندارن؛ ولي ه ليی! خگيیآره راست م  - 

خودش رو بابچه داشتي که داشت  ه یسؤال ازت مي کنم راستش رو بگو. اگه روزي  هی  - 

اد؟یبه خودش بکاري مي کردي که  ای غلط نابود مي کرد، بازم ازش دفاع مي کردي  ماتیتصم  

تیاز انسان ي یبو چیمن مي خواي اون آدمي رو که به نظرم ه قیمي خواي بگي از طر عنيی  - 

آدم کني؟ کاري که سال ها نتونستي بکني؟  نبرده  

شتر یي که داره بمي تونم با کمک به تو به جلوي گند نتونم عطا رو نجات بدم؛ ولي حداقل  دیشا  - 

و ستی . خودت باهاش روبه رو شدي! عطا تا نابودت نکنه ول کن نرمیمي زنه رو بگ شیزندگ به  

سال هاست  عنيی . اون هر کاري ممکنه بکنه؛ ولي من نمي ذارم! ديینمونه رو د ه یامروز  خودت  

. عطا وقتي از رمیش رو بگنمي تونم صد درصد جلوکار رو مي کنم؛ ولي  ن یا  میرمستقیغ دارم  

. نمي خوام کار احمقانه اي بکنه که بعداً هم من و هم ستیکسي جلودارش ن گهیخارج بشه د کنترل  

. بشه  مونیخودش پش  

اون هم اون که د؟یریساله رو بگ ??-??مرد  ه یجلوي کارهاي  دیتا کي مي تون دیفکر کرد شما  - 
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. شهیمبه نظر من اصالً عوض ن  

کمک به تو مي تونم خانواده تنمي خوام عطا رو عوض کنم؛ چون نمي تونم؛ ولي حداقل با   من  - 

اي شده و با  گهی جور د ه یدفعه عطا  نی . ارمی بازي عطا رو بگ وونهیهم جلوي د کم ینجات بدم.  رو  

ليشده؛ وجوري  نی شده. نمي دونم تو چي کارش کردي که ا وونهیفرق داره. بهم خبر دادن د شهیهم  

نه؟ ای . حاال خودت مي دوني. مي خواي من کمکت کنم ونهیخانواده ات درم پاي  

. نمي فهمم! نمي دونم چي درسته چي غلط چيیشدم! اصالً ه جیمن گ  - 

. کم آروم بشي ه یتا  نی. بشهیعیطب  - 

 روي راحتي که کنارم بود نشستم. ارسالن اومد و با فاصله ازم نشست .

ولي ست؛ یباور نکني که غرضي درکار ن دینداري و شا ي دونم بهم اعتمادخوام کمکت کنم! م مي  - 

فکر کني دارم به خاطر پسرم   دینه. شا ا یرو به عهده ي خودت مي ذارم . مي توني قبول کني  انتخاب  

. . حاال خودت مي دونيستیطور ن ن یي کنم؛ ولي اازت سوءاستفاده م  

 بهش نگاهي کردم .

از پسري که براي  دیداره رنج مي بره. شا زي یچ  هیکه از   دمید  صورتش مرد خسته اي رو تو  

من و اون چي بود؟ هر دو براي نجات خانواده مون نیرو کرده. فرق ب  بهیبه منه غر  نجاتش  

. م یمي کرد سکیر میداشت  

اتاقم. نمي خوام کسي حرف هام رو بشنوه. من هنوز ایي حرف هام رو بشنوي ب هیقمي خواي ب اگه  - 

د ندارم. اگه هم نمي خواي گوش کني خودت مي دوني؛ من به کاري مجبورت نمي کنماعتماهمه  به . 

. نجا یمطمئنم تا فردا عطا مي فهمه اومدي ا  

د یاي رفت. نمي دونستم چي کار کنم. تو دوراهي بدي بودم؛ ولي با گهیجاش بلند شد و سمت د از  
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. نداشتم ادي یهرچند راه انتخاب ز   رم؛ یبگ می. بعداً مي تونستم تصمدمیحرف هاش رو مي شن  

حس چی. بهش هدیمي کش بهیمرد غر ن یمن رو سمت ا  زي یچ  هیجام بلند شدم و دنبالش رفتم.  از  

. پر از مهر داشت يیمتجاوزش چشم ها  غلطي نداشتم. برعکس چشم هاي پسر   

فتماتاق رفت. وارد شد و من هم دنبالش ر نیراهرو بود و ارسالن سمت اول ه ی ي یرای پذ کنار . 

. سادم یجلوي در اتاق وا   

 استرس داشتم. برگشت سمتم.

ازم مي ترسي؟  سادي؟ی اونجا وا  چرا  - 

پدر و پسر رو نی م شباهت هاي اولي با دو لحن متفاوت. حاال مي تونستم کم ک ي یجمله ي آشنا چه  

. نبودن  هیدرک کنم. هر چند از نظر ظاهري شب  

. تو اینترس، ب  - 

اتاق کار بود؛ هیشب شتریاتاق ب نیرفت که کنار اتاق بود. ا  زيیماتاق شدم. ارسالن سمت   وارد  

. تختي توش نبود. آروم رفتم جلوتر چیچون ه  

. نیبش  - 

. کارش بود اشاره کرد. رفتم روش نشستم ز یبه راحتي که کنار م  

نمي دونم با عطا گم یکه چه اتفاقي افتاده. بازم م دمیاومده بود دنبالت فهم اوشیوقتي که س تا  - 

بودم. حتي زماني دهیجوري ند  نیقدر به خونت تشنه ست. تا حاال عطا رو ا  نیکار کردي که ا  چي  

خونه رفت. االن عطا مثل بمب ساعتي مي مونه. بهم گفتن دربه در دنبالته و مي دونه از  ن یاز ا که  

. رونیخونه اومدي ب  

. نیام در امان باشن هماون مي خواد چي کار کنه؛ فقط مي خوام خانواده   ستیمن برام مهم ن  - 
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. ه یدخترجون من بهت گفتم تنها راهش چ نیبب  - 

ست؟یاي ن گه یراه د  عنيی  - 

 - نه.

 دست هام رو مشت کردم .

اسم تو شناسنامه ست براي در امان بودن خانواده ات. از اول  ه یفقط   نی رو ناراحت نکن. ا خودت  - 

خطبه ي واقعي خونده بشه ستیقرار نگفتم تو برام مثل عسل مي موني. عاقد آشنا دارم و   هم . 

چيینمي خوام کسي ه شه؛یاتاق دفن م نی من و تو، تو ا نیحرف ب  نی. فقط ا تسیفرمال  ز یچ همه  

کست. اگه فقط ما   نیکس! حتي محرم تر چی ه عنيیکس  چیه گمی. وقتي ماوشیس ا یحتي عسل  بدونه  

. فظت کنم من نمي تونم از خانواده ات محا گه یسه نفر، د  میدو نفر بش  

 با تعجب نگاش کردم .

... با شما  دیتا کي من با  عنيی  - 

. تو فقط به عنوانشهیدختر آزادي و همه چي نما هی. تو مثل قبل  ستیگفتم عقدي در کار ن بهت  - 

هی دارم   دي؟یهر چي که دوست داري مي توني روم حساب باز کني فهم ایپدر   ای دوست  هی  

مي کنم؛ نمي تونم بهت قول بدم چ  يیکارها  دیکني. شا داینجات پ تی وضع نیطول بکشه از ا  قدر  

. درضمن تمام روابطريیبگ می. حاال خودت مي توني تصمشتر یب دمیشا  ایسال،   کی  دیاماه، ش شش  

کارت   ن یزرنگن و کوچک تر  ليی. عطا و اردالن خهیمثل زن و شوهرهاي واقع گران ی جلوي د ما  

. من نکن  . فکرهاي بد راجع بهرنی نظر مي گ ر یرو ز  

 هنوز تو شوک بودم .

گي؟یچي م خب  - 
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. فکر کنم دینمي دونم؛ با  - 

. کنه داتیباشه تا فردا صبح بهم خبر بده؛ نمي خوام تا قبل عقد عطا پ   - 

 از جام بلند شدم.

 - ممنون خداحافظ.

 - کجا؟

. هتل رمیم  - 

داتیعطا پ رونیب نجا یچي گفتم! پات رو بذاري از ا  ديینشن نکهیمي خواي بري؟ مثل ا  کجا  - 

. ستیمي کنه؛ اون وقت از دست من کاري ساخته ن  

 - ولي...

. میدار ادی اتاق ز نجایاتاق بهت بده. ما ا  هی گمیم ر یبه من  - 

هم رفته باال اتاق خودش. نگران نباش و برو اوشیامشب رفته خونه ي دوستش و س عسل  

. رو عوض کنه  تیه زندگبازي ممکن نیاستراحت کن و خوب فکرهات رو بکن. مي دوني که ا   

 ارسالن از جاش بلند شد.

که ري یدرست بگ میدرست گرفتي بازم بتوني تصم میتا حاال که تصم دوارمیخوش! ام شب  - 

. نشي مونیبعدش پش  

. رفت رونیارسالن از اتاق ب  

. اومد تو اتاق رخانمیکم بعد من هی  

. خانم اتاقتون رو بهتون نشون بدم دییبفرما  - 

. میاتاق بود و وارد اتاق شد هی ر  کم جلوت  هیدنبالش رفتم.   
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. دیاستراحت کن دییبفرما  - 

رفت. در رو پشت سرش قفل کردم و سمت تختي که کنار اتاق بود رفتم رونیاز اتاق ب رخانمیمن . 

 روش نشستم .

فکر مي کردم که چه جوري محمد رو از سر خودم   نیداشتم به ا  شی هفته پ ه یخواب بودم. تا  انگار  

کسي که قرار بود فردا زنش  دیکرده بودم. اگه محمد مي فهم  ر یمثل خر تو گل گ مالن خود کنم. ا  وا  

مسخره اي داشتم! ازدواج با  ر یمرد هم سن پدرش بشه چه حسي داشت؟ عجب تقد ه یقراره زن  بشه  

مي افتادم. انگار  ر ی گ نجایبود؛ ولي باالخره من ا تهیمرد هم سن پدرم. هرچند همه چي فرمال هی  

نجای بازي اي بود که خودم شروع کرده بودم. رفتن از ا ن یز سرنوشت فرار کنم. اتونستم ا نمي  

تاوان کارم رو  دینابودي خانواده م بود؛ اون هم به خاطر گندي که من زده بودم. خودم با مساوي  

 مي دادم.

. و پاهام رو تو شکمم جمع کردم  دمیروي تخت دراز کش  

بود هیسا  هیبرام   شهیداشتم و اون هم  اج یسال ها بهش احت نیا  چقدر تو تمام دیبابا مي فهم کاش ! - 

تو خونه روي تخت خودم هستم و  دمیمي شدم مي د داریها همه ش خواب بود و وقتي ب نی ا کاش  

! غرغر مي کنه  میهستي داره به خاطر زنگ گوش  

! ن یسنگ لي یبود؛ خ ن یتاوان براي من سنگ نیچشمم رو بستم. ا   

*** 

دفعه هم تو کابوسم اون لعنتي بود! از   نیم درد مي کرد؛ بازم کابوس. ا ز کردم. سرهام رو با چشم  

تنم بود. استخون هام درد گرفته بود. لباس هام چروک بود شبیبلند شدم. هنوز لباس هاي د جام . 

 شالم رو که دور گردنم بود باز کردم .
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بود و دست و صورتم ي یدستشونار اتاق رفتم که ساعت اتاق نگاه کردم؛ هشت بود. سمت در ک به  

به خودم نگاه کردم. چشم هام رگه هاي قرمزي توش بود. صورتم بي روح بود نه یشستم. تو آ رو . 

که اصالً نمي شناختم چي کار  يی خونه با آداما  ن یتو ا  نجا یبود. من ا بهیبرام غر  نهیتو آ  هلناي  

ام رو قهید کرده بودم؟ با دست هام شقکار نمي کرد. چطور بهشون اعتما  گه یکردم؟ واقعاًًَ فکرم د  مي  

. رون یاومدم ب  يیفشار دادم و چند مشت آب به صورتم زدم. از دستشو  

بافت سبز از تو ساک درآوردم با شلوار مشکي تنم ه یساکم رفتم. مانتوم رو درآوردم.  سمت  

. کنار اتاق رفتم. موهام رو دوباره با کش بستمدراور  نهیکردم. جلوي آ  

. نمي اومد؛ انگار همه خواب بودن  يیصدا چیو وارد راهرو شدم. ه رونیمدم باز اتاق او  

حدود چهل سال و  کي یتو آشپزخونه بودن که   گهیبا دو تا زن د رخانمیآشپزخونه رفتم. من سمت  

. ومد یر بود خوشم نساله بود. از نگاه هاي اوني که بزرگ ت ستیب کيیاون   

 آروم سالم کردم .

. مي خوابي  شتر یگفتم حتماً ب ديیخواب  ر ی د شبیشدي؟ د رادی: سالم دخترم بر یمن  

نبرد. آقا ارسالن خوابن؟ خوابم  - 

. شدي صداشون کنم داریشدن؛ گفتن شما ب داریساعته ب مین شونینه ا  - 

. فتم رفت. من هم سمت در آشپزخونه ر  رونیاز آشپزخونه ب رخانمیمن  

د؟یدوست عسل جون شما  - 

. د یتر بود داشت سؤال مي پرسبرگشتم. همون دختر که کم سن   

 - نه.

. نمي خواستم فعالً با کسي حرف بزنم؛ مخصوصاً خدمتکارا که ممکنرونیآشپزخونه اومدم ب از  
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. ن ییرفتم. ارسالن از پله ها داشت مي اومد پا يیرا یبود براي عطا خبر ببرن. سمت پذ  

 - سالم.

! شدي داریسالم. زود ب  - 

. بشم داریکه بخوام ب دمیاصالًًَ خوب نخواب  - 

غذاخوري رفت » .اهوم  زیي گفت و سمت م »  

. صبحانه بخور ایب  - 

م؟یاول حرف بزن شهیم  - 

حرفي هم مونده؟ مگه  - 

 - آره من حرف دارم.

. رفت شبيیسرش رو تکون داد و دوباره سمت همون اتاق د   

. نشستم  شبمی رفت و من هم رفتم سرجاي د شیمن هم دنبالش رفتم. سر جاي قبل  

. نومخب مي ش  - 

د؟یحرفتون نمي زن  ر ی . شما که زدیکه گفت طيی قبول مي کنم. البته چاره اي ندارم. با همون شرا من  - 

. فتادهیاتفاق ن ن یتا حاال که ا  - 

کار رو مي کنم؛ ولي راه نی هرحال چاره اي جز اعتماد بهتون ندارم. نمي دونم چرا دارم ا به  - 

. درسم رو بزنم دیراحتي ق نیمه بدم؛ نمي تونم به هماي نمونده. مي خوام به کارم هم ادا گهید  

حامي حساب کن نه  هیبه خودت مربوطه. بهت گفتم روي من به عنوان   زا یچ  نی. ا ستین مشکلي  - 

تو زن مني و اسمت تو  گرانی نباش! درسته از نظر د  گه ید زهاي یاي. نگران چ گه ید  ز یچ  

. پس تو از نظر من جايفتهیاتفاق ب ستیعقدي قرار ن چیولي گفتم ه ره؛یي من م شناسنامه  



 

 
 

218 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

! کسي بدونه  دیمي کنم نبا دی. فقط بازم تأکگهی د ز ی دخترمي نه چ  

 سرم رو تکون دادم .

. اد یعاقد ساعت ده م م؛یصبحانه بخور  میخب بر   - 

ي پدرم؟ اجازه  - 

اسم تو شناسنامه تم؛ به اجازه ي پدر ه یهرکاري کرد دخترجون. من فقط  شه یروزها با پول م نیا  - 

. عقدي خونده بشه ستیوقتي قرار ن ستین ازيین  

مي کنم؟من قبول  دیدیکجا فهم از  - 

کرده، براي خانواده ش معلومه سکي یر نیسخت نبود؛ دختري که به خاطر دوستش همچ حدسش  - 

 چي کار مي کنه .

. دمینفسي کش  

. چشم هات گود افتاده ر ی نخوردي. ز  زيیهم چ شبیصبحانه بخور که د م یپاشو بر   - 

 از جاش بلند شد و سمت در اتاق رفت. من هم بلند شدم .

 - فقط...

 ارسالن برگشت سمتم.

 - چي؟

د؟یچي مي گ اوشیدخترتون و آقاس به  - 

. فکر نکنم اجازه داشته باشن تو مسائل شخصي من دخالترمی چي بگم، دارم زن مي گ قرار   - 

وقت چیخودم بزرگ شده و ه شیعسل. اون از بچگي پ ي یدا عنيیبرادر تاراست؛  اوشی. سکنن  

. ادیموضوع کنار م نی اجازه نداشته. عسل هم کم کم با ا عنيیدخالت نکرده؛   میهم تو زندگ  
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حرف رو  نیعسل باشه. اصالً انتظار ا  يیدا  اوشیتعجب نگاهش کردم. فکر نمي کردم س با  

 نداشتم .

که با دیگرفت میصمدفعه شما ت هیچطور    گنینم ست؟ین رعاديیکارمون غ  نی ا کم ینظرتون  به  - 

 من...

نباش! فقط قوي باش؛ مثل همون بار اول که تو چشم هات جسارت بود؛  زهایچ ن ینگران ا تو  - 

همون موقع که به چشم هاي اردالن نگاه کردي و گفتي حرفي نمي زني؛ حتي وقتي اسلحه  مثل  

ا رو با اون همهعط که  نمیرو بب بایبود! من مي خوام همون دختر جسور و البته ز  تیشونیپ روي  

. دختر که خودش رو باخته هینه   نم؛ یزن قوي رو بب ه یخدم وحشم عاجز کرده. من مي خوام   

مرد مشکوک که همه ي حرکاتم رو حفظ بود هیرفت. ارسالن کي بود؟  رونیاق باز ات ارسالن . 

حالتم  ن یتر بار هم بابا بهش فکر نکرده بود. حتي کوچک  هی سال  26  نیمي زد که تو ا  يیها  حرف  

قوي  میتو زندگ شهیکم مي آوردم. من دختري بودم که هم دی. راست مي گفت! من نبادیمي فهم رو  

خودم رو مي باختم. بي توجهي بابا من رو دی. االن هم نبا ستادمی مشکالت مي ا. در برابر بودم  

ثابت کنم که  آدم قوي باشم؛ چون مثالً مي خواستم خودم رو بهش ه یجوري بار آورده بود که    نیا  

ن ی. ادیوقت منِ واقعي رو ند چی. بابا هفتادیاتفاق ن ن یوقت ا چیولي ه نه؛ یبارم شده من رو بب ه ی براي  

. بسازه  ریآدم نفوذناپذ  ه یباعث شده بود زندگي ازم   

*** 

. قدر تو اتاق راه رفته بودم که پاهام درد گرفته بود  نی بود. ا 10 کیساعت نزد  

. ستادمی با صداي در وسط اتاق ا  

 - بله؟
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. وارد اتاق شد رخانمیمن  

. دیار یب ف ی آقا گفتن تشر   - 

. امیباشه االن م  - 

بي روح لي یرفتم. همون بلوز شلوار تنم بود. کش موهام رو باز کردم و دوباره بستم. خ نهیآ متس  

توي چشم هام و رژ کم رنگي هم زدم دمیرژ درآوردم. مداد رو کش  هیمداد و   هی  فمی. از تو کبودم . 

. برداشتم زیشال سبزي از تو ساکم برداشتم و روي سرم گذاشتم. شناسنامه م رو هم از روي م  

 نگاهي بهش کردم .

هستن تو صفحه شون اسمه و تو يیکسا  ليیکه تو صفحه ات چي باشه؛ چون خ ستیمهم ن برام  - 

روو تو دلشون عشق. من خودم سرنوشتم  هیها هم تو صفحه شون خال لي ینفرت و خ قلبشون  

. نوشته شده باشه که من نخوامش زيی تو چ نیمي سازم؛ حتي اگه ا   

و رونیقوي باشي! از اتاق رفتم ب شهی. سمت در رفتم. هلنا سعي کن مثل هم دمیکش قيیعم نفس  

که کت وشلوار مشکي و بلوز خاکستري تنش کرده بود دمیرفتم. ارسالن رو د ي یرایپذ سمت . 

مرد حدود  هیو   ر یمرد پ هی بود.  يی رایهم تو پذ گهی ر دشده بود. سمتش رفتم. دونف پیت خوش  

. شدنم ارسالن لبخندي زد کیپنجاه ساله. با نزد   

 سالم کردم. اون دوتا مرد هم بهم سالم کردن. هر دو با تعجب نگاهم مي کردن .

. هستن لمیآقاي قادري، وک شونی ا رم یعز   - 

. ي داشت اشاره کرد به مردي که سن کمتر   

 - سالم خوشبختم!

 قادري: من هم خانم .
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. زود برن دیعاقد با زم یعز  ایب  - 

. شناسنامه رو دادم بهش. عاقد شروعومدیاز لبخند مهربونش بدم ن ای  زم یبهم گفت عز نکهیا از  

 کرد به نوشتن .

. گوشم آورد  کیارسالن سرش رو نزد  

 - خوبي؟

 - آره .

خبر داره و تنها آدم مورد همه ي کارها رو انجام داده. نگران نباش! از موضوع  لی! وکخوبه  - 

نانیرفتار کن. خدمت کارها و نگهبان ها همه شون قابل اطم عيی. طباوشیالبته به جز س نانمه؛ یاطم  

. ستن ین  

 سرم رو تکون دادم .

ستن؟ین اوشیس آقا  - 

. ارهیهم با خودش معسل رو  اد؛ ینه صبح با دوستاش رفته کوه و ظهر م  - 

 - اهم.

. دن کرد ه حرف زشروع ب لشیارسالن با وک  

ن یغم خاصي رو حس مي کردم؛ ولي ته ته قلبم از ا  هیانداخته بودم. توي قلبم   ن ییرو پا سرم  

بود و قرار  ته یعقد فرمال لشیدل دیراضي بودم تا مي خواستم زن محمد بشم. شا  شتر یب موضوع  

 نبود عقد واقعي خونده بشه .

 عاقد شروع به خوندن کرد .

کیشاخه نبات به همراه   کیو  دی جلد کالم اهلل مج ک یشما را با  لمیوک ا یهلنا سازگار! آ خانم  - 
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اورم؟یآپارتمان در... به عقد دائم آقاي ارسالن شاهي درب واحد  

واست بگه اعتراضي نکنم. با تعجب به ارسالن نگاه کردم. چشم هاش رو روي هم گذاشت؛ مي خ  با  

ر خطبه خونده بشه. عاقد مبارک باشه اي بله همه چي رو تموم کردم. دلم نمي خواست چندبا گفتن  

چیه گه یبود و االن د  دهیکه وز ميی و ارسالن هم بله رو داد و همه چي تموم شد؛ مثل نس گفت  

که تا االن تو آشپزخونه بود  رخانمیزن شوهردار. من هیسادگي شده بودم   ن یازش نبود. به هم  اثري  

ازدواج راضي بود اون  ن یا کسي که از انهت دیاومد. لبخندي روي لبش بود. فکر کنم شا رونیب  

انتظار برخورد خوبي رو  دیچه واکنشي نشون بدن؛ ولي مسلماً نبا  هی. البته نمي دونستم قراره بقبود  

 ازشون مي داشتم .

*** 

. م که در اتاق رو زدنتو فکر بود  

 - بله؟

. اومد داخل اتاق  رخانمیمن  

. انم اومدنسل خ و ع اوشی. آقا سدی ار یب ف ی آقا گفتن تشر  زم یعز   - 

. ممنون دی. شما برامیباشه، االن م  - 

. رونیرفت ب رخانمیمن  

خودم رو براي  دیتازه اول ماجرا بود و با  نیگرفته بودم. دستپاچه از جام بلند شدم. ا  استرس  

نجا یآماده مي کردم؛ مخصوصاً که ارسالن مي گفت عطا هم حتماً تا شب ا هیروشدن با بق روبه  

کم هم  هیو   دمیکش  کیخط چشم بار   هیبافت کرم رنگ عوض کردم.  هی با و بلوزم رو . بلند شدم ادیم  

. رژ کالباسي. موهام رو باز کردم و بافتمشون  ه یزدم با  ملیر  
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کار رو کردم. انگار استرس روم اثر گذاشته بود. جلوي موهام همه ش به خاطر ن یا چندبار  

رفتم. از  رونیو ب دمیکش قيیعم. نفس ندادم تیتو صورتم. بهش اهم ختی*ان بودن مي ر يعر   

. دختر مي اومد ه یراهرو رد شدم. صداي خنده هاي   

که روي مبلي نشسته و دختري هم روبه روش نشسته و داره دمیجلوتر رفتم. ارسالن رو د  آروم  

و داره به  ستادهیکنار دختر ا  دمیرو هم د اوشیمي کنه و مي خنده. س ف ی رو تعر  زيیچ هی بلندبلند  

. ش گوش مي کنه. حواسشون به من نبود ها حرف  

 - سالم.

داشت با ديیتعجب نگاهم مي کرد. صورت سف صدام همه به طرف من نگاه کردن. دختر با با  

بود. صورت دوست داشتني داشت. حتماًًَ به مادرش رفته بود اوشیس هیعسلي؛ شب يیها  چشم . 

. با تعجب بهم نگاه مي کرد  اوشیس  

. زم یعز  ایارسالن: ب  

گفتن پدرش بهم  زمی ارسالن رفتم و کنارش نشستم. ارسالن بهم لبخندي زد. عسل مات عز  سمت  

. کلمه از دهن ارسالن بود نیهم مبهوت هم اوشیشده بود. س رهیخ  

. نیبش اوشیارسالن: س  

. بودن  رهیتو چهره ي متعجبش کنار عسل نشست. هردو بهم خ ر ییبدون تغ اوشیس  

. بهتون بدم ارسالن: خب گفتم که قراره خبري   

د؟ی: نمي خواي خانم رو معرفي کنعسل  

. گمیاگه صبر کني م  - 

 عسل ساکت شد.
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 - هلنا همسر منه.

. چشم هاش درشت شد اوشیعسل با دهن باز بهم نگاه کرد و س  

: چي؟! همسرتون؟ حالتون خوبه پدر؟عسل  

هاشنمي گفت و دست هاش رو روي پاش مشت کرده بود. مي تونستم لرزش دست  زيیچ اوشیس  

. . صورتش هم قرمز شده بودنمیرو بب  

ه؟یکردم مشکل ازدواج  - 

دختر هم سن منه ن یمن با ازدواجتون مشکل ندارم؛ ولي ا د؟یمي گ دیچي دار  دی: مي دونعسل . 

! ست یاصالً شوخي قشنگي ن  دیشوخي مي کن  دیحالتون خوبه بابا؟ اگه دار   

و به خودمون ربط داره که چقدر می ارنکنم ازدواج ربطي به سن داشته باشه؛ ما مشکلي ند فکر  - 

. میتفاوت سني دار  

. از جاش بلند شد. انگار نمي تونست تحمل کنه. باالخره من جاي خواهرش رو گرفته بودم  اوشیس  

. : مبارک باشه! من کار دارم. با اجازه اوشیس  

. بهت اجازه ي رفتن داده باشم ادینم ادم یسر جات!   نیارسالن: بش  

جوري خانواده شون رو داشتم به هم نیخودم بدم مي اومد که ا ش نشست. از آروم سر جا اوشیس  

. ختمیمي ر  

بعد دیکار عمو اردالن مخالف بود نیبابا! چطور تونستي؟ شما خودت با ا  شهی: باورم نمعسل  

د؟یکس هم سن دخترتون ازدواج کرد  ه یوقت خوتون با  اون  

غلط! هلنا ایکارم درست بوده   دیو به من بگ دینیبش نجای! من نگفتم ادیگوشاتون رو باز کن وبخ  - 

بي احترامي به  چیه ایحرف اضافه اي    چینمي خوام ه گهی. ددیر یبپذ  دیقانونيِ منه و شما هم با  زن  
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. هلنا بشه  ایمن   

: گفت تیعسل از جاش بلند شد و با عصبان  

... ه وآدم خودخوا هی مي کنم! عطا راست مي گفت که شما دختر رو قبول ن نیمن ا  - 

 - عسل!

. خت یقطره اشک رو صورتش ر  هیبا داد ارسالن عسل ساکت شد و   

خودخواهم؟ االن حرف عطا برات مهم شده آره؟ حاال عطا برات شده الگو؟ من  - 

 - بابا!

. عطا حتماً تا چند ساعتايیموضوع کنار ب ن یحرفي بشنوم! تو هم بهتره با ا گهی خوام د نمي  - 

! اوشی. سدیریتو روم قرار بگ دیپشت من باش نکهیم به جاي او نمي خوا شه یخبر م گهید  

آقا؟ بله  - 

پس عطا ست؛یاردالن ن دمی. شنارهی کنن؛ نمي خوام عطا شلوغ بازي درب  ادینگهبان ها رو ز  بگو  - 

. م یناهار بخور میبرگرد مي خوا عی. سر ادیتنها م  

. کرد  جو خفقان داشت فرار مي  نیسمت در ورودي رفت. انگار از ا  اوشیس  

دي؟ ی : هلنا خوب حواست رو جمع کن! نمي خوام جلوي عطا مثل االن رنگت بپره فهمارسالن  

 سرم رو آروم تکون دادم .

خونه؟ نی تو ا ادیهمه سال ب ن یاقدر مهم هست که عطا بعد  نی ازدواجتون ا دی: فکر کرد عسل  

. عسل! اگه حرف درست حسابي نداري بزني بهتره بري تو اتاقت گهیبسته د  - 

پدر و دختر که روابطشون رو ن یبا ناراحتي به ارسالن نگاه کرد. نمي دونستم در مقابل ا عسل  

بودم چه واکنشي نشون بدم. البته انتظار برخورد بدتري رو از عسل داشتم؛ ولي خب  ختهیهم ر به  
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ارسالن زنگ خورد و لیکنم ارسالن آدمي نبود که اجازه ي دخالت به کسي رو بده. موبا فکر  

. ش نگاهي کرد و ازمون دور شدهب  

که چه جوري جواب عمو دمتی د  الی: چه جوري مخ بابام رو زدي هان؟ اون روز تو وعسل  

جوري با زبونت خودت رو به بابام انداختي آره؟ نیرو مي دادي! هم اردالن  

 سرم رو بلند کردم و نگاهي بهش کردم .

فتهه هیزن بشه؛ اون هم زني که   هیي که خام خوشگل ستیخوشگلي؛ ولي باباي من آدمي ن البته  - 

دوست اون دختره نازي باشي با بابام بودي؟ نکهی. نکنه قبل از ادتشید ستین  

 - بهتره مواظب حرف زدنت باشي دخترخانم!

باهام دعوا کنه آره؟ گي ینباشم چي؟ به بابام م اگه  - 

 پوزخندي بهش زدم .

اجیي احتو به کس امیکه خودم از پست بر ب قدر عرضه داشته باشم   نیبچه اي! فکر کنم ا  ليیخ  - 

! ي یجلوي من کوچولو سادنینداشته باشم. هنوز براي وا   

 چشم هاش درشت شد .

جوري بلبل زبوني کني؟ ن یوقتي عطا هم اومد مي توني ا نمی! ببشهی! معلوم مباشه  - 

 - نگران نباش؛ من براي همه چي آماده م .

قبالً با برادرش جوابي ازم رو نداشت. نمي دونست نیتعجب نگاهم کرد. انگار توقع همچ با  

. حساب با منه. ارسالن طرفمون اومد  هیحساب کردم و اونه که دنبال تسو  هیتسو  

. ناهار گشنمه میبر   - 

. ندارم؛ شما با زنت راحت باش  لیعسل: من م  
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دي؟ی! فهمديیباري باشه که جوابم رو م ن یآخر  ن ی! اعسل  - 

. ن کرد عسل ساکت نگاهي به ارسال   

دي؟یفهم گفتم  - 

. غذاخوري رفت  ز یعسل آروم بله اي گفت و سمت م  

. راضي نبودم  تی وضع نیمن هم حرفي نزدم؛ ولي ناراحت بودم. اصالً از ا   

. اد یکم سروصدا مي کنه؛ ولي کم کم کنار م ه ی. ستین زي یارسالن: نگران نباش، عسل تو دلش چ  

. نشون مي دادماگه من بودم واکنش بدتري مي تونم درکش کنم.   - 

. سال هاست تارا، مادر عسل، مرده و مندمیخوب مي دونه من کاري رو الکي انجام نم عسل  - 

داشتم؛ ولي خودم نخواستم ازدواج کنم. نمي خواستم عسل با همسرم  ادي یازدواج فرصت ز  براي  

نم بهترهرو نداره. اال میتو زندگ کنه؛ ولي االن اون بزرگ شده و حق دخالت کردن دایپ مشکل  

. میخودمون رو براي روبه روشدن با عطا آماده کن  

تو خونه تون؟ ومدهیعسل گفت عطا سال هاست ن چرا  - 

 - فعالً نمي خوام درباره ش حرف بزنم. بهتره روي رفتارت تمرکز کني.

 - رفتارم؟

صیحالتت رو تشخ نی خودت باهاش برخورد داشتي. مي تونه کوچک تر  ست؛ ی. عطا عسل نآره  - 

تم یوقت فکر نکن دارم از موقع هیتر رفتار کنم.   ميی. من مجبورم جلوش باهات صمهبد  

تو رو مثل عسل  شهیو من هم هم ستيیمي کنم. خودت هم مي دوني همسر واقعي من ن سوءاستفاده  

اي نکن. مي فهمي که؟ گه یپس از رفتارم برداشت د نم؛ یب مي  

. دیآوردي کرد اد یباره بهم  ن یآره. فکر کنم چند  - 
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. میناهار بخور  میخوبه. بر   - 

*** 

. تموم شد  اوشینگاه هاي ناراحت عسل و س ریناهار ز  

باهام مشکل داره. درسته عسل دختر ارسالن بود؛  شتر یاز عسل ب اوشیتونستم حس کنم که س مي  

بود که از ارسالن  ن یبه خاطر ا دیموضوع راحت تر برخورد کرده بود. شا نیبه نظرم اون با ا  يول  

راحتي باهام کنار  نیحالت نگاهش فرق داشت. مي دونستم به هم  اوشیمي برد؛ ولي س حساب  

ًَ 

. حتماً با خودشون مي گفتن من ارسالن رو جادو کردم که زود باهام ازدواج کرده. هرچندادینم  

کار ارسالن رو درک کنم. من به خاطر خانواده م مجبور بودم   نیواقعي ا  لیهم نمي تونستم دل زهنو  

با دخترش و خانواده ش در دیکار رو مي کرد و چرا با  نیا  دیبازي بشم؛ ولي اون چرا با ن یا وارد  

به یغر  ه یکار داشته؛ چون االن مطمئن بودم کمک به  ن یکه چه هدفي از ا  دمیمي فهم دیافتاد؟ با  مي  

. همه اضطراب رو نداشته نیهمه دردسر که براش داشته ارزش ا  نیبا ا  

. هرچند که داشتن وانمودنمیچشم هاي همه شون بباز اومدن عطا تو    تونستم نگراني رو مي  

. شت . با صداي زنگ همه ي چشم ها به سمت در برگستنینگران ن ادی مي کردن ز  

. بود  دهیکم بعد سمت ما اومد. رنگش پر  هی رفت.  فونیسمت آ رخانمیمن  

. ! آقا... آقا عطا اومدندیببخش  - 

: عطا اومده؟ عسل  

. لند شداز جاش ب اوشیس  

. ریارسالن: در رو باز کن من  
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 - ولي آقا...

 - گفتم در رو باز کن!

. رفت  فونیسمت آ رخانمیمن  

. شيینم ر ی ! باهاش درگاوشیمخصوصاً تو س د؟یدیکسي تا وقتي من نگفتم حرف نمي زنه، فهم  - 

. کم بعد در با صداي بدي باز شد  ه یحرفي نزد.  اوشیس  

بمب ساعتي نبود. نفس نفس مي زد و با عجله  هیباهت به  بود، بي ش ستادهیکه جلوي در ا مردي  

. شده بود رهی بهم خ شیاومد. با چشم هاي برزخ ز یسمت م  

قرمز بود تا  شتریآدم. رنگ چشم هاش ب هیبود جز صورت   هیصورتش به هرچي شب رنگ   

 قهوه اي .

چه غلطي مي کني؟ نجا یا تو  - 

. ستادیم ا حرفي نزدم. با سرعت سمتم اومد. ارسالن اومد جلو  

! نشو عطا کیبهش نزد  - 

. الن نگاه مي کرد متعجب به ارس يی عطا با چشم ها  

. دارم ن یخرده حسابي با ا  هیشما دخالت نکن؛ من    - 

. دم یولي من خودم رو عقب کش ره؛ یدستش رو دراز کرد که بازوم رو بگ  

زنم. اگه ناهار خونه حرفي بهت نمي  نی : فکرش رو هم نکن! االن هم به خاطر احترام به اارسالن  

. ي من سروصدا کني تو خونه ايیوگرنه اجازه نداري ب ن؛ ینخوردي بش  

رفته چه گندي به ادت یهمه سال اومدم مهموني ارسالن شاهي؟  نیفکر کردي بعد ا  ناهار؟  - 

کم احترامي رو که به خاطر پدربودنت داري فراموش  ه یزدي؟ برو کنار ارسالن، نذار اون  میزندگ  
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 کنم!

. به عطا نگاه کرد. باز هم عطا دستش رو سمتم آورد با غم ارسالن  

دي؟یهش دست نمي زني فهمب گفتم  - 

! گيیچي م ستیخودت مي دوني که سال هاست برام مهم ن  گي؟یچرا چون تو م  - 

 - بهش دست نمي زني؛ چون هلنا زن منه.

هم باورش دیا مي دونست و ش دیحرف تعجب نکرده بود؛ شا ن ینگاهي به ارسالن کرد. از ا عطا  

 نشده بود. پوزخندي زد.

که باهاش ازدواج کردي؛ ولي فکر مي کني من دیرو نخندون ارسالن شاهي! بهم خبر رس من  - 

. مي خواي ازش حفاظت کني که البته نمي توني؛ستمیاحمق ن اتیمي کنم؟ من مثل دوروبر  باور  

! اي بسازي  گهی دروغ د هیبهتره   

بار بهت راست گفتن؛ چون دروغي درکار نیورت براي اولبهت بگم اون احمق هاي د بهتره  - 

. ست ین  

. ار یب زمیبرو شناسنامه ها رو از روي م اوشیس  

براي دروغ بودن دیکم ام  هیشده بود؛ انگار ته چشم هاش   رهیسمت اتاق رفت. عطا بهم خ اوشیس  

. ه ارسالن دادشونبا شناسنامه ها اومد و ب  اوشیحرف رو داشت. س نیا  

بهشون نگاهي التی رو ثابت کنم؛ ولي براي راحت شدن خ زي یبخوام بهت چ ستین همم هرچند  - 

 بنداز .

رو سمتش گرفت. عطا چنگشون زد و با ناباوري به صفحه هاي شناسنامه نگاه کرد شناسنامه . 

پرت  نیهاش لرزش کمي داشت. داشت خودش رو کنترل مي کرد. شناسنامه ها رو روي زم دست  
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 کرد.

! دتهی بازي جد نمینم! اباور نمي ک  - 

. باور نمي کني ستیبرام مهم ن  - 

دفعه عطا ارسالن رو زد کنار و بازوم رو گرفت و من رو سمت خودش  هیدونم چي شد.  نمي  

. . گردنم رو با بازوش گرفته بود و اون دستش هم دورم مثل مار حلقه کرده بود دیکش  

 داشتم خفه مي شدم .

 ارسالن: ولش کن عطا !

و مي شکنم! فکر کردي مي توني من رو گول بزني آره؟ردنش رجلو گ  ايیب  - 

اومد سمتش و دستش رو گرفت؛ ولي عطا هلش داد اون ور. هنوز من رو محکم گرفته  اوشیس  

. شه یقدر محکم گرفته بود که حس مي کردم استخون هاي گردنم داره خرد م ن ید؛ ابو  

زن قانوني  گمیشدي؟ م وونهیاشي. د: عطا ولش کن! تو حق نداري بهش کاري داشته بارسالن  

 منه !

بهش حمله  اوشیدفعه س هی نمي داد.  تی انگار کر شده بود و اصالًًَ به حرف هاي ارسالن اهم عطا  

پرت شد و من هم از فرصت استفاده کردم. دستش رو گاز گرفتم. دردش هیثان . حواسش چندکرد  

. نیگرفت و هلم داد روي زم  

 - وحشي لعنتي!

شتریهم از فرصت استفاده کرد و ب اوشی. سستادمی رفتم پشت ارسالن ا عیشدم و سر جام بلند  از  

زد که پرت شد شاویو بعدم مشتي به صورت س چوندیرو پ اوشیشد. عطا دست س ریدرگ باهاش  

شده بود. دکمه ي وونهینمي شد؛ انگار د فشیحر  اوشیبود. س اد یز  ليی. زورش خنیزم روي  
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و من  دیکش غيیدوباره سمتم اومد. عسل ج نار لبش خون مي اومد.پاره شده بود و از ک بلوزش  

: کردم. سرفه مي کردم. ارسالن داد زد  میپشت ارسالن قا  شتریخودم رو ب  

! سی بهش دست بزني زنگ مي زنم به پل گهی بار د هیعطا! اگه    - 

د اومدن؛ ولي کسي حرفي نمي ز رونیاز آشپزخونه ب هیو بق رخانم ی. منستادیسرجاش ا  عطا . 

بلند شد. از کنار لبش خون مي اومد. مي خواست دوباره سمت عطا بره نیاز روي زم اوشیس . 

. ش گرفته بود؛ انگار درد داشت گه یش رو با دست ددست  

. نمي خوام نگهبان ها رو صدا کنم  رون؛یبسه! عطا از خونه ي من برو ب اوشیارسالن: س  

. م مدت به من نگاه مي کرد عطا انگار حواسش به حرف هاي ارسالن نبود و تما  

م یخواي پشتش قا  : دختره ي عوضي! فکر کردي مي توني از دستم در بري آره؟ تا کي ميعطا  

 بشي؟

 ارسالن: تا وقتي من زنده ام !

 عطا با تعجب به ارسالن نگاه کرد .

بد کردي ارسالن شاهي؛ چون مي دونستي من دنبالشم باهاش ازدواج کردي که من رو بازم  - 

دفعه  ن یمرد که سکوت کنه. ا  شی ره؟ ولي کور خوندي! اون عطاي چند سال پي آبد عذاب  

! زت نمي گذرم؛ نه از تو و نه از زنتا دي؟ینمي ذارم فهم  

با نفرت تمام گفت » زنت « .کلمه ي  رو  

 - تو حق نداري کاري بکني؛ قانون رو که مي دوني!

 عطا پوزخندي زد .

جوري ازش حفاظت کني؟ براي حفاظت ازش ن یي امن خودم قانونم ارسالن! مي خوا قانون؟  - 
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فتیکث  ال یوخته آره؟ اصال هم به خاطر امازدواج کردي آره؟ مي خواي بگي دلت براش س باهاش  

 نبوده! واي چه مرد فداکاري !

 - خفه شو عطا !

خوش باشي دتیبا زن جد دوارمیجناب شاهي، خودت خواستي تو جنگ من وارد بشي. ام باشه . - 

لحظه ي عمرم؛ تا  نیزتون مي گذرم؛ من منتظر فرصت مي مونم. تا آخرنکن افکر  فقط  

! ! با توام هستم زن بابا ادیب شیاشتباه پ  نیکوچک تر  

 داشت به من نگاه مي کرد .

. زندگي رو برات جهنم کنم نی ! چون قراره ا ادیدعا کن اون فرصتي که منتظرشم دستم ن  - 

پاک کرد و با سرعت سمت در رفت و در رو محکم  اهنشر یپ نیکنار لبش رو با پشت آست  خون  

 بست .

 قلبم تندتند مي زد و گلوم درد گرفته بود .

: هلنا خوبي؟ ارسالن  

! ي واقعي بود  وونهی د ه یسرم رو تکون دادم. عطا واقعا   

. رفت که دستش رو گرفته بود  اوشیبود. ارسالن سمت س دهیعسل روي مبل نشست؛ رنگش پر   

. اتفاق بودم  نی فتم. من مسبب امت عسل ر. آروم سمیبود جیهمه گ  

 - خوبي؟

 بهم نگاه کرد؛ اشک تو چشم هاش جمع شده بود .

دي؟یرو به گند کش مونیشدي زندگ راحت  - 

حرفي بشنوم. پس ساکت باش! به اندازه ي کافي به همه استرس  چی: عسل بسه! نمي خوام هارسالن  
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 وارد شده .

بابا که به خاطرش حاضر هیدختر ک نی ته مي کرد. اخانم عطا داشت سک  نی: آره! به خاطر ا عسل  

زندگي همه مون رو به خطر بندازي؟ شدي  

. عسل رو ببر اتاقش رخانمیمن  - 

. اومد سمت عسل رخانمیمن  

عطا تازه داشت قبول مي کرد برگرده گم؟یبابا! چرا نمي شنوي من چي م رم ینمي م يی جا من  - 

 خونه.

همه سال برگشته بود؛ پس نی اگه قرار بود برگرده تو اساکت باش و برو تو اتاقت! عطا  عسل  - 

. بشنوم  چي ینمي خوام ه گهیبهتره ساکت باشي؛ چون د   

بود ستادهی ا اوشیحرفي نزد و با سرعت سمت طبقه ي باال رفت. ارسالن هنوز کنار س عسل . 

. متشون رفتمس  

: مي توني دستت رو تکون بدي؟ارسالن  

. ستین زي ی: من خوبم چاوشیس  

داره. داشت دروغ  اديیبود و معلوم بود درد ز دهینگاه کردم. از درد رنگش پر  اوشیس به  

 مي گفت که خوبه.

دستش رو نگاه کنم؟ شهیم  - 

. پوزخندي بهم زد  اوشیارسالن سرش رو بلند کرد. س  

. وبم: نمي خواد خ اوشیس  

 از جاش بلند شد و سمت پله ها رفت .
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. جاش بندازم د یفکر کنم دستت در رفته؛ با  - 

. خوبم ستیگفتم الزم ن  - 

 رفتم جلوتر.

درد نداري؟ عنيی  - 

 نگاهي بهم کرد .

 - نه!

 روش رو برگردوند سمت پله ها. از پشت بازوش رو گرفتم .

. برگشت سمتم  ت یاز درد دادي زد و با عصبان  

 - گفتم که در رفته!

 صورتش قرمز شده بود. اگر ارسالن نبود حتماً مي زد تو گوشم.

دکتر؛ تو مگه دکتري؟ رم یباشه م ش یاگه هم طور دي؟یداره فهمتو ربطي ن به  - 

 - آره.

! اوش یارسالن: س  

. آقا دیببخش  - 

 - بمون بذار دستت رو نگاه کنه.

 - نمي خواد آقا.

اعصابم رو دیدار د؟یتو و عسل راه انداخت ه یبچه بازي ها چ نی. اچي شده نهیبمون! بذار بب گفتم  - 

ولي تو چي؟ نکنه تو هم مشکلي داري با ازدواج من؟ ت نمي فهمه؛. عسل بچه سدیز ی هم مي ر به  

با حرص سمت مبل ها رفت. من هم آروم سمتش رفتم. گوشي ارسالن زنگ خورد. به اوشیس  
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. نگاهي کرد  شیگوش  

. بمون هلنا دستت رو نگاه کنه  اوشیحرف بزنم؛ س دیارسالن: اردالنه! با  

اوشی. رفتم روبه روي سمیما حرف هاش رو بشنوسمت اتاقش رفت. حتماً نمي خواست  ارسالن  

. ستادم یا  

. نه ای در رفته  نمینگاه کنم بب دیشته باشه؛ اول باممکنه درد دا  - 

. پوزخندي زد اوشیس  

 - واي چه مهربون!

داره. درست حدس زده بودم؛ دستش  اديی ندادم. نگاهي به دستش کردم. معلوم بود درد ز محلش  

 در رفته بود .

. دازمجاش بن دیبا  - 

برات مهم شدم؟ ليیمثالً مي خواي بگي خ االن  - 

. کار رو مي کردم  نیاي هم بود ا  گهیبرام مهم باشي؟ من دکترم و هرکس د دینه! چرا با  - 

 ابروهاش رفت باال. بازوش رو گرفتم .

. کم درد داشته باشه ه یخودت رو محکم نگه دار ممکنه   - 

دي؟ی خوام تو کمکم کني فهم نمي  - 

واهرت رو گرفتم؟جاي خچون    چرا  - 

. ستيیتو اصالً در حد تارا ن ري؛ ینمي توني جاي تارا رو بگ وقت چیتو ه  - 

. دهیاي رو نشون م گهید  ز یرفتارت که چ ن یا ه؟ی پس چرا ناراحتي؟ مشکلت چ  - 

. که خودم رو به خاطرت ناراحت کنم  ستيیکي گفته من ناراحتم؟ تو اصالً برام مهم ن  - 
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. . از درد دادي زد چوندمیش نبود دستش رو پحرف مي زد و حواس همون موقع که داشت  

. ستین زيیمسکن بخور تا دردت کمتر بشه. کنار لبتم چ هیجا افتاد.    - 

 با تعجب نگام مي کرد .

راجع به من يی. نمي دونم تو و عسل چه فکرها رمی ضمن من نمي خوام جاي کسي رو بگ در  - 

. میرو قبول کن گهیبهتره همد م؛یندار گه یول کردن همد ما چاره اي جز قبولي فعالً د؛ یمي کن  

 از کنارش بلند شدم. هنوز ساکت بود و بهم نگاه مي کرد .

. شيیبرو استراحت کن. تا شب بهتر م  - 

نه. حس مي کردم خودخواه شدم که به خاطر نجات  ای اتاقم رفتم. نمي دونم کارم درست بود  سمت  

خانواده از قبل هم با هم  نی . هرچند که معلوم بود اختمیر خانواده رو به هم  نیو مادرم ا  خواهرم  

. دمیمشکل داشتن. سرم درد گرفته بود. روي تخت دراز کش  

*** 

. بود. در اتاق رو زدن ? کیساعت نزد  

د؟ییبفرما بله  - 

 ارسالن وارد اتاق شد .

 - مي خوام باهات حرف بزنم.

. ار اتاق رفتم از جام بلند شدم و سمت راحتي کن  

 - بله؟

 ارسالن اومد روبه روم نشست.

. تو اتاق من اي یب دیاوالً امشب با  - 
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 چشم هام درشت شد.

زيیچ د یاونجا. فقط حواست رو جمع کن کسي نبا رم یدر به اتاق کارم داره؛ من م هیاتاقم   نترس  - 

دي؟ یفهم بدونه  

 - بله.

. سعي کنانیار بکم طول مي کشه بخوان باهات کن  ه یهنوز  اوشیکه عسل و س  نه یا  میبعد حرف  - 

. مراعات کني؛ نمي خوام تو خونه هم مشکل داشته باشم شتر یب  

. جوري بشه  نیمن واقعاًًَ متأسفم؛ نمي خواستم ا  - 

رو نجاشیکار رو مي کردم فکر ا  نی خواد خودت رو ناراحت کني. من خودم وقتي داشتم ا  نمي  - 

رو درک مي کني تیموقع شتر یها ب کن؛ چون مي دونم از اون تیرعا گم یبودم. اگه به تو م کرده . 

مي فهمي. دلم مي خواست عسل هم مثل تو باشه قوي و محکم. رفتارت در مقابل شتریاز سنت ب تو  

سؤال تو ذهنت هست که مي خواي  لي یواقعاً عالي بود. تو دختر مقاومي هستي. مي دونم خ عطا  

بشه؛ فقط روي عطا و  ریرگ. نمي خوام االن فکرت دگمیرو مبه موقعش بهت همه چي  بدوني؛   

. تا فشارشون کمتر بشه  میتمرکز کن دیاردالن با  

ره؟یمن چه نسبتي با شما دارم سراغ خانواده م نم دهیاالن که اون فهم دیببخش  - 

کنه. نگران تیرو رعا  زهایبعضي چ  دینباش! عطا هرچقدر هم کله خراب باشه با  نگران  - 

 خانواده ت نباش. فقط ...

چي؟ فقط  - 

مراقب باشي؛  دیمواظب خودت باشي! درسته عطا به خانواده ت کاري نداره؛ اما خودت با دیبا  - 

نگهبان همراهت ای  اوشیس دیبا رونی . هروقت مي خواي بري بستین نيیب شیعطا قابل پ چون  
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. خاصي نکنه؛ ولي دردسر درست مي کنه  باشه. عطا االن مثل ببر زخمي شده و ممکنه کار  

. به کسي ندارم. از عطا هم نمي ترسم  ازيیو نودم مراقبت کنم من مي تونم از خ  - 

 لبخندي زد.

شده؟ زيیچ  - 

. مي اندازي کيی  ادی از عطا نمي ترسي؛ من رو   گيینفري هستي که م نیتو اول  - 

 - کي؟

. ن ما رو خونه ش دعوت کردهرفت بهت بگم براي سال نو اردال ادمیولش کن! راستي   - 

 - چي؟!

جشني دیبرمي گرده. مي گفت قرار براي ع دیولي براي ع ست؛ ین رانیزد. ا بهم زنگ  اردالن  - 

گفت  کیبهم تبر  لکس یر  ليی. مي دونست من باهات ازدواج کردم و خرهی خونه ش بگ توي . 

نقشه  هیولي مطمئنم  ست؛یبود و مي خواست نشون بده براش مهم ن  عي یرطبیکم غ ه یهاش  حرف  

مخصوصاًًَ که اد؛ یموضوع کنار ب  نیراحتي با ا  نیه همکه ب ستیسرشه. اردالن آدمي ن توي  

مشکوکه. هرچند نمي تونه کاري بکنه؛  ي یجورا ه یجشن هم   نیتو ازدواجش به هم خورده. ا توسط  

نظرت نمی وز بهش جواب قطعي ندادم و خواستم اول به تو بگم بب. البته من هنمیآماده باش دیبا ولي  

. هیچ  

. ه رو بشمش روبباها  دینمي دونم، باالخره با  - 

براي خودت زيی. پس خودت رو آماده کن. فردا با عسل برو لباس بخر. مي دونم چخوبه  - 

. اوردي ین  

. دمبرگر  دیهفته مرخصي داشتم فردا با  هی . مارستانیبرم ب دیمن فردا با  - 
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. برسونتت گمیم اوشیباشه به س  - 

. من عادتفتهیاد کسي دنبالم راه بمن خودم برم؟ دلم نمي خو دیازتون خواهش کنم اجازه بد شهیم  - 

. کنم  ه ی. نمي خوام به کسي تکسمیدارم رو پاي خودم وا   

. ور و اون ور نیمثل قبل نمي توني آزاد بري ا  گه یعوض شده. د ط یکم شرا هی مي دونم؛ ولي االن   - 

که  اونجا چي؟ اونجا مارستانیبرم ب  دینمي تونه مواظبم باشه! من با شه یکه هم  اوشیآقا س ولي  - 

. اد ینمي تونه باهام ب  

 ارسالن با لبخند نگاهي بهم کرد .

... گمیبه عسل منره.  ادتی ها برو. فقط لباس  نیاز ماش کي یباشه هرجور دوست داري؛ پس با   - 

خونه فکر کنن دارم   نیتو ا  ومدمی. نمي خوام هنوز نرمینمي خوام؛ با تاکسي م نیماش من  - 

هم خودم حرف مي زنم؛ اگه بخواد  بهم حساس بشه. با عسل مي کنم. نمي خوام عسل سوءاستفاده  

. رمیباهاش م  

 ارسالن سرش رو تکون داد و از جاش بلند شد.

. گه یه تو اتاق د رو ببر  لتیوسا ر یمن گمیم  - 

 - باشه.

. میشام بخور  میبر ایحاال ب  - 

*** 

؛ البته فکرودب دهیحالش خوب نبود و عسل هم خواب  اوشی. سمیشام فقط من و ارسالن بود براي  

قهر کرده بود. ارسالن گفت عادت نداره تنها شام بخوره؛ ولي خب امشب به هردوتاشون کنم  

. . بعد شام رفتم تو اتاق ارسالنانیکاري نداشت که با خودشون کنار ب  
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کنار اتاق چندتا ز یو دراور. روي م  نه یبا آ ز یم ه یتخت قهوه اي دونفره و  ه یبزرگي بود با  اتاق  

عسلي  يیزن با چشم ها  هی عکسي هم از  هی بود.  اوشیارسالن و س. عکس عسل و  بود عکس  قاب  

به عسل داشت. احتماالً تارا بود، مادر عسل. دلم براي ارسالن سوخت؛ اديی . زن شباهت زبود  

. سخت بود ليیهمه سال براش خ نی مي کرد. حتماً نبود تارا تو ا  يی احساس تنها لي یفکر کنم خ  

بود شی . انگار مال سال ها پهیمیقد لي یود؛ ولي معلوم بود خعطا باز ارسالن و عکس هم بود  هی . 

. شباهتي به عطاي االن نداشت  چیساله با صورت خندون که ه جدهیپسري حدود ه  

رخانمیعکس ها هم مال عسل و ارسالن بود. از عکس ها چشم برداشتم و سمت تخت رفتم. من هیبق  

کيی مال اتاق کار ارسالن بود و  کي ی اق بود. . دوتا در کنار اتهام رو تو کمد گذاشته بود لباس  

. و حموم بود  يیدستشو  

لباس هام رو  هیبه هستي مي گفتم بق دی بودم. با اوردهیبا خودم ن اديیز  ز یلباس هام نگاه کردم. چ به  

. ارهیبرام ب  

ش یبار چندسال پ هیجور جاها نرفته بودم. فقط   نیمهموني نمي دونستم چي بپوشم. اصالً تو ا  براي  

براي تولدش دعوتم کرده بود که اون هم زود رفتم و برگشتم؛ چون بابا خوشش نمي اومد من نازي  

 خونه ي دوست هام برم .

دم یمي فهم دیکه لباس هاي ارزون داشت؛ ولي اول با  ي یجا  هیمي رفتم   دیهم نداشتم. با ادي یز  پول  

. اتاق رو زدندسي بخرم. تو فکر بودم که در چه جور لبا دیبا  

 ارسالن وارد اتاق شد .

رو جابه لتی کردي؟ وسا جا  - 

. اوردمین  اديیز  ز یآره ممنون. البته چ  - 
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 اومد جلوتر و پاکتي رو دستم داد.

ه؟یچ  نیا  - 

 - هرچي خواستي فردا بخر .

. کارت توش بود. با تعجب به ارسالن نگاه کردم  ه یپاکت رو باز کردم   

! ه؟یچ نیا  - 

. ي خواستي بخري شه. مي توني هرچکارته؛ رمزشم تو  - 

 کارت رو سمتش گرفتم .

ولي من که مي دونم ما با هم م؛ ینمي تونم قبول کنم. درسته کسي نمي دونه ما ازدواج نکرد من  - 

. شما تا االن هنمیکار نمي ب ن یبراي ا ليی. پس دلمیندار نسبتي  l  که خانواده م رو دیبهم لطف کرد  

. چون من نمي تونم قبول کنم  د؛یکار رو نکن نیا  گه ید . خواهش مي کنمدینجات داد  

. ر ی باشه. نمي خوام ناراحتت کنم هرجور راحتي. شب به خ  - 

. گذاشت زیارسالن سمت در کنار اتاق رفت؛ ولي پاکت رو روي م  

 - مي توني در رو قفل کني .

بهشرفت. من هم سمت در رفتم و قفلش کردم. درسته حس بدي  رونیاز در اتاق ب ارسالن  

. شرط عقل بود  اطینداشتم؛ ولي خب احت  

*** 

. دست ومارستانیمي رفتم ب دیشدم. ساعت هشت با  داریهفت بود از خواب ب کینزد ساعت  

 صورتم رو شستم.

. ه رفتمرفتم. همه جا ساکت بود سمت آشپزخون رونیاز اتاق ب  
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 - سالم.

 هر سه نفري که تو آشپزخونه بودن بهم سالم کردن .

. زم ی شدي عز دارید ب: چه زور یمن  

. رونیبرم ب دیبا  - 

زودي؟ ن یا به  - 

. دیبهم بد ي یچا  هی  شهیآره اگه م  - 

. ارهیبراتون صبحانه ب هیمرض گمیاالن م دییشما بفرما زمیباشه عز   - 

. نمیجا مي ش نی هم د؛ ینمي خواد زحمت بکش  - 

 روي صندلي آشپزخانه نشستم.

. ستیخوب ن نجا یا رونیمادر برو ب  - 

. شده رم ید دیبد ي یچا  هیحتم؛ فقط  ولي من را  - 

. د یهم که خوب غذا نخورد روزی . ددیخوب صبحانه بخور دیخانم؛ با  شهی: نمر یمن  

 حرفي نزدم .

. براي خانم صبحانه آماده کن  عیسر  هی: مرضر یمن  

جوري نگام   هیدختر   کيی رفت. اون   خچال یري که سن کمتري داشت سمت همون دخت  ضه یمر   

. خسته شده بودم ش نمي اومد. از نگاهاش مي کرد؛ انگار ازم خوش  

د؟یببخش  - 

 همه شون برگشتن سمتم. به اون دختر نگاه کردم .

با من مشکل داري؟ تو  - 



 

 
 

244 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 دختر هول شد.

خانم چه مشکلي؟ نه  - 

. جوري نگام مي کني  ه یآخه   - 

. : اعظم سرت به کارت باشهر یمن  

. من که کاري نکردم  رخانمیباشه من  - 

. ت خونه رفي آشپز گه یاعظم سمت د  

کم  هیخونه اضافه نشده  نی وقته کسي به ا لي یخ ستی! ننیجور  نیهم نایا دی: خانم ناراحت نشر یمن  

. بهیبراشون عج  

 - باشه اشکال نداره.

. کم صبحانه خوردم  هی مشغول خوردن شدم و   

. خانم ر یمن  - 

 - جانم؟

د؟یخونه هست ن یوقته تو ا ليیخ شما  - 

. بود؛ بابام براشون کار مي کردآره مادر از وقتي پدر آقا زنده   - 

 - آهان.

کم   هی دیزودي شروع کنم. با  ن یولي نمي خواستم به ا ه؛ یعطا مشکلش با پدرش چ دمیمي فهم دیبا  

 مي گذشت .

. برم ممنون گهیمن د  - 

. نخوردي زيی : شما که چهیمرض  
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. صبحانه نمي خورم  ادیممنونم من ز  - 

: گفت  رخانمیدختره رو کرد به من  

! نخورده ها  زيیم چمامان خان  - 

رخانمي؟یدختر من تو  - 

 - آره.

. اومد کنارم  رخانمیمن  

نخوردي؟ زيی چرا چ مادر  - 

! خوشگله دخترته  نیمرسي. نگفته بودي ا   - 

 دختر لبخندي زد .

. دخترمه؛ عباس آقا باغبون هم شوهرمه  هیمادر حواس برام نمونده. مرض دیببخش  - 

 سرم رو تکون دادم .

: گفتم رو کردم به دختر و   

 - چندسالته؟

 - هجده.

مي خوني؟ درس  - 

. براي دانشگاه نخوندم گهیگرفتم؛ د پلمید  - 

 - چرا؟

. خرخوناست  ایسخته. دانشگاه فقط مال پولدارا   ليیآخه خ  - 

! زشته؛ خجالت بکش هی: مرضر یمن  
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. گه ید گمیراست م  - 

؛ ولي پولدار. من هم درس خوندمرسه یمي خواد م زيی مي کني! هرکي تالش کنه به چ اشتباه  - 

. دمیکم زحمت کش ه یفقط  م؛ ینبود  

ن؟یچي خوند شما  - 

 - پزشکي. البته االن دارم طرحم رو مي گذرونم.

. خوش به حالتون! من هم دوست دارم درسنیرو جا انداخت اوشیا س دست آق  شبی د دم ید واقعاً؟  - 

رشته ي خوب قبول بشم؟ هیاگه من هم درس بخونم مي تونم  عني ی بخونم؛   

دی. اگه خوب بخوني چرا که نه! اگه کمک خواستي منم هستم بهت کمک کنم. هر زني با هرآ  - 

. کاري بکنه که محتاج کسي نباشه  هی  ایدرس بخونه   

. دیخوب ليی ممنونم خانم؛ شما خ  - 

. زمیخواهش مي کنم عز   - 

 از جام بلند شدم.

ه؟یمرض  - 

خانم؟ جانم  - 

 - بهم بگو هلنا.

. رفتم  رونیاز آشپزخونه بدختر بازم لبخندي زد.   

فرصت نی تو اول دیبا کاپشنم. با  دمیتو اتاقم و لباس هام رو عوض کردم. مانتو شلوارم رو پوش رفتم  

ه یم رو از هستي مي گرفتم. نمي تونستم همه ي پول هام رو خرج کنم.   گهیرفتم اون مانتوي د مي  

راحت بود مي تونستم راحت تر نایاامان از م  المیدم. حاال که خمي کر  دا یبراي خودم پ دیهم با  کاري  
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ولي حداقل مي دونستم طرف حسابش فقط  ست؛یکنم. هرچند مي دونستم عطا دست بردار ن زندگي  

. اومدم. سمت آشپزخونه رفتم و ازشون خداحافظي کنم   رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیخودمم. ک  

. وترصداي حرف زدن مي اومد. رفتم جل   

! ده یدستور م ومدهیاعظم: خانم هنوز ن  

. هی هم دختر خوب ليیجوري حرف مي زني؟ به نظر من خ ن یاعظم! چرا ا گه ی: بسه دهیمرض  

نیجور آدم ها بلدن چي کار کنن. من نمي دونم ا ن یا ه؛یچقدر ساده اي! داره خامت مي کنه مرض تو  - 

 دختر چي داشته آقا باهاش ازدواج کرده .

. تر هم هستخوشگله. تازه دک  ليیبه نظر من که خ  - 

بابا! خوشگله که خوشگله؛ مگه خوشگلي مهمه؟ برو  - 

چي مهمه؟ پس  - 

دي؟یمي دونم. لباس هاش رو د چه  - 

. لباس هاش که مشکلي نداره ه؟یخب مگه چ  - 

ًَ 

. مي خورهخونه بودن ن  نیآره؛ ولي اصالً به خانم ا   - 

. مثل تو کيی چه شکلي مي شد؟ حتماًًَ   دیخونه با نیمثالً خانم ا  - 

دختر کمتره؟ ن یاز ا  م ی. مگه من چآره  - 

داره؟ موهاش رو ي یچه چشما شیدی مي کني؟ د سهی ! تو خودت رو با هلناخانم مقار یبابا جوگ برو  - 

. من که ادیهمه ش افاده بکه  ستیچقدر قشنگه؟ تازه اخالقشم خوبه، مثل بعضي از زن*ا ن ديید  

چه جوري دست آقا عطا رو  ديی. دادهیقا ز از سر آ  ليی. تازه به نظر من خادیازش خوشم م ليیخ  
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گرفت؟ واي من که داشتم سکته مي کردم! من حتي نمي تونم به آقا عطا نگاه کنم؛ چه برسه   گاز  

. ساد ی که جلوي آقا عطا وا هیدختر نترس ليیبخوام کاري کنم. خ  

 - برو بابا احمق!

بافي به کارت برسي؛ االن الی. تو هم بهتره به جاي خادیاحمقي! من از هلناخانم خوشم م خودت  - 

. م یکلي کار دار  میهم بر   

بشم. برام مهم نبود که چه  ر یکنار آشپزخونه رد شدم. فقط مونده بود که با خدمتکارها درگ از  

. اط یو رفتم تو ح دمیفکري راجع به من مي کنند. کتوني هام رو پوش  

. رفتم  اط یبودن. سمت در ح اط یچندتا نگهبان تو ح  

د؟یبر ي م ف ی تشر  ي یجا  - 

. بود  ستادهیپشتم ا  اوشی. سبرگشتم و به پشتم نگاه کردم   

ه؟یمشکل رون؛ یب رم یم دارم  - 

رون؟یب  ريیمي دونه داري م ارسالن  - 

. شده اگه سؤاالت تموم شد برم رمی آره. االن هم د  - 

. کم رفتم جلوتر دوباره برگشتم  ه یحرفي نزد.   

خوبه؟ دستت  - 

. تکون داد ابروهاش رو باال داد و سرش رو   

. بخور گهیدقرص   هیخوبه؛ اگه درد داشتي    - 

ًَ 

مثالً نگراني؟ االن  - 
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 دوباره برگشتم سمتش.

. حرف رو بهش مي زدم نیهم بود هم گهیباشم؟ هرکس د دینبا  - 

. نبود که خانم، دکتر هستن ادمیآهان!   - 

. بمونه. با اجازه ادتی  - 

خواي کجا بري؟ مي  - 

. مارستانیب  - 

. اگه مي خواي برسونمت ن؛رویب رمیدارم م  - 

حرف رو مي زني؟ نی ا نتیبه خاطر د ا یتعارف کردي  االن  - 

رو  فتیباشه. اوالً تو دکتري و وظا نيیکدوم. من با کسي تعارف ندارم؛ بعدم فکر نکنم د  چیه  - 

 انجام دادي؛ بعدم مسببش خودت بودي .

ر؟ی رو بگ وونهیي اون د قهیمسبب بودم؟ من گفتم برو  من  - 

. دي زدخنلب  

. خفه ات کرده بود  دمی مي رس ر ی نگفتي؛ ولي اگه د  - 

. ازت تشکر کنم؟ خودم مي تونستم خودم رو نجات بدم  دیآهان. االن با  - 

 - حتماً با گاز گرفتن .

. اي هم بلدم گه یروش بود؛ روش هاي د هیاون   - 

. دیبازم خند  

ضمن رو روش هات هم کاربرم لباس هام رو عوض کنم. فعالً به خودت استراحت بده. در بمون  - 

. ستیکارساز ن ادی کن؛ چون مي دونم حداقل رو عطا ز  
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ست؟ین مطمئني  - 

 با تعجب نگام کرد .

. ام یاز ماجراي فراري دادن دوستته. بمون االن م  شتر یب زيیچ  هی تو عطا  نیمي دونستم ب  - 

. ستادم یا اطیتو خونه رفت. تو ح اوشیس  

نيیسبز عوض کرده بود. سمت ماش راهنیپ ه یو  ن یشلوار ج هیکم بعد اومد. لباس هاش رو با  هی  

 که اون شب سوارم کرده بود رفت.

. نیبش ایب  - 

ساعت  ک یکرد. به ساعت نگاه کردم. رو روشن کرد و حرکت  نی شدم. ماش نیسوار ماش رفتم  

 وقت داشتم.

شده؟ رتید  - 

 - نه هنوز وقت دارم .

از عطا نمي ترسي؟  رونیب ريیم داري  - 

. سم؟ بعد هم به خاطر اون که نمي تونم کارم رو ول کنمتر ب دیبا  - 

 پوزخندي زد.

چه مشکلي باهات داره؟ عطا  - 

 نگاهي بهش کردم .

ري؟یازم اعتراف مي گ داري  - 

. ر نکنم بشه ازت اعتراف گرفتفک  - 

ري؟یازم اعتراف بگ شهیکجا مي دوني نم از  - 
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ارم. فقط ازدواجش با تو و راب طه ات باکنم من همه کاره ي ارسالنم و از همه چي خبر د فکر  - 

. بود رمنتظرهیغ ي یجورا ه یعطا برام مجهوله. ازدواج تو با ارسالن   

به؟یداره؟ همه ازدواج مي کنن کجاش عج راديی چه ا  چرا  - 

بده که همه چي مشکوکه. تو که جاي خود صیکورم مي تونه تشخ ه ینمي دوني؟ حتي  واقعا  - 

 داري!

من با ارسالن ازدواج کردم؟ نکهیمشکوکه؟ ا  چي  - 

آدم هم سن دخترش ازدواج کنه. بعد هیکه با  ستیهم سن عسلي؛ بعد هم ارسالن آدمي ن باًیتقر  تو  - 

آدم هم سن پدرت ازدواج کني؟ اونم دختري  هیبا   دیاصالً تو چرا با  ده؟یمگه چندبار تو رو د هم  

 مثل تو که دکتر هم هست .

به خاطر پولش زنش دمیو جوون و دکتر مهندس نمي شناسه. شا  ر یعاشقش شدم. عشق که پ دیشا  - 

آدم ها  ليی خ ایدن ن ی! فکر کنم تو الیالن زن ارسالنم حاال به هردل. حاال هرچي که باشه من اشدم  

زیچ  نیخوب زندگي مي کنن؛ ا  لي یبا کسي ازدواج مي کنن و بعدم سال ها با هم خ لیبدون دل هستن  

. ست ین بيیعج  

. شترهیي دوم احتمالش ب  نهی؛ ولي فکر نکنم عاشق ارسالن باشي؛ پس گزالبي دارياستدالل ج  - 

 - هرجور دوست داري فکر کن .

ترسي بهش بگم به خاطر پولش زنش شدي؟ نمي  - 

کي یبه خاطر پول،   کيی داره باهاش زندگي مي کنه؛  ل ی. هر مردي مي دونه که زنش به چه دلنه  - 

. اش ارسالنم مي دونه من چرا زنش شدم ار. مطمئن باز روي اجب کي یبه خاطر عشق و    

بازم باهات ازدواج شيیدونست به خاطر پول داري زنش ممي   نکهیمي خواي بگي با ا عنيی  - 
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 کرده؟

که ندونه من چرا زنش ستیمن نگفتم به خاطر پول زنش شدم؛ بعدش هم ارسالن بچه ن اوالً  - 

کار رو کرده. به خاطر ن یچرا ا  شهیزنتون م کي یوقتي  دی. البته شما مردا همه تون مي دونشدم  

داري؟پول. تو دوست دختر  ایبوده  عشق  

 با تعجب نگاهم کرد .

 - نه.

. ادیبهت نم  - 

اد؟یبهم نم چرا  - 

. رو دارن کي یدوره همه ي پسرا   نینمي دونم؛ االن تو ا   - 

 - من ندارم.

احمق نکهی. مگه ا گمیچي مزن گرفتي خودت مي فهمي من   ایهر وقت دوست دختر داشتي  حاال  - 

! خودت رو بزني به احمق بودن  ایباشي   

خودم رو بزنم به احمق بودن؟ دیچرا با مثالًًَ  - 

نه؛  ا یطرف مقابلتون واقعاًًَ دوستتون داره  دیباور کن دیچون شما مردها نمي خوا دیدونم! شا نمي  - 

که  دیمه. فقط خودتون مهم هستکه فقط خواسته ي خودتون براتون مه د یقدر خودخواه هست  نیا  چون  

. دیرو دوست داشته باش کيی  

 - جالبه! تو مردها رو خوب مي شناسي.

زحمت بکشي. برعکس زن*ا که  ادی براي شناختنشون ز ستیالزم ن ستن؛ین دهیچیپ ادی ز مردا  - 

. شون یوقت نمي توني خوب بشناس چیه  
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رم؟ی ونم ازت اعتراف بگمي خواي بگي نمي ت االن  - 

. ًَ نمي توني؛ حداقل از من نمي توني به زور حرف بکشيه مطمئناًاون رو ک  - 

. جالبي داري اتیروح  - 

 - مي دونم.

عطا هم نمي خواي حرف بزني؟ از  - 

ه؟یمشکلت با عطا چ تو  - 

. ادیمشکل خاصي ندارم؛ فقط ازش خوشم نم  - 

شتره؟یچون زورش ازت ب  چرا  - 

. برسمستم حسابش رو من خودم نخوا شتره؟ین زورش از من بکي گفته او  - 

 - آهان!

مسخره م مي کني؟ داري  - 

 - نه.

! جوري گفتي آهان ه یآخه   - 

چي مي گفتم؟ خب  - 

. ولش کن؛ نگفتي چه مشکلي با عطا داري چيیه  - 

. زن باشه هی. مخصوصاً اگه  نهیاون با من مشکل داره؛ چون نمي تونه از خودش باالتر رو بب  - 

کرده؟  وونهیجوري د  نیعطا رو ا  وده کهاي نب گهی د زیچ عني ی ن؟یهم فقط  - 

 - نه.

 - باشه نگو. باالخره مي فهمم.
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. میبود  مارستانیب کینزد  باًی. تقر میهردو ساکت شد  

دي؟یي عسل رو م شماره  - 

خواي چي کار؟ مي  - 

 - فکر کنم به عنوان مادرش حق دارم شماره ي دخترم رو داشته باشم.

. پوزخندي زد اوشیس  

. رهیکس هم نمي تونه جاش رو بگ  چیبود؛ همادر عسل تارا   - 

. هر کس هم تو زندگي جاي خودش رورمی بهت گفتم من نمي خوام جاي کسي رو بگ چندبار  - 

اون هم چون  د؛ یفقط مي خوام باهاش برم خر .رهی رو بگ گهی د کي یکس نمي تونه جاي  چی. هداره  

 ارسالن گفته باهاش برم .

وبي هستي؟مي خواي بگي مثالً نامادري خ االن  - 

دینامادري؟ گفتم مي خوام باهاش برم خر  گيیساله ست که م شیمگه عسل بچه ي ش نامادري؟ . - 

ندارم؛ چون  اد ینمرفتن با کسي که ازم خوشش  دیاگه بخواد؛ چون خودم هم حوصله ي خر  البته  

. م یرو تحمل کن گه یهمد میجوري مجبور  نیا  

. نمي کني  حداقل تظاهر به دوست داشتن عسل ادیخوشم م  - 

و دمینگفتم دوستش ندارم؛ فقط نمي خوام تحت فشار من رو قبول کنه. من خودم مادرم رو ند من  - 

ن ینامادري؛ ولي من تو همه ي ا  گنیسال ها با کسي بزرگ شدم که تو و امثال تو بهش م تمام  

ي خوام عسل بهمادر واقعي برام نبود. من نم ه یوقت کمتر از  چیها بهش مي گفتم مادر؛ چون ه سال  

. زودي من رو قبول کنه؛ ولي نمي خوام هم دشمنم باشه نیهم  

قبل از ازدواج  دیمرد که دخترش هم سن توئه دشمني رو شروع کردي؛ با هیبا ازدواجت با   تو  - 
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. رو مي کردي  نجاش یفکر ا  

ای ديیبرگشت به عقب. حاال شماره ش رو م  شهیکه افتاده. متأسفانه نم  هیولي اتفاق گي؛ یم راست  - 

رم؟ یرسالن بگا از  

 - برات اس مي زنم.

. شدم  ادهیپ نی. از ماش میدیرس مارستانیدم ب  

 - ممنون.

رفتم. فکر کنم براي کناراومدن با  مارستانیسرش رو تکون داد و رفت. من هم سمت ب اوشیس  

. داشتم  ادي یخانواده راه ز  نیا  

*** 

. اس ام اس برام اومد ه یلباس هام رو عوض کردم.    

. ه ي ناشناس بود. بازش کردم ارشم  

کني که با من  تشی. فقط سعي نکن اذام یباهات کنار ب دیچون مي دونم با دمیش رو بهت م شماره  - 

 طرفي !

. اوش یس  

 لبخندي زدم. پسره ي احمق !

گرفتم به عسل زنگ بزنم. شماره اش رو گرفتم. نفس  میبود که تصم ازدهیتو بخش. ساعت   رفتم  

. بوق خورد. چندتا دمیکش قيیعم  

: دیچیصداش تو گوشي پ  

 - بله؟
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 - سالم.

شما؟ سالم  - 

 - هلنام.

. سکوت کرد  هیچندثان  

مي خواي؟ شماره ام رو از کجا آوردي؟ چي  - 

. اي یمي خوام لباس بخرم؛ گفتم به تو هم بگم باهام ب دیبراي مهموني ع  - 

اون  ام؟یچه فکري با خودت کردي که من باهات م وقت  - 

گفتم هی چه جور تونیالبته من نمي دونم مهمون اي؛یه خواستي بزنگ بزنم اگ نکردم. گفتم  فکري   - 

 تو باشي بهم بگي که چه جور لباسي بخرم .

حاال جور مهموني ها که تا   نیخوشحالي که با بابام ازدواج کردي و مي خواي بري ا  لي یخ االن  - 

 نرفتي؟

مارک داري زهاي یکه رفتن و چ  يیسفرهاکه همه نشستن تا پز  يیجور مهموني ها نی اتفاقاً به ا نه  - 

نکه یرو بهم بدن عالقه اي ندارم؛ چون نه اون قدر پول داشتم که برم سفر خارج نه ا دنیخر  که  

 بخوام لباس هاي مارک دار بخرم .

. پولدار ازدواج کردي که به همه ي آرزوهات برسي رمرد یپ ه یخوشحال باشي که با  دیپس با  - 

. بم داشت مي رفت رو اعصا  

مهموني مسخره رو ن یرو نداشتم. ا گيیه تو مک يیزها یوقت عقده ي چ چ یدخترخانم! من ه نیبب  - 

. عالقه اي به اومدن ندارم چیوگرنه ه ام؛ یهم به خاطر احترام به پدرت دارم م  

! گنیرو م نی. همه اول همگيیآره تو راست م  - 
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مرد پولدار چه ه یدواج با گوش هات رو باز کن! من زنگ نزدم که تو بهم بگي که از خوب  - 

دینه. درضمن االن من زن پدرتم و هردومون با ا ی ي یایداره؛ فقط زنگ زدم بهت بگم م يیا یمزا  

. نه من رو  ر یپس با حرف هاي مسخره نه وقت خودت رو بگ م؛ یرو تحمل کن گهیهمد  

 بازم ساکت شده بود .

نه؟ ا ی  ايیکار کنم؟ م چي  - 

. ره یبگ میت تصمحرفي نمي زد؛ انگار نمي تونس  

ربع هیمنتظرم.  اوشیمن ساعت هفت تو کافي شاپ س ايیفکرهات رو بکن. اگه خواستي ب باشه  - 

. . خداحافظ رمیم ومديیاگه ن ستمیوام  

 گوشي رو قطع کردم .

روکلهس  کيی بازي تو مجبوم هر روز با  وونهیبهم صبر بده! لعنت بهت عطا که به خاطر د ایخدا  - 

 بزنم !

. رو خاموش کردم و سمت بخش رفتم  میدن. گوش کر  مي جمیداشتن پ  

*** 

رو درآوردم چندتا اس ام اس  میتموم شده بود. گوش فتمیبود. ش شیش  ک یساعت نگاه کردم. نزد به  

. هم از اون بود کي یبود و  دهیاز ارسالن داشتم که حالم رو پرس  

 بازش کردم .

. باش زن بابا بازي تازه شروع شده! منتظر   - 

. پول هام رو پس انداز مي کردم  دیاتوبوس رفتم. با ستگاهیو سمت ا بمیج  اختم تورو اند میگوش  

. زنگ برداشت نیرو درآوردم و شماره ي هستي رو گرفتم. با اول میسوار اتوبوس شدم. گوش  
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 - سالم هلنا خوبي؟ از صبح منتظر تلفنت بودم.

خوبم؛ چه خبر؟ سالم  - 

. پهن کنم نی! اصالً دلم نمي خواد هفت سهیخال  ليیهلنا جات تو خونه خ .ستیخبري ن  - 

 - ناراحت نباش، من خوبم.

ناراحته. با بابا حرف ليیداري تظاهر به خوب بودن مي کني. هلنا مامان خ ستي؛یدونم خوب ن مي  - 

 زده؛ ولي...

د؟یبهتون نگفتم نمي خوام با بابا حرف بزن مگه  - 

وني؟مي خواي چي کار کني؟ تا کي خونه ي دوستت مي م خب  - 

بمونم. پدرومادرش رفتن خارج و نجا ینباش! دوستم گفت تا هر وقت بخوام مي تونم ا نگران  - 

 خودش تنها زندگي مي کنه. من جام خوبه هستي .

جات خوبه؟ مطمئني  - 

. به مامان هم بگو نگرانم نباشه وونه،یآره د  - 

. نایخاله ا   شیپ م یمي ر میدار دیع التی باشه. راستي هلنا براي تعط  - 

 - باشه خوش بگذره.

 - ولي من دلم نمي خواد برم.

فتیچون ش  ام؛یکم آب وهوات عوض بشه. تازه من هم اگه تو خونه بودم نمي تونستم ب هیبذار  برو  - 

. مارستانم یب  

؟گيیم راست  - 

فتاد؟یاتفاقي ن گهی. راستي دآره  - 
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. مثالً چي؟نه  - 

اري؟یرو برام ب لم یاس و مانتو و وساجوري گفتم. هستي مي توني چند دست لب نیهم چي،یه  - 

 - آره .

. کسي خونه نباشه حتي مامان. نمي خوام غصه بخوره اریجوري ب  هیفقط کسي نفهمه.    - 

 - باشه.

. برم. بازم بهت زنگ مي زنم. به مامان بگو نگران نباشه دیخب من با  ليیخ  - 

 - باشه. خداحافظ.

راحتي  نیعطا به همن خوب بودن. باورم نمي شد . خداروشکر که هستي و مامادمیراحتي کش نفس  

. شه ینم الیراحتي بي خ نیمواظب هستي مي شدم. مي دونستم عطا به هم شتر یب دیشده. با الیبي خ  

*** 

نگاهي به در ورودي کرد. تعجب اوشیپ شدم. ساعت هفت بود. با واردشدنم سکافي شا وارد  

رفتم و  زهایاز م کيیاونجا. سمت  رمید من مبود من اومدم اونجا. پس عسل بهش نگفته بو کرده  

. چندتا دختر و پسر تو کافي شاپ بودن و داشتن با هم حرف مي زدن. نگاهي بهشون کردمنشستم . 

وقت به دوستي با کسي فکر نکردم. اصالً هم برام مهم نبود چینبودم؟ ه هیبقوقت مثل  چیمن ه چرا . 

جوري  نی لطافتي نداري! واقعاً من ا  چی وني؛ هبهم مي گفت تو چقدر مثل چوب خشک مي م نازي  

لگد  هی که با  میبود  رستانیشده بود سال آخر دب کیپسر بهم نزد  ه یباري که  ن یآخر  اد یم ادمی . بودم  

شدن بهم رو نداشت. بعد اون هم تو دانشگاه به  ک یجرئت نزد گهی بودم که د دهیرو رس حسابش  

. بشه  ک یرئت نداشت بهم نزدقدر خشک و جدي بودم که کسي ج  نی قول نازي ا  

چي کار مي کني؟  نجای: ااوشیس  
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. از فکر دراومدم و سرم رو بلند کردم و نگاهي بهش کردم  اوشیبا صداي س  

کافي شاپ؟ رنیچي معموالً م براي  - 

. رو مي دونم؛ ولي تو رو اصالً نظري راجع بهت ندارم هیبق  - 

کافي شاپ؟ ام یب ادیبه من نم ه؟یچ  - 

. راهش با خونه فرق داره نجایچرا؛ ولي ا  - 

مده و کافي شاپ تو رو براي قرارم انتخاب کردم؟خوشم او نجا یداشته باشه. بده از خدمات ا خب  - 

 ابروهاش تو هم گره خورد .

بندم یپا  يی زای چ هی! درسته به قول تو و عسل به خاطر پول زن ارسالن شدم؛ ولي به  نترس . - 

 منتظر عسلم.

. داد  حالت ر ییبازم چشم هاش تغ  

. البته جواب دیخر  م یبر  نجایا ادیبه عسل گفتم ب اي؟یخواي تا کي هي براي من چشم و ابرو ب مي  - 

. اد یب دیقطعي نداد؛ ولي شا  

. ادیاون نم  - 

کجا مي دوني؟ از  - 

. فکر کنم خوب بشناسمش شم؛ییمن دا  - 

. رمیمدم خو ادین گه یربع د ه یاگه    شم؛ یمزاحم نم اد ی. به هرحال من زشهیباشه معلوم م  - 

. که اومد تو دمیهمون موقع در کافي شاپ باز شد و عسل رو د   

! جون يیدا  شیفکر کنم خوب نشناخت  - 

با حرص نگاهم کرد و سمت عسل رفت. منم از جام بلند شدم. نمي خواستم رأي عسل رو  اوشیس  
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 بزنه .

 سمتشون رفتم.

... ايی: کي بهت گفت باوشیس   

مي اومد؟ دیچرا نبا ه؟ی مشکلت چ تو  - 

. هم معلوم بود داره حرص مي خوره  اوشی في نمي زد. سعسل حر   

. خان اوشی. خداحافظ سمیبر  دیشده با ر ید  - 

با بهت نگامون مي کرد. عسل هنوز تو  اوشی. سرونیب دمشیعسل رو گرفتم با خودم کش دست  

 شوک بود. بازوي عسل رو گرفتم .

. گهید  میبه چي نگاه مي کني؟ بر  - 

. دمشیکش ابونیسمت اول خ  

 - کجا؟

م؟یاي بر گه ی. مگه قرار بود جاي د دیخر   - 

. وره نیا  نیماش نهیمنظورم ا  - 

ن یپارک بود. االن هستي بود مدل ماش  ابونیاشاره مي کرد که کنار خ  يیمدل باال  نیبه ماش داشت  

ها رو نمي دونستم نیهاي مدل باال بود. برعکس من که فرق ماش نیعاشق ماش شهیمي گفت. هم رو . 

. رفت و من هم دنبالش رفتم  نش یندونم، اصالً برام مهم نبود که بدونم. سمت ماشکه نه   

. . بدون حرف شروع به رانندگي کرد میهردو سوار شد  

ري؟یم کجا  - 

هم سن خودش بود اومده بود  با یر با زن باباش که تق نکهینگفتم. حتماًًَ از ا زيینزد و منم چ حرفي   
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قدر آروم  نیوقت مثل عسل ا  چیمن بودم هب بود؛ اگه برخوردش خو شییعصبي بود. خدا  رونیب  

 نبودم.

ن یتو هم نجایا میدفعه با نازي اومده بود ه یشد و من هم دنبالش رفتم.    ادهیپاساژ نگه داشت. پ ه ی دم  

هاي  متیهمه ي مغازه هاش ق نجای. اون موقع مي خواست براي سپهر کادوي تولد بخره و اپاساژ  

نشد. آخر شی پول نده حال راهن یپ ه یقدر به  ن یمه اش گفتم سپهر نمي فهداشتند. هرچقدر به نجومي  

مي گرفتم که پول بي زبون رو  شیتومن که من داشتم آت صدهزاریس دیخر  راهنی پ هی هم  

پدر کارمند زندگي کنه  هیپارچه کرده بود. البته اون جاي من نبود که با   که یت هی  جوري خرج نیهم  

. ر سختهکه بفهمه پول درآوردن چقد  

از مغازه ها شد و من هم دنبالش رفتم. داشت به لباس هاي تو رگال نگاه مي کرد  کيیوارد   عسل . 

ساده ولي خوب  ليیبه نظرم خي هفتي داشت.  قه یمشکي بلند که  راهنیپ هی هم چشمم افتاد به  من  

بود؛ اون وقت  ونیلیم ه ی. کالً تمام پولم دیسرم سوت کش متشیق دنینگاه کردم. با د کتشی. به اتبود  

. لباس سه برابر پولم بود  نیا  

. زمی عز  ادیبهتون م ليیمطمئنم خ د؟یپرو کن ارم ی. بدیي خوبي دار قهیسل  - 

که روي دست و گردنش بود نگاهي کردم ي یساله بود با تاتوها ??فروشنده که پسري حدود  به . 

فکر شی دام بادکنکرم. با اون انلباس رو مي خ رم یببنده االن م شمیبه ر  زمی کرده بود مثالً عز  فکر  

. پهیخوش ت لي یکرده بود خ  

 - نه ممنون.

. تمدکلته کوتاه دستش بود. سمتش رف ي یلباس طال هیعسل   

مي خواي بپوشي؟ قشنگه،   - 
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لباس ها شدم. مي دونستم نمي تونم دنیرو نداد و سمت پرو رفت. من هم دوباره مشغول د جوابم  

. لباس بخرم  نجاهایعمراً از ا   

. رفتم سمت پرو  عیپسر داشت سمت پرو مي رفت سر  دمید  

د؟یکاري دار بله؟  - 

. خانم کمک بخوان دیگفتم شا  - 

ًَ 

 - الزم نکرده من خودم هستم؛ مثالً مي خواي چه کمکي بکني.

زم؟یعز شيی. چرا عصبي مباشه  - 

. ادیخوشم نم زم؟ی قدر نگي عز   نیا شهیم  - 

دقلقي؟ر بقد نی همه خوشگلي ا نیبا ا  ستین فی. حباشه  - 

. ارم یرو از کاسه درب زشیدلم مي خواست چشم هاي ه  

 پوزخندي بهش زدم .

خوش قلق؟  شمیلباسم رو بکش باال م پیبگم ز اگه  - 

قدر رک به  نی ي مغازه رفت. فکر نمي کرد ا گه یاز حرفم جا خورد. نگاهي بهم کرد و سمت د   پسر   

. ارمیروش ب  

 در پرو رو زدم .

کمک نمي خواي؟ عسل  - 

. بود. برگشت دهیلباس رو خوب باال نکش پیباز شد. ز  پرودر   

م. موهاي حالت دارش تا سرشونه ش بود. رنگ لباس به. دوباره برگشت طرفدمیرو باال کش پیز  
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مي شد؛ ولي به نظرم لباس باالتنه ش  دهید شتر یتو لباس ب دشیمي اومد. پوست سف شیهاي عسل چشم  

. ي نداشتباز بود؛ ولي به من ربط ادي یکم ز  هی  

. ادیبهت م  - 

 حرفي نزد. لجم گرفته بود .

ي سکوت گرفتي؟ روزه  - 

. رونیب امیتم از پرو ببازم ساکت بود. برگش  

لباس نمي خري؟ تو  - 

خانم زبونش باز شده بود باالخره  

. جا نه ن یچرا؛ ولي از ا  - 

چرا؟ چون فروشنده  زم؟یبهت گفت عز اش  - 

. دارهمردم  پیز دنینه؛ چون عالقه به باالکش  - 

. لبخندش رو جمع کرد  ع یعسل لبخندي زد؛ ولي سر   

. رو مي خرم نیمن ا  - 

زيیچ  هیکه بخواي صدتا مغازه بري تا   ستيیدوست داري. خوشحالم از اون آدما ن هرجور  - 

 انتخاب کني.

. تا وقتي که عسل داشت پول لباس رو حساب مي کرد من با اخم به پسرنگاه رونیپرو اومدم ب از  

 مي کردم .

. . عسل کارتي سمتم گرفت رونیب میاز مغازه اومد  

. ر یبگ ایب  - 
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. کردم به کارت دستش نگاه   

ه؟یچ  نیا  - 

. آشنا بشه شتر یاون پسر داد گفت مي خواد باهات ب  - 

م؟ی عوض هیحرص نگاش کردم. با خودش چه فکري کرده بود؛ مثالً مي خواست بگه من   با  

. کشي؟ من زن پدرتم پسر غلط کرد! تو چرا ازش گرفتي؟ خجالت نمي  - 

: گفت  لکس یر  ليیخ  

. د و اصرار مي کرد که شماره ش رو بهت بدمچي کار مي کردم؟ وقتي ازت خوشش اومده بو  - 

زن بابام قصد ازدواج مجدد نداره. با خودت چي فکر کردي دختره ي احمق؟ گفتيیم  - 

ل آشغالسط تو  ختمیکردم و ر  ز ی ر زیبا تعجب نگام کرد. کارت رو ازش گرفتم و ر  عسل . 

. مي زدم تو گوشش  کي یکه دختر ارسالن بود؛ وگرنه  ف ی بود. ح ختهی اعصابم به هم ر  

. بود کار بدي کرده  دهیي پاساژ رفتم. عسل با ناراحتي دنبالم مي اومد؛ فهم گهیبا سرعت سمت د  

. ل کافي داشتم نه پو دیمغازه ها نگاه مي کردم. آروم تر شده بودم؛ ولي نه حوصله ي خر  نیتر یبه و  

 برگشتم سمت عسل .

. خونه  مینمي خواي بر زيیي؟ اگه چ مي خوا زي یبازم چ  - 

تو نمي خواي لباس بخري؟ مگه  - 

 - نه.

. ديی نخر  متیق نی به ا يیچرا؟ نگو که بابام بهت پول نداده؛ البته مي دونم تو عمرت لباس ها  - 

 باز داشت مي رفت رو اعصابم.

لباس هاي گرون ندارم؛  نیا دنی من عادت به خر  ؛ گيیباهوشي دخترخانم! تو راست م ليیخ  - 
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هم بهتر از تو بلدم لي یکه نتونم بپوشمشون. خ شهینم لیرو نداشتم؛ ولي دل طشیشرا چون  

پس بهتره دي؟یفعالً لباس گرون نخرم؛ چون دلم نمي خواد بخرم فهم دمیم حیولي ترج بپوشمش؛   

. رو اعصاب من نري  گهید  

. هم کرد گان زشدهیعسل با چشم هاي ر   

نمي خواي لباس بخري از کجا مي خواي لباس بخري؟ نجا یاون وقت از ا  دیببخش  - 

 پوزخندي بهش زدم .

 - از مغازه ي برادران غالم پور به جز ناصر .

. خنده  ر ینتونست خودش رو کنترل کنه و زد ز   

کجاست؟ گهید اونجا  - 

. تا بهت بگم مینداري بر دیاگه خر   - 

*** 

توش يیرا ییتغ هی  دیالبته با  دم؛ یلباس خر ه یسط شهر و تو مغازه هاي بعد کلي گشتن بالخره  

 مي دادم.

فاصله ي  دم یتازه مي فهم خ؛یتمام مدت با تعجب نگام مي کرد. انگار برده بودمش کره ي مر عسل  

. چي  عنيیطبقاتي   

مثل  هگیعسل رو باز کنه و د خیکم  هیتونسته بود   دیخر  ن یکجا بود و من کجا. ولي حداقل ا عسل  

. نمي گفت  زيی چ گه یچون جوابش رو مي دادم د دمینمي نداخت. شا کهیتاول بهم   

ي یرا یي عصباني تو پذ افهی. ارسالن با قمیشد يیرا یخونه. وارد پذ   میبود که برگشت ازدهی ساعت  

 بود.
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 داد زد :

د؟یبود  کجا  - 

. می من و عسل به هم نگاه کرد   

. دیخر   - 

چرا خاموش بود؟ تونیگوش  - 

. رو نمي دونم نی رو جا گذاشتم؛ ا مین گوشعسل: م  

چرا خاموش بود؟  تیگوش هلنا  - 

. رفت روشن کنم ادمی خاموشش کرده بودم   - 

شم؟یراحتي؟ نگفتي من نگران م نیهم به  - 

. حواسم نبود د؛ یببخش  - 

اون ده؟یفکر کردي عطا رفته خونه شون گرفته خواب م؟یدار تيیما االن چه موقع دینمي فهم واقعا  - 

! نرفته چي کار کردي  ادشیتظر فرصته. اردالن هنوزم  نم  

. نفس زنان اومد تو اوشیهمون موقع س  

 - اومدن؟

 به من و عسل نگاه کرد. اون هم عصباني بود .

د؟یهمه جا رو گشتم؛ کجا رفته بود  د؟ی: معلومه کجا بوداوشیس  

حاال کهکنم؛ ولي  رو روشن  میرفت گوش ادم ی . مي دونم اشتباه کردم دیخر م یمي ر م یدار گفتم  - 

. فتادهیاتفاقي ن  

راحتي آره؟ مي دوني چقدر نگران شدم؟  نی: به هماوشیس  
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تو مسلماً نگران من نبودي؛ اگه بخواد  د؟یرو بزرگ مي کن ز ی چ هی راحتي. چرا  نیبه هم آره  - 

. شلوغش نکن  خود یبراي من مي افته. عطا کاري باخواهرش نداره؛ پس ب فتهیاتفاقي ب  

. کم آروم تر شده بود  ه یارسالن هم  شد و ساکت اوشیس  

خونه؛ ولي براي من مهمي. نمي خوام اتفاقي  ن یهلنا! درسته تو تازه اومدي تو ا نی: ببارسالن  

خانواده اي و  ن یعطا به عسل کاري نداره؛ ولي االن تو هم جزو ا گي؛ ی. آره تو راست مفتهیب برات  

. م ینگران بش میما حق دار  

. رت خواهي کردم مي دونم. من هم معذ  - 

د؟یکه نخورد  زيی. چدیشام بخور  دیایو ب دیلباس هاتون رو عوض کن دی. بر باشه  - 

 - نه.

. م رفتم عسل سمت پله ها رفت و من هم سمت اتاق  

لباس رو روي تخت پرت کردم و خودم هم روي تخت دراز  کیاز خستگي مي مردم. پالست داشتم  

. . روز سختي داشتم دمیکش  

*** 

هنوز بدقلقي مي کنه اوشیکم بهتر شده؛ ولي س  هی. راب طه ام با عسل  نجام یاته که من هفته گذش هی . 

جوري نشون بده؛ ولي معلومه که دورادور حواسش بهم  نی. البته مي خواد ا ومدهیباهام کنار ن هنوز  

ها اصفهان رفتن. تو  ن ی. از صبح استرس دارم. مامان ايیاون مهموني کذا میبر دی. امشب باهست  

بود؛ ولي بابا هنوز فتادهیچند روز با هستي و مامان تماس گرفتم و خداروشکر اتفاق خاصي ن  نیا  

نگفته بود. هستي مي گفت محمد رفته کانادا تا کارهاش رو بکنه و برگرده. مي گفت هنوز چيیه  

ولي بابا بهش نگفته من کجام. هرچند خودش هم نمي دونست من کجام و چي کار مي کنم دنبالمه؛  . 



 

 
 

269 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

سکوت عطا خوشم  نی کاري نکرده. از ا چیه گهیاز اون روز که بهم اس ام اس زده د  گهی د عطا  

. مي کنه  يیکارها  هینمي اومد؛ مي دونستم داره   

نازي و سپهر هم خبري ندارم و نمي دونم کجا هستن. باهام تماس هم نگرفتن. حتماً نمي تونستن از  

. رنیتماس بگ  

اش رو براي خودم  هیو بق مارستانیاول رو نمي خواستم برم بز من فقط سه رو دیع التیتعط از  

. ساعت دو بود و گشنه م رونیرد کرده بودم. دلم نمي خواست تو خونه باشم. از اتاق اومدم ب فتیش  

 شده بود .

. بود  شینشسته بود و سرش تو گوش يیرا یعسل تو پذ  

 سمتش رفتم.

ومده؟ین ارسالن  - 

. کرد  سرش رو بلند کرد و نگاهي بهم  

توئه از من مي پرسي؟ شوهر   - 

 - فکر کنم پدر تو هم هست.

. نمي دادم  تیعسل هنوز بعضي وقت ها بدقلقي مي کرد؛ ولي من بهش اهم  

. انیم گهیربع د  هیگفت تا   اوشیمن نمي دونم، خبر ندارم؛ ولي س  - 

. گشنمه ه؟یناهار چ  - 

شي؟یري، چرا چاق نمغذا مي خو ليیدونم. تو خ نمي  - 

غذا خوردم؟ ادیکي ز  من  - 

زيیتو. نکنه قرصي چ امیاز در نمي تونم ب گهیبهت هست. من اگه اندازه ي تو بخورم د حواسم  - 
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خوري؟  مي  

. شيیالغر م لو یروز سه ک هیقرص دارم در عرض   هیآره.   - 

 - بي مزه!

ي من بخوري؟حسادت مي کني نمي توني اندازه   ه؟یهم بامزه هستم. چ ليیخ  - 

! از تو سرتره میتو حسادت کنم؟ من همه چه ب دینه چرا با   - 

. االن خوشحالي؟باشه  - 

 عسل چشم غره اي رفت. من هم سمت آشپزخونه رفتم .

شگاه؟ی شب نمي خواي بري آرا  براي  - 

 برگشتم سمتش.

مه؟یبراي چي؟ مگه عروس شگاهیآرا  - 

. به خودت برسي دیباالخره تازه عروسي با   - 

. بشه  دایبري تا برات خواستگار پ دیازم گذشته. تو با نه ممنون. من که ازدواج کردم   - 

جا راحتم. مي خواي من رو از سر خودت باز کني با بابا نیشوهر کنم؛ هم نمینمي ب ازيین من  - 

باشي؟  راحت  

دي؟یباهوشي! از کجا فهم ليیخ نی آفر   - 

. میو ارسالن اومدن تو و ما هم ساکت شد اوشیون موقع سهم  

د؟یچي کار مي کن  دیرمن دا زايیبه! عز  به  - 

. پدرش باشم ز ی عسل با ناراحتي به ارسالن نگاه کرد. حتماً دلش نمي خواست من هم عز   

. میمي کن زي یبراي شب برنامه ر  میدار  - 
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ساعت قبل مهموني جلوي  ?_?دت دارن نه؟ آخه خانم ها عا دیشروع کن دی: پس از االن بااوشیس  

. باشن  نهیآ  

ساعت کارمون راه ?_?خبر نداري. با  م یکردالن چند روزه شروع اشتباه کردي. ما ا  اتفاقاً  - 

 نمي افته.

. د یارسالن خند  

 - از دست زبون تو هلنا !

است هنوز هم ناراحت بود و حرفي نمي زد. درسته با عسل کل کل مي کردم؛ ولي دلم نمي خو عسل  

 به خاطر من ناراحت باشه .

*** 

کرده بودم. دلمبود و فقط جلوش رو فرق وسط باز  به خودم نگاه کردم. موهام صاف  نهیآ تو  

م یکرده بودم. چشم هاي مشک رهیت شیکار خاصي انجام بدم. چشم هام رو هم آرا ليی خواست خ نمي  

چشم هات رو بدي به من؟ لبخند تلخي شهی هستي افتادم که مي گفت هلنا م ادی تر از قبل بود.  قشنگ   

. داده بودم ر ییلباسم رو تغم ک ه یرژ کم رنگي هم زده بودم.  هیزدم.   

کم فون مي شد و باالتنه اش دکلته بود؛ ولي من براش   هیمشکي بلند بود که از کمر   راهن یپ  هی لباسم  

بود پوریکه از همون گ نيیباالش اضافه کرده بودم با آستبودم و به  دهیمشکي خر  پوریتور گ هی . 

کارا  ن یبا هستي چقدر از ا  ادمهیاومد.  تو لباس هام بدم خوشم مي رییکار که تغ  نیاز ا  شهیهم  

اطي یبرام چرخ خ رخانمیسخت بود. تازه با چه بدبختي من لي یخ نجا ی. درست کردن لباس امیکرد مي  

چارهی . بدمیرو پوش م یرو که هستي از خونه برام آورده بود با کفش مشک يیکرده بود. مانتو  هیته  

. که بابا نفهمه. شالم رو هم سرم کردم ودب دهیها چقدر بدبختي کش نیهستي براي آوردن ا   
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کت قهوه اي با بلوز کرم رنگ و کروات قهوه اي  هیبود و   ي یرایتو پذ اوشیاومدم. س رونیاتاق ب از  

. ابروهاش رفت باال  دنمی کم رنگ و شلوار کرم رنگي تنش بود. جذاب شده بود. با د   

 - زود حاضر شدي!

نه؟ ومدمیکم با تفکراتت جور درن هی  - 

. کم هی  - 

. شدي پیخوشت  - 

 با تعجب نگام کرد .

کني؟ که تعجب مي پیتا حاال کسي بهت نگفته خوش ت ه؟یچ  - 

! دارم  لیها گفتن؛ ولي من قصد ادامه ي تحص ليیچرا اتفاقاً خ  - 

 لبخندي زدم.

! شمیپس من بعداً با خانواده مزاحم م  - 

. طرف لپش توجهم رو جلب کرد  هی. باز هم دیخند  

حاضري؟  زمی: عز ارسالن  

. کراواتدیسف راهنیصداي ارسالن سمتش برگشتم. کت وشلوار خاکستري تنش بود با پ با  

 خاکستري کم رنگي هم زده بود.

! زمی چقدر خوشگل شدي عز   - 

 - ممنونم.

ومده؟ین شگاهیعسل از آرا اوشیس  - 

. دنبالش رمینه. خودم م  - 
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. ایتو برو دنبال عسل و باهاش ب میپس من و هلنا مي ر   - 

 - باشه.

. ارسالن ساکت بود؛میو سوار شد می ارسالن رفت نیرفت و من و ارسالن هم سمت ماش اوشیس  

. طور  نیمن هم هم  

داري؟ استرس  - 

 - نه.

دور نشي. اردالن اوشیمواظب رفتارت باشي. سعي کن از کنار من و س لي یخ دی. اونجا با خوبه  - 

. ستیقابل اعتماد ن ادیز  

 - باشه.

 - هلنا؟

 - بله؟

 - اگه من جلوي اون ها رفتاري کردم ناراحت نشي! خودت مي دوني من منظوري...

. زمان کم هم تونستم بشناسمتون ن یفکر کنم تو ا ست؛ ین حیمي دونم الزم به توض  - 

. اي هستي دهیخوشحالم که دختر فهم  - 

*** 

هستي  ر،شهباال مینگه داشت. بعضي وقت ها که با هستي مي اومد يی الیجلوي خونه اي و نیماش  

ها! هستي هم  يیزندگي مي کنن؛ من هم مي گفتم فضا  يیخونه ها چه آدم ها   نیتو ا  عني یگفت  مي  

! و به هستي نشون بدم  رمی بگ لمیف  نجاهایاز ا می. کاش مي تونستم با گوشدیمي خند  

م بود. معلو  مونیبغل هی برابر خونه ي ما و همسا ن یچند دیخونه شون شا  اط ی. حمیشد ادهی پ نیماش از  
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ده یمثل اردالن که از راه خالف به پول رس ي یبود؛ آدم ها ي یجور قصرها مال چه کسا ن یا بود  

همه  نیجوري نبودن؛ ولي به نظر من نود درصدشون از راه درست به ا   نیهمه شون ا  دی. شابودند  

خونه پر بود از تابلوفرش ها و مبلمان  .میبزرگي شد يیرا یبودن. وارد پذ دهینرس ثروت  

قرار داشت  ي یو مجسمه هاي بزرگ که به نظر من اصالً قشنگ نبود. وسط سالن پله ها  متیق گرون  

 که سمت طبقه ي باال مي رفت.

توش بودن. ست مبلمان اديیکه آدم هاي ز میبزرگ تري شد ي یرایو وارد پذ میکنار پله ها رد شد از  

سالن  دمانیو از آدم ها و چقرمز تو نگاه اول چشم آدم رو مي زد. با صداي مردي نگاهم ر يیطال  

 گرفتم .

.  - خانم لباستون لطفاً

 مانتوم و شالم رو درآوردم و بهش دادم .

. بهم نگاه کرد و لبخندي زد. آرنجش رو خم کرد و دوباره نگاهي بهم کرد نیارسال با تحس  

اي؟ مادهآ  - 

 - آره.

. م یبازوش رو گرفتم و با هم داخل رفت  

بود. فکر کنم  الیب تو اون وهمون پسره ي بود که اون ش اومد سمتمون. نگاهش کردم؛   پسري  

 اسمش بابک بود.

 - سالم عمو.

 - سالم بابک جان.

. دفعه چشم هاش درشت شد ه یبابک بهم نگاهي کرد و   
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 - تو؟

 ارسالن: همسرم، هلناست بابک جان .

صورتي شده بود. چشم هاش که من اون شب فکر دشیصورتم بود. پوست سف خیهنوز م پسر   

باشه؟ به نظر من خوشگلي  دیقدر سف نی سبز سبز بود. اصالً چه معني داشت مرد ا ه، یکردم عسل يم  

دپوستیو من از پسر سف دیمال زن*ا باشه! تو کار خدا مونده بودم. ارسالن دستم رو کش دیبا  

اال کم تپش قلبم ب هی . میسمت اردالن مي رفت م ی. داشتمیاي رفت  گهیرنگي چشم برداشتم و سمت د چشم  

 رفت.

. بود؛ دستش رو گذاشت روي دستم  دهیارسالن انگار فهم  

 سرم رو بلند کردم .

. شهیخوب باش، مثل هم  - 

روي لبش بود خشک شد؛  ش یرد کناربرگشت. لبخندي که از حرف زدن با م دنمونیبا د  اردالن  

. حالتش رو عوض کرد و سمتمون اومد عیولي سر   

تو عقدتون می. ما که سعادت نداشتزم ی زن برادر عز  ست؛نجایکي ا  نی! به به! ببز یبرادر عز سالم  - 

! م یشرکت کن  

. نمیدستش رو سمتم دراز کرد و من هم عادي باهاش دست دادم. مي تونستم نفرت رو تو نگاهش بب  

رعاديیغ لي یاسلحه روي سرم گذاشته بود. رفتارش خ شیآدم چند وقت پ ن ینه انگار ا انگار  

. دیبه نظر مي رس  

اهام برخورد ب عيیطب لي یخ ای  رهیبگ ده یدست داد. سعي داشت مثالً من رو ناداهاش هم ب ارسالن  

. بود دهیکم پر   هیکنه؛ ولي نتونسته بود موفق باشه؛ چون رنگش    
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. اي رو تور کردي کهیکه فقط براي من رجز مي خوني؛ خودت خوب ت نمی! مي بدیخوش اومد  - 

. کنهاز فرصت هاش استفاده  دی! خب آدم با گهیآره د  - 

! مگه نه خانم؟ستین ار یبخت با آدم  شه یبا توئه؛ ولي هم حق  - 

کرد. انگار مي خواست تیزدم. ارسالن براي عوض کردن جو من رو سمت مبلي هدا پوزخندي  

 من رو از اردالن دور کنه. روي مبلي که ارسالن اشاره کرد نشستم و خودش هم کنارم نشست.

 - بهت افتخار مي کنم!

ن یزن هاي ا   ایرا ارسالن از رفتارم متعجب بود؟ من که کاري نکرده بودم.  ردم. چ بهش ک نگاهي  

بهم نکهیارسالن داشت رفتارم رو بزرگش مي کرد و به خاطر ا ا یبي عرضه بودن  ادي یز خاندان  

. حرف رو زده بود نیقوت قلب بده ا  

ًَ 

بهم مدال طالي نوبل براي من با پسرش چي کار کردم حتماً  دیدلم لبخندي زدم؛ پس اگه مي فهم تو  

 شجاعت رو مي داد !

تنش بود با ديیسف راهنی شب هاي من. پ نی! مرد کابوس هاي ا دمشیرو چرخوندم. از دور د سرم  

ن یتر  پیش ت خو دیمشکي و کراوات مشکي. بي شک اگه ذاتش رو نمي شناختم به نظرم شا  شلوار  

ع یجامي هم دستش بود. ما ي زد وحرف م ش یبودم. عطا داشت با مرد کنار دهیبود که د مردي  

. رو لو بده اتشیزردرنگ توش مي تونست محتو  

ن یهم از ا   شیبود. برق لباس کوتاه نقره ا  دهیبود و بازوش رو چسب ستادهیمو بلوندي کنارش ا  دختر   

هاي هندي مي انداخت. عطا  لمیف سکويیرقصنده هاي د  ادی چشم آدم رو مي زد. من رو   فاصله  

خشکش زد. من هم هیلحظه سرش رو چرخوند. چند ثان هی  ت حرف مي زدطور که داش نیهم  
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به خاطر  دیمرد براي هرکس وحشتناک بود براي من نبود. شا  نیتفاوت نگاهش کردم. ا  بي  

 تجربه اي بود که در برابرش داشتم. دو بار تونسته بودم مغلوبش کنم.

رو شی و دست دختر کنار  دیرو سرکش وانشیل اتی رنگ نگاهش عوض شد. محتو هیصدم ثان در  

بازوش جدا کرد و سمتمون اومد. سرم رو چرخوندم. نمي خواستم فکر کنه منتظرش هستم. از  از  

. ستادهیاکه درست کنارم   دمیبوي ادکلن فهم  

! دیو زن باباي جد ز ی سالم بر پدر عز   - 

مي دونم چرا مسخره اش رو اعصابم بود. ارسالن آروم سالم کرد؛ ولي من جوابش رو ندادم. ن لحن  

نمي خواست به ارسالن بي احترامي کنه؛ ارسالن براي من مرد قابل احترامي بود و رفتار  دلم  

. قدر محتاط بود   نی بودم که چرا ارسالن در مقابلش امتعجب  ن یعطا باهاش عذابم مي داد. فقط از ا  

زبونش رو خونه جا گذاشته؟ خانمتون  - 

کدر  شیا  شهی شدم. چشم هاي ش رهیه چشم هاش خت. بنگف زي یدستش رو مشت کرد؛ ولي چ ارسالن  

 بود.

. داشت. پوزخندي زدم  فيیلبش لرزش خف  

! رو داره به کار ببرم اقتشیبراي کسي که ل  دمیم حیزبون دارم؛ ولي ترج  - 

 عصبي شده بود.

نبودي براي من سخنراني کني. دختره ي دهاتي نجای! وگرنه االن ا هیچ اقتیچي مي دوني ل تو  - 

. کسي با درست کردن ظاهرش نمي تونه اصلش رو پنهان کنه  شنه!گداگ  

 نگاهش به لباسم بود .

 ارسالن: عطا مواظب حرف زدنت باش!
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. اي روي لبش بود  روزمندانهیعطا حاال لبخند پ  

شیکیرو جلب کرده؛  نجایقدر مهم شده که توجه نصف آدم هاي ا  نیدهاتي گداگشنه ا  ن یکه ا فعال  - 

! چي یبه نظر من ه نازي؟یبهش مز پول چي داري که خود تو! تو خودت ج  

. زخندي زدم جوري بود. پو ن یآل بود. البته ظاهر ش ا دهیمرد ا هیداشتم چرت مي گفتم؛ عطا واقعاًًَ    

. . دست هاش رو مشت کرده بود دیلبخند روي لبش ماس  

. ستاد یدختر مو بلوندي که قبال کنارش بود اومد و کنارش ا   

. داره بابا کارت ي؟یعطا کجا   - 

 دختر تازه متوجه ي ما شده بود.

 - واي سالم عموجون!

 - سالم بهارجان.

د؟یمعرفي نمي کن ه،یخانم ک  نیا  - 

 - همسرم، هلنا .

عمو، آره؟ گيیم دروغ  - 

. زم ینه عز   - 

جاهاش عملي بود؛ ولي خوشگل بود  شتر یب نکهیچشم هاي متعجب و سبزش نگاه کردم. با ا به . 

. د خوشگل بو اديیز دمیشا  

 دستش رو سمتم دراز کرد .

اي داشته باشه. عطا چه مادر قه یسل ن یبهارم دختر اردالن؛ فکر نمي کردم عمو همچ من  - 

! کردي  دایخوشگلي پ  
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. بدم صی طا هنوز تو شوک حرفم بود. مي تونستم عصبي بودنش رو تو حرکات صورتش تشخع  

 دست درازشده ي بهار رو گرفتم.

. زمیمن هم خوشبختم عز  - 

. ازم جدا کرد و دور بازوي عطا حلقه کرد رو  دستش  

. د یعکس العملي نشون نداد و فقط به من نگاه مي کرد. بهار دست عطا رو کش چیعطا ه  

. برم دیعموجون من با دی! ببخشگهید ایب  - 

. راحت باش زم یبرو عز   - 

 عطا باهاش رفت و من هم نفس حبس شده م رو آزاد کردم .

! دخترجون  روي کردي ادهیارسالن: هلنا ز  

د؟یاز عطا مي ترس شما  - 

. نمي خوامشهینم شیحال چيیبشه ه وونهیولي نمي خوام بهت بي احترامي کنه. عطا د  نه؛   - 

 حرمت ها شکسته بشن .

نگران باشه نه شما. بعدم من نمي تونم جواب بي احترامي رو ندم. نمي دونم چرا شما دیبا اون  - 

. دیقدر آروم نیدرمقابلش ا  

... وت کني. عطا اوناز روي ظاهر قضا دی فقط تو نبا  ستم؛ ینمن آروم   - 

 با صداي عسل ارسالن ساکت شد.

 - سالم بابا.

. زم یسالم عز   - 

ما بود و حتماً مي خواست بدونه عطا شیبود عطا پ دهینگاهي بهم کرد. فکر کنم از دور د  اوشیس  
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 چي داشت مي گفت .

. د ینیارسالن: بش  

: عسل گفت کنار ارسالن نشست؛ ولي  اوشیس  

. امید مبع نمیمن برم اول عطا رو بب  - 

 ارسالن سرش رو تکون داد و عسل سمت عطا رفت .

بهش مي اومد و موهاي فردارش رو هم جمع کرده بود شییخوشگل شده بود. لباس طال عسل . 

. قشنگي داشت  شیآرا  

. به طرفي که عسل رفت نگاه مي کرد  اوشیس  

 ارسالن از کنارم بلند شد .

. هست شتیپ اوشی. سنمیبرم تا چند نفر رو بب دیامن ب زم یعز   - 

. ي سالن رفت  گهیگفت و سمت د زي یچ اوشیسرم رو تکون دادم. ارسالن دم گوش س  

. اومد کنارم نشست اوشیس  

خوش مي گذره؟ بهت  - 

 - نه!

. دیمهموني دوست دار لي یچرا؟ شما زن ها که خ  - 

. مدمکه او ه یجور ن یمهموني ا نیاول ن یمن دوست ندارم؛ ا  - 

تا حاال مهموني نرفتي؟ عنيی  - 

. دهیحس خوبي بهم نم  نجایجوري نبود. ا   نیچرا. عروسي دوست هام رفتم؛ ولي ا   - 

جوري شد. دختر قد  هی اوشیرو تکون داد. با اومدن پسر و دختري سمتمون حس کردم س سرش  
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بود نه هاشا سرشوداشت و لباس دکلته ي قرمزرنگي تنش بود و موهاي شرابي لختش ت کوتاهي . 

. هردو چهره ي قشنگي داشتن؛ هر دوتا هم چشمشون ونیکت و شلوار مشکي تنش بود با پاپ  پسر   

اي  کهیخانواده کال زده بودن تو کار چشم رنگي ها. االن هستي بود مي گفت عجب ت  نیبود. ا  رنگي  

. شد  کیکم بهم نزد هی اوشیتر آومدند. س کی هستن براي خودشون. نزد   

. شوایسالم آقا س  - 

ن یدختر به ا ه ی. کدوم پسري سالم دمیکارش رو نمي فهم لیبا سردي به دختر سالم کرد. دل اوشیس  

. شده بود رهی جوري سرد مي داد؟ پسر بهم خ ن یخوشگلي رو ا  

جان؟  اوشی: خانم رو معرفي نمي کني سپسر   

. : هلناخانماوشیس  

صالح دونسته دیفي نزدم. شاارم؛ من هم حر نگفت من چه نسبتي باهاش د اوشیدونم چرا س نمي  

 بود فقط اسمم رو بگه .

هم نی فخار هستم؛ پسرخاله ي بهار و بابک. ا  ا یبانو. آر باستی: اسمتون هم مثل خودتون زپسر   

 خواهرم، صدف.

 - خوش وقتم.

. کار رو کردم  نیدختر سري تکون داد و من هم در جواب هم  

دخترها مي بستن خوشم شیانو به رانو بکه ب ي یز مردانگاه کردم. ا ای دست درازشده ي آر به  

. صدفدمیکش  عیجور مثال مخ زني باکالس بود. باهاش دست دادم و دستم رو سر  هیاومد؛  نمي  

. بود اوشیو همه ش نگاهش به من و س دیعصبي به نظر مي رس  

. يیدای جان کم پ اوشی : خب سایآر  
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 - سرم شلوغه.

. نمیبله دارم مي ب  - 

. ر اومد سمت صدف پوزخندي زد. بها اوشیس  

کردي؟ ریدختر؟ چرا د ي ی: صدف کجابهار  

. کم کار داشت ه ی ایآر  - 

. میکم برقص ه ی م یبر  ایخب. حاال ب ليیخ  - 

نفسش رو فوت اوشیهم با اجازه اي گفت و ازمون دور شد. س ا یموقرمز با بهار رفت. آر  دختر   

 کرد.

دختره مشکل داشتي؟ با  - 

 - نه!

کالفه بودي لوم بود از دستش اون راه نزن! مع  رو به خودت  - . my friend؟ ت بود 

. ادیبرادر و خواهر خوشم نم ن یگفتم نه؛ فقط از ا  - 

زي ی چ هیاون و صدف   نی. مطمئن بودم بگهیداره دروغ م اوشیرو تکون دادم. مي دونستم س سرم  

 بود؛ چون معلوم بود کالفه شده .

رم؟تنهات بذا قهیچند دق شهی: ماوشیس  

. نگران من کني  اد یخودت رو ز ستین ازي یراحت باش؛ ن  - 

. که کنارم نشسته  دمیرو د ا یاز جاش بلند شد و رفت. تا سرم رو چرخوندم آر  اوشیس  

. بود. انگار منتظر فرصت بود من تنها بشم  يیعجب پررو  

. بودمتون دهی: تا حاال ندایآر  
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د؟یدیمي د دیبا  - 

. نوادگيتو جمع خا ادیدختر ب ه ی عادت نداره با  اوشیآخه س  - 

است؟یمگه تارک دن چرا  - 

. بود دیسف ادي یکردش ز  نتی. دندون هاي لمدیپسر خند  

نگفتي حاال  -  ،my friend؟ شي 

بهتون بگم؟ دیبا چرا  - 

 از حرفم جا خورد .

 - قصد فضولي نداشتم بانو.

 پوزخندي زدم .

نمما فکر کعشقم؛ ا ای  زمیعز گنیختر رو بزنن بهش مد  هیمحله ي ما وقتي مي خوان مخ  تو  - 

. بانو  گنیآدم هاي مثالً باکالس بهش م  

ش یخنده. صورتش از خنده قرمز شده بود. تو چشم هاي آب ریلحظه نگاهم کرد بعد زد ز هی  پسر   

 اشک جمع شده بود.

! وقت هیخفه نشي   ایآر  - 

. بود به عطا نگاه کرد  دنیجوري در حال خند نیکه هم ایآر  

! العاده ستخانم آشنا شدي عطا؟ فوق   نیبا ا  - 

. حالتي تو چهره ش گفت چیعطا بدون ه  

 - بله، خوب مي شناسمش.

. دهیکي هست؟ به من که جواب نم بایخانم ز   نیواقعاً؟ حاال ا   - 
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 عطا با حرص نگاهي بهش کرد؛ ولي حرفي نزد .

 - زن باباشم.

. دیباز هم خند ا یعطا چشم هاش درشت شد و آر  

 - شوخي جالبي بود.

 - شوخي نبود.

. ي خونسردم نگاه کرد  افهیدفعه ساکت شد. با بهت به ق ه ی ایآر  

گي؟یم جدي  - 

. شوخي کنم؟ من همسر ارسالن شاهي هستم دیآره. چرا با   - 

. شده بود رهی شوکه بهم خ ایآر  

! بهیعج  - 

به؟یعج شیچ  - 

. چيی... هچيیه  - 

. دفعه از کنارم بلند شد هیانگار هول شده بود.   

. ي گردمرمب ي، یجا ه یمن برم تا  دیببخش  - 

. دییخواهش مي کنم، بفرما   - 

 پوزخندي بهش زدم. مردک احمق!

دي؟ ی: االن خوشحالي زن پدرم شدي داري باهاش پز معطا  

خوشحالم. تو مشکلي داري؟ ليیخ آره  - 

 از لحن مسخره ام حرصش گرفته بود .
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خرت از  رو فراموش نکردم. فکر نکن با ازدواج با پدرم چيیدختره ي پررو! من هنوز ه نیبب  - 

ستین زيیبد چ دمشید شیخواهرت رفته اصفهان مسافرت؛ چند وقت پ  دمیگذشته. راستي شن پل . 

ن یکم احمقه. البته احمق و احساساتي! از ا هی  ست،ی. مثل تو نمی برخورد کوچولو با هم داشت هی  

. شهی دخترهاست که زود وابسته م  

. نگاهي بهش کردم تیبا عصبان  

دي؟یخواهرم بشي ساکت نمي مونم فهم  کیعوضي! بخواي نزد  نیبب  - 

. شد  رهی خم شدو به چشم هام خ  

چي کار مي توني بکني زن بابا کوچولو؟ مثالً  - 

. زل زده بودم من هم چشم ازش برنداشتم و بهش   

ازم ساخته ست پسرم! نمي خواي همه ي خانوادت بدونن اون شب تو ي یمي دوني چه کارا خودت  - 

! مشتاقه بدونه ليی که خ اوشیچي شد؟ س الیو  

. بود محکم گرفت  ز یمچ دستم رو که روي م  

. کنه  دینشده بخواد من رو تهد دهییمي کني کوچولو؟ از مادر زا دیتو داري من رو تهد  - 

. حرکتي نمي کردم. نمي خواستم بفهمه کم آوردم. مچ دستم داشت مي شکست  چیه  

. گمیي منمي کنم؛ عمل مي کنم عطا شاهي! خودت مي دوني چ دیمن تهد  - 

اومده؟  شی: هلنا مشکي پاوشیس  

 عطا مچ دستم رو ول کرد و ازم فاصله گرفت .

. عطاادیب شیو مشکلي پ نهیدستم رو بب اوشی . نمي خواستم سز یم ر یبردم ز  عیرو سر  دستم  

. بگم چي کار کرده اوشیبه خاطر کاري که کردم تعجب کرده بود. حتماً انتظار داشت به س  



 

 
 

286 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. اوشیخوبم س  - 

ي داري؟ار ک عطا  - 

! اوشیکردي س دایپ دیارباب جد  - 

موضوع داري؟ نیمشکلي با ا  تو  - 

زن خوش هیکه بهت وفا نکرد و تا    کيین  . اوادیمثل قبلي توزرد از آب درن نمیا دوارمیام نه  - 

. ست یمالي هم ن اد یبه نظر من ز ن یتو و عسل رو فراموش کرد. هرچند ا  دیبرو رو د  

. کرد  نمییباال تا پابا بي تفاوتي نگاهي از   

. ستیبه گفتن ن ازي یاي و ن قهینظرت رو براي خودت نگه دار! هرچند مي دونم چقدر کج سل  - 

. هرچند بهارهیکه منظورم ک دیمي کردم. رد نگاهم رو گرفت از نگاهم فهمبه بهار نگاه  داشتم  

. خوب بود  اديیز  

 برگشت سمتم.

. اشون خوش گذرونداهب شهیارزشي ندارن؛ فقط م چیزن ها براي من ه  - 

! مي گفتي تعجب مي کردم؛ خوب مي شناسمت ن یا ر یغ  - 

 - منظور؟

هم بگم؟ هینکنه مي خواي به بق ه؛یمي دوني منظورم چ خودت  - 

! اريیداراي اون روي سگم رو باال م  - 

هم داري؟ گهی روي د مگه  - 

. دفعه بهم حمله کرد  کیعطا   

کم بود. مثل ببر  لي یله ي صورتمون خدش. فاصسمت خو دیي لباسم رو گرفت و من رو کش قهی  



 

 
 

287 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 زخمي بهم نگاه مي کرد .

 از الي دندون هاش قفل شده ش گفت:

ني؟یم رو بب گهیي آشغال مي خواي روي د دختره  - 

 منم آروم جوري که فقط خودش بشنوه گفتم:

! متجاوز دمشیقبال د  - 

. عطا د یولي زورش نمي رس سعي کرد عطا رو ازم دور کنه؛  اوشیکرد. س  شتر یدستش رو ب فشار   

 نفس نفس مي زد.

: عطا داري چي کار مي کني؟ارسالن  

 عطا هلم داد روي صندلي.

. فري که دورمون بودن داشتن نگاهمون مي کردن چند ن  

 دستم رو سمت گردنم بردم تا بتونم بهتر نفس بکشم .

! رمرو دا کشتنش  لیزن توئه؛ پتانس ستیارسالن شاهي مواظب زنت باش؛ چون برام مهم ن  - 

 عطا با تنه اي که به چند نفر زد سمت خروجي سالن رفت .

. طور  نیاومد سمتم؛ ارسالن هم هم اوشیس  

: خوبي؟رسالنا  

 - آره.

. دهیرنگش پر ار یکم آب ب هیبراش  اوشیس  - 

. رفت و عسل هم اومد کنارمون اوشیس  

شده؟ چي  - 
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. ستین زيیچ  - 

ده؟یچرا رنگت پر  هلنا  - 

. گرانم شده بودد عسل نبار بو نیبراي اول  

. نیکم هوا کم آوردم هم  هیخوبم.   - 

. مي شد دهیبرام آب آورد. اون هم تو صورتش نگراني د  اوشیس  

. من خوبم د؟یجوري نگاهم مي کن   نیچرا ا   - 

. گم یارسالن انگار مي دونست دارم دروغ م  

. میباشه. من برم خداحافظي کنم بر   - 

. بممن خو م؛ ینه خواهش مي کنم. تازه اومد  - 

 - مطمئني؟

. يیآره فقط مي خوام برم دستشو   - 

. دماز جام بلند ش  

. ادیعسل باهات م  - 

ه ی کنار سالن  میبدون مخالفت جلو رفت و من هم دنبالش رفتم. وارد همون سالن اول شد عسل  

 راهرو بود.

. . تو راهرو چند تا در بود میوارد راهرو شد  

. تو برو به مهموني برس رمیکدومه؟ من خودم م  - 

. ستمیمیدر اول. من دم پله ها وا   - 

. رفتم  ي یستشوسرم رو تکون دادم و تو د  
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. کم آب به صورتم زدم  هی  

! بشي کیلعنتي نمي ذارم به هستي نزد  - 

حتي مي شکست؛ فقط تو  ا یمچ دستم نگاه کردم. قرمز شده بود. برام مهم نبود که دستم کبود شده  به  

. اومدم  رونیب ي یو از دستشو رو درست کردم  شمی فکر هستي بودم. آرا  

. کم جلوتر رفتم صداي حرف زدن مي اومد هی  

 - بابک تمومش کن من نمي تونم.

: عسل من دوستت دارم! چرا نمي فهمي؟ بابک  

. راب طه رو قبول نمي کنه نی وقت ا چیبابام ه  - 

قدر برات مهمه که حاضري از من بگذري؟ نی بابات ا تو  - 

جوري مي خواي جلوي باباترفش حرف بزنم. بعدم تو چه  برام مهمه. نمي تونم رو ح  آره  - 

سي؟یوا  

 - من به خاطر تو هر کاري مي کنم.

. سيی دروغ نگو بابک! من خوب مي شناسمت. تو نمي توني جلوي بابات وا  - 

. میمي ر  نجایاصالً با هم از ا  - 

. . من نمي تونم خانواده م رو ترک کنمشهینه نم  - 

. فردادهینم تیزن هم سن تو گرفته. اون بهت اهم هیرفته   الشیطر امخانواده؟ پدرت به خا کدوم  - 

! نهیزن خوشگل داره تو رو نمي ب ه یکه بچه دار بشن به حرف من مي رسي. حاال که   

. فکر کردي همه مثل عمو اردالنن؟ستیجوري ن نیرو ببند! پدر من ا دهنت  - 

. کرده  میي مظلومش قا   ه فای منه؛ فقط خودش رو پشت ق آره پدر تو هم مثل باباي  - 
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! جوري حرف بزني نی حق نداري راجع به پدر من ا  - 

 - عسل درکم کن من دوستت دارم! نمي تونم بدون تو زندگي کنم!

! تو حتي نمي توني بدون اجازه ي بابات نفس بکشي ست؛ یهمه چي دوست داشتن ن  - 

. ستیطور ن نیا  - 

. ياالن بهش بگو من رو مي خوا  نیباشه پس برو هم  - 

 بابک ساکت بود.

. نمي توني؟ فراموشم کن بابک؛ من به درد تو نمي خورم ديید  - 

 - عسل!

. نتتیمي ب اد یبرو راحتم بذار. االن هلنا م  - 

. باشه چه جوري دلم رو شکستي ادت یباشه عسل خانم.    - 

. کاري نمي توني بکني چیحرف ها رو مي زني؛ ولي ه نیبابک تمومش کن! االن چند وقته هم  - 

. ولي مي خوامت سم؛ یآره من بي عرضه م. من نمي تونم جلوي بابام وا  - 

رو با مردي بسازم که ازخودش میجوري به درد من نمي خوره؛ من نمي تونم زندگ ن یا  خواستن  - 

 اراده نداره .

 - عسل خواهش...

. ام یمثال دارم م دم؛ یکوب نیپاهام رو محکم به زم  

مي شد مي اومد؛ انگار بابک داشت مي رفت شت دورکه دا يی ساکت شدن. صداي پا هردوشون . 

. بود و داشت به دورشدن بابک نگاه مي کرد  ستادهی عسل کنار پله ها ا  

. میبر   - 
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 عسل برگشت سمتم .

مردي که از خودش اراده اي نداشت هی چشم هاش اشک بود. دلم براش سوخت. دوست داشتن  تو  

. م یت سالن رفتحالت هاي ممکن بود. با عسل سم نیاز بدتر  کيی  

ي یاي رفت؛ انگار مي خواست تو تنها گه یاومد سمتمون. عسل ازم فاصله گرفت و سمت د اوشیس  

. اد یبا خودش کنار ب  

کجا رفت؟ عسل  - 

. ونم. به من حرفي نزدنمي د  - 

. هاش ک یاز شر  کيی  شی. ارسالن رفته پمیبر  ایب  - 

. مراقبم باشي ستیالزم ن اوشیس  - 

. گهیعطا چي م ست ی. برام مهم ندمیرو انجام م  من کاري که ارسالن گفته  - 

. مني گاردیولي من خودم مي تونم از خودم مراقبت کنم؛ دلم نمي خواد کسي فکر کنه تو باد   - 

. چه فکري مي کنن؛ من کار درست رو مي کنم  گرانی که د ستیبرام مهم ن  - 

 - باشه هر جور راحتي.

. کنارم بود  اوشیتمام مدت س  

هم مثل عطا فکر کنن. عطا  هیجوري مواظبمه ناراحت بودم. دلم نمي خواست بق ن یاون ا نکهیا از  

. و خواهرش همه ش چشم هاشون به ما بود  ای ولي آر دم؛یند گهیرو د  

داشت ما رو  يی جورا هی ي مهمونا سرگرم کنه؛ انگار  هیهم سعي مي کرد خودش رو با بق اردالن  

. مي گرفت  دهیناد  

بود و  ستادهی ا ي کرد که گوشه ي سالن با حسرت به مردي نگاه م هم همه ش تو خودش بود و عسل  
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جوري مي خواست عشقي رو که تو دلش داشت فراموش   نیا  دیرو تندتند خالي مي کرد. شا وانشیل  

 کنه.

*** 

خونه به فکر نی قرار بود برگردم سرکار. چند روز بود که تو خونه بودم. انگار هر کس تو ا فردا   

دور هم جمع مي کرد؛ ولي ن موقع نهار و شام همه مون روبود. درسته ارسالبود که تو دلش  غمي  

چند روز چند بار با هستي تماس نی . تو امیفکر مي کرد گهید زيیچ ه یبود هر کدوم به  معلوم  

کاري مي کردم؛ ولي چه کار؟ هستي تا چند روز ه یقبل عطا   دینگرانش بودم با ليیبودم. خ گرفته   

. برمي گشت  گهید  

بود. کاپشنم رو خته یشب بود. خوابم نمي برد و فکرم بهم ر کی  کیساعت نگاه کردم؛ نزد  به  

رفتم اط یاومدم. هوا به نظرم هنوز سرد بود. همه خواب بودن. سمت ح  رونیو از اتاق ب برداشتم . 

مکتیي خونه به طرف ن گه ینگهبان کنار در وردي مشغول حرف زدن بودن. آروم سمت د دوتا  

. اون جا نشسته بودقبل من    گهید  کيی ون رفتم. پشت ساختم  

. . جلوتر رفتم دینمي کش گاریخونه س نی . کسي تو ادمیدستش رو د گاریآروم جلو رفتم. س  

واشکي ی  رستانيی. لبخندي روي لبم اومد؛ مثل پسرهاي دبدیمي کش  گار یبود که داشت س اوشیس  

. شدم ک ی. آروم از پشت بهش نزددیمي کش گاریداشت س  

. تو هم گره زدم  دم باال و ابروهام رورو بر صدام   

کشي؟یم گاریس واشکيیداري   کشي ینم خجالت  - 

. از دستش افتاد  گاریبا هل برگشت سمتم و س  

. نگاهم کرد  تیسرخ بود. با عصبان شیچشم هاي عسل  
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خلوتش رو بهم زده بودم ناراحت شده بود. به روي خودم  نکهی. حتما از ادمیکارم خجالت کش از  

. دماورین  

 با آرامش نگاهي بهش کردم که مثالً کارم رو جبران کنم .

. کشيیم گارینمي دونستم س  - 

. وقت شب تو خونه مي چرخي ن یمنم نمي دونستم تو هم فضولي و ا  - 

. بعدم من اومدم هوا بخورم دي؛یحاال که فهم  - 

 - االن؟

. رونیب اي یوقت ب ن یود که فقط تو حق داري انب ادمی  - 

. می کنارش نشستم. هر دو ساکت بود  مکتینگفت و منم رفتم روي ن يز ی چ گهید اوشیس  

. رو بکشي گارتیمي توني س  - 

 بهم نگاهي کرد .

. جنبه داشته باش  کمی داشتم باهات شوخي مي کردم.  ه؟یچ  - 

. شن کرددرآورد رو بشیاز ج گاريیانگار منتظر حرفم بود. س  

کشي؟ینم تو  - 

جرم مي گردي؟ ک یشر  دنبال  - 

. دستش نگاه کردم  گاریبه س لبخندي زد.  

ولي االن م؛ یدیروي پشت بوم وقتي بابام خواب بود کش واشکيیباري با هستي خواهرم  چند  - 

. ستیحسش ن  

براي خانواده ات تنگ شده؟ دلت  - 
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شي؟یآدم دل تنگ خانواده اش نشه؟ تو نم شهیم مگه  - 

. زد  گارشیپوکي به س  

شون افه یبودم پدر و مادرم فوت کردن. ق ک یکوچ. من  شهیبعضي وقتا دلم براي تارا تنگ م چرا  - 

. شد تارا و آقا ارسالن  می. وقتي تارا با آقا ارسالن ازدواج کرد زندگادینم ادمی  

داري؟ قدر ارسالن رو دوست ن یا  نیبراي هم پس  - 

 - آره مثل پدرم مي مونه.

. دوستت داره لي یدوستش داري؛ البته ارسالن هم خ ليیمعلومه که خ  - 

خانواده ت؟ دنید ري یمن چرا - 

. دنشونینمي تونم برم د اد یولي ز دم؛ یهستي رو چند باري د  - 

کرده؟ رونتیچون بابات ب چرا؟  - 

 نگاهي بهش کردم .

رسالنم و مي دونم عطا باهات چي کار کرده؛ فقط نمي دونمخودت مي دوني من همه کاره ي ا هیچ  - 

. کار رو کرده   نیچرا ا   

بدوني؟ ري یدرگ هنوز  - 

! هآر  - 

چرا با عطا مشکل داري؟ تو  - 

. دمیفکر کنم اول من ازت سوال پرس  - 

کاري در عوضش برام مي کني؟ ه یبهت بگم  اگه  - 

کاري؟ چه  - 
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. ستینترس خالف ن  - 

دمیباشه اگه بتونم انجام م .  - 

. شده بود تا من حرف بزنم  رهیساکت بودم اونم بهم خ  

. لش کردمو برف ونازک ت راهنی پ ه یجاي دور افتاده با  هیتو   - 

. با چشم هاي درشت شده بهم نگاه کرد  اوشیس  

کار کردي؟ چي  - 

. شده بود رهیکنجکاو بهم خ ليیخ  

. دمتیتو نبودي چون ند گم؛ ینازي رو م هیشبه عروس الیاون شب تو و  - 

. کاري شمال هیآره رفته بودم براي    - 

و انباري. بعد آخر شب دوبارهاون شب وقتي همه رفتن. اردالن دستور داد من رو بندازن ت خب  - 

. ولي بجاي اردالن عطا اون جا بود. بعدش هم فرار کردم؛ البته توسط عطا  الیمن رو بردن تو و  

! کنيیم میگي چي شده؟ داري عصبدرست ب شهیم  - 

کنم؟یم فیبرات تعر  لم یدارم ف مگه  - 

. مهم تره لمیموضوع براي من از ف نینه ولي ا  - 

نازي کجاست. منم نمي خواستم بهش بگم. هر  رهیازم اعتراف بگ اولش عطا مي خواست  خب  - 

 کاري کرد بهش حرفي نزدم .

. ساکت شدم دلم نمي خواست بگم تو اون اتاق چه اتفاقي افتاد  کمی  

 - خب؟

غوله نادر رو برداشتم و ارویلحظه غفلتش استفاده کردم.اسلحه ي اون  ه یمنم از  گه،ید چيیه  - 
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که يی جا  هیو بعدم وسط  رونیببره ب الیاز اون وورش کردم من رو  طرفش. بعدم مجب گرفتم   

. برگرده ادهیکه خودش پنمي دونم کجا بود ولش کردم   

. خشکش زده بود  اوشیس  

بکشنت؟ ديیکار رو کردي! چه جوري اسلحه رو گرفتي؟ نترس  نیتو ا  شهینم باورم  - 

هاي دوروبرش بي عرضه م. اصالاي نداشتم. عطا هم فکر مي کرد منم مثل زن   گهیخب راه د  نه  - 

. ودشده ب ری غافل گ نیکار رو بکنم بخاطر هم نی فکر نمي کرد من ا  

. کاش منم اون جا بودم رهیمي گ شیعجب زني هستي! پس بگو عطا براي چي داره آت ولیا بابا  - 

! دم یدیش رو وقتي اسلحه رو سمتش گرفته بودي م افهیق  

چه مشکلي با عطا داري؟ تو  - 

. رفت تو هم اوشیاي ساخم ه  

تو اون مهموني؟ ادتهی صدف  - 

گي؟یرو م ای . همون دختره خواهر آرآره  - 

قبال آره  - my friend .م بود 

. شما هست نیب زي یچ هیمي دونستم   - 

دمشی. تو بعضي مهموني ها مي دشهی قبال بود. موضوع مال دو سال پ  عنيی  ست؛ یما ن نیب زيیچ . - 

ودصدف خوشگل ب ومد؛ یکنه. خب منم ازش بدم نم  کیبهم نزدسعي مي کرد خودش رو  شهیهم . 

ن یدختر رو سر کار بذارم. بخاطر هم ه ی. من آدمي نبودم که میکم جذبش شدم و با هم دوست شد کم  

بسته فکر ليیبگم من خ نکه یمي خواست تا آخر باهاش باشم؛ ولي صدف دختر آزادي بود. نه ا  دلم  

موضوع باهاش مشکل داشتم؛ البته دوستشم داشتم نیسر هم آزاد بود و ليیکنم ولي صدف خ مي . 
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رفتارش  دمیگذشت د  کمی ولي  ومدم؛ یباهاش راه م ن یفکر مي کردم دوستش دارم. بخاطر هم دمیشا  

روز ه ی نکهیبهونه مي گرفت. تا ا دنمی. کمتر بهم زنگ مي زد و همه ش براي ندشهیعوض م داره  

. دمشیعطا د  نیاتفاقي تو ماش  

. آوردن اتفاق گذشته براش آزاردهنده بود ادی دست هاش رو مشت کرده بود. انگار به  اوشیس  

چون عطا سال هاست با اردالن رفت و آمد داره و صدفم ست؛ یمهمي ن ز یخودم گفتم چ با  - 

. عطا بشه  نی که سوار ماش ستین رعاديیغ  زیدخترخاله ي بهاره. خب چ  

نخواستم خودم رو گول بزنم  گه یمي گفت. د غوزنگ زدم ولي گفت خونه ست! داشت بهم در بهش  

. بهش نگفتم زيیو چ  

کار  رونیرو باهاش روشن مي کردم. بهش زنگ زدم. گفت ب فمیتکل دی رفتم دم خونه شون با  فرداش  

. تارونیاز خونه اومد ب دمیبعد د کمی . همون جا منتظر شدم نهیو نمي تونه من رو بب داره  

. کردم  میخودم رو قا  عیتو کوچه. سر  دیچیعطا پ نیماش دم یمي خواستم برم طرفش د  

قبلش  عنيی کردم. رفتن آپارتمان عطا. همون جا صدف برام تموم شد؛    بشونیشد. تعق نشیماش سوار  

کار  ن یحسي بهش ندارم. نمي دونستم عطا چرا ا گه یته قلبم مطمئن بودم د  گهی شده بود، فقط د تموم  

من به ارسالن کي یوستم. عطا به خاطر نزد کرد در حالي که مي دونست من با صدف د رو  

مي دونست صدف نکهیولي ا میوقت ازم خوشش نمي اومد و راب طه ي خوبي هم با هم نداشت چیه  

my friend  جا  هیاي بود. به عطا زنگ زدم و باهاش   گهی د ز ی چ هی منه و بازم رفته بود طرفش  

 قرار گذاشتم.

شده. مي گفت مي تونه راحت هر کس رو  ک یزددوني بهم چي گفت؟ گفت از قصد به صدف ن مي  

خواهرم زندگي  نکهیارزشي نداره و فقط براي ا  چی. مي گفت صدف براش هارهیبه دست ب بخواد  
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بشم اون به ک یشده. مي گفت به هر دختري که نزد کیرو خراب کرده به صدف نزد مادرش  

. ل اون عذاب بکشمتا من هم مث ارهیدستش م  

بازي بودم  نی وسط بازنده ي ا ن یهمه چي خراب شده بود و من ا ده؟ی چه فاشدم ولي  ریدرگ باهاش . 

نظر ارسالن  ر ی که ز هیسا  ه یراست مي گفت اون کجا و من کجا. اون عطا شاهي بود و من  عطا  

حاضر نبودم بهش   گهی . باهام تماس گرفت ولي من ددی. بعد اون اتفاق صدف همه چي رو فهمبودم  

. اون هنوزم ستیبرام مهم ن گهی ولي د نمش؛ یها مي بتو بعضي از مهموني  کنم. از اون به بعد نگاه  

بهانه بود؛ ولي باعث شد ه یعطا  دیفراموشش کردم. شا  گهی من بهش برگردم؛ ولي من د دوارهیام  

که چرا  ديی . خب حاال فهمدمیاز اول مي فهم دیکه با زي یکه صدف به درد من نمي خوره؛ چ بفهمم  

عطا مشکل دارم؟ با  

. دم یکش قيینفس عم  

خانواده مشکل داره؟ ارسالن که چند سال بعد طالق زنش با تارا ازدواج کرده،  نی عطا با ا چرا - 

ه؟ یمشکلش چ پس  

مادر نکه یم؛ عطا چند سالي ازم بزرگتره. ولي مثل انمي دونم چون اون موقع بچه بود قایدق من  - 

ازدواج کرده بود و عسل رو داشتن مي خواسته به ارسالن برگرده ولي ارسالن با تارا  عطا . 

مادر عطا خودکشي کرده؛ چون ارسالن حاضر نبود دمینمي خواست بهش برگرده. شن ارسالنم  

. ي دونهبهش برگرده و عطا هم پدرش رو مقصر مرگ مادرش م  

. نگاه کردم اوشیبا تعجب به س  

گي؟یم راست  - 

. نه ا ی نمي دونم راسته  قیالبته دق دم؛یبود که من شن زيی چ نیا  - 
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. دم ینفرت عطا از ارسالن رو مي فهم لیحاال دل  

 - نگفتي چه درخواستي ازم داري.

خوبي با هم تیبخوام ولي مجبورم. راستش ما تو موقع زي یازت چ دی! راستش مي دونم نباآهان  - 

ولي  اد؛ یازم خوشت نم  ادیمن زن ارسالن شدم ناراحتي و ز  نکهی. مي دونم ته دلت از امینشد آشنا  

. . تو پسر خوبي هستي ادیخودم رو داشتم. به هرحال من ازت خوشم م لیمنم دال  

. ابروهاش باال رفت  اوشیس  

ادی. ازت خوشم مکنيیکه فکر م ست ین زيیمنظورم اون چ ادیم م! گفتم ازت خوشرتتینگ جو  - 

مرد  هیوقتم به  چیبهت اعتماد کرد. من برادر نداشتم ه شه یمردي هستي که م هیفکر مي کنم   چون  

ن یبرادر نگاه نکردم؛ چون همه شون مي دونم دنبال چي هستن. به جاست فرند و ا ه یعنوان  به  

رو دستت بسپارم. هستي میزندگ ز یچ  نیاعتقاد ندارم؛ ولي تو فرق داري و مي خوام مهم تر  زایچ  

هشعطا نمي تونه ب دی. راستش مي دونم به خاطر قانوني که دار مهیزندگ ز یچ  نیمهم تر خواهرم  

اس. اون شب تو مهموني عطا بهم گفت که  گه ید  ز ی چ هیي بازي با احساساتش بزنه؛ ول صدمه  

کردي گول زدن  فیسابقه ي درخشاني هم که تو تعر ن یبشه. با ا کی تونه راحت به هستي نزد مي  

 خواهر ساده ي من براش کاري نداره.

من چي کاري مي تونم بکنم؟ خب  - 

. مي خوام عطا گولش بزنهازت مي خوام مواظبش باشي؛ ن  - 

. پوزخندي زد اوشیس  

نتونستم من  - my friend خودم رو در برابر عطا محافظت کنم؛ اون وقت براي خواهر تو 

کار مي تونم بکنم؟ چي  
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جوري ضربه ن یراب طه اش ا نیآدم تو اول نکه یخوبي به زن ها نداري. ا  دیمي دونم د اوشیس نیبب  - 

. من حتي حالتمیداره. ما سال ها با هم بزرگ شدتي فرق ولي هس ست؛ ین زيیکم چ بخوره  

حامي داره. من نمي تونم همه جا  ه یبه  ازیبدم. هستي شکننده اس و ن صیهاش رو مي تونم تشخ نفس  

 مراقبش باشم.

با خواهرت دوست بشم؟ ديیم شنهادیبهم پ داري  - 

. بشه کینزد دوست ازش مراقبت کني که عطا نتونه بهش  هینه فقط مي خوام مثل    - 

 - ولي عطا هر کاري مي تونه بکنه.

. هیادمه مثل بق ه یعطا هم  في؟یقدر در برابر عطا ضع ن یتو چرا ا  - 

. تو عطا رو نمي شناسي  ستم؛ ی فقط مثل عطا تو گول زدن ادما استاد ن ستم،ین ف یمن ضع  - 

ه توست. اگساده  ليیفقط خ ه یمي خوام مواظب خواهرم باشي. هستي دختر خوب ن یبراي هم خب  - 

. بشي حرفت رو گوش مي کنه کی دوست بهش نزد  هیعنوان   

 - نمي دونم چي بگم!

. گهی باشه د عنيینمي دونم   - 

نه؟یا  شیفرهنگ لغت تو معن تو  - 

... کافي شاپ. فقط ارمشیآره پس از سفر که برگشت م  - 

ه؟یچ باز  - 

 - نمي دونه من ازدواج کردم .

. با تعجب نگام کرد  اوشیس  

ت نگفتي زن ارسالن شدي؟نواده به خا تو  - 
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 - نه نمي خوام کسي فعال بدونه. بهشون گفتم خونه ي دوستم هستم.

 - چرا؟

بهت نگم؟ شهیم  - 

. لبخندي زد اوشیس  

ستيی. نکنه زن واقعي ارسالن نستیدرست ن زيی چ هی  دمیخونه فهم  نیروزي که اومدي تو ا  از  - 

نقشه براي عطاست؟  هی ها  نیا و  

. و حرفي نزدم نگاهش کردم   

! ستيیمي دونستم، مي دونستم تو زن واقعي ارسالن ن  - 

ستم؟ی توهم نزن کي گفته ن خودیب  - 

 - هستي؟

 ساکت بودم .

. ستيیمي دونم ن  - 

ندي؟ ر یموضوع گ ن یقدر به ا ن یا شهیم  - 

! نه  ایبگي زن ارسالن هستي  دینه اگه مي خواي به خواهرت کمک کنم با   - 

. تم، هم نهگم؛ هم هسرو بهت ب قتینمي تونم حق  - 

چي؟ عنيی  - 

! موضوع حرفي نزن ن یحاال ولش کن؛ فقط جلوي ارسالن از ا  - 

. باز لبخندي زد اوشیس  

م مي خواد عطا بفهمهنگران نباش بهم اعتماد کن. به خواهرت کمک مي کنم؛ چون دل باشه  - 
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. ست یاون برنده ن شهیهم  

 - ممنونم.

 - منم ازت ممنونم.

چرا؟ تو  - 

بگم و سبک بشم. ممنونم که به حرفم گوش کي یدوسال تونستم حرف دلم رو به  بعد  امشب چون  - 

 دادي.

 لبخندي زدم. به ساعت نگاه کردم .

! مارستانیبرم ب دیشد من فردا با 3  کیواي نزد  - 

 - برو بخواب.

! ر یشب بخ  - 

 - هلنا!

 - بله؟

عطا رو تو برف ول کردي؟ واقعا  - 

باور نمي کني؟ آره  - 

! ر یي ساخته ست؛ برو بخواب. شب بخو هر کارچرا از ت  - 

! ر یشب تو هم بخ  - 

. دم یهستي رو مي د عیسر  دیراحت شده بود. با  کمی  المیسمت اتاقم رفتم. خ  

*** 

اوشیبود. س شیش ک یقرار داشتم. به ساعت نگاه کردم؛ نزد اوشیبا هستي تو کافي شاپ س امروز  
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 درحالي که قهوه اي دستش بود اومد سمتم.

ومد؟ین چرا  - 

. نجا یچندتا اتوبوس عوض کنه تا برسه ا  دیباشه. تازه با نجا یا شیگفتم ساعت ش  - 

 - اهم.

رفت. به طرف در نگاه کردم. هستي واردازم فاصله گرفت و  اوشیبازشدن در کافي شاپ س با  

 شد. براش دست تکون دادم و اومد سمتم .

 - سالم.

نکردي؟ دایکافي شاپ دورتر پ  نجایاز ا  سالم  - 

. غر نزن نیحاال بش  - 

بود مرتب ختهیر  رونیدرحالي که موهاي حالت دارش رو که همه ش از شال قرمزش ب هستي  

 مي کرد روي صندلي نشست .

کردي؟  دایرو پ نجای. از کجا اهیعجب جاي توپ ولي  - 

. دوستمه ي یمال دا  - 

 هستي ابروهاش رو داد باال .

کردي کلک؟  خوشبخت کجاست؟ نکنه تورش يیدا  ن ی! حاال اعجب  - 

 - حرف مفت نزن!

د وقته که خونهچن ن یولي گفتم تو ا  ي؛ یایرفته بود تارک دن ادمی  اري؟یبابا چرا جوش م باشه  - 

. به سرت خورده باشه آدم شده باشي  زي یچ دینبودي شا  

دهنت رو ببندي؟ از مامان چه خبر؟ شهیم  - 
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 صورت هستي درهم شد.

ي به خاطر بابا دلش برات تنگ شده؛ ول ليی. خچيیه ...  - 

 - مي دونم. من هم دلم براش تنگ شده.

ماهه رفتي. نمي خواي برگردي؟ ه ی هلنا  - 

 پوزخندي زدم .

کجا اون وقت؟  برگردم؟  - 

... از بابا معذرت ايیهلنا ناراحت نشو؛ ولي اگه... اگه ب  - 

 - هستي!

شه؟یچي م خب  - 

به خاطر  ام یاري نکردم؛ اون وقت بدرصدم نخواست باور کنه من ک  ه یمن کاري کردم؟ بابا  مگه  - 

ذرخواهي کنم؟کرد ازش ع رونیکه نکردم و اون جوري من رو از خونه ش ب کاري  

 - تو الکي عذرخواهي کن .

 - نه هستي! بابا با کارش همه ي درها رو بست.

کي مي خواي تو خونه ي دوستت بموني؟ تا  - 

. رمیاي خودم خونه مي گجمع کردم برکم که پول  ه ینمي دونم. دارم دنبال کار مي گردم؛   - 

 - آخ جون خونه مجردي!

 - هستي!

 - خب خونه مجردي دوست دارم.

. وونهیبرو بابا د  - 
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. زمونیاومد سر م اوشیهمون موقع س  

د؟یندار لیم زيی چ خانما  - 

. کرد اوشیهستي نگاهي به س  

تو چي هلنا؟ ک،یقهوه با ک من  - 

. هستن اوشی دوستم، آقا س  يیدا  شونی تي اخوبه. راستي هس زیقهوه ي روي م نیهم  - 

. اش رو که تو صورتش بود کنار زد اي از موه  کهیهستي بازم ت  

 - من هم هستي هستم خواهر هلنا؛ خوش وقتم.

د؟یندار لیاي م  گهید  ز ی طور خانم. چ نیهم هم من  - 

. اریخاص که تو کافي شاپ هست برامون ب ز ی چ ه ی میحاال که آشنا دراومد  - 

. ي زد. چشم غره اي به هستي رفتم خندلب اوشیس  

گه؟ ی: باشه چشم امر د اوشیس  

. قدر چشم غره رفت  نی ا شه یگفتم چشم هاي هلنا داره چپ م نمیممنون همنه   - 

 - هستي!

. گفتم آشناست از فرصت استفاده کنم د؛ یباشه ببخش  - 

. د یدفعه بلند خند نیا اوشیس  

 - خواهر بانمکي داري.

. دیشما لطف دار   - 

. رفت و هستي داشت با چشم هاش دنبالش مي کرد اوشیس  

اي بود! قصد ازدواج نداره؟ کهیت عجب  - 
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نه؟ شيیآدم نم تو  - 

که بهش برمي خوره؟ ناستیکردم بابا؛ نکنه از ا شوخي  - 

. ستنینشو؛ همه قابل اعتماد ن ميی قدر ساده نباش و زود با همه صم  نیولي تو هم ا  ر؛ ینه خ  - 

؟هپسر مشکلي دار نیا  عنيی  - 

. رو نگفتم، کلي گفتم ن یواي هستي ا  - 

. اش مهربون بود  افهیآهان گفتم بهش نمي خوره خفن باشه؛ ق  - 

نوشته من قاتلم؟ شونیشونیست؟ مثالًًَ همه ي قاتل ها روي پ افه ی به ق مگه  - 

 - قاتله؟

! شمیم وونهیواي دارم از دستت د   - 

. ترم ک یل ازت کوچاسشوخي کردم بابا! حواسم هست. مگه من بچه م؟ فقط سه    - 

عقل نداري؛ بعد مگه عقل به سنه؟ تو  - 

 - باشه مامان بزرگ من حواسم هست.

 - خداکنه.

*** 

حرف زد. ساعت   شتر یاومد و مثالً با هستي ب  زمونیچندباري سر م اوشیکم بعد رفت. س  هی هستي  

 هشت بود.

. بود  خيیس خیسمت صندوق رفتم. همون پسر مو س  

. بود  شیباز هم سرش تو گوش  

! دیببخش  - 
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. حالت نگاهش عوض شد دنمیسرش رو بلند کرد با د  

کجاست؟ اوشیس  - 

 - رفته باال.

. خب بهش بگو من رفتم ليیخ  - 

 پسر هنوز مبهوت بود .

 - باشه.

. کم قدم بزنم ه یسمت در کافي شاپ رفتم. دلم مي خواست   

ده بود که فکر مي کرد رفتم. حواسم به حرف هاي هستي بود. چقدر سا ابونیي خ گهیسمت د آروم  

رو ادهیبه خودم اومدم. من کنار پ  نيی. با صداي بوق ماش شهیمعذرت خواهي همه چي تموم م هی با  

. نگاه کردم  نی. به طرف ماشدمیرو نمي فهم ن یبوق ماش لیبودم دل  

ادامه دادم. بازم بوق زد. دوباره سمتشندادم و به راهم  تیبود. بهش اهم ي یمدل باال نیماش  

. شتمبرگ  

! گهیبرو د دم؟یجوابت رو نم نيینمي ب  - 

. داد  ن ییرو پا شهیش  

. : سالم ایآر  

. کردم  نیسرم رو خم کردم و نگاهي به داخل ماش  

 - سالم.

. برسونمتون دیمي بر فیتشر  يیجا  - 

. رمینه ممنون خودم م  - 
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. مي برمتون ريی مس هیتا  د؟یتعارف مي کن  - 

از طرف عطا اومده بود. به هرحال نمي تونستم به دیا نه. ش ا یبودم. نمي دونستم سوار بشم  دودل  

. خانواده اعتماد کنم  نیا  

. روي کنم ادهیمي خوام پ د،یببخش  - 

. دی. سالم به آقا ارسالن برسوندیباشه، هرجور دوست دار  - 

 - باشه خداحافظ.

. دمیراحتي کشاز کنارم رد شد و نفس  نیماش  

مي کنن؟ به اطراف نگاه کردم. نه بابا  بمیکنه دارن تعقچي کار مي کرد؟ ن نجا یا  ای فکر رفتم. آر تو . 

 من هم دچار توهم شدم اون اصالً چه ربطي به ماجرا داره. به راهم ادامه دادم .

. همون موقع زنگ خورد. نگاهش کردم شماره ي ناشناس بود. جواب دادم  میگوش  

 - بله؟

ي. ارسالن کالً مرد نشدي. خوب به ارسالن وفادار ای آر  نیخوشم اومد سوار ماش نه  - 

. ه یخوش شانس  

ولي دوباره به راهم ادامه دادم. به اطرافم نگاه نکردم؛ چون مي دونستم ستادم؛ ی سرجام ا هیثان چند  

. نمش ینمي تونم بب  

من؟ بیمي خواي؟ خسته نشدي از تعق چي  - 

. باهاتم هیبهت گفتم مثل سا  - 

 پوزخندي زدم .

! ديیانجام م گهی زمان د  هیتو  رهات رو نبود کا ادمیتو کار نداري نه؟ البته    - 
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 از صداي نفس هاش معلوم بود عصبي شده .

 - با خواهرت بهت خوش گذشت؟ شال قرمز بهش مي اومد.

 گوشي رو تو دستم فشار دادم؛ ولي خودم رو نباختم .

رو تو فرستاده بودي؟ ا یها رو بگي؟ آر نیخوش گذشت. زنگ زدي هم ليی جات خالي خ آره  - 

که بخوام باهاش حرف بزنم؛ چه برسه بخوام کاري رو بهش ستیبراي من عددي ن ای آر ا؟یآر  - 

کنم  جیقدر مهمي که تمام شهر رو برات بس  نی. بعدم تو هم توهم برت نداره که فکر کني ا بسپرم  

 زن بابا.

. فکر مي کنم پسرم ن یا  ر یولي من که غ  - 

. کردم  شیمطمئن بودم که عصبان  

که کردي  يیو التماسم مي کني که به خاطر کارها  فتيیپام م روزي به ه یي احمق  دختره  - 

 ببخشمت !

. اشهب ادتیکردم اگه    اديیاون وقت کدوم کارا پسرم؟ من کارهاي ز   - 

. سراغت گردنت رو بشکنم  امیاالن ب ن یکاري نکن هم  - 

. کم گل گاوزبون دم کنه آروم بشي ه ی به اعصابت مسلط باش پسرجون! بگو اون نوچه ت برات   - 

! چي! لعنتي منتظرم باش عني یبهت مي فهمونم با من درافتادن   - 

ن بهش داشتم؛ هرچندرو قطع کرد. لبخندي زدم. نمي دونم چرا حس خوبي به جواب داد گوشي  

زبون تندت نی ولي باز هم اون حس بهم غلبه مي کرد. هستي مي گفت ا   دم؛ یکم هم ازش مي ترس هی  

دست خودم نبود. از کل کل باهاش ل*ذت مي بردم. عطا خب  ولي ده؛ یروزي به باد م ه یرو  سرت  

مي دونستم خطرناکه؛ ولي دوست داشتم انجامش نکهیجور بازي خطرناک بود. با ا هیمثل   برام  
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 بدم .

*** 

هم که کالً از اون اوشیگذشته و راب طه ي عسل باهام بهتر شده. س نجایماه از اومدنم به ا سه  

شدنش به هستي کمک بزرگي بهم مي کرد؛ ولي از  ک یو با نزد باهام مشکلي نداشت گه ید شب  

بهم گفته بود عطا رفته خارج کشور اوشیبود. البته س رعاديیکم غ ه ی  نی مدتي خبري نبود. ا عطا . 

از نازي و م یکه ناراحتم مي کرد بي خبر  زيیهم هنوز کار خاصي نکرده بود و تنها چ اردالن  

نگرانشون  ليی رفتن. خ نجایخانمي گفت از ا ه یم خاله زنگ زدبه خونه ي  شیبود. چندوقت پ سپهر   

. عطا و اردالن برام مراقب گذاشته باشن  دم یبرم؛ مي ترس راز یبودم. نمي تونستم تا ش  

کم پول براي خودم جمع کنم. چند  هیجوري مي تونم   ن یکردم. ا  دایدرمانگاه کار پ  هیتو   روزید  

. مي کنه میرو از همه مون قا  زيی چ ه یم داره و حس مي کن ستیحال ارسالن خوب ن هیروز  

*** 

. قدم بزنم   اطیامروز هوا خوبه و مي خوام تو ح  

قدر محتاطه که نگهبان نی که چرا ارسالن ا دمیوقت نفهم چیها کنار در ورودي هستن. ه نگهبان  

. داره ورزش مي کنه اوشی. سرمیم اطیي ح گهی براي خونه گذاشته. سمت د  

! زشکارسالم ور  - 

. دي مي زنه خنلب  

! بایسالم بر بانوي ز  - 

اي شده سرحالي؟  گهیخبر د  ایخوشحالي؟ تو بانک برنده شدي  اوشیس هیچ  - 

باشه؟ دیمثالً چه خبري با نه  - 
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خوشحالي. راستش رو ليی نمي شدي. بعد هم امروز خ داریوقت سر صبح ب چیدونم. آخه تو ه نمي  - 

 بگو.

. میجور  ن یا شهیمن هم  - 

عسل کجاست؟جون خودت!  آره  - 

. دهیحتماً خواب  - 

چه وقت خوابه؟ االن  - 

. خانم ستنین ز ی همه مثل شما سحرخ  - 

بشم. جاي هستي خالي خونه که بودم نمي ذاشتم خوب بخوابه. االن داریعادت دارم زود ب من  - 

. کالفه بود  میحتماً راحت مي خوابه؛ آخه اون موقع ها از دست زنگ گوش  

. دلش برات تنگ شده يلی نه اتفاقاً! اون هم خ  - 

از کجا مي دوني؟ تو  - 

 هول شده بود.

 - من... من... خب خودش گفت.

گه؟یکه از من بهت م نیشد ميیقدر صم  نی ا کي  - 

حرف رو  ن یجوري ا نیکم ناراحت بود؛ هم  هی دمشیتو کافي شاپ د  شیچند وقت پ ه؟یچ ميیصم  - 

 زد.

. شدم  کینزد اوشیبه س  

... نه عطاراحت بود. نکشده؟ چرا نا  زيیچ اوشیس   - 

. راحت؛ حواسم بهش هست عطا کاري بهش نداشته التینه بابا خ  - 
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. . نگرانشمفتهینمي دونم حس خوبي ندارم؛ انگار قراره اتفاق بدي ب  - 

! جوري نگران نبودي ن یوقت ا چین نباش. گفتم حواسم بهش هست. بعدم تو که هنگرا  - 

 - نمي دونم، نمي دونم!

. میبازي کن بالیکم وال هی  رو صدا کنم با همولش کن. برم عسل   - 

بال؟یوال  - 

مگه؟ هیچ  - 

 - نمي دونم؛ امروز تو مشکوک شدي.

 - برو بابا.

. زنگ به هستي بزنم هیباشه برو منم   - 

. اشه سالم برسونب  - 

! پررو نشو   گهیهي د  - 

چرا مي زني؟ باشه  - 

. واب داد لبخندي زدم. شماره ي هستي روگرفتم. چندتا زنگ خورد و ج  

 - سالم.

هلنا خوبي؟ سالم  - 

. تو چطوري؟آره - 

. میمن عال  - 

شده خانم امروز خوشحالن؟ چي  - 

. میجور   نیا  شهیبشه؟ من هم زيیچ دیبا  - 
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. دمیرو د اوشی س روزی جالبه راستي هستي د  - 

 هستي ساکت شد.

؟ خب  - 

گه؟یرفته بودي کافي شاپ راست م گفت  - 

. بود شیآره...آره چند وقت پ  - 

؟خب  - 

. خوش گذشت لي یاز دوست هام رفتم. خ  کيیبا   گه، ید چيیه  - 

باشه. مامان خوبه؟ آهان  - 

 - آره.

چه خبر؟  گهی برسون. د سالم  - 

 - هلنا پشت خطي دارم؛ بهت زنگ مي زنم.

 - باشه خداحافظ.

عيیرطبی. رفتار هستي غ دمیمي فهم دیوسط مشکوک بود و با  ن یا زيیچ  هیرو قطع کردم.   گوشي  

 بود.

*** 

ي یرایو عسل تو پذ اوشیشب بود. تازه از درمانگاه برگشته بودم. وارد خونه شدم. س ازدهی ساعت  

 بودن .

. با سرعت سمتم اومد. عصباني بود  اوشیس  

چرا خاموشه؟ تیگوش  - 



 

 
 

314 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

شده؟ زيینداشت. چ شارژ  - 

: از بابا خبري نداري؟عسل  

شده؟ زيیچ نه  - 

. ستین میش گشتهمه جا رو دنبال ست؛ یاز ظهر خبري ازش ن  - 

. من ظهر باهاش حرف زدم خوب بود  ست؟یچي ن عنيی  - 

: حرفي نزد؟ اوشیس  

. دیانه؛ چون همه ش حالم رو مي پرسکم نگر  ه ینه فقط حس کردم   - 

حرفي نزد؟  گهید  - 

. به همه جا سر زدي؟نه  - 

ا رواالن هم از شرکت اومدم. اونجا هم نبود. بچه ه  نی. هممی. از سرشب همه جا رو گشت آره  - 

. ستیفرستادم همه جا رو بگردن؛ ولي خبري ن  

: واي! بابام چي شده؟عسل  

. ستیآروم باش عسل، ارسالن که بچه ن  - 

. باشم الیولي من نمي تونم مثل تو بي خ ست؛ یآره ن  - 

. منم نگرانشم ه؟یچ الیبي خ  - 

نگرانش باشي؟ دیزنش شدي چرا با ستی. تو که چند ماه نآره  - 

. ارسالن کجاست مینیبب دیبا  ستیحرف ها ن نی موقع ا : عسل االناوشیس  

 عسل ساکت شد.

. اون خبري داشته باشه  دیبه عطا زنگ زدي؟ شا  - 
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. زنگ نمي زنم کهیمن به اون مرت  - 

. میزنگ بزن میبه هرکس مي شناس دیبا  ست؛ یحرف ها ن نی االن وقت ا اوشیس  - 

. بهش زنگ بزن  ایعسل: س  

 - باشه.

. شماره ش رو گرفت  اوشیس  

 - خاموشه.

. ازش دارم   گهی شماره د هیمن   - 

. با تعجب نگام کردندهر دو   

. کرد دمیچند باري زنگ زد تهد ه؟یچ  - 

زن برداشت. صداي پر عش*وه اش تو هیش رو گرفتم. داشت بوق مي خورد. گوشي رو   شماره  

. دیچیگوشي پ  

 - بله؟

هست؟ عطا  - 

 - شما؟

 - گوشي رو بده بهش.

. نهاالن نمي تونه حرف بز   - 

 داد زدم :

 - گفتم گوشي رو بده بهش احمق!

. . ساکت شددیدادم انگار ترسبا   
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 - گوشي.

: دیچیکم بعد صداي عطا تو گوشي پ  هی  

ندا؟ هیک  - 

. ست باهات کار داره وونهید هینمي دونم   - 

 - بله؟

 - سالم.

. . سروصدا مي اومد دی انگار صدام رو خوب نمي شن  

 - شما؟

 - زن بابات.

 ساکت شد.

از ما کردي زن بابا؟ اديی وقت شب  نی کار داري ا چي  - 

 داشت مسخره ام مي کرد .

کجاست؟ ارسالن  - 

. بمیتو ج  - 

! رو ندارم؛ بگو ارسالن کجاست تیمن حوصله ي مسخره باز   - 

من مي گردي؟ چي کارش کردي از خونه فراري شده؟ شیشوهرت پ دنبال  - 

... ار تو بوده اگه بفهمم ک ست؛ یرواني ارسالن از ظهر ن نیبب - 

. زد  دفعه داد  هی  

چي کار مي کني هان؟ مثال  - 
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 - هر کاري که بتونم.

. و عسل بهم نگاه مي کردن اوشیگوشي رو قطع کردم. س  

 -نمي دونست.

. دروغ بگه  دی: شااوشیس  

 - نه معلوم بود نمي دونه.

م؟ ی: حاال چي کار کنعسل  

خبر دادي؟ سی. به پلمیها رو بگرد مارستانیب دیبا  - 

. وچهارساعت نگذره کاري نمي کنه ستیهم تا ب سی. پلمیها رو گشت مارستانیب  - 

. از دوست هاي پدرم مي تونه کمک کنه  کيی. شهیچي م نمیبذار من بب  - 

. هم بشنوه  اوشیشماره ي عمورضا رو گرفتم. گذاشتم رو بلندگو تا س  

 - بله؟

 - سالم عمو. هلنام.

! يی دایخوبي؟ کم پ زمیسالم عز   - 

. وقت شب مزاحم شدم ن یا دیکم سرم شلوغه. ببخش هیممنون.   - 

. شما مراحمي زم ینه عز   - 

گنیولي م  م؛یخبر داد  سینگرانه. به پل ليیاز دوست هام از ظهر گم شده و خ کي یپدر  راستش  - 

بدونه؛   زيیبه بابا نگفتم نمي خوام چ د؟یکاري کن دیوچهار ساعت بگذره. شما مي تون ستیب دیبا  

... خارج از قانون  دیدوني خودتون که م  

ه؟یبررسي کنن. اسم و مشخصاتش چ گم یاالن م  زم؛ یدونم عز  مي  - 
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. اعالم کردن شی مشخصاتش رو چند ساعت پ  - 

. نگاه کردم و سرش رو تکون داد  اوشیبه س  

. دمیباشه خبر م  - 

 - ممنونم.

براي رهیبگ. فقط اگه وقت داشته باشي حاج خانم مي خواد با مادرت تماس زمی مي کنم عز  خواهش  - 

. میباال بزن نیآست می علي اگه اجازه بدي مي خوا   

. شده بودن  رهیو عسل بهم خ اوشیس  

. به دوستم خبر بدم دیعمو من با دیببخش  - 

. فعالً خداحافظ  زمیباشه عز   - 

. نگفت  زيیگوشي رو قطع کردم. عسل پوزخندي زد؛ ولي چ  

. د خبر بدهها سر بزنم خبري ش مارستانیبازم به ب رمی: من ماوشیس  

. امیمن هم م  - 

 - نه تو بمون عسل تنهاست.

هم مثل رخانمی. ساعت دو شده بود و منمی راه مي رفت ي یرای رفت. من و عسل همه ش تو پذ اوشیس  

ش رو مغزم   هیکرده بود که چشم هاش ورم کرده بود. صداي گر  هیقدر گر  ن ینگران بود. عسل ا ما  

 بود.

! نکن هیدر گرق  نیعسل بسه ا   - 

تونم نگرانم؛ تو چي مي فهمي؟ نمي  - 

کنم بفهمي منم نگرانم؟ ه یمثل تو گر  دیمن نمي فهمم. با  آره  - 
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. بدون نگاه کردن شماره جواب دادم  عیزنگ خورد. سر  میکم آروم تر شد. همون موقع گوش هیعسل   

 - بله؟

. مهموني بود ه یسروصدا مي اومد؛ انگار کسي که پشت خط بود تو   

: ارسالن برگشت؟عطا  

نگراني زنگ زدي؟ االن  - 

! کاري کردي حتي ارسالن هم نتونست تحملت کنه هینه چرا نگران باشم، شوهر توئه.   - 

 گوشي رو قطع کرد .

! وونهید  - 

: کي بود؟ عسل  

 - عطا گفت ارساالن برگشت؟ بعدم قطع کرد.

 - حتما اون هم نگرانه.

منگرانه. حتماً تو مهموني نگرانش شده « : تو دلم گفت  ليیخ  .» 

. زنگ خورد  میدوباره گوش  

 - بله؟

. زم یسالم عز   - 

عمو خبري شد؟ سالم  - 

. کردن دا یبا همون مشخصات پ نیماش هیآره راستش   - 

 - کجا؟

. لواسون کینزد  - 
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اونجا؟ میایب شهیم  - 

. انیاز افراد خانواده ش بگو ب کيی  ایبه دوستت   - 

شده؟ زيیچ  - 

. دیایفعالًًَ ب  - 

 - باشه.

. لم رو برداشتم و شا رفتم فمیسمت ک  

: کجا؟ عسل  

. برم کالنتري دیپرونده با لیگفتن براي تکم  - 

 نمي خواستم فعالً عسل رو ناراحت کنم .

. امیمن هم م  - 

. خونه باشه   دیبا کي ینه بمون. ممکنه ارسالن برگرده   - 

. امیمن هم م  - 

 - عسل بمون بحث نکن!

ري؟یچي م با  - 

 - با آژانس.

. من رو ببر  نیماش ایب  - 

. رو گرفتم و سمت در خروجي رفتم  چیرو سمتم گرفت. سوئ چیسوئ  

 - هلنا بهم خبر بده.

 - باشه تو هم خبري شد بهم بگو.
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. زنگ زدم  اوشیرو درآوردم و به س میرفتم و سوار شدم. گوش نیبا سرعت سمت ماش  

. اوشیالو س  - 

شده؟ زيیچ  - 

. اونجا  رمیلواسون دارم م کیشده نزد دایپ نشیآره ماش  - 

. ياون سمت  امیباشه منم االن م  - 

 با سرعت مي رفتم. عصبي بودم و حس خوبي نداشتم.

. آدرس رو مي خواست اوشیگوشم زنگ خورد. حتماً س  

ي؟یتو کجا  کمی من نزد ایس الو  - 

کار درستي نباشه؟ ستی قرار گذاشتي؟ فکر نمي کني االن که شوهرت ن اوشیس با  - 

 - خفه شو رواني!

رو رد کردي ای ار مي کنن. فکر کردم آرگوشش دارن چي ک  ر یمي دونه ز ارسالن که ن چارهیب  - 

انتیآشغال ارزش خ   اوشیبنده. آخه اون س گه ینه نگو خانم سرش جاي د  نمیولي مي ب آدمي؛   

 داره؟

نگران پدرت شدي؟ هیتو چه هان؟ چ به  - 

نگرانش بشم؟ دیبراي چي با نه  - 

 - پس برو به درک!

. مي اومد سیپل ری. صداي آژدمیکه گفته بودن رسلي مح ک یهمون موقع به نزد  

. دیهم همون موقع رس اوشی. س بمیگوشي رو انداختم تو ج  

. شد و سمتم اومد  ادهیپ  ن یبا سرعت از ماش اوشیس  
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 - چي شد؟!

. دمینمي دونم منم االن رس  - 

. م یبود. هر دو سمتش رفت ستادهیکم جلوتر ا  هیعمو رضا   

 - سالم.

 - سالم دخترم.

. نگاهي کرد  اوشیبه سرضا عمو   

. اومدم شون یدوستم هستن. دوستم حالش خوب نبود من با ا   يی احمدي دا اوشیس شونیا  - 

. رم یعمو رضا: هلناجان شما بمون من با آقا م  

 - ولي...

. سادم یسر جام وا  نیبه خاطر هم د؛ یمي فهم زيی عمو رضا چ  دیبهم نگاه کرد. نبا  اوشیس  

. اي رفتن  گهی سمت د اوشیضا با سبود. عمور  سیر از پلهمه جا پ   

. بود که رفته بودن  قهیقلبم تندتند مي زد. چند دق  

. صبر کنم و سمتي که رفته بودن رفتم. حس خوبي نداشتم  گهینمي تونستم د  

دره درش آورده بودن و داغون بود. بازم جلوتر  هی. انگار از ته  دم یارسالن رو از دور د  نیماش  

. نشسته. دست هاش تو موهاش فرو کرده بود  نیزم که روي دمیرو د اوشیرفتم. س  

. د یمردمک چشم هام گشاد شده بود و پاهام مي لرز  

. حرف مي زد   گهید  سیپل هیعمو رضا داشت با    

. ستاد ی جلوم ا سیپل هی  

. جلو دیبر دیخانم اجازه ندار  - 
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! نمینار بببرو ک  - 

. شهیگفتم نم  - 

اره کرد و اجازه بده برم جلو. نفسم رو موقع عمو رضا نگاهي بهمون کرد به سرباز اش همون  

اوشیشدم. شونه هاي س کیحرکتي نمي کرد. آروم بهش نزد چی ه اوشیکرده بودم. س حبس  

. . حس خفگي داشتم دیمي لرز  

... ا يس  - 

 سرش رو بلند کرد .

. بود  سیصورتش از اشک خ  

 - چي... ش... ده؟!

. خت یقطره اشک روي صورتم ر  کیفقط نگاهم کرد.    

نجا؟یتو چرا اومدي ا زمیعزرضا:  عمو  

 برگشتم سمتش. به صورتم نگاه کرد .

! گمیم تیمتأسفم! بهتون تسل  - 

. نبود  گه ی. باورم نمي شد ارسالن مهربونم دستادی قلبم از تپش ا هیهمه چي مثل طوفان بود. چند ثان  

. نشستم. بغض گلوم رو گرفته بود  نیهمون جا روي زم  

هنم گذاشتم. سرم رو تکونگاهي بهم کرد. دستم رو روي ددوباره سرش رو بلند کرد و ن اوشیس  

. گه ی دادم. بازم چند قطره اشک د   

رضا: حالت خوبه هلناجان ؟ عمو  

خوب بود؟ چطور مي تونست حالم خوب باشه؟ عمو رضا کنارم سؤال مسخره اي بود! حالم  چه  
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 زانو زد.

... اتفاقي... افتاده؟چه  - 

. شده. متاسفمجاده منحرف بوده و از  اد یسرعتش ز  نکهیمثل ا  - 

. وقت با سرعت رانندگي نمي کرد  چیامکان نداشت؛ باورم نمي شد. ارسالن ه  

. پاشو بگم برسونمت خونتون زم یعز   - 

 - خونه؟

بهش دیبدون ارسالن خونه اي داشتم؟ واي عسل... عسل! چه جوابي با گهیم کجا بود؟ مگه د خونه  

گه یارسالن دگذشته بود. چطور مي تونستم بهش بگم  دادم؟ عسلي که به خاطر پدرش از عشقش مي  

. خبر رو بهش بدم  نیچطور مي تونستم مثل جغد شوم ا  ست؛ ین  

. نمي تونستم جلوي عمو رضا خودم رو کنترل کنم گهیبد بود. از جام بلند شدم. د ليیحالم خ  

. رم یخودم... م  - 

. بذار بگم برسوننت ستیحالت خوب ن  - 

 - نه ممنون خوبم.

. رفتم  نیحرفي بزنه. سمت ماش گهی د واستمنمي خ  

. . قلبم داشت منفجر مي شددیچشم هام تار مي د   

. دایقدر لبم رو گاز گرفته بودم که حس مي کردم داره خون م نیا  

. که از جاش بلند شد دمیرو د اوشیشدم. س نیسوار ماش  

. رو روشن کردم با سرعت حرکت کردم  نیماش  

. وي قلبم گذاشتمقلبم فشرده شده بود. دستم رو ر  
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 داشت بارون مي اومد .

حاال  نم؛ یارسالن مهربونم رو بب ستی قرار ن گه ی. باورم نمي شد! دخت یهام روي صورتم ر اشک  

. چي کار مي کردم؟ سردرگم بودم  دیبا  

. روش نقش بست  اوشیزنگ خورد. اسم س میگوش  

 گوشي رو برداشتم .

 - بله؟

ي؟یکجا هلنا  - 

 صداش خش دار بود.

 - نمي دونم.

حالت خوبه؟ هلنا  - 

 - نه!

. مدارک  لیبراي تکم سیبرم اداره ي پل دیبرو خونه؛ من با   - 

! اوشیس  - 

 - بله.

رو چي کار کنم؟ عسل  - 

. شده بود ساکت  

 - نمي دونم؛ برو خونه هلنا.

. ! نمي تونم با عسل چشم تو چشم بشم. چي بهش بگم؟ االن حتماًًَ منتظرهاینمي تونم س  - 

. برم دیااهش مي کنم! من بهلنا برو خونه خو  - 
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 گوشي رو قطع کرد .

. با عسل روبه رو مي شدم  دی سمت خونه رفتم. باالخره با   

. ازم خواسته بود مقاوم باشم شهی بستم. ارسالن هم هیند ثاندم خونه نگه داشتم. چشمم رو چ  

. شدم  ادهیپ ن یبوق زدم. در باز شد و رفتم تو. از ماش  

. سمتم دیهم همراهش بود. دو  رخانمیو من اطیعسل اومد تو ح  

شد هلنا خبري نشد؟ چي  - 

 مات نگاهش کردم. انگار حرفي براي گفتن نداشتم.

کردي؟ هیچرا حرفي نمي زني هان؟ چشم هات چرا ورم کرده؟ گر هلنا  - 

 - آروم باش عسل.

! ! دلم داره مي ترکهدمیند روزی چي شد؟ بابام رو از د گمیآروم باشم؟ م  - 

. شده بوداشک تو چشمم جمع   

مي کني؟ هیداري گر هلنا  - 

. ختیقطره اشک روي صورتم ر  هی  

 - هلنا!

. شده بود و حتي پلک هم نمي زد  رهیعسل بهم خ  

شده لعنتي؟ چي  - 

 - متأسفم!

. د یدست هاش مي لرز  

شده؟ شیمتأسفي؟ مگه اتفاقي افتاده؟ بابام طور چرا  - 
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. دیکش  غیساکت بودم. ج  

آره؟مي کني  تینشده نه؟ داري اذ شیبام طور نکن! با تیخواهش مي کنم اذ هلنا  - 

 - عسل...

. مي کرد  هی اومد سمتش؛ اون هم داشت گر   رخانمینشست. من نیعسل همون جا روي زم  

. ي مانتوم رو گرفت  قهیدفعه از جاش بلند شد و اومد سمتم   ه یعسل سرش رو بلند کرد.   

! مي خوايمن رو عذاب بدينشده مي خواي  ش یز یدروغگوي عوضي هستي هلنا! بابا چ هی تو  - 

! مي کني  تمیجوري مي کني داري اذ ن ی! الکي ا ريیازم بگبابام رو   

 - عسل آروم باش!

 داد زد :

شو! خفه شو! با بابام چي کار کردي؟ خفه  - 

. ام رو ول کرد  قهی  

. کنه  دای! اون مي تونه بابا رو پگيیبه عطا زنگ بزنم؛ تو داري بهم دروغ م دیبا  - 

. فت تعادل نداشتله ها مي رداشت سمت پ  

: دفعه من داد زدم  ن یا  

 - عسل تمومش کن، ارسالن مرده!

. ولي برنگشت  ستاد؛ی عسل کنار پله ها ا  

. شدم  کیآروم بهش نزد  

... اوشیتصادف کرده بود. س  - 

 برگشت سمتم.



 

 
 

328 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. زده بود  خیحسي تو نگاهش نبود. عسلي چشم هاش   چیه  

 - دروغگوي عوضي! دروغگوي عوضي!

ها همه ش   وونهی. بهم مشت مي زد. مي خواستم آرومش کنم؛ ولي مثل ددیمي کش غیفقط جزد.   داد  

. دیمي کش غیج  

ه ی. بغلش کردم. فقط گرختیقطره اشک روي صورتش ر  هیزدم. ساکت شد.  ليیصورتش س به  

. طور  نیمي کرد؛ من هم هم  

. ل رفت . تو بغلم از حاستینمي دونم چقدر گذشته بود؛ ولي حس کردم حالش خوب ن  

. اومد سمتم  هیبا گر رخانمیمن  

. تو مشیبلندش کنه ببر  اد یبگو ب کي یبه  رخانمیمن  - 

. شوهرش رو صدا کرد. عسل رو برد تو خونه هیبا گر رخانمیمن  

 بهش آرام بخش زدم .

زودي تنهام گذاشتي؟  نینگاه کردم. ارسالن چرا به ا  ز یاتاقم رفتم. به عکس هاي روي م سمت  

جوري بهم قول داده بودي آره؟ نیاشي! ا رم بکنا  شهیبود هم قرار   

اتاق ارسالن رفتم. به اتاق کارش نگاه کردم؛ اتاقي که بعد اومدن من شده بود اتاقش. پشت سمت  

عکس از من و هی بود.  ز یرفتم. روي صندلي نشستم. چشمم به عکسي خورد که روي م زشیم  

م یمع شده بود. گوشتو چشمم جشک . امیگرفته بود دیع التیو خودش که تو تعط اوشیو س عسل  

. صبح بود شیزنگ خورد. ساعت ش  

. رو برداشتم  میگوش  

هلنا؟ الو  - 
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ي؟یتو ایس  - 

خوبه؟ عسل  - 

بهش آرام بخش زدم. تو خوبي؟ ست؛یخوب ن نه  - 

! شهیداغونم هلنا! باورم نم  - 

. اش مي اومد  هیصداي گر   

. م یقوي باش! من و عسل جز تو کسي رو ندار ایس  - 

کاري بکني؟  هی شهیم  - 

 - آره بگو.

باشن. مي توني بهش زنگ  دیبا کی خانواده ي درجه  گن یعطا باشه؛ م دیبا  شیمراحل ادار براي - 

 بزني؟ 

. امیمن خودم م  - 

. هرچي باشه ارسالن پدرش بود م؛ ینه هلنا عطا اگه بفهمه ممکنه بگه چرا خبرش نکرد  - 

ود به خودش زحمت مي داد دنبال پدرشبه اون رواني زنگ نمي زنم. اون اگه براش مهم ب من  - 

. ام یمي گشت. من خودم م  

! همه مي فهمن تو زن ارسالن بودي! پدرت مي فهمه نجایا اي یهلنا چرا نمي فهمي؟ ب  - 

رو میاالن هم حق دخالت تو زندگ رونیاخت ب. پدرم من رو از خونه اندستیجهنم برام مهم ن به  - 

. ام یکسي رو نداشتم اون بهم کمک کرد. خودم م چینداره. ارسالن همه کسم بود. وقتي ه  

. میبه عطا خبر بد دیباشه هرجور دوست داري؛ ولي با  - 

 - خودت بهش زنگ بزن.
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! نمزنگ بزني؟ خواهش مي ک شهیم ستی. هلنا من حالم خوب ندهیجواب من رو نم  - 

. ام یخب آروم باش خودم بهش زنگ مي زنم؛ فقط بگو کجا ب ليیخ  - 

. رس دادبهم آد اوشیس  

شلوارم رو با مانتو شلوار مشکي عوض کردم. شال مشکي برداشتم و سرم کردم مانتو . 

جوري استفاده کنم ن یوقت فکر نمي کردم بخوام از شناسنامه ام ا  چیام رو هم برداشتم. ه شناسنامه . 

. رون یاز اتاق اومدم ب فم یمه رو انداختم تو کشناسنا  

. رخانمیمن  - 

. . چشم هاش ورم کرده بودرونیاومد باز آشپزخونه  رخانمیمن  

مادر؟ بله  - 

. . مواظب عسل باشاوشیس شیپ رم یمن دارم م  - 

 - باشه مادر. خدا بهتون صبر بده.

 - ممنونم.

 - مواظب خودت باش.

. عسل رفتم و سوار شدم  نیسمت ماش  

ي دادي عطا رو گرفتم. چندتا بوق خورد جواب نمي داد. دوباره زنگ زدم؛ بازم جواب نم شماره . 

. دیچیداشتم قطع مي کردم که صداش تو گوشي پ  

! زنگ نزن گهید  عنيی  دم؛ یوقتي جوابت رو نم  - 

 داد زدم :

. سیاداره ي پل ايیب  دیعالقه دارم بهت زنگ بزنم آره؟ با لي یفکر کردي من خ  - 
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کردي که مزاحمت شدم؟ تیم شکا از هیچ  - 

 نمي دونستم چه جوري بهش بگم. ساکت شده بودم.

عوض شده؛ آروم شدي! سرت به سنگ خورده؟ نکنه خدا رو شکر الل شدي؟ اخالقت  - 

 - ارسالن مرده.

ه؟یشوخي هاي مسخره ت زمان خوب نیموقع براي ا  ن یمي کني ا فکر  - 

. دیصدام مي لرز  

! رسالن مردهشوخي نمي کنم لعنتي! ا   - 

. هنوز دستشه . ازصداي نفس هاش معلوم بود گوشي میحرفي نمي زد. هر دو سکوت کرده بود   

. گم یبود دارم راست م دهیانگار از صدام فهم  

. سیاداره ي پل  ا یکارهاش رو انجام بدم؛ اگه خواستي ب  رمیدارم م  - 

 گوشي رو قطع کردم .

*** 

ه آدم ها رو به کاري مجبور مي کنه که دوستش ک هیخوب ز ی چي مثل باد گذشت. زمان چه چ همه  

. ه ود و فقط زمان مي تونست ما رو آروم کنندارن. مرگ ارسالن براي همه مون سخت ب  

. م یکسي حرف نمي زد؛ حتي با هم غذا هم نمي خور   گهی تو خونه د  

تنهاتر از  دی. حاال من دوباره تنها شده بودم؛ شا رهی رو داشت که تو بغلش آروم بگ اوشیس عسل،  

 قبل.

مرگ نابه هنگام  اون روز اومد. تمام مدت تو کالنتري فقط سکوت کرده بود. انگار اون هم عطا  

بود؛ ختهیقطره اشک هم نر کی رو باور نکرده بود. سکوت عطا خاص بود و حتي  ارسالن  
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دريپ گهی تا باور کنه د دیقرمز بود. انگار داشت با خودش مي جنگ شیا  شه یچشم هاي ش هرچند  

. که بخواد باهاش بحث کنه  ستین  

از   يیجورا  ه ی دم یو شا میرو نداشت گهیکدوم حوصله ي همد چیه گه یعوض شده بود. د زیهمه چ حاال  

. م یهم فرار مي کرد   

تو قبرستون تمام مدت به من چشم دوخته بود. نمي دونم دنبال چي بود؛ ولي هرچي که بود  اردالن  

. مشکوک بود  ي یجورا ه یاز نگاهش خوشم نمي اومد. تو مراسم هم   

اهش هموارتر شده بود و بود که حاال براي به دست آوردنش ر رهی تمام مدت به عشقي خ بابک  

نگار عطا مي خواست فرار کنه. حتي نگاه سرد عطابود. ا دهیهم تمام مدت به عطا چسب بهار  

کنه که به  دا یبراي پدرش پ نیگزیجا  ه یمي خواست  دیکنه. شا جادی فاصله ا نشونیتونست ب نمي  

 همون اندازه قدرتمند باشه .

تحمل شده بود رقابلی روي صورتش بود برام غ دیهم با لبخند مسخره اش که تا من رو مي د ایآر . 

تو هر دیچرا آدم ها درک نمي کنن با ست؟ین دنیاومده مراسم عزاداري و جاي خند دینمي فهم چرا  

چه جوري رفتار کنن؟  طيیمح  

*** 

حامي هیارسالن نبود تا با صداي در اتاقش بهم آرامشي بده که حس کنم   گه یروز بود که د  چهل  

. رم یناري هست که با وجودش آروم بگتاق کتو ا شهیهم  

گرفته بودم از خونه بزنم می. تصمادینامه ب تیارسالن براي خوندن وص لیبود وک قرار امروز  

. باشم  شونیچون دلم نمي خواست تو جمع خانوادگ رون؛ یب  

کسي ي یرای . تو پذرونیرو برداشتم از اتاق رفتم ب فمیچهار بود که حاضر شدم. ک  کینزد ساعت  
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. دیمي چ ز یها روي م وهیداشت م   رخانمینبود و فقط من  

. رمیمن دارم م رخانمیمن  - 

اد؟یآقا ب ل یکه وک دیشما نمي مون مگه  - 

. برم درمانگاه دینه با  - 

 - ولي...

. رمیبا اجازه من م  - 

ن ییگرم نبود. به راهم ادامه دادم. سرم پا  ليی. هوا از ظهر بهتر شده بود و خرونیخونه اومدم ب از  

حوصله اي  چیولي مرگ ارسالن ه دم؛ یمي خر  کي ی  دیبا دی. به کتوني هاي کهنه ام نگاه کردم. شابود  

دوهفته ي اول مرخصي بودم؛ ولي  نکهینذاشته بود. حتي تو درمانگاه هم تمرکز نداشتم. با ا  برام  

. خراب بود  میباز هم روح  

ه یک نمیبب نکه ین هم به خاطر ااو  نگاهش کردم هیسرم رو بلند کردم. فقط چند ثان نيیبوق ماش با  

دمشی جوري دستش رو روي بوق گذاشته. سرم رو برگردوندم و به راهم ادامه دادم انگار ند  نیا . 

نمش؛ یمي کنم؛ ولي برام مهم نبود. دلم نمي خواست بب شیکارم عصب  نیمي دونستم با ا  هرچند  

ارسالن نگشته بود. اگرچه که هنوز به خاطر اون شب ازش ناراحت بودم که دنبال  مخصوصاً  

رو عوض نمي کرد؛ ولي حداقل مي تونست دنبال مردي بگرده که تمام  زي ینگشتن اون چ ای  گشتن  

. آدم سنگي بود  ن یمدت تو چشم هاش نگراني از ا  

. بود  ستادهیحواسم نبود که خوردم به کسي که جلوم ا   

شد. بدون حرف چشم هام گرد فرد مقابلم  دنیند کردم که ازش معذرت بخوام که با د رو بل سرم  

. بود. مي خواستم از کنارش رد شم که با حرفش سرجام خشک شدم  ستادهیجلوم ا   
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که چي نن یبب رهیبم رشونی فرصت هان که شوهر پولدار پ  نیکردم آدماي گداگشنه منتظر هم فکر  - 

 بهشون مي رسه.

. نبود  خلوت بود و کسي اون اطراف  ابونیبه خاطر گرماي هوا خبرگشتم سمتش.   

قدر ن یارثي که قراره بهت برسه ا دنیقدر پولداري براي فهم  ن ینمي دونستم تو که خودت ا منم  - 

داري که از سر ظهر راه افتادي بري تو خونه اي که پدرت رو بارها با حرف هات عذاب جانیه  

ز ارثي که قراره بهت برسه خواب رو ا ا یشده  زیبرات عز حاال که ارسالن مرده   ه؟ی. چدادي  

هات گرفته؟ اون شب که بهت زنگ زدم بري دنبالش که وقت نداشتي و سرت شلوغ بود؛ چشم  

بهش ز ینگاه محبت آم هیمنتظرت بود که   شهیاز پدري که هم نيیسر ظهر راه افتادي بري بب حاال  

! شن یتر م صیلدارترن حر آدم ها هر چي پو گنی بکني چي بهت مي رسه؟ م  

 بازوم رو چنگ زد .

آب از آب تکون بخوره. تو چي نکهیجا گردنت رو بشکنم بدون ا نیونم همي مي تي عوض دختره  - 

که  هیذره احترام هیمن مي دوني داري سخنراني مي کني؟ اگه االن زنده اي به خاطر همون   از  

 به خاطر پدربودن ارسالن بهش گذاشتم!

نم رو نشکوندي؟ بهترهازت تشکر کنم که مثالً گرد  دیاالن با دم؟یمعني احترامم فهم احترام؟  - 

کم هم ازش بهم برسه  هیچي بهت قراره برسه؛ چون به قول تو من گداگشنه م اگه   نيیبب بري  

تو کارهاي  دیبا  ستیه مهمه؛ آخه نپولي که قراره بهت برس زانیکه م يیتو  نی. ا شمیم خوشحال   

! داري  ازین شتري یگذاري کني، به پول ب ه یمهم خالف سرما  

مجسمه که حاال صورتش سرخ ه یمجسمه نداشت زدم.  هیکه تفاوتي با  روبه رومبه مرد  پوزخندي  

 شده بود .
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! نجا حسابت رو برسم؟ مي دوني که خالف کارا خطرناک نیمرده نمي ترسي هم تیحاال که حام  - 

کسي رو نداشتم. من رو نترسون عطا شاهي؛ چون دم یکنم اون موقع که روت اسلحه کش فکر  - 

. ي ترسممي دوني ازت نم  

. فشار داد  شتریحاال شده بود مثل آتشفشان در حال انفجار. بازوم ب  

تو هند هست که وقتي شوهر زني يیجا  ه ی گن یمي خواي مراسم بعدي مال تو باشه؟ م نکنه  - 

رسم رو رو تو اجرا  ن یدلم مي خواد ا لي یزنش رو باهاش دفن مي کنن که تنها نباشه. خ رهیم مي  

 کنم!

چون نمي تونن شن؛ ینامردا فقط از زورشون براي اثبات حرفشون متوسل م مدیشن ي یجا هی منم  - 

 حرفشون رو با منطق به کسي حالي کنن .

هنوز زورم رو بهت نشون ندادم احمق کوچولو! هنوز عطا رو نشناختي! بهت حالي مي کنم من  - 

. رسي ازم بت هیهرثان دی با ستیارسالني ن گهیچي؛ حاال که د عني یبا من درافتادن   

روي آسفالت حالم  کشیشد و مثل برق حرکت کرد. بوي الست نشیرو ول کرد و سوار ماش بازوم  

 رو بد کرده بود.

. اونجا  رهیخبر مي دادم که عطا داره م اوشیبه س دیدوباره راه افتادم. با   

. فم یدست کردم تو ک  

  عطا نمي خواست صالًا دیشده بود. شا  رمیرو جا گذاشته بودم. سوار تاکسي شدم. د  می! گوشلعنتي

گه یوصله ي فکرکردن به کارهاي عطا رو دبره. اصالً به درک که قرار بود چي کار کنه! ح  اونجا  

 نداشتم .

*** 
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هفت بود که منشي درمانگاه گفت که تلفن کارم داره. تلفن رو وصل کرد. صداي کینزد ساعت  

: دیچی تو گوشي پ اوشیعصباني س  

ي؟یکجا هلنا  - 

. سر کارباشم؟  دیکجا با  - 

دایمي دوني چقدر گشتم تا شماره ي اونجا رو پ اد؟یم لیشدي؟ مگه نگفتم امروز نرو وک وونهید  - 

 کردم؟ 

. نمي کنه دایبه من ارتباطي پ لیخودت مي دوني وک اوشیس  - 

. صداش رو آروم تر کرد  اوشیس  

شهی م جهنم تیشدي؟ مي خواي همه بفهمن که چه خبره؟ عطا اگه بفهمه زندگ وونهی د هلنا ! - 

ستي؟ یهستي ن نگران  

. دست گذاشته بود روي نقطه ضعفم اوشیس  

. نامه رو بخونه؟ نمي خوام اونجا باشم تیبدون من وص شهینم  - 

هم لی . عسل صدبار باهاش تماس گرفته، وکومدهیپسره عطا هم هنوز ن ن یا  ایزود ب شه؛ ینم نه  - 

. نامه رو نمي خونه  تیگفته تا همه نباشن وص  

تعجب کردم. عطا واقعاً نرفته بود؛ پس کجا داشت مي رفت. اصالً به من چه؟ هر شوایحرف س با  

 جهنمي بود.

. االن نیخونه هم ایهلنا گوشت با منه؟ زود ب  - 

. امیباشه االن م  - 

 گوشي رو قطع کردم و مرخصي گرفتم رفتم سمت خونه .
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*** 

اوشی. س؛ ولي از عطا خبري نبودساعت بود که اومده بود می. آقاي قادري نمیبود  يیرایتو پذ همه  

دستش بود و داشت شماره ي عطا رو مي گرفت. با شیحرص مي خورد. عسل هم گوش داشت  

. م ینگاه کرد  فون یزنگ در همه سمت آ  

. رفت  فونیسمت آ رخانمیمن  

 - آقا عطاست.

! فرما شدن  ف ی عسل لبخند کم جوني زد و من هم پوزخندي زدم. باالخره آقا تشر   

تو. بلوز شلوار مشکي که از ظهر تنش بود عوض نشده بود. اومد با قادري د اومدکم بع ه ی عطا  

. م ینداد. ما هم حرفي نزد تيیاهم اوشی دست داد. سمت عسل رفت و کنارش نشست. به من و س  

ي . اول از همه آقا ارسالن براي هرکدومتون نامه امی: حاال که همه هستن شروع مي کنقادري  

. دمینوشتن که بهتون م  

. مي کرد  ه یدرآورد و به هرکدوممون داد. عسل داشت گر  فشیاز تو ک يینامه ها  

بشر ن یدستش رو روي شونه ي عسل گذاشت. من هم متعجب نگاهش کردم. فکر نمي کردم ا عطا  

 دلداري دادن اصالً بلد باشه.

... نامه رو مي خونم! به نام خدا  تیقادري: خب حاال وص  

ي دستم بود. اصالً برام مهم نبود که به هرم به نامه اي بود که تو داشت مي خوند و من چشم قادري  

 کس چي مي رسه، فقط مي خواستم بدونم تو اون نامه چي نوشته شده.

 با بردن اسمم سرم رو بلند کردم.

سازگار حواستون به منه؟ خانم  - 
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. دییبله بفرما  - 

به ارث گذاشتن. اگه حواستون زيیه آقا ارسالن براتون چک دیمي گفتم. شما نفر آخر هست داشتم  - 

 هست بخونم.

. دییبله بفرما  - 

در محمود آباد و مقداري از سهام شرکت  يیالیارسالن شاهي آپارتماني در سعادت آباد و و من  - 

. خونه رو مي بخشم به خانم هلنا سازگار  ن یو دو دنگ ا  

ت؟ همه باي من مي گذاشهمه ارث برا نی ا دیهام از تعجب گشاد شده بود. چرا ارسالن با چشم  

 تعجب نگاهم مي کردن. فقط پوزخند مسخره ي عطا روي مخم بود. عسل از جاش بلند شد .

همه ارث ببره؟ نی ا دیخانم هنوز چند ماه نبود زن پدرم شده بود چرا با  ن یا ه؟یتیچه وص  نیا  - 

. نشدهکرده. درضمن هنوز تموم  تیجور وص  نیداره خانم شاهي؛ پدرتون ا به من ربطي ن  - 

 عسل با دهن باز به قادري نگاه کرد .

خانم ارث ببره؟  نیاي هم مونده که ا  گهی د زیچ مگه  - 

رو اضافه کردن که به شما مربوطه زي ینامه چ تیآقا ارسالن در آخر وص د،ینیخانم، بش نه . - 

که خانم سازگار فرد موردنظر دیا در صورتي حق ازدواج کردن دارکردن شم دیدر آخر ق شون یا  

. ارثي بهتون نمي رسه  چیکنن؛ وگرنه ه دییرو تا  

افتاده. من هم خشکم زده بود رونیانگار هوا کم آورده بود. مثل ماهي شده بود که از آب ب عسل . 

. و عطا هم با بهت به قادري نگاه مي کردن  اوشیس  

ه؟ گرفته ن تون ی: شوخعسل  

. اومده تیکه تو وص ه یز ی چ ن ینه خانم ا  - 
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با کي ازدواج کنم؟ بگه بهم دیبا  نیا  عنيی  - 

. کنن  دییتا شونیا  دینه خانم شاهي فقط آقا ارسالن گفتن با  - 

به حرفش گوش کنم؟ دیخانم اصالً کي هست که من با نی با حرف من مگه فرقي مي کنه؟ ا نیا  - 

. از جاش بلند شد اوشیس  

 - عسل!

تو رو هم آورده طرف خودش آره؟ ا؟یس هیچ  - 

ه؟یا چحرف ه ن یباش عسل ا آروم  - 

براي من بزرگ تري کنه دیهمه ارث برده؛ بعدم با نیا ومدهیهنوز ن ن یآروم باشم هان؟ ا  چرا ! - 

بهش مشکوکم به کفششه. من  گيیچه ر  ستیبده؟ معلوم ن اریهمه بهش اخت ن یا  دیچرا بابا با اصالً ! 

جوري ا بلدن چه جور آدم ه ن یهفته اي عقدش کرده. البته ا ک یچي کار کرده که بابا  ستین معلوم  

! دهینقشه کش اوشیخودشون رو به کسي بندازن. االن هم براي س  

 دهنم باز مونده بود. عطا با تعجب به عسل نگاه مي کرد .

: داد زد  اوشیس  

! دهیحرف ها از تو بع نی عسل تمومش کن خجالت بکش! تو مثالً دختر ارسالني ا   - 

! دور رو برمون چي مي گذره م یمنمي فه میچرا مگه حرف بدي زدم؟ فکر کرده ما احمق  - 

مي موندم شتر یکم ب هی تم اونجا بمونم؛ چون اگه جام بلند شدم و سمت اتاق رفتم. نمي خواس از  

 دندون هاي عسل رو تو دهنش خرد مي کردم .

. با عسل مي اومد اوشیصداي جروبحث س  

. بود دهیدر اتاق رو بستم. زمان گذشته بود و سروصدا خواب  
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از اون دینمي تونستم اونجا بمونم؛ با گهی بود. لباس هام رو عوض کردم. د دهازی  کینزد ساعت  

و از  فمیتا به سرم هوا بخوره و آروم بشم. نامه ي ارسالن رو انداختم تو ک رونیمي زدم ب خونه  

. نبود. سمت در خروجي رفتم  ي یرایاومدم. کسي تو پذ رونیاتاق ب  

د؟یمي ر  يی: خانم جا رخانمیمن  

. احت بهم نگاه مي کرد ارن رخانمیمن  

. قدم بزنم نگران نباش رونیب رمیم  - 

اوشی. آقا سستین زيی حرفي مي زنه! وگرنه تو دلش چ ه یعسل بچه ست  دینش ناراحت هلناخانم  - 

. شده بود  مونیباهاش دعوا کرد. اونم از حرفش پش ليیخ  

. امیزود م ستیاالن حالم خوب ن ادیز دیببخش  - 

. بود. نگهبان جلوي در بود. سمت در رفتم  اطی نوز تو حا هعط نی. ماشاطیرفتم تو ح  

د؟یکجا مي ر  خانم  - 

اخم نگاهي بهش کردم  با  

بهت بگم؟ تو چي کاره اي؟ دیبا  - 

. هول شده بود چارهیب  

... خانم؛ ولي آقا عطا  دیببخش  - 

ده؟یچي کاره ست که به تو دستور م عطا  - 

 - همه کاره.

. مي کرد نگاهم داشت  نهیبرگشتم سمتش. دست به س*  

وقت کي گفته تو همه کاره اي هان؟ ونا  - 
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 - اوني که نصف خونه رو به نامم کرده.

خونه هم به نامت کرده؟  نیآدم هاي ا  نکنه  - 

! دمیم صیاون رو خودم تشخ  - 

منتظر چي هستي؟ ده؟یچي بهت رس ديیچي مي خواي؟ مگه نفهم  ي؟ینجایتو چرا ا اصال  - 

جا نیخونه مال منه؛ پس دوست دارم هم نی چي گفت. نصف ا لیوک ديیخوب نشن نکه یمثل ا تو  - 

 بمونم .

چون دو دي؟یتو کار من دخالت کني رو نداري فهم نکه یبه من ربطي نداره؛ ولي حق ا بمون  - 

. مال منه  نجایدونگ ا  

که چي بهم ستیحرف مي زدي! خوب شعار مي دادي من برام مهم ن  گهی جور د ه یکه  ظهر   - 

... فرصت طلب و د؛ یشما زن ها همه تون مثل هم تهمي رسه! الب  

 داد زدم :

ه؟ یمن فرصت طلبم مشکل آره  - 

فقط خوشم اي؛یکه بخوام وقتم رو باهاش تلف کنم و مشکلي برام به حساب ب  ستيیدر حدي ن تو  - 

! تو خونه اي که زندگي کنم بي نظمي باشه  ادینم  

! . وقت ارزشمندت رو هم تلف نکننيجا بمو ن یا  ستيیمجبور ن ادیخوشت نم   م؛ یجور نیمن هم  - 

. بموني نجایا ستيی که مجبور ن يیتو  نیاتفاقاً ا   - 

. و انگشتم رو طرفش گرفتم  ستادمیرفتم جلوش ا  

 ابروهاش باال رفت .

بهتره امرونهي هات رو براي دي؟یعطا شاهي! نمي توني من رو مجبور به کاري کني فهم نیبب  - 
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! رم یحرف زور نم  ارب ر ی نگه داري؛ چون من ز ردستاتیز  

 پوزخندي زد.

 - هر گوري مي خواي برو فقط اگه اتفاقي افتاد بهم زنگ نزني!

! اگه هم اون شب بهت زنگ زدم فقطستيین ستممینفر تو ل ن یداشتم مي مردم هم تو آخر  اگه  - 

! همون زنگ رو هم نداشتي اقتیبه خاطر ارسالن بود؛ هرچند تو ل  

داشتم منفجر  تیدر رو محکم بستم. از عصبان رونیه اومدم بدر رفتم بازش کردم. از خون سمت  

 مي شدم.

. شمیي عصباني مسخره اش م افهیاحمق هاي دوروبرش خام ق هیفکر کرده من هم مثل بق  

ها راه افتاده بودم  وونهیکم جلوتر رفتم. اصال کجا داشتم مي رفتم؟ مثل د هی سرعت راه مي رفتم.  با  

و به اطراف نگاه کردم. نمي دونم ستادمیم؟ سر جام امي خواستم بر وقت شب کجا  نی. ا ابونیخ تو  

. بودم. ساعت دوازده بود  ابونیتو کدوم خ  

. . راهي رو که اومده بودم برگشتم دمینفسي کش  

نه. اصالً به درک  ای . آروم رفتم جلو. نمي دونستم اون احمق هنوز اون توئه ستادمیدر خونه ا  دم  

نشیدرآوردم و در رو باز کردم. ماش فمیرو از ک دیبمونم. کل ابونی! من که نمي تونم تو خباشه  

و رفتم تو. نگهباني که برام شاخ شده بود جلوي در با تعجب نگام کرد دم ی. نفس راحتي کشنبود . 

 رفتم جلوش .

اخراجت اري یبازي در ب سیبخواي براي من رئ گه یبار د  هی گوش هات رو باز کن! اگه  خوب  - 

 مي کنم!

... ندارم! آقا عطا ريین تقصانم مولي خ  - 
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جا  نی که ا روز یخونه تا د  نیبشنوم! از کي تا حاال آقا عطا شده همه کاره ي ا  زي یخوام چ نمي  - 

اومد. نکنه جاسوسشي؟  نمي  

 مرده هل شد.

 - نه به خدا خانم!

هنفري ک نیاول دهیاز من خبري به عطا رس نمیولي اگه بب رم؛ یمي گ دهیدفعه ناد  ن یخب ا ليیخ  - 

! ي ی سراغش تو امیم  

 نگاهم کرد .

دي؟یفهم  - 

. دمیبله... بله فهم  - 

بود و حق  دهید از عطا ترسراهم ادامه دادم. بدبخت چقدر از رفتارم جا خورده بود. هرچن به  

 داشت.

رفتم. کسي اون اطراف نبود. شالم رو از سرم باز کردم و  قیخوابم نمي اومد. سمت آالچ هنوز  

 روي صندلي نشستم .

. در آوردم و بهش نگاه کردم  فمیمه رو از کان  

. زم یروش با خط خوش نوشته بود: براي هلناي عز  

رو حس مي کردم. نامه رو شیگش بودم. جاي خالتو گلوم جا خوش کرده بود. چقدر دلتن بغضي  

« . .باز کردم زمیهلناي عز سالم  

ن یاز ا شتر یم بکه نتونست. متأسفم زم ی عز  ستمین شت یپ گهی نامه رو مي خوني من د نی که ا االن  

! کنم  تتیحما  
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د یولي با ني؛ یمن رو اون جور که بودم نب گهی بهت بگم که اگه بفهمي ممکنه د ي یزای چ ه یخوام  مي  

حسي بهم هی برام خاص بودي.   دمتید الیبار که تو اون و نیحرف ها رو بهت بگم. اول  نیا  

و تو اون انباري جوابم رو دادي  دي اسی. وقتي اون جوري جلوي اردالن وا دمتید  يیجا  ه یگفت  مي  

. از اونجا نجاتت بدم  دیبهم گفت باحسي  ه یبار به چشم هات نگاه کردم  نیو وقتي براي اول  

اغلب تو کارهاي اردالن دخالت نمي کردم؛ ولي تو فرق مي کردي و نمي دونم چي شد که من  

 کمکت کردم .

کنه. اون موقع بود که  قیحقدم درباره ت تنفر رو فرستا ه یشب نتونستم خوب بخوابم. فرداش  اون  

درباره ي برادرم، آراد، برات گفته بودم؟ حتماً  ادته یکه همه چي رو عوض کرد.  دمیرس يیزا یچ به  

. بدوني دیمونده که با يیزا یچ  هیرو بهت نگفتم.   ز ی ! من اون روز همه چادتهی  

. شده بود زيی روي خالف برنامه ربهت گفتم آراد همه کاره ي شرکت پدرم بود. شرکتي که از اول   

ي یزهای چ هیه بود که اخالق آراد عوض شده بود. حس مي کردم داره  نگذشت لي یمن برگشتم خ وقتي  

. ولي حرفي نمي زد دم؛ یو چند باري ازش پرس کنه یم میرو قا  

. چندزهیجوري به همش بر ن یاتفاق معمولي نمي تونست ا ه یمرد مغرور و قدرتمندي بود و  آراد  

. شب داغون اومد خونم ه یآراد  نکهیجوري گذشت تا ا نیهم هيما  

مي زد که نمي دونستم  ي یخورده بود که نمي تونست رو پاش واسته. حرف ها دنيیقدر نوش  نیا  

. هیمنظورش چ  

. بودم دهیو من احمق نفهم سهی همه ش مي گفت که اون پل  

. ولي نبود  اهاش تماس گرفتم؛ شدم رفته بود. ب داریگفت. فرداش وقتي ب ونیاون شب تا صبح هذ  

روزي ازش خبر نداشتم. نگرانش شده بودم. پدرم هم ازش خبر نداشت و اردالن هم که اصال چند  
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شب ساعت دوازده بود که زنگ خونه رو هی  نکهیخوب نبود تا بدونه اون کجاست. تا ا باهاش  

به سختي باود. اون زن زن باهاش ب ه یبي هوش بود و  باًًَیخورده بود. تقر  ر ی. آراد بود. تزدن  

. بهشون کمک کردم اومدن تو. وضع آراد خوب نبود. هول شده بودم ودشیکش مي خودش  

تا  ارمیبراش ب لیسري وسا  ه یخونسرد بهم گفت که  لي یدونستم چي کار کنم؛ ولي اون زن خ نمي  

نه؛ ولي  ای  و نمي دونستم مي تونم بهش اعتماد کنم  هیرو خارج کنه. نمي دونستم اون زن ک گلوله  

. م. کاري رو که گفت کردم چاره اي هم نداشت  

شده بودم. وقتي کارش تموم رهیرو با مهارت خارج کرد. من تمام مدت با وحشت بهش خ گلوله  

. رفت. منم دنبالش رفتم رونیشد از جاش بلند شد و از اتاق ب  

ه؟ سر آراد اومد يیچه بال د؟یشما کي هست د؟ی: خانم؟ خانم کجا مي رارسالن  

. برم دیمن با شه؛ ینگران نباش تا صبح خوب م  - 

د؟یاگه حالش بد بشه من چي کار کنم؟ چرا حرفي نمي زن  ولي  - 

خوبي نداشت؛ ولي چشم هاي مشکي خاصي تیوضع نکهیهاي مشکي نافذي داشت. با ا چشم  

 داشت.

چي رو بهتونبرم؛ وگرنه بهم شک مي کنن. آراد همه   دیاتفاقي نمي افته. من با د،ینباش نگران  - 

. . خداحافظ گهیم  

صبح خوابم برد و با صداي ناله ي  کی زن مرموز رفت. من هم تا صبح کنار آراد نشستم. نزد اون  

. بود  لوفر یکلمه اي که گفت، ن نیشدم. چشم هاش رو باز کرد و اول داریآراد از خواب ب  

. ش بهتر شدم کم حالبودم. ک دهی اسم رو نشن  نیه. تا حاال ا نمي دونستم کي رو صدا مي کن  

: ارسالن؟آراد  
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داداش چي شده؟ جانم  - 

کجاست؟  لوفر ین  - 

. منظورش اون زنه دمیفهم  

. رفت شبید  - 

. شده بود؛ ولي از درد چشم هاش رو بست  ز یخ میمي خواست از جاش بلند شه. ن  

. ستیبخواب حالت خوب ن  - 

گذاشتي بره؟  چرا  - 

آراد؟ ه یتر ک. اون دخشنیبره؛ وگرنه بهش مشکوک م دیبا گفت  - 

. دیآراد با ناراحتي سرجاش دراز کش  

 - زنمه.

! زنت؟ تو کي ازدواج کردي؟ چرا بهم نگفتي؟چي؟  - 

: کم ساکت شد بعد گفت   هی  

. هینفوذ  - 

 چشم هام گرد شده بود.

 - نفوذي؟!

. سهیپل  - 

ازدواج کردي؟ سیپل ه یتو با  س؟یپل  - 

! ارسالن ستینبود! دل آدم دست خودش ندست خودم   - 

شه؟یشدي؟ اگه بابا و اردالن بفهمن مي دوني چي م وونهید  - 
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. م یمي ر نجا یاز ا   لوفر یبفهمه؛ من و ن ستیکسي قرار ن  - 

اعتماد  سیپل هیدست از سرت برمي دارن؟ چه جوري به   نا یمي خواي بري؟ فکر کردي ا کجا  - 

 کردي؟ 

 صداش رفت باال :

! نمي کنه  انتی. اون بهم خ سهیکه پل ستیزنمه مي فهمي؟ دوستش دارم! برام مهم ن  - 

خوردي؟ ریآروم باش! چه جوري ت باشه  - 

آدرس لوفر یخوردم. به ن  ر یو من هم ت ختیر  سیاز محوله ها لو رفت. منم اونجا بودم پل  کيی  - 

. شتماي اعتماد ندا  گهیرو دادم؛ چون به کس د نجایا  

زده؟ ش روکار دیچه جوري عاشق برادر من شده که ق  سیخانم پل  نیحاال ا  خب  - 

که اومد شرکت، به عنوان مهندس اومد. بهش شک نکردم همه ي مدارکش درست بود اول . - 

. بهش گفتم دوستش دارم؛ ولي حالش عوض شد و فقط میشده همه ي زندگ دمیدونم چي شد که د  نمي  

و نامزد داره. ولي من دست بردار نبودم. براش مراقب گذاشتم می خورما به درد هم نمي  گفت . 

نظر داشتم؛ ولي نامزدي در کار نبود. تنها زندگي  ریکه مي رفت تمام کارهاش رو ز  هرجا  

ن یکرد. دوباره بهش گفتم که واقعاً دوستش دارم و مي دونم نامزد نداره؛ ولي اون سخت تر ازا  مي  

برام چند وقت بود همه ش معامله هامون لو مي رفت. به همه شک داشتم اال اون.   نکهیبود. تا ا  حرفا  

. هیرو گذاشتم که بفهمه جاسوس ک کيیدوستش داشتم.  شتر یباارزش بود؛ حتي از جونم ب ليیخ  

الیخارج شهر. با سرعت سمت و اليی روز بهم خبر دادن که جاسوس رو گرفتنش و بردنش و هی  

من. کسي که  لوفر یباز کردم همه چي روي سرم خراب شد. خودش بود؛ ن . وقتي در اتاق رورفتم  

به خاطرش زندگي مي کردم. باورم نمي شد اون جاسوس باشه. کنار لبش خوني بود هیهرثان . 
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. شده بود  دهی کنارش رفتم و فقط نگاهش مي کردم. نمي دونستم چي کار کنم؛ انگار مغزم از هم پاش  

! جمله  ه یمي دوني بهم چي گفت؟ فقط   

 - من رو بکش!

مخصوصاً نجاستین اکسي نفهمه او و سفارش کردم رونیشده بودم. از اونجا زدم ب وونهید  

اون  ادتهیقدر خوردم که فراموشش کنم.   نی . بعدم ادمیها مي چرخ ابونیها تو خ وونهی . مثل داردالن  

. نجا یشب اومدم ا  

 سرم رو تکون دادم .

دیکه جاسوس نبا  نهیاي نبود. قانون سازمان ا گه یي کشتمش راه د م دیبا  ال؛یدوباره برگشتم و فرداش  

. نه زنده بمو  

کار رو بکنم ن یرو فراموش کردم. نمي تونستم ا ز یدوباره همه چ دمشیاتاق شدم. وقتي د  وارد . 

. دست هاش رو باز کردم و بهش گفتم بره؛ ولي سر جاش واستادرمیتونستم نفس خودم رو بگ  نمي  

 و از جاش تکون نخورد .

 آراد: گفتم برو لعنتي !

! : پس تو چي؟ اگه من برم مي کشنت لوفر ین  

رو نمي خواستي؟ مگه نمي خواستي کاري نیجهنم! براي تو چه فرقي مي کنه هان؟ مگه تو هم به  - 

حبس ابد! پس تیحکمم اعدامه؛ نها  فتمیب ر یاگه گ ه؟یم چفکر مي کني حکم افتم؟یب ریکه گ کني  

 فرقي برام نداره کي کارم رو تموم کنه .

. ريیمن نمي ذارم بم  - 

 پوزخندي زدم .
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! باشه نیهم تیاسم واقع   ه اگهالبت لوفر؛یبرو ن  - 

يدوستت داشته باشم. مي دونم کارم اشتباهه؛ ول  دی. آراد من دوستت دارم؛ مي دونم نبانهیهم آره  - 

 دوستت دارم!

 فقط بهش نگاه کردم .

. شده ریحرفا د   نیبراي ا  گهی د لوفر؛یبرو ن  - 

ن یولي نمي تونستم ا ره؛ نب ي یموضوع بو ن یرفت. به بچه ها سپردم که کسي از ا لوفریروز ن اون  

. بود  ر یگی کنم؛ مخصوصاًًَ که اردالن پ  م یقا اديیموضوع رو مدت ز  

. نهیمن رو بب دیبهم زنگ زد و گفت با لوفر یدو روز بعد ن  

دیرو مي دونه. گفت نبا ز ی درباره ي محموله ي آخر همه چ سیکه گفته بود. بهم گفت پل  يیجا  رفتم  

. رم. بهش گفتم نمي تونم نرم برم سر قرار؛ ولي من نمي تونستم ن  

 گفت:

نجایکه االن ا دمیگکار رو نکن، من نمي تونم از دستت بدم! مي دوني با خودم چقدر جن نیا  آراد  - 

 نباشم؟ ولي نتونستم .

باور کنم نگرانمي؟ دیبا  - 

باشم؟ دینبا  - 

داري آره؟ دوستم  - 

. کم ساکت شد و بعد گفت  هی  

 - آره.

بگذري؟ زيیبه خاطر من از هرچ حاضري  - 
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 - آره.

 - باشه پس باهام ازدواج کن .

. شده بود و حرفي نمي زد رهیبهم خ  

 پوزخندي زدم .

... کارت دی. تو نمي توني قستیممکن ن گهیبهت گفتم که بودن ما د  - 

 - باشه.

 با ناباوري نگاش کردم .

ازدواج مي کني؟ باهام  - 

 - آره.

اي؟ وونهید تو  - 

 - آره.

همه چي رو بزنه. همون روز دیحاضر باشه به خاطر من ق  لوفر یکردم نعوض شد. فکر نمي  امیدن  

جز خواهرش کسي رو نداشت. پدر و مادرش سال ها بود که مرده بودند وفرلی. نمیکرد عقد . 

س یتنها زندگي مي کرد. چند سالي بود تو اداره ي پل لوفر یسال بود ازدواج کرده بود. ن هی  خواهرش  

. ي سرواني داشت استخدام شده بود و درجه   

سروان بشم؟ هیداداش؟ من آراد شاهي! عاشق  شهیم باورت  

مي خواي چي کار کني؟ حاال  - 

. می بر  نجا یاز ا   لویبا ن میمي خوا  - 

 لبخندي زدم.
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براي اون معامله رفتي؟ چرا  - 

هست که خواستگارشم لویسرگرد تو اداره ي ن ه یبودم! اردالن شک کرده بود؛ بعد هم  مجبور  - 

ولي  م؛ ی تا فرصت مناسب فرار کن میبه نقشه مون ادامه بد م یدبود. مجبور بو ر یگی پ ليیخو  هست  

. خوردم  ر یمن ت  

. نمي دوني با چه بدبختي من رو از اون مهلکه نجات داد لوین  

زنت دکتره؟ آراد  - 

 - نه.

. با مهارت گلوله رو در آورد ليیخ  - 

. انتظامي  يرویتو دانشگاه پرستاري خونده؛ ولي بعدش رفته تو ن  - 

 - آهان.

کجاست؟ نيیزنگ بزني بب شهیداداش! م نگرانشم  - 

تلفنش کنترل باشه چي؟ اگه  - 

 - نمي دونم.

. حرف هاست  نیزرنگ تر از ا  دمینگران نباش داداش؛ اون زني که من د  - 

 آراد لبخندي زد.

بودم. چندبرگشت. دختر خوبي بود. براشون خوشحال بودم؛ ولي ته قلبم نگرانشون  لوفرین شب  

. دمشون یباري بود که مي د نی رفتند. اون روز آخر  شهیروز بعد براي هم  

. تصادف مرده  هیسه سال بعد خبر آوردن آراد تو   نکهیتا ا  

. اومد لو یسر ن يیچه بال دمیوقت نفهم چیه  
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داشت. اون دختر تو  لوفر یبه ن اديیکه شباهت ز  دمید  الیو اون واون شب دختري رو ت نکهیا تا  

. اهلن بودي  

تو وقتي چند ماهت بود سرهنگ سازگار به فرزندي قبولت کرده دمیکردم فهم قیتحق وقتي . 

کمکت کردم نیدونم تعجب کردي؛ ولي تو دختر آراد هستي. دختر برادر من! به خاطر هم مي . 

همون اول بهت نگفتم؛ چون مي دونستم دی. ببخشاوشیحتي س موضوع خبر نداره نی از ا کسي  

! ازت مي خوام زمیکت کنم و من رو جزء خانوادت ندوني. من رو ببخش عزمن کم نخواي ممکنه  

خواستم  نی. به خاطر همنهیظاهري رو مي ب زهاي یو چ هیعسل باشي. اون احساسات مواظب  

کني؛ چون مي دونم مثل مادرت جسور و قوي هستي. مادرت درست مثل تو دییرو تو تا  شوهرش  

کنارم هستند. تو ثمره ي عشقي بزرگ لوفریدم انگار آراد و ن. هر دفعه تو رو نگاه مي کر بود  

فرصت برشون نیسري مدارک توي گاو صندوقم گذاشتم. تو اول هی . مواظب خودت باش! هستي  

ولي  ه؛ یاد یهست و در آخر مي دونم خواسته ي ز  زمیو کشوي مت دیکه به دردت مي خورن. کل  دار  

ازي به خاطر لجبازي با من خودش رو وارد بمي خوام مواظب کاراي عطا باشي. اون  ازت  

! ه یاردالن کرده. کمکش کن بفهمه راه درست چ  

! زم ی دوستت دارم هلناي عز   

ارسالن شاهي عموت،  .» 

حرف ها  نی چندبار نامه رو خوندم. باورم نمي شد اشده بودم.  رهیبهت به جمله هاي نامه خ با  

. بود حتي هستي خواهرم ن سازگار پدرم نبود. نیدرست باشه. من کي بودم؟ حس  

زن آراد شاهي بود. پس احمد  ني،یام لوفریبودم! مادرم ن جیقلبم احساس درد مي کردم. گ تو  

جور خاص بهم نگاه ه ی شه یچي؟ اون چي کاره بود؟ چرا من رو بزرگ کرده بود؟ چرا هم  سازگار  
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وقت چیه چرا هالخ  دم؟یهمه سؤال رو مي پرس ن یاز کي ا  دیمي شدم. با وونهیکرد؟ داشتم د  مي  

. سازگار  ن یمي رفتم سراغ حس دیحرفي بهم نزد؟ با  

قم و چندتا مسکن خوردم. به سقفسه شب بود و سرم داشت منفجر مي شد. رفتم تو اتا ساعت  

. شده بودم رهیخ  

دونم چقدر گذشته بود. هوا روشن شده بود. ساعت شش بود. از جام بلند شدم. مانتوم رو  نمي  

. اومدم رونیم از بي خوابي قرمز بود. از اتاق بسرم کردم. چشم هاعوض کردم و شالي   

. سمتم اومد  دنمیبود و با د يیرا یتو پذ رخانمیمن  

خوبي مادر؟ چشم هات چرا قرمز شدن؟  هلناجان  - 

 - خوبم.

شده مادر؟ چي  - 

. رفتم اطیبدون جواب دادن بهش با سرعت سمت ح  

و صدام کرد. بدون توجه به اون دیرو از دور دان حرف مي زد. من ته باغ داشت با نگهب اوشیس  

. کس حرف بزنم چیاومدم. نمي خواستم با ه رونیهم از خونه ب  

. داشت زنگ مي خورد  میتاکسي شدم. گوش  نیسوار اول  

اده یپرتش کردم. دم اداره ي بابا پ فمیبود. گوشي رو خاموش کردم و تو ک اوشینگاه کردم؛ س بهش  

 شدم .

کي بود؛ اصال نمي دونستم خودم کي  میمي دونستم باباي واقعره اي! من حتي ن! چه کلمه ي مسخبابا  

 هستم.

. شدم. وارد اداره شدم ادهیپ نیاز ماش  
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. با سرهنگ سازگار کار دارم دیببخش  - 

 سرباز: اتاق آخر سمت راست .

 سمت اتاقش رفتم. سربازي کنار اتاق نشسته بود .

. ارمبا سرهنگ سازگار کار د  - 

. دیایب گه یساعت د  هی  جلسه دارن  االن سرهنگ   - 

 بدون توجه بهش سمت در اتاق رفتم در رو باز کردم. چندتا افسر هم زمان سمت در نگاه کردن .

 بابا هم برگشت. با تعجب نگاهم کرد. سرباز پشت سرم وارد اتاق شد .

. خانم بدون اجازه اومدن تو   نیا  دیسرباز: قربان من گفتم شما جلسه دار   

. زنمن حرف بباهاتو دیبا  - 

. باش بعداً رونیبابا: ب  

. االن نینه هم  - 

 همه با تعجب نگام مي کردن .

. دی باش رونیچند لحظه ب  ونیآقا  - 

جوري نگاهم مي کردن؛ ولي من برام   هیرفتن. همه   رونیاز اتاق ب کي ی  کيیبلند شدن و  افسرها  

 مهم نبود.

. نفر که رفت در رو پشت سرش بست نیآخر   

. نگاهم مي کرد  تیبابا با عصبان  

چي کار مي کني؟ چي مي خواي؟ نجا یا  - 

! رو مي خوام  میمادرم و پدرم واقع  - 
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 چشم هاش گرد شد .

ه؟یسرهنگ سازگار که سال ها با نفرت بهم نگاه کردي؟ آراد شاهي ک کي هستي  تو  - 

 بابا دست هاش رو مشت کرده بود.

گي؟یکه م هیمزخرفات چ نیا  - 

! بهم بگو تو کي هستي؛ چون اگه نگي خودمستیحالم خوب نآقاي سازگار! من االن  نیبب  - 

ه ی. باالخره مامانم رمیکمک بگهمه چي رو مي فهمم؛ البته مي تونم از عمو رضا هم  باالخره  

. اداره پرونده داره  ن یسروان بوده و تو ا  

 بابا داد زد :

مي کني؟ دیکردي کي هستي که من رو تهد فکر  - 

! جناب سرهنگ   ستیمهم ن زيینداره چ تيیبراي کسي که هو  خودمم نمي دونم کي هستم!   - 

. اتاق نبود  نی تو ا نجایحالت نگاهش عوض شد؛ انگار ا   

عاشقش شدم؛ ولي اون چي کار کرد؟ گند نیلجبازي! اونم مثل تو بود؛ به خاطر هم فر لوین مثل  - 

 زد به همه چي! با اون قاچاقچي لعنتي رفت .

. همه سال با بردن اسم کسي که عاشقش بود چشم هاش برق مي زد  نی به مردي نگاه کردم که بعد ا   

دوارمیفکر کنه. ام دیدوستش داشتم؛ خودش هم مي دونست. ازش خواستگاري کردم. گفت با  من  - 

لعنتي همه چي رو خراب کرد. من از اول هم تیبود؛ ولي همه چي خراب شد. اون مأمور کرده  

تنها نفوذي اي بود که تونسته بود  لوفرینگرانش بودم. نه. بر  تیبه اون مأمور لوفر ینداشتم ن دوست  

دمیبود که فهم تیاون گروه بشه؛ ولي آراد شاهي مغزش رو شست وشو داد. آخراي مأمور وارد  

خته یش ازم فاصله مي گرفت. اعصابم به هم ر بهم نگاه نمي کرد و همه گهی عوض شده. د لوفر ین  
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لوفریازدواج مخالف بود؛ ولي مادرم از ن  نیاز اول با ا  دیبودن. حم دهی. مادر و برادرمم فهمبود  

شدن. همه جا رو دنبالشون بیو آراد هر دو غ لوفر ین تیروز آخر مأمور نکهینمي اومد. تا ا بدش  

. خبري ازشون نبود چیولي ه م؛ یگشت  

. دیسازگار ساکت شد. دست هاش مي لرز  نیحس  

سه  نکه یکردم نبود. تا ا  رورویهمه جا رو زدوني چقدر دنبالش گشتم؟ هرجا رو فکر کني!  مي  - 

بود. مشخصاتي که داد مال مادرت بود. نمي دونم مارستانیباهام تماس گرفت. از ب کيی بعد  سال  

 خودم رو چه جوري رسوندم.

بود و ضیمن باشه. مر لوفر یباور نمي کردم ن دم یرفتم تو اون اتاق لعنتي کسي رو که د وقتي  

. خوب نمي تونست حرف بزنه. فقط چند تا جمله گفت دن.بو دهیموهاش رو تراش  

کردم. من جز تو نمي تونم به کسي اعتماد کنم و دخترم رو بهت دوارتیام دیرو ببخش! نبا من  - 

خواهش مي کنم نیتو مي توني ازش محافظت کني. مراقبش باش حسسپارم. مي دونم فقط  مي ! 

 جونش در خطره؛ هلناي من تنهاست.

. دگي برام تموم شد ش رو بست زنوقتي چشم ها  

اون  ادی گفتن به خاطر سرطان مرده. نمي خواستم قبولت کنم. تو کسي بودي که من رو   دکترها  

دیخودم. حم شیپ ارمتیب دیلي مادرم گفت بارو از من گرفته بود؛ و لوفریکه ن نداختيیم عوضي  

خواسته زي یبود که ازم چري با نیاول لوفریخودم. ن شیمخالف بود؛ ولي باالخره آوردمت پ بازم  

 بود و نمي تونستم فراموشش کنم.

! بود دهیي من چقدر عذاب کش چارهی. مادر بختیقطره اشک روي صورتم ر هی  

ديیبا نفرت نگاهم مي کردي. من رو ثمره ي عشق مادرم به پدرم مي د شه یهم نیبراي هم پس . - 
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که تو خونه ات بودم با  ي یي تمام لحظه ها. تو فقط بزرگم کردي؛ ولدمی آدمي هستي که د  نیبدتر  تو  

به دلم موند. اگه همون موقع ولم نيیبارم مثل دخترت بب ه ی نکه ینگاهم کردي و حسرت ا نفرت  

وقت حس نکردم مي تونم بهت چیرو جهنم کردي! ه میولي تو زندگ مم؛ یت یي گفتم  بودي الاقل م کرده  

سازگار نیحس  بودي رو گوش کردي؟ نه   حرف هاي کسي که عاشقش  نیجوري آخر  نیکنم. ا  هیتک ! 

بچه ي بي گ ناه خالي ه یعاشق نبودي! توخودخواه بودي؛ وگرنه تمام عقده هات رو سر  تو  

 نمي کردي !

 سمت در رفتم.

 - هلنا!

 برنگشتم.

. امیدوستت داشتم؛ ولي نمي تونستم با خودم و عشقي که از دست داده بودم کنار ب شهیمن هم  - 

 برگشتم سمتش.

و م یزندگي مامان مر  تیفقط زندگي من رو خراب نکردي جناب سرهنگ! تو با خودخواه تو  - 

تو بارها بارها  نکهیرو که به خاطر ا  می وقت اشک هاي مامان مر چی رو هم نابود کردي! ه هستي  

! برات متأسفم سرهنگ سازگار! مامانم اشتباه کرد که من رو دست توديیکردي رو ند خردش  

. هستي  ت تو واقعاً کيسپرد. نمي دونس  

. اومدم رون یدر رو باز کردم از اونجا ب  

. رفتم  ابونیحالت تهوع داشتم. با سرعت سمت خ  

و سمینمي تونستم رو پاهام وا گهی داشتم. د  جه ی. سرگارمینخورده بودم که بخوام باال ب زيیچ  

. بشه بهتر  دمینشستم. پلک هام رو چند بار به هم زدم تا تاري د نیهمون جا روي زم  



 

 
 

358 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

د؟یخوب خانم  - 

 سرم رو بلند کردم. زني با نگراني نگاهم مي کرد .

د؟یتاکسي برام خبر کن هی شهیم  - 

. زمیباشه عز   - 

داشتم دی درمانگاه برسونه. افت فشار شد نیاون خانم سوار تاکسي شدم. گفتم من رو به اول باکمک . 

وقت  چیکه چرا بابا ه دمیمي فهمدرمانگاه بهم سرم وصل کردن. چشم هام رو بستم. حداقل االن  تو  

دست دادن  بود؛ حتما از  دهیهمه عذاب کش نیرو نخواسته بود. دلم براي مادرم سوخت که ا  من  

بودم دهیوچهار ساعت بود که نخواب  ستیخوابم مي اومد. ب ليیعذاب آور بوده. خ ليیبراش خ پدرم . 

دم. چشم هام رو باز کردم. به زني که که کي خوابم برد. با تکون هاي کسي از خواب بلند ش دمینفهم  

. بود نگاه کردم ستادهیلباس پرستاري تنش بود و باالي سرم ا   

! دي یچقدر خواب خوبي؟ زم یعز   - 

ساعت چنده؟ دیببخش  - 

 - دوازده.

زودتر بلندم نکردن. ازشون معذرت خواهي کردم و نایبودم. خوبه ا دهیجام بلند شدم. چقدر خواب از  

همه  نی. امروز واقعاً نمي تونستم برم درمانگاه. نمي دونستم چي کار کنم؛ با ا مدماو رونیاونجا ب از  

. بهم مرخصي نمي دادن. مجبور شدم برم درمانگاه  گه یمرخصي که گرفته بودم د   

. عسل اگه ومدمیي کسي رو نداشتم و به منشي گفتم هر کي بهم زنگ زد بگن من ن حوصله  

کردم حتماً کلي خوشحال مي شد که حداقل  دا ینزول درجه پ عمو ختر که من از زن بابا به د دیفهم مي  

چه واکنشي نشون مي داد. حاال من هم دینمي کشم. نمي دونم اگه عطا مي فهم دک یزن باباش رو  اسم  
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. با اردالن شاهي چي کار مي کردم  دیشده بود! با بمیشاهي بودم. چه افتخار بزرگي نص هی  

سازگار سپرده بود؟ حتماً پاي اردالن در  نیمن رو دست حسه ک دیمادرم از جون من مي ترس  چرا  

. اي با اون ها مشکلي نداشت گه یبود؛ وگرنه جز اون کس د ونیم  

بازي که زن ارسالن بودم ادامه مي دادم تا بفهمم که  ن یبه ا دیبه کسي مي گفتم من کي هستم. با دینبا  

تموم شد. همون سرمي که زده بودمرم کا ده شب بود که  کیچه نقشه اي داره. ساعت نزد اردالن  

 حالم رو بهتر کرده بود .

بود. رژي  دهیبه خودم نگاه کردم. چشم هام هنوز به خاطر کم خوابي قرمز بود. رنگم هم پر  نهیآ تو  

می. گوشرونیکم بهتر شده بود. از درمانگاه اومدم ب ه یبود درآوردم و به لبم زدم.  فمیکه تو ک رو  

. قدر نگرانم بشن  نیعالمه تماس از دست رفته داشتم. فکر نمي کردم ا  هیرو روشن کردم.    

. و هستي و خونه بود. چندتا هم شماره ي ناشناس. شماره ي هستي رو گرفتم  اوشیمال س شترشیب  

. بوق برداشت نیبا اول  

ي؟یتو هلنا  - 

 - آره.

! میعلومه کدوم گوري بودي؟ به همه جا زنگ زدم  - 

د؟یزد زنگ   - 

صبح کجا بودي؟گ زدم. از منظورم زن نه  - 

. وقت صبح بهم زنگ نمي زدي چ یچي کارم داشتي؟ تو که ه  - 

 هول شده بود.

. جوري زنگ زدم نگرانت شده بودم نیهم  - 
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 - چرا؟

. چي چرا؟ خب نگرانت شدم عنيی  - 

. باشخب من خوبم نگران ن ليیخ  - 

 - خدا رو شکر .

. جوري شده ه یهلنا بابا   - 

 پوزخندي زدم .

جوري؟ چه  - 

جوري به من و مامان هی ظهر که اومده رفته تو اتاق در رو قفل کرده. وقتي هم اومد خونه  از  - 

 نگاه مي کرد .

. برم دیداره. من با بیغر بینگران نباش، بابا عادت به کارهاي عج  - 

 - باشه مواظب خودت باش.

. ره یکه ناراحت باشي د   نیکم براي ا   هیسازگار    نیگوشي رو قطع کردم. حس  

. رو گرفتم اوشیاره ي سمش  

 - سالم.

 - سالم و زهرمار!

. جوري باهام حرف مي زد  نی ا اوشیبار بود س نیبراي اول  

خوبي؟ ایس  - 

ر ی هم د شب یخانم د دمیخوبم! دارم از خوبي غش مي کنم! از صبح کجا بودي؟ تازه فهم ليیخ آره  - 

 اومدن خونه.
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. ستیحالم خوب ن ایس  - 

جوري شدي؟ نی ختره ي احمق ابه خاطر حرف هاي اون د هلنا  - 

عسل؟ کي؟  - 

عسل منظوري نداشت؛ نمي دونم چرا اون حرف ها رو زد. از صبح که رفتي و ازت نی. ببآره  - 

 خبري نشد نگرانت شده.

. خونه  امیدارم م  - 

 - واقعاً؟

که تعجب کردي؟  امیقرار بود ن مگه  - 

 - آخه فکر کردم ...

خاطر حرفاي عسل قهر کنم. فقط حالم خوب نبوده ب ستمیفکر نکن. من اون قدر بچه ن تو  - 

 مي خواستم تنها باشم .

. میمنتظر  ایباشه زود ب  - 

*** 

. جلو اومد  اوشیوارد خونه شدم. س  

خوبي؟ هلنا  - 

 - آره.

. هیجور ه یات  افهیآخه ق - 

 - مي دونم داغونم. حالم خوب نبود سرم زدم.

مارستان؟یرفتي ب تنها  - 
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. امیلباس هام رو عوض کنم م رو خبر کنم. من برم خاصي نبود که همه  ز یچ  - 

 - باشه برو.

 سمت اتاق رفتم .

نقشه بکشي؟ دهیفرما شدن! رفتي براي ارثي که بهت رس فیربه! خانم باالخره تش به  - 

. بازم اون لعنتي بود! انگار نمي خواست دست از سرم برداره. نمي دونم چي ازم برگشتم  

 مي خواست! پوزخندي بهش زدم.

. يی نجایا قه یبهت خوش گذشته هر دق نجا یا  نکهیباهوش؟ تو هم مثل ا ديیآره از کجا فهم  - 

 اخم هاش رفت تو هم .

مه مشکلي داري؟ خونه  - 

. که بهت فکر کنم ستيیاصالً برام مهم ن  - 

عطا به طرف اتاق رفتم. لباس هام رو عوض  تیلبخندي زد. من هم بدون توجه به عصبان اوشیس  

. ندادم تیوز سردرد داشتم؛ ولي بهش اهمخت نشستم. هنکردم و روي ت  

. سمترونیو موهامم با کش بستم و از اتاق اومدم ب مدیمشکي با شلوار مشکي پوش شرت یت هی  

. رفتم  يیرایپذ  

. نشسته بودن. عسل آروم بهم سالم کرد  ز یهمه سر م  

بود. مشغول  مون یواقعاً از حرفش پش دی. شا دیهم جوابش رو دادم. ناراحت به نظر مي رس من  

. کم غذا بخورم. هنوز معده م درد مي کرد  هی . فقط تونستم میخوردن شد  

 از جام بلند شدم.

: چي شد هلنا چرا نمي خوري؟ اوشیس  
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. ندارم لیممنون م  - 

 عطا: بمون من حرف دارم .

 - من با تو حرفي ندارم .

. اجرا کني  د یباشه پس هرقانوني بذارم با  - 

 پوزخندي زدم .

ما شدي؟ سیرت داشته رئتوهم ب نکنه  هیچ  - 

 عصبي شده بود.

. کاري نکن اون روم رو نشونت بدم امیدخترجون! دارم باهات راه م نیبب  - 

من خودم م؟یردستاتی! فکر کردي ما هم ز گيیکه تو چي م ستیپسرجون! برام مهم ن نیبب  - 

. رم یبگ میاون قدر بزرگ شدم که براي خودم تصم  

. وي شاهي ها رو ببرينمي ذارم با کارهات آبر   - 

 با چشم هاي درشت شده نگاش کردم .

! معلومه چي کاره ست ادیصبح م کی نزد رونیب رهیزني که شب م  - 

. خنده. همه با تعجب نگاهم کردن  ریزدم ز  

نگاهي به خودت ه ی! وقت کردي هیکي داره از آبرو حرف مي زنه! تو چه مي دوني آبرو چ  نیبب  - 

. بعدم از کدوم آبرو حرف مي زني؟ تنها کسي که نيیبب هیز بقزودتر ا خودت رو دیبکن شا  نهیآ وت  

خاکه. شما همه تون فقط نقاب با آبروبودن  ر ی شاهي ها با آبرو بود ارسالن شاهي بود که االن ز تو  

که  زتیز! احتماالً منظورت از آدم با آبرو عموي عدیبي آبروتر   ي،یوگرنه از هر بي آبرو  د؛ یزد  

ست؟ ین  
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. نفر خالي کنم  هیه هام رو سر  واست عقددلم مي خ  

داده بود. من هم کنترلم رو از دست داده بودم. عطا با چشم هاي  ر ینفري بود که بهم گ  نیاول عطا  

اومد عیسر  اوشیولي من از جام تکون نخوردم. س د؛ یکش غي یخون نشسته اومد طرفم. عسل ج به  

و گرفت. فکش رو روي هم فشارولي عطا هولش داد اون ور. عطا بازوم ر ساد؛ ی وا جلوش  

 مي داد.

مي رسوني که برام مهم نباشه تو زن بابام ي یداري من رو به جا گهیرو ببند عوضي! د دهنت  - 

! دي؟یبودي. ارسالن مرده احمق! پس براي من زبون درازي نکن. مي تونم االن هرکاري بکنم فهم  

. دستش خرد مي شد قرمز شده بود. بازوم داشت تو    تیعصبان چشم هاش از زور  

! : عطا ولش کن اوشیس  

. خفه شو! فکر کردي نمي دونم باهاش سرو سر داري  کيیتو   - 

زوري که  نیشتریم رو که آزاد بود بردم باال و با ب گه ینتونستم خودم رو کنترل کنم. دست د  گهید  

. دمیتندتند نفس مي کش تیکه از عصبان  من بودم نیبه صورتش زدم. حاال ا  ليیداشتم س  

فن؟یآخرت باشه بخواي حرف مفت بزني! فکر کردي همه مثل خودت کث ربا  - 

هم اوشیکار رو ازم نداشت. عسل و س  نیشده بود و با بهت نگاهم مي کرد. اصالً توقع ا  شوکه  

 خشکشون زده بود .

دفعه هولم داد. پهلوم خورد به  هیشده بود.  رهیعکس العملي نشون نمي داد و فقط بهم خ چیه عطا  

. سرجام واستادم  ولي مبل؛   

 داد زد :

جرئت کردي هان؟  چطور  - 
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ها  وونهیاش انگار داشت پاره مي شد. داشت خودش رو کنترل مي کرد که خفه ام نکنه. مثل د حنجره  

ها و همه رو پرت لی ي وسا هی . رفت سراغ بقنیرو پرت کرد روي زم ز یروي م لیوسا تمام  

بودم و نمي دونستم چرا  سادهیسرجام وا. فقط صداي شکستن مي اومد. نیکرد روي زم مي  

غیولي همچنان به کارش ادامه مي داد. عسل فقط ج ومد؛ یجوري شده. از دستش داشت خون م  نیا  

. دیمي کش  

که  دینمي رس وونهیعطاي د ن یآرومش کنه. من زورم مسلماً به اهم سعي مي کرد عسل رو  اوشیس  

. رم یبخوام جلوش رو بگ  

. ا رو خبر کنبرو نگاهبان ه رخانمیمن  - 

. کم بعد با سه نفر داخل اومد هیرفت.  رونیباسرعت ب رخانمیمن  

. دینگهش دار دیبر   - 

. بودن سادهیهمه شون سرجاشون وا  

. دیگفتم نگهش دار  د؟یکر   - 

. سمتش رفتن؛ ولي نمي تونستن کنترلش کنن  هر سه تا  

احتمال داشتره. ندا عيینداشت؛ حتي از نفس هاش معلوم بود حالت طب عيیحالت طب صورتش  

. زده بود. صورتش سرخ شده بود رونیب شیشونیسکته کنه. رگ هاي پ  

. آرام بخش آوردم  هی فمی رفتم تو اتاق و از تو ک عیسر   

 به طرفش رفتم .

. دینگهش دار  - 

قدر  نی عوضي ها! همه تون رو مي کشم! تو رو زودتر از همه مي کشم؛ ولي قبلش ا دیکن ولم  - 
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! تصور کني که نتوني دمیعذابت م  

. شدم کیبهش نزد  

 - زنده ات نمي ذارم لعنتي!

نیرو باال بزنم. مجبور شدم آست شنیتر شدم نمي ذاشت آست کیبهش نزد دشیتوجه به تهد بدون  

 بلوزش رو بکشم. بلوزش پاره شد.

چه غلطي مي کني آشغال؟ داري  - 

 - دهنت رو ببند عطا؛ وگرنه مجبورم بگم دهنت رو ببندن!

سرنگ رو وارد عیهش داشته بودن. صورتش از فشار سرخ تر شده بود. سر ه زور نگسه تا ب اون  

 دستش کردم .

. تکون مي خورد؛ آرام بخش انگار داشت روش اثر مي کرد چندبار پلک زد. کمتر   

 - باهام چي کار کردي لعنتي؟ مي کشمت! مي کشمت!

. ولي نمي تونست . سعي مي کرد چشم هاش رو نبنده؛ شهیحس کردم رنگش داره بهتر م  

 - همه تون... رو... مي کشم.

 پلک هاش کم کم روي هم افتاد. آرام بخش اثر کرده بود .

. ق ارسالناتا نشیببر   - 

و عسل نگاه کردم که خشکشون زده بود اوشی ها بلندش کردن و سمت اتاق بردنش. به س نگهبان . 

. کم بعد نگهبان ها برگشتن هی  

. دیاست بره کاري بهش نداشته باشزمان خو  . اگه هر دیمواظب باش رونیب دیبر   - 

 - باشه خانم.
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. گاه کردم ي عسل ن  دهیرفتن. به چهره ي رنگ پر رونینگهبان ها ب  

: باهاش چي کار کردي؟عسل  

. آرام بخش قوي بهش زدم. داشت سکته مي کرد   هیفقط   - 

بشه؟ وونهی کاري کردي که د  چرا  - 

استمتو هم اون موقع حرفي نزدم؛ چون نمي خو نمي تونم حرف مفت رو قبول کنم. اگه به چون  - 

 ارسالن ازم ناراحت بشه .

بشه زنده ات نمي ذاره؟ داریشدي؟ مي دوني اگه ب وونهی : تو مگه داوشیس  

جوري براي ن یکار مي کردم؟ مي ذاشتم سکته کنه؟ بعدم اگه مي خواست من رو بکشه ا چي  - 

. رد جوري نمي ک  ن یرو ا نجا یخالي کردن عقده هاش ا  

 به ظرف هاي شکسته نگاه کردم .

. دیاریجارو ب ه یلطفاً  رخانمیمن  - 

قدر خون سرد باشي هلنا؟ مي دوني چي کار کردي احمق؟ عطا به  نی: چه جوري مي توني ا اوشیس  

. راحتي کارت رو فراموش نمي کنه نیهم  

. ها سرم رو بلند کردم  شهیدر حال جمع کردن خرده ش  

. کار رو مي کنم نیبرگردم عقب همآره مي دونم؛ ولي اگه بازم   - 

! مطمئني زني؟ستيینرمال ن تو  - 

. آب قند هم بده بخوره هی ده؛ ی نمي دونم چي هستم. تو عسل رو ببر باال رنگش پر  فعالًًَ  - 

. با جارو اومد رخانمیتکون داد و عسل رو طبقه ي باال برد. من وونهی سرش رو به معني د اوشیس  

 - پاشو مادر خودم جمع مي کنم.
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. کمکت  ادیب کيی باشه بگو   - 

 - باشه مادر.

 - هلناجان؟

 - بله؟

. بچه ام گ ناه داره دیایکم با آقا عطا راه ب هی  شهیاگه م  - 

! بچه ام  گه یم وونهیسرم رو تکون دادم. به اون نره غول د   

سالم  ز یچ   هی. گراز وحشي!  هیهرکي ندونه فکر مي کنه چه آدم معصوم ه؟یکجاش به بچه شب اون  

رو سر من خالي نکرد؛ وگرنه جاي سالم  ش یباز وونهینذاشته بود. ولي خدا بهم رحم کرد که د  يباق  

. بهم تهمت مي زد دیحقش بود؛ نبا  ليیتو تنم نبود . اصالًًَ زنده نمي موندم. ولي اون س  

خوابم مي اومد. در اتاق ارسالن رو باز کردم و رفتم جلو. عطا بي هوش لي یاتاق رفتم. خ سمت  

. خت بودتروي   

. بود  زونینگاهي بهش کردم. سرش از روي تخت آو  

. و رفتم تو آشپزخونه  رونیجلو رفتم. از دستش خون مي اومد. از اتاق اومدم ب  

هلناخانم؟ دیمي خوا  زيی: چهیمرض  

. باند کجاست؟زمیعز  آره  - 

ده؟یبر  دستتون  - 

. الزم دارم زم ینه عز   - 

! نشه داریوقت آقا عطا ب ه یهلناخانم   - 

چي؟ يبرا  - 
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 - آخه من ازش مي ترسم .

. با تو کاري نداره زم ینترس عز   - 

بستري بشه همه ازش مي ترسن دی. رواني بارونیرو ازش گرفتم و از آشپزخونه اومدم ب باند . 

 سمت اتاق رفتم. چقدر تو خواب آروم بود. به صورتش نگاه کردم .

عمولي بود. موهاي جلوي سرش توي خوش فرمي داشت. ابروهاي نه کوتاه بود، نه بلند؛ م  چونه  

. بود ختهیصورتش ر  

. مي شد دهید دی اش چندتا تار سف قهیکنار شق  

رو بستم. سرش رو آروم بلند کردم و گذاشتم رو بالشت. عطرش شینشستم و دست زخم کنارش  

بود. ضربان قلبم ناخودآگاه باال رفته بود. به بلوز مارک دارش که پاره شده بود نگاه کردم خوشبو . 

 حتما خدا تومن پولش رو داده بود.

. دمیخودم رو عقب کش عیتکوني خورد. سر   

. امروزدمی. در رو قفل کردم. روي تخت دراز کششدم گهی و وارد اتاق د رونیاتاق اومدم ب از  

. کي خوابم برد  دمیبود. چشم هام رو بستم و نفهم میروز زندگ نیافتضاح تر  

*** 

هفت صبح بود. از جام بلند شدم. موهام  ک یتاق نگاه کردم؛ نزدهام رو باز کردم. به ساعت ا چشم  

 رو پشت گوشم زدم .

در نگاهي به دیروم سمت اتاق ارسالن رفتم. از توي کلنه. آ ای دهیدونستم عطا هنوز خواب نمي  

رو داخل قفل چرخوندم و در رو باز کردم. رفتم تو دیاتاق کردم؛ ولي کسي نبود. آروم کل داخل  

ل یداره. االن به ف ي یرویچه ن  ستیبود. معلوم ن ختهیتماًًَ رفته بود. تخت به هم ر بود. حکسي ن اتاق  
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از پشت کي یبود. برگشتم برم تو اتاقم؛ ولي   دهیساعت خواب ??آرام بخش رو زده بودم تا   اون  

 گردنم رو گرفت .

ه داد نزنمدستشم دهنم رو گرفته بود ک کي یاز بازوهاش گرفته بود و با اون  کي یرو با   گلوم  . 

گوشم کیکم دستش شل شد. سرش رو نزد   هیخفه مي شدم. لگدي به پاش زدم؛ ولي فقط   داشتم  

 آورد .

. مي زني آره؟ مي تونم راحت گردنت رو بشکونم ليینمي توني االن بلبل زبوني کني نه؟ به من س  - 

مبل. سرفه هام تار شده بود و داشتم خفه مي شدم. گردنم رو ول کرد و پرتم کرد روي  چشم  

. . هنوز چشم هاش سرخ بود کمی مي کردم و گردنم رو ماساژ دادم. اومد نزد  

 انگشتش رو سمتم گرفت.

! زبونت دراز بشه زنده ت نمي ذارم گه یبار د  هی اگه   - 

 با بي حالي نگاهش کردم .

نهم بهت گفتم چون زن ارسالن بودي تا االن کاري بهت نداشتم؛ ولي از االن به بعد ارسال قبالًًَ  - 

. نم یبراي نگه داشتن خودم نمي ب ليیپس دل ست؛ ین  

 پوزخندي بهش زدم .

 سرش رو آورد جلوتر.

د؟ینظر من باش  ر ی ز دیدونستي االن با مرگ ارسالن شما با مي  - 

 با تعجب نگاش کردم .

زنش و خانواده اش رهیاز اعضاي خانواده بم کي یدونستي نه؟ ارسالن بهت نگفته بود وقتي   نمي  - 

. پس االن من مالک شماها هستم  رن؟یپسر خانواده قرار مي گ ظرن ر یز  
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! هیقانون مسخره تون چ ستیبرام مهم ن  - 

. زن ارسالن شدي نیما عالقه داشتي؛ به خاطر هم نیفکر کردم به قوان  - 

 - برو به جهنم!

ولي مطمئن باش هرجا برم تو رو هم با خودم مي برم. سعي کن مواظب رفتارت باشي؛  باشه؛   - 

. ني ی! درضمن جواب کاري رو که کردي زود مي بستمیچون من مثل ارسالن مهربون ن  

! رفت و در رو محکم بست. لعنتي احمق رونیاز اتاق ب  

کنه دایو مدارک رو پ نجایا ادیمي کردم. عطا ممکن بود ب م یقا  يی جا  هیامروز مدارک رو   دیبا . 

. فقط پول ها رو دستفمیتوي ک مخت ی گاوصندوق ارسالن رفتم. هرچي که توش بود رو ر سراغ  

 نزدم. لباس هام رو عوض کردم.

. مي کردم  دایجاي امن براي مدارک پ ه ی دیبا رونیرفتم ب  

همون جا تو درمانگاه توي دیدونستم کجا برم. ممکن بود عطا برام مراقب گذاشته باشه. با نمي  

. کنم دای براشون پ يیجا  ه یمي کردم تا سر فرصت  مشونیکمدم قا  

*** 

نشد؛ ولي عسل داشی. عطا از اون روز پفتادهیالًًَ که اتفاقي نهفته از اون روز گذشته و فع دو  

با عطا  گهیخونه برم؛ دلم نمي خواد د ن یزندگي کنه. مي خوام از ا  نجایا  ادیگفت عطا قراره ب مي  

 روبه رو بشم. حوصله اش رو ندارم.

مي خوام برم گرفتم از اونجا برم حرف بزنم.   میتصم نکهیدرباره ي ا  اوشیمي خوام برم با س امروز  

 اون آپارتماني که ارسالن بهم داده.

. تا مي خوام ادیم رونیاز کافي شاپ ب اوشی. ساعت هشت شبه. سشمیم اده یکافي شاپ از تاکسي پ دم  
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. مگه امروز قرار نبود هستي بره خونه ي دوستش؟ رهیکه سمتش م نمیکنم، هستي رو مي ب صداش  

که سوار  نمشونیچي کار مي کرد؟ مي ب نجا یفته بود قراره بره اونجا؛ پس ابهم گصبح  خودش  

. شم یو سوار م دمیدست تکون م ن یماش نیبراي اول  عی. سر شنیم اوشیس نیماش  

. دیکن بیرو تعق نیآقا اون ماش  - 

. کنه بهم نگاه مي  نهیراننده از تو آ  

 - خانم من حوصله ي دردسر ندارم.

. دمیخواي بهت مآقا برو هرچي پول ب  - 

! آدم هاست نیهم تیحکا   شه؛ یپول رو مرده بذاري بلند م گنیحرکت مي کنه. م عیراننده سر   

خانم؟ شوهرته  - 

 - نه.

آدم د؟یمي ر اقتيیآدم بي ل نیکه دنبال همچ  ستیشما ن فینامزدته. اگه نامزدته ولش کن؛ ح پس  - 

... خوشگلي   نیدختر به ا  

د؟یرو بکن تونیرانندگ شهیم  - 

آپارتمان   هیجلوي  اوشیس ن یبود. ماش ختهی محترمانه بهش گفتم که خفه شه . اعصابم به هم ر ليیخ  

. شم یم ادهیپ ن ی. از ماششهیم  نگینگه مي داره و وارد پارک  

. دم یمي فهم دیکجا بود؟ با نجا ی. ارمیو سمت آپارتمان م دمیپول راننده رو م  

. به اطراف نگاهرمیداخل م شهیتا در باز م عی. سررونیب ادیم نگ ی از پارک  نیماش ه یموقع  همون  

. دکمه ي سادهی. تو طبقه ي هشت وا رمیمي کنم. سمت آسانسور م دای رو پ اوشیس نیکنم. ماش مي  

. رم یآسانسور رو مي زنم و طبقه ي هشت م  
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. در زهی به هم مي ر شتر یطبقه هست. نمي دونم تو کدوم واحد رفتند. اعصابم ب نیواحد تو ا  چندتا  

و سمت آسانسور رونیب ادیدختري از توش م هی . روم رو برمي گردونم. شهیاز واحدها باز م  کيی  

. ره یم  

کدوم واحده؟ دیناحمدي نمي دو اوشیخانم منزل آقاي س دیببخش  - 

 دختر با تعجب نگاهم مي کنه.

د؟یکارش دار چي  - 

. بسته آوردم هی . براشون نجایباره اومدم ا نیهستم. راستش اول  شونییمن کارمند شرکت دا   - 

. دهیدختر بهم نگاه مي کنه و واحد سمت چپ رو نشون م  

 - ممنونم خانم.

. استرس دارم. اگه خودم رمی. سمت واحدي که نشون داده بود مرهیو م دهیسرش رو تکون م دختر   

پشت  رمیو به هستي زنگ مي زنم و م ارمیرو در م میبزنم مي فهمن و ممکنه باز نکنن. گوش در  

. . چندتا زنگ مي خوره و برمي دارهشمیم م یاق  وارید  

 - بله؟

هستي خوبي؟ سالم  - 

 - آره.

ي؟یکجا  - 

 - خونه ي دوستم.

نجا؟یا اي یب عیمي توني سر   ست؛ یمن حالم خوب ن هستي  - 

شده هلنا؟ چي  - 
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. مارستانم یاالن ب نه ییفشارم پا  - 

. امیباشه، باشه االن م  - 

و رونیب ام یم وار یاز پشت د  عیز مي کنه. سردر رو با بعد هستي قهیرو قطع مي کنم. چند دق گوشي  

اوشیحرکتي نمي کنه. صداي س چیم. هستي خشکش زده و هتو خونه و در رو مي بند دمیم هلش  

. اد یاز اتاق ها م کيیاز تو   

. امیاالن م ن؟یی نرفتي پا زم یعز   - 

. نهیی. سرش پا رونیب اد یاز اتاق م اوشیس  

... حالش بد بود که خودش احت نکن. اگه خودت رو نار زمیهستي جان عز   - 

به صورتش مي زنم لي یو س رمیتش مرو بلند مي کنه. دهنش باز مونده. با سرعت سم سرش . 

. دستش رو مي ذاره رو صورتش اوشیو س گهیم نيیهستي ه  

خونه که چي هان؟  نیتو ا  نجا یا شی جوري ازش محافظت مي کردي؟ آورد  نی عوضي! ا نامرد  - 

تي؟ مي کني لعن ازش مراقبت داري  

 - هلنا من...

 داد مي زنم :

! ي هم جنساتي. نامرد هیخفه شو! من بهت اعتماد کردم! نمي دونستم تو هم مثل بق  - 

. مي کرد   هیبرگشتم. هستي داشت گر  

گفته من فرستادمش سراغت؟ بهت  - 

. مي کنه  ه یگر  شتر ینگاه مي کنه و ب اوشیهستي به س  

خونه ي دوستت نجا ینامرد دروغ گفتي؟ ا  نی به من به خاطر انه؟ خواهر احمق ساده ي من!  نگفته  - 
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آره؟ بود  

. خبر نداري زي ی: گوش کن هلنا، تو از چاوشیس  

کرده بودم؛  میبرف قا ر یسرم رو مثل کبک ز  میخبر ندارم! تمام زندگ زيی من از چ گيیم راست  - 

مردي؛ ولي تو از  کي یو  مي زني. فکر مي کردم حداقل تنمي دونستم تو هم از پشت بهم خنجر  ولي  

 همه نامردتري!

! تمومش کن! من دوستش دارم گه یبسه د  - 

 چشم هام گرد شده بود.

نه؟ نمي دونم چي شد؛ باور کن هلنا اولش فقط مي خواستم ازش مراقبت کنم؛  شهیباورت نم ه؟یچ  - 

 ولي بعدش همه چي عوض شد. باور کن دوستش دارم !

 پوزخندي زدم .

نه؟ تو گفتي صدف رو دوست داشتي حاال باز دیبش کي یهر ماه عاشق  دیمردها عادت دار  شما  - 

ان؟هستي شدي؟ نمي خواي که حرفت رو باور کنم ه عاشق  

. وقت عاشق صدف نبودم چیمن ه  - 

. د یعاشق نفر قبل نبود دیمي گ  گهی د کي یسراغ   دیر ی! همه تون وقتي مگيیآره تو راست م  - 

. رد مي ک هیسمت در رفتم. هستي هنوز گر   

. وقت خواهري نداشتي چیآدم رو انتخاب کردي من رو فراموش کن؛ انگار ه نیحاال که ا   - 

! اهش مي کنم! من دوستش دارم جوري نکن خو  نیهستي: هلنا ا   

. دیباشه، با هم خوش باش  - 

پسر بدي نبود؛ ولي  اوشیرفتم. س ابونیآپارتمان اومدم. در رو محکم بستم و با سرعت سمت خ از  
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. از اعتمادم سوءاستفاده کرده بود ناراحت بودم  نکه یاز ا  

بهم برخورده  ليیت! خبهم مي گف دیبفهمم بهم مي گفت. حداقل هستي با نکهیخودش قبل از ا  دیبا  

 بود.

کرده بود. حالم داشت از   میمهمي رو ازم قا  ن یهمه چي رو بهم مي گفت؛ ولي موضوع به ا هستي  

مدام زنگ مي خورد میدروغگو بودن. گوش میزندگ زندگي به هم مي خورد. همه ي آدم هاي نیا . 

. هستن  اوش یس ایمي دونستم هستي   

دروغگو  ایخواستم باهاشون حرف بزنم؛ دلم نمي خواست برم خونه. چرا همه ي آدم هاي دورم   نمي  

: زنگ خورد. برش داشتم و داد زدم  میپنهون کار؟ دوباره گوش ای بودن   

د؟یمي خواي؟ چرا همه ش زنگ مي زن چي  - 

اوشیگذاري کني. نمي دونستم س هیارزشش رو نداره روش سرما اوشیبر خورد آره؟ گفتم س بهت - 

. قدر زرنگ شده که دوتا دوتا تور مي کنه و سر کار مي ذاره نیا  

کي یسرکار نمي ذاره؟ حداقل اون پس مونده ي  کيی  کيی تو ربطي نداره. االن ناراحتي مثل تو  به  - 

. رو برنمي داره گهید  

نشدي. گردنت خوب شده باز داري حرف مفت مي زني؟ هنوز آدم نکه یشو لعنتي! مثل ا خفه  - 

باشه نه؟ بشیشدي. بده آدم خواهرش رق وونهیجوري د  نی از شکست عشقي که خوردي ا دیشا  

خاندان تمام مردها نی حدس مي زدم تو ا  دیولي خب با ومده؛ ین شیدونم تا حاال برام پ نمي  - 

آدم به ن یتر  کیدارن با نزدقه  . عالنی جور نیهم  my friend  شون راب طه داشته باشن. بهار و 

تو با صدف بودي؟ دی خوبن. راستي بهار فهم صدف  

! رمی دهنت رو گل مي گ  - 
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گم؟یشاهي کوچک؟ مگه دروغ م شيیبرخورد آره؟ چرا ناراحت م بهت  - 

. بود  ای سرم رو چرخوندم. بازم آر نيیبا بوق ماش  

. اون هم پنجره ي نییالم باشه. گوشي رو از گوشم آوردم پاهمه جا دنب دی ش اون با دونم چرا همه نمي  

. ن ییرو داد پا  نیماش  

 - سالم هلناخانم.

د؟یچي کار مي کن  نجای. شما اسالم  - 

. طرفاست نیخونه م هم  - 

 پوزخندي زدم .

. بود اوشی چه جالب فکر کردم طرف کافي شاپ س  - 

. سونمتونبر  دیحاال اگه اجازه بدنه اون روز اتفاقي اونجا بودم.   - 

. رم یممنون خودم م  - 

د؟یتعارف مي کن چرا  - 

 - من تعارف ندارم نمي خوام برم خونه.

د؟یمن درخدمتم؛ نکنه من رو قابل نمي دون دیبر  هرجا  - 

. من بخوام برم کرج  دیشا د؟یشما کار ندار هیحرف ها چ نیا  - 

. وقت شب نیا  - 

داره؟ اشکالي  - 

. م برم مي برمتوناصي نمي خوانه من جاي خ  - 

نشیقدر اصرار داره من رو سوار ماش نی چرا ا  دمیمي فهم دیسوار مي شدم شا دیبود. با  لهیپ چقدر  
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اومد هنوز قطع نکرده بودم. آروم ادمی تو دستم بود  می. گوشدمیمي فهم دی. مشکوک بود. با کنه  

. کردم  ک یرو به گوشم نزد میگوش  

. د یچ یصداي داد عطا تو گوشم پ  

دي؟یفهم شيینم نشیماش سوار  - 

 - برو به درک!

. شده سمیگوشي رو قطع کردم. واقعاً فکر کرده رئ  

د؟یسوار نمي ش هلناخانم  - 

نباشه؟ زحمتي  - 

تو ذوق مي زد. لعنتي چقدرم جذاب بود! کوفتت  دشیاز حد سف شیزد. بازم دندون هاي ب  لبخندي  

! لي قدر خوشگ ن یبشه ا  

. رمیي خاصي نمباشه. فقط گفتم من جا   - 

. در خدمتتون باشم شمیطور. خوشحال م نیمن هم هم  - 

 سوار شدم.

حقم بود؛ هیارث  ن ی. هرچند ادمیبراي خودم مي خر کيی دیشاسي بلندش خوشم مي اومد. با نیماش از  

رو از پدرم داشته؛ ولي نمي دونم چرا دوست نداشتم از  شیزندگ  شتر یارسالن گفته بود ب چون  

ابونیخ  ه یتو  دیچیپ  عیکرد و سر   ادیسرعتش رو ز ا یکنم. حس کردم آر ن استفاده هاي ارسال پول  

. بود  نهی. حواسش به آ گهید  

د؟یاز دست کسي فرار مي کن دیدار  - 

 جا خورد .
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 - نه!

. نگفتم  زيیکاري مي کنه؛ ولي چ ه یمطمئن بودم داره   

. هلناخانم دیتو فکر  - 

. خانواده خوبن؟ستیخاصي ن  ز یچ نه  - 

. سخت بود ليیحتما از دست دادن آقا ارسالن براتون خ د؟ی کار مي کنشما چي ممنون.   - 

 - آره. ارسالن مرد خوبي بود. فقط شوهرم نبود، مثل دوستم بود.

. دهیبهتون رس ادي یارث ز دمیشن  - 

 - خبرا زود مي رسه .

. دیخبرا برسه. مي خواستم بگم مواظب خودتون باش هیعیآره طب  - 

 - چرا؟

دی. با دیهمه خواستگاري هم که االن دار نیا با ا  بیز  ليیي پولدار و البته خ هویزن ب ه ی خب  - 

! د یمواظب باش  

 چشم هام گرد شده بود. نگاش کردم .

خواستگار؟ کدوم  - 

. من هم بودم فعال حرفي نمي زدم؛ وليدیبهتون نگفته؟ البته حق داره شما زن پدرش بود عطا  - 

چند نفر از آدم هاي مهم تو اون مهموني خواستگارتون مدیتا کي مي خواد پنهان کنه. شن خب  

 هستن.

شدم؟ وهیکردن! مگه چند وقته من به قول شما ب غلط  - 

. استفاده کنههاش  تیاز موقع دیخب فکر کنم آدم با   - 



 

 
 

380 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 پوزخندي زدم .

د؟یجوري حرف مي زن  نی! جالبه مگه من کاالم اتیموقع  - 

هی. دی هم هست با ی. زدیخوبي دار  تیموقع  ونا بود. شمامنظورم به ا د؛ یمي کنم ناراحت نش خواهش  - 

مگه چي مي خواد؟  مرد  

. شماست تیواقع  ن یا  گي؛ ی! البته راست مدی شما مردها منطق جالبي دار  - 

. م منظورم به خودم نبود گفت  - 

ه؟یشما براي ازدواج چ اریمع دیبگ شهیم  - 

 - من؟

 - آره.

 - من فعالً قصد ازدواج ندارم.

. ي نکردمخواستگار من هم ازت  - 

. نشون داد  عي یجوري شد؛ ولي خودش رو طب ه یاش   افهیق  

. باشه ارم یفکر کنم تو مع ي یبایبهش فکر نکردم؛ ولي ز  ليیخب نمي دونم خ  - 

چي؟ پول  - 

. به پول زنم ندارم ازي یمن پولدارم، ن  - 

. که االن خواستگار من هستن خودشون هم پولدارن يیفکر کنم اون ها   - 

. دوست دارن شتریپول ب دیم. شانمي دون  - 

. نه با پول نه با زنشهینم ر یوقت س  چیبهت برنخوره؛ ولي شما مردا چشمتون ه دیببخش . - 

. دیبازم مي خوا  دیهرکدوم رو داشته باش  
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. دیبازم خند  

. دمیرو فهم ن یهمون روز اول ا د؛ ی شما زن فوق العاده اي هست  - 

د؟یمي کن ف ی ازم تعر  دیدار  االن  - 

. کم ازت حساب مي برم ه یآره.  شيینم اراحت اگه ن  - 

 لبخندي زدم.

اون وقت؟  چرا  - 

ديیحصار کش  ه ینمي تونم باهات راحت باشم. انگار دورت  گهیدونم. برعکس زن هاي د نمي  - 

اون شب وقتي گفتي زن آقا ارسالن شدي تعجب کردم نینشه. به خاطر هم کیبهت نزد  کسي . 

. اشيبهت نمي اومد زن آقا ارسالن ب  

 - چرا؟

! جوري خاص هستي هینمي دونم   - 

. اومدم  خیآره از کره ي مر   - 

. تو چشم بود  دشیو بازم دندون هاي سف دیخند  

شي؟یبگم ناراحت نم زيی چ هی  - 

. بشم دینمي دونم شا  - 

 - راستش... راستش من ازت خوشم اومده!

 عصبي بهش نگاه کردم. چه زود پسرخاله شده بود .

 - نگه دار.

. ستمین هی. من مثل بقستیکه فکر مي کني ن  زي یباور کن اون چ .دیببخش  - 
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هان؟ يستیمرد ن نکنه  - 

 - باور کن من همون اولم ازت خوشم اومده بود. وقتي گفتي زن ارسالن هستي رفتم کنار.

 پوزخندي زدم .

! فرصت طلب و ه*وس باز د؛ یواي چقدر فداکار! شما مرد ها همه تون مثل هم مي مون  - 

... کن منباور هلنا   - 

! کني. گفتم نگه دار صدام کی که به اسم کوچ میباش ميیقدر با هم صم ن یا اد ینم ادمی  - 

 عصبي شده بودم. داد زدم :

 - نمي شنوي؟ نگه دار!

. شدم  ادهیپ نینگه داشت. از ماش ابون یکنار خ ایآر  

مردي رو چیکه خودت مي دوني کي هستن بگو هلنا سازگار قصد ازدواج با ه ي یبه اون ها برو  - 

پهن کني؛ چون من مثل اون زن هاي اطرافت گول  گه یجاي د  هی! شما هم بهتره تورت رو نداره  

من رو تو اناً ی. اگرم احنمتینمي خوام دوروبرم بب گه یت رو نمي خورم. درضمن د افهیو ق پول  

! راهت رو عوض مي کني؛ چون حسابت رو مي رسم ديید ابونیخ  

. رو رفتم  ادهیسمت پزدم.  نشیلگدي به در ماش  

 - هلنا سازگار!

 برگشتم سمتش.

هستي. از االن به بعد کینزد  ليیخ ارهام یبه مع نمیخوشم اومد. حاال که مي ب شتریازت ب امشب  - 

! تالش مي کنم شتر یبهت ب دنیبراي رس  

 - هر غلطي مي خواي بکن احمق!
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. چند نفر رو معلوم شیرفتم. مردک عوضي! با اون چشم هاي آب ابونیي خ گهی سرعت سمت د با  

قدر  ن یآدم هاي عوضي ا ن یتو کارت موندم که چرا به ا ایخدا با همون چشم هاش گول زده.  ستین  

. دادي  يیبایز  

. بود. سوار تاکسي شدم  ازدهیتندتند راه مي رفتم. ساعت   

و شماره ي ناشناس اوشیعالمه تماس از هستي و س هیبود درآوردم.   لنتیرو که روي سا  میگوش  

. کارت داشت  میشتم. معلوم نبود عطا چندتا ساد  

. کس رو نداشتم. شماره ي خونه رو گرفتم  چیحوصله ي ه  

. گوشي رو برداشت  رخانمیمن  

 - سالم.

! همه نگرانن ي؟یسالم مادر کجا   - 

 پوزخندي زدم .

. . خداحافظ امیبهشون بگو من شب نم رخانمیمن  - 

نتوهابا اوشیآقا س دیلحظه نگه دار ه یخانم گوشي  ...  - 

ه ینامرد حرف بزنم. به تاکسي گفتم جلوي   اوشیرو قطع کردم. نمي خواستم با س گوشي  

. شدم و داخل رفتم  ادهیپ نی مسافرخونه نگه داره. از ماش  

*** 

اومدم. با حوله روي تخت نشستم. سرم درد گرفته  رونیداشتم. از حموم ب اجی به حموم احت واقعاً  

ه یرو برداشتم و نگاهش کردم. بازم   می. گوشدمیاز کشمسکن خوردم و روي تخت در هی. بود  

بود. براي اون چه فرقي  ر یگیقدر پ ن یاز عطا بود. نمي دونم چرا عطا ا شترشیتماس. ب عالمه  
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. برم. چرا همه چي تو هم گره خورده بود ي یجا ای مي کرد من با آر  

. مال هستي بود  شی کیچندتا اس ام اس داشتم؛   

نداري « : بازش کردم  يیتم! مي دونم خونه نرفتي. تو که جا نم من نگرانخواهش مي ک ي؟یکجا هلنا  

سرت اومده. هلنا جوابم رو بده يیرو بهم گفت. باورم نمي شد چه بالها ز ی همه چ اوشی. سبري ! 

دوست شدم؛ ولي روم نمي شد. هلنا اون جوري که فکر اوشیا من مي خواستم بهت بگم با سخد به  

برداره. باور کن  زيی چ هی مي خواست از خونه ش  اوشیاونجا که س من فقط رفتم ست؛ ین کني  

نه باشه هر چي تو بگي گيیرو دوست دارم؛ ولي اگه تو م اوشی. من سستیاون جوري ن اوشیس . 

نگرانته داره همه جا دنبالت  ليیخ اوشی! ساوشیاز س شتر یمهمي. حتي ب ليی تو برام خ هلنا  

يیگرده. بگو کجا مي  !» 

« : براش نوشتم امیبا خودم کنار ب دینه؛ با جام امنباش  نگران  .» 

روي کرده بودم. هستي حق داشت با کسي که دوستش داره ادهیز  دیام اس رو براش فرستادم. شا اس  

 باشه.

تو ذوقم خورده بود که  دمشونیدفعه با هم د ک یدخالت مي کردم. فقط چون  شیتو زندگ دینبا من  

. . کارم بچگانه بود دمیز کشي تخت دراکردن. رو  میازم همه چي رو قا  

کم الغر شده هیمدت  ن ینگاه کردم. تو ا به خودم  نهیحموم رفتم تا لباس هام رو بردارم. تو آ  سمت  

کم آب موهام رو گرفتم. بند حوله ي بلندي که تنم بود رو ه ی. حوله رو از تو موهام باز کردم و بودم  

 محکم کردم. لباس هام رو برداشتم.

کي یدفعه    کیو سمت تخت رفتم لباس هام رو روي تخت انداختم که بپوشم.   رونیم باومد حموم از  

نم رو گرفت. چشم هام از وحشت گشاد شده بود. داشتم سکته مي کردم! قلبم تندتند پشت ده از  
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 مي زد. تقال مي کردم که ولم کنه؛ ولي محکم من رو گرفته بود.

. گوشم آورد   کیسرش رو نزد  

کجاست؟  ایآر  - 

د ید کرده بود. چه جوري اومده بود تو اتاقم. دامیبود! چقدر زود پ شی حرکتي نکردم. خود لعنت  گهید  

نمي کنم ولم کرد. عقب رفتم. موهام رو که تو صورتم بود زدم پشت گوشم. چشم هاش حرکتي  

. شده بود  رهیسرخ بود. بهم خ  

 داد زد :

کجاست؟  ایآر  - 

 پوزخندي زدم .

! بمیتو ج  - 

. رفت بازوم رو گ  

نشو؟ نشیبهت نگفتم سوار ماش مگه  - 

نجا؟ی! اصال کي تو رو راه داده اوونهی کن د ولم  - 

. رمیمن هرجا بخوام م  - 

. رونیگمشو از اتاقم ب  - 

 - بهت گفتم االن من مالکتم و کاري رو که فکر مي کنم درسته مي کنم.

خواستگارهام رو رد کردي؟ نیخاطر هم به  - 

. کرد  شتر یستش رو بچشم هاش درشت شد. فشار د  

عوضي بهت گفته آره؟ اون  - 
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. اقاً خودش هم جزوشون بودآره اتف  - 

 - غلط کرد! کثافت لعنتي!

. بخوام اصالً ازدواج کنم دیدخالت مي کني هان؟ شا  میاصالً به تو چه که تو زندگ  - 

. کردي  دایپ نیگزیجا  اوشیزود براي س ه،یچ  - 

. از فرصت هاش استفاده کنه دیآدم با انتظار داشتي تا آخر عمر منتظر بمونم؟   - 

. که من مي خواستم   زيی. چحرصش گرفته بود  

. نهیواقعاً که آشغالي! هرچند ذات همه تون هم  - 

 - باشه تو خوبي! پاک و طاهر .

ًَ 

. برس ات یبذار کفن ارسالن خشک بشه بعداً به کثافت کار  - 

 - تو نگران نباش، االن خشک شده.

 هلم داد روي تخت .

. دمیتر ند ف یکثاز تو   - 

. کم شد ليیله مون خاز جام بلند شدم و رفتم جلوتر. فاص  

. کار رو نداشت نی چشم هاش گرد شد. انتظار ا  

. نگاهي بنداز ه ی! البته قبلش به خودت نیحاال خوب بب  - 

 بازوم رو دوباره گرفت .

هرچند تو ابرومي کشم. اگه تا االن هم ساکت بودم نمي خواستم آبروت بره!  غیکن؛ وگرنه ج ولم  - 

 سرت نمي شه.
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. د یدفعه موهام رو تو مشتش گرفت. مردمک چشم هاش مي لرز هی  

! نمیبزن بب غیج  - 

. بزنم  غیدستش رو روي دهنم گذاشت. فکر نمي کرد ج  عی. سر دمیکش غیج  

 - چته احمق رواني؟ ساکت باش!

از موهام جدا کرد؛ ولي اي نبود. دستش رو آروم  شهیشده بود. انگار چشم هاش ش رهی چشم هام خ به  

شده بود. انگار اصالَّّ حواسش نبود. من هم محکم لگد به پاش زدم. دردش  رهیتو چشم هام خ هنوز  

فاصله گرفتم  و دستش رو از روي دهنم برداشت. هلش دادم عقب و ازش گرفت   

. رونیاتاق برو ب ن یاز ا  - 

... که ف یح  - 

! شینینده بود چشم نداشتي بببابات برات مهم شده؟ ز تیچي هان؟ نکنه وص ف یح  - 

 - خفه شو!

عذاب وجدان گرفتي نه؟ گم؟یمگه دروغ م چرا  - 

بود زدم  دهیچسب  میشونیحرکتي نمي کرد. نفس نفس مي زدم. موهام رو که به پ چینگاه مي کرد. ه بهم  

 کنار.

! لعنتي رونیگفتم برو ب  - 

 دست هاش رو مشت کرده بود. پشتش رو بهم کرد .

. میلباس بپوش بر   - 

. ام ینم يیمن با تو جا   - 

هستي؟  ای بپوش! نکنه منتظر آر گفتم  - 
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منتظرشم؛ به تو چه؟ آره  - 

. اي بود  شه یدوباره برگشت سمتم. بازم چشم هاش ش  

! وگرنه به زور مي برمت فت؛ یمثل آدم راه ب  - 

! مي کني جایتو ب  - 

 دوباره اومد سمتم. لباس هاي روي تخت رو برداشت پرت کرد طرفم .

. گرنه خودم تنت مي کنمش؛ وبپوش  - 

! وونهی د رونیگمشو ب  - 

: قاتي کرده بودم. برش داشتم و داد زدم   گهی بود. د اوشیداشت زنگ مي خورد. س میگوش  

چي مي خواي هان؟ ه؟یچ  - 

ي؟یبرگرد خونه. کجا هلنا  - 

 - به تو چه من کجام!

! بهت مي گفتم دیبا دی هلنا من اشتباه کردم؛ ببخش  - 

. نه تو نهستیبرام مهم ن گهی ! هر غلطي دوست داري بکن د اوشیار ساز سرم برد دست  - 

! گه یکس د چیه  

! دمیم حیبرات توض ا یم. بخواهش مي کن  - 

تو گند زدي به همه چي! مي دونستي هستي چقدر برام مهم دي؟یبشنوم فهم زيی نمي خوام چ من  - 

 بود دست گذاشتي روي اون .

خواهش مي کنم! هلنا تو رو روح دمیم  حی. برات توضمیبزنخونه با هم حرف  ایهلنا! تو ب دیببخش  - 

. گي دنبالت گشتم از بعداز ظهر هرجا رو ب ایارسالن ب  
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. فعالً بشنوم چيیزنگ نزن. نمي خوام ه گهی کم راحتم بذار. د هی اوشیس  - 

. فم یگوشي رو قطع کردم و پرت کردم تو ک  

واسم به عطا نبودند کردم. اصالًًَ حکم بعد سرم رو بل ه یهام رو تو موهام فرو کردم.  دست . 

 پوزخندي روي لبش بود .

. مي خوام لباس بپوشم رونیبرو ب  - 

. رفت رونیبدون حرف از اتاق ب  

. رون یرو برداشتم رفتم ب فمی. کدمیلباس هام رو پوش  

مي رفتم خونه. عطا تو راهرو دیکرده بود آرامش نداشتم و با دایکه جام رو پ  وونهید ن یوجود ا با  

. حرف مي زد. پشتش به من بود   شیبود و با گوش ستادهیا  

. شهیاالن نم  - 

! رمیه مباش  - 

. رفتم  رشیبرگشت سمتم. عصبي بود. سمت پله ها رفتم. اون هم دنبالم اومد سمت پذ  

 - کجا؟

. رم یمي خوام مدارکم رو بگ  - 

. . من کار دارم میر ی نمي خواد، فردا مي گ  - 

. رمیبا آژانس م ستم،یالق نبه جهنم که کار داري! خودت برو. چ  - 

 عصباني شد سمتم اومد. به اطراف نگاه کرد .

! تا نزدم تو دهنت  ایمثل آدم ب  - 

خونه رم یاگه دارم م ام؟یدارم باهات م دمیبابا! توهم برت داشته نه! فکر کردي ازت ترس برو  - 
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. رو ندارم  دنتیچون حوصله ي د   

. دیمچ دستم روگرفت و من رو سمت خروجي کش  

! وونهید کن ولم  - 

. برد. هلم داد تو و خودش هم نشست. با سرعت حرکت کرد  نینداد. من رو سمت ماش تیبهم اهم  

چي کار مي کني؟ وونهید رواني  - 

. خونه آدمت مي کنم  میخفه شو حرف نزن! تا برس  - 

! دمیآخ ترس  - 

: د زد زنگ خورد. دا شیدست هاش دور فرمون مشت کرده بود. روم رو ازش برگردوندم. گوش  

! رمیدارم م گه یباشه د  - 

. گه ید ابون یخ ه یتو  دیچیخونه پ ک یگوشي رو جلوي داشبورد پرت کرد. نزد  

ري؟یگوري م کدوم  - 

. کوچه شد  ه یاون ورتر وارد  ابون یجوابم رو نداد. چندتا خ  

. شد  ادهیپ نی خونه بود. از ماش  هیته کوچه    

! تمي کشم ي خورمقسم م  ستيین نمیبب امیمي تمرگي سر جات تا برگردم. ب  - 

. رو زد و سمت خونه رفت  ر یرو محکم بست. دزدگ نیدر ماش  

! ي رواني کهیمرت  - 

مي رفتم نمي خواستم منتظرش بمونم. نمي تونستم در رو باز کنم؛ چون دیگذشت. با  قهیدق چند  

. صدا مي داد  ر یدزدگ  

حس کردم ته کوچه . به اطراف نگاه کردم.  رونیب دمیپنجره ي عقب که باز بود خودم رو کش از  
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شدم. خوب نگاه کردم؛ میقا نیبود. پشت ماش واریروي د کيی . نییپا   دمی. خودم رو کشدمید  هیسا  

. بودن  شتر ینفر ب هیاز   

ها کي بودن؟ اصال به من چه، حتماًًَ آدم کشن. برن بکشنش از شرش خالص نیتو خونه. ا  دنیپر   

. تم پشتم رو نگاه کردم شم. از جام بلند شدم و سمت مخالف کوچه رفتم. برگش  

. زدم  وار ی نمي تونستم بي تفاوت باشم. لگدي به د  

 لعنتي! لعنتي! دوباره برگشتم سمت ته کوچه .

. آروم سمت خونهواریروي د دمیباال رفتم. رفتم روي سقف و بعدم خودم رو کش  ن یدر ماش از  

. دم یرو پشت در د کيی بود.  ک یکردم. همه جا تار نگاه اطیرفتم. به ح  

. افتاده بود و لباسش پر خون بود  نیزم رويکه   

د ی. بانییپا دمیپر واری. از د ادیهام درشت شده بود. دستم رو روي دهنم گذاشتم که صدام درن چشم  

 کمکش مي کردم .

. از دیبودم. آروم سمتش رفتم. دستم رو رو روي نبضش گذاشتم. مرده بود. دست هام مي لرز جیگ  

. داشتم اي رو که کنار اون مرد بود بر توي خونه صدا مي اومد. اسلحه   

 رفتم جلو .

افتاده بود. حالت تهوع گرفته بودم. انگار اون هم مرده بود نیروي زم گه ینفر د  هی کم جلوتر  هی . 

. نمي اومد. آروم رفتم تو  ي ی. صدادمیکنار در ورودي ساختمون رس  به پله هاي  

دمک چشم هام گشاد شده بود. از عطا افتاده بودن. از کنارشون رد شدم. مر   يیرا یتوي پذ دونفر   

 خبري نبود. آروم رفتم جلو. نفسم باال نمي اومد و عرق کرده بودم.

دفعه  هیکردم تا بتونم بهتر نفس بکشم.  بود. شال سرم رو شل تر دهیچسب  میشونیبه پ سم یخ موهاي  
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. اومد  رونیدستش بود ب ف یک  هیاز اتاق ها درحالي که    کيی عطا از   

من هم  ن؛یی. عطا با بهت نگام مي کرد. آروم اسلحه ش رو آورد پامی دیسلحه کشسمت هم ا هردو  

. شده بودم  رهیطور. بهش خ نیهم  

چه غلطي مي کني؟ نجا یا تو  - 

چه خبره؟ نجا یا  - 

بشي هان؟ ادهی پ نیگفت از ماش يک  - 

 داد زدم :

! ها کي ا ن که مردن؟ قاچاقچي لعنتي نیچه خبره؟ ا  نجا یگفتم ا  - 

! نداره ه تو ربطيخفه شو؛ ب  - 

رو کردي قتلگاه؛ االن به نجایاصالً به من چه که تو کي هستي؟ فقط ازم دور بمون لعنتي! ا آره  - 

! دم یخبر م سیپل  

. مرده بودن  نجایپوزخندي زد و خونسرد نگاهي بهم کرد. انگار نه انگار چند نفر ا  

ط به خاطر اون نامه يداري؛ فقارزشي ن چیدلم مي خواد دنبالت باشم؟ تو برام ه ليیکردي خ فکر  - 

که گفت مواظبت باشم دنبالت اومدم. االن هم گمشو از جلوي چشمم برو. مطمئن باش تا  ارسالن  

. پس خودت رو خسته نکن نه؛ ینمي ب  نجایا  زيیچ ادیب سیپل  

! ! نگو که ارسالن مرده برات از ارسالن زنده مهم تر بودهر ی پذ تیواي! چه مسئول  - 

! برو گورت رو گم کن  نجایخفه شو! از ا  - 

! آدم کش عوضي برو به جهنم  - 

که اسلحه اش رو سمت عطا گرفته بود. عطا چون  دمید  شهیروي از پشت ش کيیبرم که  برگشتم  
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بود. اسلحه رو  راراديیعکس العمل غ هی چي شد  دمی. نفهمدمشیبه من نگاه مي کرد نمي د داشت  

اسلحش رو سمت من گرفت. همه چي تو   عیسر  گرفتم و عطا چشم هاش درشت شد اون هم سمتش  

و دو نفر که سقوط کردن. سوزش بدي توي شونه ي  کیکردم. دو شل  کیاتفاق افتاد. شل هیثان چند  

 چپم حس کردم .

از دستم افتاد و سقوط کردم. عطا با ناباوري به پشتش نگاه کرد و دوباره برگشت سمتم اسلحه . 

 خشکش زده بود .

. اومده بود  . عطا انگار به خودشچشم هام تار شده بود  

 با سرعت اومد سمتم و کنارم نشست.

لعنتت کنه! چي کار کردي دختره ي احمق؟ خدا  - 

 درد داشتم و نمي تونستم خوب حرف بزنم.

 - راحتم بذار... گمشو... اون ور.

! وونهیداري احمق د زيی خون ر  - 

. افتضاحه تیراندازیه؟ تدلت مي خواست مي زدي تو قلبم ن ليیبه تو ربطي نداره! خ  - 

 - خفه شو حرف نزن!

 شالم رو که دور گردنم بود باز کرد .

. ببندمش؛ بهتره آروم باشي دیبا  - 

درد داشتم. بدنم بي حس  لي یبار پلک زدم که بي هوش نشم. خرو از درد گاز گرفته بودم. چند لبم  

رو زيی تونه جلوي خون رکم بلندم کنه تا ب هیبود. عطا دستش رو انداخت دور گردنم که   شده  

. . از درد دادي زدم رهیبگ  
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. شهیاالن تموم م ست؛ ین زيیآروم باش چ  - 

. ... نشو کیگفتم... بهم نزد  - 

. وونهیمنم گفتم خفه شو! دختره ي د  - 

 شال رو روي زخم بست.

ود . عطا با بهت به چشم هام که حاال پر از اشک بادین ن ییرو محکم تر گاز گرفتم که اشک هام پا لبم  

. نمي کنم  هیشده بود. سرش رو تکون داد. حتماً تعجب کرده بود که چرا گر رهیخ  

اي؟ی. مي توني راه بدمیکله خري تو نداي! تا حاال زني به  وونهی احمق د  هی تو  - 

. بلند شدم  نیسرم رو تکون دادم. کمکم کرد از روي زم  

. دمیدست سالمم رو انداخت دور گردنش. از درد بازم داد کش  

. مارستانیکن االن مي برمت ب ملتح  - 

کرده بودم افتاد. درست وسط قلبش  کی لبم رو گاز مي گرفتم. چشمم به مردي که بهش شل فقط  

. مرد منفور  نیخورده بود. سرم رو برگردوندم. آدم کشته بودم؛ اون هم به خاطر ا   

 چشم هام رو بستم. من رو برد کنار پله ها .

. ارمیرو ب نیماش نیبش  - 

. . پام هنوز سالمهامیتونم راه ب اد، مينمي خو  - 

برام مهم نبود. دوباره راه افتاد. چشم هام جلوم رو لب چي داشت مي گفت؛ اصالً هم  ر یدونم ز نمي  

. دینمي د  

. من رومیدیرس ن یپر از خون شده بود. موهام هم که دورم بود نصفش خوني بود. به ماش شالم  

 عقب سوار کرد .
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بود خی لحظه انگشتش به صورتم خورد. دستش مثل  هیبود زد عقب.  رو که تو صورتم يیموها . 

. زنگ زد  کي یرو درآورد و به  شیو سوار شد. گوش ازم فاصله گرفت عیسر   

. بمونه  چيیخونه، نمي خوام ه دیبر   - 

به من بود. چشم هام رو بستم. نمي خواستم  نهیرو قطع کرد. با سرعت مي رفت. نگاهش از آ  گوشي  

ادهیپ ن یاز ماش دیخودم بود؛ نبا  ر یبود. البته تقص دهیکار به گند کش نیرو با ا می. زندگنمشیبب  

. مي ذاشتم بکشنش دیي شدم. اصالً بام  

خوبه؟ حالت  - 

تر نمي تونستم باشم که عطا شاهي نگرانم باشه چارهیب نی. از ا دیکي داشت حالم رو مي پرس نیبب . 

. کم باز کردم  ه یچشم هام رو   

! ! به خاطر توي لعنتي آدم کشتمريیبم مي ذاشتم دیبا  - 

. شده بود. حالت چشم هاش عوض شده بود رهی بهم خ نهیتو آ  

 - مي خواستي فضولي نکني. بعدم من فکر کردم تو مي خواي...

کار رو راحت انجام بدم نی کردي مي خوام بکشمت نه؟ اگه مي خواستم مي تونستم چندبار ا فکر . - 

! احمقي عطا شاهي ه یاون شب مي ذاشتم سکته کني. تو  ای رم. ت و ببکشم ابونیمثالً تو اون ب  

. پس دهنت رو ببند تا کمتر خون ازت بره ست؛یچون حالت خوب ن  گم؛ ینم زيیبهت چ  - 

 - حالمم خوب باشه نمي توني حرفي بزني.

 چشم هاش درشت شد؛ ولي حرفي نزد .

اتفاقا  ن یفراموش کنم که ا م بخوابم و داشتم. مي خواست زي یخون ر   ليینمي تونستم تحمل کنم. خ گهید  

 افتاده.
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. زنگ زد  کي یرو دوباره برداشت به  شیگوش  

. االن برو خونه  نیهم دیالو فر  - 

دي؟یاالن هرگوري هستي برو خونه! فهم گمیم بهت  - 

. جوري فکر مي کردم  نیمن ا  ا یبود  دهیگوشي رو قطع کرد. چشم هاش قرمز بود. رنگش پر   

 - هي شاهي پرافتخار !

. نگاهم کرد  نهیتو آ  

. سراغت امیبرمي گردم م ایبشي از اون دن کی اگه مردم به خانواده م مخصوصاً هستي نزد  - 

 حس کردم لبش تکوني خورد .

 - نمي دونستم مرده ها مي تونن برگردن.

 - من مي تونم!

 چشم هام رو بستم.

شد مردي؟ چي  - 

. تحمل نداشتم  گهی واقعاً د  

 - با توام حرف بزن!

زده ش خی و در عقب باز شد. دست هاي  سادیوا نیشده. ماش گه یجور د هی م بود صداش معلو حالت  

 رو سمت گردنم آورد. انگار داشت نبضم رو امتحان مي کرد .

 - هلنا خوبي؟ هلنا چشم هات رو باز کن!

. بار بود اسمم رو صدا مي کرد و نگفته بود زن بابا  نیاول  

! کن لعنتيصدام رو مي شنوي؟ چشم هات رو باز   - 
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. کم تکون دادم  ه یپلکم رو   

. تحمل کن  میاالن مي رس  - 

. . در رو باز کرد ستادیا نیکم بعد ماش هیدوباره سوار شد.   

 دوباره نبضم رو چک کرد؛ انگار دکتر بود .

 - لعنتي چشم هات رو باز کن!

ه یبا لگد به  . بغلم کرده بود. ضربان قلبش نامنظم بود. انگار داشترونیب دیکش ن یرو از ماش من  

 در آهني مي زد .

قربان چي شده؟ سالم  - 

 - گمشو اون ور!

 داد مي زد :

! دی! فر دیفر   - 

ه؟یک  نیشده عطا چرا داد مي زني؟ ا چي  - 

. داره زي یخون ر   ليیخ ست،یخورده. حالش خوب ن ر یت  - 

. ارمیرو ب لمیببرش تو اتاق تا وسا   - 

وي مچم رو باز مي کرد. دستم رو گذاشتم ر تخت خوابوند. داشت دکمه هاي مانتو ه یرو روي  من  

. دیدستش؛ مثل برق گرفته ها دستش رو کش  

 - ازم... دور... بمون.

! وونهی! کله خر د ي یپررو لي یخ شي؟یتو آدم نم  - 

. دمینفهم زيیچ   گهی چشم هام بسته شد و د  
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*** 

اتاق بودم که  هی هام رو آروم باز کردم. به قطره هاي سرم نگاه کردم. سرم رو چرخوندم. تو  چشم  

باال. شونه م درد مي کرد. آروم توي جام نشستم دمینداشت. خودم رو کش مارستانیشباهتي به ب چیه . 

د برداشتم و باسبز بزرگ تنم بود. آروم از جام بلند شدم. آتلي رو که کنار تخت بو شرت یت هی  

. تاق رفتمسمت در اگرفتم.   واریداشتم. دستم رو به د  جهیبدبختي انداختم دور گردنم. سرگ  

. صداي حرف زدن مي اومد. در رو باز کردم  رونیاز ب  

اي عطا؟ چرا وقتي مي دونستي اونجان رفتي خونه ت؟ وونهید تو  - 

کار مي کردم؟ مي ذاشتم مدارک رو بردارن؟ چي  - 

از جونت مهم تر بود؟ مدارک اون  - 

. دیتمومش کن فر   - 

زيیوگرنه با اون همه خون ر  ه؛ یکر دختر مقاومدختره رو به کشتن مي دادي! خدا رو ش داشتي  - 

 االن مرده بود .

تو خونه؟ اد یمن گفتم ب مگه  - 

! کردي؛ بعدم اگه نبود مرده بودي ک یآخه احمق تو بهش شل  - 

 - خب فکر کردم مي خواد من رو بزنه.

 انگار پسر لبخندي زد .

خنده داري هست داري مي خندي؟ ز ی چ االن  - 

فکر کردم مي خواد من رو بزنه خنده م گرفت. فکر کن گهیعطا شاهي مجون تو؛ ولي وقتي  نه ! - 

. کنه  ک یزن بترسه که بهش بخواد شل ه یعطا شاهي از   
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رو نمي شناسي؛ هرکاري ازش ساخته ست وونهیمفت نزن، من ازش نمي ترسم. تو اون د  حرف . - 

. کردم  اطی من فقط احت  

. منظورت همون ترسه گه، یهمون د  - 

! دیخفه شو فر   - 

بابا! زورت به اون نمي رسه چرا با من دعوا مي کني؟ باشه  - 

! دیفر   - 

. چي کار مي کنهداره  راندازیخانم ت نمی! من برم ببشمیباشه خفه م  - 

. رمیالزم نکرده خودم م  - 

. بودا قهیخوش سل لي یچرا؟ مي ترسي زن بابات رو تور کنم؟ عطا بابات خ  - 

 - زر نزن بابا!

. دم یدراز کش سمت تخت رفتم و روشدر اتاق رو بستم و   

. شد کی بلوز و شلوار آبي تنش بود. بهم نزد هی کم بعد در اتاق باز شد. عطا بهم نگاهي کرد.  هی  

زنده اي؟ هنوز  - 

رم؟یافتضاحت بم راندازيیپس مي خواستي با اون ت نه  - 

که اسلحه رو هود! من مي تونستم بزنم وسط مغزت، فقط دستت رو نشونه گرفتم  نیخانم راب نیبب  - 

 بندازي .

! گيیآره تو راست م  - 

. نتوني حرف بزني گهی رو تو دهنت خالي مي کردم که د ر یت دیبا نمیاالن که فکر مي کنم مي ب  - 

! ستین بیآرزو بر جوانان ع  - 
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 دست هاش رو مشت کرده بود. برگشت که بره .

چي شدن؟ اونا  - 

 - نترس، کسي با تو کاري نداره.

! تي آدم کشتمبه خاطر توي لعن  - 

اون تو شی مي خواستي دخالت نکني. بعدشم اون ها آدم کش بودن نه چندتا رهگذر. نمي کشت اوالً  - 

 رو مي کشت!

 - من رو نه، تو رو مي کشت.

. بخواب؛ حوصله ي جروبحث باهات رو ندارم ریحرف نزن بگ  - 

. نمیکجاست؟ بدش بب میگوش  - 

 برگشت سمتم.

. فعالً حرف نزني برات بهترهدم مثالًًَ دکتري! بعدرست حرف بزني؟  ستيیبلد ن  - 

 به مسخره گفت مثالً دکتري .

. مي تونستم راحت بکشمت ادته؟یخوبه. اون شب که  ليیاتفاقاً دکتر خوبي هستم، اطالعاتمم خ  - 

. د یاي زدم. با حرص نگاهم کرد. منظورم رو فهم انهیلبخند موذ  

تحان کردم. تو واقعاًاون شب شانسم رو ام قدر زودباور نباشي. من  نی مي خواستي ا ه؟یچ  - 

تو اطالعات نداري؟ هی مشکل من چ ره؟ی تو پهلوش نمي م کيیچاقو به اون کوچ هیدوني آدم با   نمي  

 فکش رو روي هم فشار مي داد.

... که ف یح  - 

حسابت رو اروی . کاش اون مونمیخجالت نکش! بگو جونت رو نجات دادم هر چند پش بگو  - 
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! شّرت راحت مي شدماز و  دیمي رس  

هی. فضولي بد درددیکه فضول نهیاز مشکالت شما زن ها ا کي یخواستي نجات ندي؛ ولي خب  مي  - 

 نه؟ 

. شنیرو بده که نگرانم م میبشه. حاال گوش شمونیآدم کاري بکنه که بعداًًَ پ شهی! باعث مليیآره خ  - 

ومدي؟یدرن اوشیاز تو نخ س هنوز  - 

. دهرو ب مینه به تو چه؟ گوش  - 

. شهیشرمنده نم   - 

. رو با زبون خوش بده میعطا شاهي گوش  - 

. خم شد و تو چشم هام نگاه مي کرد  کمیاومد نزد  

ندم چي کار مي کني؟ اگه  - 

. شده بودم. چقدر چشم هاش شفاف بود  رهیبهش خ  

. ريیمي ذاشتم بم دیبا  - 

. دفعه ازم فاصله گرفت  هی  

. مشته باشبهت دا ني یفعالًًَ استراحت کن. نمي خوام د  - 

 پوزخندي زدم .

. رو بده هستي نگرانم شده مینداري؛ گوش نيینترس د  - 

. و گوشي سمتم گرفت بشیدست کرد تو ج  

. زنگ بزن گوشي خودت نمي دونم کجاست ر یبگ  - 

 با دست سالمم گوشي رو گرفتم. شماره ي هستي رو گرفتم. چندتا بوق خورد .
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له؟ب  - 

 - سالم.

ي؟یتو هلنا  - 

 - آره.

. ه یگر  ریزد زهستي   

خونه؟ ريینگفتي م اوشی ! مگه به سمینمي دوني چقدر دنبالت گشت ي؟یکجا  - 

. اومد شیکاري برام پ ه ینتونستم برم خونه،  شبیمي کني؟ د  ه یچرا گر   - 

کاري که نتونستي زنگ بزني؟ چه  - 

. شده بود بهم زنگ زد برم کمکش کنم  وونهید  شبیاز دوست هام مشکل روحي داره. د  کيی پسر   - 

 صورت عطا سرخ شده بود .

تونستي خبر بدي؟ نمي  - 

! حالش بد بود ليیطفلک خ گهینشد د دیببخش  - 

. خب ليیخ  - 

. بود شکسته  وونهی رو همون پسرِ دوستم که د میخونه. گوش رمیمن تا شب م  - 

! خونه ها   باشه. پس زود بري  - 

 - باشه نگران نباش. خداحافظ.

. د گوشي رو سمتش گرفتم. از دستم چنگ ز  

رفع شد؟ شونینگران  - 

شه؟ی. حسادت مي کني کسي نگران تو نمآره  - 
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. ندارم نگرانم بشه اجي یمن به کسي احت  - 

و در رو محکم بست. دوباره چشم هام   رونیکرد. از اتاق رفت ب ر ییلحظه صداش تغ هی کردم  حس  

 رو بستم .

*** 

. آتل رو به دستم بستم و از دمیهام رو باز کردم. ساعت سه بود. سرم رو که تموم شده بود کش چشم  

. اتاق رفتم  نهیرفت. سمت آ  ج یجام بلند شدم. بازم سرم گ  

زناي دوره گرد شده برام گشاد بود با شلواري هم که تنم بود مثل لي یخ شرتیبود. ت دهیپر  رنگم  

 بودم.

مي شستمشون. موهام رو  دیمقداري خون روش خشک شده بود. با  هیهم که داغون بود و   موهام  

دست راحتي و هی هال بزرگ که دو دست مبل و  ه یاومدم. وارد  رونیپشت گوشم و از اتاق ب مدز  

بود دهیبود. انگار خواب دهیاز مبل ها دراز کش کي یسري لوازم لوکس بود شدم. مردي روي   هی . 

بود. در دوم رو باز گهی اتاق د ه یتوجه بهش سمت درهاي کنار هال رفتم. بازشون کردم.  بدون  

آب رو باز کردم. با دست سالمم صورتم رو شستم. بعد هم ر یبود. رفتم تو و ش يی دستشو کردم   

. به در زد کيی آب گرفتم. نمي تونستم خوب بشورمشون.  ریموهام رو که خوني بود ز نییپا  

د؟یشما اون تو هست خانم  - 

. بود  دهستایدر رو باز کردم. پسري حدود سي ساله با قدي متوسط و صورتي گندمي جلوم ا   

. دیموهام آب مي چک ن ییاز پا  

د؟یچي کار مي کن دیدار  - 

د؟یحوله بهم بد شهیم  - 
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. حتمابله   - 

. حوله اومد. نمي تونستم حوله رو دور موهام ببندم   هیکم بعد با   ه یپسر رفت و   

. کمکتون کنم دیبذار  - 

 حوله رو گرفت و موهام رو بست.

 - ممنون.

 لبخندي زد.

 - خواهش مي کنم.

. رونیاومدم ب ي یستشواز د  

بهتره؟ حالتون  - 

 - ممنونم.

. هستم، دوست عطا دیرفت خودم رو معرفي کنم. فر  ادمی دیببخش  - 

 - خوش وقتم.

. دیراه بر ادی ز دی. نبا دیاز دست داد ادي ی. خون زدیبشن دییبفرما  - 

 رفتم روي راحتي نشستم .

. دیبخور ارم یم زيی چ هی االن براتون   - 

. ظرف سوپ اومد ه یکم بعد با  ه یسمت آشپزخونه رفت و   

غذا رونیبه اصرار عطا درست کردم. االن هم رفته ب نمی. استیخوب ن میآشپز ليیمن خ دیببخش  - 

. ادیتا ب  دی. فعالً سوپ رو بخور رهیبگ  

. دیدیخوبه زحمت کش نیممنون هم  - 



 

 
 

405 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

لي ی. هرچند خکم خوردم که ناراحت نشه هی کم از سوپ رو خوردم. واقعاً افتضاح بود؛ ولي خب  هی  

. هم به غذا نداشتم ليیم  

گلوله رو درآورد؟ کي  - 

 - من.

 با تعجب نگاش کردم .

دکتري؟ شما  - 

. دیاگه قابل بدون  - 

 - نمي دونستم عطا دوست درست حسابي هم داره.

. د یپسر خند  

. دیدار  زيی! عطا گفته بود زبون تدیشما لطف دار   - 

چطور بود دکتر؟ زخمم  - 

. دهینرس بیآس لي یخ چه یو به بافت ماهفته بود داخل نر  ادی گلوله ز  - 

! کرد ر ی جوري درگ ن یخوبه. خدا عطا رو لعنت کنه که من رو ا  - 

. دیپسر بازم خند  

. شما هم دکتري دمیشن  - 

 - آره.

. م یپس با هم همکار  - 

 - من تازه عمومي رو تموم کردم؛ براي تخصص شرکت نکردم.

 - چرا؟
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 - نشد.

. کایو آمر من جراحي خوندم؛ البته ت  - 

د؟یچي کار مي کن نجا یا پس  - 

. دوست دارم شتر یرو ب نجایفکر کنم ا  - 

خونه ي شماست؟ نجا ی. ادیباش موفق  - 

 - نه خونه ي عطاست.

مگه خونه ش نبود؟ میکه رفت اونجا  - 

 - چرا؛ عطا چندتا خونه داره.

. . مرفه بي درد گهیآره د  - 

. دیپسر بازم خند  

د؟ یچه مشکلي با عطا دار شما  - 

 - همون مشکلي که زن باباها با بچه هاي شوهرشون دارن.

. دیپسر بلندتر خند  

. انگار عطا کوچولوئه دیجوري حرف مي زن هی  - 

ست؟ین مگه  - 

. بود که صورتش قرمز شده بود  دهیقدر خند  نیپسر ا   

دیبه من و فر تیدستش بود با عصبان  کیموقع عطا اومد تو خونه. درحالي که چند تا پالست همون  

 نگاه کرد .

! نترکي از خنده دیفر   - 



 

 
 

407 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. درحالي که داشت خنده ش رو کنترل مي کرد گفت  دیفر   

! ه یواي! عطا زن بابات عال  - 

. سمت آشپزخونه رفت  تیعطا با عصبان  

. مي شود  نی: عطا خشمگدیفر   

 لبخندي زدم.

. هی جور نیهم شهیاون هم  - 

. دهیمن برم تا نقشه ي قتلم رو نکش  - 

. خونه رفت. من هم از جام بلند شدم و سمت اتاق رفتمشد و سمت آشپز از جاش بلند  دیفر   

بود؛ ولي نمي تونستم خشکشون کنم. حوله رو  سیموهام هنوز خ نیی ي سرم رو باز کردم. پا  حوله  

. اومد تو. نگاهي بهش کردم  کيی کم بعد   هی. دمیبا دست سالمم روي موهام کش  

. نناول در مي ز  يیجا  هیمعموالًًَ مي خوان برن    - 

. رم یخونه مه؛ پس هرجاش بخوام م نجایا  - 

. رو انداخت روي پام  کيیروم رو برگردوندم. اومد جلوم و پالست  

. م یبر  دیبپوش با ر یبگ  - 

 -کجا؟

. خوبه ليیقدر خوب هستي که بري خونه ات. از خنده هات معلومه حالت خ  نیخونه ت. فکر کنم ا   - 

. ه هاي دوستش رو سر من خالي مي کنهپوزخندي بهش زدم. مي دونستم داره حرص خند  

بموني؟ نجاینکنه انتظار داري ا ه؟یچ  - 

! بهم نمي رسه شر مرسان ري یندارم. از تو خ چيیمن از تو انتظار ه  - 
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صورتي با شال فسفري و شلوار  شرتیت هی مانتوي آبي توش بود با  ه یدم. رو باز کر  کیپالست  

. لند کردم بهش نگاه کردم رم رو ببود. س دهیلباس ها رو خر ن یقرمز. از عمد ا  

برم مهموني بالماسکه؟ قراره  - 

. مارک دارم رو پاره کردي  راهنینرفته پ ادمیهنوز  اده؛ ی از سرت ز نمیهم  - 

 لبخندي زدم.

ي مثال تالفي کني؟ آره کوچولو؟خواست االن  - 

 پوزخندي زد.

. کنم تیریخودم رو درگ ستيیبهت گفتم در حدي ن  - 

باشه کتبي ازتون به خاطر هدررفتن وقتتون ادم یقربان!   ستمیون نحدتدر دیببخش واقعاً؟  - 

و داري سخنراني مي کني ساديیداري! االن که جلوم وا  مر یآلزا نکه یکنم. مثل ا عذرخواهي  

 به خاطر کمک منه؛ وگرنه االن داشتن حلوات رو مي پختن.

که مجبور ار یرو هم درب شرتمیبموني. درضمن ت نیگفتم کاري بکني؟ مي خواستي تو ماش من  - 

. رو استفاده کنه؛ مخصوصاً تو  لم یکسي وسا ادیتنت کنم. خوشم نم شبیشدم د  

 چشم هام گرد شد.

تنم کردي؟ تو  - 

. تنت کنه  ادیجون، کارگرم، ب نه ینه زنگ زدم سک  - 

 - واقعاً که عوضي هستي !

 عصباني سمتم اومد .

جولي؟  نایردي کي هستي؟ آنجلهرچي مراعاتت رو مي کنم بدتر مي کني. فکر ک نیبب  - 
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. بشي ک یبهم نزد کي یهر کي هستم دلم نمي خواد تو   - 

! شدن بهت ندارم. پس توهم برت نداره زن بابا کی عالقه اي به نزد  چیمنم ه  - 

. اي  گهی د زیمي کرد که من فقط زن باباش بودم نه چ ادآوريیداشت بهم   

نکردم  شبیکم کني؛ چون ممکنه کاري که د االن لباس هات رو بپوشي و زودتر شّرت رو  بهتره  - 

. زن رو بکشم  هیاالن انجام بدم. دلم نمي خواد   

. فقط مردا رو مي کشي  نبود شما ادمیآهان!   - 

. شده بود  رهیدندون هاش رو روي هم فشار مي داد و بهم خ  

نشناختي؟ ه؟یزیتو صورتم چ ه؟یچ  - 

. فحش مي داد  تماًًَ داشتمي گفت؛ ح زي یچ  هیلب داشت  ریسرش رو برگردوند. ز  

 - زود بپوش.

! ریي خوددرگ  وونهی . درونیاز اتاق رفت ب  

تونستم لباسم رو عوض کنم. مانتو رو انداختم رو شونه ام. شلوارم هم عوض نکردم. شالم رو نمي  

 انداختم روي سرم .

! ه بودمبود. به خودم نگاه کردم. مسخره شد  ختهی ر رونی. موهام از اطراف شال بنهیرفتم جلوي آ  

! دست داشته باشه. خدا آدم رو بي دست نکنه هیچقدر سخته آدم    

. نشسته بودند. جلوشون هم ظرف غذا بود  ز یپشت م دیرفتم. عطا و فر رونیاز اتاق ب  

. د یهلناخانم غذا بخور دیی: بفرمادیفر   

. ندارم لیممنون م  - 

. دهی امروز افتخار داده خودش غذا خر دهیچرا؟ عطا زحمت کش  - 
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. دیکن لیمشما  ممنون  - 

 رو کردم به عطا که راحت نشسته بود و داشت غذا مي خورد.

. ضرممن حا  - 

 سرش رو بلند کرد .

چي کار کنم؟ خب  - 

 حرصم گرفته بود .

 - پاشو بندري برقص!

. خنده ریهم زد ز دیتو گلوش؛ فر  دیغذا پر   

خونه؛ اون وقت خودت نشستي داري غذا مي خوري؟ میحاضر شم بر گيیم بهم  - 

سرخ تیآب داد بهش. سرفه ش بند اومد. صورتش از عصبان وانیل ه ی دیسرفه مي کرد. فر داشت  

 شده بود .

من جلوت رو گرفتم؟ خوش اومدي! کي گفته قراره من ببرمت؟ مگه  - 

 - برو به جهنم!

احمق رواني! سمت در رفتم. حرصم گرفته بود؛ انگار نه انگار من جونش رو نجات داده مردک  

 بودم.

هام کجاست؟ نيکتو  - 

. کردم به موزه ه ینو بود هد ليیخ  - 

. دور شی ختیکردي بدون اجازه ر  جایب  - 

. بازوش رو گرفت  دیاز جاش بلند شد. فر تیبا عصبان  
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 - عطا!

. زنگ خورد و برش داشت شی . همون موقع گوشرونیب دی کش دیبازوش رو از دست فر  

 داد زد :

ان؟گفتم کار دارم چرا همه ش زنگ مي زني ه بهت  - 

. دمش یبرام بزرگ بود. پوش ز یر بود؛ چند سا دم د  يیدمپا هی  

. ارهیقدر بزنمش که خون باال ب  نیدلم مي خواست ا   

. و در رو محکم بستم  رونیاز خونه اومدم ب تیبا عصبان  

. اومد دنبالم دیشدم. فر اطیوارد ح  

. شهن بد بحالتو ابون ی. شما هنوز حالتون خوب نشده؛ ممکنه تو خدیهلناخانم صبر کن  - 

! رونیجهنم برم ب نی فقط مي خوام از ا  ست؛ ینبرام مهم   - 

. مي رسونمتون دیباشه صبر کن  - 

پشت پنجره بود کي یمنتظر بودم. برگشتم سمت ساختمون. انگار   اط یرفت تو خونه. تو ح دیفر  . 

. اومد اط یتو ح د یسرم رو چرخوندم. فر  عیسر   

. دییبفرما  - 

. . حرکت کرد . سوار شدماشاره کرد اطی کنار ح نیبه ماش  

. مزاحمتون شدم دیببخش  - 

کجا برم؟ ه؟یحرفا چ  نیا  - 

ستي؟یي پدر عطا رو بلد ن خونه  - 

با شما اومد تعجب کردم. البته به شبیوقت از خانواده ش حرفي نمي زنه. وقتي د چیعطا ه نه  - 
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. گمیداشت؛ براي گلوله م ازیکمکم ن  

دوني تو اون خونه چه خبر بود؟ مي  - 

. سري مدارک حرف مي زد کیفقط از  ارم؛ یمن از کارهاي عطا سر درنم. نه  - 

سراغ ما؟ ادینم سیآدما که کشته شده بودن؛ پل اون  - 

 - نگران نباش! عطا مي دونه چي کار کنه.

 - اون مرد که من...

. آدم رو نمي زدي اون عطا رو مي زد . اگه اوندیشما کار درست رو انجام داد دیناراحت نباش  - 

سیخودم رو لعنت مي کنم که چرا اون کار رو کردم. اگه پل  شبی جور مي شد! از د نیهم کاش '- 

! من آدم کشتم  دیبفهم دیشما نمي تون ست؛ یسراغم چي؟ حالم اصال خوب ن ادیب  

. ستین دیعطا اون جوري که فکر مي کن دی. باور کندیگفتم نگران نباش  - 

! آدم مرده! من کشتمش هینگران نباشم؟   _ 

. برگشت به عقب. عطا همه چي رو درست مي کنه شه یکه افتاده؛ نم  ه یهلناخانم! اتفاق دیآروم باش  - 

تا حاال  ستیکارها مي کنه. معلوم ن نی سال هاست داره از ا هیقاچاقچ اروی  گه،یخودم گفتم آره د  با  

. ند نفر رو کشته چ  

 بازم خودم رو لعنت کردم که رفتم تو اون خونه .

. فتد دم در و ر من رو رسون دیفر   

*** 

. اط یاومده بود تو ح اوشیزنگ رو زدم و رفتم تو. س  

. چشم هاش درشت شد. با سرعت سمتم اومد دنمیبا د  
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! چي شده؟سالم  - 

. ستین زيیچ  - 

 سمت خونه رفتم؛ هنوز از دستش ناراحت بودم .

صبر کن گفتم چي شده؟ لناه  - 

 - گفتم خوبم. مي خوام استراحت کنم.

. بود. اومد سمتم ي یرای عسل تو پذ وارد خونه شدم.  

چي شده؟ هلنا  - 

 - تصادف کردم؛ االن خوبم.

شکسته؟ دستت  - 

. دهینه ضربه د  - 

. دکتر میبر  ای: باوشیس  

. مي خوام بخوابم ست؛ ین ازيیگفتم ن  - 

. مي رفتم  نجا یهرچه زودتر از ا دیکدوم حرفي نزدن و من هم رفتم تو اتاق. با چیه گهید  

*** 

. به زخم روي شونه ام نگاه مي کنم. بعد گذشته سه هفته بهتر شده؛ ولي جاش امیم رونیحموم ب از  

اون اتفاق مي افتم. نمي تونم هنوز اون شب رو فراموش   ادیمدت  نی تو ذوق مي زنه. تمام ا  بدجور  

ه ی دیروي تنم مي مونه؛ با   شهیزخم هم نیدستم رو سمت زخم روي شونه ام مي برم. مي دونم ا. کنم  

ل یتحو دیش مي کردم. با قادري حرف زدم؛ ولي گفته فعالً نمي تونه آپارتمان رو تا بعد عراب فکري   

ل یبهم تحو دیهم بعد از ع ختهیکه ارسالن به حسابم ر  يیندارم. پوال اديی . خودم هم پول زبده  
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. حس مي کنم پاي عطا وسط باشه. باچونهیدن. فکر کنم قادري از قصد داره من رو مي پ مي  

به من ربطي نداره. عطا از  گمیهر وقت مي خواد حرفي بزنه بهش م نم؛یهنوز سرسنگ اوشیس  

. که من هم از قصد اون روز رو تو درمانگاه مي مونم ادی اون روز فقط هر پنج شنبه م  

. در اتاق رو مي زنه  رخانمیمي پوشم. من عیصدام مي کنه. لباس هام رو سرداره  رخانمیمن  

 - بله؟

. ون کار دارهخانم تلفن باهات  - 

ه؟یک  - 

. دوستتونه گهیم  - 

من؟ دوست  - 

. رم یگوشي رو ازش مي گ ه؟یک  عنيیرو نداره؛  نجا یکسي شماره ي ا   

 - بله؟

. چهیصداي دختري تو گوشي مي پ  

هلناجون خوبي؟ سالم  - 

ممنون شما؟ بله  - 

لتیبابهم دادي. مو ابون یشماره ات رو تو خ شیآزاده، دختر عمورضا. خودت چند روز پ منم  - 

 خاموش بود مجبور شدم به خونه تون زنگ بزنم .

منظورش چي بود؟  وونهید  نیپسر داره. ا  هیکه دختر نداشت فقط  عمورضا  

. نهی دلش مي خواد تو رو بب ليیدلم برات تنگ شده بابا رضا خ نمت؟یبب يیا یهلناجون امروز م  - 

ًَ 
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. بود. مبهوت بودم  وونهی دختر حتماً د نیا  

. منتظرم زمی کن عز  دشتدا ادیآدرس رو   - 

 آدرس رو گفت.

. خداحافظ  زم؛ی ساعت پنج منتظرتم عز   - 

. دم یمي فهم دیکي بود؛ ولي با گهید  نیا دمینمي فهم  

گوشي   هی ن یبه خاطر هم اردش؛ینشد. من هم نخواستم بگم عطا برام ب دا یپ گهی از اون شب د میگوش  

. گرفتم  دیبا شماره ي جد  

*** 

بودم. هنوز مردد  ستادهی دو طبقه ا ميی خونه ي قد هیپنج بود. جلوي   ک یساعت نگاه کردم. نزد به  

. م کرده بود  وونهیچه خبر بود د  نکه یا دنیبودم؛ ولي وسوسه ي فهم  

بردم و اسپري فلفل رو لمس کردم. صداي دختري تو گوشي فمیرو زدم. دستم رو توي ک زنگ   

. د یچیپ  

 - بله؟

 - هلنام.

. تو ای خوش اومدي! ب زم یسالم عز   - 

هم نه. باالخره جلوي در آپارتمان دمی باز شد و وارد خونه شدم. از پله ها باال رفتم. هم مي ترس در  

از شی بزرگي داشت با صورتي ب کلی. هستادیادري جلوي در ا. در باز شد و دختري چسادمیوا  

. مي شد دهیمانتوش درجه ش د  نی. از کنار آستز یر  يیو چشما دیحد سف  

کي هستي؟ شما  - 
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گذاشت. بهش نگاه کردم. با سر بهم اشاره کرد برم تو. آروم رفتم تو. به  شینیرو روي ب شدست  

خلوت   ادي یزندگي کنه ز  نجایکسي ا نکهیخالي مي اومد؛ براي ا لي ینگاه کردم. به نظر خ خونه  

 بود. نذاشتم در رو ببنده .

کي هستي؟ شما  - 

دنبالت نکرد؟ کسي  - 

کنن؟ گفتم تو کي هستي؟ بمیتعق که بخوان میمي دونم. مگه من ک چه  - 

. تو دیای. لطفاً بيیسروان رضا  - 

 پوزخندي بهش زدم. فکر کرده بود با احمق طرفه .

ندارن سروان؟ فیتشر  پدرتون  - 

. داخل  دیایلطفاً ب  - 

. چهره ش آشنا بود. شناختمش؛ پسررونیکم رفتم تو در رو بست. مردي از اتاق کناري اومد ب هی  

. ا بودعمورض  

. مسال  - 

 - سالم.

. دییبفرما  - 

چه خبره؟ نجا یا  دیبگ دیخوا نمي  - 

. ادیپدرم االن م  د؛ یبشن دیایلطفاً ب  - 

گرفته بود. حس کردم   افهیکنار حال رفتم. دختر سمت آشپزخونه رفت. برام ق ميیمبالي قد سمت  

. ازم چشم برداشت  ع یپسر بهم نگاه مي کنه؛ سرم رو برگردوندم و اون هم سر   
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. کردي ر ییتغ ليیخ  - 

 پوزخندي زدم .

. نکردي ر ییولي تو تغ  - 

رو مي شناسي؟ من  - 

 - آره. فکر نکنم حافظه م رو از دست داده باشم.

. دم یوقته شما رو ند ليیمن خ  - 

. شدي رتر یفقط پنکردي  ري ییطور؛ ولي گفتم که تغ نیمن هم هم  - 

 لبخندي زد.

ر؟یپ گي یمن چند سالمه که م مگه  - 

! خواهرتون نمي خواد از توستمیآدم ها مورد خوبي نبراي حدس زدن سن دونم. متأسفانه  نمي  - 

رون؟یب اد یب آشپزخونه  

! يیسروان رضا  - 

. ادهیکم رشدش ز هی. البته  دیچند سال خواهردار شد  نیتو ا  دیآره گفتم شا  - 

. د یخند  

. که کسي شک نکنه ايیب می جوري بگ ن یا میمجبور شد  - 

 - چرا؟

. دهیم حیرو برات توض زیچصبر کن پدرم االن همه    - 

. چه خبره نجا یا  دیزودتر بگ ستم؛ یمن آدم صبوري ن دیببخش  - 

. و کنارم نشست. هر دو ساکت بودن رونیاز آشپزخونه اومد ب يیچا  نيیهمون موقع دختر با س  
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. من برم دیحرف بزن  دیاگه نمي خوا دی نیبب  - 

. انیاالن سرهنگ م  دیرو بخور تون ییشما چا  - 

. م دخترخانمخور نمي زيیمن چ  - 

 از جام بلند شدم.

 - به سرهنگ بگو من کار دارم؛ با اجازه.

ن ی اهاش بود که اخمش از اهم ب گهی مرد د هیموقع در خونه باز شد و سرهنگ اومد تو و  همون  

. مي شد  دهیفاصله هم د  

 - سالم دخترم.

 - سالم.

. ن یبش ستادي؟یچرا ا   - 

. روبه روم نشستن  دوباره سر جام نشستم. هردوتاشون اومدن  

خوبي دخترم؟ خب - 

چه خبره؟ نجا یا دیبگ شهی. مممنون  - 

. باهات حرف بزنم دیبا  - 

. نجا یا  نیکشوند نیمي شنوم. فکر کنم من رو براي هم  - 

 - من مي دونم تو با ارسالن شاهي ازدواج کردي.

. بود دهیمي دونست؛ حتماً اون شب فهم دمینگاهش کردم. با   

مشکلش کجاست؟ خب  - 

باهاش ازدواج کردي؟ اچر   - 
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 با اخم نگاهش کردم .

بهتون بگم؟ می خصوص  لیدرباره ي مسا  دیبا  - 

از بابات میرمستقیتعجب کردم. غ  ليی خ دمیي ازدواجت رو فهم  هیوقتي اون شب قض راستش  - 

نمي دونست. از زيی نمي دونه. حدسم درست بود؛ پدرت چ زيیچون حدس مي زدم اون چ  دم؛ یپرس  

وقته از خونه تون لي یتو خ دمیکردم فهم قیخبر نداره. وقتي تحق  زيی از چ مدیهاش فهم حرف  

بگي چرا با ارسالن شاهي شهی و بالفاصله با ارسالن شاهي ازدواج کردي. م رونیب اومدي  

کردي اون هم به سرعت؟  ازدواج  

! به خودم مربوطه  میشخص ل ینه. بهتون گفتم مسا  - 

ن؟یچه جور دخترم تو مي دوني خانواده شاهي  نیبب  - 

ن؟یجور چه  - 

 - تو دختر باهوشي هستي؛ حتماً منظورم رو مي فهمي .

ًَ 

. دیاً نمي دونم از چي حرف مي زناتفاق  - 

: کم ساکت شد و بعد گفت   هی  

دوني تو کار قاچاق هستن؟ مي  - 

 پوزخندي زدم .

چه ربطي به من داره؟  نیا  - 

. با تعجب نگاهم کردن  هیعمورضا و بق  

واج کردي؟با اون آدم ازد مي دوني و بازم تو  - 
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. کار اشتباهي نکرده بود چیارسالن ه  - 

 - مطمئني؟

که من خبر ندارم؟ دیمي دون زي یچ شما  - 

. ولي اردالن شاهي رو خوب مي شناسم م؛ ینمي دون شتر یاز تو ب  - 

به من چه ربطي داره؟ من به اون کاري ندارم. مگه شما تو خانواده تون خالف کار باشه به نیا  - 

کنه؟ یم دایربط پ شما  

. ستیخالف کار معمولي ن ه یهي نه؛ ولي اردالن شا  - 

. شهیبازم به من مربوط نم نیا  - 

. حداقل بگو از عطا شاهي چي مي دوني گي؛یباشه تو راست م  - 

د؟یمي کن مییبازجو دیدار  - 

. زم ینه عز   - 

هم کاري ندارم هیبه بق من به اون آدم ها کاري ندارم؛ من فقط با ارسالن ازدواج کردم و دینیبب . - 

. رم یاز اون ها کال فاصله بگ گهی االن هم که ارسالن مرده منم قراره چند ماه د  

! کار رو بکني  نیا دینبا  - 

 با تعجب نگاهش کردم. مرد کنارش با حرص نگاهم مي کرد .

اون وقت؟  چرا  - 

ه؟یمرد: مي دوني جرم قتل چ اون  

 چشم هام گرد شد.

. خوردي  ر یت دمیچه اتفاقي افتاد؟ شناون شب تو اون خونه    - 
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چرا حرف هاتون رو د؟یاز من چي مي خوا ه؟یبازي هاتون چ ن یا دیرو مي دون زیکه همه چ شما  - 

د؟ یاز من چي مي خوا  دیسر اصل مطلب و بگ دیبر  شهیم د؟ینمي زن درست  

 - عطا و اردالن شاهي رو.

چي؟ عنيی  - 

. مي دوني بهمون بگيهر چي ازشون  دیبا  - 

. دیاز اون ها نمي دونم. نمي دونم از چي حرف مي زن زيیمن چ  - 

قاقچي شدي؟  هی : پدرت مي دونه زن عمورضا  

 از جام بلند شدم.

کني نیقائلم؛ ولي حق نداري به ارسالن توه ادي یسرهنگ صالح من براتون احترام ز  دینیبب . - 

دینکن دیضمن من رو تهده من ربطي نداره و درمرد خوبي بود. برادرش هر کي هست ب ارسالن . 

. که بدونم ستینمي دونم و برام هم مهم ن  زيی گفتم من چ د؟ینمي کن رمیاگه جرمي کردم چرا دستگ  

 همه ساکت شده بودن. از جام بلند شدم سمت در رفتم.

کرده؟ مي دوني تو کار قاچاق چارهیکن هلنا! تو مي دوني اردالن تا االن چندتا خانواده رو ب  صبر   - 

بدن انسانه؟  اعضاي  

 برگشتم سمتش.

به من چه ربطي داره؟ نیا  - 

 - تو مي توني کمکمون کني .

! دیدار  رویهمه ن نی شما که ماشاءاهلل خودتون ا   - 

. کهی قدر بهش نزد ن ی کنه که ا  آره؛ ولي کسي مثل تو نمي تونه بهمون کمک  - 
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کنم سرهنگ؟  نيیبراتون خبرچ دیخوا  مي  - 

 ساکت بهم نگاه مي کردن .

. دمشین شاهي راب طه اي ندارم؛ حتي از روزي که ارسالن مرده نداردال من با  - 

. مهره ي اردالنه نیعطا شاهي چي؟ اون مهم تر  - 

! کاري ندارم وونهیمن به اون د  - 

بزرگي کرد که سکیزرنگه؛ ولي اون شب به خاطر نجات تو ر  لي یدخترم، عطا شاهي خ نیبب  - 

 بردتت خونه ش.

ه؟یچ منظورتون  - 

اون شب مي مردي؛ ولي دیردي از کارهاش جا نمي ذاره. در حالت عادي تو با  چیوالًًَ هعمم اون  - 

. بودي زنده موندي دهیتو همه چي رو د نکه ینمي دونم چرا با ا   

من رو مي کشت؟ دیزن پدرش بودم، چرا بامن  خب  - 

اون شببود.  ز یشاهي جز خودش کسي رو نمي شناسه؛ ولي نجات تو برامون سؤال برانگ عطا  - 

شد؟ چي  

 - نمي خوام حرفي بزنم.

 مردي که کنار عمورضا بود از جاش بلند شد.

. زندان متیبه جرم قتل بنداز میمي تون م؛ یستیخانم ما مسخره ات ن نیبب  - 

من هم نیمي کرد. به خاطر هم رمیدونستم داره بلوف مي زنه؛ چون مدرکي اگه ازم داشت دستگ مي  

. رفتار کردم  عيیطب  

بگي کدوم قتل؟ شهیت موق اون  - 
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! آروم باش  نایعمورضا: س  

 پسر دستش رو مشت کرده بود.

دي؟ یکمکمون کني فهم دی: تو بانایس  

. بودم. داشت بهم دستور مي داد عصباني شده   

کن. البته  ر یوجود نداره جناب! اگه عرضه داري خودت برو عطا رو دستگ ديیمن با  براي  - 

! کرده بودي  رشیگمعلومه نداري وگرنه تا االن دست  

. اومد سمتم  تیرنگش عوض شد و با عصبان  

دي که عطاچي کار کر  ستیمشت قاچاقچي همکاري مي کني پررو هم هستي؟ معلوم ن هی با  - 

تا االن زنده ت گذاشته؛ نکنه معش*وقه شي؟ شاهي  

نی. اولفمیهام درشت شد. کنترلم رو از دست دادم. قاطي کرده بودم. دستم رو بردم سمت ک چشم  

. که دستم اومد اسپري بود. درش آوردم و تو صورتش زدم  زيیچ  

 دستش رو سمت چشم هاش برد .

 - اي سوختم!

. رفت  نایهمه از جاشون بلند شدن. نفس نفس مي زدم. علي سمت اون پسر س  

: چي کار کردي دختر؟عمورضا  

! کنه نیحق نداشت بهم توه  - 

: سرگرد خوبي؟علي  

. بود. دست علي رو پس زد هنوز دستش روي چشم هاش نایس  

 - زنده ت نمي ذارم دختره ي رواني!
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 - فعالًًَ که کوري نمي توني!

کنارش زد. علي کمکش کرد و سمت اتاق بردش. هنوز نفس نفس مي زدم. دست هام به مبل  لگدي  

. دیمي لرز  

. اریعمورضا: سروان براي هلنا آب ب  

. ستیالزم ن  - 

 - سروان آب.

 دختر سمت آشپزخونه رفت .

 - کار بدي کردي !

. باهام اون جوري حرف مي زد دینبا  - 

پرونده ست. برادرش به خاطر عطا کشته ن یا ریحال خوبي نداره. چند ساله درگ نا یس هلناجان  - 

. ناراحته  نیشده؛ اون هم به خاطر هم  

ندارم. چطور جرئت مي کنه ر یمن ربطي نداره عطا چه غلطي با برادرش کرده. من که تقص به  - 

رو بهم بزنه؟ رفح اون  

قدر کارش  نیولي ا  م؛یرنگه. ما سال هاست دنبالشز ليی. اردالن خيی ما دیدونم؛ ولي تو تنها ام مي  - 

. عطا هم مثل روح مي مونه؛ انگار همه جا هستمیکن رشیدستگ میکه نمي تون دهیانجام م ز یتم رو  

. ستیجا ن چیو ه  

بشم؟ خودم هم نمي خوام کیرن من بهشون نزد عطا و اردالن نمي ذا د ینمي تونم. چرا نمي فهم من  - 

د؟ یبازي بکن نی من رو وارد ا دیاونا خطرناکن؟ پس چرا مي خوا  دی ه نمي گکار رو بکنم. مگ  نیا  

ست؟ینمي فهمي؟ تا حاال چند نفر به خاطر اونا مردن. جون آدما برات مهم ن چرا  - 
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. ردنبه زور که وادارشون نکراه رو انتخاب کردن؛   نی چرا مهمه؛ ولي اون ها خودشون ا  - 

زودتر دیخطرناکه و با   ليیمنطقي باش. تو مي توني کمکمون کني. اردالن شاهي خ زمیعز   - 

. بشه. اون به برادر خودشم رحم نکرد  ر یدستگ  

 خشکم زده بود .

 - ارسالن؟

به خانواده ش ضربه مي زنه ستیکار اون باشه؛ ولي دفعه ي اولش ن دیشا میستیمطمئن ن هنوز . - 

. ش مشکوک بود  گه یهم مرگ برادر د شیچند سال پ  

 به دهن عمو رضا نگاه مي کردم .

چي؟  عنيی  مشکوک  - 

شیپرونده اومده بود که آراد شاهي قبل از تصادف مرده بود. البته جسد به خاطر سوختگي ب تو  - 

ن یا نبود؛ ولي پزشکي قانوني اعالم کرده بود تصادفش مشکوک بود. البته صیحد قابل تشخ از  

. ستین دیبع زي یولي از اردالن چ شه؛یسال پ 26  بایو مال تقر  ه یمیقد ليیموضوع خ  

! . پدرمدیمي لرز شتر یدست هام ب  

 لعنتي کار اون عوضي بود. خشکم زده بود و سکوت کرده بودم .

مي کني؟ کمکمون  - 

. دمینمي دونم! بهتون خبر منمي دونم...   - 

 سمت در رفتم.

فندک با فاصله  هی.  ادین شیکنترل کنه تا مشکلي براش پ شتر یرو ب خودش دیاون سرگرد بگ به  - 

. مارستانیاگه هم نشد بره ب شه؛ یخوب م   دیاز چشمش نگه دار  
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ها  ابونی. تو خدیاردالن باعث مرگ پدرم شده بود؟ سرم داشت مي ترک  عنيی. رونیخونه اومدم ب از  

 قدم مي زدم .

. گرفته بود   نمي دونم چقدر راه رفته بودم. پاهام درد  

تاکسي گرفتم و رفتم خونه. دم در از   هی راه رفته بودم.  ادهیبود. چقدر پ ازدهیساعت نگاه کردم.   به  

. شدم ادهیپ نیماش  

با  يی جورا ه یازش بدم مي اومد. اون هم  شتریبود. حاال ب اطیعطا تو ح نیخونه شدم. ماش وارد  

. بود  ک یاردالن شر   

که کالفه داره تو  دم یرو د اوشیبود. سمت داخل خونه رفتم. سارسالن هم حتماًًَ کار اون ها  مرگ  

. . عطا هم روي مبل کنار عسل نشسته بود. بدون توجه بهش سمت اتاقم رفتم رهیراه م يیرایپذ  

ي؟ یوقت کجا نی: معلومه تا ا وشایس  

بهت بگم؟ دیبا  - 

چرا خاموشه؟ تیگوش  - 

ه؟یخواست خاموش کنم. مشکل دلم  - 

ش کني؟ نمي خواي تموم هلنا  - 

 عطا با پوزخند نگاهم مي کرد .

رو تموم کنم؟ چي  - 

جوري حرف مي زني؟ نی رفتارت رو! چرا باهام ا نیهم  - 

. نمیهم شهیمن هم  - 

 - هلنا!
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. شده  سی ولش کن! بابا مرده جو گرفتتش؛ فکر کرده رئ ایعسل: س  

تو. فکر  این  ! کي جو گرفتش؟ مکنيیرو مي کنم بدتر م تتیدهنت رو ببند! هرچي رعا کي ی تو  - 

نمي دونم داري چه غلطي مي کني؟  کردي  

 عسل از جاش بلند شد.

حرف بزن. مثالًًَ چي کار دارم مي کنم؟ درست  - 

! کن؛ چون من نمي ذارم   رونیاحمق رو از سرت ب عسل فکر اون نیبب  - 

. . عطا از جاش بلند شد دیعسل رنگش پر   

ه؟ ی: منظورت کعطا  

با تو حرف زد دخالت مي کني؟ کسي  - 

 عطا اومد سمتم.

 - مثل آدم جواب بده.

 - برو بابا!

 سمت اتاق رفتم که عطا بازوم رو از پشت گرفت .

 - گفتم بگو منظورت کي بود!

. ه کردم. انگار ازم مي خواست حرفي نزنم به عسل نگا  

 - به تو ربطي نداره!

. ربط داره ليیاتفاقاًًَ خ  - 

 - دستم رو ول کن!

. ريینم يیتا حرف نزني جا   - 
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 - خودت مي دوني تا نخوام حرف نمي زنم.

. فشار داد. هنوز کتفم درد مي کرد؛ از درد چشم هام رو بستم شتر یبازوم رو ب  

! : عطا ولش کن اوشیس  

 - تو دخالت نکن.

نگاه شیدرآورد و به گوش بشیرو از ج شیش گوش گه یعطا زنگ مي خورد. با دست د گوشي  

 کرد. دستم رو ول کرد .

! خوش شانسي ليیخ  - 

. اومد سمتم اوشی. سرونیبا سرعت از خونه رفت ب  

هلنا؟ خوبي  - 

. دمیبدون حرف سمت اتاق رفتم. در رو بستم و روي تخت دراز کش  

اون اردالن نامرد رو به سزاي کارش  دیرو خراب کرده بود. با میکي زندگ دمیمي فهم دیبا  

 مي رسوندم!

*** 

. رون یانگاه اومدم بدرم . ازرمیگرفتم با عمو رضا تماس بگ میامروز تصم  

. رفتم  ابونیي خ گهیسمت د  

 - هلنا!

 برگشتم سمت صدا.

ش یتنش بود. موهاش بلند شده بود و ته ر ديیسف راهنی چي کار مي کرد؟ شلوار لي با پ نجا یا اون  

. رو عوض کرده بود  پشیگذاشته بود؛ مثالً ت  
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 - سالم.

نجا؟یمي خواي؟ چرا اومدي ا چي  - 

. حرف بزنمهلنا مي خوام باهات   - 

 - من با تو حرفي ندارم .

! لحظه هی هلنا خواهش مي کنم فقط   - 

. سادم یجلوش وا  

 - بگو مي شنوم.

دنبالت گشتم؛ عمو آدرست رو بهم نمي داد. اون لي ی. خشهیهفته ست برگشتم براي هم هی من  هلنا  - 

. . من هنوز حاضرم باهات ازدواج کنمستیعکس ها برام مهم ن  

. ستیگفت برام مهم ن گفت عکس ها دروغه؛ فقط نگاهش کردم. ن  

 پوزخندي زدم .

نجا؟یجوري حاضري با اون افتضاح بازم باهام ازدواج کني؟ به مادرت گفتي اومدي ا چه  - 

 دست هاش رو مشت کرد .

. زهی همه سال صبر نکردم که همه چي به هم بر  نی من مي خوامت! ا  - 

چند وقت من رو مي خواي؟ براي  - 

 چشم هاش گرد شد .

! ه؟یمنظورت چ  - 

مي دوني از چي حرف مي زنم. مامانت من رو با اون گذشته ي درخشان قبول مي کنه؟ خوب  - 

مامان و بدونه؛ اگه تو مشکلي نداري چند وقتي موقت زنم باش تا من زي یچ ستیقرار ن کسي  - 
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 بابا رو راضي کنم .

 دوباره پوزخندي زدم. با خودش چي فکر کرده بود .

. ه هم مي خورد حالم داشت ازش ب  

من فرقي نمي کنه. تو چه جوري دوست داري؟ براي  - 

 حس کردم لبخندي روي صورتش اومد .

. راحتي قبولم کني؛ خوشحالم که قبول کردي نیفکر نمي کردم به هم  - 

. آدم عوضي باشه ه یشغال عوضي! چقدر مي تونه نگاهش کردم. آ  

براي عقد؟ م یبر  کي  - 

خوبه؟ االن  - 

. دارم باشه من مشکلي ن  - 

! نمی. انگار دارم خواب مي بشهینمي دوني چقدر خوشحالم! هنوز باورم نم زمیعز  ایب  - 

. سادم ی مي رفت. سر جام وا نشیدست هام رو مشت کرده بودم. داشت سمت ماش  

. تم دوباره اومد سم  

زم؟ی شده عز  زيیچ  - 

چي، اون مي خواد چي باشه؟ میمهر   - 

. هرچي تو بگي میعقد دائم کن میوا ي بخوقت گمیپنج تا سکه خوبه براي االن؛ م  - 

 چقدر سخاوتمند بود. ارزش من براش فقط پنج تا سکه بود !

 - خوبه.

. عقب دمیکه خودم رو کش  رهیمي خواست دستم رو بگ  
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 با تعجب نگاهم کرد .

! شده؟ زيیچ  - 

با خودت چي فکري کردي؟ شییخدا  - 

 تعجب کرده بود .

ازدواج موقت آره؟ من حتي براي عقد دائم هم بهت ابوني؟یزن خ  ه یهان؟  میکردي من ک فکر  - 

که تو  ف ی! حديیرو م شنهاد یپ ن یکه بهم ا فيیقدر کث  نینمي کنم. حالم ازت به هم مي خوره که ا  فکر  

من نمتیورا بب ن یا  گهیبار د  هی مي کردم با کي طرفي عوضي. اگه  تیوگرنه حال م؛ یابونیخ  

 مي دونم و تو!

 برگشتم.

که چي؟ نکنه اوني که تو عکس ها اري یم هاي پاک رو در مهستي؟ اداي آدفکر کردي کي  تو  - 

. گه ید کيی  ایباشم  بود شوهرت بود؟ براي من کالس مي ذاري؟ تو برات چه فرقي مي کنه من   

. به صورتش زدم ليینتونستم تحمل کنم. برگشتم طرفش و س گهید  

 خشکش زده بود .

مونیکاري باهات مي کنم که پش نمتیبب گه یبار د  ه یهرکس بودم شرف داشت به توي آشغال!  با  - 

 بشي که اصالً من رو مي شناختي !

. . مي خواستم فقط از اونجا برم دمیرفتم. مي دو  ابونیي خ گهیبا سرعت سمت د  

 حس خفگي داشتم .

. قطره اشک  هیرو نداشت حتي   چيی . اون عوضي ارزش هزهیلبم رو گاز مي گرفتم که اشکم نر   

. . لگدي با پاي اون کسي که بازوم رو گرفته بود زدم که ولم کنه سادم یوا بازومشدن  دهیبا کش  
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. دمیتندتند نفس مي کش  

وونه؟ی د چته  - 

خالي کنم  کيی کي بود رفتارم دست خودم نبود؛ فقط مي خواستم عقده هام رو روي  مدینفم اصالً . 

 تقال مي کردم خودم رو نجات بدم.

 - آروم باش رواني!

. ردم سرم رو بلند ک  

مي کردم اون دایمشکلي پ ه یاون. چرا همه جا بود؟ چي از جونم مي خواست؟ چرا وقتي  بازم  

. ترم کنه  وونهیمي اومد که د طی شرا نیبدتر  تو شهیهمون موقع همون جا بود؟ هم  

. رونیب دمیبازوم رو از تو دستش کش  

 - چي مي خواي هان؟ ولم کن !

نامزد سابقت دعوات شده؟ با  - 

تو چه؟ به  - 

 ابروهاش رفت باال .

نتونه اروی. هر چند اگه  هیچ  تیبده آدم نتونه به عشق سابقش بگه که واقع لي یت خوبه. خ هیروح  - 

. بچه ننه باشه  ایشلوارش رو بکشه باال    

 با تعجب نگاش کردم .

ولي امروز با دمت؛ ید ي یجا هی با خودم مي گفتم  شهیجلوي در اون کافي شاپ هلم دادي. هم ادمهی  - 

خانم دست بزن داشته باشه   هی ستیبودمت. درضمن خوب ن دهیمطمئن شدم کجا د ارویاون  ندید  

. کم لطافت داشته باشي  ه ی دیقدر خشن باشه. با  نیو ا  
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هاي احمقانه ت رو براي هیتوص  - my friend .ات نگه دار 

. کننمن رو از دست ندن باهام چه جوري رفتار  نکهینگران نباش! اون ها مي دونن براي ا  - 

! کمم اسپند دود کن چشمت نزننت  هینوشابه براي خودت باز کن!   گهیچندتا د  - 

. گرد شد. بدون توجه بهش به راهم ادامه دادم چشم هاش   

. کارت دارم  نم،یصبر کن بب  - 

. اخم هاش تو هم بود. » برو بابا « از پشت دستم رو به معنيستادهی جلوم ا دمیکم بعد د  ه یباال.  بردم  

. دي شده بودج  ش افهیق  

 - گفتم باهات کار دارم .

 - من کاري باهات ندارم.

. میحرف بزن درباره ي شرکت ارسالن دیبا  - 

ارسالن به من چه ربطي داره؟ شرکت  - 

درصد سهام ??بهت مربوط باشه؛ ولي نمي دونم ارسالن چه فکري کرده که  دیواقع نبا در  - 

 شرکت رو به نام تو کرده.

. قدر  ن یري سهام رو به نامم کرده؛ ولي نه ا دونستم ارسالن مقدا چشم هام درشت شد. مي  

 - نگو که نمي دونستي.

. نزدم  حرفي  

باهات حرف بزنم. به ابونی شو نمي خوام تو خ ن یسوار ماش ایبه من چه ربطي داره؟ ب ن یا  حاال  - 

. بود اشاره کرد  ابون یکه کنار خ نیماش  

رفتم سوار شدم نیروز کافي بود. سمت ماشي درافتادن با عطا رو نداشتم. براي ام حوصله . 
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 حرکت کرد .

. مي شد دهیزنگ خورد. اسم بهار روش د شیگوش  

: کرد. دوباره زنگ زد. عصبي جواب داد  جکت یر  

 - بله؟

 - کار دارم .

. امینمي تونم ب  - 

. امیبهت گفتم نمي تونم ب  - 

! ختيینکن اعصابم رو به هم ر ه یگر   - 

. امیشب م  - 

. پوزخندي زدم گوشي رو قطع کرد.   

 - زود حرفت رو بزن من کار دارم.

. رمون رو تو مشتش فشار مي داد ساکت بود. ف   

. دبي میپروژه بر  لیبراي تحو  دیمعامله با شرکت اماراتي داشته. با  ه یارسالن قبل از مرگش   - 

م؟یبر   - 

. باشن دیهمه ي سهام دارا با   - 

ستي؟یمن ربطي نداره؛ مگه تو سهام دار اصلي ن به  - 

. ايیصورت مي توني ن هیفقط در   درصد سهام به نام توئه؛ ??ولي  اي؛ یهم دلم نمي خواد تو ب نم  - 

صورتي؟ چه  - 

 - سهامت رو به نام من کني .
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 برگشتم سمتش نگاهش کردم.

کردي من هالوام؟ فکر  - 

 - من اصالً درباره ي تو فکر نمي کنم!

 - چرا؟ خواهش مي کنم بهم فکر کن!

. د شم هاش گرد شده بوحاال اون بود که چ  

دي؟ی. فهمفتهیودشسهامم رو به نام تو نمي کنم جناب خ  من  - 

. ايیب دیپس با  - 

. امینم ي یمن جا  - 

. تمام ضرر شرکت رو بدي دی. خودت با ایباشه ن  - 

. دمیم  - 

دم؟یم گيیتو مگه مي دوني ضررش چقدره م آخه  - 

ًَ 

چقدره؟ مثالً  - 

. اردیلیچند م  - 

 - چي؟!

. شترهیب تیبیپول توجآخي چي شد؟ از    - 

م؟یتو که خودت شرکت داري؛ چرا ناراحتي ورشکست بش گي؟یتو چي م اصالً  - 

. معامله شرکت کردن نی شرکت من و اردالن هم تو ا  - 

 - نمي دونستم قاچاقچي ها هم تو کار ساخت وسازن.
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 پوزخندي زد.

عشق دونم چرا جواب که؟ البته نمي  ادتهیاز فرصت هاش استفاده کنه. خودت گفتي    دیبا آدم  - 

. ي دادي سابقت رو اون جور  

. بود حی محمد فرصت نبود، زنگ تفر  - 

. نگه داشت ابونیخاص بود. سرش رو برگروند و کنار خ  ز ی چ هیبهم نگاه کرد. چشم هاش توش   

. گرفتم. خودت مي دوني. همون دو راه رو داري تیبراي فردا بل  - 

. کردي خودیدش هم بي؟ بعگرفت تیاوال مگه من پاسپورت دارم که بل  - 

. شو؛ چون حوصله ندارم ادهیرو بلدم. بعدش هم پ اوالً من کارم  - 

رفتم. سوار تاکسي شدم و ابونیي خ گه یشدم و در رو محکم بستم. سمت د  ادهیحرف پ بدون  

. رو گرفته بودم  ممیشماره ي عمورضا رو گرفتم. تصم  

کنم؟کار چي   دیرو گرفتم. با ممیسالم عمورضا. من تصم الو؟  - 

*** 

راهن یمانتو و دوتا پ هیخاصي براي خودم برنداشته بودم. فقط دوتا بلوز و دوتا شلوار و   ز یچ  

. ساکم رو بستم پیساده. نمي دونستم اونجا قراره چه جوري باشه. ز  

بگم. قرار بود اون هم باهامون نایبه س دم یگفته ي عمورضا قرار شده بود که من هرچي که د  طبق  

. البتهاد یب تیبراي مأمور وونهیهمه آدم، اون د نیاز ا   دیفهمه. حاال باته جوري که کسي نلبا اد،یب  

گوشي که بهم داده بودن قرار بود بهش  قیباهاش برخورد داشته باشم؛ فقط از طر ادی نبود ز قرار   

. اي باشه   گهی خبر بدم چي شده؛ پس برام فرقي نمي کرد که کسِ د  

. بود  يیرا یتو پذ  اوشی. سرونیمدم ب. از اتاق اورو سرم کردم میشال سرمه ا   
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ري؟یم داري  - 

 - آره.

دي؟یهنوز من رو نبخش هلنا  - 

خودم اد یاخمي روي صورت هستي ب ن یکوچک تر  نمی. مواظب خواهرم باش؛ ولي اگه ببچرا  - 

 حسابت رو مي رسم .

 لبخندي زد.

 - عاشقتم هلنا!

 - عاشق عمه ت باش پسرجون !

. ستم رو گرفت اومد جلو و د اوشیس  

. برم به هستي خبر بدم دي؛ ینوکرتم! ممنون که من رو بخش ليیخ  - 

! چارهیب لیبرو ذل  - 

. با سرعت سمت پله ها رفت  اوشیس  

بود. سمتش رفتم. بدون  ستادهیزدم. برگشتم سمت در؛ عطا با چهره ي عصباني جلوي در ا لبخندي  

! رفت. خدا شفاش بده اطیحرف زدن باهام برگشت سمت ح  

د یداشت با عطا حرف مي زد. عطا تا من رو د  اطیخداحافظي کردم. عسل تو ح  هیو بق رخانمیمن از  

. رفت سوار شد. طرف عسل رفتم  نیسمت ماش  

 - خداحافظ.

. رفتم؛ ولي دوباره سمت عسل برگشتم  نیعسل آروم خداحافظي کرد. سمت در ماش  

زتیمرد باشه پاي همه چ رهیبگ د ای د یرو نده. اول با اد یپسر بابک ز  ن یخودت باش! به ا مواظب  - 
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. تا من راضي بشم باهاش ازدواج کني  سهیوا  

 چشم هاي عسل درشت شده بود.

! رو داره  اقتتیثابت کنه ل دیبا  - 

د و من حرکت کرد. تمام راه عطا ساکت بو  نیشدم. ماش ن یرفتم و سوار ماش نیسمت ماش دوباره  

 هم حرفي نمي زدم .

. زنگ خورد. هستي بود میگوش  

 - سالم عشقم.

. بهم نگاه کرد و دوباره سرش رو برگردوند  هیعطا چند ثان  

. دوستت دارم لي یگفت که تو راضي شدي؛ خ اوشیهلنا ممنونم! س  - 

. زمی منم دوستت دارم عز   - 

 - مواظب خودت باش!

. طور نیتو هم هم زمیباشه عز   - 

 گوشي رو قطع کردم .

! کم بگذره بعد دل تنگ مي شدي  هیمي ذاشتي   - 

مي کني؟ تادحس  - 

 برگشت طرفم. چشم هاش قرمز بود .

ي پولداري که همه براي پولت نقشه مي کشن؛ وگرنه وهیب ه یحسادت کنم؟ تو  دیچي تو با  به  - 

دوروبرت نیمردهاي اطرافت فقط براي هم هیو بق اوشیبراي کسي ارزشي نداري. س خودت  

. تو فاز توهم دیعاشقتم، مي ر  گهیالکي بهتون م کي یتا  د؛ ینیمي چرخن. شما زن*ا دهن ب   
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. حرف مي زنم   اوشیفکر مي کرد دارم با س  

. . خوبه، موفق باشيادهیتجربه ت ز  - 

. حرفي نزد  گه یبا حرص برگشت و د   

*** 

. و پدرش هم بودن  ایتو فرودگاه اردالن و بهار و آر   

. دیاومد طرفش و مثل آدامس بهش چسب دیور عطا رو د بهار تا از د  

 - سالم عشقم.

بود و تکون نخورد. به من سرسري سالم کرد و من هم فقط سرم رو  ستادهیمثل مجسمه ا عطا  

دادم. نمي دونم چرا ازش بدم مي اومد. رفتم جلوتر. اردالن بهم نگاهي کرد. بازم تو نگاهش  تکون  

. هیبود که نمي دونستم چ زیچ هی  

ه یاومد؛ ازش خوشم نمي  هم سالم کردم.  ایکردم. اون هم سرش رو تکون داد. به پدر آر  سالم  

ش مثل مدل ها شده رهیسبز ت راهنی. با اون پکمیاومد نزد  ایبود. حس بدي بهش داشتم. آر جوري  

 بود. تو دلم بازم لعنتش کردم .

 - سالم خانم.

 بي تفاوت بهش سالم کردم .

د؟یر ی نمي گ لیتحو  - 

. هم نبودن حرف مي زدن. بهار و عطا  ا یکردم؛ اردالن و پدر آر هینگاهي به بق  

 - ازم دور بمون.

. داري که من رو سمتت مي کشونه زيیچ هی. شهینم  - 
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ا ی. آرمی شد ما یکم بعد سوار هواپ  هینگاهش کردم. چقدر پررو بود. بهش پشت کردم.  تیعصبان با  

. اومد کنار من نشست عیسر   

نجاست؟یا  جاتون  - 

 - هر جا تو باشي جاي من همون جاست.

. بزنم اون دندون هاي خوشگلش تو دهنش خرد بشه  گهیم  نهطویاز کنارش بلند شدم. ش  

زم؟یعز  کجا  - 

. ساکت بودم  هیتارت باش! تا االن هم به خاطر بقبهت گفتم مراقب رف  - 

اومده؟  شی: مشکلي پعطا  

 به عطا که کنارم بود نگاه کردم.

! الله جون تنهان  دییخودم مي تونم مشکلم رو حل کنم. شما بفرما  ر ینه خ  - 

ه؟ یه ک: اللعطا  

وقت نگران نشه! نکنه اون الدنه تو  هیگفتم   ن یدیمثل الله و الدن بهم چسب ستی. نگهید بهار  - 

 الله؟

. خنده. عطا عصبي نگاهم کرد. سرش رو آورد سمت گوشم  ریزد ز  ایآر  

حسادت مي کني؟ داري  - 

 من هم سرم رو سمت گوشش بردم .

. بهتره دهیاون آدامسي که بهت چسبز  ا طشی که شرا نيینگاه کني مي ب میاگه به بغ*ل دست  - 

. شده بود. مهماندار رو صدا کردم  رهیاش گرد شده بود. به چشم هام خازش فاصله گرفتم. چشم ه  

د؟یجاي من رو عوض کن شهیم  - 
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. رفت سرجاش نشست تیعطا هنوز بهم نگاه مي کرد. بعد برگشت و با عصبان  

اومده خانم؟ شیپ مشکلي  - 

. نمیخانم بش هی شیي خوام پنه. فقط اگه ممکنه م  - 

. می ولي جاي خالي ندار د؛ یببخش  - 

مشکلي داره که  قهیدختره ي عت نینگاه کرد و چشم هاش برق زد. حتماً با خودش گفته ا ایآر به  

. مي گذره زيی چ نیداره از همچ  

نم؟یرو بب تتونیبل شهیها چک کنم. آقا م تیبل دیبذار  - 

. ش گرفترو سمت تیچشمکي بهش زد و بل ایآر  

 دختر لبخندي زد .

. هیجا جاي اردالن شاه نی ا ست؛ین نجایآقا جاي شما ا  - 

. مشکلي نداره فقط داره ناز مي کنه شونمی. ا زمی جا راحتم عز  نیولي من هم  - 

! لعنتي  ايیآر  

. د ینیسر جاي خودتون بش دیمهماندار: آقا شما با   

. رده بودم . هول شده بودم. عجب غلطي کنمیاردالن بش  شینمي خواستم پ  

. دیرو عوض کنراحته جاي من  نجا یآقا ا  ن یخانم اگه ا نیبب  - 

 دختر پوزخندي زد. مطمئنم داشت فحشم مي داد .

 - تو قسمت عادي چندتا جاي خالي هست.

 - من مشکلي ندارم.

. دییباشه بفرما  - 



 

 
 

442 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. برداشتم و دنبال مهماندار رفتم  عیساکم رو سر   

. طا و اردالن رد شدمفکر نمي کرد من برم. از کنار ع ایآر  

. زخندي به چشم هاي متعجب عطا زدم بهار سرش روي شونه ي عطا بود. پو  

: کجا؟اردالن  

. اون سمت رمیم  - 

. حرفي نزدم و رفتم  گهید  

*** 

. بدم مي اومد. حالت تهوع مي گرفتم  مایاز هواپ  

و افت فشار  ودب دهیحالم بد شده بود. رنگم پر  ما یاصفهان، تو هواپ م یکه رفته بود  شیسال پ چند  

 داشتم.

. شدم  ادهیپ ما یداشتم. چند بار پلک زدم و از هواپ  جهیولي هنوز سرگ م؛ یدیباالخره رس  

*** 

هیو بق می بود  نیماش هی حالم به هم بخوره. من و عطا و بهار با  دمیهتل حرفي نمي زدم. مي ترس تا  

. ن یماش هیهم با   

! جهنم که ناراحته اخم کرده بود؛ انگار بهش برخورده بود. به  ایآر  

. اتاق جدا رزرو شده بود ه یتو هتل براي هرکدوم   

. قرص برداشتم خوردم و چشم هام رو بستم هی . دمیرفتم تو اتاقم و روي تخت دراز کش عیسر   

*** 

م؛ نَُُه بود. چقدربود. به ساعت نگاه کرد ک یزنگ تلفن اتاق چشم هام رو باز کردم. هوا تار با  
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. برداشتمبودم. گوشي رو  دهیخواب  

 - بله؟

. م یشام بخور میمي خوا ن؛ ییپا  ا یب گهیساعت د  میعطا: تا ن  

. اي بود  وونهی گوشي رو قطع کرد. عجب د  

تنم نی مشکي با شلوار ج شرت یت هیجام بلند شدم و رفتم حموم. بعدم موهام رو خشک کردم.   از  

. ستوران رفتم رژ صورتي چرک زدم و سمت ر هیو   دمیخط چشم کش  هیکردم. موهام رو بستم.    

بود کنار  ه یبه بلوز شب شتر یبنفش کوتاهش که ب راهن یبهار بود که با اون پ دمینفري که د نیاول  

بلوز سرمه اي با شلوار کتون هینشسته بود و طبق معمول بهش وصل شده بود. عطا هم  عطا  

. چشم ازشون برداشتم   يیبود. با صدا مشکي تنش  

نه؟ انی: به هم مایآر  

. خوشگل تر از قبل شده بود   ن یو شلوار ج دیرفتم. با اون بلوز سف ای ه آرچشم غره اي ب  

 - نظري ندارم.

. ادیت خوشت ب ندهیاز عروس آ دیچرا؟ باالخره تو زن باباشي با   - 

 ابروهام رفت باال .

 - نمي دونستم قراره عروس دار بشم.

. بود  سادهیلبخندي زد. اومد جلوتر درست روبه روم وا  

. ارسالن پدر عطا نبوده گنیمي دونستي؟ م  - 

. نگاه کردم ا یکه از حرفش درشت شده بود به آر يیبا چشم ها   

 - کي گفته؟!
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تا دمیدوتا عروسي با هم باشه؟ البته من دارم افتخار م ه یبماند! اون رو ولش کن. نظرت چ حاال  - 

. باشم؛ وگرنه خودت مي دوني که چقدر آدم دنبال منندامادت   

. از دستش عصبي بودم  مایه خاطر ماجراي هواپمي رفت. هنوز ب داشت رو اعصابم گهید  

که دهن گشادت رو ببندي؟  هیچ نظرت  - 

. رفتم  هیچشم هاش گرد شد. بدون توجه بهش سمت بق  

ن یوقت از ا چیرو باور مي کردم؟ چرا ارسالن ه ایحرف آر  دیبا عنيیچشمش سمت ما بود؛  عطا  

مي دادم  تیبه حرف هاش اهم دیمق بود! نبادروغگوي اح هی  ا یحرفي نزده بود؟ آر  موضوع . 

. دم یرس زشونیم کینزد  

مثل تمساحي که به طعمه ش نگاه مي کنه بهم نگاه مي کرد. کالًًَ ا یهمه سالم کردم. پدر آر  به  

 خانوادگي عوضي بودن .

. ارش دادنغذا سف  

ي امضاي شرکتشون برا لی. وکدیبراي امضاي قرارداد ساعت هشت حاضر باش دی: فردا بااردالن  

. نجا یا اد یقرارداد داد م  

حس بدي بهم مي داد. بهار داشت تو گوش عطا حرف  ه یرو بلند کردم. باز هم حالت نگاهش  سرم  

مجسمه بود. نمي دونم شهیل همبود. عطا هم مث دهیزد؛ در حالي که هنوز مثل آدامس بهش چسب مي  

لي یاخم کرده بود؛ فکر کنم خ ای آر نمي داد خوشحال بودم. تیعطا بهش اهم نکه یته قلبم از ا چرا  

 حرفم بهش برخورده بود. از جام بلند شدم .

. ر یشب به خ  - 

رو درآوردم و شماره ي  میندادم و سمت اتاقم رفتم. گوش تیبهم نگاه کرد. بهش اهم هیچند ثان عطا  
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. رو گرفتم  نایس  

 - الو.

 - بله؟

. م یفردا ساعت هشت قرار دار  - 

 - باشه.

کورش  د یجوري رفتار مي کنه. با ن یاحمق! فکر کرده من سربازشم ا که یمرترو قطع کرد.  گوشي  

 مي کردم تا آدم بشه .

. ؛ خوابم نمي اومد. ساعت دوازده بوددمیروي تخت دراز کش  

. از تو راهرو صدا مي اومد. راهرو رو دور زدم. عطا رو رونیجام بلند شدم. از اتاق اومدم ب از  

دستش بهار رو گرفته بود ه یبود. انگار تعادل نداشت. عطا با  نزویدرحالي که بهار بهش آو  دمید  

. ش کارت اتاق رو درآورد. در رو باز کرد و داخل رفتن  گه یو با دست د  

لحظه حس بدي بهم دست داد؛ انگار ته  هی زدم. سمت محوطه ي هتل رفتم. نمي دونم چرا  پوزخندي  

. بود که آزارم مي داد  زي یچ  هیقلبم   

. ها نشستم. هوا خوب بود. دلم هواي خونه مون رو کرده بود  مکتیاز ن کيیروي   

. خانم دیببخش  - 

بود. جا خوردم. بلند شدم ستادهیبه پشتم نگاه کردم. مردي قدبلند با لباس عربي پشتم ا برگشتم  

. ستادم یا  

د؟یهست رانيی ا شما  - 

. حرف مي زد  رانيیلهجه عربي داشت؛ ولي خوب ا  
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 - بله.

. هستم اسر یمن   - 

. تعجب نگاهش کردم  اب  

نم؟یبش نجایا شهیم  - 

 - نه.

 مرد ابروهاش رو باال برد .

. میرانی خوشگلن. من عاشق زن هاي ا رانيی البته زن هاي ا د؛ یچشم هاي قشنگي دار   - 

! ترش نکني ي؟یکم اشتها  - 

 - بله؟!

. بود. اخمي بهش کردم  دهیانگار منظورم رو نفهم  

. مي کردم فیتون تعرحرف بدي نزدم؛ داشتم از د؟یناراحت شد  - 

! دی. مزاحم نشدیکن  ف یازم تعر ادیخوشم نم  - 

... بذارم؛ اگه شما ارتونیمن مي تونم همه چي در اخت  - 

 - دهنت رو ببند!

کم تنها باشم. داشت هیهاش گرد شد. از جام بلند شدم و به سمت البي رفتم. مي خواستم مثالً  چشم  

 دنبالم مي اومد .

! خانم  د؛ یخانم صبر کن  - 

. دست هام رو مشت کردم. برگشتم طرفش عرب رو بزنم.  ه یتندتر رفتم. فقط مونده بود   

مسئول هتل رو خبر کنم؟ ایپي کارت   ريیم  - 
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. . من هم به راهم ادامه دادم ستادیمرد سرجاش ا  

. . سرم رو بلند کردم کيی محکم خوردم به   

اومده؟ شیپ مشکلي  - 

. کردم توش نبود نگاه   چيی که ه شیخیبه چشم هاي    

سي؟یپل  - 

کرد. از کنارش رد شدم که بازوم رو گرفت. از پشت، سرش رو به گوشم   ر ییکم تغ  هیهاش   چشم  

. لحظه تندتر از حالت عادي زد  ه یکرد. قلبم  کینزد  

. فقط مي دونيستیي بدي ن نهیمرد عرب پولدار گز ه یهم از کارهات دست نمي کشي؟ البته  نجا یا  - 

. ستن یقانع ن کيی ي دارن؛ به خوبي  ونهیعرب ها با زن ها م  

کم خودش رو هی شدم.  رهی. بهش خرونیب دمیرو مخم مي رفت. بازوم رو از تو دستش کش داشت  

. دیعقب کش  

. فهیکث فیعرب نداره. آدم کث ر یقانعي؟ مرد، مرده! عرب و غ کي یتو چي؟ به   - 

. دمشیمي دونم با بهار د دندون هاش رو روي هم فشار داد. نمي دونم چرا دلم مي خواست بفهمه من  

! جوري باهام حرف بزني نی تحمل مي کنم ا گهیزدنت باش؛ فکر نکن د مواظب حرف  - 

. راستي بهارچيیبراي من نسخه بپ نکهیتحمل نکن! بهتري بري تو اتاقت به جاي ا خب  - 

. نترسه  يیوقت از تنها  هیخورده بود. برو باال   ادي یچطوره؟ فکر کنم ز   

. خاک دمیاتاقم. روي تخت دراز کش رفتم تو عیهتل و سر ا سرعت رفتم تو هاش درشت شد. ب چشم  

براش مهمي. چرا  لي یزبونت رو نگه داري؟ االن فکر مي کنه خ قهیدق   هیسرت هلنا! نمي توني   تو  

 به روش آوردم؟ به من چه که داره چه غلطي مي کنه؟ بچگانه حرف زده بودم .
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. تم از دست خودم عصبي بودم. چشم هام رو بس  

*** 

بلوز مشکي با  هیطرفه آوردم رو شونه ام و   هیهفت بود. دوش گرفتم و موهام رو بافتم.   ساعت  

. دم یپوش ن یشلوار ج  

ه ی شی کیکه  راهن یهمراهم نبود؛ جز همون دوتا پ گهی رسمي نبود؛ ولي لباس د ادیدونم ز مي  

شدم مونی نگاه کردم. پش نهیبود. به خودم دوباره تو آ دیسف زیالي رهفت سرمه اي با گ قهی  راهنیپ  

رو هم می. به نظرم بهتر بود. کفش مشکي عروسکدمیرو پوش راهنی لباس هام رو درآوردم و پ و  

. کردم. رژ قهوه اي کم رنگي زدم  شمیکم آرا  هی. دمیپوش  

. رون ی. از اتاق اومدم بکیخوب بود؛ ساده و ش  

. . دکمه ي آسانسور رو زدم سمت آسانسور رفتم  

اومد. نگاهي از سرتاپام کرد و لبخندي زد. سرم رو رونیهم از اتاقش ب ای موقع آر همون  

 چرخوندم .

گرفتي؟  افهیخانم، بازم کاري کردم برام ق سالم  - 

. بهش چي گفتم  شبیرفته بود د  ادشیانگار   

 - سالم.

ن؟یهم  - 

خواي برات گوسفند بکشم؟ مي  - 

سوار شدم و اون هم سوار شد. درزد. آسانسور همون موقع تو طبقه ي ما نگه داشت.  لبخندي  

ي آخر که در داشت بسته مي شد عطا دستش رو جلوي در گذاشت و اومد تو آسانسور. نفس لحظه  
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م هم نکرد و من همتنها باشم. عطا حتي سال ا ی. نمي دونم چرا نمي خواستم با آردمیکش راحتي  

. نگفتم زيیچ  

د؟ ی: با هم قهر ایآر  

 عطا پوزخندي زد .

. میستیصبح پرچونه ن ط مثل تو سرعطا: نه. فق  

 - فکر نمي کنم سالم کردن پرچونگي باشه .

مي خواي بگي اون همه کلمه که گفتي فقط سالم بود؟ نکنه زبونمون عوض شده من خبر  عنيی  - 

 ندارم؟ 

بود لبخند زدم که از نگاه عطا دور نموند. حس کردم چشم هاش برقي زد نییطور که پا  نیهم سرم . 

. میدوارد البي ش  

. تو البي بودن  ایساکت بود. اردالن و پدر آر ایآر  

بودم؟ زار یقدر ب ن یآدم ا نینگاهي بهم کرد. چرا از ا  ا یسالم کردم. پدر آر میرفت زشونیم سر   

کم بعد مردي با کت و شلوار   هیهتل.  اد یشرکت براي امضا ب لی. قرار بود وکمیرو خورد  صبحانه  

لحظه چشمم به عطا افتاد که بهم اخم کرده  هین اومد. وکراوات وارد البي شد و سمتمو مشکي  

لحظه برگشتم سمتش چشمش به هینگاه مي کنه.  ایداره به پدر آر  دمی . رد نگاش رو گرفتم که دبود  

دامنم رو مرتب کردم. لعنت به من! چرا وقتي عیکردم؛ سر بود. به خودم و دامنم نگاهي  من  

ه یبا مرد تازه وارد حرف مي زد. مرد به عربي  داشت . عطادمیدامن پوش نمیتونم درست بش نمي  

سري برگه درآورد به هرکدوممون داد  هیخوب نبود.   می. اصالً عربدمیگفت که من نفهم ي یزهایچ . 

داشتن امضا مي کردن. همه برگه ها رو سمت مرد هیکردم. بقبود. نگاهي بهشون  سي یزبان انگل به  
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 گرفتن جز من. مرد منتظر بود.

رو که  زيی برگه ها رو بخونم بعد امضا مي کنم. نمي تونستم چ نیا دی بهش گفتم من با سيیلانگ به  

تیکدومشون اعتماد نداشتم. اردالن با عصبان چیامضا کنم؛ مخصوصاًًَ که به ه هیدونستم چ نمي  

 نگاهم مي کرد و عطا هم مبهوت بود .

ه؟ یشدي؟ امضا کن. مگه مسخره باز وونهی : داردالن  

. ند شدماز جام بل  

! امضا نمي کنم   هیکه نمي دونم چ زيیچ  - 

. از جاشون بلند شدن تیبا عصبان ای اردالن و خسرو پدر آر  

 خسرو: امضاش کن دخترجون!

 صداش بلندتر از حد معمول بود.

 - من حرفم رو زدم.

. ي البي رفتم  گهیسمت د  

 اردالن: عطا برو بهش حالي کن برگه ها رو امضا کنه .

. منیعطا: صبر کن بب  

. . نمي خواستم فکر کنه دارم فرار مي کنم. برگشتم سمتش ستادمیسرجام ا  

ه؟یمسخره بازي ها چ نیا  - 

من رو هم وارد بازي هاي دیمي خوا  دی امضا نمي کنم؛ شا  هیتو مسخره ست! من تا ندونم چ براي  - 

. د یکن فتونیکث  

شدي؟ داري گند وونهید  هیقرارداد مي دونست. بازي چ ن یهمه چي رو درباره ي ا ارسالن  - 
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 مي زني به همه چي !

ًَ 

کسم اعتماد چیار شرکتم. به هدرست باهام حرف بزن! بعدشم ارسالن مُرده، حاال من سهام د اوالً  - 

! وونهیندارم؛ مخصوصاً به توي د   

. امضا کن  ایبا زبون خوش ب  - 

 پوزخندي زدم .

که نرفته؟ ادت یاز زبون ناخوشت هم نمي ترسم  من  - 

. گوشم  کیزد. سرش رو آورد نزد   وم رو چنگ دفعه باز هی  

! بهت رو دادم اد یچي؟ ز عنيیآره؟ تا بفهمي ترس  نيیرو بب تمیمي خواي واقع  - 

. ولي بازم همون ضربان لعنتي سراغم اومده بود دم؛ یترس هیاز تن صداش براي چند ثان  

چرا اصرار مي کني امضاش کنم؟ ستیبه کفشت ن گيی کن! اگه ر ولم  - 

. نگ صورتش عادي تر شده بود ول کرد. ربازوم رو   

ممکنه به خاطر کار تو معامله رو فسخ میباهاشون قرارداد مي بند م یاون شرکتي که دار سیرئ  - 

م؟ی. مي دوني چقدر ضرر مي کنکنه  

امضا ه یکه نمي دونم چ زيی. نمي تونم چدمیم حیخودم باهاش حرف مي زنم و براش توض من  - 

 کنم.

. کنضا ام  ایالزم نکرده. ب  - 

. لبخندي زدن هیرفتم. اردالن و بق لیسمت وک  

. حرف بزنم  ستونیگفتم مي خوام با رئ سيیبه انگل  
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حتماًًَ فکر کرده بود مي خوام به حرفش گوش  نم؛یي عطا رو بب افهی جا خورد. نمي خواستم ق مرد  

 بدم .

 لبخند اردالن و خسرو رو صورتشون خشک شد.

گفت. بعد گوشي رو يیزا ی چ هیت به عربي ماره اي رو گرفرو درآورد و ش شیگوش دیبا ترد  مرد  

. گرفت سمتم   

. فاصله گرفتم   هیو از بق دمیکش قيیگوشي رو ازش گرفتم. نفس عم  

 - سالم. من هلنا سازگار هستم؛ همسر مرحوم ارسالن شاهي.

 مرد پشت خط به فارسي گفت:

. دییسالم خانم بفرما  - 

تونم فارسي حرف بزنم؟ مي  - 

. شمیوجه مبله من مت  - 

من شب دیمطالعه اش کنم. اگه اجازه بد دینمي دونم و با زيیقرارداد چ  نیمن درباره ي ا  راستش  - 

 بهتون خبر بدم.

. بودن انیآقاي شاهي قبل از مرگشون در جر شه؛ یولي خانم نم  - 

کار رو ن یهم دیولي من نمي تونم امضا کنم. فکر کنم اگه خودتون هم جاي من بود د؛ یببخش  - 

د؟یه امضا کنرو بدون مطالع زيی چ دی. شما خودتون حاضر دیکرد يم  

. نمي اومد؛ انگار داشت فکر مي کرد  ي یاز پشت تلفن صدا  

درخواست خانم محترمي مثل شما رو رد کرد. فقط تا ساعت دو؛ چون نمي تونم شهیبگم. نم چي  - 

. نگه دارم  شتر یسهام دارا رو ب  
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. دیاد. ممنونم که فرصت دستیباشه مشکلي ن  - 

 - خواهش مي کنم خانم.

 - خداحافظ.

. میبه وکل دی خداحافظ. لطفاً گوشي رو بد  - 

. و گوشي رو سمتش گرفتم  لیدوباره برگشتم سمت وک  

کم حرف زد و بعد هیگوشي رو گرفت.   لینگاهم مي کردن. عطا عصبي بهم نگاه مي کرد. وک همه  

 قطع کرد .

 بهشون گفت تا ساعت دو بهمون مهلت دادن .

. ترجمه ش مي کردم  عیسر  د یبا سرعت سمت اتاقم رفتم. با هیون توجه به بقهم بد نم  

*** 

بود. چشم هام خسته شده بود. ظاهراًًَ قرارداد مشکلي نداشت؛ ولي باز هم من مشکوک  کی ساعت  

داشت؛ اديی درسته سود ز ست؟یمعامله اي بکنه که توش خالف ن نیهمچ ه ی دی. چرا اردالن با بودم  

عادي بود؟ سرم درد گرفته بود. دست هام رو تو موهام فرو کردم اديیزمه چي چرا ه ولي . 

نمي فهمم؟ چه خبره؟ زي یکمکم کن. چرا چ ارسالن  

رو درآوردم و میبه چشمم خورد که مشکوک بود. گوش زيیچ  هی به متن نگاه کردم.  دوباره  

. رو گرفتم  نایشماره ي س  

 - بله؟

. هیال کازان مس  هیمي خوام بدونم شرکت سا   - 

چي؟ براي  - 
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. بدم زود جواب بده حیوقت ندارم توض  - 

. زنگ مي زنم گهید قهیچند دق  - 

. زنگ خورد. برداشتم   میتو اتاق راه مي رفتم. گوش  

. هیخود شرکت به نام عطا شاه  - 

 سکوت کرده بودم .

شده؟ زيی کردي؟ چ تعجب  - 

 - نه مي خواستم مطمئن بشم.

؟ل کرديمي دونستي براي چي سوا  اگه  - 

 - براي کنجکاوي.

هاي ي یتمرکز کني؛ نه به دارا تیبه جاي کنجکاوي سرت به کارت باشه و روي مأمور بهتره  - 

 عطا شاهي .

 گوشي رو قطع کرد. مردک عقده اي!

بود؟ چرا اسم خود عطا تو قرارداد نبود؟ رعاملشی مد گهی نفر د هی شرکت مال عطا بود چرا   اگه  

چرا نمي خواست بدونن شرکترسالن فقط امضا کرده بود؟  به عنوان سهام دار شرکت ا چرا  

سازان مال اون بوده؟ هیسا  

ببره. به هرحال قرارداد مشکلي نداشت و فقط  شتريیمي خواسته سود ب دی. شا دیداشت مي ترک سرم  

. ساعت دو بودنییري بود. قرارداد رو امضا کردم و رفتم پاجو ه یوسط   نی کاري عطا ا پنهان . 

بود و فقط عطا کنارش بود. رفتم جلو و دوباره بهش سالم کردم. برگه روو البي هنوز ت لیوک  

 سمتش گرفتم.
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. دیجهاني تشکر کن  ن یاز طرف من از آقاي مارت  - 

ظه ي آخر عطا خودش روتشکر کرد و رفت. سمت اتاقم رفتم. سوار آسانسور شدم. در لح لیوک  

 انداخت تو آسانسور .

داد؟وقت رو  ن یبهش گفتي بهت ا  چي  - 

. دمیبود که من نمي فهم زي یچ ه ینگاهش کردم. تو صورتش   

. تر  کیاومد نزد  

بهش گفتي؟ چي  - 

 خود رو نباختم .

بهت بگم؟ دیبا چرا  - 

 - چون مجبوري!

 پوزخندي زدم .

! چي اون وقت مجبورم مي کنه؟اجبار  - 

 - من.

ه حس کردمد کبو کی قدر نزد ن یي آسانسور. صورتش ا  وارهی به د  دمیتر. چسب کینزد اومد  

 نمي تونم خوب نفس بکشم.

درازتر مي کني؟ متیدوني داري پات رو از گل مي  - 

شهینگاهش مي کردم. سرش رو آورد کنار گوشم. بازم همون ضربان لعنتي! قلبم مثل هم  فقط  

 نبود .

! که خوب دلبري مي کردي نیمارت ارویزبونت رو موش خورده؟ براي اون   - 
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. شد  رهی م درشت شده بود. بهم خسرش رو برد عقب. چشم ها   

! برات متأسفم ليیخ  - 

. انگار تازه بهم هوا رونیموقع در آسانسور باز شد. هلش دادم عقب و از آسانسور اومدم ب همون  

. بود. سمت اتاقم رفتم. صورتم قرمز شده بود و حس خفگي داشتم  دهیرس  

 - لعنت بهت عطا شاهي!

و  ن یی. رفتم پارونیم شده بود. از اتاقم اومدم ب بود که گشنه . ساعت د ه ومدمین رونیشب از اتاق ب تا  

پاسپورتم دی بودن نبود. با نجایبراي ا ليیدل گه یکم غذا گرفتم. دوست داشتم برگردم. د   هیخودم   براي  

مي گرفتم و برمي گشتم. تو فکر رفته بود که صداي خنده اي توجهم رو جلب کرد. برگشتم رو . 

و نداشتم؛ اومد سمتم. حوصله اش ر دی. من رو د دیمي خند گهیدختر د ه یبود که داشت با  بهار  

 دختره ي افاده اي !

ي؟ینجا یهلنا؟ تو هم ا  اَِِ  - 

 - با اجازه تون.

زنقشيیبود. به دختر الغر و ر  ومدهیهاش رو چرخوند. انگار از لحن حرف زدنم خوشش ن چشم  

 که کنارش بود نگاه کردم .

. هیبهار: دوستم هد  

. ردم و باهاش دست دادم رو به دوستش معرفي کنه. دستم رو طرفش دراز ک  ور بود منانگار مجب  

 - سالم منم هلنام.

. بود. لبخندي بهش زدم  غویج غیقدر ج  نی آروم بود. برعکس بهار که ا ليیسالمي کرد. به نظر خ  

دعوتمون کرده. براي امضاي قرارداد جشن  ه، یبرادر هد ن،ی : راستي فردا شب آقا مارتبهار  
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. مون به هم بخوره  قهیالبته فکر نکنم سل  اي؟یتو نم میلباس بخر  میبر میگرفته. مي خوا   

. ن ییپا ارمیبگه بزنم فکش رو ب طونهیش  

. . من فردا برمي گردمدیشما بر  زم،ینه عز   - 

! شنیوا! چرا؟ زشته ناراحت م  - 

. ت مي کرد احمق داشت من رو به زور دعو نی بود حرفي نمي زد؛ بعد ا نجایخود خواهره ا   

! جوري راحت ترم نیا  - 

. م یخوشحال مي ش دیار یب ف یشر: خانم تهیهد  

. زمیممنون عز   - 

. دیباشه اصرار نمي کنم؛ هرجور دوست دار  - 

. خداحافظي کردن و رفتن  هیبهار و هد  

. رفتم  رشیجور مهموني ها خوشم مي اومد که بلند شم برم. سمت پذ ن یاز ا  ليیخ  

کجا برم؟ دیبا  رمی بگ تیدا بلمن اگه بخوام براي فر  دیببخش  - 

. مي داد  حیدختر داشت حرف مي زد و برام توض  

. ريینم ي یعطا: شما جا  

. چرا مثل جن همه جا ظاهر مي شد؟ برگشتم  

ره؟یمي خواد جلوم رو بگ کي  - 

 پوزخندي زد.

. بذارن بري يیخودت مي دوني. بعدم فکر نکنم بدون پاسبورت جا   - 

چه مرگته؟ گه یامضا کردم؛ د  کوفتي رو هم کهدم! اون قرارداد من مي خوام برگر  وونهید نیبب  - 
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. هر کاري کردم دیدفعه عصباني شد. مچ دستم رو گرفت و من رو سمت محوطه ي هتل کش هی  

 دستم رو ول نمي کرد .

گفت. من هم همچنان با دستم که تو دست عطا  زي یاز نگهبان ها اومد سمتمون و به عربي چ  کيی  

. رفتم بود کلنجار مي    

. و اون هم لبخندي زد و رفت  عطا داشت جوابش رو مي داد   

که کسي نبود  ي یجا هیو   دیمعلوم نبود چي بهش گفته بود. دوباره من رو سمت محوطه کش عوضي  

. هلم داد جلو  میدیرس  

پس مثل آدم فردا نتت؛ یبب دیداده با  ر یگ  نیمارت اروی  ن یاحمق! نمي دونم چي کار کردي که ا نیبب  - 

پروژه رو  نیرو گم مي کني! نمي خوام به خاطر تو ا  اون جشن لعنتي و پس فردا گورته ب ايیم  

 ازدست بدم.

 - به من ربطي نداره اون چي مي خواد؛ من فردا برمي گردم.

. فکر االن رو مي کردي دیاون موقع که داشتي براش عش*وه مي اومدي با  - 

. امیجا نم چ یتم؛ ولي من فردا هش چي گفبدم به حیبهت توض ستی رواني! الزم ن ماریخفه شو ب  - 

نیخوب قرارداد رو مطالعه نکردي. مارت نکهیضرر پروژه رو بدي! مثل ا دیپس خودت با باشه  - 

که مي تونه بعد چهل وهشت ساعت قرارداد رو به هم بزنه و تمام خسارت رو ازمون  هیکس تنها  

. ره یبگ  

بذاري؟ هی خواي به خاطر اون پروژه از من ما مي  - 

. لحظه ساکت شد  هی  

. ستيین زي یمن به خاطر پروژه هر کاري مي کنم؛ تو که چ  - 
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دفعه ي اول نبود که عطا باهام  نکهیشده بودم و نمي دونم چرا حرفش ناراحتم کرده بود. با ا عصبي  

. جوري حرف مي زد. نگاهش کردم. حالت نگاهش عوض شد نیا  

طور مي خواي؛ فقط چون نیتو ا  ا یره هم مي خو پروژه به  نکهیمهموني. نه به خاطر ا  امیم باشه  - 

ه ی دینمي خواد جواب محبتي رو که بهم کرد رو ندم. باالخره لطف کرده برام استثنا قائل شده با دلم  

 جوري جبران کنم !

حتماً انتظار داشت بازم مخالفت کنم. با حرص نگاهم کرد. روم رو برگردوندم و   .دیعطا پر  رنگ   

 برگشتم داخل هتل.

تو اتاقم. سرم درد مي کرد. دلم مي خواست عطا رو خفه کنم. حرفش برام گرون تموم شده رفتم  

نمیبب  نییمي رفتم پا  دیدو شب بود. قرص نداشتم بخورم، با کی . به ساعت نگاه کردم. نزد بود  

آبي  شرتی ت هینکردم. موهام رو زدم پشت گوشم و   داینه. دنبال کش موهام گشتم پ ای دارن   قرص  

. با دیو شلوار مشکي پام بود. االن که کسي نبود. زود مي رفتم مي اومدم، کسي من رو نمي د دگشا  

! ن ییواي کالسمون اومد پا گه یسکته مي کنه. حتما م نهیبب افهیق ن یا اخودم گفتم اگه بهار من رو ب  

. اد یو دکمه ي آسانسور رو زدم. حواسم به راهرو بود که کسي ن رونیاز اتاق اومدم ب  

ي آسانسور  وارهیآسانسور باز شد. چشم هام گرد شد. به چشم هاي بي روحش نگاه کردم. به د در  

. داده بود هیتک  

دفعه سمتم اومد. داشت مي افتاد که ناخودآگاه بازوش رو گرفتم. بوي ه یشت. تعادل ندا انگار  

 ال*کل مي داد .

 - عطا!

. شده بود رهیبهم خ  



 

 
 

460 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

بي جنبه؟ سيیخوردي که نمي توني روپات وا چقدر  - 

. بود ختهیموهاش تو صورتش ر  

. اي که روش رو غبار گرفته  شهیحرفي نزد. چشم هاش کدر بود؛ مثل ش  

کجاست؟ اتاقت  - 

. شده بود. کالفه شده بودم  رهی بازم حرفي نزد و فقط بهم خ  

اومد. سرش روي شونه ام بود و ضربان قلبم باال رفته بود. چقدر رونیکردم از آسانسور ب کمکش  

. جنبه شده بودم يب  

ه؟یي اتاقت چ شماره  - 

 بازم ساکت بود. کالفه شده بودم .

! گهی الل شدي؟ حرف بزن د  - 

- ???. 

. رم یکمکش کردم سمت اتاقش بره. فقط مي خواستم ازش فاصله بگ  

کجاست؟ کارتت  - 

 بازم فقط نگاه کرد .

گنده کلینتي! فقط هبزن. نکنه ال*کل زبونت رو از کار انداخته؟ نمي تونم نگهت دارم لع حرف  - 

 کرده!

تي کارت روبود. با بدبخ نیسنگ لي ی. نمي تونستم نگهش دارم خبشیسکوت. دست کردم تو ج  بازم  

. در باز شد و بردمش تو. انداختمش روي تخت و خودم هم نشستم روي تخت تا نفسم باال دمیکش  

. ادیب  
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شیکه مثل سر  شهیکجاست؟ هم. اون بهار ادیکوفت کني حالت جا ب  ارنیب زيی چ هی برات  گمیم  - 

. ستیداري ن اجیبهت وصل بود؛ وقتي بهش احت  

سمت خودش. پرت شدم کنارش و موهام  دیت و من رو کشجام بلند شدم که مچ دستم رو گرف از  

. تو صورتم ختیر  

وونه؟یچه غلطي مي کني د  داري  - 

 دستش رو آورد سمت صورتم و موهام رو کنار زد .

قدر حرف بزني؟ نی ر مي توني اغر مي زني! چه جو ليیخ  - 

. شناختم  عطا اون آدمي نبود که من مي ن یچشم هاش خ*مار بود. خشکم زده بود؛ انگار ا  

بهت فرجه داد؟ چطوري خامش کردي؟ چه وعده اي بهش دادي؟ نیکار کردي که مارت چي - 

چي؟ اونمو ر ا ی. آردیهاي مادرم رو ند  هی جوري خام کردي؟ ارسالن که گر  نیرو هم هم ارسالن  

نم نگه داشتي؟  تو  

 عصبي شدم، هلش دادم و از جام بلند شدم. دلم مي خواست خفه ش کنم .

که باهاشون چي کار دمی! بذار به وقتش جوابت رو مگيیمس*تي نمي فهمي چي داري م تو  - 

 کردم .

چشم هات گول زدي نه؟ نی رو با ا همه  - 

 چشم هام گرد شد.

. گيیبخواب؛ داري چرت م ر یبگ  - 

در و تنش زنداني شدم نیدر بود که ب رهیبهش زدم و سمت در رفتم. دستم روي دستگ پوزخندي . 

. شده بود. چشم هام درشت شده بود و شوکه شده بودم ر یبازوم توي دستش اس  



 

 
 

462 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. نمي تونست راه بره شیپ  قه یانگار نه انگار که چند دق  

خودش رو بهم رسوند بود؟ عیقدر سر  نیجوري ا  چه  

نه؟ووی ني دکار مي ک چي  - 

. نمي گفت چيیشده بود و ه رهیبهم خ  

... غیبرو اون ور عطا وگرنه ج  - 

 مهر سکوت همه چي رو خاموش کرد. قلبم تپش نداشت !

زده بود. من به ته دره سقوط کرده بودم خیبود انگار   رهیبود. دستي که روي دستگ ستادهیا زمان . 

. چرا همه چي تار بود؟ دمیي به اتاقم رسک دونم . نميرونیدونم چه جوري از اون جهنم اومدم ب نمي  

بودم؟  زاریسکوت ب  نیاز چشم هاي بسته اش متنفر بودم؟ چرا از ا   چرا  

تاک ساعت رو کیگردبادي که من رو باخودش برده بود. ت  هیچي گنگ و نامفهوم بود؛ مثل  همه  

 مخم بود.

تخت خالي زانوهام رو توي هی اتاق، کنار  هیزني که فرسنگ ها از خونه ام دور بودم تو   من،  

. بود  ختهیاتفاق که همه ي باورهام رو به هم ر  ه یشکمم جمع کرده بودم. به خاطر   

عکس العملي نشون  چیاتفاق افتاد؟ از خودم عصبي بودم! چرا کمکش کردم؟ چرا ه ن یشد که ا چي  

 ندادم؟

ونسردي من با کمال خ مي کرد،  شکشی پروژه داشت پ هیمن رو براي    شیچند ساعت پ که تا مردي  

. بود  دهیرو بوس  

دونم چقدر گذشت که خوابم برد. چشم هام رو که باز کردم. هوا روشن شده بود. تنم کوفته شده نمي  

 بود.
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. خوابم برده بود  وار یکنار د نیتمام شب رو روي زم  

. فکر کنم  زيی رفتم. به صورتم آبي زدم. نمي خواستم به چ ي یاز جام بلند شدم و سمت دستشو  

مي داشتم. بازم مقصر خودم بودم  دینبا  شتر یآدم مس*ت انتظار ب هیفقط اتفاق بود. از  شبی د اتفاق  

اشتباه رو نینفر ا  ه یشدم. براي بار دوم اشتباه کرده بودم. اون هم هر دوبار با  ک یبهش نزد که  

. فتاده یهمه چي رو فراموش مي کردم؛ انگار اتفاقي ن دیتکرار کرده بودم. با   

به روي خودم  دینبود؛ پس من هم نبا ادشی  زيی اون هم با اون همه الکلي که خورده بود چ مطمئنم  

 مي آوردم.

 هرچند اتفاقي رو که افتاده بود نمي تونستم از ذهنم پاک کنم.

*** 

لي یاومده بودم. لباس ها خ رونیلباس مناسب مي گشتم. دو ساعت بود که ب هیفروشگاه دنبال   تو  

. زشتدیمردي بود. اون هم من رو د  هی. با  دمیرو د ه یتم. هدشده بود. برگشبود و کالفه  گرون  

. جشن بود  نی صاحب ا ي یجورا ه یکنم. باالخره اون  بود نمي رفتم بهش سالم  

 - سالم.

هلناجون خوبي؟ سالم  - 

و صورتي برنزه. چشم هاي  ش یکه کنارش بود نگاهم کرد. حدود چهل سال داشت. با ته ر مردي  

. مي نداخت اوشیس اد ی ش من رو  هدیمشکي کش  

جان معرفي نمي کني؟ هیهد  - 

. نیزن عموي بهار، هلنا. برادرم مارت  - 

. تعجب کرده بود  دنمیبود. اون هم انگار از د نیا  نیجا خوردم؛ پس مارت  
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 - سالم آقاي جهاني.

آره؟ دییپس هلناي معروف شما  سالم  - 

. معروف باشم اد یفکر نکنم ز  - 

. از لباس ها رفت  کي یسمت  هیلبخندي زد. هد  

! دیقدر جوون باش  نی. فکر نمي کردم ا دنتونیخوشحالم از د  - 

. طور نیمن هم هم  - 

 - چرا؟

. باشه شتر یسنش ب دیشرکت به اون بزرگي به نظرم با ر یمد دینمي دونم. شا  - 

. دیباز هم خند  

نمتونیشب بب شمیم خوشحال   - 

. طور نیمن هم هم  - 

د؟ی. شما هم مهندسي خونددیتسلط دار  سي یچند به انگلمتون کنم. هر مي تونم کمک  دیدار  دیخر   اگه  - 

 - نه من پزشکم.

. تکون داد  نیسرش رو به عالمت تحس  

. دیموفق باش  - 

 - ممنون.

. مي کنه شما هم مثل اون دیداره خر هیدر خدمتتون باشم. هد شم یخوشحال م گمیبازم م  - 

. رخواست آدم محترمي مثل اون رو رد کنمدلم نمي خواست باهاشون برم؛ ولي نمي تونستم د  

زحمت نشه؟ باعث  - 
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 - نه باعث افتخاره.

پولي که  ن یلباس بخرم؟ مخصوصاًًَ با ا نا یکم به لباس ها نگاه کردم. چه جوري مي خواستم جلوي ا هی  

. برن  دیمن داشتم. خودم رو الکي سرگرم کردم شا   

د؟یرو پسند نکرد  زيیچ  - 

 - نه هنوز.

. دیمي کن ريیسخت گ لي یخ دیرشما خانما تو خ  - 

. نهیذات ما هم گهیآره د  - 

. دیخوبه انکار نمي کن  - 

 ًًََ 

. کار بدي باشه دیمعموالً آدم کارهاي بد رو انکار مي کنه. فکر نکنم وسواس تو خر   - 

 سرش رو تکون داد و با مهربوني نگام کرد .

. دیشما زن ارسالن شاهي هست شهیهنوز باورم نم  - 

ره؟باو رقابل یغ شیچ  - 

اي زنش گهید  ز یکه بگم به خاطر چ ستی. طرز فکرتون هم طوري ندیجوون  اديیدونم، ز نمي  - 

. د یشد  

من دیجا مي دونداز ک دیدیمن رو د ستین قهیمنظورتون پوله؟ شما هنوز چند دق گه ید  ز یچ  - 

خاطر پول زن ارسالن نشدم؟ به  

. دیفکر آدم ها رو بخون دیمي تون د؛ یشما زن باهوشي هست  - 

نیکه بخوام فکر آدم ها رو راجع به خودم حدس بزنم؛ چون اکثراًًَ هم ستیبه باهوش بودن ن ازین  - 
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 فکر رو مي کنن  .

نفر  ه ینگاه بگم  هی برخورد داشتم. مي تونم با  ادي یمرد باتجربه اي هستم و با آدم هاي ز  من  - 

. ه یچه جور   

م؟یمن چه جور خب  - 

 - جسور و بي پروا؛ نه پول دوست.

. دیدرست بگ دیدونم، شاي نم  - 

. داشت صداش مي کرد  هیهد  

. امیمن االن م دیببخش  - 

. من مي خوام برگردم دی. اگه اجازه بددیصبر کن  - 

. دینکرد دیشما که خر   - 

. بخرم زيیفعالً نمي خوام چ  - 

. دیباشه. هرجور دوست دار  - 

. دیجون خداحافظي کن  هیاز طرف من از هد  - 

. هیکردن با شما برام افتخار بزرگ حبت. صنمتونیحتماً! شب مي ب  - 

. خداحافظ  د؛یلطف دار  - 

. محترمي بود  کنم. عجب آدم دینکرد خر لهیخداروشکر پ  

کم جلوتر رفتم پشت ه یچه غلطي مي کردم؟  دیبود. حاال با  کی  ک یساعت نگاه کردم. نزد به  

. گرون بود لباس سبز زمردي توجه ام رو جلب کرد؛ ولي فکر کنم   هیمغازه   هی  نیتر یو  

ه یپول که من داشتم  ن یکه نگاه کردم دود از سرم بلند شد. با ا متشیفروشگاه شدم. به ق وارد  
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. بازم به لباس نگاهي کردم. چقدر قشنگرونیهم رو نمي تونستم بخرم. از مغازه اومدم ب نشیآست  

د مي زد. قلبم تندتندمیلباس مناسب براي خودم مي آوردم. بهار رو با عطا د هی. کاش  بود . 

. مثالً داشتم بهننی. برگشتم که من رو نبنمشیزودي بب ن یبه ا شبیخواستم با اون اتفاق د نمي  

. مغازه نگاه مي کردم  نیتر یو  

چي کار مي کني؟ نجای: هلنا تو ابهار  

 لعنت بهتون! صداي نحس بهار تو مخم بود. دختره ي فضول. لبخند زورکي زدم و برگشتم.

د؟ یر مي کنکا چي  نجای: سالم. ابهار  

 - داشتم قدم مي زدم .

 بوي ادکلن لعنتي عطا مي اومد. سرم رو تکون ندادم؛ نمي خواستم نگاهش کنم .

نمي خواستي برگردي؟ مگه  - 

 - نه منصرف شدم.

. مهموني ايیپس م  - 

 - آره.

مي خواي چي بپوشي؟ شب  - 

 مي خواستم بهش بگم به تو چه دختره ي فضول .

نگاهم مي کرد؛ انگار نه انگار اتفاقي  شه یخونسردي مثل هموندم. عطا با  سرم رو برگرد هیثان چند  

 افتاده بود .

. قدر بي تفاوت بود. اصالً به جهنم! براي من هم مهم نبود نی حتماًًَ واقعا فراموشي گرفته بود که ا  

 - نگفتي مي خواي چي بپوشي .
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 - نمي دونم. هنوز بهش فکر نکردم .

نی مهموني به ا اي یکه نمي توني ب تی اي اون جوربا اون لباس هلباس نداري.  چي؟ تو که  عنيی  - 

! شه یم زيیمهمي. آبرور  

 از دستش عصبي شده بودم .

وجبه بهتره! مال تو که بهش هیاز لباس هاي تو که همه شون  ه؟یلباس هاي من چه جور مگه  - 

ه؛یگي آبرو چتو به من ب ستیپارچه ست. درضمن الزم ن  کهیت هیگفت لباس؛ همه ش کال  شهینم  

! رو نداري تشیچون صالح  

 چشم هاش گرد شد .

 -چطور جرئت مي کني...

 - برو بابا!

 بدون توجه بهش برگشتم و به راهم ادامه دادم. دختره ي احمق لباس هاي من رو مسخره مي کنه .

*** 

صبي هرچند جوابش رو داده بودم؛ ولي بازم ع داشتم منفجر مي شدم. تیاتاقم شدم. از عصبان وارد  

ا یهنوز برام قابل باور نبود  شبیاتفاق د ا یعصباني بودم   شتر ی. نمي دونم از دست خودم ببودم  

که  راهنيی کم آروم شدم و به تنها پ ه یساعت گذشته بود.  ک یتفاوتي عطا رو مخم رفته بود.  بي  

. ساده بود  يلیمشکي بود و خ  راهنیپ هی داشتم نگاه کردم.   

ت؟کارت کنم؟ چه جوري بپوشم چي  - 

مي شدم که در اتاق رو زدند. از جام بلند شدم و در رو باز کردم وونهیتخت نشستم. داشتم د  روي . 

گفت که بسته مال منه سي ی. به انگلادداشتی ه یبسته دستش بود با  ه یپشت در بود و  شخدمتیپ . 
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 ازش بسته رو گرفتم و برگشتم تو اتاق .

. رو باز کردم  ادداشتی  

ستیامت کم مي کنم! پس نگران نباش، از پول من ناز پول سود سه   رو بپوش. نترس نیا .»  

قرون هم براي تو خرج نمي کنم  هیباش من از پول خودم  مطمئن  ». 

 با حرص بسته رو باز کردم .

. بودم  دهیسبز زمردي بود که د  راهنیهمون پ  

 عطاي لعنتي !

ر فکر کنه من لباس مناسباي نداشتم. نمي خواستم بها گهی نمي خواست بپوشمش؛ ولي لباس د دلم  

 ندارم .

*** 

اش مدل قه یقشنگي بود. انگار براي من دوخته بودن.   ليیخ  راهنی نگاه کردم. پ نه یرو تو آ  خودم  

. رو پام کردم  میمشک رومي بود با دامني فون کوتاه. کفش  

مجبور بودم! به خاطر اون جاي گلوله ي لعنتي  زاریتتوي روي شونه ام نگاه کردم. چقدر ازش ب به  

. نشه دهیشده بودم اون تتوي مسخره رو بزنم که جاي گلوله د  

. که درست روي شونه ي چپم بود  کي یگل رز کوچ  

چه  نمیمي شد. ازش چشم برداشتم که نب دهیبودم تتوي شونه ام کامالً د دهیلباس که پوش نیبا ا  حاال  

. دمیرو دوباره روي لبم کش رهیحماقتي کرده بودم. رژ بنفش ت  

مشکي تر بود نگاه کردم. همه چي خوب بود. تل مشکي که داشتم شیکه با آرا   میمشک هاي چشم به  

ونم قراره آماده بودم. ساعت هفت بود. نمي د شهیروي سرم گذاشتم. موهام صاف بود و مثل هم رو  
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. کس بهم خبر نداده بود. تلفن اتاق زنگ خورد. گوشي رو برداشتم چیبا کي برم. ه  

. دم در باش گهید  قهیعطا: پنح دق  

رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمی. کختیرو گذاشت. لعنتي داشت اعصابم رو به هم مي ر گوشي  

 اومدم .

. که داشت سمت آسانسور مي اومد  دمیعطا رو د  

ک یتنش بود. کراوات بار دیلحظه نگاهش تو نگاهم قفل شد. کت و شلوار مشکي با بلوز سف چند  

بود. دستش باند بسته بود. نمي دونم ختهی ر شیشونی کم رو پ ه یش زده بود. موهاي حالت دار مشکي  

 چي شده بود.

. لعنتي برگشتم. من چم شده بود؟ باز هم اون ضربان  عیسر   

ستادهیدکمه ي آسانسور رو پشت سرهم زدم. نمي دونم چرا هول شده بودم. حس کردم پشتم ا عیسر  . 

. کنمبوي ادکلنش رو مي تونستم حس کنم. برنگشتم نگاهش   

هم تو آسانسور  گهیمرد د هی رفتم تو و اون هم بدون حرف سوار شد.  عیآسانسور باز شد و سر در  

کرد. سرم رو بلند  کیي کردم. عطا اومد کنارم خودش رو بهم نزدش رو حس م رهیکه نگاه خ بود  

ا بود. چر  ختهیشده بودم. اون اتفاق به همم ر  وونهی. بي شک ددی که قبلم از نگاهش لرز کردم   

جوري بهم نگاه مي کرد؟ نی نبود؟ چرا ا شهیمثل هم نگاهش  

. بود  رهیسرم رو چرخوندم. مردک هنوز بهم خ  

ش دست از سرم  رهیانگار مي خواست اون مردک با نگاه خ ستاد؛ یاومد درست روبه روم ا  عطا  

پم عذابم مي داد. چشمش به شونه ي چ  شتریخودش از اون مرد ب کيی ولي نمي دونست نزد  برداره؛   

داشتن  يی جورا   هیکدوم رو تحمل کنم. هرکدومشون  چی. دچار خفقان شده بودم. نمي تونستم هبود  
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تو البي  هی. بقرونیانداختم ب  عیخودم رو سر  م، یدیمي دادن. عرق کرده بودم. به البي که رس عذابم  

. مودب ر ی چشم هاش برق زد و من هنوز با خودم و حس ناشناخته م درگ دنمیبا د ایبودند. آر  

خواي تشکر کني؟ ينم  - 

 سرم رو چرخوندم .

 - چي؟

. شده بود  رهیعطا مات بهم خ  

. البته اگه نگاه کردنتون تموم شد آقاي شاهي  د؟یارینم فی: تشرایآر  

سمت ای برگشت و بدون حرف سمت خروجي هتل رفت. من هم بدون توجه به آر عیسر عطا  

 خروجي رفتم .

خوشگل شده بود  ليیدکلته ي صورتي تنش بود . خ اس. لببود ستادهی هتل تو محوطه ا رونیب بهار . 

روش رو  دیبود. من رو د دهیچیتو ذوق مي زد. موهاي بلوندش رو پ ليیخ شیصورت رژ  

 برگردوند و با سرعت سمت عطا رفت .

دي؟یتلفنت رو چرا جواب نم ي؟یکجا زمیعز   - 

. دمینشن  - 

نیشدم. بازم با دوتا ماش ن یسوار ماش عی نکردم که صحبت هاي عاشقانه شون رو بشنوم و سر صبر   

. من شده بودن ن یو خسرو سوار ماش ا یسري آر  نیولي ا  م؛ یبود  

که کنارم بود رو مخم بود و مي خواستم اون چشم هاي آبي خوشگلش رو از کاسه ا یآر نگاه  

. ارمیدرب  

 - خوشگل شدي!
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 پوزخندي بهش زدم .

. شهیبهت عوض نمقدر تالش مي کني؟ من نظرم راجع   نی ا شيیخسته نم  - 

. ادهیمن صبرم ز  - 

. نداره دهیخودت رو خسته نکن. فا   - 

. مینیمي ب  - 

اون نگاه مات عطا بودم  ادی رو نداشتم. هنوز  ای رو چرخوندم سمت پنجره. حوصله ي آر سرم . 

. نگاهش دست از سرم برنمي داشت اد یبود.   گهی جور د ه یحالت چشم هاش   

. م یدیقصر رس  هی بهتره بگم ای  ي یالیخونه ي و هیبه   

. . هنوز کالفه بودم نمی. بازم نمي خواستم عطا رو ببمیشد ادهیپ نیاز ماش  

عرب و خارجي بودن شترشونیتو سالن بودن. ب ادي ی. مهمون هاي ز میبزرگي شد يیرا یپذ وارد . 

. و سمتمون اومد دیما رو د نیجلوتر. مارت میکم رفت هی  

. دیی. بفرمادیسالم خوش اومد  - 

. لبخندي زد دیکه رس داد. بهم   با همه دست  

! با یسالم خانم ز  - 

. بودن خوشم نمي اومد و حس خوبي نداشتم  نجایلبخند زورکي زدم. نمي دونم چرا از ا  

 - سالم آقاي جهاني.

. خانم دییبفرما  - 

ش یساعت بود که گذشته بود. بهار رفته بود پ ک ی. فکر کنم میو نشست میترف زها یاز م  کيی سمت  

و  گهی چندتا مرد د   شی. اردالن و خسرو هم رفته بودن پهید کدوم گور معلوم نبو. عطا هم هیهد  
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اومد  نیآدم ها چي مي خواستم؟ مارت نی ا ن یب نجاینبود. حس بدي داشتم. من ا  ای مي زدن. آر حرف  

 سمتم .

د؟یافتخار مي د هلناخانم  - 

من اصالً نجا؟یاونم ا دنیچي کار کنم. رقص دیدست درازشده ش نگاه کردم. اصالً نمي دونستم با به  

کار رو نکرده ن یوقت خودم ا چیبودم که مي رقصن؛ ولي ه دهید لمایتو ف  شهینبودم برقصم. هم بلد  

 بودم. نگاهي بهش کردم .

. باشم دنیاي رقصفکر نکنم مورد خوبي بر  د،یببخش  - 

 لبخندي زد.

تونم بپرسم چرا؟ مي  - 

. کار رو نکردم نیخب اصالً تا حاال ا   - 

. د شد اش گر چشم ه  

. البته دونفره دم؛ یمن تا حاال نرقص د،یتعجب نکن  - 

مخصوصاًًَ براي خانمي به ست؛ ی سختي ن لي یکار خ د؟یهمراهم باش دیبهم افتخار بد شهیم  - 

 باهوشي شما.

مورد ندارم؛  نیاستعداد خوبي تو ا  ادی موارد جزو آدم هاي کم هوش هستم و ز نیمن تو ا  اتفاقاً  - 

. من مشکلي ندارم  دینیصدمه بب دیولي اگه مي خوا  

. د یخند  

 - فکر کنم به امتحانش مي ارزه.

ولي همه به ما نگاه مي کردن. خب دن؛ یهم مي رقص گهی د ي یجام بلند شدم باهاش رفتم. کسا از  



 

 
 

474 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. صاحب جشن بود. سعي کردم به خودم مسلط باشم نیمارت  

چي کار کنم؟ خب  - 

. دی بکن دیااصي نبکار خ  گهیرو شونه ام و د دیدستتون رو بذار  - 

. بودم  ستادهیکاري رو که گفت کردم؛ البته با فاصله ازش ا  

. بشه  کیسعي نکرد بهم نزد نیمعذبم، به خاطر هم دیاون هم انگار فهم  

. دیچطوره؟ مشکلي که ندار  - 

که رک دیدوست ندارم. ببخش ادم یالبته ز ام؛ی. فکر کنم بتونم از پسش بربستیسختي ن ادیز  کار  - 

. زنم  حرف مي  

 بازم لبخند مهربوني زد .

د؟یپس فردا چه برنامه اي دار براي  - 

فردا چه خبره؟ پس  - 

. شرکت ما  دیایقراره براي افتتاح پروژه ب  - 

. م یولي به من گفتن فردا برمي گرد  - 

هم براي آخر  تتونیهستن. بل انی. آقاي عطا شاهي در جردیباش نجای گفته؟ قراره تا آخر هفته ا  کي - 

. گرفته  تیخودم براتون بل لی. وکهفته هست  

ن ی تعجب نگاهش کردم. عطاي لعنتي بهم دروغ گفته بود و فقط مي خواست من رو بکشونه به ا با  

پروژه هرکاري مي کنه؛ ولي من باور نکردم. چقدر احمقانه گول ن یفت به خاطر ا . گمهموني  

ستفاده کرده بود. عصبيرودست خورده بودم و ازم سوءا نکه یبودم! حس بدي داشتم از ا  خورده  

 بودم.
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شده؟ زيیچ  - 

 حال خوبي نداشتم.

. ستین زيینه چ  - 

. د یسرم رو چرخوندم. عطا داشت با بهار مي رقص  

نگاهم مي کرد تینفرت نگاهش کردم. اون هم انگار دست کمي از من نداشت و با عصبان با . 

. داشتمودم حال بدي کلک خورده ب نکهیرفتم سر جام نشستم. از ا ع یآهنگ تموم شد و سر   

لباس  نی. دلم مي خواست ا میدیفهم کارش رو نمي ن یبازي رو کرده بود؟ علت ا ن یعطا باهام ا چرا  

. احمق ساده لوح بودم  ه یبودم؟ من  دهیبود پوش دهیرو پاره پاره کنم. چرا لباسي رو که خر   

! يی زا یچ ن ینمي دونستم اهل ا  - 

 سرم رو چرخوندم .

. دستش بود نگاه کردم  نيوایکه ل ای برگشتم به آر  

. روي مي کرد  ادهیمي شد. فکر کنم داشت ز دهیتو چشم هاش رگه هاي سرخ د  

هستم؟ يیزا یچه چ اهل  - 

. گمیتتوي خوشگل رو م نیهم  - 

. دمیانگشتش رو سمت شونه ام آورد که خوردم رو عقب کش  

 - فکر نکنم به تو ربطي داشته باشه. ازم دور بمون حوصله ندارم!

ري؟از من بهتر باشه. چطور با اون مشکلي ندا  نیمارتنکنم فکر   چرا؟  - 

. اد یچون از تو خوشم نم  - 

 حالت نگاهش عوض شد.
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اد؟ینمي فهمي من ازت خوشم م چرا  - 

. ادیمن ازت خوشم نم  نجاستیمي فهمم؛ مشکل ا  - 

. که بهترم ر یدارم؟ از اون ارسالن پ رادي ی من چه ا  - 

دي؟یکنه فهم نیارسالن توه به کس چیه دمیخفه شي! اجازه نم بهتره  - 

مهموني احمقانه؟سمت در ن یت هام رو مشت کردم. اصالً چرا اومده بودم به اجام بلند شدم. دس از  

! برمي گشتم. گور باباي هرچي مهموني و پروژه دیرفتم. با  

د؟یخوب هلناخانم  - 

. نگاه کردم. عصبي بودم و فقط مي خواستم برگردم نیبه مارت  

. من مي خوام برم دیم ناراحتتون کنم؛ ولي اگه اجازه بدخوا نمي دیببخش  - 

شده که ناراحتتون کرده؟ من کاري کردم؟ زيیچ  - 

. ستیکم حالم خوب ن  هینه اتفاقاً همه چي خوبه؛ فقط من   - 

د؟یایهمراهم ب شهیم  - 

. مرد برام قابل احترام بود  ن ینگاهش کردم. ا  

. رم یوقتتون رو نمي گ ادیز  - 

. م یا هم سمت باغ رفتسرم رو تکون دادم و ب   

. حالتون بهتر بشه  دیشا دیکم قدم بزن هی  - 

. دیباش نجا یبا اون همه مهمون ا ستی. درست ندیممنون. شما بهتره برگرد   - 

. ادینم شیمشکلي پ قهیچند دق  - 

. حرفي نمي زد  چیه  
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. آشنا بشم شتر یدوست دارم باهاتون ب  - 

. دم ر سرم رو بلند کردم و نگاش ک   

. مي دونم درخواستمدمتونید ستین اديی . درسته من زمان زدی. نمي خوام ناراحت بشدینکن تعجب  - 

خوشحال  دی بد يی آشنا ه یست؛ ولي خواستم شانسم رو امتحان کنم. اگه بهم فرصت  رمنتظرهیغ کمی  

. . اگه هم نه بازم خوشحالم که با خانم محترمي مثل شما آشنا شدم شمیم  

بود. معذرت مي خوام؛ ولي من اصالً تو رمنتظرهیکم غ  هیه شدم. حرفتون  کم شوک هی دیببخش  - 

ها هستن که  لي ی. مطمئنم خدیفکر کنم. شما آدم محترمي هست زهایچ نی که بخوام به ا  ستمین تيیموقع  

مناسبي ندارم. متأسفم که درخواستتون رو ط یباشن؛ ولي من اصالًًَ شرادارن در کنار شما  دوست  

 رد مي کنم.

. شد نینگاهش غمگ  

که؟ دیمن ناراحت نشد از  - 

هرجا که دوارمی. امستمیناراحت ن شنهادمی. به هرحال از پدیکه انتخاب کن دیشما آزاد هست نه  - 

. ورهط  نی. هر چند مطمئنم همدیانتخاب خوبي داشته باش دیهست  

. میحرفي نزد و راه اومده رو برگشت گهید نیلبخندي زدم. مارت  

بود بازم فتادهیکدوممون ن چی. اگه اون روز اتفاقي تو زندگي هنمتونیزم ببروزي با ه ی دیشا  - 

. دمیم شنهادیبهتون پ  

 با تعجب نگاش کردم .

 - شوخي کردم! آدم مي ترسه باهاتون شوخي کنه.

 لبخندي زدم.
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. مي خوام برگردم دی . اگه ناراحت نمي شدیممنونم که همراهم شد ليیازتون خ  - 

تا هتل کي ی گمی. مدی. شما مختاري هرکاري بکنبایهلناي ز شمی حت نموقت ازت نارا چیه من  - 

 برسوننتون .

 دستم رو طرفش بردم. دستم رو گرفت .

. شما رو داشته باشه اقتیکه ل دیبا کسي باش دوارمیام  - 

. شد ن یچشم هاش غمگ  

که آدم مي خواد   شهینم زيیاون چ شه یولي هم د؛ یدلم مي خواست اون نفر شما باش ليیخ . - 

 خداحافظ .

نگاه مي کنه نیو مارت و به من ستادهی که روي پله هاي ورودي ا دمیرو چرخوندم. عطا رو د سرم . 

نیمهم نبود که چه فکري مي کنه. به اندازه ي کافي اعصابم از دستش خرد بود. سوار ماش برام  

. حرکت کرد  نیشدم و ماش  

مردي رو چیه رفتن ی من آمادگي پذمرد خوبي بود؛ ولي  نیدادم. مارت هیتک شهیرو به ش سرم  

. کرده بودم  دایسردرگمي که تازگي ها پ نی نداشتم. مخصوصاً با ا  

. شدم  ادهیدم هتل پ  

*** 

. کاش زودتر برمي گشتم. دلم براي هستي ودمیهام رو عوض کردم و روي تخت دراز کش لباس  

نی قدر ا   نیچرا ا حتي عسل تنگ شده بود! عطاي لعنتي بهم دروغ گفته بود. نمي دونم  ا،یس  

 موضوع برام گرون تموم شده بود.

بودم. هرچند گاهي مي رفتم  دهیخواست مامان رو بغ*ل کنم. چند وقت بود که مامان رو ندمي  دلم  
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ولي دلم مي خواست بغلش کنم، بوش کنم. مثل اون روزا کنارش دمش؛یخونه و از دور مي د دم  

وقت حس نکرده بودم چیرو ه میمني که مادر واقع براي من بوي مادر مي داد؛ براي  می. مر نمیبش . 

سه بود. خوابم نمي برد. بازم  کیم چرا دلم شور مي زد. توي جام غلت زدم. ساعت نزددون نمي  

کم راه رفتن حالم رو جا مي آورد. از اتاق اومدم هی  دیخوابي به سرم زده بود. از جام بلند شدم شا بي  

سرد نبود. نفس  رانی اصالً مثل ا نجایمحوطه قدم زدم. ا . سمت محوطه ي هتل رفتم. تورونیب  

. دمیکش قيیعم  

 - مهموني بهت خوش نگذشت؟ زود برگشتي!

نگاه کردم که حاال چشم هاش کامالً قرمز بود. نمي خواستم باهاش حرف بزنم ایبه آر  برگشتم . 

. فتم کم تنها باشم. به طرف هتل ر  هیاصالً حوصله اش رو نداشتم. چرا نمي ذاشتن    

ده؟ی دوني عطا برات نقشه کش مي  - 

بود. امشب بار دوم بود که  دهیدفعه چه نقشه اي کش نی سمتش. بازم اون لعنتي! معلوم نبود ا برگشتم  

بفهمه که از حرفش جا  ا یبهم مي گفتن عطا بهم کلک زده. حرفي نزدم؛ نمي خواستم آر میرمستقیغ  

. قرمز بود  خوردم. اومد جلوتر. چشم هاش انگار به جاي آبي  

کیمي خواد بهت نزد نیبه خاطر نفرت از ارسالن مي خواد تو رو هم نابود کنه. به خاطر هم اون  - 

. ده ینم تیزني اهم چیبشه؛ وگرنه اون به ه  

عطا. بعدم چرا گيیچي م ستینگو! نمي دونم از چي حرف مي زني و اصالً برام مهم ن چرت  - 

بشه؟ ک یبهم نزد دیبا  

. دهی! برات نقشه کشدهیم صیاهش رو بهت تشخاحمق هم نگ  هیحتي   - 

. که چي کار مي خواد بکنه  ستیعطا هم برام مهم ن  گي؛یچي م ستیبرام مهم ن  - 
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ه؟یخواي بهت نشون بدم عطا واقعاً ک مي  - 

. ستیگفتم برام مهم ن  - 

زن ها عاشقش شدي؟ هینکنه تو هم مثل بق ه،یچ  - 

 - برو به درک!

! . من با مدرک حرف مي زنمهیتا نشونت بدم عطا شاهي واقعاً ک ایباهام ب  ستیجوري ن  نیاگه ا   - 

. ام ینم يیمن با تو جا   - 

. هتله  نینترس، مدارک تو هم  - 

. امینم يیمن ازت نمي ترسم، با تو هم جا   - 

. اد ست یدفعه اومدم جلوم ا هیبه راهم ادامه دادم.    

! هیبهت ثابت مي کنم اون ک  - 

. مي کنه؛ راحتم بذار اون چي کار   ستیگفتم برام مهم ن  - 

ي مسخره اش رو خوردي؟ نمي دونم اون احمق چي داره که افهی نکنه تو هم گول اون ق ه؟یچ  - 

! شن یاش م  فتهیهمه ي زن ها ش  

. که چه غلطي مي کنه شه یحرف مفت نزن! کارهاي اون به من مربوط نم  - 

. ایب ستیو برات مهم ن  گيیدي؟ پس اگه راست مج  - 

. رفت  به طرف ورودي هتل  

. بودم. چرا حس خوبي نداشتم؟ برگشت طرفم  ستادهی سر جام ا  

! گه ید ایب ست؟یبرات مهم ن گيیمگه نم  - 

. ه ی ز یمن و عطا چ نیدنبالش رفتم. نمي خواستم فکر کنه ب  
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قدر اضطراب  نی شده بود. حس بدي داشتم. نمي دونم چرا ا رهیبهم خ ای . آرمیآسانسور شد وارد  

 داشتم.

. سمت اتاقي مي رفت . میوارد راهرو شد  

درآورد و سمت بشیهمه اضطراب براي چي بود؟ کارتي از ج ن یهام رو مشت کرده بودم. ا دست  

 در برد.

کجاست؟  نجا یچي کار مي کني؟ ا  داري  - 

 - حرف نزن و فقط نگاه کن.

. بشم يیدلم نمي خواد بدون اجازه وارد جا  ه؟یکارا چ نیا  - 

مي ترسي؟ نيیکه قراره بب زيی چاز  ای بري  يیخواي بدون اجازه جا  نمي  - 

 - حرف مفت نزن، گفتم من نمي ترسم!

 - باشه ثابت کن نمي ترسي .

رو ثابت کنم؟ زي یبه تو چ دیبا چرا  - 

. ؛ چون از رنگت معلومه که داري فرار مي کنيبه من نه به خودت   - 

. وقت فرار نکردم چ یمن فرار نمي کنم؛ ه  - 

 - ثابت کن.

هم اشاره کرد برم تو. بهش گفتم اول اون بره. بهش اعتماد نداشتم. رفترو باز کرد. با سر ب در  

. خودم رو مي باختم  دی. آروم دنبالش رفتم تو. نبا دیتو. پاهام مي لرز  

. گذاشت شینیتش رو روي بانگش ایآر  

 آروم گفت :
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 - خوب نگاه کن .

مثل من خشکش زده  حد گشاد شد. عطا هم ن یتا آخر  دیکه مي د زيیرفتم جلو. چشم هام با چ  آروم  

 بود.

زم؟یشده عز  زي ی: چبهار  

قدم عقب رفتم. پاهام انگار توان حرکت  ه یدست هاي بهار رو از دور گردنش باز کرد.  عطا  

با پوزخند نگام کرد. برگشتم و با سرعت سمت راهرو ا یچي کار مي کردم؟ آر  نجای. من انداشت  

. . اون راهروي لعنتي انگار هزار متر شده بود دمیدو  

که تو لحظه ي آخري که  زيی چ نی خودم رو انداختم توش. آخر  عیتو همون طبقه بود. سر  آسانسور  

صورت سرخ و دکمه هاي باز بلوزش بود. وقتي در اتاقم رو  دم،یدر آسانسور بسته مي شد د تداش  

نفس حبس شده م رو آزاد کردم. پاهام تحمل نگه داشتن وزنم رو نداشت. خودم رو به تخت بستم،  

عوضي! چقدر بچگانه گولش رو خورده بودم. روي تخت نشستم و پاهام رو  اي ی. آرسوندمر  

قطره ي اشک روي نیاز جلوي چشم هام پاک نمي شد. کاش کور بودم! اول ر ی مي دادم. تصاو تکون  

و رژ لب صورتي متنفر بودم؟  دی. موهام رو چنگ زدم. چرا از بلوز سفختیر صورتم  

بودم؟ چرا  زاریگره خورده روي گردن ب دیز دست هاي سفاومد؟ چرا ا از موي بلوند بدم مي  چرا  

وقت چی نداشت؟ چرا ه تیبرام جذاب ا یبود؟ چرا چشم هاي آبي آر  ز ی صورتي برام نفرت انگ راهنیپ  

که محترمانه ازم تقاضاي فرصت کرده بودم حتي برام  نيیچرا مارت ومد؟یبه چشمم ن ای آر ي یبایز  

ارزش بود؟ بي  

! واي هلناي احمقهیکه مي دونستم ک فیهمه آدم اون مرد منفور؟ اون آدم کث نیا  نیب دیبا چرا ! 

بودم؟  دهیاتفاق افتاد که من نفهم  ن یاتفاق افتاده بود؟ کي ا ن یا  چطور  
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. بود دهیفهم  ایواي واي! من چي کار کردم؟ حتي آر   

بودم زاریاز خودم بهلنا سازگار، خودم با دست خودم خنجر رو توي قلبم فرو کرده بودم.  من، . 

! بود  ن یحفره شده بود؛ پس اون ضربان لعنتي براي هم  گهی حاال سوارخ قلبم د  

. مشتام پي درپي به تشک تخت فرود مي اومد. دستم رو رويرمیتونستم جلوي اشکم رو بگ نمي  

دم؟ مي کر  ه یهق هقم رو خفه کنم. کاش خفه مي شدم! کاش مرده بودم! چرا داشتم گر گذاشتم تا  دهنم  

 به خاطر حماقت خودم بود .

هلناي احمق رو نیسردرگمي حالم به هم مي خورد. من ا  ن ی وضع متنفر بودم! از ا نی ا از  

 نمي شناختم.

اتفاق  ن یکرده بودم؟ چرا اکار رو  نی خودم باخته بودم؛ بد باخته بودم ! چطور با خودم و قلبم ا  به  

بشم؛ ر ینمي ذاشتم که حق گهیبود. د دهیبرام نقشه کشبود؟ چرا رفتم اونجا؟ اصالً به جهنم که  افتاده  

مرگ قلبم   متیرو تو خودم مي کشتم. حتي اگه به ق ف یهلناي ضع نیبلند مي شدم دوباره. من ا  من  

! برمي گشتم دیبرمي گشتم. با دیوقت نداشت. با چیتو زندگي من نداشت. ه ي یبود. اون آدم جا  

*** 

و من با بي تفاوتي بدون نگاه کردن بهش خاموشش کرده  بارها و بارها زنگ خورده بود میگوش  

 بودم.

. بودم دهینمي اومد کي خواب ادم یساعت ده صبح بود.   

به خودم نگاه کردم نهیورتم زدم. تو آدرد مي کرد. از جام بلند شدم و چند مشت آب به ص سرم . 

سرم اومده بود؟ يیهام بي روح بود. چه بال  چشم  

. دیکار رو کردم که از تمام موهام آب مي چک نی قدر ا  نیا  ختم؛ یدوباره آب روي صورتم ر  
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رو روشن کردم. از  میرو عوض کردم. گوش شرتمی. موهام رو بافتم و ترونیاومدم ب يیدستشو  از  

شماره ش رو  عیتمام تماس ها چشمم به شماره ي هستي افتاد. باز هم دل شوره اومد سراغم. سر  نیب  

 گرفتم .

. د یچیاي خسته ي هستي تو گوشي پچندتا بوق خورد. صد  

هستي؟ الو  - 

خوبي؟  ي؟یهلنا تو سالم  - 

تو چطوري؟ آره  - 

 -من خوبم.

داشتي زنگ زدي؟ کاري  - 

. ري مي خواستم حالت رو بپرسمجو نینه هم  - 

. کسي تو گوشي مي اومد جیصداي پ  

ي؟یکجا  هستي  - 

 هول شده بود.

 - خونه.

ي؟یکجا گمیرو بگو! بهت م راستش  - 

. ستانماریب  - 

شده؟ زيیچ  - 

 - مامان...

. . پاهام سست شده بود. همون جا روي تخت نشستمهیگر  ر یزد ز  
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شده هستي؟ چي  - 

. سکته کرده گنی. دکترا ممارستانیب مشیحالش بد شد. آورد شبیمامان د  - 

چي سکته کرده؟ مگه چي شده؟ عنيی جوري شد؟   نیچرا ا  چي؟  - 

. فشار عصبي گنینمي دونم، م  - 

ن عصبي شده؟ماما مگه  - 

! بودي  جانینمي دونم، نمي دونم. کاش ا   - 

. پرواز برمي گردم نینگران نباش من با اول  - 

 - نمي خواد. خودت رو ناراحت نکن. خدا رو شکر خطر رفع شده.

. . مواظب مامان باشامیگفتم م  - 

. برم صدام مي کنن دیباشه. هلنا من با   - 

. گشتم االن برمي  نی هم دیگوشي رو قطع کرد. با  

حالم بد  شبی بي حال بود. نمي خواستم کسي فکر کنه به خاطر د  اديی خودم نگاه کردم. صورتم ز به  

 شده .

دستم خشک شد. رژ رو برداشتم و کشیرفت. نزد  میکردم. دستم سمت رژ لب صورت ش یکم آرا هی  

خواستم با. نمي رونیتو سطل آشغال. رژ زرشکي برداشتم و به لبم زدم. از اتاق اومدم ب انداختم  

 آسانسور برم. سمت پله ها رفتم.

. دم یرفتم. همون مرد اون شب رو توي پاگرد آخر د نییدوطبقه پا  

. رانيی ا  بايیسالم بانوي ز  - 

روحي که داشتم حاضر ط یلحظه از همه ي جنس هاي مذکر به شدت تنفر داشتم. با شرا نی در ا فعالًًَ  
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. بشه. رفتم سمتش و انگشتم رو طرفش گرفتمخالي  رو خفه کنم تا عقده هام  کيیبودم االن    

چون دفعه ي بعد خودم رو کنترل نمي کنم و نمت؛ ینب کمینزد  گهی آقا! هرکس که هستي د نیبب  - 

 حسابت رو مي رسم. مردک شکم گنده ي عوضي !

 چشم هاي مرد گرد شد و به شکمش نگاهي کرد .

. چه برسه به اون   دم؛ یخودم ترس ت یخودمم از جد  

. رفتم رشیشدم و سمت پذ ارش رداز کن  

برم؟ دیکجا با  رمیبگ تیخانم مي خوام براي امروز بل دیببخش  - 

تیکه گفته بود. براي ساعت هشت شب بل ي یچي کار کنم. رفتم سمت جا دیبهم گفت که با دختر   

. عصبي بودم. مي دونستم پول اتاقم قبالًًَ حساب شدهارمیب ر ی . پرواز زودتر نتونستم گگرفتم . 

. رو جمع کردم که آماده باشممدونم چ  

. کم قدم مي زدم   هی دیتو اتاق حس خفگي داشتم. با   

. بود  نا یزنگ خورد. نگاهي بهش کردم؛ س  می. گوشرونیاز هتل اومدم ب  

 برداشتم.

 - بله.

خبري نشد؟  شبیچرا از د  ي؟یکجا  معلومه  - 

. چيیبهتره به پروپام نپ ست؛ یسرگرد من امروز حالم خوب ن   - 

. بهت خوش نگذشت؟ از دنده ي چپ بلند شدي شبیچي شده، د  - 

! رو راه نمي دادن سا یکه پل فیخوب بود جالت خالي بود؛ ولي ح  ليیاتفاقاًًَ خ  - 

 با حرص گفت:
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چي کار کردي؟ شبید  - 

. جابه جا کردم نیمثالًًَ مي خواستي چي کار کنم؟ دوتن هروئ  - 

بگذروني؟خوش   ای  ريی اعصاب من بازي نکن. رفتي اونجا اطالعات بگ با  - 

. زنگ نزن گهیاالن هم کار دارم. د ستم؛ین ردستتیخوب گوشات رو باز کن! من ز - 

ده بودم. سمت کافي شاپي نخور زيیظهر چ روز یرو قطع کردم. معده م درد گرفته بود. از د  گوشي  

. و قهوه سفارش دادم  کی ک ه یکه کنار هتل بود رفتم.   

 -سالم.

. کردم سرم رو بلند کردم. با تعجب نگاهش   

که نشدم؟ مزاحمت  - 

د؟یچي کار مي کن نجا ی. شما ا دییبفرما نه  - 

افتاده بود. به پابندم که نیتو ماش شبی. درونیب دیرو بهتون بدم. گفتن اومد نیبودم هتل ا  اومدم  - 

 سمتم گرفته بود نگاه کردم .

 ازش گرفتم .

 - ممنون.

. نجایا دیاومد دمتونید  - 

. رشیبه پذ دی. مي داد دیایدنبالم ب دیشنبود که خودتون زحمت بک ازيین  - 

د؟یناراحت زي یچ از  - 

 - نه.

. بود  دهیفهم نیکس رو نداشتم؛ انگار مارت چیاصالً حوصله ي ه  
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. مزاحم شدم؛ فکر کنم زمان مناسبي رو انتخاب نکردم. خداحافظ دیببخش  - 

 از جاش بلند شد و سمت خروجي رفت .

هیبطي نداشت که من چه مشکلي دارم. چرا داشتم تالفي بق. باز هم تند رفته بودم. به اون رلعنتي  

 رو سر اون خالي مي کردم؟ از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. بازوش رو گرفتم .

. سمتم برگشت  

. نمي خواستم بي احترامي کنم ست؛ یکم حالم خوب ن هیمن  دیببخش  - 

 نگاهي بهم کرد .

ه ی میبهتره بر ده؛ ی. رنگتون پرشهیوري مج ن ینداره؛ درک مي کنم. آدم بعضي وقت ها ا اشکال   - 

. دیاگه ناراحت نمي ش  دیبخور زيیچ  

به خاطر  ست؛ ی. فقط خواهرم زنگ زد و گفت حال مادرم خوب نستمیاون قدارم بداخالق ن من  - 

رو زودتر صادر نکرد. تو تیدعوا کردم که بل تی. بعدم با مسئول بلختهیاعصابم به هم ر نیهم  

. عرب دعوا کردم  مرد هیراه هم با   

 چشم هاش گرد شده بود .

! دمیلحظه از جبروتت ترس هی زن ترسناکي هستي؛   - 

. شمی جوري م نی من گاهي وقتا ا  - 

جوري بشي  نی. کسي رو هم که گاهي وقتا ا شيیجوري م نی رحم کرد که گاهي وقتا ا  خدا  - 

زني؟ مي  

 - گاهي وقتا!

 - واقعاً؟
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 - آره.

. من برم  ستیپس اگه االن حالتون خوب ن  - 

. کنترل کنم شتر یخودم رو ب دیمعذرت مي خوام؛ با  - 

. من هم اگه جات بودم اتفاقي براي خانواده ام مي افتاد ودیي کنمعذرت خواه  ستیالزم ن گفتم  - 

. عکس العمل رو نشون مي دادم  نیازشون دور بودم هم  

. دیممنون که درک مي کن  - 

 - خواهش مي کنم.

نجا یو مادرش روس بود و اون و خواهرش ا  رانيیپدرش ا  نکهیا کم از خودش گفت. هی نیمارت  

کرده بود و سیشرکت رو تأس نیادرش فوت کرده بودن و پدرش امي کردند و پدرش و م زندگي  

و تا موقع پرواز دیاون بود که شرکت رو اداره مي کرد. بعدش مجبورم کرد باهاش برم خر  حاال  

دیوقت از اون تقاضاش حرفي نزد؛ شا  چیود. همرد خوبي ب ن یفکر نکنم. مارت  زيیچ به  

. کرد   ادهینمي خواست من دوباره ناراحت بشم. ساعت شش من رو دم هتل پ  

خواي برسونمت فرودگاه؟ مي  - 

. رم ی. خودم مدینه ممنون. امروز به خاطر من از کارتون افتاد  - 

 دستم رو گرفت .

کيی  شه یبمونه هم ادتیگذشت. روز خوبي بود. واقعاً بهم خوش   ليیامروز خ زیعز هلناي  - 

. رت باشه هست که منتظ  

! نیمارت  - 

خانواده ات  شینگو. اگه حرفي نزدم؛ چون نمي خواستم روزت خراب بشه. برو پ چيیه . - 
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 خداحافظ .

 - خداحافظ.

کي ی و  نیمثل مارت کي یقدر با هم متفاوتن.  نی فکر کردم که چرا آدم ها ا ن یرفت و من به ا نیمارت  

 مثل ...

رهی. برگشتم. عطا با صورت سرخ در حالي که نفس نفس مي زد بهم خدیدستم رو کش کي یدفعه   هی  

 شده بود .

. نبود؛ آبي بود  دیبه بلوزش نگاه کردم. سف  

. دمیکش رونیبازوم رو از تو دستش ب عیافتادم. سر  شبی د ادی  

 - کدوم گوري بودي؟ هزار دفعه بهت زنگ زدم.

ولي ره؛ یتا دلم آروم بگ  ارمیسرش ب يیبال ه ی. دوست داشتم نمي خواست حتي بهش نگاه کنم دلم  

. کار بي توجهي بهش بود. سمت هتل رفتم  ن یاالن بهتر   

اون عوضي از صبح کجا رفته بودي هان؟ با  - 

تموم شده بود. خودش هر غلطي دوست داشت مي کرد اون وقت الکي سر گه یمي زد. صبرم د  داد  

: د زدم اد مي زد. من هم مثل خودش دامن د  

دي؟یتو ربطي نداره فهم به  - 

 چشم هاش گرد شد. دوباره بازوم رو گرفت .

! رو به من نزن فتیدست هاي کث  - 

 خشکش زده بود. بازوم رو ول کرد .

قبالً پسر شوهرم دي؟یفهم ستيیکس من ن  چی. تو هرمیهرجا بخوام با هرکي که بخوام م من  - 
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. ارزشي نداره چ یاي که برام ه بهیرمرد غ هی. فقط  ستيیاون هم ن بودي؛ ولي االن   

 با بهت نگام مي کرد. برگشتم سمت هتل.

 -صبر کن.

. ستادم ی سر جام ا  

از اون ارث بهت نرسه و مثل قبل المیر  ه یات کنم و کاري کنم که حتي  چارهیدوني مي تونم ب مي  - 

مي چرخي واالن اگه داري براي خودت ول خانواده اصالًًَ حسابت نکنن.   نیبشي و جزء ا  بدبخت  

مثل يی شاهي هاست؛ وگرنه توي پاپتي چه به گشتن با آدما  لیمي گذروني به خاطر فام خوش  

جهاني؟ نیمارت  

 برگشتم سمتش. پوزخندي زدم.

به پات مي افتم که ام یداره و االن م  تیکردي برام مهمه؟ فکر کردي اون پول ها برام اهم فکر  - 

زي یکه جزء اون خانواده ي نفرت انگ نمیمن عاشق ا با خودت چي فکر کردي؟ که  شون؟یرینگ ازم  

باشم؟ خانواده ي من با مردن ارسالن مرد. اون تنها شاهي بود که آدم بود؛ وگرنه شماها  گيیم که  

فقط مردبودن رو د؟یکش مي  دکیکه فقط اسم مرد رو  ي یمشت قاچاقچي و آدم ها ه یجز  دیهست چي  

. ثافت ک گمیکه من بهش م دینیمي ب زيی چ هیتو   

بدبخت  هی که مثل شما تو کثافت نباشم به خودم افتخار مي کنم که به قول تو   نه یپاپتي بودن ا اگه  

 پاپتي هستم !

. که به صورتم زد خشک شدم ليیبا س  

جوري  ن یهم ا ابونیب تو اون ب. حتي اون شدیجوري مي لرز  ن یبار بود که ا  نیهاش براي اول دست  

ورم کرده بود و فکش  شیشونیهاش گشاد شده بود و رگ پبود. مردمک چشم  دهیهاش نلرز دست  
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 رو روي هم فشار مي داد .

 لبخندي زدم.

شدي. االن دلت خنک وونهیرو گفتم د تیخوب مي شناسمت عطا شاهي! مي دونم چون واقع من  - 

چون  ست؛ یبکن برام مهم ن ادی. هرکار از دستت برمفيینه نشد؟ خودت هم مي دوني چقدر کث شد؟  

ت برام ارزش داره نه خودت، نه اون خانواده ي به اصطالح پولدار و باکالست! از هرچي پوال نه  

 که به تو و شاهي ها مربوطه متنفرم! ازم دور بمون!

. نییو رفتم پا لباس هام رو عوض کردم. چمدونم رو برداشتم   

. و اومد طرفم دیتو البي بود و من رو با چمدون د ایآر  

ري؟یم کجا  - 

. نداره. برو اون ور حوصله ات رو ندارمبه تو ربطي   - 

ري؟یداري م ديیعطا رو فهم  تیچون واقع چرا؟  - 

. جور فکر کن  نیتو ا  - 

 - فکر نمي کردم زني مثل تو هم گول اون رو بخوره.

! که فکر کني؛ مغزت ممکنه هنگ کنه اریار نبه مغزت فش ادیتو ز  - 

ومدن سمت ورودي هتل. بدون توجه. بهار و عطا داشتن مي ادمی رو سمت خروجي کش چمدون  

ع یسمت تاکسي رفتم. عطا اول فقط نگاهم کرد و بعد با سرعت سمتم اومد. من هم سر  بهشون  

. . روم رو چرخوندمشهیبه تاکسي و زد به ش دیسوار شدم. رس  

دفعه بلندتر گفتم حرکت کنه. تاکسي حرکت  ن یمرد گفتم حرکت کنه؛ ولي حرکت نمي کرد. ا به  

. ي بهت زده ي عطا بود  افهیق دم یکه د زيیچ ن یکرد و آخر   
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*** 

هفته ست که برگشتم. مامان بهتر شده. هستي بهم نگفت چرا مامان حالش بد شد. تلفن هاي  کی  

به کسي اعتماد کنم. به قادري زنگ گه ی . اصالًًَ دلم نمي خواد ددمیرو جواب نم نایو س عمورضا  

. من مطمئنم پاي اون لعنتي در شهیولي گفت نم تر انجام بده؛  عی که کارهاي وکالت رو سر  زدم  

دی. از صداي قادري معلوم بود تحت فشاره. وقتي گفت خانم سازگار شرمنده م نمي تونم تا عونهیم  

ولي من شکست نمي خورم و از  ست؛ یوسط درست ن نی ا زي یچ ه ی دمیبراتون بکنم، فهم کاري  

ي یدلم مي خواد بفهمم چه بال ليینگه داره. خکه فکر نکنه مي تونه من رو تحت کنترل   رمیم نجا یا  

ه یکه جمع کردم براي خودم   يیبشم. با پوال کیم اومده؛ ولي نمي خواستم به عطا نزد پدر سر   

به خاطر  ستین دی. از عطا بعشهیهمه چي مشخص م دیپنجاه متري اجاره کردم، تا بعد ع تیسوئ  

. اعتماد ندارم به کسي   گهی لجبازي با من حتي قادري رو هم بخره. د  

بکنه. پس  ي یکارا هی مي دونم مي تونه  ره،یبگ دهیکه بهم رسبهم گفت مي تونه تمام ثروتي رو  وقتي  

نمي خوام تو خونه ي شاهي ها  گه یزودتر مي کردم. د دیکاري که با  سم؛ یروي پاي خودم وا بهتره  

رهیجلوم رو بگ ای س و عسل حرفي نزدم. نمي خوام ایشاهي هستم. به س ه یهرچند خودم هم  بمونم؛  . 

. شهی مي دونم از دستم ناراحت م  

نجای ا  اديی ز ز ی جوري بهتر مي تونم زندگي کنم. چمدونم رو جمع کردم. هرچند که چ  نیا ولي  

ببرم نجا یکه مي خوام با خودم از ا  زيیبرمي دارم؛ تنها چ می. عکسي رو که با هم گرفتندارم . 

. رونیب ارم یچمدون رو از اتاق م  

هر ي یرایناهار شده. با واردشدنم به پذ  کیاومده؛ چون نزد  ایسدو شده. مي دونستم   کینزد ساعت  

 دو با تعجب نگام مي کنن .
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مي خواي بري؟ ي ی: جااوشیس  

. رمیآره دارم م  - 

مسافرت؟  ري یداري م ري؟ی. کجا منمیرو که دارم مي ب اون  - 

 - خونه گرفتم.

. خشکش مي زنه  ایس  

 - چي کار کردي؟!

. برم نجای؛ مي خوام از ا خونه گرفتم - 

 داد مي زنه :

شدي؟ وونهیگرفتي؟ د  خونه  - 

. زودتر مي کردم  دیکه با هیآروم باش! کار  ایس  - 

ري؟یخونه دو دونگش مال توئه اون وقت داري م ن یشدي؟ ا خل  - 

. جوري راحت ترم؛ درک کن  نیا ایس  - 

 عسل با ناراحتي نگام مي کنه.

... وزواستم اون رعسل: هلنا من نمي خ  

عسل. من مي دونم چقدر به خاطر از دست دادن ارسالن تحت فشار بودي. من ستيیتو ن مشکل  - 

. جوري راحت ترم  نی چون خودم ا رم؛ یبه دل نگرفتم. دارم م  

. نداده لی : کدوم گوري مي خواي بري دختره ي احمق؟ قادري که هنوز آپارتمان رو تحواوشیس  

. جا رو اجاره کردم هی  - 

قدر از ما بدت نیتحمل شده؟ ا رقابلی برات غ نجا یقدر ا  ن یا عنيیاي هلنا!  وونهی احمق د  هی تو  - 
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به کسي بگي خونه اجاره مي کني؟ نکه یبدون ا ريیکه براي خودت م  بهیغر  میحاال ما شد اد؟یم  

رو میزندگ  ز ی چ نی خودت مي دوني چقدر برام ب اارزشي؛ وگرنه مهم تر  ه؟یحرف ها چ ن یا ایس  - 

! دم. بذار بدون ناراحتي برم بهت نمي سپر   

شدي! من نمي دونم چي شده که وونهیبرو. اصالًًَ به من چه؟ تو از موقعي که برگشتي د باشه  - 

. ولي مي فهمم. مي دونم کار اونه  ري؛ یداري م  

جوري نکن ن یاستم برم، ربطي به کسي نداره. خواهش مي کنم احرف الکي نزن. من مي خو ایس . - 

. ت بهت زودتر نگفتمکارها  نیبه خاطر هم  

 - باشه برو به جهنم! برو هر غلطي مي خواي بکن!

! ایس  - 

. آپارتمان من  م یبر  ایحداقل ب  - 

 - نه!

ي و به. مي خواي بگي مي توني رو پاي خودت واستدهیکارات چه معني م نی لجبازي! ا چقدر  - 

نداري؟  ازین کسي  

. ستین نیموضوع ا  - 

هان؟ هیچ پس  - 

. کنم  هیبراي خودم زندگي کنم؟ نمي تونم تا ابد به کسي تک دیبا چرا نمي فهمي من  ایس  - 

 - برو بابا! حرف الکي نزن.

. از رونینداشت. بعد از کلي جروبحث، بدون حرف زدن از خونه رفت ب دهیفا   ایزدن با س حرف  

نهبه اون مي فهموندم نمي تو دیهم ناراحت بودن؛ ولي من با هیو بق رخانمیخداحافظي کردم. من همه  
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 هرکاري بخواد بکنه .

. دمیوسط شهر بود رس باًیکه تقر  مي یبه دم خونه ي قد  

حال   هیکنم. وارد خونه شدم.   دایاي که به پولم مي خوره پخونه   نیکلي گشتن تونسته بودم همچ بعد  

که  کيیو آشپزخونه ي کوچ يیاتاق خواب اندازه ي انباري داره و حموم و دستشو  هیو   کیکوچ  

لهیکم وس  هی  نجایندارم. خداروشکر ا ادي یز  ز ی. چشهینفر توش جا م هیکه فقط   ه کیقدر کوچ  نیا  

نمي خواستم پولم رو هدر بدم دم؛ یازه هاي دست دوم خرش رو هم از مغ هیزندگي هست. بق براي . 

خودم رو آماده ي هر  دیپس انداز کنم. نمي دونم عطا تا کي مي خواد ادامه بده؛ با دیبا  دیتا ع حداقل  

. مي کردم  يز یچ  

*** 

رو آورده و باهام آشتي کرده؛ ولي مي دونم هنوز از  ای . هستي سنجایهفته هست که اومدم ا  کی  

 دستم ناراحته.

همه ش مي گفت که چرا خونه ي اون ها رو ول کردم. من هم چندتا دورغ سر هم کردم. از  هستي  

دونست اگه من نخوام  نگفت. مي زي یچ گه یهاش معلوم بود حرفم رو باور نکرده؛ ولي د  چشم  

که عطا رفته سفر. معلوم نبود وقتي برگرده باز چه  دمیهمف اینمي زنم. از حرف هاي س حرفي   

 نقشه اي داره. نمي دونم تا کي مي خواد باهام بجنگه .

. از خونه تا امیم رونی. کفش هام رو مي پوشم. از خونه بدمیبخاري مي خر  هی  دیسرد شده؛ با هوا  

شهیم رهیبهم خ حانه یر وقکه چطو زارمیب هینبود. از نگاه هاي مرد همسا  ادي یي ز فاصله  درمانگاه . 

که زن هاي خوبي ي یاز مردا شهیمرد مي تونه با داشتن زن و بچه عوضي باشه! هم  هی چقدر  

مرد مگه از زندگي چي مي خواست که با  ه یبود تعجب مي کردم.  هیو چشمشون دنبال بق داشتن  



 

 
 

497 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

بازم چشم هاش هرز مي رفت؟ خانواده ي خوب  وجود  

. ام یم رونیکه مي زنه از خونه ب فيیبدون توجه به لبخند کث  

*** 

شده بود. با زنگ تلفن ادی شلوغ بود. به خاطر سردي هوا سرماخوردگي ز ليیدرمانگاه خ امروز  

. دم یگوشي رو جواب م  

 - بله؟

 - خانم دکتر آقاي دکتر شهابي باهاتون کار دارن.

. امیباشه االن م  - 

دکتر شهابي چي کارم داره؟ عنيیکرده بودم؛   تعجب  

وقت ازش خوشم نمي اومد. سمت چیاز سهام دارهاي اصلي درمانگاه بود که ه  کي یشهابي  دکتر   

. رم یاتاقش م  

. برم داخل اتاق  گهیلبخندي مي زنه و بهم م شیمنش  

. نشسته  زشی. دکتر شهابي با اون شکم گنده ش پشت مشمیدر مي زنم و وارد م  

 - سالم.

د؟یخوب خانم دکتر  سالم  - 

 - بله ممنون.

. دینیبش دییبفرما  - 

. نمیشیروي صندلي م رمیم  

شده آقاي دکتر؟ زيیچ  - 
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. ادیو طرفم م  شهیاز جاش بلند م  

خانم دکتر؟ دیهست خوب  - 

. جوري نگاهم مي کنه. لبخند مسخره اي مي زنه  هی رفتارش رو درک نمي کنم؛    

د؟ی با من چي کار دار  دیبگ شهیم  - 

. نهیدرست روبه روم مي ش  

. گرفتن که عذرتون رو بخوان میتصم رهیمد ئتیراستش ه  - 

. کي بود؟ خودش سهام دار اصلي بود   رهیمد ئتیبا تعجب نگاهش مي کنم. منظورش از ه  

اومده؟ شیرو گرفتن؟ مشکلي تو کارم پ میتصم ن یشده آقاي دکتر که ا  زيیچ  - 

 - راستش...

. اره یسرش رو جلو م  

. گنیخوبي درباره تون نم  زهايیستش چرا  - 

 با تعجب نگاهش مي کنم .

! ي؟یزا یمثالً چه چ  - 

. ست  رهیمد ئتیه میتصم ن ینمي خوام درباره اش حرف بزنم؛ ا  - 

. رو بدونم میتصم نیعلت ا  دیفکر کنم من با   - 

درباره تون مي زنن؟ ي یچه حرف ها دیشما نمي دون عنيی  - 

بدونم؟ دیبا  - 

... و با یي ز هویزن ب هیخب   - 

حوصله ي موش و گربه بازي هاش رو  شم؛ یهمون لبخند مسخره رو لب هاشه. از جام بلند م هنوز  
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. چونهیندارم؛ انگار داره از قصد حرفش رومي پ  

حساب کنم؟ ه یاشکالي نداره؛ کي تسو باشه  - 

 از حرفم جا مي خوره.

! د؟یکه اخراج بش  ستیبراتون مهم ن عنيی  - 

بخوام ازتون دهیاجازه نم تمیکردن اخراجم مي کنن؟ شخص قیم که بدون تحقبمون ي یجا دیبا چرا  - 

. وقتي فکرتون راجع به من اشتباهه دینظر کن  دیدرخواست کنم تجد  

. رمیسمت در م  

. دیایرو عوض کنم؛ اگه باهام راه ب هیبتونم نظر بق دیشا  - 

 سر جام خشک شدم. برمي گردم سمتش .

. ترلشون رو از دست ندمتا کندست هام رو مشت مي کنم    

ه؟یچ منظورتون  - 

دی. تا کي مي خوادی. خب شما شوهرتون رو از دست داد دینکنم متوجه منظورم نشده باش فکر  - 

. مي ذارم  ارتیهر چي رو که بخواي در اخت  دی ا یاگه باهام راه ب د؟یتنها بمون  

 چشم هام گرد شده.

مگه خودت زن دي؟ینامربوط م شنهادی پ بهم هحانیجور وق  نیمثال دکتري! خجالت نمي کشي ا  تو  - 

! تازه نوه دار شدي  دمیو بچه نداري؟ شن  

من که حرف بدي نزدم! مي دونم وضع مالي خوبي نداري. همه چي قراره شي یناراحت م چرا  - 

 قانوني باشه. درضمن زن من مشکلي برات درست نمي کنه. مطمئن باش!

 پوزخندي مي زنم.
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به تو نگاه نمي کنم؛ مردک  رمیي شکم گنده بشم. از بدبختي هم بمي تو  غه یکه ص عني ی قانوني؟  - 

 شکم گنده ي عوضي !

تو  زمی مي ررو  لم یو با حرص وسا رمیو در رو محکم مي بندم. سمت اتاقم م رونیب امیاتاق م از  

. شه ی. منشي وارد اتاق مادیقدر گاز گرفتم که حس مي کنم داره خون م  نی کارتن. لبم رو ا  

انم دکتر؟شده خ زيیچ  - 

 - نه.

د؟ی رو جمع مي کن لتون یوسا  چرا  - 

. رمیدارم م  - 

د؟یاینم گه ی د عنيیمگه چي شده؟  چرا  - 

 - نه.

چرا؟ آخه  - 

. نمي دونم ا،ینمي دونم رو  - 

. گفت که داشتي باهاش دعوا مي کردي شیاون شهابي کاري کرده؟ منش   - 

. برم نجایخودم هم مي خواستم از ا   ست؛ ین زيیچ  - 

د؟یجوري شد؟ حاال چي کار مي کن ن یا  چرا  - 

 - فعالًًَ نمي دونم.

. رونیب ام ی. فقط مي خوام از اونجا برونیب امیاز اتاق م  

قيی. نفس عمنمیهست مي ش کمی. روي صندلي فضاي سبزي که نزد شمیدرمانگاه دور م از  

 مي کشم.
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واب بدم؛ ولي باحوصله ندارم ج ه؛ یزنگ مي خوره. به شماره نگاه مي کنم. نمي دونم ک  میگوش  

هستي باشه. از اون روزي که مامان سکته کرد مي ترسم بازم اتفاقي افتاده باشه دیشا گم یم خودم . 

. شهیقطع م تا مي خوام جواب بدم  

. دم یدوباره زنگ مي خوره. جواب م  

 - بله؟

کردن خانم دکتر؟ اخراجت  - 

 بعد از سه هفته صداش رو مي شنوم .

کني؛ البته اگه از اونجا هم به خاطر روابط  دایکار پ  گهی جاي د ه یبتوني  دینباش. شا  نگران  - 

 نامشروع اخراج نشي .

 دست هام رو مشت کردم .

دن؟یرو چ زبونت  - 

تر مي کني. به هرحال کیکارات فقط خودت رو کوچ نی عطا شاهي! چون با ا ريیحق ليیخ  - 

دي؟ ی دکتر شهابي رو چند خر تو فقط کارم رو راحت تر کردي.  رون؛ یب امیخواستم از اونجا ب مي  

. مي دوني که، ومدیداد؛ ولي خب من ازش خوشم ن شنهاد یپولي که خرجش کردي رو بهم پ همون  

 من مشکل پسندم !

 از صداي نفس هاش معلوم بود عصبي شده .

بهش دادي بدون که ضرر کردي؛  ون یلیناراحت شدي؟ اشکال نداره. فقط اگه باالي پنج م هیچ  - 

زدن  نی بهت مي کنم عطا شاهي؛ براي زم حتینص ه یارتومان هم نمي ارزه. از نظر من هز  چون  

ج نکن؛ چون نمي توني من رو شکست بديخر  خود یممکنه ورشکست بشي. پس پوالت رو ب من . 
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! ارم یکم نم کي یجلوي تو  رم یمن اگه بم  

زرنگي؟ کاري مي کنم خودت بهم التماس کني. رفتي تو اون سوراخ لي یفکر کردي خ االن  - 

زندگي مي کني فکر کردي مثالً قوي هستي؟  موش  

کي حسابت رو کهنیشرف داره به قصر تو که نمي توني از ترس ا گيیسوراخي که تو م اون  - 

. آروم بخوابي هیثان هیمي رسن   

پولدارت بهت ریاز شوهر پ چيیبه سنگ خورد و ه رت یمي ترکي که ت تیداري از عصبان هیچ  - 

د؟ ینرس  

پس برو باهاش خوش باش؛ چون خودت مي دوني من شيیت خوشحال م توهما نی با ا اگه  - 

. ست یرو بسازم. اون پول ها هم اصالً برام مهم ن میمي تونم راحت دوباره زندگ  

کردي من مي ذارم راحت زندگي کني؟ فکر  - 

آره؟ باشه رونیمن رو از اون خونه بندازي ب ه؟یچ تیخواي چي کار کني؟ حرکت بعد مي  - 

دنبالمه رو مون که چشمش هیخواي بکن؛ چون اگه الزم بشه به اون مردک همسا مي  هرکاري  

که نرفته هنوز تو نم نگهش  ادتی.  ایکه تو شکستم بدي. چطوره برم سراغ آر نهیبهتره از ا  بندازم  

 داشتم.

 - نابودت مي کنم لعنتي!

تو خوابت هم نمیب گفتي من اون قدر ارزش ندارم که خودت رو مشغولم کني؛ ولي االن مي  ادمهی  - 

. نيیکابوس من رو مي ب  

بازي ل*ذت نیباال گرفتي! من مي خوام ذره ذره نابودت کنم؛ چون از ا دست  ليیرو خ خودت  - 

 مي برم.



 

 
 

503 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

باشه تو هر بازي بازنده وجود داره. فقط اگه ادتیفقط    اد؛ یمنم از بازي کردن خوشم م باشه  - 

! ري یباختي افسردگي نگ  

! زن! امکان نداره هینمي بازه؛ اونم از   وقت  چیعطا شاهي ه  - 

! ر یزن رو دست کم نگ ه یوقت  چیپس مراقب خودت باش؛ درضمن ه  - 

. چرا دست از سرم برنمي داشت؟ دمیهمه نفرت رو نمي فهم نی ا ل یرو قطع کردم. دل گوشي  

*** 

زودتر به  ها رو براي من گذاشته بود؟ چرا  نیمدارکي که جلوم بود نگاه کردم. ارسالن چرا ا  به  

نبودم؟  فکرشون  

حسابدار نشون هیبه   دی. بااوردمیسري عدد و رقم و اسم چندتا شرکت بود که ازشون سر درن هی  

 مي دادم؛ ولي نمي تونستم به هرکسي اعتماد کنم .

کار مي گشتم. چند هیدنبال    دیفکري براشون بکنم. اول با ه یرو توي کمد گذاشتم تا بعداً  مدارک  

ن یکار شده بود؛ ولي چون حقوق کمي داشت و تو ا شنهاد یبهم پ هی ریدرمانگاه خ هیاز   شیپ وقت  

هنوز کار   نمیباهاشون تماس مي گرفتم بب دیداشتم. با اجیبودم نرفتم؛ ولي حاال بهش احت درمانگاه  

. نه  ای برام هست   

*** 

ماهيعوض شده بود. چند  میود که زندگروزها ب نینگاه کردم. درست هم نیبرف روي زم به  

خوب بود. حداقل از شرّ نگاه هاي  طشیکه به اون درمانگاه رفتم. حقوق کمي داشت؛ ولي مح بود  

مثل شهابي در امان بودم. عطا طبق فکري که کرده بودم عمل نکرده بود. چند ماهي بود يیآدما  

 که سکوت کرده بود و بهم کاري نداشت.
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م ی. گوشامیم  رونیتموم شده. از درمانگاه ب فتمیهشت شب شده و ش کی کنم. نزدساعت نگاه مي  به  

. شهیم دهیروش د اوشیزنگ مي خوره و اسم س  

من کردي؟ اد یوقت شب   ن یقربان! چي شده ا دییبفرما  - 

 - سالم هلنا.

. انگار مضطربه  ه؛ ی جور هیصداش   

شده؟ زيیچ سالم  - 

. خاموشه  شینه. فقط تو از هستي خبر نداري؟ از صبح گوش  - 

. گ نزد؛ من هم فکر کردم با توئه که زنگ نزدهنه امروز بهم زن  - 

! کجاست؟ نگرانم  نيیزنگ بزني خونه بب شهیم  - 

 - باشه.

. . بعد از چند ماهه دارم به خونه زنگ مي زنم. دل شوره دارم رمیشماره ي خونه رو مي گ  

 - سالم.

ي؟یمادر تو  هلنا  - 

 - آره مامان.

شده؟ اتفاقي افتاده زنگ زدي؟ زيیچ  - 

جب کرده بود که خونه زنگ زدم؛ چون فقط گاهي وقتي به خونه زنگ مي زنم. اون همتع مامان  

 از وقتي مامان حالش بد شده بود و بابا خونه نبود .

 - نه از صبح گوشي هستي خاموشه کارش داشتم.

. گفت با دوستش قرار داره. منم نگرانش شدم .رونیاز صبح رفته ب  - 
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. من باهاش کار دارم دیده. اگه اومد بگحتماً شارژش تموم ش دینگران نباش  - 

مادر. خودت خوبي؟ باشه  - 

 - آره.

 - هنوز نمي خواي برگردي؟ بابات...

 - مامان خواهش مي کنم شروع نکن؛ نمي خوام حالت بد بشه.

... گهیده دهلناجان مادر بابات عوض ش  - 

 - مامان خواهش مي کنم!

. . نمي خوام ناراحتت کنمزمیباشه عز   - 

. فظي مي کنم رو گوشي رو قطع مي کنم خداحا  

چندجا  م یبر  اد یمامان چي گفت. بهش گفتم ب گمیزنگ مي زنم و م  ا یهستي کجاست؟ به س عنيی  

. دارم ستیخونه ي دوست هاش باشه. ساعت دوازده شده و هنوز از هستي خبري ن دیشا مینیبب  

. هم اوضاعش بدتر از منه ای! سشمیم وونهید  

میها رو هم رفت مارستانی. تمام بمیمي کنه. هرجا رو که فکر کنم رفت  دهایمن رو دم خونه پ ایس . 

. کردن ن دای پ زيی خبر داده و اون ها هم چ سیمامان گفت بابات به پل  

. رم یشده؛ شماره ي خونه رو مي گ کی  کیساعت نزد  

. نداره  دهیمي کنه. سعي مي کنم آرومش کنم؛ ولي فا  ه یمامان گر   

نشد مامان؟ خبري  - 

هاي نیدورب  نکهیر، نمي دونم بچه ام کجاست. بابات داشت با تلفن حرف مي زد؛ گفت مثل ا ماد نه  - 

مرد بوده  هی ولي شماره ش معلوم نبوده. با  دنش؛ یمشکي د نیماش هی بار تو  نیآخر کیتراف کنترل . 
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. سر بچه ام اومده يینمي دونم چه بال  

. مي افتم زيی چ هی  ادی دفعه  هی  

. تي سالم برمي گردهمامان نگران نباش، هس  - 

. رم یگوشي رو قطع مي کنم. با استرس شماره اش رو مي گ  

پس دم؟یکار بهم ضربه بزنه. لعنتي چرا زودتر نفهم  نی! کار خودشه؛ حتماً مي خواسته با ا خاموشه  

ماهه کاري بهم نداشته؛ پس نقشه داشته. زنگ مي زنم به آژانس و سمت خونه ش هیچرا   بگو  

. شمیم ادهی . جلوي در پرمیم  

لگد به در مي زنم کجاست؟ با عنيیزنگ مي زنم؛ ولي کسي در رو باز نمي کنه. لعنتي  چندبار . 

بزرگ در رو باز مي کنه. بهم نگاهي  کلی. دوباره به در مي زنم. مردي با هادیپا م صداي  

 مي ندازه .

خبرته خانم؟ چه  - 

خونه ست؟ عطا  - 

. شه یچشم هاش گرد م  

 - شما کي هستي؟!

. شدم  رهیحرص بهش خبا   

. دم در کارش دارم ادیزن باباش. بگو ب  - 

. في نمي زنهنگاهم مي کنه؛ ولي حر  

 داد مي زنم :

. دم در   ادیکري؟ بگو ب  - 



 

 
 

507 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. خونه خانم ستنیآقا ن  - 

. بادهی . تعادلش رو از دست مدمیمن هم از فرصت استفاده مي کنم و هلش م ست،ین حواسش  

. رم یسرعت داخل م  

. دیصبر کنخانم شاهي کجا؟   - 

بازوم ده،ی. نگهبان بهم رسستیولي کسي ن شم؛ی. وارد خونه مرمیسرعت سمت در ورودي م با  

. رهیرو مي گ  

نفر رو بکشم؛ نذار اون آدم تو هیترم! االن مي تونم  وونهید ستیکن رواني! من از اون رئ ولم  - 

 باشي.

. دهیبازوم رو ول مي کنه؛ انگار ازم ترس  

 داد مي زنم :

! کدوم گوري هستي؟رونیب ایي؛ بشاه عطا  - 

. نگفتم زيیچ  دیآقا هست لی. تا االن هم چون فامدی. گفتم که. برام دردسر درست نکنستنیخانم ن  - 

 - کجاست؟

ره؟یچه مي دونم خانم؛ مگه آقا به من حرفي مي زنه که کجا م من  - 

. . خاموشه رمیو شماره اش رو مي گ ارمیرو درم میگوش  

. رص مي کنمپوست لبم رو از ح   

کجاست؟  دیفر   - 

. دیبرام دردسر درست نکن رونیب دینمي دونم خانم. بر   - 

براي  شهی. همادیب ادم ی رو  دیتا شماره ي فر ارم ینگاهش مي کنم. به خودم فشار م تیعصبان با  
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فکر مي کنم و شتریرفته بود. ب ادمیکردن شماره ها نابغه بودم؛ ولي االن نمي دونم چرا همه چي   حفظ  

. رم یشماره اش رو مي گ عی. سر ادیم ادم ی الخره شماره ش با  

 چندتا زنگ مي خوره و گوشي رو برمي داره. صداش خواب آلوده.

 - بله؟

 - سالم. من هلنام.

ه؟یک هلنا  - 

 - زن باباي عطا.

د؟ییهلناخانم شما  سالم  - 

د؟یاز عطا خبري ندار شما  - 

. خبري از عطا ندارم شده؟ من چند ماهي هست اومدم شمال؛   زيی . چر ینه خ  - 

! دموقع مزاحم شدم ب دیببخش  - 

. اتفاقي براي عطا افتاده؟دیقطع نکن هلناخانم  - 

! فتهیکنم قراره ب داشینه؛ ولي اگه پ  - 

شده، کاري کرده؟ چي  - 

. چندتا خونه داره دیاون روز گفت د؟یشما آدرسي ازش ندار  - 

 - من فقط همون خونه و آدرس آپارتمانش رو دارم.

آدرس آپارتمانش کجاست؟ دیبگ شهیم  - 

چي شده؟  دیبگ دیخوا نمي  - 

. دیلطفا آدرسش رو بهم بد ه؛یمشکل خانوادگ  - 
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شده. شماره ي رهی و بهم خ ستادهی . به نگهبان نگاه مي کنم که هنوز کنارم ادهیرو بهم م آدرس  

. تا به اون آدرس برم  رمیآژانس رو مي گ  

شدي؟  رهیکه بهم خ  يدیجالبي د ز ی چي نگاه مي کني؟ االن چ به  - 

. شهیهول م  

. نشده زيینه خانم، چ  - 

. شم یآپارتمان چندطبقه هست. وارد البي م ه ی. به آدرس مي رسم. رونیب ام یاز خونه م  

. تو آسانسور ندازمیم عینگهبان داره چرت مي زنه. از فرصت استفاده مي کنم و خودم رو سر  

تش رو کندم که چاک خوردهقدر پوس نی و لبم ا دهیآسانسور نگاه مي کنم؛ رنگم پر نهیخودم تو آ به . 

ي یها وونهی و شال قرمزم مثل د میبه لباسم مي افته. با اون شلوار ورزشي آبي و کاپشن مشک چشمم  

خونه فرار کردن. حتي وقت نکرده بودم مانتو بپوشم؛ مخصوصاً که موهام  وونهی مونم که از د مي  

. ون جوري بهم نگاه مي کرد نبود نگهبان ا خودی. برونیبود ب ختهیاز همه ي اطراف شالم ر  

و چندبار ستمیگفت مي رسم. جلوي در وام دیکم تو شالم بردم. به همون طبقه اي که فر هیرو   موهام  

 در مي زنم.

هم برش نمي دارم. در با  هیثان  هیدر رو باز نمي کنه. دستم رو روي زنگ مي ذارم و حتي  کسي  

. شهیشدت باز م  

رو که  راهنشی . پ ختهی. موهاش شلخته تو صورتش رستادهی هاي گرد روبه روم ابا چشم  عطا  

 دکمه هاش رو به خاطر عجله نبسته چنگ مي زنم .

کجاست عوضي؟ خواهرم  - 

. رهیکم عقب م ه یش؛  نهیخشکش زده. با کف دستم مي کوبم به س*   
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خواهرم کجاست؟ گفتم  - 

. شدهشوکه  نمدیدستم رو پس مي زنه؛ انگار هنوز از د   

کجاست لعنتي؟ خواهرم  - 

. رم یو داخل م دمیحرفي نمي زنه. هنوز انگار خوابه. چندبار پلک مي زنه. هلش م  

 داد مي زنم :

 - هستي! هستي!

. . در رو باز مي کنم رمیم يیرا یبه سمت اتاق هاي کنار پذ  

ي حرکت  چیهو  ستادهیا  نهیرو نگاه مي کنم. عطا وسط حال دست به س* يیحموم و دستشو حتي  

 نمي کنه.

. رمیسمتش م تیبا عصبان  

رو چي کار کردي لعنتي؟ خواهرم  - 

 پوزخندي مي زنه.

ري؟ینصف شب سراغ خواهرت رو از من مي گ سه  - 

 - بگو کجاست! مي دونم کار توئه.

کار منه؟  قاًًَیدق چي  - 

کردي؟ میرو کجا قا  خواهرم  - 

کنم؟  میخواهرت رو قا  دیبا چرا  - 

. رفتي سراغ هستي نیکه مي خواي به من صدمه بزني؛ به خاطر همعوضي نامردي  ه یچون تو   - 

. بازوم رو چنگ مي زنه. چشم هاش سرخ شده تیبا عصبان  
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کردي کي هستي که بخوام به خاطر تو خودم رو تو زحمت بندازم؟ اگه کاري کردم  فکر  - 

 اخراجت کنن به خاطر زبون درازت بود .

! ودت مي کنمو هستي کجاست؛ وگرنه ناب. بگگيیدروغ م  - 

 پوزخندي زد.

! بچه جون ستيیحرف ها ن ن یتو مي خواي من رو نابود کني؟ اندازه ي ا  - 

... ا یبگو هستي کجاست  ا ی. دمیباشه بهت نشون م  - 

چي کوچولو؟ مي خواي چي کار کني؟  ای  - 

وونهی. دارم از نگراني دمي کشم. پوزخند مسخره اش رو مخم رفته رونیرو از تو دستش ب بازوم  

شیخیاي   شه ینه. با اون چشم هاي ش ایجاي هستي رو مي دونه  ستی . از حالت هاش معلوم نشمیم  

. به ذهنم مي رسه زي یبهم زل زده. چ  

. سیسراغ پل رمیاالن با اون مدارک م  - 

. . چشم هاش حالتش عوض شدهرمیازش فاصله مي گ  

مدارک؟ کدوم  - 

که تو و اون اردالن انجام  يیت کاري ها حرف مي زنم. مدارک کثاف  بهتر مي دوني از چي خودت  - 

. دیداد  

کردي من احمقم؟ فکر  - 

. نه  ای از نگاهش بفهمم مي دونه هستي کجاست  دیشا شمیم رهیبهش خ  

. شرکتسیبه پل دمیاالن مدارک رو م  نیباشي؛ ولي بدون اگه نگي هستي کجاست، هم دیشا  - 

رو که مي شناسي؟ نیتک  
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 رنگش مي پره.

. سیاداره ي پل  رم یم میمستق نجای؛ وگرنه از ابگو هستي کجاست  - 

. و تا مي خوام در رو باز کنم دستش رو روي در مي ذاره رمیفقط نگاهم مي کنه. سمت در م  

مدارک دست تو چي کار مي کنه؟ اون  - 

کجاست؟ هستي  - 

از کجا اون مدارک رو آوردي؟ گفتم  - 

تو ربطي نداره از کجا آوردم. بگو هستي کجاست؟ به  - 

 - نمي دونم.

 - پس خداحافظ .

 مي خوام در رو باز کنم؛ ولي نمي ذاره.

. ريیجا نم چیتو ه  - 

 - برو کنار لعنتي!

. ريینم رونیدر سالم ب نی مدارک کجاست؟ وگرنه از ا  - 

گمیبهت نم رممیبراي از دست دادن ندارم. اگه بم زي یرو نترسون عطا شاهي؛ چون چ من  - 

. که بگي هستي کجاست  دمیمدارک رو بهت م صورت ک یمدارک کجاست؛ فقط در   

. دیندار تیمن نمي دونم کجاست. بهت گفتم تو و اون خانواده ت برام اهم  - 

که همه ش برام دردسر درست مي کني؟ نهیبه خاطر هم پس  - 

نسادهیوا نجایدرازت رو دادي. آخه من اگه بخوام کاري کنم که تو االن اگفتم تاوان زبون  بهت  - 

روزي زن ارسالن ه یون! مثل آب خوردن نابودت مي کردم. اگه کاري نمي کنم چون بچه ج  بودي  
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 بودي.

. شدي کیولي تو قبالً هم به هستي نزد   - 

موقعي  هیبي ارزش نمي کنم. اون موضوع   ل یمسا ریدرگ ادیقبالً. من خودم رو ز  گيیم خودت  - 

ن یتر  تیدارم که تو کم اهم ارزشي برام نداره. کارهاي مهم تري چ یداشت. االن ه تیاهم برام  

! هستي که بخوام فکرم رو مشغولش کنم زيیچ  

مرد باش و بگو گم شدن تیبار تو زندگ هی عطا شاهي من حرف هات رو باور نمي کنم.  نیبب  - 

! نه ا یئه  هستي کار تو  

 نگاهم مي کنه و حرفي نمي زنه.

 کالفه شدم.

چون نمي دوني  گم؛ یمي فهمي من چي مبزن لعنتي! خواهرم از صبح گم شده. هر چند تو ن حرف  - 

. چي  عني یخانواده   

. ستیحسي تو صورتش ن چیه  

. ستیکار من ن  - 

. دود شده دمیام نی اشک تو چشمم جمع شده. آخر   

. چقدر حالم بده دهیعطا بهم نگاه مي کنه. حتما اون هم فهم  

 - برو کنار.

 از جاش تکون نمي خوره .

 - گفتم برو کنار!

 - مدارک رو بده.
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. به فکر منافع خودش بود  طي یآدم در هر شرا  ن یوزخندي بهش مي زنم. اپ  

براي ليیاالنم دل  دم؛ ی. گفتم اگه بگي هستي کجاست اون مدارک رو بهت مدمیبهت نم زيیچ من  - 

 دادن مدارک ندارم. برو کنار مي خوام برم .

هست که خواهرت برگرده مدارک رو بدي؟ نيیتضم چه  - 

. شه یچشم هام گرد م  

! گفتي نمي دوني کجاستتو   - 

. نمي دونم کجاست گمیاالن هم م  - 

. پره تمیبا من بازي نکن عطا شاهي، من ظرف  - 

. اريیو ممي کنم؛ البته اول مدارک ر داشیپ  - 

 - نه اول خواهرم.

. نگام مي کنه  دیبا ترد  

. دمینفر اعتماد کنم. برو خونه خبري شد بهت خبر م ه یبار مي خوام به  نیباشه براي اول  - 

. امیهرجا بري منم م رم؛ینم ي یمن جا - 

. باال رهیابروهاش م  

. زن رو دنبال خودم راه نمي اندازم هیمن   - 

. امیي کني؛ من باهات مکه تو چي فکر م ستیبرام مهم ن  - 

 شونه اش رو مي ندازه باال .

. که مي خوام برم به درد تو نمي خوره  يیآخه جاها اي؟یمطمئني مي خواي ب  - 

. زنمیپوزخندي م  
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! چونيیو داري من رو مي پ ستی. بهت اعتماد ندارم. از کجا معلوم کار خودت نامیمن م  - 

 - خودت مي دوني مي تونم راحت قالت بذارم؛ پس براي من سخنراني نکن.

. ببري  ريیمن رو هرجا م دیاگه اون مدارک رو مي خواي با  - 

کمک نداشته باش؛ چون من االنهرجور دوست داري؛ ولي اگه اتفاقي افتاد از من توقع  باشه  - 

 هم فرض مي کنم تنهام .

. م بلدم از خودم مراقبت کنمرو ندارم. خود  چي یمن از تو توقع ه  - 

هستي عني ی ا ی. خدارمیانگار داره با گوشي حرف مي زنه. راه م اد؛ی. صداش مرهیاتاق م سمت  

تري و شلوار مشکي عوضبلوز خاکس هی. لباسش رو با  رونیب ادیکم بعد از اتاق م ه ی کجاست؟  

 کرده و کتش هم تو دستشه. نگاهي بهم مي کنه و پوزخندي مي زنه .

ه؟یچ  - 

. خوبه ليیخ پتی. تچيیه  - 

 به خودم نگاه مي کنم .

لباس مجلسي بپوشم؟ تیوضع  نیانتظار داشتي تو ا  نکنه  - 

. رم ی. من هم دنبالش مرهیو سمت در م دهیسرش رو تکون م  

. شمیسوار آسانسور م  

رو از کجا آوردي؟ سمآدر  - 

. گرفتم دیاز فر  - 

 - پسره ي دهن لق!

آدرست رو مي داد؟  دیهستي؟ نبا ایماف سینکنه فکر کردي رئ هیچ  - 
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. تو هم  رهیاخم هاش م  

. مي کردم داتیاون هم نمي داد باالخره پ  - 

سراغم اومده بود  وونهید  هیکه داشتي در خونه ام رو مي شکستي. نگهبان گفت   دهیخبراش رس بله  - 

 رو مي گرفت .

. از دوست دخترات بوده که دل تنگت شده کي ی  دیمطمئني من بودم؟ شا  - 

. خونه ي مردم با لگد به در بزنن  انیقدر ادب دارن که ساعت سه شب ن ن یاون ها ا  - 

 - پس خوش به حالت!

جوري اومدي باال؟ چه  - 

 - با لگد اومدم تو.

. هی شهر  نییي پا! رفتارت مثل چاقوکش هاستین دیاز تو بع  - 

دفعه خواهرم گم شد با دست گل و نیکه مؤدب نبودم؛ بهتون بي احترامي شد. ا  دیببخش واي  - 

وقت شب نی. شرمنده! ارمیرفت خونه نوئي برات بگ ادمیخونه ت. راستي  ام یمجلسي م لباس  

 مغازه ها بسته بود .

 چپ چپ نگاهم مي کنه .

. منه  به فکر ادب نی اون وقت ا من اعصاب ندارم    

 - نگفتي چه جوري وارد آپارتمان شدي.

 - گفتم با لگد؛ البته نگهبان هم خواب بود.

! اقت یمي دونم باهاش چي کار کنم؛ مردک بي ل  - 

. سته یمي ا  نگیداره حرص مي خوره که آسانسور تو پارک  
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. مي زنه  رو رینگاه مي کنم. دزدگ نی. با تعجب به ماشرهیمشکي م نیسمت ماش  

 - سوار شو.

. زم نگاهش مي کنم با  

نکنه منصرف شدي؟ چته؟  - 

مطمئني نمي دوني هستي کجاست؟ تو  - 

 با حرص نگاهم مي کنه .

. دفعه مي زنم ه یحرف رو   هیسوار شو حوصله ندارم منتظر بشم!   - 

چيیرو روشن مي کنه و حرکت مي کنه. ساکت شده و ه نی. ماششمی و سوار م رمیم نیماش سمت  

. گه ینم  

ري؟یم کجا  - 

. ي بهم مي کنه نگاه  

. مثلنيینه حرفي مي زني؛ فقط ساکت مي ش ري،ینه مي پرسي کجا م گم؛ یحاال بهت م نیهم از  - 

. آدم الل! اگه هم تو دردسر افتادي فراموش مي کني من رو مي شناسي  هی  

 پوزخندي مي زنم.

. بود تعجب مي کردم ن یا  ر یاگه غ  - 

شهر نگه  نییپا باًیخونه تقر  هینم. دم  گردم سمت پنجره و به حرص خوردنش نگاه نمي ک برمي  

 مي داره.

گهیتتوي د هیرفتم؛ البته اگه نمي خواي   ستيین نمیبب امیب دي؟یجات تکون نمي خوري فهم  از  - 

. و فضولي نکني  نيیروي تنت بزني بهتره سر جات بش  
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 - واقعاً ک ...

تو کدوم خونه رفته ستیو مشخص ن که یته کوچه. هوا هنوز تار  رهیو م شهیم ادهی پ نیماش از . 

. رو برمي دارم  چیو سوئ شمیم ادهیپ ن یساعت هست که رفته. آروم از ماش مین  

ولي من نمي تونم صبر کنم. به ته کوچه نگاه مي کنم. آروم  شه؛ یم وونهیشدم د ادهیدونم بفهمه پ مي  

م رو به در. چندتا خونه تو کوچه هست و نمي دونم تو کدوم رفته. سر ادینم ي یصدا چیجلو. ه رمیم  

 اول مي چسبونم .

برق کنار خونه ری. از تادیم يیصدا  ه یطور. به در سوم مي رسم. انگار  نیدر دوم هم هم  ساکته؛   

خونه رو نگاه مي کنم. دونفر رو اطی کوتاهه. تو ح  وارشونی زده. خوبه د خیدست هام . رمیم باال  

خاصي  ز یفاصله چ  نیته. از ا . انگار روي صندلي نشسشهیم دهی. عطا هم دنمیپنجره مي ب پشت  

دهیولي مشکوکن. عطا هنوز روي صندلي نشسته. چرا تکون نمي خوره؟ دست هاش د شه؛ ینم دهید  

. شه ینم  

که عطا با کله  نمیلحظه مي ب ه یمثل چاقو دستشه.  زيی چ ه ی. شهیم ک یاز مردها بهش نزد  کيی  

کار کنم. زنگ در رو چندبار . نمي دونم چيامیم نیی. از چراغ برق پا شونیکی زنه به صورت  مي  

. شمیو سوار م نی و بعدم با سرعت مي دوم سمت ماش دمیپشت هم فشار م  

. واسم به ته کوچه ست رو روشن مي کنم. تمام ح  نیماش  

. شهی . در رو باز مي کنم. سوار مادیم ن یکه داره با سرعت سمت ماش نمیدفعه عطا رو مي ب هی  

 - برو! برو!

تو رم ی. پام رو مي ذارم رو گاز حرکت مي کنم. با سرعت مادیمموتوري از ته کوچه  صداي  

. حرفي ادیلبش داره خون م . بهش نگاه مي کنم. از کنار رمیفقط م می . نمي دونم کجا هستابونیخ  
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سرعت رو کم مي کنم. حاال تو اتوبان  رم، ی کم که م ه ی. ستیکسي دنبالمون ن گه یزنم. فکر کنم د  نمي  

. برم  دیاو نمي دونم کجا ب میهست  

برم؟ کجا  - 

. ستیحواسش ن  

برم؟ کجا  - 

. نگاهم مي کنه  تیبا عصبان  

 - بزن کنار.

 کنار اتوبان نگه مي دارم .

. شو ادهیپ  - 

 - چرا؟

شدي؟ ادهی چرا پ ن؛ یتو ماش نیگفتم بش بهت  - 

. بودم نیمن تو ماش  - 

برق داشتم تماشا مي کردم؟ ریمن بودم باالي ت پس  - 

. ارم یبود؟ به روي خودم نم دهیري فهمچه جو شه؛یچشم هام گرد م  

. گيیمن نمي دونم چي م  - 

زنگ زدي فرار کردي؟  چرا  - 

. نمي تونم انکار کنم  گهید  

 - جاي تشکرته؟ داشتن مي کشتنت!

ام؟ینشو؟ فکر کردي خودم نمي تونستم از پس دوتا احمق مفنگي برب ادهیتو چه؟ مگه نگفتم پ به  - 
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مي کرد؟ بعدشم اگه مي تونستي از پسشون داشیکشتنت کي پ من نگران خواهرمم؛ اگه مي اوالًًَ  - 

صندلي؟  چرا بسته بودنت به ايیبرب  

بدم؟ حی روال کارم رو برات توض دیبا  - 

کارت کتک خوردنه؟ روال  - 

. شو ادهیپ  - 

. رمینم ي یمن جا  - 

. دمیشو حوصله ندارم؛ خبري شد بهت خبر م ادهیپ  - 

مگه اون مدارک رو نمي خواي؟ نه،  - 

 نگاهم مي کنه .

. امیباهات ب دیمن با  شونی اگه مي خوا  - 

. بشه دایکنم؛ البته اگه پ  داشیبگردم تا پ دیفرار کرد. حاال با  اروی با گندي که زدي   - 

 ساکت شده؛ انگار داره فکر مي کنه .

. فتیراه ب  - 

 - کجا؟

 - خونه ام.

خواي بري خونه؟ مي  - 

. کاري کرد  شهی! فعالً نمقدم بزنم ابونایجوري تو خ نینه مي خوام هم  - 

چي؟ عنيی  - 

. میصبر کن دیگفتم برو خونه؛ حوصله ي بحث کردن باهات رو ندارم. فعالً با  - 
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تو خونه  نم یو من نمي تونم برم بش ستیوچهار ساعته ن ستیب باًیآقاي شاهي! خواهر من تقر  نیبب  - 

. کني داشی تا تو هر وقت دلت خواست پ  

ای ببندي گم نشه. حاال هم  ر یمن ربطي نداره. مي خواستي بهش دزدگبه  زا یچ  نیبچه جون! ا  نیبب  - 

. برو خونه مي خوام استراحت کنم  ا یشو  ادهیپ  

. سیبه پل دمیباشه من هم اون مدارک رو م  - 

. سمت خودش. چشم هام گرد شده بود دیدفعه عصبي شد و بازوم رو گرفت و من رو کش هی  

فقط خودت ضرر سیاون مدارک رو بدي به پل دي؟یممي کني فه دیآخرت باشه من رو تهد بار  - 

! نيیخواهرت رو نمي ب  گهی مي کني؛ چون د  

تو بود آره؟ کار  - 

 بازوم رو ول کرد .

از باباجونت بپرسي؟ ري ینم چرا  - 

 با بهت نگاش کردم. بازوم رو ول کرد .

چي کار کرده؟ بابام  - 

. دمیمي فهم  شتر یاگه گند نمي زدي ب. شهیموضوع به بابات مربوط م نیا  دمیمن نمي دونم؛ فقط فهم  - 

. بشم. مچ دستم رو گرفت  ادهیرو باز کردم که پ نیدر ماش  

 - کجا؟

. سراغ بابام رمیدارم م  - 

از کجا اطالعات آوردي؟  گهیخواي بازم گند بزني؟ اون وقت بابات نم مي  - 

 - من مي دونم چه جوري حرف بزنم.
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زيیاهرت تموم بشه. درضمن گفتم هنوز چرر خوچي شده؛ ممکنه به ض میهنوز نمي دون ما  - 

. ستیمعلوم ن  

 - مثل آدم بگو چي مي دوني.

نمي خوام دنبالم راه  نیقدر رو اعصاب من نرو. به خاطر هم  ن یسرجات! ا نیرو ببند بش در  - 

. چون مي دونم فوضولي و گند مي زني به همه چي  فتي؛ یب  

. گمیم نگرانم. تو نمي فهمي من چي  ستم، یمن فوضول ن  - 

برق باال بري؟ ر یاز ت نجا یمثل ن دینگراني با چون  - 

موضوع  ن یبراي نجات خواهرم هر کاري مي کنم. االنم درست بگو بابام چه ربطي به ا من  - 

 داره .

 عطا پوفي مي کنه؛ انگار از دستم کالفه شده.

کار مي کنه؛  پرونده ست که بابات روش هی ربطي به بابات داره. مال  ه ینمي دونم؛ ولي  قیدق  - 

. ستمیجوري خواستن بابات رو تحت فشار بذارن. بازم مطمئن ن نیا  

ها کي هستن؟ هستي کجاست؟ اون  - 

. به چند نفر زنگ بزنم. تو هم بهتره به اعصابت مسلط باشي دیفعالًًَ نمي دونم. با  - 

. شده بود رهیرتش بي داد مي کرد. بهم خ نگاهش کردم. خستگي تو صو  

سرش اومده  يیچه بال عني یع شده بود. خبرنداشتن از هستي کالفه م کرده بود. تو چشمم جم اشک  

. عطا آروم ختیقطره اشک رو صورتم ر ه یو عطا فقط نگاهم مي کرد.  م یهر دو ساکت بود بود؟  

شده بود و من هم رهیبهم خرو سمت صورتم آورد؛ اشک رو با دستش پاک کرد. هنوز  دستش  

. قلبم دم یرد شد خودم رو ناخودآگاه عقب کش نیکه از کنار ماش نيیزده بود. با بوق ماش خشکم  
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چشم هاش   هیو چند ثان دیوار مي زد. اون هم انگار بهش شوک وارد شده بود دستش رو کش وانهید  

 رو بست و برگشت سمت پنجره.

 عطا: برو خونه .

. دمیحرفي نزدم. حرکت کردم. دم خونه ي عطا رس گهید  

. نشسته بودم  نیهم تو ماش شد. من ادهیپ نیاز ماش  

شدم. هنوز تو شوک کارش بودم. با  ميیباهاش صم لي یخواستم برم خونه اش که فکر کنه خ نمي  

. مي تونست خودش رو بزنه به اون راه  شتر یآدم از من هم ب نیخونسردي نگاهم کرد. ا   

؟نشستي چرا  - 

. جا مي مونم نیمن هم  - 

 پوزخندي زد.

ترسي فرار کنم؟ نمي  - 

. تي مدارک رو بخواي نهتا وق  - 

 با حرص نگاهم کرد .

. نتتیمن بب نیشو! نمي خوام کسي تو ماش ادهیپ  - 

رو سمتش پرت مي کنم. از دستش عصبي چیشدم. سوئ ادهیپ نیتعجب نگاهش کردم و از ماش با  

. عطا نمیروي پله هاي خونه ي کناري مي ش رمیبه حرفش گوش کنم. م دی. فکر کرده همه ش باشدم  

. . هوا روشن شدهرهیو بدون توجه بهم سمت ورودي آپارتمان م دهیرو تکون مسرش   

نمي دونم هستي کجاست حس بدي دارم. فکر کنم نکهیو سردم هم شده؛ ولي از ا ادیم خوابم  

زنگ  میمي زنم. گوش خ یو از سرما دارم  شهیچشم هام داره بسته مساعت بود که گذشته  مین  
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 مي خوره.

 - بله؟

بشي ضی جنازه رو دنبال خودم بکشونم. مر  ه یره بازي رو تموم کن. فکر نکنم بتونم باال مسخ  ایب  - 

کني؟  دایجوري مي خواي خواهرت رو پ چه  

. جا راحتم. مشکلي ندارم نیمن هم  - 

! مي زني خ یمعلومه؛ داري   - 

خ ی. راست مي گفت؛ داشتم سادهیرو بلند مي کنم و به آپارتمان نگاه مي کنم. روي بالکن وا سرم  

. حال نمي تونستم برم سراغ هستي   نیمي زدم. با ا   

. باال؛ اگه ازم نمي ترسي  ایب  - 

ازت بترسم؟ دیبا چرا  - 

. دهیجوري نشون م ن یانمي دونم، رفتارت که   - 

تو. با خوردن باد گرم به  رمی. در واحدش باز بود. مرمیو سمت آپارتمان م شمیجام بلند م از  

. حتماًًَ رفته نمیشیو روش م رمیاز مبال م کي یطا نبود. سمت . عدهیحس خوبي بهم دست م صورتم  

. اد یحموم که صداش در نم  

قدر عصبي بودم که اصال ن یا  شبیلعنتي! د داشت کيیاطراف نگاه مي کنم. عجب خونه ي ش به  

هیچشم هام رو ببندم؛ فقط چند ثان هیخوابم مي اومد. فقط مي خواستم چند ثان  ليی. خدمیرو ند چيیه ! 

. هام رو بستم چشم  

*** 

اومد کجا هستم. به اطراف نگاه کردم ادمیدفعه   هیبودم.   جیچشم هام رو باز کردم. گ يیصدا با . 
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. دمینشن زي یکردم؛ ولي چ  ز یصداي حرف زدن با تلفن مي اومد. گوش هام رو ت  

دور درد گرفته بود. شالم رو باز کردم. موهام  دنیجام بلند شدم. گردنم به خاطر نشسته خواب از  

و بهم رونیاتاق اومد بگره خورده بود. با انگشتم بازشون کردم. همون موقع عطا از تو  گردنم  

 نگاهي کرد .

شد؟ خبري نشد؟ چي  - 

. سرش رو برگردوند  عیبا سکوت بهم نگاه کرد و بعد سر هیچند ثان  

 - هنوز نه.

 سمت آشپزخونه رفت. به ساعت نگاه کردم. هشت بود .

زي ی چ  هی  دیچه خبري شده؛ شا دمیمي فهم دیشماره ي بابا رو گرفتم. با رو درآوردم و  میگوش  

دی چیمي شد. چندتا بوق خورد و گوشي رو برداشت. صداي سرد بابا توي گوشي پ رمیدستگ . 

. و همه ش مي رفت رو بلندگو   نیخورده بود زم میگوش شیصداش اکو مي شد؛ چند روز پ  

 - سالم.

شما؟ سالم  - 

 - هلنام.

. بود؛ انگار انتظار نداشت من زنگ بزنم  سکوت کرده  

هستي خبري نشد؟ از  - 

 - نه.

نکردي؟ دا یپ چيیه عنيی  - 

 - نه.
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! سرهنگ سازگار دیبه من دروغ نگ  - 

. هست، تو بدترش نکن ختهیهلنا من به اندازه ي کافي اعصابم به هم ر   - 

؟سرهنگ   زهی کي خانواده ت برات مهم شدن که اعصابت به هم بر  از  - 

. شده بودعصبي   

! به تو جواب پس بدم دیفکر نکنم درباره ي مسائل مربوط به دخترم با  - 

اون وقت داري  ستیروزه خبري ن هیتو کي دخترت برات مهم بوده که االن مهم باشه؟  دخترت؟  - 

چطور خبري نداري که دخترت کجاست؟ نکنه ستي؟ین سیخبري ازش نداري؟ مگه پل چیه گيیم  

زش نداره ولش کردي به امون خدا؟من برات ارهم مثل  اون  

. دیشما برام مهم بود شه یهم ست؛ یحرف ها ن نیتمومش کن هلنا! االن وقت ا   - 

دادي؟ تیرو نخندون سرهنگ؛ من خوب مي شناسمت! تو کي به ما اهم من  - 

 داد زد :

جوري حرف بزني؟ نی ! من بزرگت کردم؛ چطور جرئت مي کني باهام اگهید بسه  - 

: و کجا هستم. داد زدم  گمیچي دارم م دمینمي فهم گهی. ددیهام مي لرز دست   

نرفته مثل ادمیتو خونه ش بزرگ مي کنه. هنوز  ارهیهم م وونی فقط بزرگم کردي. آدم ح آره  - 

ه ینگفتي  رم؟ی. نگفتي قرار چي کار کنم؟ نگفتي کجا مرونیمن رو از خونه ات انداختي ب آشغال  

. نداشتم شتريیگه کجا مي خواد بره؟ هر چند از تو انتظار بشهر که پر از گر ن یدختر تنها تو ا  

. شد  نیصداش غمگ  

 - متأسفم دخترم!

بودم که با سنگ دلي تمام بزرگم کردي میتیبچه ي  ه ی! من ستمیمن نگو دخترم! من دختر تو ن به . - 
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نخواستم؛ ولي زي یوقت چ چین ازت هسرهنگ م  نیتأسفت به چه درد من مي خوره؟ بب متأسفي؟  

. بار ازت مي خوام خواهرم رو سالم برگردوني نیبراي اول  

هستي االن کجا  عنيی رو قطع کردم و تلفن رو پرت کردم رو مبل. موهام رو چنگ زدم.  گوشي  

داده بود و با ه یسرش اومده بود؟ سرم رو بلند کردم. عطا به اپن آشپزخانه تک يیچه بال بود؟  

. دم بهم نگاه مي کرد. با اخم نگاهش کر  تعجب  

به چي نگاه مي کني هان؟ ه؟یچ  - 

. تو چهره اش دوباره برگشت تو آشپزخونه  ر ییحرفي نزد. بدون تغ  

آبي رنگي تنم بود. روي مبل نشستم. اصالً بودن من شرتیشده بود. کاپشنم رو درآوردم. ت گرمم  

تم؛ اما کجا؟ خودم دنبالش مي گش دی اي داشت؟ با  دهیچه فا  نجا یا  

از دی بودم. با  جیکنه. گ داشیرو مي شناسه و زودتر مي تونه پ اديیي ز دونستم عطا آدم ها مي  

. گوشي رو برداشت  ع یرو گرفتم. سر  ایخبر مي گرفتم. شماره ي س اوشیس  

هلنا چي شد؟ خبري نشد؟ الو  - 

. چيیهنوز ه  - 

! ستیخبري ازش ن روزی ! از دشمیم وونهیهلنا دارم د  - 

! ایمي دونم. آروم باش س  - 

جوري آروم باشم؟تونم. چه  نمي  - 

. . نگاهش به من بود رونیاز آشپزخونه اومد ب  ر یکم نون و پن ه یو  ي یچا نيیس ه یعطا با   

. دمیمي کنم؛ بهت قول م داشینگران نباش پ ایس  - 

جوري؟ چه جوري؟ چه  - 
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! مي کنم داشیگفتم پ  - 

 - باشه.

. برم. خداحافظ دیفعالً با  - 

. مي خورد  يی دي چاگوشي رو قطع کردم. عطا داشت با خون سر   

بشه؟ دایتا خودش پ نيیجا بش نیخواي هم مي  - 

ها دور بزنم؟  ابونیکار کنم؟ برم تو خ چي  - 

 از جام بلند شدم و کاپشنم رو برداشتم .

 - من رو مسخره کردي؟ نشستي داري راحت صبحانه مي خوري؟!

 سرش رو بلند کرد و نگاهي بهم کرد .

و دلداري دادن به گرانیبراي د  دنیبه جاي شاخ و شونه کشکنم؟ تو هم  ه یگر  نمیکار کنم، بش چي  - 

. بخور که جون داشته باشي دنبال خواهرت بگردي  زيی چ هی نیبش هیبق  

بود؛ وگرنه سرش رو  رشی که کارم گ ف ی به روم مي آورد که حواسش به حرف هام بوده . ح داشت  

. قدر حرف مفت نزنه نی که ا ي یچا وانیمي کوبوندم به ل  

. ر جون داشته باشي! من نمي خورم شما بخو  - 

. م یبا زنگ در هردو به طرف در نگاه کرد  

ن اشاره کرد که ساکت باشم. من هم حرفي نزدم. از جاش بلند شد و سمت در رفت. از تويم به  

. حرکتي نمي کرد  چیبود نگاه کرد. دوباره زنگ رو زدن؛ ولي عطا ه رونیچشمي به فردي که ب  

. دونم خونه اي در رو باز کن عطا، مي   - 

. سرش رو برگردونددارم با پوزخند نگاهش مي کنم  دیعطا بهم نگاهي کرد و وقتي د  
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 - عطا باز کن. نگهبان گفت خونه اي.

 عطا دست هاش رو مشت کرده بود. سمتم اومد.

. ا ین رونیعطا: برو تو اتاق ب  

 از جام بلند شدم و بدون حرف سمت اتاق رفتم .

. اومد   کم بعد صداي حرف زدن هی  

چه غلطي مي کني؟ نجا یا  - 

. ي و منشي گفت شرکتم نرفتيرو جواب نمي داد تیگوش روزی نگران بودم. از د  - 

بهت نگفتم تو کارام دخالت نکن؟ ري؟ی تو چه؟ چرا آمارم رو مي گ به  - 

! نگرانت شدم زم؟ی جوري مي کني عز  ن یچرا ا   - 

. چیبهار بهت گفتم به پروپاي من نپ  - 

جوري باهام رفتار کني؟ نی ي اتا کي مي خوا عطا  - 

 - تا هر وقت که دست از سرم برداري.

! دارم! مي فهمي؟ دوستت دارم من دوستت  - 

. حوصله ندارم رونینه نمي فهمم. برو ب  - 

. جوري رفتار نکن نیعطا خواهش مي کنم! باهام ا   - 

 - دست از سرم بردار بهار؛ از دستت خسته شدم.

... مي کنم؛ حتي حاضرم من که هر کار بخواي برات   - 

: دفعه داد زد  هیعطا    

! االن نیهم رونیبرو ب  - 



 

 
 

530 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

! زمی عطا عز   - 

. جوري التماسش مي کرد  ن یدختر به هم مي خورد که ا نی حالم داشت از ا  

! کري؟رونیب برو  - 

قدر روتختي رو تو مشتم فشار داده بودم که  ن یدونم چي شده بود؛ ولي وقتي به خودم اومدم ا نمي  

ي خواستمد گرفته بود. هنوز صداي التماس بهار مي اومد. از جام بلند شدم. نمدستم در مچ  

رفتم سمتش و رفتم تو بالکن تا  عیبشنوم. به بالکني که کنار اتاق بود نگاه کردم. سر  زيیچ چیه  

ولي با اون همه د؛یلرز ه یرو نشونم. هواي سرد به صورتم خورد. تنم از سرما چند ثان صداشون  

. به خاطر عصبي بودن بهم دست داده بود هنوز حس گرما داشتم که   يیگرما  

. دمیکش قيیبستم. نفس عم هیرو چند ثانچشم هام    

حس کوفتي چي بود که دست از سرم برنمي داشت؟ هنوز  نیقدر حس بدي داشتم؟ ا ن یا  چرا  

 چشم هام بسته بود .

در اتاق باز شد. هر دو بهرفتم تو اتاق و همون موقع  عیصداي داد چشم هام رو باز کردم. سر  با  

. میشده بود رهیهم خ  

! ه*رزه جوابم رو نمي دادي  نیبود! به خاطر ا  نیبهار: پس به خاطر ا   

. که به صورت بهار خورد به خودم اومدم ليیبا س  

! رونیعطا: گمشو ب  

 بهار سمت هال رفت .

ا زن پدرت راب طهات مي کنم! بذار بابا بفهمه ب  چارهی: باشه عطا مي دونم چي کار کنم! ببهار  

! شي یداري؛ اون وقت آدم م  
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مي کنه. من با هر کي دلم بخواد راب طه دارم به و تو هم دی! من رو تهدرونینزن گمشو ب زر  - 

 ربطي نداره .

. . من هنوز خشکم زده بوددیتندتند نفس مي کش تیعطا از عصبان  

... اي که پس مونده ي بابات چارهی قدر ب ن یبرات متأسفم که ا  - 

. وار ی به د دشیاش رو گرفت و کوب قهیطا به بهار حمله کرد و  ع  

زري زدي هان؟ چه  - 

 گلوي بهار رو فشار مي داد. رفتم طرفش .

! شیکشت وونهیولش کن د  - 

 ولي انگار کر شده بود. دستش رو چنگ زدم. تازه به خودش اومد. هلش دادم .

 - ولش کن!

ام سرفه مي کرد. رفتم سمتش. گردنشمدکم رفت عقب. صورتش سرخ شده بود. بهار  ه ی عطا  

 قرمز شده بود .

 عطا داد زد :

! تا نکشتمت رونیگمشو ب - 

 بهار از جاش بلند شد و رفت سمت در.

! ! مطمئن باششيیم مونیبهار: پش  

کدوم چی بودم و نمي دونستم چي کار کنم. ه ستادهیو در رو محکم بست. وسط هال ا رونیب رفت  

. م یحرفي نمي زد   

. بود. روي دست عطا رد ناخنم مونده بود ي بد تیموقع  
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. زنگ خورد و سمتش رفت و نگاهي بهش کرد  شیگوش  

. هر چندشیسمت اتاق رفت. عذاب وجدان داشتم. به خاطر خودم گند زده بودم به زندگ بعدش  

. اون رو وارد مشکالت خودم مي کردم دیمقصر نبودم؛ ولي نبا  

راحتي از کار عطا نمي گذشت. سمت کاپشنم رفتم و  نیجا اشتباه بود. اردالن به هم نیبه ا اومدنم  

. دمیپوش  

. رو نگاه کردم  بمیشالمم روي سرم انداختم. پول تو ج  

 اون قدر بود که تا خونه برم. بعدش مي تونستم خودم برم دنبال هستي بگردم. سمت در رفتم.

د؟یمي بر  ف ی تشر  ي یجا  - 

 برگشتم.

. خودم دنبال هستي بگردم   رمیدارم م  - 

ري؟یهمه گندزدن داري م ن یاز ا بعد  - 

من که تو اتاق بودم؛ مي خواستي نجا؟یچه گندي زدم؟ به من چه که دوست دخترت اومد ا من  - 

. تو اتاق  ادینذاري ب  

بشي؟ میگوشه قا   هینرفتي   چرا  - 

هک  نییکجا؟ انگار چقدر تو اون اتاق جا بود. حتماًًَ مي خواستي خودم رو از بالکن بندازم پا مثالًًَ  - 

. . تو که برات مهم بود مي خواستي در رو باز نکني نجامینفهمه من ا  

اره؟یسرت م يیدوني اردالن بفهمه چه بال مي  - 

من چه؟ من کاري نکردم. مثالًًَ چي کار مي خواد بکنه؟ به  - 

فقط هشت صبح دونفري تو خونه صبحانه میما داشت گهیباباش م شیي االن بهار بره پکرد  فکر  - 
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م؟ یخورد مي  

. کردم  ز ی چشم هام رو ر  

ه؟یچ منظورت  - 

هشت صبح با هم دیدونم فکر کنم خودت بفهمي. دو نفر که باهم نسبتي ندارن، چرا با  نمي  - 

بخورن؟ صبحانه  

 آروم رفتم جلو .

نجا؟یا ادیوقت صبح ب ن یا  دیبهار چرا با اصالً  - 

 پوزخندي رو لب هاش بود .

داري چي کار مي کني عطا شاهي؟ تو  - 

. کاري نمي کنممن   - 

! خودت بهش خبر دادي؟نجایقصد من رو آوردي ا از  - 

 - حرف مفت نزن! من کاري نکردم .

بود که يیجا  لم یرو جمع نکردي؟ چرا وسا  ز یصبحانه براي دو نفر روي م ل یچرا وسا پس  - 

ود؟ تو اتاق؟ خفه کردنش هم جز نقشه ت ب ادیدفعه ب  هی  دیاصالً چرا بهار با دشون؟یشد راحت د مي  

 لبخندي زد.

. دفعه اي شد هینه اون   - 

جوري بود؟ مثل  نیآدم ا  نیدروغ. چرا ا  ای  گهیمي شدم. نمي دونستم داره راست م وونهید داشتم  

نگاهش کردم. مي دونستم از قصد کاري کرده که بهار  تیبا عصبانرفتار مي کرد.  وونهیهاي د آدم  

. کرده بود  زيی متوجه ي من بشه؛ انگار همه چي رو برنامه ر  
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! باشي ف یچقدر مي توني کث  - 

 پوزخندي زد.

. داره  طینمي دونم؛ بستگي به شرا   - 

. وونهیبذار د  هیي دوست دخترات ما هیدفعه خواستي نقشه بکشي از بق نیا  - 

ولي تو برام مهم اره؛ یسر اونا ب يی بودي؛ چون نمي خواستم اردالن بال نه یگز  ن یتو بهتر  اتفاقاً  - 

. اد یسرت ب يیکه بال ستيین  

 چشم هام گرد شد.

 - ازت متنفرم عطا شاهي!

. ستیمي دونم؛ ولي برام مهم ن  - 

رفتار  ليای مشکوک بود. مثل قاتالي خون سرد سر  ادي یمرد ز  نی ازش دوري مي کردم. ا  دیبا  

 مي کرد .

. دمیکفش هام رو پوش  عیدوباره سمت در رفتم. سر   

ري؟یم داري  - 

. کني فتیبکشي و من رو قاطي نقشه هاي کث گهینقشه ي د هی تا  ستمیمینه پس وا  - 

خودته؛ پس نمي خواي بدوني خواهرت کجاست؟ لیم باشه  - 

. برگشتم سمتش  تیبا عصبان  

! وونهی با اعصاب من بازي نکن د  - 

. م و خون سرد اومد طرفم آرو  

 - من فقط اون مدراک رو مي خوام .
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 - به جهنم که تو چي مي خواي؛ برو به درک!

. د یازش نمي شد فهم چيیه شهیشدم؛ مثل هم رهیزده بود. به چشم هاش خ خونسرد بهم زل  

 - پس مدارک رو بده.

کردي که من مدارک رو بهت بدم؟  دایتو خواهرم رو پ مگه  - 

. کنم داشیخودت نمي خواي پ  - 

گي؟یازش شده که نم خبري  - 

. سر برم جنوب تا مطمئن بشم هی دیبا  - 

. میباشه بر   - 

م؟یبر   - 

منتظر بمونم و برات آش پشت پا درست کنم؟ نجایا نداري انتظار  - 

! درست کني ستیبد هم ن  - 

ساک  هی اخم نگاهش کردم. برگشت و رفت سمت اتاقش و من هم دم در منتظر بودم. از اتاق با  با  

. رونیاومد ب نیبلوز خاکستري و شلوار ج هیو   

ات همراهته؟ شناسنامه  - 

 چشم هام گرد شد.

چي؟ براي  - 

ونمخوام عقدت کنم. هنور اون قدر بدبخت نشدم به زن ارسالن چشم داشته باشم. مي د نمي نترس  - 

. وقت دچار توهم نشي. من فقط اون مدارک رو مي خوام  ه یراجع به من بهت چي گفته. گفتم  ایآر  

مي کرد که من دچار  دییداشت که پسر ارسالن نبود. داشت مثالً حرف هاي بهار رو تا  قتیحق پس  
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. شم و خودم رو بهش قالب کنم توهم ن  

کنم اون قدر براي من مهم باشي که توتوهم نزدم. بعدم فکر ن می وقت تو زندگ چیمن ه نترس  - 

. باشي که توهم بزنم اهامیرو  

 با حرص برگشت و خشک گفت:

. میبر   - 

فکر مي کردم اگه پسر ارسالن نبود چرا ارسالن   نی من حرفي بزنم. به ا گه ینمي خواست د  انگار  

. رون یقدر بهش عالقه داشت. با بازشدن در آسانسور از فکر اومدم ب نیا  

. عطا بازم ساکت بود و حرفي نمي زد. من هم حوصله نداشتم حرف بزنم. از میشد نیماش سوار  

کم سکوت حالم بهتر بشه؛ کاري که  هی مي دادم با   حیبهم وارد شده بود و ترج اديیاسترس ز صبح  

که کسي نباشه و فقط سکوت   يیجا  ه یتحت فشار بودم مي رفتم  ليیخ وقتي شهیمي کردم. هم شهیهم  

. اومدم رونیکم آروم بشم. با صداي عطا از تو فکر ب ه یم تا مي کرد  

. دست لباسم بردار؛ البته اگه دوست داري هی  اریبرو شناسنامه ات رو ب  - 

ود. پوزخندي زدم و به لباس هام نگاه مي کرد. سرم رو برگردوندم. دم خونه نگه داشته ب داشت  

. شدم ادهیپ  

نبود. حتي اگه بهم مي گفتن عطا دیبع چي یا هنکردم که آدرسم رو بلد باشه؛ از عط تعجب  

. باورم مي شد. به طرف خونه رفتم  دهیحالت م  ر ییست و وقتي ماه کامل بشه تغ نهیگرگ  

ک یت چشمي در کشمون پش ه یرو باز کردم و از پله ها باال رفتم. مي دونستم اون مردک همسا در  

. رونیاومد ب دمیمي کشه. تا به دم خونه شون رس  

. دیخونه نبود  شبید د؟یناخانم خوبسالم هل  - 
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. مردک چقدر پررو بود که من رو چک مي کرد  ن یبا چشم هاي گرد بهش نگاه کردم. ا  

رفت و آمدم رو با شما هماهنگ کنم؟ دیبا دیببخش  - 

 لبخند چندشي زد.

! شکش یش پ هیدون بهمون نگاه کن بقنه شما ما رو قابل ب  - 

. ستيیخوبه مي دوني قابل نگاه کردن ن  - 

تر. به در خونه ش نگاه کردم که باز بود. حتماًًَ زنش خونه نبود که داشت بلبل زبوني کینزد اومد  

 مي کرد .

اي؟یکار کنم که باهام راه ب چي  - 

 - بله؟

چي کار کنم قبولي کني؟ گفتم  - 

کاري بکنم،  نیداشت من همچدست خودم هم درد گرفت. چون توقع ن زدم که لي یبهش س جوري  

هاي کنار راه پله. از کنار  لهیسرش محکم خورد به م نیرو از دست داد و افتاد روي زم تعادلش  

دفعه از جاش بلند شد. از حرص نفس نفس مي زد. مثل  ه یخون مي اومد. نگاهي بهم کرد و  سرش  

. سمت خودش دیرو کش وحشي ها مچ دستم رو گرفت و من  

ه*ر*زه؟ کهین رو مي زني زنغلطي کردي؟ م چه  - 

. سمت خونه ش دیقدر فشار مي داد که داشت دستم مي شکست. من رو کش  نیمچ دستم رو ا  

 - ولم کن رواني!

کجا بودي؟ شب یادب بشي! هرچقدر باهات راه اومدم بدتر شدي. فکري کردي نمي دونم د دیبا نه  - 

ا یکم هم با من راه ب هیکردي کسي شدي؟  . با پولدارا مي پري فکردمی ول رو د اون بچه سوس نیماش  
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 بهت بد نمي گذره .

خرس زور داشت و با اون همه خوني که از سرش مي رفت مچم رو ول نمي کرد مثل . 

وقت براي دفاع از خودم سروصدا راه ننداخته بودم. لگدي به پاش زدم  چیبزنم. ه غیخواستم ج نمي  

. کم شل شد   هیکه دستش   

از پله ها باال رفتم. خودم رو انداختم تو خونه و در رو بستم. نفسم باال  عیهلش دادم و سر  دوباره  

 نمي اومد. سمت اتاق رفتم و بغضم رو طبق معمول قورت دادم .

و هر چي دستم مي اومد  رونیب دمید مي زد. ساکي رو از تو کمد کش! لعنتي! قلبم تندتنلعنتي  

. . شناسنامه م رو برداشتم. آروم در رو باز کردمتوش ختمیمي ر  

رو ن ییو سرم رو خم کردم و پا ستادمیي پله ها ا لهیخواستم باهاش دوباره روبه رو بشم. کنار م نمي  

سمت در کوچه دمیبود. با سرعت دو فتادهین کردم. همه جا آروم بود و انگار اصالً تفاقي نگاه . 

. سوار شدم. عطا نگاهي بهم کرد  عیزدم. سر نفس نفس مي  نیبه ماش دمیوقتي رس  

لباس ها عالقه داري نه؟ ن یا به  - 

. اومد که لباس هام رو عوض نکردم  ادمیتازه   

نگفت و حرکت کرد. لبم رو از حرص گاز  زي یرو ندادم. نمي تونستم حرف بزنم. عطا چ جوابش  

مشت کرده بودم. دلم برام گرون تموم شده بود. دست هام رو  کهیگرفتم. حرف هاي اون مرت مي  

نمي تونم اونجا زندگي کنم؛ حتماًًَ مي رفت پشت سرم  گهیمي زدمش. مي دونستم د شتریخواست ب مي  

رونمینداشتم. ب تیاونجا امن  گهی کنه. هر چند االن د رونمیونه صفحه مي ذاشت که بصاحب خ شیپ  

 هم نمي کردن خودم حاضر نبودم اونجا زندگي کنم .

. عطا بادمیسمت در کش رارادي ی با دستي که به بازوم خورد خودم رو غدرد گرفته بود.  سرم  
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 تعجب نگاهم مي کرد .

! چي شده؟ ه؟یچ  - 

. معلومه حواست کجاست؟چيیه  - 

. جا چیه  - 

ها دهیشدي؛ بعد هم مثل مارگز  رهیهرچي صدات مي کنم به روبه رو خ دي؟یچرا جوابم رو نم پس  - 

 مي پري اون ور .

حاال؟  گيیم چي  - 

اون هم فراموش کردي؟ ایشناسنامه ات رو آوردي   مگفت  - 

. و شناسنامه رو سمتش گرفتم  فمیدست کردم تو ک  

. نگاهش نگاه کردم نگاهش روي مچ دستم بود  ر یشده بود. به مس رهیبه دستم خ  

نشه. اون هم دهیشناسنامه رو گذاشتم رو داشبورد. کاپشنم رو درست کردم که مچم د  عیسر   

. بود  اوشیزنگ خورد. س می. گوشمینگاه کرد. دو ساعت بود تو راه بودبرگشت و به جلو   

هلنا؟ الو  - 

. رون یگوشي! مي خواستم از پنجره پرتش کنم ب ن یا بازم صدا پخش مي شد. لعنت به  

 - سالم.

نشد؟ خبري  - 

. مي کنم  داشینه هنوز؛ ولي پ  - 

ي؟یکجا  تو  - 

. رونیب  - 
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. به جاده نگاه مي کرد  ت یند با جدکرده؛ هرچ ز یمي دونستم عطا گوش هاش رو ت  

رون؟یب کجاي  - 

ا؟یشده س زيیچ  - 

کرده تی تون هرچي از دهنش در اومد بهم گفت. بعدم گفت ازت شکا هی دم خونه تون همسا رفتم . - 

. اوردمیسر درن ارویهلنا چي شده؟ من که از حرف هاي اون    

. مي دادم تا صدا کمتر پخش بشه  که امکان داشت گوشي رو به گوشم فشار ي یهول شده بودم. تا جا  

فتي در خونه م؟مي زنه. چي کارم داشتي ر ادیاون حرف مفت ز ست؛یمهمي ن ز یچ  - 

اومد چيیبا سر باندپ اروی در دسترس نبود. رفتم دم خونه گفتم حتماًًَ خونه اي. ولي اون  تیگوش  - 

. کار رو کردي  نی دم در مي گفت تو ا  

. داده بود به اون مردک ریتم بحث رو عوض کنم باز گول کن نبود. هرچي من مي خواس ایس  

. بگوگفتم ولش کن! از هستي خبر شد بهم  ایس  - 

آدم هاي عوضي برات شاخ وشونه نی نرو تا ا نجایچي ولش کن؟ هزاربار بهت گفتم از ا عنيی  - 

دیکه راجع بهت مي زد بزنم لهش کنم؛ ولي زنش رس ي یرو با اون حرفا که ی. مي خواستم مرتنکشن  

 و کولي بازي در آورد که تو شوهرش رو از راه به در کردي.

. نگ مي زنمبرم. بهت ز  دیبسه! من با ایس  - 

. نم یرخ عطا رو با همون پوزخند مسخره ش بب میگوشي رو قطع کردم. مي تونستم ن  

دستت کار اونه؟ مچ  - 

 هنوز صورتش سمت جاده بود. جوابش رو ندادم .

کار اونه؟ گفتم  - 
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. بدم حیبهت توض نمیبالزم نمي   - 

. درآورد و شماره اي رو گرفت  بشیرو از ج شیگوش  

انجام بدي؛ جوري که طرف ز یبرو به آدرسي که بهت اس مي زنم. مي خوام کارت رو تم دیسع  - 

. زبونش رو دراز کنه گهینتونه د  

دي؟یروي نکني فهم ادهیفقط گوش مالي! ز  گفتم  - 

 گوشي رو قطع کرد .

. دارهتو دخالت مي کني؟ زندگي من به تو ربطي نچي کار کردي؟ چرا   - 

قوي هستي؟ لي یخواي مثالً بگي خ مي  - 

 - به کي مي خوام بگم قوي هستم؛ البد تو.

. دینمي دونم شا  - 

رو بفهمونم؟ زي یبه تو چ دیبا چرا  - 

 - خودت مي دوني چرا!

 - نه من نمي دونم، تو بگو.

. خودتم مي دوني فتيینمي توني با من در ب  - 

. بازي نکني ف ی مي تونم اگه تو کث  - 

کردي تا االن چي کار کردم؟ اگه مي خواستم راحت مي تونستم از سر راه برت دارم. بعدم فکر  - 

. به جز من  فتهیاي حق نداره باهات در ب گهیکس د چیتو فقط طرف حسابت با منه و ه  

دخالت مي کني؟ میکردي کي هستي تو زندگ فکر  - 

از دوتا بازي کن باشه. عادت شتر یشرکت مي کنم ب ي خواهم تو بازي اي کهبرت نداره. نم توهم  - 
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قبل از شهابي حساب  دیاي دست بذاره. با گهی که من دست گذاشتم روش کس د زي یرو چ ندارم  

. دم یاون مردک رو مي رس  

 چشم هام گرد شده بود.

 - با دکتر شهابي چي کار کردي؟!

شي؟یه. چرا عصبي مخاصي نبود؛ خودت که دستت تو کار ز یچ - 

چي دستم تو کاره؟ عنيی  - 

. خورده افتاده سرش شکسته شیکار تو نبود و پاش از پله پ اروی نگو که سرشکسته ي   - 

دیها. بعدم با لهیبه اون عوضي کاري نداشتم، فقط هلش دادم. خودش افتاد سرش خورد به م من  - 

. سرش مي اومد نیبدتر از ا   

 عطا سرش رو تکون داد .

! کردي. خوب مي شناسمت. سابقه ت کامالًًَ پاکهه. مي دونم تو کاري نباش  - 

مسخره ام مي کرد. روم رو ازش برگردوندم. از صبح رو اعصابم بود. چشم هام رو بستم داشت . 

 چقدر خسته بودم .

*** 

ظهر بود. به کیشدم. نزد  ادهیپ نی گوشه ي جاده پارک بود. از ماش  نیرو باز کردم. ماش چشمم  

ان و چند تا مغازه کنار جاده بود. حتماً رفته بود غذا بخوره. چقدررستور  هینگاه کردم.   اطراف  

. کنه. سمت رستوران رفتم  داریهم باادب بود! به خودش زحمت نداد من رو ب  

جوري نگاهم کنن. دستم  نیبود ا  عيیجوري نگاهم مي کردن. البته با اون لباس ها طب  هی همه  

. ت و موهام رو کردم تو ناخودآگاه سمت شالم رف  
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نشستم. داشتم گهید زیم هیندادم و رفتم سر   تینشسته؛ بهش اهم زیم هیکه سر   دم یرو د عطا  

مي رفتم سمتش؟ مردک زشت دیگرفته بود من چرا با  دیمي خوردم. حاال که من رو ناد حرص  

برم تیوضع ن یحتماًًَ براش افت داره من با ا ه؛یي عبوسش فکر مي کنه ک افهیبا اون ق ختیر بي  

هم دلش ليیلباس ها خجالت مي کشه. اصالً خ نی کرده حتماً از وجود من با ا کی. خودش شسمتش  

جوري داشتم  نی! همرهیمي گ افهیافتاده! همه ش براي من ق  لیازخودراضيِ از دماغ ف  کهیمرت بخواد  

. ستاد ی نفر کنارم ا هی  دمیي دادم که د لب بهش فحش م ر یز  

ًَ 

... جوجه با ه یآقا لطفاً   - 

از ابروهاش رو باال داده بود نگاه کردم کي یکردم گارسونه. سرم رو بلند کردم. به عطا که   فکر . 

. کنارم نشست دیصندلي رو کش  

. رفت  ادمیچي بود؟   گهی و عبوس و... د ختی ! زشت و بي رنیمي فرمود  - 

 نگاهش کردم .

همه لطف براي چي شاملم شده؟ نینکن! ا  رفتعا  - 

. شدم. مچ دستم رو گرفت  از جام بلند  

. نیبش  - 

. اش جدي شده بود. سر جام نشستم   افهیق  

ه؟یاداهات چ ن یمي کني! غذا مي خواي بگو ا نیآخرت باشه بهم توه بار  - 

غذا مي خواي؟ گيیکه م رم یخودم چالقم نتونم براي خودم غذا بگ مگه  - 

. کني نیبهم توه دمیهرچي که هستي به خودت مربوطه؛ من اجازه نم  - 
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. نستي یمي خواستي گوش وا  - 

مي کني از کارت هم خجالت نمي کشي؟ ن ی! بهم توهيیپررو چقدر  - 

 شونه هام رو انداختم باال .

. بود قتینه، هرچي گفتم حق  - 

 عصبي دستش رو تو موهاش برد. از جاش بلند شد .

. باش نیتو ماش گهی د قهیپنج دق  - 

 - من مي خوام غذا بخورم .

. رمیم گه ید  قهیا بخور؛ ولي من پنج دقغذ نیبش لته، یهرجور م  - 

. رهی سمت خروجي رستوران رفت. مي دونستم اگه نرم م  

شدم. اون هم نیگرفتم و سوار ماش وهی و آب م ک ی. از سوپر بغ*ل رستوران کرونیهم رفتم ب من  

 با سرعت حرکت کرد .

مسافرت  م یرفت جوري بودم. هر وقت مي نیهم شه یرو خوردم. دوباره چشم هام رو بستم. هم کمیک  

مي گفت هلنا با تو خوش مي گذره آدم بره سفر. همه ش تو  شهیخوابم مي گرفت. هستي هم نیماش تو  

توي خوابالو رو تحمل کنه. باز دیخوابي. اگه با شوهرت بري ماه عسل بدبخت تمام راه با نیماش  

! فقط سالم باشه  ا یهستي افتادم. خدا ادی  

. رو باز کردم  با تکون کسي بلند شدم. چشم هام  

. شو ادهیتموم شد، پ تونیاگه خواب زمستون  - 

. عطا رفت میشد ادهیپ ن یاست. از ماشکه نمي دونستم کج  م یشهر بود هیاطراف نگاه کردم؛ تو   به  

. ستاد ی خونه ا ه یکوچه. دنبالش رفتم. دم در  ه یداخل   
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. زني هرچي گفتن حرف نمي م؛ ینمي دونن ما چه نسبتي دار  میریم میکه دار  نجایا  - 

اللم؟ مگه  - 

 - سعي کن الل باشي.

. شهینم  - 

 با اخم نگاهي بهم کرد .

. ل جنگلي ها شديرو درست کن؛ مث شونتیاول اون موهاي پر   - 

. هم خوبه ليیدرست صحبت کن؛ ادب نداري؟ موهام خ  - 

! در من اثر کرد  نیکمال هم نش  گنیجوري حرف بزنم؛ م نی گرفتم ا ادی از تو   - 

. به شالم دست نزدم. احمقمیخونه ي بزرگ شد  هیکم بعد در باز شد. وارد   هی. رو برگردوندم روم  

بود با قدي  رهی. مردي اومد سمتمون. صورتش گندمي تدمیکرده هرچي بگه من گوش م فکر  

ذات آدم ها واقعا  صی. حدوداً هم سن عطا بود. به نظر آدم بدي نمي اومد. هرچند من تو تشخمتوسط  

. عطا رو مي شناختم ن یدتر ابد بودم؛ وگرنه زو  

 مرد عطا رو بغ*ل کرد و تازه متوجه ي من شد.

! دینم، خوش اومدسالم خا  - 

 - سالم. ممنون.

. دییبفرما  - 

. کرد   تونییسمت خونه راهنما  

هم سن من اومدن طرفمون. دختر صورت باًیدختري تقر  ه یزن حدود سي ساله و  ه ی. میشد وارد  

هم چشم هاي آبي داشت با قد شیمن و عطا نگاه مي کرد. زن کناربه  ت یاي داشت و با عصبان سبزه  
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 کوتاه. سالم کردم .

. هم خواهرم، حورا نی. من ماندانا، همسر عماد هستم ا زمیسالم عز   - 

 دختر سرش رو برام تکون داد. من هم سالمي بهش کردم .

. جوري نگاهم مي کرد که انگار من خانواده ش رو کشتم  هی  

ي گشتم. هر چي که بود حداقل آشنا بود و من خوشم نمي اومد. دنبال عطا م  بهیراز جمع هاي غ  ادیز  

 معذب نبودم.

. حتماً تو راه خسته شدي   ن؛ یبش زم یماندانا: عز   

 لبخندي زدم.

از مبل ها نشستم. عطا داشت با اون کيی بودم. روي  دهیجون خودم! تمام راه مثل خرس خواب آره  

بود من اونجا معذب دهیانگار فهمبودم. ماندانا  نجا ینگار من هم ا عماد حرف مي زد. انگار نه ا پسر   

 هستم.

. نجا یا   دیاریب ف ی تشر  ونیماندانا: آقا  

. زم یعماد: اومدم عز   

 عطا و عماد اومدن طرف ما. عطا اومد کنارم نشست .

دلم  ليیغره اي بهش رفتم. اون هم خونسرد برگشت. خانمه با خواهرش رفتن تو آشپزخونه. خ چشم  

. حرف مي زد   شیکجاست. عماد داشت با گوش  نجایي خواست بدونم ام  

. کردم  ک یسرم رو به عطا نزد  

ن؟یک نایکجاست و ا نجا یا  - 

رفت تو اللي؟ ادتی  - 
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طا با خونسردي از جاش بلند شد و سمتهام گرد شد. با حرص نگاهي بهش کردم؛ ولي ع چشم  

 عماد رفت.

! مي گفت اللمتالفي حرفش رو در مي آوردم. احمق به من   

. شام آماده بود  ز یکم بعد م هیسرم رو چرخوندم.    

به غذا نداشتم. مي دونستم تو لیشده بود؛ ولي اصالًًَ م ر یشکمم س  کیاز صبح با همون ک درسته  

لي یطور بودم. فشار عصبي باعث مي شد نتونم خ ن یهم شهیر شدم. همالغ  لویک هی دو روز حتماًًَ  نیا  

 غذا بخورم.

. مي دونم ممکنه مثل غذاهاي خونه ي خودتون نباشه د؟یهلناخانم. چرا نمي خور  دییماماندانا: بفر   

 لبخندي زدم.

. هم خوبه ليیممنون خ  - 

 عطا بهم نگاهي کرد و بعد به حرفش با عماد ادامه داد .

. لحظه از عطا برداشته نمي شد ه ینگاه اون دختر حورا   

که مثالً ما رهی کرده بود که نگاهش رو بگ  چندباري هم خواهرش با چشم و ابرو بهش اشاره حتي  

. میمتوجه نش  

چه راب  عني یاز عاشق هاي عطاست.  کي ینگاه هاي دختره هر احمقي مي تونست بفهمه که   از  

اونا بود؟  نیاي ب طه  

از غذام  گه ی کم د هیغذام نگاه کردم. اصالًًَ به من چه که دارم عاشق هاي عطا رو مي شمرم.   به  

 خوردم .

چي شده؟  زم ی: عزعطا  
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گرد به عطا   يیدنم ترک خورد. با چشم هاجوري سرم رو بلند کردم که حس کردم استخون گر  هی  

توهم زده بودم؟ با لگدي که به پام خورد حالت صورتم رو عوض ای خودش بود   عني یکردم.  نگاه  

. ه بودم ولي من هنوز شوک  ارم؛یکردم. پام درد گرفته بود. مي خواست بهم بفهمونه تابلوبازي درن  

 با حرص دوباره گفت :

ري، حالت خوبه؟چرا غذا نمي خو زم؟ی شده عز  چي  - 

الل شده بودم. شش تا چشم به دهن من نگاه مي کردن. حورا قاشق رو توي دستش فشار   واقعاً  

 مي داد.

. عشقش به من مثالً توجه کرده عصباني بود. لبخندي مصنوعي زدم  نکهیحتماًًَ از ا  

. زمی من خوبم عز   - 

کلمه چشم ها از روم  هی  نیا همعطا بود که تعجب کرده بود. ب ن یرو با حرص گفتم. حاال ا مزیعز   

 برداشته شد.

ن یمي خواست عطا رو نصف کنم که من رو تو عمل انجام شده قرار داده بود. از سر شب ا دلم  

. کرده بود؛ البته اگه کار ظهرش رو فاکتور مي گرفتم  م یبار بود که عصب نیدوم  

*** 

  از راب طه ي من با عطا حرفي نزدهکرده بود رفته بودم. کسي اصالً  مییاتاقي که ماندانا راهنما به

کدمشون کنجکاو نبودن که سؤالي بکنن؟ من اگه بودم از  چیجور خاصي بود. چرا ه ه ی. جو بود  

. نمي گفتن چيینمي دونم چرا ه نایفضولي مرده بودم؛ ولي ا  

عطا هنوز پوزخند روي لب هاش بود. اومد داخل اتاق و من هم بازشدن در سرم رو بلند کردم. با  

 بي تفاوت نشسته بودم. رفت کنار اتاق بلوزش رو درآورد. روم رو کردم اون ور.
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هستي خبري نشد؟ از  - 

 - نه.

بود و  دهیرو پوش شیعصبي شده بودم. شلوار ورزش شیبرگشتم سمتش. از خونسرد تیعصبان با  

. دستش بود شرتشیت  

سرش اومده باشه چي؟ تو که عرضه نداري چرا الکي من رو   يیچي؟ اگه تا االن بال عنيی  - 

کردي؟ عالف  

. اومد سمتم تیو با عصبان نیرو پرت کرد روي زم شرتشیت  

عرضه نداره هان؟ فکر کردي آوردمت ماه عسل حرف مفت مي زني؟ مثال اگه من عرضه کي  - 

خدات  دیرو آوردم با شیکه خبر سالمت نیا االنم همالي چي کار مي خواستي بکني؟ تجناب ع نداشتم  

غلطي بکنه؛ البته اگه بابات چیشکر کني؛ وگرنه بابات با اون همه دم و دستگاه نتونسته ه رو  

 باشه!

ننداز که تو وضعت از کهیارسالن باباي تو بود! پس به من ت ستیبه تو چه؟ ن ست،یبابام ن آره  - 

 من هم بدتره .

. کرد   ز ی چشم هاش رو ر  

ه؟یچ منظورت  - 

 - خودت مي دوني.

. . نفس نفس مي زددیدفعه گرفت کش هیمچ دستم رو   

! ارسالن بهت گفته آره؟ اون لعنتي بهم قول داده بود  ه؟یگفتم منظورت چ  - 

گفته بودم. دستم درد گرفته بود  زيیچ  هیجوري   نیدونستم از چي داره حرف مي زنه. من هم نمي . 
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. شده بودهنوز از صبح دردش خوب ن  

 - ولم کن وحشي!

 - بگو ارسالن بهت چي راجع به من گفته تا دستت رو نشکوندم.

! وونهیولم کن د  - 

. نم یلبش رو مي تونستم بب فیبود که لرزش خف کمی قدر نزد  نیفشار داد. صورتش ا شتر یدستم رو ب  

 - حرف بزن.

 فقط نگاهش مي کردم .

! ستیجاش ن نجایکه ا ف ی آدمت مي کنم؛ ح  - 

و  دیرو برداشت و پوش شرتشیرد روي تشک. از جاش بلند شد و چنگ زد تو موهاش. تک پرتم  

دم ی. دستم رو ماساژ دادم. احمق دستم رو داشت مي شکست. نمي فهمرونیاتاق با سرعت رفت ب از  

چي  تی همه عصبان ن ینگ سازگارم پدر من نبود. علت اقدر عصباني بشه. خب سره  نیا  دیبا چرا  

بهم مي گفت؟ مچ دستم درد مي کرد. با شالم مچ دستم رو بستم؛  دی چي رو نبا ارسالن عنيی بود؟  

. دم یدردش بهتر بشه. توي تشک دراز کش دیشا  

نکنه چي؟  دایکجا رفته بود؟ اگه لج کنه هستي رو پ عنيی  

. برد. تمام راه رو خواب بودم چشم هام رو بستم؛ ولي خوابم نمي  

ه بود. آروم از جام بلند شدم. سمت پنجره ي کنار اتاق دو بود و عطا هنوز برنگشت  کینزد ساعت  

بود. توري رو کنار زدم يیپشتي بود. پنجره توري داشت؛ ولي حالت کشو  اط یکه رو به ح رفتم . 

نجا ی. هواي ارونی. نمي خواستم از در برم که متوجه بشن من از اتاق اومدم برونیپنجره رفتم ب از  

ک یبه صداها نزد  وار یداي حرف زدن مي اومد. از پشت د رفتم. ص اط ینبود. آروم سمت ح سرد  
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 شدم .

مي کني؟  سک یداري به خاطرش ر ه یدختره ک نی: عطا اونا خطرناکن مي فهمي؟ اعماد  

 - عماد دخالت نکن .

چي؟ عنيی موریرافتادن با تدوني د مي  - 

. ست یبراي من عددي ن موریت  - 

. ولي کله خرابه ست؛ یآره اون عددي ن  - 

. ن دختر رو نجات بدماو دیمن با  - 

. کم مشکوکن  ه ی نای رو که مي خوان بهشون بده. ا زي یباشه نجات بده. فقط چ  - 

. دمیکس باج نم چیکار رو نمي کنم؛ من به ه  نینه من ا  - 

بازي در وونهینمي گرفتي. چرا د میجوري تصم  نیکاري ا  چیتو، توي ه ه؟یني؟ باج چلج مي ک چرا  - 

. م یایبچه ها باهات ب ای حداقل بذار من  اري؟یم  

. اش با من هیبق گهینه تو کارت رو کردي د  - 

چرا بهش کمک مي کني؟ من سه، یدختره باباش پل نی نمي ذارم تو خودت رو به کشتن بدي. ا من  - 

. نکنه باز ارمیاز کارات سر درنم ...  

. موریبخوابم فردا برم سراغ ت د یعماد برو بخواب. من هم با  - 

. ر یبگ میبکن؛ فقط درست تصمباشه هرکار مي خواي   - 

 - عماد؟

 - جانم؟

ما نمي تونه باشه؟ خودم نمي خوام باهاش روم رو باز نیب زيینگفتم به حورا حالي کن چ بهت  - 
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 کنم.

. دهیگفتم داداش؛ ولي خودت که زن ها رو مي شناسي. اون به حرفم گوش نم  - 

. مي کنم  شیالح گه ی جور د ه یمن نمي دونم. بهش دوباره بگو؛ وگرنه خودم   - 

 - باشه، باهاش حرف مي زنم.

اون همه ابراز احساساتش به خاطر اون دختر بود نشسته بود. پس اط یرفت و عطا توي ح عماد . 

لي یخواست اون رو از سر خودش باز کنه. عطا تو فکر بود. حال بدي داشتم. درسته عطا خ مي  

حلش  دی. خودم با فتهیتو دردسر ببدي کرده بود؛ ولي دلم نمي خواست کسي به خاطر من  بهم  

 مي کردم. سمتش رفتم. با صداي پام برگشت .

. اي  گه ینگاهم کرد. دوباره برگشت به طرف د  با تعجب  

. ندادم و رفتم کنار باغچه نشستم  تیبهش اهم  

اومدن رو تا حاال امتحان نکرده بودي نه؟ رونیباال رفتي؟ از پنجره ب واری از در و د باز  - 

. به من نگفته زيیارسالن چ  - 

. شده بود رهیبهم خ  

فکر مي کردم شهی. همستیحرفي زدم. سرهنگ سازگار پدر واقعي من ن ه یجوري  نیهم من  - 

جوري نبود. من داشتم خودم رو گول مي زدم. تو  نیي پدرا خشکن و بي احساس؛ ولي ا  همه  

نگاهت مي کرد  پدر واقعي بود. وقتي  هیاز من بهتر بوده؛ حداقل ارسالن براي تو   اوضاعت  

دمیوقت تو چشم پدرم ند چیکه من ه زيی . چنمیچشم هاش ببتونستم عشقي که بهت داره رو تو  مي . 

اي درباره ي تو  گهی د زیوگرنه چ ن؛ یهم ستيیاون روز تو هتل گفت تو پسر ارسالن ن  ایآر  

. نفر مربوط به خودشه  هیبدونم. زندگي شخصي  نمیالزم نمي ب عنيینمي دونم؛   
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. ودم. از جام بلند شدمشده بود. از نگاهش کالفه ب رهی مام مدت به صورتم خعطا ت  

خوام به خاطر من کاري بکني؛ اگه قراره کسي کاري بکنه اون خودمم. عادت ندارم  نمي  - 

و چي مي خواد؛ ولي خودم مي خوام   ه یک موری. من نمي دونم تگرانیرو بندازم گردن د  مشکالتم  

. ي رو آزاد کنه هست  دیباهاش حرف بزنم. شا  

 عطا بلند شد روبه روم واستاد .

نيیطرفي که مي خواي بش تیمشت آدم باشخص هی با خودت چي فکر کردي؟ فکر کردي با  تو  - 

منطقي حرف بزني؟ باهاشون  

 - من شانسم رو امتحان مي کنم.

 پوزخندي زد.

دم جلو خودم پشتشزن رو فرستا هیدارن بهم مي خندن که  نمیو بب نمیانتظار داري من بش حتماً  - 

شدم؟ م یقا  

. ستادم یرفتم روبه روش ا  

رو مي شناسم که از هر مردي مردترن. من مثل يیمن زنا ه؟یمشکلت با زن*ا چ تو  - my 

friend خودم مشکالتم رو  شهی. من همانیفکر کنم که چي بپوشم که به چشمت ب ن یکه به ا  ستمیات ن  

. بشه  نی توه تمین که به شخصجوري حرف نز  ه یحل کردم؛ پس   

 چشم هاي عطا گرد شده بود .

که تو راجع به زن ها چه طرز فکري ستیو برامم مهم ن امیهرجا بري منم باهات م درضمن  - 

. اي یتا بتوني باهاش کنار ب ستمیداري. مي توني تو ذهنت تصور کني که من زن ن  

. پشتي رفتم  اطیسمت ح  
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ه بگي چي صدات کنم؟بهت دست داد توهم مردبودن ليیحاال که خ شهیم خب  - 

 برگشتم سمتش.

هرکار ايیجوري مي توني باهاش کنار ب  نیولي اگه ا  ست؛ ین تیگفتم مردبودن به جنس بهت  - 

. ستیدوست داري بکن. هر چي هم دوست داري صدام کن برام مهم ن  

. بار بود که لبخند کم رنگي مي زد  نیاول  

دستت درد نمي کنه؟ مچ  - 

 با تعجب نگاهش کردم .

. ستیمهمي ن ز یچ  - 

خورد. مچم هنوز درد  ز یلحظه دستم ل هی پنجره اتاق رفتم. پاهام رو گذاشتم رو لبه ي پنجره.  سمت  

. از پشت، بازوم رو گرفت. برگشتم سمتش. چشم هاش توي نور ماه برق مي زد  کيی مي کرد.   

ر لجبازي؟قد نی دستت درد مي کنه. چرا ا  مچ  - 

 هول شده بودم.

. وبمخ ست؛ین زيیگفتم چ  - 

بود  رهیباالي پنجره. هنوز بهم خ دم یحرکت خودم رو کش ه یخودم رو ازش جدا کردم. با  آروم . 

خودم انکار   شی. تپش قلبم نامنظم بود. نمي تونستم حداقل پدمیتو اتاق و روي تشک دراز کش رفتم  

بود ما از هم جدا اي یحس رو توي خودم خفه کرده بودم. دن ن یکه حسي بهش ندارم؛ ولي ا کنم . 

ي یزا یي چ هیمي رفت؛ مثل بق نیاز ب دیحس با  نیآدمي نبودم که به کسي مثل عطا دلبسته بشم. ا  من  

که  مي خواستم؛ ولي چون نمي تونستم داشته باشمشون تو خودم خفه کرده بودم. دفعه ي اولم نبود که  

. مي کرد گذشته بودم. چشم هام رو بستم فمیاز هر چي که ضع  
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*** 

هشت بود. عطا تو اتاق نبود کیبود. از جام بلند شدم. به ساعت نگاه کردم نزدروشن شده  هوا . 

. شال دمیپوش اهیمانتو شلوار س هی  عیدعا مي کردم که خودش تنها نرفته باشه. سر  فقط  

. از توي حال صدا مي اومد. عطا داشت بارونیاي رنگم رو سرم کردم و از اتاق اومدم ب سرمه  

. و آروم رفتم جلو  دمیراحتي کشعماد حرف مي زد. نفس   

شب قرار گذاشتم. مطمئني مي خواي تنها بري؟  ازدهیساعت  موری: با تعماد  

 - آره.

چي؟ دختره  - 

کار کردي؟بفهمه. اسلحه رو چي  زيی چ دینزن؛ نبا حرفشم  - 

. ببري تو زيیولي بري اونجا مي گردنت، نمي توني چ ارم؛ یبعدازظهر م  - 

. بعداًًَ الزم شد دی. شااطیحتبراي ا ن یمي ذارم تو ماش  - 

ه؟ی دختره ک نیخواي بگي ا  نمي  - 

. بدوني ستیالزم ن  - 

 - باشه هرجور دوست داري.

و شستم و در رو جوري بستم که رفتم. صورتم ر يینمي خواست من رو ببره. سمت دستشو لعنتي  

ق معمولشدم. سمتشون رفتم و سالم کردم. عماد لبخندي زد و عطا طب داریمن تازه ب بفهمن  

رو تکون داد. بعضي وقتا با خودم فکر مي کردم عطا چطور مي تونست رفتارش رو  سرش  

نشده. مثل اون شب زي یراحت جوري رفتار مي کرد که انگار اصالً چ لي یبده؛ خ ر ییجوري تغ  نیا  

هتل و فرداش که خونسرد تو چشم هام نگاه کرده بود و عکس العملي نشون نداده بود. به تو  
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. ش عادت کرده بودم. رفتم کنارشون نشستمرفتار  

م؟یمي ر کي  - 

 عماد و عطا دو نفري بهم نگاه کردن .

: کجا؟ عماد  

. موریسراغ ت  - 

تا شبی با بهت نگام کرد و عطا با حرص دندون هاش رو روي هم فشار داد. فکر کنم از د عماد  

. فکر مي کرد من باهاش شوخي دارم   ایاالن فراموشي گرفته بود    

د؟یرو از کجا مي شناس موریما ت: شعماد  

. شهیشگیگوش واستاده بودن؛ البته کار هم شبیعطا: خانم د   

. لب فضولي نثارم کرد ر یبعدم ز  

. د یشما بر  شه یعماد: خطرناکه؛ نم  

. اوني که اونجاست خواهر منه ست؛ یمهم ن  - 

. نمعماد با دهن باز نگام مي کرد. عطا خشکش زده بود؛ حتماً نمي خواست من حرفي بز   

د؟یدختر سرهنگ سازگار شما  - 

اشکالي داره؟ آره،  - 

عطا  دی؛ ولي وقتي د کنه  بیمنتظر بود عطا حرفم رو تکذ دیسمت عطا و نگاهش کرد. شا  برگشت  

. دوباره برگشت سمت من  دهیحرفي نمي زنه و فقط فکش رو روي هم فشار م  

م؟یکي مي ر د،ینگفت  - 

! اي ینم ي یعطا: شما جا  
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دي؟یفهم امیم من  - 

 عماد مثل گنگا به من و عطا نگاه مي کرد .

 - من تو رو نمي برم!

! امیولي من م  - 

. کرد؛ ولي من خونسرد سر جام نشستم کیعطا سرش رو بهم نزد   

. ايیتو نم  - 

 از جام بلند شدم.

. من رو ببري  دیکه دستمه رو مي خواي با زي یعطا شاهي؛ اگه اون چ امیمن م  - 

. صورتش قرمز شده بود عطا دست هاش رو مشت کرده بود.  

. کرده بود  دای پ زیخ میعماد دستش رو گذاشت روي مچ عطا که حالت ن  

جوري مي کني؟  ن یچرا ا ن ی: داداش بشعماد  

! الف بچه براي من شاخ شده هی  نیا نیببب  - 

. ام یهرچي که شدم من م  - 

. ستاد ی و اومد سمتم درست روبه روم ا رونیب دیعطا مچ دستش رو از تو دست عماد کش  

اگه نبرمت چي کار مي کني؟ مثالً  - 

 - هنوز بهش فکر نکردم .

 عماد بلند شد و باز هم دست عطا رو گرفت .

. حرف بزنم نی با ا دیمن با رونیعماد برو ب  - 

 عماد: ولي داداش ...
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. رونیگفتم برو ب  - 

. رون یعماد دستش رو ول کرد و از در هال رفت ب  

 - خب مي گفتي.

. ديیهمون که شن  - 

اي؟یت چه جوري مي خواي بنبرم اگه  - 

. امیجوري م هی  - 

ه؟یي بگم؟ مگه بچه بازمن به تو چ آخه  - 

. ام ینه اتفاقاً چون بازي بزرگ تراست من مي خوام ب  - 

دفعه بازوم رو ه ینگاهش مي کردم.  نهیشده بود و حرفي نمي زد. من هم دست به س* رهیخ بهم  

تعادلم  نکهیدادم و افتادم تو ب*غلش. براي ا. تعادلم رو از دست دیمن رو سمت خودش کش گرفت   

ش. کف دستم درست روي قلبش بود نهیحفظ کنم کف دستم رو گذاشته بودم روي س* رو . 

. که محکم من رو گرفت. سرم رو بلند کردم  رمیمي خواستم ازش فاصله بگ  

 - معلومه داري...

د؟ قلبم تندتند مي زد. چي کار داشت مي کر شده بودم جیرو روي ل*بم گذاشت. . گ انگشتش . 

 خشکم زده بود؛ انگار همه ي اعضاي بدنم فلج شده بود .

قدر چموشي؟ نی باش! تکون نخور. چرا ا  آروم  - 

. روي گونه م  دیانگشتش رو کش  

... ليیچشم هات خ  - 

نگاهم  قدم عقب رفت و خونسرد  هیدفعه ازم فاصله گرفت و  ه یصداي بلند بسته شدن در خونه  با  
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 کرد.

فتي؟مي گ خب  - 

. چي شده بود  دمیبرگشتم سمت در هال. نفهم  

چرا  دمی. فهمدیبه ذهنم رس زيیدفعه چ هیچي شده.  دمیبودم. نمي فهم جیتندتند مي زد و گ قلبم  

. . انگشتم رو سمتش گرفتم دیکار رو کرده بود. عصبي شده بودم و دستم مي لرز نیا  

! کار رو کردي نی بار آخرت باشه ا  - 

کار؟ چي  - 

نذار. بار دومت هیزن رو از سر خودت باز کني از من ما  هی! اگه مي خواي شّر  ستمیق ناحم من  - 

دي؟یساکت نمي مونم. فهم گه یکار رو کردي. مطمئن باش دفعه ي د  ن یا بود  

 از ضعف خودم حالم به هم مي خورد. باز ازم سوءاستفاده کرده بود .

کار رو کردي! بهتره ن یرت باشه اکردي من نمي فهمم داري چه غلطي مي کني؟ بار آخ  فکر  - 

. تو که با زن ها مشکل داري ريیکمک بگ گه ی د کي یکم کردن شّر عاشق هاي دل خسته ات از  براي  

. بدي از اول بهشون رو  ستيیمجبور ن  

! شنیم زونیچي کار کنم؟ جذابم؛ زن ها بهم آو  - 

 پوزخندي زدم .

رسم! اگه براي اونا جذابي براي من بشي حسابت رو مي  کیبهم نزد گهی جذاب، دفعه ي د  آقاي  - 

. ر یپس از من فاصله بگ ستي،ین  

 برگشتم.

! مي گفت گه ید زیچ  هی  شیپ قهیچشم هات و تپش قلبت که تا چند دق ستم؟یمطمئني برات جذاب ن  - 
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 برگشتم سمتش.

که دچار توهم شدي. من به هر کي نگاه کنم به تو نگاه نمي کنم؛ چون مي دونم يیکنم تو  فکر  - 

. بشم  کیلحظه هم به آدمي مثل تو نزد هی ستمی. من حاضر نهیچ تتیواقع  

 دست هاش مشت شد. حالت صورتش عوض شد.

هی هاي خنده دار نزن. تو خودت ختم روزگاري؛ داري براي من جانماز آب مي کشي؟  حرف  - 

سابشونکه ح هیو بق ای و آر نیحرف مي زني انگار نمي دونم کي هستي. البد ارسالن و مارت جور  

... مرد نبودن که باهاشو  ستیدستم ن  

نداره من بخوام  ليیدل دي؟یحرف مفت بزني من مي دونم و تو، فهم  گهیکلمه د  کیشو! اگه   خفه  - 

بدم. زندگي من به خودم مربوطه؛ با هرکي که باشم به تو ربطي حیرو توض میزندگ کي یتو   براي  

! براممادینکردم فقط گفتم ازت خوشم نم نیتوهکني. من بهت  نیبهم توه دمیبهت اجازه نم نداره،  

که  هیفقط به خاطر قرار  میم هستبا ه نجایبا کي بودي و هستي و خواهي بود. اگه االن ا  ستین مهم  

دمیاي. تو خواهرم رو برمي گردوني من هم اون مدارک لعنتي رو بهت م گه ید  ز ی نه چ م یهم دار با . 

. بذاري  هی ما گه ید براي کاراي متفرقه ت هم بهتره از کس   

 با حرص سمت اتاق رفتم .

براي بار دوم ازم سوءاستفاده کرده بود عصبي بودم نکهیرو محکم بستم. عوضي لعنتي! از ا در . 

تلخي که  تیبود؛ واقع تیکه بهش زدم واقع ي یدختر. هرچند حرف ها نی هم از ا ن یاز بهار ا اون  

ضعفم  نیگفت؛ تپش قلبم قابل انکار نبود. از ا  زهر ته قلبم بود و عذابم مي داد؛ ولي راست مي مثل  

ازش د ی. بارونیو از اتاق اومدم ب ختمیلباس هام رو توي ساک ر شده بودم.  زاریبار هزارم ب براي  

. مي کرد  ف ی که من رو ضع يیزها یمي کردم. فاصله گرفتن از چ شهیفاصله مي گرفتم. کاري که هم  
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. اش بود عطا روي مبل نشسته بود و دست هاش تو موه  

. چشم هاش قرمزصداي پام سرش رو بلند کرد. به من که ساک به دست آماده بودم نگاه کرد با  

. سرد نگاهش کردم  ليیبود. خ  

 - کجا؟

 بدون جواب دادن بهش سمت در رفتم. از جاش بلند شد و اومد سمتم .

کجا؟ گفتم  - 

. خبرم کن موریراغ تس ريیباشه. داري م ازیبه کمکم ن نجای ا  گه یهتل. فکر نکنم د  رمیم  - 

دي؟یي فهمبر  يی بازي رو تموم کن و برگرد تو اتاق. حق نداري جا  مسخره  - 

پس خودت رو خسته نکن؛ چون نه خودت نه حرفات برام مهم گي، یتو چي م ستیمهم ن برام  - 

. ست ین  

 - به جهنم! هر گوري مي خواي برو.

سته بود و زانوش رو بغ*ل کردهنش اطی . حورا کنار حاطیاتاق رفت و من هم رفتم تو ح سمت  

. گرده بود ورم کرده بود  هیباال آورد. چشم هاش از بس گر دنمیبود. سرش رو با د   

. مي خواستم بهش بگممیختیجوري اشک مي ر نیمرد ا  هیکه به خاطر    میبود چارهیما زن ها ب چقدر  

تا صبح گه یکشور د  هی اتاق تو  هی روزي تو  هی خودم افتادم که   ادی ارزشش رو نداره؛ ولي  اون  

حاال مي خواستم دختري رو دلداري بدم که با نفرت بهم نگاهبودم؛    خته یخاطر حماقتم اشک ر به  

دادم سکوت کنم؛ چون زمان  حی. پس ترجدیکرد و من رو مسبب خرابي کاخ آرزوهاش مي د مي  

. مي برد. بدون توجه بهش سمت در رفتم ادشی رو از  ز یهمه چ  

ش موندگاري؟: فکر کردي براحورا  
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. دم نگاه کر  سشیبرگشتم سمتش و به چشم هاي خ  

قلبش مثل سنگ مي مونه. من حاضرم براش هرکاري بکنم؛ ولي ده؛ ینم تیکس اهم چیبه ه اون  - 

 اون ...

. . دلم براش سوخت هیگر  ریباز زد ز  

. مي دوني چندساله دوستش دارم؟رمیکه حاضرم براش بم دیلحظه من رو مي د  ه ی کاش  - 

. ده ینم تیال. اون مي دونه؛ ولي بازم بهم اهمچهارس  

نکه یدختر رو شکسته بود؛ ولي باز ته قلبم از ا  نی بودم که دل ا زاریلحظه از عطا ب نی تو ا چقدر  

 عطا دوستش نداشت حس خوبي داشتم. چقدر من بد شده بودم.

تا دهینم تینکن. کسي که بهت اهم  ي یوقت عشق رو گدا چیبکنم؛ ه حتینص ه یخوام بهت  مي  - 

طول نمي کشه که ولت مي کنه. سعي  ادی . ممکنه االن تحت فشار قبولت کنه؛ ولي زنهیعمر هم آخر   

. ستیکم دوستت داشته باشه. عشق زوري ن ه یکن کسي رو دوست داشته باشي که حداقل اون هم   

داري؟ دوستش  - 

بازي بود براي  هیمه  ه نایچشم هاي منتظرش نگاه کردم. چي مي خواستم بهش بگم؟ بگم ا به  

شدن از شر تو؟ خالص  

 حرفي نزدم .

 - خداحافظ.

 - عطا دوستت داره.

. و دوباره برگشتم طرفش ستادم ی با حرفش سر جام ا  

جوري  نی به زني ا دمیوقت ند چیچهارسال با عشق به عطا زندگي کردم. نگاهش رو حفظم؛ ه من  - 
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 نگاه کنه.

و کسي که اون  ه یچ تیختر چه مي دونست واقع. اون درونیزدم و از اون خونه اومدم ب پوزخندي  

حرف گهی مي کرد من رو دوست داره، داشت چه راحت از راب طه ي من با مردهاي د اداعا  

زن عوضي ام که هر ه یبهم نگاه کنه و بگه که من  میزد و قضاوتم مي کرد. فقط مونده بود مستق مي  

. نفرم  ه یبا  قهیدق  

*** 

مور؛یسراغ ت رهیکه کي م دهیظرم. مي دونستم عطا بهم خبر نمنه شون منتساعت شش جلوي خو از  

روز ازم ه یاجاره کردم. البته کلي پول براي   نیماش ه یمن هم نقشه ي خودم رو داشتم.  ولي  

 گرفتن؛ ولي چاره اي نداشتم .

که  مي کشم نیی. خودم رو پا رونیب انیو عطا با عماد م شهینه شب در خونه باز م کینزد ساعت  

. نن ینب من رو  

رو روشن مي کنم ن ی. من هم ماششهیو سوار م رهیم نشیبا عماد حرف مي زنه و سمت ماش عطا . 

مدل باالي عطا  نی. حاال با ماشدینمي رس شتر یکنم؛ چون پولم به ب ه یکرا دیپرا  هیبودم   مجبور  

روم . خداروشکر آرمینه. عطا حرکت مي کنه و من هم دنبالش م ا یدونم مي تونم بهش برسم  نمي  

قدر استرس دارم که دست هام  نی . انهی. سعي مي کنم با فاصله ازش حرکت کنم تا من رو نبرهیم  

 بي حس شده .

. مجبورم شهیو وارد جاده خاکي م شه ی. از شهر خارج مدمیفرمون رو توي دستم فشار م محکم  

ع یي داره. سر نگه م ميیباغ قد  ه یبه  ک ی. نزدرمی. دنبالش منهین رو نبرو خاموش کنم که م چراغا   

. رو خاموش مي کنم  نیماش  
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و  شهیکم بعد در باز م  هی. عطا به اطراف نگاه مي کنه و در باغ رو مي زنه. نییپا  ارم یرو م سرم  

و شلوار تنم کردم. شالم شرتیسوئ هی  ارم؛ ی. مانتوم رو در مشمیم  ادهیپ نیتو. آروم از ماش رهیم  

! نم، من مي تونم! به خاطر هستي مي کشم. من مي تو قیرو محکم مي کنم. نفس عم  

با خودم آوردم. البته يیزا یچ ه یو  فتهیاتفاقا ب  نی. مي دونستم که ممکنه ا رمیطرف پشت باغ م به  

بمیآمپول که تو جچاقو و شوکر و چندتا   هیبهتره.   چيیبه دردبخور نباشن؛ ولي از ه ليیخ ممکنه  

مي پرم  واری. از د دیاي به ذهنم نرس گه ید  ز یرو آوردم؛ ولي چ زهای چ نی . نمي دونم چرا اگذاشتم  

. که ی. شوکر تو دستمه. همه جا تار نییپا  

ه یمي کنم. خوب به اطراف نگاه مي کنم.  م ی. خودم رو پشت درخت ها قاادیچند نفر تو باغ م صداي  

حرف مي زنه. خودم رو   کيیکه داره با   نمی. مي تونم عطا رو ببسمتش رمیته باغه. م ساختمون  

مي کنم. مردي که پشتش زی. گوش هام رو تنهیلو. نمي خوام مثل اون دفعه عطا من رو ببکشم ج  مي  

: گه یبه منه م  

افتخار  نیها نگاه بندازن. چي شده ا نییپا  ن ییپا نیخب خب! آقاي عطا شاهي افتخار دادن به ا  خب  - 

ما شده؟ از اردالن چه خبر؟ بینص  

ت؟رو ندارم! دختره کجاس تیحوصله ي زبون باز  من  - 

قدر مهمه که خودت شخصاً اومدي سراغش؟ نکنه عاشقش شدي؟ ن یاون دختر برات ا  چرا  - 

سه؟یدوني باباش پل مي  

. ارشیبرو ب ومده؛ یبه تو ن شیفضول  - 

. هیک سیرئ نجا یرفته ا ادتی  نکهیل اآخ آخ! مث  - 

رو دختره. حاال هم مثل آدم بفتيیتر از اون هستي که با من درب کی خودت مي دوني کوچ س؟یرئ  - 
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. اریرو ب  

دیسرهنگه برادرم رو فرستاده باالي دار؛ حاال با اروی. اون هیموضوع شخص نیا شرمنده  - 

 دخترش تاوان بده .

. ديیم تیاهم  ليی! نگو که که به کانون گرم خانواده ت خموری من رو نخندون ت  - 

م؟یکه خانواده مون رو دوست داشته باش ادیبه ما نم ه؟یچ  - 

 - نه.

مي تونم شی ولي حاال که مي خوا دمش؛ یدختره به چشمت اومده زودتر مي دزد ن یي دونستم ام اگه  - 

! شرط ه یبهت بدمش؛ البته به   

. شلوارش بود  بیدستش تو ج ه یعطا از جاش بلند شد.   

! موریبراي من شرط نذار ت  - 

. شهیمجاني نم  زيیچ چیخودت مي دوني ه  - 

 - حرفت رو بزن.

. مشکلي برسه تهران چیجنس هام بدون ه دیبا  - 

 عطا پوزخندي مي زنه .

! مي کنه رهیگلوت گکار برات بزرگه؟ تو  نی کم ا هی فکر نمي کني   - 

اون باالها؟ می ایکم ن  هیچرا ما   د؟یاون باال باش دیهمه ش شماها با ه؟یچ  - 

! نهییپا نیچون حدت هم  - 

ها منتظر مرگتن؛ ولي ليی االن بکشمت. مي دوني که خ نیحرف زدنت باش! مي تونم هم مواظب  - 

. دم یفرصت م هیبهت   
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 - جرئتش رو نداري کاري کني !

. نظرت عوض بشه دیدارم، فقط مي خوام بهت فرصت بدم؛ شا  - 

. چه برسه به تو دم؛یکاري برات نمي کنم. من به احدي باج نم چیبهتره فراموشش کني. من ه  - 

. کنم بهتر باشه  هیسوباشه پس دختره رو فراموش کن. فکر کنم با همون باباش ت  - 

! وگرنه نابودت مي کنم مور؛یت اریبرو دختره رو ب  - 

 - شرمنده، مجبورم بهت جواب رد بدم.

 عطا اومد سمتش و مشتي به صورتش زد.

 چندتا مرد اومدن سمت عطا و دست هاش رو گرفتن .

. خنده  ر ی دستم رو روي دهنم گذاشتم. مردِ خون دهنش رو تف کرد و از جاش بلند شد. زد ز  

م؟ من مي دونم چرا دختره رو مي خواي؛ چون سلطانفکر کردي من احمق ه؟یمي دوني چ اصالً  - 

. چون مي خواستم با سلطان معامله کنم نجا؛یمي خوادش. من آوردمشون ا   

 چشم هاي عطا گرد شد .

بگم دیدختره چي داره که سلطان هم مي خوادش؟ ولي با نیآره؟ ا شی مي خوا ن یهم براي هم تو  - 

ارزشي نداره؛ چون هدف اون نبوده، خواهرش بود؛ ولي بچه ها  چیکاهدون زدي! اون دختره ه به  

حذف دی با ه؟یزدن و اشتباهي آوردنش. االنم اون مهره ي سوخته ست. مي دوني که قانون چ گند  

. بره نجایهست؛ نمي تونم بذارم زنده از ا سمیپل هیبشه؛ چون ما رو شناخته. درضمن دختر    

طور. هدف من بودم. چرا من؟ نیزده؛ من هم هم  شکشخ عطا  

. بشه ر ی د نکه ینجاتش مي دادم قبل از ا  دیهستي کجا بود؟ با   

. ایچاره اي ندارم تو رو هم با اون بفرستم اون دن  يینجا یخب حاال که تو هم ا   - 
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. اگه کاري کني زنده نمي موني م؟یمي دوني من ک  - 

ه چي رو از دست دادم. گروه عقرب دنبالمن و مي خواستممي دونم. من تو معامله ي قبلي هم آره  - 

براي از دست دادن زي یدختره خودم رو نجات بدم که اون هم خراب شد. حاال هم چ ن یا  لیتحو با  

ه از آرزوهام رو انجام بدم. چ  کيیسراغم. پس چه بهتره قبلش  انیزود م ا ی  ر یچون اونا د  ندارم؛   

ل از مرگم خوشحالم کنه؟ بهتر از کشتن تو مي تونه قب ز یچ  

 عطا تالش مي کرد خودش رو نجات بده .

. اریبرو دختره رو ب دیتالش نکن! بهتره لحظات آخر عمرت استراحت کني. فرش خودیب  - 

رفت. به در ورودي نگاه کردم؛ داشت مي رفت ته باغ رونیاز اون مردها از ساختمون ب  کيی . 

. بالش رفتمآروم دن  

. شدم  کیاغ رو باز کرد و رفت تو. از پشت آروم بهش نزدانباري ته ب ه یمرد در   

. قراره بکشنت. چرا قبل ازمیکم خوش بگذرون  هی  میکوچولو چطوري؟ حاضر باش مي خوا سالم  - 

بهت خوش نگذره؟  مرگت  

 از صداي هستي معلوم بود دهنش بسته ست.

دیدستم مي لرز مي شد. شوکر تو دستم بود. کیش نزد . مرد داشت بهنمشیتونستم خوب بب نمي . 

پشت اون مرده دنمیچسبونده بود. با د وارهیشدم. هستي خودش رو به د  ک یاز پشت بهش نزد آروم  

 چشم هاش گرد شد .

خوشگله آماده اي؟ خب  - 

 مرده داشت دکمه هاي بلوز رو باز مي کرد .

ک. فقط بهش شونیدفعه از پشت بهش حمله کردم و شوکر رو زدم به پشتش. افتاد روي زم هی  
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شده بود و بي هوش نشده بود. هول شده بودم. هستي هم همه ش تقال مي کرد خودش رو آزاد  وارد  

. مرد مي خواست اسلحه ش رو برداره که با لگد زدم تو پهلوش و بعد اسلحه رو با پام پرت کنه  

کرد دفعه مرد از جاش بلند شد و پرتم  ه ی. دمیاون ور. عرق کرده بودم و تندتند نفس مي کش کردم   

بمی. شوکر از دستم افتاد و مرد گلوم رو گرفت. داشتم خفه مي شدم. دستم رو سمت جنیزم روي  

درش آوردم و سرنگ رو توي گردنش بمیکه دستم اومد سرنگ بود. از ج زي یچ  نیو اول دمبر   

کردم. دست هاش از گردنم شل شد؛ من هم از فرصت استفاده کردم و هلش دادم و ازش فرو  

. م. واقعاًًَ داشتم خفه مي شدم! مدام سرفه مي کردم فاصله گرفت  

نگ رو از گردنش درآورد. بي حال شده بودخواستم هر چي هوا بود رو نفس بکشم. مرد سر  مي . 

برداشتم و زدم به گردنش نیشوکر رو از روي زم عیمي خواست بهم حمله کنه که من سر دوباره . 

. م بي هوش شد. سمت هستي رفتم و دهنش رو باز کرد  

نم؟یخودتي آره؟ دارم خواب مي ب هلنا  - 

. مي کرد  ه یبغلم کردم. داشت گر   

! نمتیم مي ب هلنا باور نمي کنم دار   - 

 حالم خوب نبود، هنوز تو شوک بودم .

. رونیب م یبر  دیآروم باش. با  زم یعز   - 

مي کرد. هنوز گردنم درد مي کرد. به   ه یو دست هاش رو باز کردم. هستي بازم داشت گر  پاهاش  

. ردي که اونجا افتاده بود نگاه کردم م  

: مرده؟هستي  

 - نه، بي هوش شده.
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. رونیب میم و از در انباري اومداسلحه ي اون مرد رو برداشت  

. در آوردم   بمیرو از ج چی. سوئمیکنار باغ رفت واریسمت د  

 گرفتم سمتش. هستي نگاهي بهم کرد .

ه؟یچ  نیا  - 

زنگ  دي، یرفتي به سه راهي اول رس نجایتي از ا. وقهینوک مداد دیپرا ه یباال ته کوچه  برو  - 

به اون آدرس ري یم عیآدرسه. سر  هی . بعدش هم تو داشبورد نهیتو ماش لمی . موباسیزني به پل مي . 

. اونجا بگو عطا فرستادتت. اونا بهت کمک مي کنن  ديیوقتي رس  

تو چي؟ پس  - 

ًَ 

. امیبرم سراغ عطا. بعداً م دیبرو من با  - 

! اي یب دیتو هم با رم؛ینم ي یامن ج  ه؟یعطا ک  - 

! . عطا جونش تو خطرهشهیم ر یهستي خواهش مي کنم برو. االن مي فهمن فرار کردي و د  - 

. امیمن هم باهات م  - 

! مهمه ليیکه گفتم رو انجام بده. مي فهمي؟ خ ي یبهم اعتماد کن. برو کارا  - 

 - هلنا!

! امین برو من م. جون مامافتهیاتفاقي ب ستیبرو خواهش مي کنم؛ قرار ن  - 

 - ولي...

. گمیبرو بهت م  - 

. باال رفت واری هستي از د  
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 - هلنا!

 - جانم؟

. ايیقول بده سالم م  - 

. شد ریباشه برو د  - 

رفت. منم سمت ساختمون رفتم . مي دونم ممکنه نتونم برگردم؛ ولي نمي تونستم عطا رو  هستي  

. تنها بذارم  نجایا  

. تازه ممکن بود جون عطا به خطرامینفر برب ?-? ن یپس اتونستم از اطراف نگاه کردم. نمي  به  

. فته یب  

. رو مي گرفتم  سشونیرئ دی. بادیفکري به ذهنم رس  

کم گنده بود؛ ولي چاره اي  هیروش. اسلحه   دم یکردم. شلوارم رو کش  میرو توي جورابم قا اسلحه  

. با دمیکش قيی. نفس عمستادمیاغ اباال رفتم. جلوي در ب وار یمي کردم. از د  سکیر دی. بانداشتم  

. کم بعد در باز شد و مرد قدبلندي اومد جلوي در  ه یبه در.  دمیمشت کوب  

نجاست؟یا  عطا  - 

 مرد روبه روم نگاهي بهم انداخت.

ه؟یبرو پي کارت! عطا ک گيیم چي  - 

. قرار داره  نجایزن ا  ه یاومد تو. برو بهش بگو نمي تونه من رو دور بزنه. مي دونم با  دمیخودم د   - 

. تیخودم رو زدم به مظلوم  

داره چي کار مي کنه. خسته شدم که همه ش دنبالش رفتم تا مچش رو با نمیتو رو خدا بذار بب آقا  - 

! قدر همه ش دنبال زن هاي جور واجوره نی ا ن ی. من نمي دونم چي کم دارم ا رمیبگ کيی  
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 مرد پوزخندي زد .

ه؟یپارت نجا یتو. ا  ام یبذار ب آقا  - 

. باال رفت  شیمرد ابروها  

نجا؟یجوري اومدي ا  چه  - 

سروصدا دمیتو قول م امیبه کفششه. بذار ب گيیر ه یشده بودم. مي دونم  میصندوق عقب قا تو  - 

 نکنم .

: رد لبخند چندشي زد و گفت م  

. تو ایب  - 

. نشه. مرده سمت ساختمون رفت  دهیرفتم تو و سعي مي کردم جوري راه برم که اسلحه د  

ست؟یرا ساکته؟ مگه پارتي نچندتا زن هستن؟ چ   آقا  - 

. دفعه من رو هل داد تو  هی دیحرفي نزد. به در رس  

. پام بود   نیی. چشمم به پاکار رو بکنه، تعادلم رو حفظ کردم  نیمي دونستم ممکنه ا  

وونه؟ی خبرته د چه  - 

رو برگردوندم و به چندتا چشمي که با تعجب داشتن بهم نگاه مي کردن، نگاه کردم. عطا سرم  

پاره بود و از کنار لبش خون مي اومد. دونفر بازوهاش رو گرفته بودن تا حرکت نکنه شبلوز . 

 چشمش تا به من افتاد خشکش زد. خودم رو زدم به تعجب.

چه خبره؟ نجا یا  - 

چه غلطي مي کني؟  نجای: ا عطا  

. مشتي به پهلوي عطا زد و عطا از درد خم شد  موریت  
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. دمیزدم مثال ترس غيیمن هم ج  

اسي؟  هیک  نیا: موریت  

گهی: ماسي  my friend . کرده  بشیعطاست و تعق  

. دیترس موریحس کردم که ت  

کرده؟  بشی: چه جوري تعقموریت  

. بوده  نشیتو صندوق عقب ماش گهیاسي: م  

. راحت شده بود لبخندي زد  الشیکم خ ه یکه انگار  موریت  

مي خواي دخترخانم؟ چي  - 

 خودم رو زدم به ترس .

. طااومدم... دنبال... ع  - 

. اي هم هست که یعجب ت ه؛ یت هم عال قهیآخي! عطا شاهي چه طرفداري داره. خوبه سل  - 

ن؟ ی... سرش ... آورديیبال چه  - 

کردي؟ بشی. تو چرا تعقمیکرد تشیکم بي ادب بود ترب ه ی! زمیعز  ستین زيیچ  - 

. چوندهیقرار داره و من رو پ  کيیفکر کردم با    - 

. خنده ر ی مرد زد ز  

! ود اي زن هاي حس  - 

. بازوم هنوز تو دست اون مرده اسي بود. نمي تونستم اسلحه روستادیسمتم روبه روم ا اومد  

 بردارم.

. ارزشش رو نداره. من خودم همه جوره در خدمتم نی ا زم یعز   - 
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فی. حدمیعقب کش عیبم. سرم رو سر روي ل*  دیرو سمت صورتم آورد و انگشتش رو کش دستش  

. دستش رو مي شکوندم که دستم بند بود؛ وگرنه خودم  

! مور یعطا: بهش دست بزني زنده ات نمي ذارم ت  

خبر داده بودن با بهم  - my friend   زن رو دنبال خودش هیت اومدي. فکر نمي کردم عطا شاهي  

اال که برات مهمه چرا قبل از مرگتمهمه. باشه ح ليیجور که معلومه برات خ نیبندازه. ا راه  

م؟ینکن بازي  

. زدم  غیو من هم دوباره ج د یشالم رو کش دفعه هی موریت  

 عطا: ولش کن کثافت !

مگه نه اسي؟ هیخوب ز ی! چشهیتازه داره جالب م چرا؟  - 

 اسي لبخندي زد.

. آقا هیعال ليیخ  - 

. شرتمیدستش رفت سمت سوئ  

 - آقا تو رو خدا ولم کن بذار برم! به کسي حرفي نمي زنم.

. زيیه*وس انگ ليیرم؛ تو خ! نمي تونم ازت بگذزمیشده عز  رید  گهینه د  - 

 دست هام رو مشت کردم .

. بشي  کشیمي زنم نزد شتیآت موریعطا: ت  

. ها تکون مي خورد که خودش رو نجات بده وونهی عطا داشت مثل د  

کم ه ی شه ینباش. چي م س یباش عطا شاهي! خس آروم  - my friend؟ ت رو بهمون قرض بدي 

. خنده  ر یهمه زدن ز  
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! عوضيعطا: زنده ت نمي ذارم   

. کني دمیباشي که تهد طي یفکر نکنم در شرا  - 

ریمي شد که با لگد زدم ز کیاومد سمتم و چونه ام رو گرفت. داشت صورتش بهم نزد دوباره  

محکم نبود فقط چند لي یضربه خ نهیبود و نمي خواستم اسلحه رو بب  ر یوم گولي چون باز شکمش؛   

. از درد خم شد  هیثان  

! ي وحشي کهیزن  - 

: به صورتم زد. کنار لبم سوخت. عطا داد زد  ليیو سبلند شد   

 - مي کشمت! آشغال ولش کن !

کرد؟  ر ید  دیعطا! راستي چرا فرش نمتیمي ب چارهیقدر ب  نیوقتي ا  ادیم خوشم  - 

. کاري مي کردم که دستم آزاد بشه  دیحواسش رو پرت مي کردم. با دیبا  

! کنم تیحال دستم رو ول کن تا گيیمردي؟ اگه راست م لي یفکر کردي خ  - 

. خنده اي کرد  موریت  

رو حالي کني، آره؟ زيیجوجه مي خواي به من چ توي  - 

. دو برابر من بود  باًیر گنده اي داشت و تق کلیه موریت  

. کجاست دیفرش نیکوچولو چي کار مي خواد بکنه! بعدم برو بب شيیپ نمیاسي ولش کن بب  - 

نرفته بود؛ انگار مي خواست رون یبقدم رفت عقب؛ ولي هنوز  ک یبازوم رو ول کرد.  اسي  

. رو نگاه کنه  شینما  

کم   هیتر. اومد جلو و من هم  کینزد اد یدوباره اومد سمتم و من هم منتظر فرصت بودم تا ب موریت  

 رفتم عقب.
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فرار مي کني کوچولو؟ داري  - 

. کم بود   ليی فاصله اش خ  گهیحاال د   

. ش گرفتم. همه شوکه نگاه مي کردنخم شدم. اسلحه رو برداشتم سمت  عیپوزخندي زدم و سر   

 - به نوچه هات بگو اسلحه هاشون رو بندازن!

. نم یهنوز تو شوک بود. مي تونستم لبخند کم جون عطا رو بب موریت  

! غلطي نمي توني بکني چی: تو هموریت  

. مي کنم کیبگو همه اسلحه شون رو بندازن و عطا رو ول کنن؛ وگرنه شل  - 

ار کني؟اصالً بلدي با اسلحه ک تو  - 

. نيیزنده نباشي مهارتم رو بب کیکنم؟ فقط ممکنه بعد شل ک یدلت مي خواد شل ليیخ  - 

 اسي داشت دستش به اسلحه مي رفت که دستش رو هدف گرفتم .

. اسلحه اي که از پشتش درآورده بود از دستش افتاد. بازوش پر خون شده بود. داد کیشل نیاول  

 زدم :

! ي یوگرنه نفر بعدي توبگو اسلحه هاشون رو بندازن؛   - 

! بري  نجا یا  : مطمئن باش زنده نمي توني ازموریت  

 - حرف مفت نزن زود باش!

 اسلحه رو به پشتش فشار دادم.

اشاره کرد  مور یتو ساختمون. ت انیاالن م ک یبا صداي شل گهی دونستم اون چندتا مرد د  مي  

پاش رو برداشت. با اسلحه هاشون رو بندازن. عطا خودش رو آزاد کرد و اسلحه ي جلوي اسلحه  

. ش یبه دهن اون دوتا مرد کنار دیکوب  
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. اومد  موریشده بود. سمت ت وونهید  

! انیم هیاالن بق م؛یبر  دیبا ستیعطا االن وقتش ن  - 

 - تو خفه شو! بعداً حساب تو رو هم مي رسم.

 عجب آدم احمقي بود! من رو بگو نجاتش داده بودم .

. زد  موریمشتي تو دهن ت  

خواستي بکشي کثافت، آره؟ رو مي من  - 

. سرم رو خم کردم  راندازيیبه در ورودي بود که با تچندتا لگد بهش زد. منم حواسم   

 - عطا ولش کن اومدن!

. کرد  ک یشل موریبه پاهاي ت ر ی. قبل رفتن دوتا تدیعطا بهم نگاه کرد و بازوم رو کش  

! میباشه من ک  ادتی  شهینمي کشمت تا هم  - 

. م یرفت با هم سمت در پشتي  

 داشت سمت ته باغ مي رفت .

ري؟یم کجا  - 

 - خفه شو حرف نزن!

. می بر  دیمي رسه با  سیاالن پل  - 

. میکن داشیپ دیبا  نجاستیخواهرت ا   - 

. رفته ستیاون ن  - 

 - کجا؟

 - فرستادمش رفت.
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. شده بود رهیبهم خ  

. م یزودتر بر  دیاالن به جاي نگاه کردن با ه؟یچ  - 

. مي کردن  ک یطرفمون شلچند نفر تو باغ بودن که به   

ريی. تو لحظه ي آخر تواریباال و عطا هم اومد باالي د  دمی. خودم رو کشمیباغ رفت وار ید سمت  

. ببرمش   ن ی. بازوش رو گرفتم تا سمت ماشنییپا  وار یاز د دمشیشد و خورد به پاش. کش کیشل  

! ندارم  اجیعطا: ولم کن لعنتي به کمکت احت  

چیرفت. سوئ نیو لنگ لنگون سمت ماش دیکش رونیاز دستم بتعجب نگاهش کردم. بازوش رو  با  

 رو پرت کرد سمتم.

 - سوار شو.

به  کي یچشمم به جاده بود و  هیمي اومد.  سیپل ر یسوار شدم. با سرعت مي رفتم. صداي آژ  عیسر   

. نشسته بود عرق  شیشونیعطا. روي پ  

. و نگه داشتم دمیچیفرعي پ ه یپر خون شده بود. تو  نشیشلوار ج  

. چشم هاش رو باز کرد   نیشدم عطا که چشم هاش رو بسته بود با توقف ماش ادهیپ نیاز ماش  

 کتش عقب بود. برش داشتم و سمتش رفتم و در رو باز کردم.

. ديیازدست م  اديی خون ز  م؛یپات رو ببندم تا برس دیبا  - 

! تو ربطي نداره گمشو اون ور به  - 

دیت قطع بشه به من ربطي نداره؛ چون خودت باپا اد یز  زيی وحشي اگه مي خواي از خونر  نیبب  - 

. پا زندگي کني هیتا آخر عمر با    

. حرفي نزد. بازم تونسته بودم گولش بزنم گهید  
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. کتش? بریاونم با گلوله کال شه؟یکه تو پاش خورده پاش قطع م ريی احمق بود! آخه کي از ت چقدر  

. سخت پاره کردم. چشم هاش رو گرد کرد  ليیرو خ  

. ستیتو دسترس ن زي یکت مارک دارتون خراب شد؛ ولي االن چ دیببخش  - 

. رنگمیتالفي مي کنم. من هم پاش رو بستم و حرکت کردم. وارد شهر شد عني یزد؛  پوزخندي  

. مارستان یب میزودتر مي رفت دیبود. با  دهیعطا پر   

کجاست؟ مارستانیب  - 

مارستان؟یکردي از پله ها افتادم مي خواي من رو ببري ب فکر  - 

. تو پاته ر یچي کار کنم؟ ت  - 

. کاري مي کنه  هیبرو خونه ي عماد؛ حورا پرستاره،   - 

. ولش مي کردم تا بکشنش احمق  دیدندون هام رو روي هم فشار دادم. با  

داره. چون اديیدم خونه ي عماد حرفي نزدم. عطا چشم هاش رو بسته بود. معلوم بود درد ز تا  

. بودم کمکش کنم. سمتش رفتم و در رو باز کردم تو کوچه نمي رفت، مجبور  نیماش  

 الي چشمش رو باز کرد. دستم رو سمتش دراز کردم .

. برات خوب باشه تیموقع نی م. فکر نکنم لجبازي تو اکمکت کرد گمینترس! به کسي نم  - 

بود ستادهیجوري ا نیشد. هم ادهی و پ نیرو گرفتم. دستش رو گذاشت روي سقف ماش بازوش . 

نازش رو بکشم نداشتم. دستش رو بلند کردم و انداختم روي گردنم. نگاهي بهم نکهیي ا حوصله  

. نفس نفس میدی. به طرف ته کوچه رساوردمیگردنم درد مي کرد به روي خودم ن نکهی. با اکرد  

هم انگار من چوب بودم وزنش رو جوري روم انداخته بود که نمي تونستم خوب نفس  نیزدم. ا  مي  

کار رو مي کنه. چقدر هم به خودش ادکلن زده بود. المصب  نی ز قصد داره ا. حس مي کردم ابکشم  
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. . زنگ رو زدم مید یهم داشت! کالفه شده بودم. به در خونه رس يیعجب بو  

خونسرد بود. در باز شد شهیدستش رو از دور گردنم برداشت. نگاهي بهش کردم؛ مثل هم عیسر   

. خودش رو انداخت تو بغلم  دنمیدم در اومدن. هستي با د هیو عماد و بق  

! نگرانت شدم لي یهلنا خوبي؟ خ  - 

 - هستي آروم باش! من خوبم.

. مثل مجسمه به عطا و من نگاه مي کردن هیعماد و بق  

 عماد: داداش چي شد؟ بهت گفتم تنها نرو .

. میاریگلوله رو در ب دیتو؛ با  مش یببر  دیآقا عماد کمک کن  - 

کيی تو  مشیرو گرفت. عطا هنوز ساکت بود. برد بغ*ل عطا  ر ی سرش رو تکون داد و ز عماد  

. مشی از اتاقا و روي تخت خوابوند  

م؟یاری: حاال گوله رو چه جوري دربعماد  

 - فکر کنم حوراخانم بتونن کمک کنن.

. کرد  هیبود نگاهي به بق دهیحورا که رنگش پر   

 - نه من نمي تونم. من...

. ها بود که جوابم رو بده حرف   نیپوزخندي به عطا زدم؛ ولي بي حال تر از ا   

. دیار یب لهیسري وس هی  دیفقط با ارمش؛ یاشکال نداره خودم درم  - 

 همه با تعجب نگام مي کردن .

ن؟ی: مگه شما بلدعماد  

تجربه نیشروع کنه. مي تونم از ا   يیجا  ه یاز  دیکار رو نکردم؛ ولي خب آدم با  نی حاال که ا تا  - 



 

 
 

580 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 براي تخصصم استفاده کنم .

ه؟یشگاهی؟ مگه موش آزماچي  عنيی:  حورا  

. جوابش رو مي دادم  دیمي خواستم بزنم تو دهنش. با  

 - اگه خودت مي توني بفرما؛ اگه هم نمي توني بذار کارم رو بکنم.

: هلنا تو مطمئني مي توني؟ هستي  

 - چاره اي ندارم.

. رونیرو دادم به عماد. همه رفتن ب لیساو ستیل  

. شدم  ک یش نزدباز بود. آروم به مهیعطا چشم هاش ن  

خورده ر ی. فکر کنم حوراخانم نمي تونه تحمل کنه عشقش تارمیخودم گلوله رو درب مجبورم . - 

 دست هاش مي لرزه طفلکي !

. بهم بگه  زيیچ  هیکه مچ دستم رو گرفت. مي خواست انگار    رمی خواستم ازش فاصله بگ  

. کردم  ک یسرم رو بهش نزد  

فرصت جوابت نیکردي. تو اول يیچه کارها   فراموش مي کنم ستینکن االن حالم خوب ن فکر  - 

. دم یرو م  

. دست بردار نبود. ازش فاصله گرفتم  تمیموقع نیچشم هام گرد شد. تو ا   

و قطع کنمزنده مي موني، بعد شاخ و شونه بکش! کاري نکن مجبور شم پات ر نیبذار بب اول . - 

. ول نکرد برات کاري بکنهتجربه ندارم. حوراجونت هم که قب  ليیبه هرحال مي دوني که من خ  

. اي زدم. عطا نگاهي با بي حالي بهم کرد  انهیلبخند موذ  

 - زبونت رو کوتاه مي کنم؛ مطمئن باش!
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*** 

 ساعت سه بعدازظهر بود .

م. اون دختره حورا هم حتي حاضر نشداسترس داشت  ليیچشم روي هم نذاشته بودم. خ شب ید از  

دختره ي خنگ مثالً پرستار بود. در اتاق باز شد و هستيتو اتاق کمکم کنه. خوبه هستي بود.  ادیب  

 اومد کنارم نشست.

. کم استراحت کن، من مواظبشم  هیهلنا پاشو    - 

 - نه خوبم.

. بخور زي یچ ه یکجات خوبه؟ چشم هات از بي خوابي قرمز شده. حداقل   - 

. ندارم لیهستي م  - 

ردي؟ک  دامیکردم. چه جوري پ داینجات پ  شهیهنوز باورم نم هلنا  - 

. کرد؛ من فقط دنبالش اومدم داتیعطا پ  - 

ر. داشتم از ترس سکته مي کردم. وقتي اون مرده گردنت رو فشاديیسر موقع رس خداروشکر   - 

 مي داد گفتم همه چي تموم شده؛ ولي وقتي سرنگ رو زدي تو گردنش...

. د یدست هاي هستي مي لرز   

. بگي. آروم باش زي یباشه. نمي خواد چ  - 

... اون ديیمي رساگه ن  - 

زنگ زدي؟ ایگفتم نمي خواد حرفي بزني فراموش کن؛ هرچي که شده. به س  گه،ید بسه  - 

موضوع نگفتم. گفتم بعداً بهش ن یراجع به ا زي ی. چادیولي من گفتم ن نجا؛یا اد یمي خواست ب آره  - 

. شده وونهی چي شده. هلنا نمي خواي به بابا خبر بدي؟ مامان حتماً تا االن د گمیم  
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ًَ 

اد یزنگ بزن ب ایمي توني بري خونه. به س رن،یبگ تی. گفتم بعدازظهر برات بلشهینم فعالً  - 

. دنبالت نالیترم  

بابا چي بگم چطوري برگشتم؟ تو چي؟ به پس  - 

. نمي دوني؛ بگو خودشون آوردن تو شهر ولت کردن چيیبگو ه  - 

! چي؟ بابا مي فهمه  عنيی  - 

! نمي زني  نجا یاومدي تو تهران بودي. حرفي از ا وقتي به هوش ست؛ ین ادتی زي یبگو چ  - 

. بدونه؟ بذار بابا بفهمه تو نجاتم دادي زيیبراي چي نمي خواي کسي چ   - 

. هستي به حرفم گوش کن. هر کاري رو که گفتم بکن نه  - 

. کم استراحت کن   هی ایباشه. ب - 

 - من خوبم. تو برو.

وسط چي کاره ست؟  ن ینمي خواي بگي عطا ا هلنا  - 

. ایعالً نه. تو هم راجع بهش با کسي حرف نزن؛ حتي سف  - 

 - باشه.

رفت. سمت عطا رفتم هنوز چشم هاش بسته بود. چقدر تو خواب آروم بود رونیاز اتاق ب هستي . 

کشی وقت بهش توجه نکرده بودم. ناخودآگاه سرم رو بردم نزد  چیهاش چقدر بلند بود. ه مژه . 

. قدم رفتم عقب  هیرس  دفعه چشم هاش رو باز کرد. از ت هی  

خواستي چي کار کني؟ مي  - 

. نه؛ اونم که معلوم شد ای زنده اي  نمیمي خواستم بب چي،یه  - 
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 نگاهي بهم کرد .

نداري؟ درد  - 

 - نه.

. عالفشم  شبیچشم هاش رو دوباره بست. بي ادب تشکر هم نکرد که از د  

*** 

. . هستي رو همون روز فرستادم رفت نجامیاالن چهار روزه ا  

ادي یز بی لوله آسو دارودسته ش رو گرفتن. حال عطا بهتر شده و خوشبختانه گ موریگفت ت دعما  

قرص هاي  دی. بارونیب امیتا آخر ماه بتونه خوب بدون عصا راه بره. از اتاق م دینزده. شا بهش  

که داره قرص هاش رو مي ذاره تو دهنش و لبخندي مي زنه و عطا  مینیرو بدم. حورا رو مي ب عطا  

. دستم رو مشتنگاهش مي کنه. انگار دستش چالق شده و خودش نمي تونه قرصاش رو بخوره هم  

. موندم نجا یخود احمقمه که ا ر ی مي کنم. حرصم گرفته و برمي گردم تو اتاق. تقص  

نداره؛ مخصوصاً با  اقتیامروز برگردم. خاک تو سرم کنن که دلم براش سوخت! اون ل دیبا  

چند روز تا عطا ابروش رو کج مي کنه حورا مثل عاشق هاي ن ی. اشمیحورا دارم کالفه م  کارهاي  

آقا  د؟یآقا عطا کوفت نمي خوا  د؟یالزم ندار زيیآقا عطا حالتون خوبه؟ آقا عطا چ گهیسته مخ دل  

داشتم گورش رو گم  اجی دلم مي خواد خفه ش کنم. اون موقع که بهش احت د؟یندار لیزهرمار م عطا  

بهش اخم نمي کنه؛ انگار  گهیمي کنه. عطا هم تازگي ها د ني یر یداره خودشبود؛ االن همه ش  کرده  

قدر  نی و ا ختهیهمه ش نازش رو بکشه. نمي دونم چرا اعصابم به هم ر  کيی اومده که  خوشش  

ازش دور بشم. دارم به اون دختر دی کرده. با  فمیشدن به عطا ضع  کیشدم. باز هم نزد  حساس  

چند روزم به زور خودم رو نگه  ن یتحمل کنم. ا نمي تونم گهید شدم!  ر یمي کنم. چقدر حق حسادت  
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. بمونم گردن حورا رو مي شکنم گهیروز د  هیداشتم. مي دونم اگه    

و برمي گردم تهران. اصالًًَ چرا  نالیترم رم یم میمستق نجایو از ا زمی رو توي ساک مي ر لمیوسا  

و عطا تو  شهیاز ماره. در اتاق ب پرستار عاشقم د  ه یحالش خوبه و تازه  گهیاون که د موندم؟  

تو و در رو مي بنده. به کارم ادامه  ادی. نمي خوام حتي بهش نگاه کنم. مستهیمیدر وا  چهارچوب  

. دم یم  

چي کار مي کني؟ داري  - 

حوراجونت لعنتي؛ ولي خودم رو کنترل مي کنم  شی. دلم مي خواد بهش بگم برو پدمیرو نم جوابش  

 که حرف نزنم.

داري چي کار مي کني؟ گمی؟ متوام! کري با  - 

 برمي گردم سمتش .

! که به چشمت نخورده به پات خورده ر یت ني؟یکوري نمي ب  - 

. رهی سمتم و بازوم رو مي گ ادیم  

. چند وقته کاري بهت نداشتم زبونت دراز شده ه؟یچ  - 

. بعد مثالً مي خواي چه غلطي بکني؟میجور نیهم شهیهم من  - 

. بود دهیجوري عصبي ند نی روز من رو ا چند نی چشم هاش گرد شده. ا  

شدي؟ کسي حرفي زده؟ وونهیشده د چت  - 

خوام بگم، آره! دارم از دست تو فرار مي کنم؛ ولي روم رو برمي گردونم. بازوم رو از دستش مي  

بهم نگاه مي کنه جی. عطا گرمیو سمت مانتوم م شمی. بلند مساک رو مي بندم پ ی. زرونیکشم ب مي . 

. بره باال صداش رو مي  
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! مسخره بازي رو تموم کن؛ مثل آدم بگو چي شده نیا  - 

. رم یفقط دارم م چيیه  - 

د؟یمي بر فیتشر  کجا  - 

بدم؟ حیبرات توض دیبا  - 

! بدي حیتوض دیآره با  - 

براي ليیدل  گهی االن هم فکر نکنم د م؛ ی قراري گذاشت  هیبدم. ما با هم   حیتوض نمیلزومي نمي ب من  - 

مي کرد منتظر موندم که پات خوب بشه؛ جاب یشغلم ا  نکه یتا االن هم به خاطر ا بودنم باشه.  نجا یا  

ندارم  گه ید  ليیاتفاق برات افتاده بود. ولي حاال خوب شدي دل نیبه خاطر من ا  ي یجورا ه ی چون  

نگران اون مدارکم نباش؛ من رو حرفم هستم. برگردي تهران اون مدارک رو بهتبمونم.  نجا یا  

. دم یم  

. اهم مي کنه با حرص نگ   

 - اون مدارک لعنتي...

. اد یصداي حورا م  

د؟ییآوردم کجا  وهیعطا براتون آب م آقا  - 

. مي بندم تا به اعصابم مسلط بشم  هیچشمم رو چند ثان  

. شهیدر اتاق باز م  

 - آقا عطا...

: برمي گرده سمت در و داد مي زنه تیعطا با عصبان  

ست؟  لهیطو  جانیدر بزني؟ مگه ا ريیکه م ي یندادن جا ادی بهت  - 
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 حورا با ناراحتي به عطا نگاه مي کنه .

... من فکر  دیببخش  - 

! رونیبرو ب  - 

زي یر کرده من چتو چشم هاي حورا جمع شده. باز هم با نفرت به من نگاه مي کنه؛ حتماً فک اشک  

د یهمه سروصداي عطا رو نمي فهمم. شا نی شده. علت ا وونهیي اون به عطا گفتم که عطا د  درباره  

بمونم. شالم رو سرم مي کنم. ساکم رو  نجایتا وقتي حالش خوب بشه ا دیکرده من نوکرشم با کرف  

. رم یبرمي دارم و سمت در م نیاز روي زم  

! مي دونم و تومن  رونیبذاري ب نجا یپات رو از ا  - 

 برمي گردم سمتش .

. نداره! خداحافظ دهیمن فا  دکردن یباشه تهد ادتی  - 

. شم یاز کنارش رد م  تنه اي به حورا مي زنم و  

. . مي دونم زشته بدون خداحافظي برم؛ ولي واقعاًًَ احساس خفگي مي کنم ستنیماندانا و عماد ن  

. . کفش هام رو مي پوشم رمیبا سرعت سمت در م  

. رونیب ادیا از اتاق معطا با عص  

باشه! مي دوني که من عصبي بشم برات گرون تموم ادت یداري دوباره شروع مي کني، هلنا  - 

! شهیم  

. زنمیپوزخندي م  

 - خداحافظ جناب شاهي؛ خوش بگذره!

. وقتي در رو مي بندمرونیب رمیاز خونه م  عینگاهم مي کنه. روم رو برمي گردم و سر  تیعصبان با  
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! . قلبم رو چنگ مي زنم. تمومش کن لعنتي! تمومش کن زهیقطره اشکي رو صورتم مي ر   

*** 

تم همه چي تو خونه عادي شده. نمي دونم عطا با شده. از روزي که برگش دیع التیتعط کینزد  

تو خونه اش؛ حتي نگاهم نمي کنه. چند رهیمثل جت م نهیام چي کار کرده که تا من رو مي ب  هیهمسا  

. فتهیبود دوباره از پله ها ب کی قدر هول شد که نزد ن یا  دیتا من رو د دمشیتو پله ها د شیروز پ  

ماه هست برگشتم. حتماً با حورا سرگرمه که هیل مدارک.  دنبا ومدهیعطا خبر ندارم. هنوز ن از  

. ومده یسراغم ن  

رو که من گفتم رو زده؛ ولي مطمئن بود بابا باور نکرده. چند  ي یگفت به بابا همون حرف ها هستي  

مي افتم که مي گفت قرار بوده من رو موریحرف ت  ادی مي کنه.  بمیداره تعق کيی حس مي کنم  روزه  

که دنبالم مي گرده و با من چي کار داره. حتماًًَ اون هیسلطان ک نیترسم. نمي دونم ا کم مي هی. بدزدن  

زودتر بدمش به عطا و از شرشون خالص بشم. عمو رضا بازم باهام  دیدنبال اون مدارکه. با  هم  

بشم. خودم هم  ک یگرفته؛ ولي من گفتم نمي تونم کاري بکنم و عطا نمي ذاره بهش نزد تماس  

خواست مجابم کنه که کمکشون کنم؛ ولي من قبول   ليیبازي ها رو ندارم. خ سیپل نی ي ا حوصله  

 نکردم.

قدر اصرار کرد که ن یدوستم، براي تولدش دعوتم کرده. اصالً حوصله ندارم برم؛ ولي ا سارا،  

با زنش رفتن مسافرت و  شییگرفته. مي گفت دا  شییدا  اليیشدم قبول کنم. تولدش رو تو و مجبور  

. موني گرفته از فرصت استفاده کرده اونجا مهاون هم   

*** 

دم؛ یچی دفعه پ نی قرمزي که تا روي زانومه نگاه مي کنم. خوب شدم. موهام رو ا  پوریگ  راهنیپ به  
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. به آژانس زنگ شهیفقط حالت گرفته. از بس صافه مي دونم تا برسم اونجا همه ش صاف م ولي  

. مي رسم  الیمي زنم. به دم و  

سمت  رمینفري باشن. م ??-??وغه و فکر کنم شل لي ی. توي سالن خشمیم الید و. وارهیکیش اليیو  

. خوشگل شده ي یسارا. با اون لباس طال  

! تولدت مبارک زمیسالم عز   - 

! . اگه نمي اومدي کله ت رو مي کندمايیکردي؛ گفتم نم  ر یواي هلنا چقدر د   - 

. که اومدم نيیباشه حاال جوش نزن؛ مي ب  - 

! من پیشدي؛ گند زدي به ت المصب چقدر خوشگل  - 

. خوشگل شدي لي یحرف الکي نزن، تو که خ  - 

گي؟یم راست  - 

 - آره بابا.

دي؟یاحدي رو د دکتر   - 

مگه اون هم دعوت کردي؟ نه،  - 

! کردي ر ی و چرا د ايینه پس! تازه داشت از تو سؤال مي کرد که کي م  - 

اد؟یاحمقي! چرا بهم نگفتي اونم م ليیخ  - 

رو دعوت مي هینمي اومدي. جون تو مجبور شدم دعوتش کنم. آخه وقتي داشتم بقمي گفتم که  اگه  - 

و دنیولي بچه ها از تو پرس شه؛ یچي م نمیتو بخش بود. بهش تعارف کردم و اون هم گفت بب کردم   

. حاال مگه چي شده؟دهستا یهم گفتم دعوتت کردم. نمي دونستم اون پشتم ا  من  

. ولش کن، به مهمونات برس چيیه  - 
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که مي شناختم سالم و احوال پرسي  ي یاز صندلي ها رفتم و نشستم. با بعضي از کسا  کيی سمت  

 کردم .

. دمش یکه داشت سمتم مي اومد. روم رو برگردوندم مثال ند  دمیدکتر احدي رو د  

خانم سازگار؛ حال شما؟  سالم  - 

فی جذاب بود . حمرتب و  شهیت و شلوار سرمه اي رنگي تنش بود و مثل همرو چرخوندم. ک سرم  

. بود دهیآدم عوضي خواب هیي جذابش  افه یکه پشت اون ق  

 - ممنون دکتر خوبم.

. دمتونیسالي هست ند ه یفکر کنم   - 

 - بله فکر کنم.

 اومد کنارم نشست.

د؟یسال چي کار مي کرد  هی  نیتو ا  خب  - 

 - کار خاصي نمي کردم.

د؟یآزمون تخصصي چي کار کرد  براي  - 

. ه بشمهنوز نتونستم آماد  - 

 - چرا؟ اگه مشکلي هست مي تونم کمکتون کنم.

. رو ندارم طشیممنون فعالً شرا  - 

... من مي تونم دیچرا؟ اگه مشکلي دار   - 

 - نه ممنون دکتر .

همه  نیما بود. من نمي خواستم که اون ا داده بود به من. بعضي ها چشمشون به  ري یدونم چه گ نمي  
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فکر مي کردن من باهاش راب طه دارم که  هیشت حتماًًَ بقباشه. با اون سابقه اي که دا کمینزد  

. شده ميیقدر باهام صم نیا  

. خوشگل شدي! دلم براي چشم هات تنگ شده بود ليیامشب خ  - 

. دفعه خودموني شده بود   ه یچشم هام گرد شد. چقدر   

 از جام بلند شدم.

. سارا شی برم پ دیدکتر من با دیببخش  - 

 دکتر احدي هم بلند شد.

را ازم فرار مي کني؟چ  هلنا  - 

. هی! من قبالً هم بهتون گفتم نظرم راجع بهتون چدیدکتر احدي راحتم بذار  - 

دي؟یجوري حرف مي زني؟ چرا بهم فرصت نم ن یا  چرا  - 

. فرصت رو به من دادن  نی م و اچون من همراهش  - 

هاش برق تنش بود با شلوار قهوه اي سوخته. چشم  درنگيیسف راهنی. خشکم زده بود. پبرگشتم  

 خاصي داشت.

. د یدستش رو روي شونه م گذاشت و من رو سمت خودش کش   

. ش رو سمت احدي برد  گهیدست د  

شاهي هستم عطا  -  ،my friend . هلنا 

خشکش زده بود. با اکراه باهاش دست داد. من هنوز بهت زده بودم. احمق آبروم رو برده احدي  

! گفتبود  my friend  مي کرد من دوس*ت پ*سر دارم. احدي با  ؛ االن احدي همه جا رو پر  

نگاهش تی. با عصباناي رفت. دستش رو از روي شونه ام هل دادم اون ور  گهیسمت د  ناراحتي  
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 کردم .

ه؟ ی: چعطا  

چي کار مي کني؟ چرا به دکتر احدي گفتي نجا یا تو  - my friend مي میمي هان؟ چي از زندگ  

چرا دست از سرم برنمي داري؟  خواي؟  

ل اولت. اوالً به عنوانسؤا جواب  - my friend سؤالت  نیمي اومدم تنها نباشي؛ دوم دیت با  

گفتي خودت  my friend .مي 

من کي گفتم؟ من؟  - 

که؟  ادتهیگفتي   موریشب به ت اون  - 

 - من اون شب مجبور بودم اون چرت وپرت ها رو بگم!

 - خب من هم االن مجبور شدم بگم تا طرف دست از سرت برداره.

تو چه؟ مگه من گفتم تو کاري کني؟ به  - 

 - اون شب هم مگه من بهت گفتم کاري کني؟ خودت اومدي اونجا.

. بودم مرده بودي ومدهی! اگه نيیچقدر پررو  - 

 - فکر نکنم به تو ربطي داشت.

: هلناجون چرا نگفتي با آقا اومدي؟سارا  

شدم و با لبخندي مسخره به سارا نگاه کردم  ساکت  

. امین شد؛ من به هلنا نگفتم که صددرصد مم ر یعطا: تقص  

. . من سارا هستم، دوست هلنا دیسارا: به هرحال خوش اومد  

! بایبا شما خوشبختم خانم ز  يیمن هم عطام. از آشنا   - 
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! عطا خوشش اومده بود لبخندي زد. زبون باز لعنتي  فیسارا که از تعر  

 - ممنون؛ ولي فکر نکنم به خوشگلي هلنا باشم.

. دستش رو دور شونه ام گذاشتعطا بازم   

. بله! من کال دست روي تک ها مي ذارماون که   - 

. ولي دستش رو سفت تر کرد  ره؛ ی آرنجم رو تو پهلوش فشار دادم تا ازم فاصله بگ  

. دیکن يیرای از خودتون پذ  دییحاال بفرما  - 

 - ممنونم خانم.

. دمیسارا چشمکي بهم زد و ازم دور شد. از حرص داشتم مي ترک  

. و اون ور! دست از سرم بردار همه دارن نگاه مي کننبر   - 

اون دکتره؟ منظورت  - 

 به دکتر احدي که چشمش به ما بود نگاه کردم .

. االن برو نیآره اصالً منظورم به اونه. هم  - 

 - شرمنده؛ هنوز تالفي کارهات رو نکردم .

من چي کار کردم؟ مگه  - 

نفر که داشت خفه ت مي کرد هیدي تو گردن آمپول ز هیکار نکردي! مي خواي بهت بگم!  چي . - 

خودت رو بعدش  my friend زدي تو   ری. تديیاسلحه کش موریم معرفي کردي. بعدش روي ت  

 ًًََ 

قبالً رو هم کي ی. درضمن  میر یرو فاکتور بگ  تیرقانونی. تازه اگه جراحي غگهینفر د هی دست  

نه؟ ا یال مي خواي بازم بگم که نرفته؟ کارنامه ي درخشاني داري. حا  ادتی بودي،  کشته  
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شدي؟ لشونیبه تو چه ربطي داره؟ وک نایا  - 

من ربطي نداره؛ ولي اون قسمت که گفتي به  - my friend . رهیرمي تو کتم نم  

 چشم هام گرد شده بود.

اشتباه کردم دست از سرم برمي داري؟ بعدم تو خودت آخر خالفي، داري براي من نسخه بگم  - 

مشت خالف کار بودن. کاش  ه یاري کردم براي نجات خواهرم بود و اونا هم من اگه ک  چي؟یپ مي  

! حوراجونت مي خواد چي کار کنه  دمیدستم مي شکست گلوله رو از پات درنمي آوردم؛ بعد مي د   

. نگي زد؛ از اون لبخنداي نادرش بود لبخند کم ر  

. مواظبم بود ليیمدت خ نی اتفاقاًًَ حوراجون تو ا  - 

. مي موندي ششیپ نجا؟یبت بود! اگه بهت خوش گذشته چرا اومدي ابه جهنم که مواظ  - 

کنم. اون هم مي تونه چند  هیرو بدون جواب نمي ذارم؛ اومدم حساب هام رو تسو  زیچ چیمن ه گفتم  - 

 روز صبر کنه.

 - از من چي مي خواي؟ اگه اون مدارک...

 - تو رو مي خوام نه مدارک رو!

 چشم هام گرد شد.

ه؟یچ منظورت  - 

! ل*ذت ببر؛ بعداً مي فهمي تیفعال از مهمون  - 

کم گذشت. از جام بلند شدم  هی اشتم جمله اش رو هضم مي کردم. ازم فاصله گرفت و من هنوز د عطا  

چه نقشه اي داشت؟ چي نجا؟ی. چه جوري اومده بود ادیرفتم. سرم داشت مي ترک يیسمت دستشو و  

زودتر  دیازه؟ کسي نمي دونه من ازدواج کردم. باراه بند زي یمي خواست؟ نکنه بخواد آبرور ازم  
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. رونیاومدم ب يی د. از دستشوبرم. از عطا هر کاري ساخته بو  

 - هلنا صبرکن باهات کار دارم .

 برگشتم به پشتم نگاه کردم. باز اون احدي لعنتي !

. باهات حرف بزنم دیبا  - 

. مي شنوم دکتر  دیبگ  - 

واقعا اون  - my friend ؟ ته 

ه؟یمشکل آره  - 

. نبودي زهای چ نی باور نمي کنم! تو اهل ا  - 

 - حاال که هستم.

نم راستش رو بگو. چرا مي خواي الکي من رو از سر خودت باز کني؟ منخواهش مي ک هلنا  - 

کمتره؟  ارویاز اون  میچ  

. شما مشکلي داري؛ ولي من عالقه اي بهتون ندارم گمیمن نم د؛ یدکتر احدي تمومش کن  - 

 عصباني شده بود.

به اون عالقه داري؟ االن  - 

! به شما ربطي نداره میزندگي شخص  - 

. نگاش کردم  تیبرگشتم دوباره برم تو سالن. بازوم رو گرفت. با عصبان  

 - مي دونم به اون هم عالقه نداري و داري نقش بازي مي کني.

! دکتر احدي  دیاحترام خودتون رو نگه دار  - 

. دمیکش  رونیبازوم رو از تو دستش ب  
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. ز سرم بردارحاال هم دست ا دي؟ی عطا رو دوست دارم فهممن   - 

! من از سرتهی! فکر کردي من اون رو نشناختم؟ حقت همون آدم هاي عوضاقتيیکه بي ل  واقعا  - 

حاال مثل دمش؛ ید گه ینفر د  هی . مي دوني تو مهموني قبلي با دمشیام! قبالً چند بار د  اديیز  

آدم  نیهم اقتت یل مي گذرونه. کيی اش رو با  قهیار که هر دقبچه پولد هی شو.  زونیها بهش آو بدبخت  

نه من که هیعوض ...  

 - بهتره خفه شي دکتر احدي!

. رفتم ي یرایدست هام رو مشت کردم و با سرعت سمت سالن پذ  

آورده بود؛ بازم اون ادمینمي تونستم اونجا رو تحمل کنم. حرف دکتر احدي همه چي رو   گهید  

. رفتم اقعا کي بود. حالت تهوع داشت. سمت سارا تلخ که عطا و قتیحق  

. برم  دیساراجان من با   - 

. اوردنیرو ن کیشده؟ هنوز ک زيی چ زمیچرا عز  - 

. برم دیاومده با شیکاري برام پ هی  - 

هرجور دوست داري؛ ولي کلک نگفته بودي باشه  - my friend داري. بعداً پيیخوش ت نیبه ا  

. بدي حیبرام توضهمه چي رو  دیبهت زنگ مي زنم با  

.  - باشه فعالً

. . فقط مي خواستم برم دمشیسمت مانتوم رفتم و پوش  

رو درآوردم که به آژانس می. گوشرونیاز ساختمون اومدم ب عیمي رفتم خونه. سر  دینبود. با  عطا  

 زنگ بزنم.

د؟یمي بر  ف ی تشر  ي یجا  - 
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 بهش نگاه نکردم. مشغول گرفتن شماره شدم .

کرده دایبو نفرت پ ن یبار از ا نیزد. بوي ال*کل مي داد. براي اول رو از تو دستم چنگ  میگوش  

لحظه تنفر خاصي به بوي ن یمي کرد با ال*کل سرکار داشته باشم، تو ا جابی. مني که شغلم ابودم  

 ال*کل داشتم .

ري؟ی کجا م گمیم  - 

. رو بده مي خوام برم خونه میاره. گوشبه تو ربطي ند  - 

 - خودم مي برمت.

. ام ینم يیجا  من با تو  - 

 - چرا؟

 - چون دلم نمي خواد.

. باهات حرف بزنم دیبا  - 

 - من با تو حرفي ندارم .

 - ولي من دارم.

! تو چي مي خواي ستیبرام مهم ن  - 

بهم نگاه نمي کني؟ چرا  - 

. ستاد یدفعه اومد جلوم ا  ه یرفتم.  الیسمت در و  

! بري يی تا من نگفتم حق نداري جا  - 

 پوزخندي زدم .

! رمیاز تو اجازه بگ دیتم بانمي دونس  - 
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 - بهم نگاه کن بگو چي شده.

 - برو کنار.

مي ترسي بهم نگاه کني؟  هیچ  - 

خونسرد بهم زل زده بود. چشم هاش قرمز بود. نمي دونم شهیحرص سرم رو بلند کردم. مثل هم با  

اون شب ادیافتاد.  دشیسف راهن یجوري شده بود. چشمم به پ ن یا تی از عصبان ا یال*کل بود  ر یتاث  

 افتادم. حالم داشت بهم مي خورد. حرف هاي دکتر احدي مثل خوره به جونم افتادن بود .

دمشید گه ینفر د  ه یمي دوني تو مهموني قبلي با  »  .» 

 هلش دادم؛ ولي تکون نخورد .

 - برو کنار.

! ايیتو با من م  - 

: بود. داد زدم  خته یاعصابم به هم ر  

! امینم ي یگمشو اون ور من با توي عوضي جا  - 

که تو کوچه نشیدفعه بازوم رو چنگ زد و من رو سمت ماش  هیصورتش عوض شد.   حالت  

. نیپارک بود برد. هلم داد تو ماش   

! ي رواني وونهیولم کن د  - 

! هیخرد مي کنم. بهت حالي مي کنم عوضي ک خفه شو؛ وگرنه دندون هات رو تو دهنت  - 

. شداز جاش کنده  نیپاش رو گذاشت رو گاز و ماش   

 - نگه دار!

شدي؟ وونهی خفه شو حرف نزن! اون دکتره داشت تو گوشت چي مي گفت که د گفتم  - 
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 - به تو ربطي نداره.

از عاشق هات رو ازت دور کردم؟ کي یناراحت شدي   ه؟یچ  - 

گي؟یناراحتم. چي م آره  - 

 پوزخندي زد.

! کني دایرو براي خودت پ گهی د کي یاشکال نداره؛ تو که خوب بلدي   - 

... باشن؟ دکتر احدي گفت تو  کيی با  قه یفکر کردي همه مثل خودت آشغالن که هر دق  - 

قرمز شده بود و تندتند نفس شتر ی دفعه زد روي ترمز. کنار جاده نگه داشت. چشم هاش ب هی  

. . چشمش رو روي هم فشار داد. عصبي تر شده بوددیمي کش  

عوضي چي گفت؟ اون  - 

. همه که دکتر احدي بهم چه حرفي زدهروم رو برگردندم؛ نمي خواستم بف  

چي گفت؟ گفتم  - 

 بازم سکوت کردم .

! چي زري زده نمیبب م؛یباشه االن برمي گرد   - 

راه مي ندازه؛ مخصوصاً که زيیدونستم االن برمي گرده و حتماً آبرور   دور مي زد. مي داشت  

م از حالت چشم هاشرو مي تونست ن یروش اثر گذاشته بود. معلوم بود حال درستي نداره. ا  الکل  

 بفهمم .

که  اقتمی. بهم گفت بي لدهید  گهی د کيی تو رو با  شینگفت که من ندونم؛ گفت چند وقت پ زيیچ  - 

. رو انتخاب کردم. هرچند خودم مي دونستم تو چه جور آدمي هستي آدمي مثل تو   

تو چه من چه جور آدمي هستم؟ به  - 



 

 
 

599 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

ه ی دی افتاده بودم. با  ریو چي کار کرده؟ گ هیبراي من مهم بود اون ک دیمي گفت؛ چرا با راست  

 جوري گندم رو ماست مالي مي کردم تا نفهمه چرا ناراحت شدم.

اونجا گفتي اومدي  - my friend من که به کسي نگاه نمي کردم  گهیبه همه م رهیمي؛ االن احدي م  

 با چه جور آدمي دوست شدم .

 پوزخندي زد.

! گهیبه همه م رهیبه درک که م  - 

. دلم نمي خواد آبروم بره من  - 

آره؟ آبروت  - 

کنار جاده نگه داشت. دست هاش رو دور فرمون مشت کرده بود و حرفي نمي زد. به جاده  بازم  

. شده بود رهیخ  

 - مي دونم چي کارش کنم!

! خفه کني  قتیاون هر چي که گفت راست بود؛ نمي توني همه رو براي گفتن حق  - 

غمبره؟یاحدي نوه ي پ! االن فکر مي کني دکتر قتیحق  - 

 - نه.

 برگشت سمتم.

چي کار مي کنه. قبل از ارسالن خواستگارم ستیاحدي باهام نسبتي نداره و برام هم مهم ن ر دکت  - 

و خوب مي شناسمش. فکر کردي براي چي تا االن بهش جواب رد دادم؟ چون مي دونم  بود  

! . از مرداي عوضي متنفرمهیچه جور آدم  

. شد. سکوت کرده بود چشم هاش بي روح   
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بشي؟ رمردیپ هی که نگران آبروت بودي برات مهم نبود زن چرا زن ارسالن شدي؟ تو  پس  - 

مهم نبود دوستات چي راجع بهت فکر کنن؟  برات  

 - اوالًًَ ارسالن مرد خوبي بود و بعدش هم کسي نمي دونه من زن ارسالن بودم.

بشي؟ رمردیپ هی چي؟ خودت برات مهم نبود زن  خودت  - 

کيی گفتم که خجالت نمي کشه مي خواد با  راهیب وقتي ازم خواستگاري کرد کلي بهش بدو ارسالن  - 

نه یسن دخترش ازدواج کنه؛ ولي اون گفت تنها راه نجات خانواده ام از دست تو و اون اردالن ا هم  

ه ام صورت مي تونه از خانواد ن یباهاش ازدواج کنم. گفت اون قانون مسخره تون فقط در ا که  

با خودم فکر لي یراهي برام نمونده بود. خ گهی ادي دکنه. وقتي تو اون عکس ها رو فرست محافظت  

 کردم؛ چاره اي نداشتم. مجبور شدم قبول کنم .

گذشتي و براي نجات خانواده ات زن ارسالن شدي؟ تیات و جوون ندهیراحتي از آ نیبه هم تو  - 

. در ضمنفتهیشتم و نمي خواستم اتفاقي براشون ببودن که دا يی . هستي و مادرم تنها کساآره  - 

مرد خوبي بود؛ بعد هم مثل تو نبود همه جا رو پر کنه که من باهاش ازدواج کردم. کسي  ارسالن  

ارسالن مرد نکه ینمي دونست تا ا شیموضوع خبر نداشت و حتي هستي هم تا چند وقت پ  نی ا از . 

. سیره پلشدم برم ادا مجبور  ومديیاون شب وقتي تو ن  

خواي بگي بدون اجازه ي پدرت ازدواج کردي؟ مي  - 

دی کرده بود. چرا با رونیکسي خبر نداشت. در ضمن به لطف تو پدرم من رو از خونه ب گفتم  - 

! نبودم که براش مهم باشم شیبراش مهم مي شد من چي کار دارم مي کنم؟ بعدم من دختر واقع  

ودي؟ باور نمي کنم کسي به خاطر خانواده اش ازي ناراحت نبزن ارسالن شد نکه یاز ا   واقعا  - 

. اش بگذره  ندهیآ  
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 پوزخندي زدم .

کيی داره آدم با  دهینبود. چه فا  ف ی. درسته ارسالن سنش باال بود؛ ولي کثستیتو برام مهم ن باور  - 

ظاهردکتر احدي، به  نیتو لجن باشه؟ هم شیازدواج کنه؛ ولي زندگ هیاز نظر همه چي عال که  

محمد، پسرعموم که قرار بود زنش ای . هیآله؛ ولي من مي دونم چه جور آدم دهیر دختري ا ه براي  

بهم کردي و عروسي به هم میرمستقی کمک رو غ ن یو تو با فرستادن اون عکسا بزرگ تر  بشم  

... به بار اورده بود. حتي تو يی خورد. معلوم نبود تو کانادا چه گندا  

 چشم هاش گرد شد .

چي؟ من  - 

سابقه ي درخشانت رو همه مي دونن؛ حتي احدي با اون سابقه ي بد خودش رو بهتر از کنم فکر  - 

 تو مي دونه.

رو فرستادي دنبال خواهرت، در حالي که مي دونستي با صدف اوشی چرا س نه ینظرت ا اگه  - 

 بوده؟ 

همبشي. بعد  ک یمواظب هستي باشه؛ چون نمي خواستم تو به هستي نزدمن بهش گفتم فقط  اوالًًَ  - 

. هستي مي خواد باهاش رمیعاشق هم شدن. من که نمي تونستم جلوي عاشق شدنشون رو بگ اونا  

. نه من  اد یباهاش کنار ب دیزندگي کنه و اونه که با   

 - پس براي حرفات تبصره هم داري.

. ن مربوطهبه خودشو گرانینه گفتم که زندگي د   - 

وقتي از گذشته ش خبر داشتي؟رو انتخاب مي کردي  اوشیمثل س  کيیخودت بودي،    اگه  - 

حرف ها چه منظوري داشت؟ نینگاهي کردم. از ا  بهش  
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فقط با صدف بوده نه کسَِِ اوشیمن برات مهم شده؟ درضمن س  ارهايیچرا مع ه؟یچ منظورت  - 

. اي  گهید  

فقط با صدف بوده؟ مطمئني  - 

 نگاهي بهش کردم .

گذشته اش چه جوري بوده. تو اوشیداره سبه چشم هام اعتماد ندارم! بعدم گفتم به من ربطي ن من  - 

جوري هستي حاضري با کسي باشي که گذشته اش مثل خودت باشه؟  نیا  نکهیبا ا خودت  

جوري که هستي؟ من مگه چه جوري ام هان؟ ن یا  گيیهمه ش م چرا  - 

. دیعصبي نفس مي کش  

ًَ 

بزنم. مي خوام برمراجع بهش حرف  گهیبه من چه تو چه جور زندگي مي کني! نمي خوام د اصالً  - 

 خونه.

حرفت رو عوض مي کني؟ گفتم من مگه چه جوري ام؟  چرا  - 

خودت نمي دوني نه؟ خودت نمي دوني که چه جوري هستي؟ عنيی  - 

 - نه به نظر خودم مشکلي ندارم.

 - باشه تو خوبي. من مي خوام برم خونم خسته ام.

. سکوت کرد  هیچند ثان  

من اخالق هام خاصه آره  -   ،my friend داشتم برام مهم نبودن؛ ولي اگه خودم کسي رو که  ادیز  

مشکلش کجاست؟ نیا  اد؛یازش خوشم ب هی . کافارمشیبه دست م بخوام  

. کردم  با تعجب نگاهش  
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که! چه طرز فکر احمقانه اي. مگه با گوسفند طرفي؟ پس نظر طرف مقابلت چي؟ واقعاًًَ  - 

. نهیا تمی! خاصنمیمن هم  - 

. ادیکسي که تو ازش خوشت ب چارهیآدم خودخواهي! ب هیمسخره ست! تو  ليیبه نظرم که خ - 

 - پس مواظب خودت باش!

. ثري از شوخي تو چهره اش نبود ا چیتو صورتش خشک شد. ه هیچشم هام براي چند ثان  

ه؟ی... چمنظورت  - 

. ادیساده ست؛ ازت خوشم م ليیخ  - 

شدم. مي خواستم فقط برم. تندتند مي رفتم ادهی پ نیاز ماش عیزده بودم. سر  خینمي زد.   هیچند ثان قلبم  

. شد  دهیدفعه دستم از پشت کش هیکه   

ري؟یگوري م کدوم  - 

 - هر جا که تو نباشي.

کي مي خواي ازم فرار کني؟ تا - 

نشدي به زن ارسالن چشم داشته چارهیگفتي اون قدر ب  ادمهیکن! برو گمشو و راحتم بذار!  ولم  - 

 باشي!

دي؟یفهم ادیخوشم معوض شد؛ ازت  نظرم  - 

. اعتراضي داشته باشم چیحق ه دیچقدر طلبکار بود! انگار من نبا  

اد؟یهان؟ نکنه فکر کردي من منتظر بودم بگي ازم خوشت مکردي کي هستي  فکر  - 

 - نگو که منتظر نبودي!

 عصبي شده بودم.
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حورا دلت رو زده اومدي سراغ من؟ ه؟ی هستي! چ فيیکه آدم کث  واقعا  - 

: د داد ز  

مني! تو يیتو مال مني! جز دارا  دي؟یمني، فهم راثی! گور باباي حورا. تو مفمیمن کث آره  - 

. که ارسالن برام گذاشته. تو هم جزوشوني هستي زيیچ  

آدمم مي فهمي؟ نه! تو چي مي فهمي؟ هیآپارتمان؟ من   ا ی ن یماش ایشو! فکر کردي من پولم   خفه  - 

تو و احدي حق انتخاب داشته باشم اون رو نیتي اگه ببشي. ح کی هم نمي ذارم بهم نزد  رمیبم  

 انتخاب مي کنم؛ چون از تو وضعش بهتره.

. کرد  ک یتر و صورتش رو بهم نزد کیاومد نزد  

مي شد ترسناک بود؛ مخصوصاً با اون چشم هاي  دهید  نیتو نوري که از چراغ هاي ماش صورتش  

 قرمزش وحشتناک شده بود.

س احدي رو انتخاب مي کني، آره؟ فکر کردي من حرفات روکردي حق انتخاب داري؟ پ فکر  - 

مي کنم؟ باور  

. کم ازم فاصله گرفت  ه یهلش دادم. مي کرد.  تمیبوي ال*کل داشت اذ   

 - برو کنار. اصالً من با توي رواني حرفي ندارم!

ازم فرار مي کني؟ ادیچون تو هم ازم خوشت م چرا؟  - 

ًَ 

ام وقتي مي دونم چه جوري آدمي هستي ازت خوشم وونهی عمراً! مگه د اد؟یاز تو خوشم ب من  - 

اد؟یب  

. تر  کیدوباره اومد نزد  
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ازم فرار مي کني؟ شهی! چرا وقتي باهام حرف مي زني بهم نگاه نمي کني؟ چرا همگيیم دروغ  - 

به حورا حسودي  دمینجاتم دادي؟ چرا با خواهرت نرفتي؟ فکر کردي نفهم موریاز دست ت  چرا  

از اونجا رفتي! فکر کردي من بچه م نمي تونم بفهمم تو اون مغز خوشگلت چي  نیبراي هم کردي؟  

گذره؟  مي  

تاده بودم. عطا کم کسي نبود. من احمق با رفتارم خودم رو لو داده بودم؛ ولي خودم رواف ر یگ  

. ه یمطمئن مي شد حسم بهش چ دینباختم. نبا  

نداري که بخوام تیم. تو هم برام اهمنزن! هر کي جاي تو بود من مي رفتم نجاتش مي داد توهم  - 

 ازت فرار کنم .

 - بهم نگاه کن.

. رم رو بلند کردم نفسم رو حبس کردم و س  

. نمیهم مي تونستم برق چشم هاش رو بب کيی تار ن یچشم هاش شفاف بود. حتي تو ا  

اولمحاال از کسي نخواستم باهام باشه. همه خودشون مي اومدن طرفم ؛ ولي تو فرق داري. از  تا  - 

 فرق داشتي !

. سخت بود حرفش رو بزنه ليیدست هاش رو مشت کرده بود؛ انگار خ  

. دی مردمک چشم هاش مي لرز  

کنم مال مني؟ تیبه چه زبوني حال دي؟یمال مني فهم تو  - 

. ستمیي زن هاي اطرافت ن هیکه من مثل بق ديیهنوز نفهم نکهیدست از سرم بردار! مثل ا   - 

. برام خاص شدي نیبه خاطر هم ستي؛ ین هیمثل بق دمیفهماز روز اول  ستي،یآره ن  - 

بشنوم؛ به اندازه ي کافي خودم رو لو داده بودم. برگشتم زيی چ گه یکرده بود. نمي خواستم د تسکو  
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: که گفت  نیسمت ماش  

زن اومد سراغم و بهم گفت مادرمه. باور نمي کردم و گفتم داره دروغ هیساله بودم که   فدهیه  - 

وقت نخواست من رو چین هساله بودم از مادرم جدا شده و او ه ین بهم گفته بود وقتي . ارسالگهیم  

. ازش متنفر بودم! از اون و تمام زن هاي خودخواهي که فقط به فکر خودشون بودن متنفر نهیبب  

. ندادم تیبودم! چند باري اومد سراغم؛ ولي بهش اهم  

روز وقتي برگشتم خونه  هی حرف بزنم.  ش باهاش دعوا مي کردم؛ حتي حاضر نبودم باهاش همه  

. وقتي رفتم تو اون اونجا بود. داشت با ارسالن دعوا مي کرد. مي گفت اگه ادیسروصدا م دمید  

کار رو نمي کنه و نی . ارسالن هم مي گفت استمیکه پسر ارسالن ن گهیازدواج نکنه به من م باهاش  

. د یشداد مي ک شتر یاالن زندگي خوبي داره؛ ولي اون زن ب  

بوده و عاشق گه یمرد د  ه یساله بودم. سخته بفهمي مادرت زن  فدهی پسر ه هیزده بود. من   خشکم  

شوهرش شده. سخته بفهمي که مادرت تو رو ول کرده و رفته؛ چون ارسالن که دوست  دوست  

بوده پسش زده. سخته بفهمي پدرت قبل از مرگ چون کسي رو نداشته تو رو سپرده به شوهرش  

. که مادرت عاشقش بوده همون دوست  

رسالن شده بود و به خاطر عشق ارسالن از من گذشته بود؛ چون فکر مي کرد من عاشق ا مادرم  

مي کرد و مي گفت به خاطر دیاون و ارسالن شدم. وقتي اون زن ارسالن رو تهد  يیجدا باعث  

از ارسالن از من گذشته؛ چون مي خواست فقط ارسالن رو داشته باشه داغون شدم. حتي  ارسالن  

که من همه چي  دنیت بهم دروغ گفته بود. وقتي رفتم تو خونه و اونا فهمبدم اومد که تمام مد هم  

سعي کرد آرومم کنه؛ ولي من نابود شده بودم. ارسالن  ليیاون زن رفت و ارسالن خ دم،یشن رو  

وده؛ چونمي دونسته مادرم عاشقش ب نکه یپدرم قبل از مرگش من رو به اون سپرده. با ا  گفت  
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به خاطر اون زن دق کرد و مرد. بعد اون اتفاق بازم اون زن به رو نداشته، گفت پدرم  کسي  

... اون شب  نکهی. تا انمشیمي اومد سراغم؛ ولي من حاضر نبودم بب لیهردل  

. شهیاستان چي م  نیآخر ا  نمیعطا ساکت شد و من منتظر بودم بب  

ه نگاهششب اومده بود سراغ ارسالن. از پنجر زن که نمي تونم حتي بهش بگم مادر، اون  اون  - 

به خاطر عشق به ارسالن به هم خورده شیمي کرد و مي گفت که زندگ هی کردم. همه ش گر  مي . 

باهاش ازدواج کنه وگرنه خودش رو مي کشه؛ ولي ارسالن از خونه پرتش کرد  دیگفت با مي  

زنش عاشق  نهینمي تونست ببو گفت پدرم به خاطر کارهاي اون دق کرد و مرد چون  رونیب  

بار  نی هاش تو گوشمه. وقتي از اونجا رفت براي آخر  هیدوستش شده. هنوز صداي گر نیبهتر   

 نگاش کردم. فرداش همه چي تموم شده بود .

گه یمن گذشته بود. دقدر خودخواه بود که براي بار دوم به خاطر عشق ارسالن از  ن یزن ا اون  

! کردم  دای متنفر شدم! از همه ي زن ها بدم اومد. از عشق، نفرت پنتونستم تحمل کنم؛ از ارسالن   

که مادرش اون کار رو کرده بود  ن یباز هم ساکت شده بود. دلم براش سوخت. حتما از ا عطا  

. نبود نجای اجاده بود؛ انگار اصالً  اهي یبود. نگاهش کردم. نگاهش به س دهیعذاب کش ليیخ  

قدر  نیکه کردمت بازم ا  يیدهایوقتي با تمام تهد متدیزن سرسختي بودي. روز اولي که د  تو  - 

بار نیبرام جالب بود. براي اول ديیداشتي که چاقو رو گذاشتي رو پهلوم و روم اسلحه کش جرئت  

. تا اون روز من که زن ها روختيیزن برام جالب شده بود. تو تمام معادالتم رو به هم ر هی  

زن ارسالن  دمیبا تو مشغول شده بود؛ ولي وقتي فهم به درد نخور مي دونستم، فکرم  موجوداتي  

زن ها؛ فرصت طلب و هیزني مثل بق هی. با خودم گفتم تو هم ختیهمه ي باورم هام به هم ر شدي  

کرده  دایرست. دلم مي خواست نابودت کنم؛ چون از دست خودم کالفه بودم که بهت حسي پپ  پول  
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. زم نمي تونستم بهت ضربه بزنممي شدم با کیبودم. ولي هر وقت که بهت نزد  

شتر یمدت ازت فاصله گرفتم. وقتي ارسالن مرد و تو اون نامه ازم خواست مراقبت باشم ب هی  

 عصبي شدم.

زنش رو به من مي سپرد که مواظبش باشم؟ دیبا چرا  

فرصت براي خالي کردن حرصي بود که بهت داشتم. تمام خواستگارهات  نیبهتر نی خب ا ولي  

. وقتيهیهستي مثل بق کيی م ثابت مي کردم تو هم به خود دیبهت بگم رد کردم. با  هنکیبدون ا رو  

تعجب کرده  ختي، یدرد داشتي اشک نمي ر  نکه یشب براي نجات من گلوله خوردي، وقتي با ا  اون  

تا  رهیو لبش رو گاز مي گ زهیزن که با تمام دردي که داره اشک نمي ر  هی. تو خاص بودي؛  بودم  

زن  هیه اش از خودش مي گذره. باورم نمي شد ش خفه کنه. زني که بخاطر خانوادرو تو خود درد  

. همه مقاوم باشه. دوباره اون حس اومد سراغم  نیمي تونه ا  

 تو متفاوت بودي؛ تفاوت هات من رو جذبت مي کرد .

من بودي و حقم بودي و راثیچرا تو مال من نباشي؛ تو م ستیخودم گفتم حاال که ارسالن ن با  

موافقت تو برام مهم نبود؛ فقط مي خواستم داشته باشمت، ایمال من مي شدي. اصال مخالفت  دیبا  

از دست خودم عصبي بودم که چرا  دمتیکه داشتم. اون شب تو هتل وقتي بوس  يیزا یي چ هیبق مثل  

بهت بيیطرف تو. کشش عج امیطرفم نه من ب ايیب هیکار رو کردم. مي خواستم تو هم مثل بق اون  

. ولي بعد گفتم تو ايیبشم. مي خواستم تو سمتم ب کیولي خب بازم نمي خواستم من بهت نزد شتم؛ دا  

. با خودم گفتم کسي که جلوي ستيین لیکرده بودي پس مخالف نبودي؛ پس تو هم بهم بي م سکوت  

نگفته بود؛ پس حتما راضي بوده؛ ولي رفتار بي تفاوتت فرداي  زي یگارد مي گرفت حاال بهم چ همه  

گفت ازت خوشش اومده و مي خواد باهات آشنا بشه  نیروز بازم به شکم انداخت. وقتي مارت اون  
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. بودي دهی. تو هم که همه ش بهش چسبختیاعصابم بهم ر  

بهت عصبي نیبودن مارت ک یروي کرده بود و منم به خاطر نزد ادهیشب بهار طبق معمول ز  اون  

 بودم و حال درستي نداشتم.

... قتي اومدي تو اتاق د. ونمي دونم چي ش  

. اون شب لعنتي افتادم. سرمو برگردوندم و دست هام رو مشت کردم   ادی عطا ساکت شد.   

راب طه داشته باشم. من لیوقت با بهار نبودم. نمي خواستم با کسي تو فام چیکن من ه باور  - 

گمینم  my friend . وقت خودم طرف کسي نرفتم  چینداشتم؛ ولي ه  

چون ارسالن اون رو اوش؛ ینقشه بود براي ضربه زدن به س هی فقط  شدن به صدف  کینزد  

من کرده بود. هر چند صدف خودش چند باري بهم نخ داده بود؛ ولي من بازم بهش نی گز ی جا  

تو دمی مي کنه و از قصد صدف رو کش بمیداره تعق اوشینشدم. مي دونستم اون روز س کینزد  

. نشدم کیخونه م ولي بهش نزد   

 پوزخندي زدم .

به خودت افتخار مي کني که با بهار و صدف نبودي؟  االن  - 

. نمي تونمستمین هی. بهم فرصت بده؛ من مثل بقهینسبت به من چه جور تتیمي دونم ذهن هلنا  - 

م من رو قبول کنه؛ ولي از تو مي خوام. براي رو بهت بفهمونم و تا حاال از کسي نخواست منظورم  

زي یچ  ه ی. ستيیکس ن چیرو قبول کنه. باور کن تو برام مثل هزن مي خوام من  ه یبار از  نیاول  

... داري که من رو سمت خودت مي کشوني. هلنا من  زي یچ ه یداري که نمي تونم نخوامت. تو   

. خشکم زده بود  هیدستش رو سمت صورتم آورد. چند ثان  

عقب دمیرو کشاون شب افتادم. خودم  اد یدفعه   کیتند تند مي زد. چشمم به بلوزش افتاد.   لبمق . 
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. قدم رفتم عقب هی دستش رو هوا خشک شد. سرم رو تکون دادم و   

! شهی! امکان نداره؛ من و تو اصال نمشهینم  - 

: بود. داد زد ال*کل هست. عصبي شده  ری نبود هنوز تحت تاث ادمیدفعه حالت نگاش عوض شد.   هی  

چرا؟ چون سابقه م خرابه؟ چون چرا؟  - my friend شون رو مي ذارم کنار  داشتم؟ گفتم همه  

 لعنتي!

 منم داد زدم :

متنفرم؛ چون از رژ دتیتونم، نمي تونم اون شب تو هتل رو فراموش کنم! چون از بلوز سف نمي  - 

ي قهیجوري زندگي کردن! چون تو هر دق  نیبهار متنفرم! چون تو عادت کردي به ا  صورتي  

بهم عالقه داشتي؛ ولي با  گي ین خودت مبوده. چون بهت نمي تونم اعتماد کنم! چو  کيیبا  تیزندگ  

مرد مي خوام که فقط مال خودم باشه! من  هی بتونم تحمل کنم. من  ستمیگرم گرفتي! من زني ن  حورا  

م یسعي کردم رو پاي خودم واستم. تمام زندگ میلعنتي! آره من زن قوي هستم؛ تمام زندگ تونم نمي  

نمي کنم؟ هید! مي دوني چرا گرندا تیوقت بهم اهم چ یکار رو کردم. پدرم ه نیهم  

! وقتي زهی کنه و اشک بر  هیگاه داره که بهش تک ه یتک هیمي کنه مي دونه  ه یکسي که گر  چون  

گاه بودم. نمي خوام  هیبدون تک میگاه براي خودت. من تمام زندگ هیتک  شي یگاه نداري خودت م هیتک  

! تو نمي فهمي وقتي تمام عمرت شهیچي م ندهیکنم که مي دونم آ  کهیهمه سال به کسي ت نیا بعد  

! نابودشيیچي! خرد م عنيیکني و اون پشتت رو خالي کنه   کهیت  کيیگاه باشي و بعد به  کهیت  

! شيیم  

 - ولي من مي خوامت المصب!

خواستي  زيی به چ شهیهرچي. تو به قول خودت هم ای  جانیه هی دیحس زودگذره. شا   هیفقط    نیا  - 
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مي فهمي؟ عطا  شمی. ولي من نابود مشيیازم خسته م گه یبه منم برسي چند وقت د دي؛ یرس  

هستي که همه چي  تو مردي م؛ یمتفاوت ايی! ما از دوتا دنستیکن! بودن ما باهم ممکن ن  فراموش  

راحت به دست آوردي و من زني هستم که همه چي رو با چنگ و دندون به دست آوردم رو . 

! م یمتفاوت ايیما از دوتا دن ني؟یمي ب  

. د یبه روم واستاد. صداش مي لرزاومد رو  

نیمن فقط ا  ومده؛ یاي مي ترسي که ن ندهیکه تو از آ ستیگوش کن هلنا سازگار! برام مهم ن خوب  - 

... بار مي خوام قبولم کني وگرنه نی مال من باشي. من ازت براي آخر  دیرو مي دونم که تو با  

! تو فقط من رو مي خواي؛ ستیعشق ن  نینداري! ا دنیگفتم؟ تو حتي تحمل جواب منفي شن ديید  - 

. هستم. من رو برسون خونه ام و فراموش کن که امشب چي شده افتنيیچون برات دست ن  

. موهاش رو چنگ زد  د؛ یها نفس مي کش وونهیعطا مثل د  

! روشن بشه ف یتا تکل ريینم ي یتو جا  - 

. چي؟ من بهت حرفم رو زدم؛ نمي تونم قبولت کنم  ف یتکل  - 

ل کني؟نمي خواي قبو عنيی  - 

 - نه.

آخرته؟ حرف  - 

. شدم رهیبهش خ  

 - آره.

 - باشه خودت خواستي؛ برو سوار شو.

: دفعه داد زد  هیجوري نگاهم مي کرد.   هیت. نداش عيینگاهي بهش کردم؛ حالت طب   
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سوار شو! کري؟ برو  - 

شدم. اون هم سوار شد و حرکت کرد ن یرفتم و سوار ماش نیدادش جا خوردم. سمت ماش  از . 

. ت کرده بود سکو  

. رخش نگاه کردم. کالفه و عصبي بود  میبه ن  

سکوتش نداشتم. چشم هام رو بستم. من دوستت دارم عطا شاهي؛ ولي نمي تونم ن یخوبي به ا حس  

. . نمي تونم تو رو با کسي قسمت کنم امیبا خودم کنار ب  

ني و بري من . مي ترسم ولم کشهیروزي از نداشتنت! اون روز زندگي برام جهنم م  هیترسم  مي  

. مي دونم نمي تونم تحمل کنم. حاال که مي دونم تو هم بهم حسي داري زندگي برام شمیم نابود  

مردي  چیوقت به ه چیتر مي شه. من عشقت رو توي قلبم تا ابد نگه مي دارم؛ مطمئنم ه سخت  

. کاش عشق ته قلبم دفن مي شه ن یقدري که به تو عالقه داشتم عالقه نخواهم داشت؛ ولي ا اون  

! بهم وفادار مي موني  شهیداشتم که هم دیام کمی کاش حداقل   جوري نبودي! نیا  

. لبم رو گاز گرفتم تا ختیقطره اشک روي صورتم ر  هیرو سمت پنجره چرخوندم.  سرم  

 اشک هام رو کنترل کنم.

. زنگ خورد. نگاهي بهش کرد و جواب داد  شیگوش  

 - بله؟

 داد زد :

مطمئني؟ تو  - 

اشبورد و شکست. با تعجب نگاهش کردمد. گوشي محکم خورد به د رو پرت کر  گوشي . 

تر شده بود. چند بار مشت وونهیجوري شده. نمي دونم چي بهش گفته بودن که د  نیچرا ا  دمیفهم نمي  
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 زد به فرمون؛ صورتش قرمز شده بود.

شده ؟ چي  - 

 بهم نگاه کرد. چشم هاش هم قرمز شده بود. حرفي نزد .

گاز با سرعت مي رفت. نفسم رو حبس کرده  جاده. پاش رو گذاشت رويبرگشت سمت  دوباره  

تر بشه وونهید دم یها رانندگي مي کرد ولي من جرئت نداشتم حرفي بزنم. مي ترس وونهی مثل د بودم . 

 دم خونه ش نگه داشت .

جا؟ ن یاومدي ا  چرا  - 

. شو باهات کار دارم. بعدا مي برمت خونت ادهیپ  - 

. حرفت رو بزن  جا نیچي کار داري؟ هم  - 

. رو بهت نشون بدم؛ مربوط به ارسالنه زيی چ هی دیبا  - 

. نگه داشت  اطیمن قبول کنم بوق زد و در باز شد رفت تو. تو ح نکهیبدون ا  

. شو ادهیپ  - 

شد و رفت سمت نگهبان ادهی بودمش. خودش پ دهیهاش بي روح شده بود؛ مثل روز اول که د چشم  

جا اونم بعد اون  نیشدم که اومده بودم ا   مون ینداشتم. پش بهش گفت و برگشت. حس خوبي زيیچ  

شده بود. عطا سمت پله ها رفت و منم دنبالش رفتم و وارد خونه شدم. به ر ی د گه یها؛ ولي د  حرف  

 نظرم رو راه رفتن تعادل نداشت .

. امیتا ب نیبش  - 

اشتم. بازم حساز مبل ها نشستم. استرس د کيی انگار تو صورتش روحي نبود. رفتم روي  بازم  

. کرواتش رو باز کرده بود. دوتارونیبعد عطا از اتاق اومد ب کم یکردن بهم غلبه کرده بود.  فرار   
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عکس دستش بود. کنارم نشست و  ه یهم باز بود؛ انگار گرمش شده بود.  زشیدکمه هاي باالي بل از  

 عکس رو سمتم گرفت .

زن و هی ذاشته بود. به عکس نگاه کردم. مه اي که برام نوشته بود گعکس رو تو نا نیا ارسالن  - 

. نمي شد دهید رخوب ی تار بود تصاو کم یمرد کنار هم بودن؛ ولي عکس  هی  

که چي؟ خب  - 

. مرده؛ اونم فکر کنم زنشه شی سال پ لي یم رده عمومه که خ  - 

ادر و پدرم بودنبه من داشت. م اديی به عکس توجه کردم. چشم هاي زنه شباهت ز شتر یب . 

بفهمه. به عکس چشم دوخته بودم و نمي خواستم ازش زيیتم حرفي به عطا بزنم که چخواس نمي  

. نمشونیچشم بردارم. مي خواستم خوب بب  

ه؟ینظرت چ خب  - 

 خودم رو بي تفاوت نشون دادم.

عکس چه ربطي به من داره؟ ن یمن؟ ا نظر   - 

! رو بدم به تو نی بگي؛ ارسالن نوشته بود ا دیرو تو با نینمي دونم، ا  - 

 دستپاچه شده بودم.

مربوط به منه چرا خودش به من نداده بود؟ بعدم عموي تو به من چه ربطي داره؟ اگه  - 

 - نمي دونم.

 از جام بلند شدم. مي خواستم از اون جا برم و به عکس خوب نگاه کنم تا دلتنگي که داشتم رفع بشه .

. برم دیمن با  - 

 عکس هنوز تو دستم بود .
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 - عکس رو بده.

مال منه؟ نی ارسالن نگفت ا مگه  - 

 - چرا؛ ولي فکر کنم اشتباه کرده.

 مجبور شدم عکس رو بهش بدم. سمت در رفتم .

. دمیبار دارم بهت فرصت م ن یفکر کني؟ براي آخر  شنهادم یمطمئني نمي خواي دوباره به پ  - 

 برگشتم سمتش.

 - نه.

 - باشه هر جور دوست داري.

. دم رو فشار دا رهیسمت در رفتم و دستگ  

 در قفل بود. برگشتم سمت عطا که رفت روي مبل نشست و با پوزخند نگام کرد .

چرا در قفله؟  ه؟یمسخره بازي ها چ نیا  - 

ومديیم دینبا ه؟یعوض هیبازي؟ تو با چه جرئتي اومدي خونه ي کسي که مي دوني  مسخره  - 

! اشتباه کردي کوچولو   جا، نیا  

. جوري بود  هیاش   افه یبودم. ق دهیازش ترس  

 - عطا!

خونه ي  ايیپر از لجنه؟ چه جوري م میخودت نگفتي بهم اعتماد نداري؟ مگه نگفتي زندگ مگه  - 

که بهش اعتماد نداري و لجنه؟ کسي  

. پس تمومش کن  میعطا ما مثل دوتا آدم حرفمون رو زد  - 

. زدي من قبول نکردمچي رو تموم کنم؟ تو حرف   - 
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! جوري نباش ن یعطا ا  - 

. ساد یبود تعادل نداره. درست روبه روم وا اومد سمتم. معلوم  

. روي گونه ام. حس بدي داشتم  دیدستش رو سمت صورتم اورد. انگشتش رو کش  

. بودم نیهم شهیمن هم زم؟یچه جوري نباشم عز  - 

 هلش دادم عقب.

 - عطا نذار همه چي خراب بشه!

. شد کیدوباره بهم نزد  

راب بشه؟خ  دیهم مونده که با زيیخراب بشه؟ مگه چ  دیبا چي  - 

 - برو کنار بذار برم.

. نیمشخص بشه؛ برو بش يی زای چ هی  دیباشه مي ذارم بري. فقط با  - 

 سرجام واستادم .

 - در رو باز کن لعنتي!

 داد زد :

کنم؟ تیاي حال  گهی جور د ا ی نيیبش ريیم  - 

ها  سر به سرش مي ذاشتم؛ چون ممکن بود بدتر بشه. سمت مبل ادیحالي که داشت ز  نی با ا دینبا  

خونسرد اومد روبه روم ليی. خرونیاسلحه اومد ب ه یبعد با  کمیو نشستم. عطا رفت تو اتاق و   رفتم  

. . چشمم به اسلحه بود ز ینشست. اسلحه رو گذاشت روي م  

خوبه؟ خوش دست هست؟ ه؟ یمدل چ ن یراجع به ا نظرت  - 

. جوري بود؛ گنگ و نامفهوم   هیمات و مبهوت نگاش کردم. چشم هاش    
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چي؟ عني یها کار  نیا  - 

ه؟یکه جاسوسن چ يیخواي بدوني، آره؟ ارسالن بهت گفته قانون ما درباره ي کسا  مي  - 

 چشم هام گرد شد. شوکه شده بودم.

کسي که جاسوسي مي کنه رو کشت. عکسي که دیکه با نه ی. قانون ما اگمینه؟ باشه خودم م نگفته  - 

ادته؟ ینشون دادم  بهت  

. شده بودم  رهیفقط بهش خ  

عموم عاشق زنش بوده؛ ولي اونم جاسوس بود. اون وقت عموم گنیولي م اد؛ینم ادمی  زيیچ من  - 

جاسوسي   چیبه ه دیاردالن گفته نبا با دست خودش کسي که عاشقش بود رو راحت کشت. خودش  

 رحم کرد .

. بود دهیچسب میشونیخشکم زده بود. عرق کرده بودم وموهام به پ  

. جوري عرق کردي  ن یا  راحت باش تو که کاري نکردي که  - 

. شده بودم جی. گزدی. قلبم تند تند ممیشونیبرداشت گذاشت روي پ ز یدفعه اسلحه رو از روي م هی  

مي کردي؟ کار یتو اگه بودي چ ه؟یسخته آدم کسي رو که دوست داره بکشه نه؟ نظر تو چ ليیخ  - 

رو که دوست داشتي رو مي کشتي؟ کسي  

. شده بودم رهیهنوز بهش خ  

. ري بهم نگاه نکن جواب بدهاون جو  - 

 بازم ساکت بودم. داد زد :

نه؟ ای آره  - 

دونم لعنتي! راحت بذار! چي از جونم مي خواي؟ نمي  - 
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. بودم دهیوقت بود ند لي یها شده بود خ وونهی عطا رو که مثل د نیمن ا  

. کردم ن کی جواب بده تا شل ره؟یعشقت و خودت کدوم رو انتخاب مي کني که بم نیاگه تو باشي ب  - 

 - عطا!

! مي کنم کیجواب بده وگرنه شل  - 

 - خودم، دست از سرم بردار!

. ! انتخاب بدي نبود؛ خوش به حال عشقتنیآفر   - 

. برداشت میشونیاسلحه رو از روي پ  

. چه راب طه اي داري نيیام نا یخب حاال مثل آدم بگو با سرگرد س  - 

. ودحد ممکن گشاد شده ب نی الل شده بودم. چشم هام تا آخر   

 دوباره داد زد :

چي گفتم؟ ديینشن کري؟  - 

! گيینمي دونم چي م  - 

؟شینمي شناس عنيی  - 

 - نه!

شهیحالتش عوض م گيیهلنا! اون چشم هاي خوشگلت وقتي دروغ م ستيیخوبي ن دروغگوي . - 

ازت مي پرسم از کي با اون سرگرد همکاري مي کني؟ دوباره  

. همه چي خبر داشتبود؛ عطا مطمعنا از  دهیانکار کردن بي فا  

 - از سفر دبي.

. مقاومت مي کني شتر یفکر کردم ب ن یآفر   - 
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فقط چند بار باهاش تلفني حرف زدم. من دم؛ یخاصي نفهم ز یچ  عنيیبهش نگفتم   زيیچ من  - 

 جاسوسي نکردم .

 - جالبه پس قبول داري جاسوسي!

 - گفتم من جاسوسي نکردم!

! روز چه چند سال ک یچه    ه؛ یجاسوسي، جاسوس  - 

مي خواي چي کار کنم؟ بهت التماس کنم من رو نکشي؟ النا  - 

م؟ی بازي با هم بکن هی جالبي باشه؛ چه طوره  شنهادینکنم پ فکر  - 

. گذاشت توش ر یت ه یاسترس گرفته بودم. اسلحه رو خالي کرد؛ فقط   

بازي مرگ رو انتخاب مي کني. زود باش ایامشب رو با من مي گذروني  ای دو تا راه داري.  تو  - 

 انتخاب کن !

! عوضي هستي عطا شاهي هیتو   - 

مرگم. زود متیحتي به ق  ارم؛ یرو که مي خوام به دست م زي یدونم! بهت قبلش گفتم من چ مي  - 

. وقت نداري ادی انتخاب کن که ز  

! که مي خواي برسي  زيیوقت نمي ذارم به اون چ چیمن ه  - 

در زنده بره نی از ا دیز ما باا کيیکه فقط   ي یبازي مرگ رو انتخاب کردي؛ از اون جا پس  - 

. کي شانسش بهتره مینیوره ببچه ط رون،یب  

 اسلحه رو سمتم گرفت .

اي؟ آماده  - 

! ستیعطا تمومش کن تو حالت خوب ن ه؟یکارا چ نیا  - 
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هم خوبم؛ بعدم تو که بازي دوست داري، مگه نه؟ ليیخ  اتفاقا  - 

 از جام بلند شدم. مچ دستم رو گرفت .

. رم راه اول رو انتخاب کنموگرنه مجبو نیبش  - 

کرد. چشمام رو  ک یو شل میشونیپرتم کرد رو مبل. اسلحه رو سمتم گرفت. گذاشت روي پ دوباره  

 ناخوداگاه بستم .

 - شانس آوردي!

 اسلحه رو سمتم گرفت .

. رشیبگ  - 

! کار رو نمي کنم نیاي من ا  وونهیتو د  - 

سمت خودش نشونه گرفت. دستش اسلحه رو رو به زور گذاشت توي دستم. با دست اسلحه  

. د یهردومون روي ماشه بود. دست هام مي لرز  

رو ریباش! تو که ازم متنفري، چرا دستت مي لرزه؟ کسي که از فاصله ي ده متري ت زود  - 

کیشل ه ی! فقط  زمی! ترس نداره عز ستین زيیفاصله که چ ن ینفر از ا ه یمي زنه وسط قلب  درست  

 ساده ست.

. . اشک تو چشمم جمع شده بودستادیمیوا جانیشت از هقلبم دا  

! کار رو نکن عطا  نیا  - 

مگه نه خانم دکتر؟ شه،یکم م  نیعوضي لجن از روي زم هی فوقش  شه؟یمگه چي م چرا؟  - 

. د یزدم. حاال تمام تنم مي لرز غي یکه کرد ج  کيیماشه رو فشار داد. با ت  

 - خب فکر کنم منم شانس آوردم.
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. کرد. حتي فرصت پلک زدن نداشتم ک یفت و با سرعت شلدوباره اسلحه رو سمت من گر   

! خوش شانسي هلنا سازگار شینه خدا  - 

 اسلحه رو دوباره گذاشت تو دستم.

 - زود باش.

 - عطا!

. کن  کیخفه شو شل  - 

 - عطا خواهش مي کنم!

 داد زد :

! کن کیشل  - 

عطا اسلحه رو از تو  .نمیمي شد. اشک تو چشم هام باعث شده بود تار بب دهیدست هام کامال د لرزش  

 دستم چنگ زد .

. رم یبرام مهم نبود بم گهی شده بودم. انگار د رهی سمتم گرفت. بهش خ  

! کنم؟ نمي خوام بازي قشنگمون خراب بشه ک یشل ای مي کني  کیشل  - 

. م گذاشت تو دستمجور نگاهش مي کردم. اسلحه رو باز نیهم  

ن یبهت کاري نداشته باشن. نگران نباش. اباش، منتظرم! به بچه ها سپردم هر اتفاقي افتاد  زود  - 

! ه یقول عطا شاه  

! کار رو نکن  ن یعطا ا  - 

. جوري شد  هینگاهش   

حالتشون مثل ديی. هرچند وقتي مثل االن ترسادیخوشم م ليینگفتم؛ ولي از چشمات خ  بهت  - 



 

 
 

622 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

! اال زود باش کاري رو که گفتم بکن . حستنین شهیهم  

ام  وونهیکار رو بکنم. لعنتي داشت د   ن ی. نمي تونستم اهمه اضطراب رو نداشت نیتحمل ا  قلبم  

 مي کرد !

 داد زدم .

 - بسه تمومش کن لعنتي! من راه اول رو انتخاب مي کنم.

. خشکش زد  هیچند ثان  

. شده رید  گهیشدم که حرفت رو قبول کنم؟ د  چارهیقدر ب نی فکر کردي ا  - 

 - تو خودت گفتي من مي تونم انتخاب کنم.

. هیود که حق انتخاب داشتي نه االن که آخر بازاون مال وقتي ب  - 

. بازي رو انتخاب کردي من حرفي نزدم نیولي تو ا  - 

. شهینم گهیتو مخالفت نکردي؛ االن د  - 

 داد زدم :

! شهیلعنتي! م شهیم  - 

 سکوت کرده بود .

شي؟ینم مونیپش مطمئني؟  - 

 سرم رو به معني نه تکون دادم.

عوضي ام که هی خودت گفتي من  ادتهیابقه ي درخشاني دارم؟ دوني من کي ا م؟ مي دوني چه س  مي  - 

کیچرا راه ساده تر رو انتخاب نمي کني؟ چرا شل ه؟یها تو کثافت بودم. مي دوني شغلم چ سال  

! شي یاز شر من خالص م نجور یا م؟یراحت بشنمي کني هردومون   



 

 
 

623 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 - من انتخابم رو کردم .

شبه؛ چون ه یشرطم فقط براي  نیه! درضمن، ااشتباه مي کني! کشتن من برات راحت تر  داري  - 

دنبال  ريیتاوان بدي. فردا تو م دیرو که بهت دادم رو از دست دادي. تو پسم زدي و با فرصتي  

جاسوس باشم ه یما بوده؛ خودت مي دوني نمي تونم با  نیب زيیو فراموش مي کني چ کارت . 

! ستیقابل تحمل نبرام   گهیدرضمن کسي که درخواستم رو دوبار رد کرده د  

. شده بودم رهیتو سکوت بهش خ  

نه؟ ا ی ديیفهم  - 

بار فشار داشتم له مي شدم. با حرفي که بهم زده بود نابودم کرده ر ی سرم رو تکون دادم. ز بازم  

 بود.

. ايیوقت سراغم نم چی ه گه یقول بده بعد امشب د  - 

جاسوس کاري هیم! من با  چي گفت ديینشن نکه یمثل ا  ستي؛ یبرام مهم ن گهی توهم نزن. د خودیب  - 

 ندارم .

 - قول بده.

. بمونمباهات  ستیبهت گفتم قرار ن دم؛یباشه قول م  - 

نداري؛  زها یچ  نیخوام همه چي قانوني باشه؛ حتي براي چند ساعت. مي دونم تو اعتقادي به ا  مي  - 

. خواست منه  نیولي ا  

. نگاه کردم  زیعطا از جاش بلند شد. به اسلحه ي روي م  

باهام کردي عطا شاهي. تو امشب همه چي رو نابود کردي. من رو تا مرز مرگ فيیکث بازي  

مدت براي خودم ساخته بودم رو خراب کردي. قلبي که  نیاورهام، هر چي که تو ا . تمام ببردي  
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با  واشکيی. تو برام تموم شدي؛ حتي اون عاشقانه رمیگرفته بودي رو امشب ازت پس مي گ ازم  

! ي خوام نم گه یدلم رو هم د  

*** 

. ستیچه مدت خونده شد. تمام مدت مثل آدمي بودم که روحي تو بدنش ن غهیص دمی اصال نفهم  

به خواسته اش  دنیبرسه که مي خواستش. خودشم گفته بود براي رس زيی فقط مي خواست به چ عطا  

آدم شکست خورده رو داشتم. مني که تمام  ه یحس  میبار تو زندگ ن یمي کنه. براي اول هرکاري  

کرده بودم،  سکیا رو تحمل کرده بودم، مني که به خاطر دوستم رهاي عمرم بي مهري هاي باب سال  

و بازم دست از مقاومت دمیکه به خاطر خانوادم ازدواج کرده بودم، مني که عذاب کش مني  

 برنداشته بودم االن شکست خورده بودم .

مي تونستم ازش بگذرم. اون دستگذاشته بود که ن زي یشاهي شکستم داده بود. دست روي چ عطا  

عشق بهش و مرگش، خودم رو فدا کنم. من به خاطر نیخودش گذاشته بود. مجبور بودم ب رو  

! عشق هم مرده بود ن یعشقش از خودم، از روحم و از جسمم گذشتم؛ فردا ا  

 من مرده بودم. روحم مرده بود؛ هلنا سازگار مرده بود !

*** 

هام تحمل نگه داشتن وزنم رومي رفت. پا جیوع داشتم و سرم گ. حالت ته رونیاتاق اومدم ب از  

 نداشت .

داشت گلوم رو فشار مي داد. بغض تو گلوم رو نمي تونستم قورت بدم. درد داشتم؛ ولي کيی  انگار  

مي زد! چشمم به اسلحه ي  شینبود؛ دردي که داشت جگرم رو آت شتر یدردي که توي قلبم بود ب از  

. افتاد  ز یروي م  
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برش ز یي هم فشار دادم. سمت اسلحه رفتم. از روي مم تار بود. چند بار پلکم رو روها  چشم  

 داشتم. پوزخندي بهش زدم .

بود چه اتفاقي افتاده. غم مثل بختک روم آوار شده دهیرو روي قلبم گذاشتم، انگار اونم فهم دستم  

 بود.

ه چي رو توش دفن کردهانداختم که هم ي ینگاه رو به جا نیشالم رفتم و سرم کردم. آخر سمت  

 بودم.

ي کنار پله ها رو گرفتم که  لهیشده بود. م شتر یام ب  جهیرفتم. سرگ ن ییرو باز کردم از پله ها پا  در  

. فتم ین  

. روشن شده بود کمی به اطراف نگاه کردم. هوا   

ي صورتم باعث تعجبش شده بود. بدون توجه دهیجلوي در نگاهي بهم کرد. حتما رنگ پر نگهبان  

. ساد یسمت در رفتم. دستم رو به طرف در بردم. اومد روبه روم وا بهش  

. رونیب دیجا بر   نیاز ا  دیآقا گفتن حق ندار دیخانم ببخش  - 

 نگاهي بهش کردم .

از آقا اون بود. اون که نصف شب بدون حرف فقط بهم زل زده بود و من رو تو اون منظورش  

. که بهش نمي خورد آقا بودن بود  زيیچ . تنهارونیل ول کرده بود و از خونه زده بود بحا  

 - برو کنار.

. . االن آقا برمي گردندیتو خونه استراحت کن دیخانم؛ بر شهینم  - 

 اسلحه رو در آوردم و سمتش گرفتم. چشم هاش گرد شد.

. د یدست هام بازم مي لرز  
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، پسبراي از دست دادن ندارم  زيیاهم کن؛ من االن چ مي کنم! خوب نگ کیکنار وگرنه شل برو  - 

 اگه جونت رو دوست داري برو کنار !

. بود که رفت عقب دهینمي دونم چي تو صورتم د  

. رفتم  رونیدر رو باز کردم. درحالي که هنوز اسلحه رو طرفش گرفته بودم از خونه ب  

. بهش پرداخت کردم دیکه با از اوني  شتر ی. من بمیحسابي با هم ندار گهیبگو د ستیبه رئ  - 

دست تکون   نیماش نیکردم. براي اول میمانتوم قا  ر ی کوچه رفتم. اسلحه رو ز تمام توانم سمت با  

. نگاه کردم شش صبح بود نیدادم و سوار شدم. به ساعت تو ماش  

من و ارسالن  نیبود ب دهیخواستم برم خونه. به عطا اعتماد نداشتم؛ مخصوصا که حاال فهم نمي  

. رسالن چه راب طه اي داشتمدنبالم که بفهمه من با ا ومدینبوده حتما م زيیچ  

که با ناباوري بهم زل زده بود و بعد از کوبوندن چراغ خواب به ادمه یرو   جشینگاه گ هنوز  

هم همراهم زي یبراي رفتن نداشتم؛ چ ي ی. مي خواستم کجا برم؟ جارونیود باز اتاق رفته ب وار ید  

. بهم نگاه مي کرد  نهینبود. راننده هر از گاهي از آ   

. دمیزنگ بزنم؟ پولش رو بهتون م هی دیرو بد تونیگوش شهیم دیآقا ببخش  - 

زد. شماره يرو سمتم گرفت. خداروشکر حرف نمي  شینگاه بهم کرد و گوش نهیبازم از تو آ مرده  

. دیچیرو گرفتم. چند تا بوق خورد. صداي خواب آلودش تو گوشي پ ایس  

 - بله؟

. ایالو س  - 

ي؟یتو هلنا  - 

ا؟یس ي ی. کجاآره  - 
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شده؟ زيی ام. چ خونه  - 

اون جا؟ امیب شهیم  - 

 - هلنا بگو چي شده.

نه؟ ای  امیبگو ب فقط  - 

. ایآره ب  - 

. ستیهمراهم ن ف یرو بدي؟ ک نیپول ماش نیی پا اي یب شهیمي رسم. م گهی د قهیفقط من تا ده دق  - 

 - باشه.

اده یپ نی. از ماشاومد سمتم  دیبود و تا من رو د سادهیدم آپارتمان وا  ا ی. سدمیرس ای آپارتمان س دم  

 شدم. نگاهي بهم کرد .

 - هلنا!

 - پولش رو بده.

. مدپول رو داد و دنبالم او ایسمت ورودي آپارتمان رفتم. س  

چي شده؟ هلنا  - 

. نگو چيیه  - 

ش یآرا ختن یکه حاال به خاطر ر  اهمیو چشم هاي س  دهیآسانسور رفتم. به صورت رنگ پر سمت  

دلش ليیبهم نگاه مي کرد و حرفي نمي زد. حتما خ فقط  ایشده بود نگاه کردم. س وحشتناک  

حال اون جا چي کار مي کنم؛ ولي من اصال حال حرف  ن یوقت صبح با ا نی خواست بدونه من ا مي  

در خونه رو باز کرد و رفتم تو. نمي تونستم ا ینداشتم. فقط مي خواستم بخوابم تا آروم بشم. س زدن  

. نگاهي به اسلحه کرد  ا ی. اسلحه از دستم افتاد. سفتمیکه ن روای. دستم رو گرفتم به دسمی رو پام وا  
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ه؟ هلنا چي شده؟سرت اومد يیچه بال ه؟یچ  نیا  - 

. نفر رو کشتم  ه ی ستین زيیچ  - 

. شده بود رهیبا بهت بهم خ ایس  

کار کردي؟ چي  - 

. دم یها خند وانهیمثل د  

شه؟یکردم؛ شوخي سرت نم شوخي  - 

. شدم  وونهیکرد؛ حتما باخودش مي گفت من د شده بود. هي بهم نگاه مي  جیگ ایس  

. ارهیبه هستي زنگ بزن بگو برام لباس ب  - 

خواي حرفي بزني؟ نمي  - 

 - نه.

. عقب دمیمي خواست کمکم کنه که خودم رو کش ا یاز اتاق ها رفتم. تلو تلو مي خوردم. س کيیسمت   

. نشو کیبهم نزد  - 

. و برگشتم سمتش  دمی. دم اتاق رسسادیسر جاش وا   

هستي رو دوست داري؟ تو  - 

 مات بهم نگاه کرد. داد زدم :

شنوي؟ نمي  - 

. ستی جوري مي کني؟ مي خواي به دکتر زنگ بزنم؟ حالت خوب ن نیآره دوستش دارم. چرا ا   - 

 - اگه بهش صدمه بزني خودم مي کشمت!

اد؟یزنگ بزنم دکتر ب هلنا  - 
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نشدم! به هستي وونهینترس د دي؟یآدم خسته ند هیمن فقط خسته م. تا حاال   ضم؟ی من مر  مگه  - 

 زنگ بزن .

. بستم. سمت حموم کنار اتاق رفتم  رفتم تو اتاق و در رو  

دوش آب و چشم هام رو بستم. نمي دونم  ریجوري با لباس رفتم ز   نیسرد رو باز کردم. هم آب  

 چه قدر گذشته بود. بدنم بي حس شده بود. مي خواستم همه چي رو فراموش کنم .

ز کن، چي کار داري مي کني؟ هلنا صدام رو مي شنوي؟در رو با هلنا  - 

. پاهام توان حرکت نداشت  هستي بود.  

! در رو بشکنه؛ هلنا خواهش مي کنم ایس گمیهلنا در رو باز کن وگرنه م  - 

دی کش غیج دنمیي در بردم و در رو باز کردم. هستي با د  رهیسختي دستم رو سمت دستگ به . 

. زده بود   خی. تنم دمیمي لرز  

 - چرا... داد... مي زني؟... من...خوبم.

 - هلنا!

 - من... خوبم.

. دمینفهم زي یچ  گهیتحمل نداشتم. چشم هام بسته شد و د  گهید  

*** 

 پلکم رو تکون دادم .

. بود. دستم رو سمت سرم آوردم  ن یچه قدر سرم سنگ  

: هلنا خوبي؟هستي  

. پف کرده بود نگاه کردم  هیکه از گر ي یبه هستي با چشم ها  
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 - آره خوبم.

. ه یگر  ریباز زد ز  

جوري مي کني؟ ن یمگه مردم ا وونه؟یمي کني د  هیگر  چرا  - 

بهش مرده بودي میزنگ زده بود رتر یمي مردي! فشارت رو هفت بود. دکتر گفت اگه د  داشتي ! - 

. دمشیبهت سرم زد؛ تازه کش  

. ساعت چنده؟رمیآسوني نمي م ن یحاال که زنده ام! من به ا نترس  - 

هدوازد .  - 

کجاست؟ ایس  - 

! بود دهیچه قدر ترس رونیب دمتیاز حموم کش تو حال نشسته. نمي دوني وقتي رونیب  - 

کردي؛ اونم که اونجوري ه یجا گر  نی که خدا شما رو براي هم خلق کرده! تو که نشستي ا   واقعا . - 

. د یروز اول سکته مي کن د؛یکار کن  مارستانیتو ب دیخوبه شما بر  

اومده؟سرت   يیجا؟ چه بال  نیاون موقع صبح با اون وضع اومدي اچي شده؟ چرا  هلنا  - 

 - نمي خوام درباره ش حرف بزنم!

 - چرا نمي خواي حرف بزني؟ داشتي مي مردي!

. جا نی رو جا گذاشتم اومدم ا فمیبود. رفتم مهموني ک نیی هستي بزرگش نکن؛ من فقط فشارم پا  - 

نیکه به هم ستيی! تو آدمي نستمیگو؛ من احمق ننمي خواي بگي نگو ولي الکي دروغ بهم ن اگه  - 

. اتفاق مهمي افتاده هیجوري بشه. مطمئنم  ن یراحتي حالت ا  

. حرف نمي زنم از جاش بلند شد دیساکت بودم و حرفي نزدم. هستي که د  

. بخوري ارم یب زيی چ هی برات  رمیم  - 
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! بدمزه ات به خوردم نديخواهشا از اون سوپ هاي   - 

! داشتم از دستت سکته مي کردم احمق  اده؛ یز  همونم از سرت  - 

. رون یهستي از اتاق رفت ب  

. داشتم و تمام تنم درد مي کرد  جهیآروم از جام بلند شدم. سرگ  

ام  افه یبود. واقعا ق دهی. رنگم پرنهیدوش آب سرد. رفتم جلوي آ ر یها مي رفتم ز وونهیمثل د دینبا  

. خودم اشک تو چشمم جمع شده بود دنیبود. با د و شلوار قرمز هستي تنم  شرتیضاح بود. تافت  

! ز یقطره اشک بر ه یخفه شو هلنا! جرات داري   - 

. به خودم زدم  نه یپاکش کردم. لبخندي مصنوعي تو آ  زهیاشکم بر  نکه یقبل از ا   

. بشه  زاد یام مثل آدم افهیق  کمیموهام رو بستم تا    

. ي اومدو هستي از تو آشپزخونه م  ایصداي س رون؛ یاز اتاق اومدم ب  

. کسي تو کارش دخالت کنه ادیتو دخالت نکن؛ هلنا خوشش نم ایس  - 

اتفاقي د یجا! تازه اون اسلحه چي؟ شا  ن ینمي دوني با چه وضعي اومد ا اد؟یچي خوشش نم عنيی  - 

 افتاده باشه .

. چي شده  گه یهلنا اگه بخواد خودش م  - 

دي؟یبي تفاوتي؟ اون اسلحه رو ند نقدریچرا ا  تو - 

که چي؟ خب  - 

. هستي ا یو جز خانواده ي ماف هیعیطب زا یچ  نیجوري حرف مي زني انگار که برات ا  هی  - 

. م یآره اصال ما خالف کار  - 

. من فقط نگران هلنام شي؟ی چرا ناراحت م زمیهستي عز   - 
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. مي کنه که تو حتي نمي توني بهش فکر کني يینگران نباش! تو خوب هلنا رو نمي شناسي؛ کارا   - 

! چه؟ عنيی  - 

. مي تونم االن تو رو هم بکشم عنيی  - 

 هر دو برگشتن سمتم.

... : هلنا من ایس   

فکرها رو مي کردم. نگران نباش آدم نکشتم. درباره ي اسلحه  نیدونم؛ منم اگه جات بودم هم مي  - 

 نمي تونم فعال حرفي بزنم پس سوال نپرس .

ا از جات بلند شدي؟: چرهستي  

 - من خوبم هستي.

دي؟ید  نه یتو آ معلومه! خودت رو  آره  - 

راست بگو من رو اون جوري ایبه خودم نگاه نکردم. س ادیولي از ترس ز دم؛ یاالن د  نیهم آره  - 

دي؟یچه قدر ازم ترس ديید  

 - برو بابا مسخره!

مخصوصا وقتي اسلحه رو دي؛ یات معلوم بود چه قدر ازم ترس افهیاز ق گي؟یراستش رو نم  چرا  - 

. و من گفتم آدم کشتم  ديید  

بامزه اي؟ لي یفکر کردي خ ناال  - 

! گهید  ديیکالم بگو ترس کی  اري؟یچرا بي جنبه بازي درم  - 

ه؟یکه! فکر مي کني همه چي شوخ  واقعا  - 

حوصله نداره؟ نيی : ولش کن هلنا! نمي بهستي  
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. رمیدارم از گشنگي مي م  م یخب بابا! هستي غذا چي دار ليیخ  - 

 - سوپ.

د؟یچي بخور دیسرما خوردم؟ خودتون مي خوا  مگه  - 

. دمی غذا سفارش م رونی: از بایس  

 - پس برو بده گشنمه.

: سمت تلفن رفت. منم روي صندلي آشپزخونه نشستم؛ هستي هم اومد کنارم نشست. آروم گفت  ایس  

حالت مربوط به اون پسره ست نه؟ ن یتو کارت دخالت کنم؛ ولي ا اد یمي دونم خوشت نم هلنا  - 

پسر؟ کدوم  - 

 - همون پسره عطا.

 - نه.

چرا بهم زنگ زده بود دنبال تو مي گشت؟ پس  - 

 دست هام مشت شد.

د؟یفهم ای زنگ زد؟ س کي  - 

. يی. من بهش نگفتم مي دونم کجارهی نبود رفته بود داروهات رو بگ  ا یزنگ زد. س شیساعت پ هی  - 

بگو شماره اي ازم شیدیکاري کردي. هر وقت بهت زنگ زد جوابش رو نده؛ اگه هم د  خوب  - 

. رم ینداري و خودم باهات تماس مي گ  

زي؟ی خواي به من حرفي بزني؟ تا کي مي خواي همه چي رو تو خودت بر  نمي  - 

. مشکلي داشتم که اونم حل شد هینبود؛ فقط  مهمي  ز یهستي چ  - 

چرا اون دنبالت مي گرده؟ پس  - 
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رد من نتونمناراحته که فکر مي ک نی بدهي بهش داشتم پرداخت کردم. از ا ه یرو ولش کن!  اون  - 

. رو بدم  شی بده  

ست؟یخشکه و آدم ازش مي ترسه. آدم خطرناکي ن  يیجورا   هی!  هیجور هی ولي  - 

. ستیننه حداقل براي من   - 

. م یتو آشپزخونه هر دو ساکت شد ایبا اومدن س  

*** 

. رو بهش مي گفتم يیزا یچ  هی  دیپس با رهیهم تماس مي گ ا یبعدازظهر بود. مي دونستم عطا حتما با س  

. مي خوام برگردم خونه ایس  - 

 - واقعا؟

. کنم دایبراي خودم پ  گهی جاي د ه یاون جا تا  امیچند وقتي م هیآره   - 

ما نمي موني؟ شیچرا لج مي کني؟ چرا همون جا پ هلنا  - 

. مال عطاست شترشینمي خوام تو خونه اي باشم که ب  - 

. رسمیکاري کرده؛ حسابش رو م ه یاز اولم مي دونستم اون   - 

حرف ها رو نزدم که سرو صدا کني؛ بعدم من بلدم چه جوري جلوي عطا واستم ن یبهت ا ایس . - 

. حرفي نمي زني  دیازت پرس زي یفقط اگه درباره ي من چ  

. پوزخندي زد  ایس  

هم مي دونم؟ زيیمي خوام چي بگم؟ مگه چ مثال  - 

اي  گهیرو کسِ د جور زندگي کردن. عادت ندارم مشکالتم  نیدرک کن! من عادت کردم به ا  ایس  - 

 حل کنه .
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ي روته وداري. فکر کردي نمي فهمم چه فشار  از یگاه ن ه یتک هیزني؟ به  هیچرا نمي فهمي تو   هلنا  - 

ولي حرفي نمي زني؟ اون لبخند مسخره روي لبات نمي تونه من رو گول  شيیداغون م داري  

 بزنه .

گاه خودم بودم. عادت کردم هیتک دارم؛ ولي از بچگي خودم ازیگاه ن کهیزنم و به ت هیمن  آره  - 

. رهی وقت کسي نبود دستم رو بگ چ یخوردم خودم از جام بلند شم؛ چون ه نیوقتي زم  

برادر  هیولي االن من هستم. اگه بخواي و من رو در حد  دي؛ یسختي کش ليینبود. مي دونم خ آره  - 

. هستم شهیبدوني هم هم  

فعال نمي تونم حرف بزنم؛ ولي مطمئن باش اگهجام؟  نی . فکر مي کني براي چي اایدونم س مي  - 

. نفر هستي  نیمشکلم رو بخوام به کسي بگم حتما تو اول  

. طور  نیلبخندي زد؛ منم هم ایس  

*** 

رفته شمال و التیهفته هست برگشتم به خونه و حالم خوب شده. عسل با دوست هاش براي تعط هی  

که بخوام به اونم جواب بدم. عطا حتي  ستیبرگرده. خوشحالم که اون ن دیبراي شب ع قراره  

. نمي کنه من برگشته باشم خونه فکرشم   

که جلوي چشمش باشه زي یوقت چ چیه  ست؛ یرو مي گرده که جلوي چشمش ن ي یآدم جاها معموال  

با خودم کنار اومدم گهی جام؛ ولي من د ن ی روزاست که بفهمه من ا نی. مي دونم عطا همنهینمي ب رو . 

راه رو  نی . من خودم اشگيیکه ندارم فکر نمي کنم. دوباره شدم همون آدم هم  يیزهایبه چ گهید  

ن یعواقبشم قبول کنم. من به خاطر عطا نه، به خاطر قلبِ خودم وارد ا  دیکرده بودم؛ پس با انتخاب  

کنار مي اومد. آدم ها  شتریبود همه چي تموم شده با خودش ب دهیشده بودم. حاال که قلبم فهم بازي  
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منم جز همون آدم ها  دن؛ یرو از دست م ي یزهای چ هی بالخره  زهایدست آوردن بعضي چ  هب براي  

. بود  نیهستم. هر چند تاوانش براي من سنگ  

کم ی . مي خوام نمیبچ نیسفره ي هفت س دیکنم. شا  دیخر  کمی رونیو مي خوام برم ب دهیع فردا   

. م عوض بشه  هیروح  

مانتوي خاکستري و شلوار مشکي. شال  هیپوشم.   بود رو مي  دهیشلواري که هستي برام خر  مانتو  

مي کنم. مي خوام امروز مال خودم باشم. رژ قرمزي به لبم  شیآرا کممیرو سرم مي کنم و  میمشک  

شهیتابلو شدم. کم رنگش مي کنم؛ بهتر م لي یو به نظرم خ ادیرنگ خوشم نم نی زنم. اصال از ا مي . 

ها قدم  ابونی. تو خادی. بوي بهار مرونیب  امیم. از خونه مهفته لبخندي به خودم مي زن هی بعد  نهیآ تو  

. به رمیزنم و نفس مي کشم. هواي آلوده ي تهران برام امروز ل*ذت بخش شده. سمت بازار م مي  

ها شلوغه. همه انگار مثل من کارشون رو گذاشتن براي  ابونیمغازه ها نگاه مي کنم. همه خ ن یتر یو  

. وز آخرر  

براي  کي یمي خرم و  ا یبلوز براي س ه یرو مي خرم.  نیسفره ي هفت س  لیسا مي کنم و و دیخر   کمی  

ن ی که از کجا ا ستیندارم؛ ولي خب مهم ن ادي یروسري هم براي هستي مي خرم. پول ز  ه ی. عسل  

بودم. حاال اونا هرجور دوست ادشونیبه   نکهیمهم ا ستن؛ یمادرک دار ن ایو   دمیرو خر زهایچ  

. معمولي باشه ز یچ  هیبدم هرچند که   ديیلم مي خواد بهشون عدارن مي تونن فکر کنن. د  

نمي ترسم. وقتي عطا اسلحه ي  چيیاز ه گه یمي کنه. از اون شب د  بمیداره تعق کيیمي کنم   حس  

تو اسلحه  دمیي فهمشکل ممکن بازي داد، وقت نیگذاشت و من رو به بدتر  میشونیرو روي پ خالي  

ترس توي  گه ی که مي خواست د زي یبه چ دنیبازي بود براي رس هیها همه  نی گلوله اي نبود و ا چیه  

باهاشون دیکنه. بالخره با   دامیعطا پ ایسراغم   ادیکه سلطان ب ستیبرام مهم ن گه یمرد؛ د  من  
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شلوغه که کسي  نقدریولي خب ا دم؛ ی. براي تاکسي دست تکون مابونی سمت خ رمیرو بشم. م روبه  

 نگه نمي داره.

رو کنارم  دمیکه خر  يی زهای و همه ي چ شم یجلوم نگه مي داره. سوار م ميیقد  دیپرا هی بالخره  

 مي ذارم.

به هستي زنگ بزنم. امسال نمي دونم برنامش دی. به اطراف نگاه مي کنم. با دمیرو بهش م آدرس  

. ره یم گهی د ر ی مس هی. حواسم رو جمع مي کنم. حس مي کنم مرده داره هیچ دیبراي ع  

. ستیور ن  نیآدرس از ا  د؟یر یآقا کجا م  - 

! سرجات تکون نخور  نیبش  - 

. بهش نگاه مي کنم. اخم کرده نه یو از آ شهیچشم هام گرد م  

. نمینگه دار بب  - 

. نيیسرجات وگرنه بد مي ب نیگفتم بش  - 

. ته اش و چشم هاي مشکي خاصش که برق مي زنه نگاه مي کنم به ابروي شکس  

کي هستي؟ چي مي خواي؟ تو  - 

ني؟یون مشکي رو مي ب ه یسرت رو نگاه کن  پشت  - 

. ون مشکي پشتمونه نیماش هیبرمي گرم به پشتم نگاه مي کنم.   

. تا اونا به روش خودشون ساکتت کنن نیسروصدا کني مي فرستمت تو اون ماش  - 

. شه یمي کنم. هل م ک ینزد شیخودم رو به صندل  

دي؟یسرجات! فهم بتمرک  - 

. نمیاسلحه اي که کنار پهلوش هست رو مي ب  



 

 
 

638 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

اسلحه شون تو   سای . بعدم معموال پلستین سی چون اسلحه ش مدلش مربوط به پل اد؛ینم سیر پلنظ به  

پهلوشون باشه. حس مي کنم مي خواد اداي آدم هاي خالف رو کنار انهیناش ن، ینه مثل ا  غالفه؛   

. که من رو بترسونه؛ وگرنه از حالت نگاهش معلومه دستپاچه شده ارهیدرب  

کي هستي؟ گفتم  - 

. نیتا نگه نداشتم بفرستمت تو اون ماش نی! درست بشفهميیزود م  - 

ع یو سر   ارمیآروم در مهمراهم هست رو  شه یو هم فمهیرو عقب مي کشم. چاقوي که تو ک  خودم  

که کنار رهیکار رو نداره. دستش سمت اسلحه اي م نیذارم روي گردنش. انگار انتظار ا  مي  

 پهلوشه.

ي تکون بخوري کارت رو تموم مي کنم! بگو از طرفدست هات روي فرمون باشه. بخوا دوتا  - 

اومدي؟ کي  

بچه جون مثال وقتي من رو بکشي چه جوري مي خواي فرار کني؟ آخه  - 

. کنه   میلرزش کمي تو صداشه؛ انگار مي خواد ترسش رو قا  

 اسلحه رو از کنار پهلوش برمي دارم. دستپاچه شده.

مي تونم بکنم بچه جون؟ يیمن کي ا م و چه کارا  کسي که تو رو فرستاده سراغم بهت نگفته اون  - 

! دمیشن لي یرو خ فتیاتفاقاً تعر  - 

بدوني من کي ام؛ بگو از طرف کي اومدي؟ دیبا پس  - 

. دمیچاقو رو روي گردنش فشار م   

ره؟یبم کشهینفر رو بزني چه قدر طول م هیدوني وقتي شاهرگ   مي  - 

. ر خوب ترسوندمش کرده؛ انگا ر ییساکته؛ ولي صداي نفس هاش تغ  
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عیمي تونم سر  ستیبد ن میکه رانندگ ي یطول نکشه. از اون جا  شتر یفکر کنم ب قه یاز پنج دق کمتر   - 

جوري مي تونم فرار کنم. البته من نی . ارونیپرتت کنم ب نیرو برسونم به فرمون و از ماش  خودم  

ز مردن بخواب بدوني قبل ا  دیندارم که نحوه ي کارم رو براي کسي بگم؛ ولي خب گفتم شا عادت  

 چه جوري فرار مي کنم .

. دهیش رو قورت مآب دهن  

. جووني براي مردن؛ ولي چاره اي ندارم ليیالبته خ  - 

. ده ی رنگش پر ده؛ یفکر کنم ترس  

 - از طرف سلطان اومدم.

 پوزخندي مي زنم.

! نهیمقاومتت قابل تحس  - 

بهم نگاه مي کنه نهیعجب از تو آ. با تدمیم هیرو از روي گردنش برمي دارم. به صندلي تک چاقو . 

. نمیراحتي سرجام بش نیکار رو ازم نداشت که به هم  نیحتما انتظار ا   

. شده رهی بهم خ نهیتو آ  

آدمي مثل تو رو دمیکه ازش شن يیها  فیرو بکن. نمي دونستم سلطان با اون تعر  تیرانندگ ه؟یچ  - 

 براي بردن من مي فرسته .

. به منه  نهی. همه ش حواسش از تو آدهیهم فشار مون هاش رو روي با حرص بهم نگاه مي کنه و دند  

همه ش نکه یهردومون رو به کشتن بدي؟ به جلوت نگاه کن عوض ا  دنیخواي قبل از رس مي  - 

فعال دمیپست م میدیبه من باشه. نترس کاري باهات ندارم. اسلحه ات رو هم رس نهیاز تو آ  حواست  

. راحت تره  المیبمونه خ شمیپ  
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. خندي مي زنهپوز  

! طف مي کنيل  - 

کردن من بهت داده؟ دا یقدر براي پ چه  - 

بدي؟ شتر یب  شنهادیمي خواي بهم پ ه؟یچ  - 

هیچون  دمی. فقط پرسستيیبه درد بخور ن ادی پولم رو خرج تو کنم؟ ز دیام؟ چرا با وونهی مگه د نه  - 

. کردنم پول خرج کرده دا یچه قدر براي پ نمیکرده دنبالم بگردن مي خواستم بب جیگروه رو بس  

 پسره دهنش باز مونده.

کي هستي؟ گه ید تو  - 

که خودمم و اشتباه نگرفتي و مثل اون قبلي ها که  نيیسازگار. مي خواي شناسنامه ام رو بب هلنا  - 

م، یشباهتي به هم ندار چیمن نمي دونم ما ه دي؟یبودن خواهرم رو اشتباهي جاي من ندزد احمق  

! احمق باشه آدم مي تونه هیچه قدر    

. تعجب کرده  میاز خونسرد   

سلطان؟ شی ترسي دارم مي برمت پ نمي  - 

مسخره بازي ها نبود کلي آدم رو بفرسته دنبالم. زنگ مي زد خودم  ن یبه ا ازيیبترسم؟ ن دیبا چرا  - 

 مي اومدم .

. زنه یساعته که داره دور م میشده. ن جی. انگار از حرف زدن با من گدهیسرش رو تکون م  

! گه یرفت! برو د  جیمي خواي بچرخي؟ سرم گتا کي   - 

! مي کنن خانم زرنگ  بمونیدارن تعق  - 

 - از بي عرضگي تو! جاشون بذار.
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 - دهنت رو ببند دختره ي...

 - هي مواظب حرف زدنت باش! هنوز چاقو و اسلحه دستمه ها.

. اومده بود ادشیانگار تازه   

 - بدشون به من.

رو؟ چي  - 

. اکه ممکنه اشتباهي خودت رو زخمي کنيهمون ها که دستته. خطرن  - 

. برگردم خونه دیبا  ستمین کاریتو نگران نباش زود برو. من ب  - 

زود برگردي؟ دیبا  گيیکه م التیکردي دارم مي برمت تعط فکر  - 

پس براي من ستم؛ینکنه. من با تو طرف ن بتیباشه تا کسي تعق تیحواست به رانندگ تو  - 

 سخنراني نکن .

! هستي  يیعجب پررو  - 

. . زودتر برو خسته ام کردي ديیرو ند میتازه هنوز پررو  - 

نگه داشت. با تعجب به خونه ي  ميیخونه باغ قد  هیساعت جلوي   هی حرفي نزد. بالخره بعدِ   گهید  

کهنه  لي یجا خ ن یخونه اي مثل خونه ي اردالن؛ ولي ا  هی  میر ینگاه کردم. فکر مي کردم االن م ميیقد  

شه یجا قشنگ بود من هم  نیو در باز شد و رفت داخل باغ. چه قدر به نظرم ا  بود. بوق زد  ميیقد و  

هاي ترسناک افتادم که توي  لمیف  ادینگاه کردم.   ميیبودم. به ساختمون قد ميیقد زاي یچ عاشق  

رو پوشونده  وارهایکه همه ي د  ي یها چکیساخته مي شد؛ مخصوصا با اون پ يیخونه ها  نیهمچ  

. رو نگه مي داره نیوال مي موند. ماشدرست مثل خونه ي دراک  

. . هنوز به اطراف نگاه مي کنم. چند تا نگهبان توي باغ بودن شمیم ادهیپ نیاز ماش  



 

 
 

642 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. فتیاگه نگاه کردنت تموم شد راه ب  - 

. نمش یوب مي تونستم بببهش نگاه مي کنم. حاال خ   

. قدشدیسف بود. چشم هاي مشکي قشنگي داشت با پوستي  ک یشکستگي کوچ هیابروي چپش   روي  

. خوبي داشت   کلیورزشکاره. ه ومدیبلند بود و به نظر م  

. رهیبدون توجه بهم سمت پله ها م  

 - هي آقا!

 برمي گرده سمتم. اسلحه رو سمتش پرت مي کنم .

. ي مي زنهو پوزخند رهیگیاسلحه رو م  

. که اسلحه رو پس دادي رونیجا زنده نري ب نی مي دوني ممکنه از ا  - 

ماهه دنبالمه مطمئنم من رو سالم مي خواد. اگه مي خواست همون اول حسابم آدمي که چند نترس  - 

. ست یبراي نگراني ن زي یپس چ د؛ یرو مي رس  

 چشم هاش گرد شد .

. استفاده کني شتریاز مغزت ب کم ینه؟ سعي کن  هیباهوشي بددرد  - 

. رم ی. منم دنبالش مرهیباحرص سرش رو برمي گردونه و از پله ها باال م  

. میشیمارت موارد ع  

. جا بمون تا برگردم نیهم  - 

. که پسره چي گفت و کدوم سمت رفت  دمیجا شدم که نفهم ن یا  ميیقد ل یقدر محو تماشاي وسا نیا  

جا خاص بود. از قاب عکس ها گرفته تا   نی. چه قدر ا دیهام به همه جاي عمارت مي چرخ چشم  

. ذشتکه حداقل صد سالي از عمرشون مي گ  يیزها یو چ قهیعت لیوسا  
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اد؟یجا خوشت م نی ا از  - 

. شده بود  رهی و چشم هاي نافذش بهم خ شیبرگشتم و به مردي نگاه کردم که با موهاي خاکستر  

از  کيی قدم جلو اومد متوجه ي لنگ زدن پاش شدم. انگار   هیتش افتاد، وقتي  به عصاي دس چشمم  

اق شده؛ ولي دارهمصنوعي بود. با حالت خاصي نگاهم مي کرد. حس کردم چشم هاش بر  پاهاش  

. ومدیخودش رو کنترل مي کنه. به نظر خطرناک نم  

چشم دارن. عطا  ه ی ا یقدر احمق بودم! مثال آدم هاي خطرناک قراره بود چه جوري باشن؟ زشتن   چه  

 هم ...

عطا! چرا فکر اون لعنتي ولم نمي کرد؟ بازم  

نه؟ ایجا خوشت اومده  ن یاز ا نگفتي،  - 

د؟یو شما کي هست قشنگه   - 

 رو کرد به همون پسره و گفت:

 - ماني ما رو تنها بذار.

 ماني: ولي پدر...

 - تنهامون بذار پسر .

 به پسره پوزخندي زدم .

. دختره خطرناکه  ن یبابا بذار حداقل بگردمش ا  - 

 مرد لبخندي زد.

 - برو بچه، من مي دونم با کي طرفم.

تشبچه خوشم اومده بود. پسر دس پدرش بهش گفته بود  نکهیپوزخندي به پسره زدم. از ا دوباره  
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. رونیرو مشت کرد و از اون جا رفت ب  

. نیبش ایب  - 

شده بود و حرفي نمي زد؛ فقط  رهیمبل نشستم. اونم اومد روبه روم نشست. بهم خ نیروي اول رفتم  

 با حسرت نگاهم مي کرد .

د؟یو با من چي کار دار دیشما کي هست  دیبگ دیخوا نمي  - 

. ه بودانگار به خودش اومد  

. نيیداري من رو مي ب میباشي که مستق يیفکر کنم جز کمتر کسا من سلطانم؛ البته تو   - 

من شده؟ بیافتخار نص ن یشده ا چي  - 

 - مثل مادرت جسوري، با همون نگاه.

 چشم هام گرد شد.

 - مادرم؟

. درست مثل تو بود لوفرمیآره ن  - 

 از جام بلند شدم. عصبي شده بودم .

د؟ی! اسمش رو از کجا مي دونهیي شناسي؟ کسي نمي دونه مادر من کرو از کجا م مادرم  - 

. دیرنگش پر   

. باهات حرف بزنم دیبا نیبش  - 

 - من حرفي با شما ندارم.

. بود. حتما هنوز دلش خنک نشده بود دهی بازم حتما عطا برام نقشه کش  

. نیگفتم بش  - 



 

 
 

645 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. هکارهات روي من اثر ندار گهیبرو به عطا بگو د  - 

. دمیخروجي چرخسمت در   

 - من پدرتم!

 خشک شده بودم. برگشتم سمتش. اشک تو چشم هاش جمع شده بود. شوکه بهش نگاه مي کردم .

عطاست نه؟ دیبازي جد ن یکردي من احمقم؟ پدر من مرده! ا فکر  - 

. نگاهش کردم  دیبا ترد  

 شناسنامه اي سمتم گرفت. با دست هاي لرزون گرفتمش و نگاهي بهش کردم .

لوم واقعي باشه؟کجا مع از  - 

. د یعکسي رو سمتم گرفت. خودش بود با زني کنارش. چشم هام تار مي د  

 - من پدرتم آراد شاهي.

. . از حرص لبم رو گاز مي گرفتم ز ی عکس و شناسنامه رو پرت کردم روي م  

به اصطالح پدر؟ االن کجا بودي تا  - 

بودي لوفر ین هیشب لي ی. خدمیو تو رو اون جا د رانیارسالن مرد براي مراسمش اومدم ا وقتي . - 

تو دخترمي. بعدشم که عطا  دمیکنن. تازه چند ماهي هست که فهم قینفر رو فرستادم تحق چند  

. بهمیبش کی نزد بهت میبشم و همه جا برات مراقب گذاشته بود. نمي تونست کیذاشت بهت نزد نمي  

. ارنتیچند نفر سپردم تا بتونن ب  

نکهیجا؟ مي دوني به خاطر ا   نیا ارهیضي سپرده بودي من رو بنه؟ به اون عو مورهیت منظورت  - 

بود من چه تاواني دادم؟ ده یرو به جاي من دزد خواهرم  

. شده بود رهیبهم خ  
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. وفته یمن نمي خواستم اتفاق بدي برات ب  - 

از کي یچي مي فرستي سراغم چه انتظاري ازشون داري؟ هرچند خودتم  مشت قاچاق هی وقتي  - 

کار رو نمي کردي؛ حداقل نی مهم باشه؟ تو اگه پدرم بودي ا زيی برات چ دیچرا با ! اصاليیاونا  

. جور رفتار نمي کنه  ن یآدم با خانواده اش ا   

. شد  نیچهره اش غمگ  

. جا نی ا ارمتیتالش کردم بدون دردسر ب لي ینگرانت بودم. خ لي یباور کن من خ  - 

مرد و  مارستانیمادرم تنها گوشه ي بنگرانم شدي؟ اون موقع که  رید  کمی ! فکر نمي کني نگران  - 

روزي عاشقش بود و اون مرد هم به خاطر از دست دادن عشقش مثل ه یرو سپرد به مردي که  من  

موجود اضافي باهام رفتار کرد کجا بودي هان؟ هی  

گشتم. گفتن  لوفر یسال تو کما بودم. وقتي هم به هوش اومدم دنبال ن ه یصادف کرده بودم و ت من  - 

. بمونم و رفتم فرانسه  رانی ا  ادی . منم به خاطر اردالن نمي تونستم زدیمرد لوفر ین تو و  

 اشک تو چشمم جمع شده بود.

. دهینکن جناب شاهي! ارسالن بهم گفت که جنازه ات رو د شیهند لمیف  - 

پرت نیاز دوست هام بودم. وقتي بهمون حمله کردن از ماش  کي یتنها نبودم؛ با  نیتو اون ماش من  - 

که فکر کنن من مردم نیاز دوست هام نجاتم داد. مدارکم رو گذاشت تو ماش  کيی. رونیب مشد . 

. سال تو کما بودم هیبعدشم که   

وقتي بهوش اومدي دنبالم نگشتي؟ چرا  - 

ضي یکه مادرت بستري بود بهم گفتن تو هم بخاطر مر  مارستانيیکن گشتم؛ ولي تو ب باور  - 

 مردي.
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رو مشت کردم که لرزشش کمتر بشه. لبم رو گاز مي گرفتم که اشکام . دستام دیهام مي لرز دست  

. زهینر   

مادرم که به خاطر تو چارهیرار کردي! بهم از خدا خواسته و زود براي نجات جون خودت ف  تو  - 

. نابود شد  شیزندگ  

. بود که لنگ مي زد  يیعصباني شده بود. از جاش بلند شد. چشمم به پا   

شماها رو ازدست دمیبود! تو چه مي دوني وقتي فهم میتمام زندگعاشق مادرت بودم. اون  من  - 

... باور کن دخترم من  دم؟یدادم چي کش  

 داد زدم :

وقت پدر چیمن ه دي؟یفهم ستم،یکس ن  چی! من دختر هستمیدخترم! من دختر تو ن من نگو به  - 

. تو تمام عمرم تنها بودم  شهیکس رو نداشتم. من تنهام! هم چینداشتم؛ اصال ه  

 در باز شد و اون پسره ماني اومد تو .

: چي شده؟ماني  

. افتاده رونینفس نفس مي زدم. مثل ماهي شده بودم که از آب ب  

... ولي ديیسختي کش ليیآراد: آروم باش! مي دونم خ  

کس چینمي دوني! تو اصال نمي توني بفهمي. ه چيیچي! تو ه  عني یچي مي دوني سختي  تو  - 

دي؟یوقت! فهم چیسراغم. ه اي یسعي نکن ب گهیسرم اومده! د يیتونه بفهمه چه بال نمي  

 به پسره نگاه کردم. پوزخندي زدم .

راحت زندگي  ایداشتي اون ور دن دتیبا پسرت و زن جد دمیمدتي که من داشتم عذاب مي کش تمام  - 

کردي نه؟  مي  
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 آراد با ناراحتي نگاهم کرد .

زني برام مهم نبود. ماني برادر بزرگته  چیه گه یفقط زنم نبود، نفسم بود! وقتي مرد د   لوفر ین . - 

قرار بود با راز، یسري مدارک رفته بودم ش ک یازت بزرگتره. اون روز من براي گرفتن  دوسال  

بود. تو هم ض یمر  لوفریمي کرد، تازه دو ساله شده بود. ن هی فرانسه. ماني همه ش گر   میبر  هم  

ولي وقتي مي خواستم برم سر قرار ماني روبودي و مجبور شدم ماني رو باخودم ببرم؛  کیکوچ  

دوستم همون که نجاتم داد. بعدم که اون اتفاق افتاد. دخترم من ولت نکردم. من  شیپ ذاشتمگ  

سازگار همه ي مدارک رو که نشون مي داد تو زنده بودي  ن یدونستم تو زنده اي باور کن! حس نمي  

ده اي؟زن دمیمي فهم دیبرده بود. من از کجا با نیاز ب رو  

. شده بود. پسري که االن مي دونستم برادرمه رهیبهم خ به ماني نگاه کردم که اونم با بهت  

رو درک  ز یچ چیخودمه. اصال نمي تونستم ه  هیچه قدر شب شیکه چشم هاي مشک دمیمي فهم تازه  

 کنم!

. جا برم  ن یاز ا مي خواستم ومدیبود. نفسم باال نم ختهیفکر مي کردم؛تمام ذهنم بهم ر   دیبودم. با جیگ  

. قدم رفتم عقب کی  

به بعدم فرض کن من مُردم. همون جور که من فرض مي کنم که پدر و مادرم سال هاست نی ا از  - 

که بودي و فراموش کن من وجود   يی. دست از سرم بردار! برو همون جا ایدنبالم ن گه ی. دمردن  

 دارم.

. اط یرفتم سمت ح نمي تونستم خوب نفس بکشم؛ داشتم خفه مي شدم. با سرعت  

. حرف مي زد  کيی هبان جلوي در داشت با نگ  

. ختی. اشک هام روي صورتم مي ر دم یتو کوچه. فقط مي دو  دمیدر رو باز کردم و با سرعت دو  
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*** 

! شده بود. هنوز باورم نمي شد! همه چي مسخره بود ک یپارک نشسته بودم. هوا تار مکتیروي ن  

وونه یبشه بگه من مادرتم. داشتم د دایهم پ کيی مونده بود  هندي؛ فقط  لمايیشده بود مثل ف میزندگ  

کس رو نداشتم االن چیه شیسال پ ه یرو هضم کنه. من که تا  هی قض نی شدم. مغزم نمي تونست ا مي  

شده بود. دورم رو کلي آدم خالف کار  م یخانواده داشتم با گذشته ي درخشان! چه افتخاري نصب هی  

. رفته بود. از جام بلند شدم و دوباره راه افتادم که از قضا خانواده ام بودن گ   

ي یجا  ه یها همچنان شلوغ بود. مي خواستم تنها باشم و برم  ابونیمغازه ها روشن شده بود و خ چراغ   

. دور  زمیبکشم که تمام دردهام رو بر غیقدر ج نیا  

ي خواست کسي . دلم نمدمیچي شد که خودم رو جلوي خونه م د دمیقط تنها باشم. نفهمخواستم ف مي  

چيی ه عنيی نداشتم؛  دیقدر راه رفته بودم ورم کرده بود. کل ن ی. سمت در رفتم. پاهام انمیبب رو  

بد ليی . روي پله هاي جلوي در نشستم. سرم رو گذاشتم روي زانوم. حالم واقعا بد بود؛ خنداشتم  

 بود!

. آروم تر شده بودم  کمیسرم درد مي کرد؛ ولي    

شد ادهیشت سرم رو بلند کردم. مردي که االن مي دونستم برادرمه ازش پجلوي پام نگه دا نيیماش . 

. ندادم. اومد سمتم. اخم کرده بود  تیبهش اهم  

. ستی بابا حالش خوب ن م،یپاشو بر   - 

 عصبي بهش نگاه کردم .

 - به جهنم!

. و گرفت که بلندم کنه. با لگد زدم تو پاش، بازوم رو ول کرد اومد کنارم و بازوم ر  



 

 
 

650 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

ي؟ ناراحتي خانواده دار شدي؟وحش چته  - 

 بلند شدم واستادم.

کيی سال   27مشت خالف کار خانواده ام هستن. خوشحالم که بعد  هی خوشحالم که   ليیاتفاقا خ نه  - 

تمام مدتي نکه یپدرمه. پدري که سال ها من رو ول کرد و رفت. خوشحالم از ا گهیشده بهم م دایپ  

رستوران هاي فرانسه غذا سفارش مي دادي من داشتم فکر باباجونت بودي و داشتي تو شیتو پ که  

ته چهره اش نفرت به من بي داد مي کرد شهیکه هم ام یکردم که چي کار کنم به چشم آدمي ب مي . 

وقتي تو داشتي آخر هفته رو با باباجونت کنار ساحل قدم مي زدي من داشتم نکه یاز ا   خوشحالم  

شگاه قبول شدم حتي بهم لبخند نزد. خوشحالم که توئي که که چرا بابام وقتي دان دمیمي کش عذاب  

! نگاهم مي کني چون باعث حال بد پدرت شدم  تیمثال برادرمي با عصبان  

 داد زدم :

رو بکنم! برو پدرت میزندگ دیبذار دیمن گفتم ولم کنه بره؟ من گناهم چي بود هان؟ ولم کن مگه  - 

ن جور زندگي کنه. بگو هلنا تا االن روي پايهمو نمیتا االن هرجور زندگي کرده، بعدِ ا بگو  

! جور مي خواد زندگي کنه  نیبه بعدم هم نیبه کسي زندگي کرده؛ از ا  ازیخودش بوده و بدون ن  

 حالت نگاهش عوض شد.

خواهر دارم شوکه شدم. مي دونم سخته ه ی دمیدفعه فهم ه ی نکهی خب آروم باش! منم از ا ليیخ  - 

مي دونم تو چه جور دختري هستي! وقتي بهم گفتن دي،یونم درد کشما رو قبول کني، مي د  بخواي  

ولي نه؛ یتو رو بب دی. بابا همه ش مي گفت که با نمتیآوردي دلم مي خواست بب يیچه بال موریت سر   

نداري؛ ولي بابا حالش ازيیدونستم چرا. مي دونم دختر قوي هستي و مي دونم به بابا و من ن نمي  

شده  رهیت ازت دور بوده. سال ها با حسرت به عکس تو و مامان خ. اون سال هاسستین خوب . 
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به بعد نی شي. تو تا االن خانواده اي نداشتي از اب مونیخوام به خاطر لجبازي باهاش بعدا پش نمي  

جا. نمي خوام  نی ا اد یبهم گفتن عطا داره م م یبر  ایخودت بخواي. االنم ب  هیتوني داشته باشي؛ کاف مي  

. م یبر  ایفکر کن. ب  کمی ما رو قبول کني؛ ولي حداقل  م اریبهت فشار ب  

. نمشینمي خوام فعال بب ام؛یمن با تو نم  - 

. خوب فکرهات رو بکني گهی جاي د  هیبرمت مي  ایباشه ب  - 

. زنگ خورد  شیگوش  

 - باشه، باشه.

. عطا رو معطل کنن. زود باش سوار شو ادی بچه ها نمي تونن ز  - 

و من رو دی جلوش. ماني دستم رو کش دنیچیپ نمیکوچه و دوتا ماشتو  دیچیپ نيیداشتم. ماش دیترد  

. برد نشیسمت ماش  

 - سوار شو.

نه ی. ماني همه ش حواسش به آدمیعطا رو د نیشدم. ماني با سرعت حرکت کرد. از دور ماش سوار  

و پشتش رو نگاه مي کرد  بود  

کجا مي بري؟ منو  - 

 - فعال نمي دونم.

. خبر بدم ایبه س دیبا  - 

؟ایس  - 

. عسل. عسل رو که مي شناسي؟ دختر عموت  يیدا  - 

. رفتم رو گ ایرو سمتم گرفت. شماره ي س شیماني گوش  
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. بوق برداشت نیبا اول  

 - بله؟

 - سالم.

ي؟یتو هلنا  - 

 - آره.

شده بود؟ هلنا وونهی جا سراغت؛ باز چي کار کردي که د  نیکجا رفتي هلنا؟ عطا اومده بود ا  باز  - 

! ارهیسرت ب يیبود؛ مي ترسم باال عصباني  ليیعطا خ  

عطا مي خواد چه غلطي بکنه؟ مثال  - 

 ماني لبخند کم رنگي روي لبش بود.

 - نمي دونم نگرانت شدم.

. دوستم بمونم شی من امشب مي خوام پ ایس  - 

ه؟یک دوستت  - 

. قابل اعتماده ش؛ یتو نمي شناس  - 

 به ماني نگاه کردم هنوز لبخند روي لبش بود.

اي؟یم لیدت باش! فردا براي سال تحو مواظب خو باشه  - 

. امیم  - 

 - باشه خداحافظ.

 گوشي رو سمتش گرفتم .

که  نهیقبلش که همه ش مراقبت بود گفتم به خاطر ا   ه؟یقدر عصب ن یکار کردي که عطا شاهي ا چي  - 
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ها همه جا رو دنبالت مي گرده. امروز شانس وونهیمثل د دمیباباش بودي؛ ولي االن چند وقته شن زن  

نکرده بود؟  داتیمدت کجا بودي که پ ن یردم. اک  داتیمن زودتر از اون پ آوردم  

 - جلوي چشمش بودم؛ تو خونه ي ارسالن.

باهاش چي کار کردي؟  نگفتي  - 

. هیکردم؛ نمي دونم چرا شاک ه یکه باهاش تسو میخرده حسابي داشت هی - 

حساب؟ خرده  - 

 - آره.

 لبخندي زد.

! چي عني یساب مي دونم وقتي تو بگي خرده ح  - 

قدر خطرناکم؟ ن یمن ا عنيی  - 

 - فکر کنم.

. بود؛ مخصوصا چشم هاش هیلبخندي زدم. چه قدر ماني به من شب  

ادته؟ی مامان رو  تو  - 

از اون و تو حرف مي زد. گاهي شیمنم فقط دوسالم بود. ولي بابا تمام لحظه هاي زندگ اد؛ یز نه  - 

. مي شد می وقتي بچه بودم بهت حسود   

عشق واقعي! وقتي از مامان حرف مي زد  ه یشقش بود، براي بابا فقط زنش نبود؛ ع مامان  

کس نمي دونه کسي که همه ازش مي ترسن و حتي نمي تونن اسمش رو   چیهاش برق مي زد. ه چشم  

. قدر عاشق باشه  نیروزي ا  هی ارنیب  

هنوز تو کاره خالفه؟ اون  - 
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حتي کمتر کسي مي دونه من پسرشم. خودش ده؛ یدونم. بابا من رو تو کارهاش دخالت نم نمي  - 

ي رابط هاش کارهاش رو لهیکار رو مي کنه. تازه خودشم به وس نی براي محافظت از من ا گهیم  

 مي کنه.

چي کار مي کني؟ تو  - 

کارخونه اي که بابا رانی ا میتو فرانسه دفتر بازرگاني داشتم؛ ولي وقتي اومد شیتا چند ماه پ من  - 

. خونم رو مي چر دهیخر   

. حدس مي زدم دیبا  - 

طور؟ چه  - 

. معلوم بود ناشي هستي اريیوقتي مي خواستي اسلحه رو در ب ن یآخه امروز تو ماش  - 

نفر چاقو گذاشته رو گلوت انتظار داري چي کار کنم؟ هی وقتي  - 

همراهش زيیچ نهیاول مي گردتش بب نفر رو مي دزده هی حرفه اي وقتي   هی!  گهید  نیهم خوب  - 

. نه  ایهست   

! االن تو حرفه اي هستي؟آهان  - 

عده ه ی نیمجبور بودم. وقتي ب عنيیقدر اتفاق افتاده که حرفه اي شدم؛   ن یسال ا هی  نی. تو ا نبودم  - 

از  ريیبگ اد یکار زندگي مي کني و کسي رو نداري ازت مراقبت کنه، مجبوري خودت   خالف  

... چي خوب بود؛ ولي بعدش خودت مراقبت کني. تا موقعي که ارسالن زنده بود همه  

مي دونست تو کي هستي؟ ارسالن  - 

اده مست. منم فکر کردم مي خواد کمکم کنه و از خانو ته یقبل از عقد بهم گفت عقد فرمال آره  - 

رو توش گفته بود. اون از اول   قتینامه نوشته بود که حق هیکنه؛ ولي وقتي مرد   محافظت  
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. ازم محافظت کنه   مي دونست من دختر آراد هستم؛ مي خواست  

زن ارسالن شدي؟  چرا  - 

نمي دوني؟ تو  - 

 - نه.

به خاطر دوستم تو دردسر افتادم، بعدم که خانواده م. مجبور شدم به خاطر قانون سازمان اول  - 

. زن ارسالن بشم زیخالف کاران عز  

چه قانون هاي مسخره اي دارن. خب بعدش چي شد؟ دمیاز بابا شن آره  - 

بدونه؛ نگو از اولم زي یکسي چ دیو فقط نبا  هیبهم گفت همه چي الک ارسالن گه،ید چيیه  - 

 مي دونست من دختر آراد هستم و مي خواست کمکم کنه !

. بهت کمک کرد  ليیپس عمو ارسالن خ  - 

 - آره.

م؟ی من ک ديیچه جوري نفهم تو  - 

دهنشون  ليیکردم؛ ولي آدم هاي عطا به خاطر ترس ازش خ قیدرباره ت تحق ليیمدت خ ن یا تو  - 

گفته بود که هر کس  میرمستقیبابا غ ن ی. بخاطر هممیازشون حرف بکش  ادی بود. نتونستم ز قرص  

شد و مون یبا خراب کاري که کرد بابا پش موریولي ت ره؛یپاداش خوبي مي گ ارهیرو براش ب تو  

روزي ازت ه ی. ممکنه بود زمان ببره؛ ولي مي دونستم بالخره عطا میکن داتیخودمون پ گفت  

قدر  نی دم بابا عاشقت شده که ا. من فکر مي کر دیطول کش کمیآوردنت  نی. به خاطر همشهیم غافل  

. دلم نمي خواست دنبالت باشم ليیخودم خ نی. به خاطر همومدیازت بدم م  ي یجورا هیدنبالته.   

 با تعجب نگاهش کردم .
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ليیخ ديیو ندفکر رو مي کرد. تو عکساي مامان ر نیاي هم بود هم  گهیخب هر کس د  ه؟یچ  - 

. ن عاشقت شده. گفتم بابا به خاطر شباهت تو با ماماهتهیشب  

. منه هیفقط چشم هاش شب ست؛ین هیاون قدرهام شب دم؛ یعکس ازش د هیولي من   - 

. دیهست  هیشب ليیچرا به نظرم که خ  - 

. دینمي دونم شا  - 

طور شد نظرت عوض شد و خودت اومدي دنبالم؟ چه  - 

از نگهبان ها رو کي ی نی. منم ماشدنیزنگ زدن گفتن تو رو تو بازار ددفعه شد. صبح بهم  هی  - 

 گرفتم که تو مشکوک نشي و زود خودم رو رسوندم .

دفعه اسلحه با خودت حمل مي کني؟ هی شهیهم  - 

 نگاهي بهم کرد .

بهش  میولي وقتي برگشت فته؛ یبرام مراقب مي ذاشت تا اتفاقي ن شهیبابا هم م یفرانسه که بود تو  - 

کارها کنم رو  نی خودم رو قاطي ا نکهی که مي تونم از خودم مراقبت کنم؛ ولي بابا گفت حق ا گفتم  

از نگهبان ها  کيیکه بابا نفهمه اسلحه ي از   واشکيی  دن،ی. امروز که بهم خبر دادن تو رو دندارم  

که  ي ین جام فقط وقتي الزم شد ازش استفاده کنم. وقتي بهم زنگ زدن و از او گرفتم. مي خواست رو  

. انداخت اسلحه رو با خودم آوردم  رت یگ شهیبودم تو رو آسون نم دهیشن  

. فتيیپس مي خواستي با من درب  - 

زن زرنگ هست. وقتي راحت سوار شدي با هی صورت آروم و مظلوم  ن یا رینمي کردم ز  فکر  - 

... گردنم ولي وقتي چاقو رو گذاشتي روي  ستي؛یزرنگ ن گنیخودم گفتم اون قدرها هم که م  

بودي نه؟ دهیترس  - 
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 اخم کرد .

زن بترسم؟ هیاز  دیکي گفته؟ من چرا با ر،ینخ  - 

زن ها بترسي؛ چون اگه از دیزن بترسه اشکال نداره. بعدم به نظرم کال با هیوقتي آدم از   گاهي  - 

 هر زني بخواد مي تونه زندگي شما مردها رو جهنم کنه .

. دمیبرو بابا! من ازت نترس  - 

شي؟یعصباني م چرا باشه،  - 

. ها نگاه مي کردم. ماني ساکت بود  ابونیبه خ  

! دمی اون موقع ازت ترس شیخدا  - 

 برگشتم سمتش و لبخندي زدم.

دور بزني؟ ابونیال تا کي مي خواي تو خدونم از چشم هات معلوم بود. حا مي  - 

خونه؟ ايینم هلنا  - 

. مرد واقعا برادرم بود  نی. ا چه قدر وقتي اسمم رو صدا کرد حس خوبي بهم دست داده بود  

پدري که فکر مي کردم  دمیکه فهم  ستیکنم. هنوز چند ساعت ن  دایفرصت بده خودم رو پ بهم  - 

و فکرم بهم  رم یمي دونستم وجود داره. هنوز با خودم درگزنده ست و برادري دارم که اصال ن مرده  

. ختهیر  

برم خونه اشکال نداره تنها دیمن بامي برمت آپارتمانم. مي توني اون جا فکر کني؛ ولي  باشه  - 

 باشي؟

. نمي ترسم  يیمن سال هاست تنهام ماني؛ از تنها  - 

. آپارتمان نگه داشت  هیدم   
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. سمتم گرفت  ديیکل  

. برم، بابا ممکنه حالش بد بشه نمي تونم تنهاش بذارم دیمن با دی. ببخش???واحد  ?طبقه ي   - 

. شدم  ادهیپ نیاز ماش  

 - هلنا!

 - بله؟

. خواهر دارم! ببخش اگه اول باهات بد حرف زدم ه یالم که خوشح  - 

. . به خاطر آپارتمانم ممنونمیدار ازیاشکال نداره! ما همه مون به زمان ن  - 

! ش مي کنم. مواظب خودت باشخواه  - 

 ماني بوق زد و رفت و منم رفتم داخل آپارتمان .

*** 

. رفتم رويکیي ش لهیسري وس هیق با  بزرگ و چند تا اتا ي یرایهال پذ ه یبود.  کيیش آپارتمان  

نگاه ک یکنار هال نشستم. شالم رو از سرم برداشتم و مانتومم در آوردم. به خونه ي تار راحتي  

ته قلبم حس بيیکرده بودم بازم تنها بودم. سوزش غر دایکه پ يیهمه آدم ها ن یدر با ا. چه قکردم  

. . دستم روي قبلم گذاشتممدیمي کردم. چشم هام رو بستم و روي راحتي دراز کش  

االن دردت وونه؟ید  شيی! چرا ساکت نمارمیهان؟ من از تپشي که داري سر در نم گيیم چي  

خودتم مي دوني چي مي خواي؟چي مي خواي؟ اصال  ه؟یچ  گهید  

داالن تو در تو شده بود هیمثل  میزندگي رو تصور نمي کردم. زندگ ن یوقت تو توهماتم هم ا  چیه . 

م، عطا. عطاي لعنتي! چرا دنبالم مي گردي؟ چي مي خواي؟ اون مدراک رو؟و برادر پدرم  

نه. نمي دونم ولي حتما مدارک رو دیاون ها رو مي خواد؛ شا  دی جام بلند شدم و نشستم. شا از  
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با ماني برم مدارک رو بردارم. ماني چه قدر زود وارد دیخواد وگرنه با من چي کار داره؟ با مي  

چشم هاي خودم. پسري که وقتي بهش نگاه مي کردم  هیي با چشم هاي درست شببود. پسر شده  قلبم  

. نم یرو تو صورتش بب تیمي تونستم حما  

. دم یانگار اون هم من رو دوست داشت. دوباره دراز کش  

هام رو دوباره بستم. آراد شاهي با تو چي کار کنم؟ چشم  

فکر دیاعتماد کرد. با  شهیمبهشون ن جماعت شاهي   نینه. ا  ای   گيیدونم داري راست م نمي  

. فکر مي کردم لي یمي کردم؛ خ  

*** 

 چشم هام رو باز کردم. ساعت نه بود. دست و صورتم رو شستم. چه قدر صورتم الغر شده بود.

رفتم  ي یرای ماجراها وقف مي دادم. من آدم شکست نبودم. با زنگ تلفن سمت پذ ن یخودم رو با ا دیبا  

. نه  ا ینمي دونستم جواب بدم   

. ریگ  غامیزنگ خورد که رفت روي پ نقدریبرنداشتم، خونه ي من که نبود. ا  

. خوبي نمیهلنا خوبي؟ گوشي رو بردار منم ماني؛ فقط مي خواستم بب  - 

 سمت گوشي رفتم برش داشتم.

. مسال  - 

 - سالم خوبي؟ فکر کردم رفتي .

. کني رون یخونه ات ببخواي خودت من رو از  نکه یخوبم بعدم کجا برم، خونه ي برادرمه؛ مگه ا   - 

. ساکت بود  هیچند ثان  

شدم؟ ر یغلط بکنم؛ مگه از جونم س من  - 
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! والم یجوري حرف مي زني انگار من ه هی  - 

. ستيیکم تر از اون ن  - 

 - ماني!

م؟یبا هم صبحانه بخور  دنیحاال خانم افتخار م د،یببخش  - 

! وقت دارم؛ چند لحظه نمیبذار بب  - 

. سکوت کردم  کمی  

. کاري ندارمآره امروز   - 

 صداي خنده ي ماني از پشت تلفن مي اومد.

. اون جام گه ید  قهیپس تا چند دق  - 

 - باشه.

 - هلنا!

 - بله؟

 - ممنون که من رو برادر خودت مي دوني.

ي؟ستین مگه  - 

... زودي  ن یچرا فکر نمي کردم به ا  - 

. قدر احساساتي نشو  نیگشنمه! سر صبحي ا  ا یخب زود باش ب ليیخ  - 

! لطافت داشته باش کمی و چه جور زني هستي؟ بابا ت  - 

فقط نمي دونم تو به کي  ستن؛ ین ف یلط ادی. مي دوني که شاهي ها ز ستیلطافت تو خونم ن دیببخش  - 

. قدر با احساسي  ن یرفتي ا  
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 - هلنا!

. که گشنمه  میصبحانه بخور ایتو هم خشني خوبه؟ حاال ب د،یببخش  - 

 - باشه اومدم.

ماني قدم خوبي برام  رفتن ی قدم براي کنار اومدن با خودم بود. پذ نیاول ن یرو قطع کردم. ا گوشي  

بعد زنگ آپارتمان رو زدن. از چشمي نگاهي کردم و در رو باز کمی . موهام رو مرتب کردم. بود  

 کردم. ماني اومد تو.

 - سالم خانوم!

 - سالم برادر!

. بود سمت آشپزخونه رفت  دهیکه خر  لي یماني لبخندي زد و با وسا  

*** 

. از خودم گفتم  کمی م کرد و من ف ی تعر شتر یب کم ی. ماني از خودشون  میصبحانه رو با هم خورد   

ه؟ی: حاال برنامه ت چماني  

. با آراد حرف بزنم دیبا  - 

. شینیگرفتي بب میخوشحالم که تصم  - 

نمبتو دیباهاش حرف بزنم. اگه حرفاش قانعم کرد شا دیتوقع نداشته باش زود قبولش کنم؛ با  ماني  - 

. برام افتاده ي یکم کم فراموش کنم که چه اتفاقا  

دنبالت حاضر  امیسر کارخونه. ظهر م هیبرم   دیبا دهیبرم؛ امشب ع دیبا خوبه. من نمیهم باشه  - 

. بابا  دنید میباش بر   

. برم خونه لباس هام رو عوض کنم دیبا  - 
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 - هلنا خطرناکه؛ عطا حتما تا االن به اون جا هم شک کرده .

اره ي رابباهاش روبه رو بشم. فقط نمي خوام درب دیاز عطا نمي ترسم. بالخره چي! با من ماني  - 

. بدونه زيی طه ي ما چ  

 - چرا؟

. خودم رو دارم لی سوال نپرس؛ چون منم دال  - 

م؟یخواي بگي من اون وقت ک مي  - 

دونم دوستم نمي  -  ،my friend .م 

 چشم هاي ماني گرد شد.

شدي؟ وونهید  - 

نیساله باهاشون بودم. به خاطر هم هیوز خوب عطا و اردالن رو نمي شناسي. من  تو هن ماني  - 

نی. به خاطر همفتهیبفهمن جون همه مون تو خطر م زيی با آراد حرف بزنم. اگه اونا چ دیبا گفتم  

. بدونه  زيی نمي خوام فعال کسي چ  

 - باشه خودت مي دوني؛ پس من رفتم.

. رو سمتم گرفت  چيیسوئ  

ه؟یچ  نیا  - 

باهاش برو. مگه نمي خواي لباس هات رو عوض کني؟ نگهیتو پارک نمیماش  - 

 - نه نمي...

. مال تو هم هست میو هر چي که دار  ن یخونه و ماش  نیحرف نزن، تو خواهرمي پس ا  - 

. رو ازش گرفتم  چیسو  
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 - ممنونم ماني.

 - خواهش. مواظب باش، به بچه ها مي سپرم مواظب باشن.

. خودم مي دونم باهاشهیبشه؛ خودت مي دوني االن چه جور ر یعطا درگ کسي بانمي خوام  ماني  - 

. شه یجوري حساس تر م  نیچي کار کنم. ا   

 - باشه پس مراقب باش.

 - باشه.

*** 

برمي گرده و عسل هم قرار  دیو تا شب براي ع رونیگفت که رفته ب  رخانمیخونه نبود و من اوشیس  

نگاه مي کنم. با اون مانتوي کرم و شال و شلوار  نهیم تو آ . به خود می با هم باش دیبرگرده تا ع شده  

 خاکستري خوب شده بودم.

هم که رو صورتم کرده بودم صورتم رو از حالت بي روح درآورده بود. از خونه اومدم شي یآرا  

روتو کوچه. فکرش   دیچیعطا پ ن یرو روشن کردم ماش نیشدم. تا ماش نیو سوار ماش رونیب  

مشکوک سر کوچه بود. حتما بهش نیماش هیبودم وقتي اومدم خونه   دهیچون د   اد؛ یکردم که ب مي  

. . ضربان قلبم باال رفته بود؛ ولي به خودم مسلط شدم دمیکش  قيیخبر داده بودن. نفس عم  

مي زد. دست هاي مشت ادی رو فر   تیشد و اومد طرفم. صورتش عصبان ادهیپ نشیاز ماش عطا  

هفته ي  هیبودمش؛  دهیهفته بود که ند ه یکنترل مي کنه. ش نشون مي داد داره خودش رو  شده  

شده  رهی بشم. اومد سمتم بهم نگاهي کرد. به صورتم خ ادهی خونسرد پ ليیآور! سعي کردم خ عذاب  

. براشون تموم شده ایبود؛ حتما دوست داشت من مثل بدبختا باشم که دن  

هفته کدوم گوري بودي هان؟ هی  - 
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 نگاهي بهش کردم .

بهتون بگم کجا بودم جناب شاهي؟ دیبا دیببخش  - 

نگاهم کرد که انگار مي خواست کله م رو بکنه. حتما انتظار داشت با اون اتفاق بهش جوري  

. بشم زونیآو  

ادیت در ببگو کجا بودي! االن با هر کلمه ي اضافي که از دهن ز،یاعصابم رو به هم نر هلنا  - 

ني چه قدر دنبالت گشتم؟رو دارم که گردنت رو بشکنم! مي دو شییتوانا  

اومده جناب شاهي؟ تو خونه ام بودم مگه اتفاقي افتاده؟ شیمشکلي پ چرا،   - 

 چند بار دستش رو الي موهاش برد و موهاش رو چنگ زد. از طرز حرف زدنم کالفه شده بود.

کي بود که یکجا رفتي؟ اون مرت شبیجوري حرف نزن! د نی اعصاب من بازي نکن! با من ا با  - 

دادي؟ اون آدم ها کي بودن؟ باهات چکار دارن؟ لیشدي؟ باند تشک نشیسوار ماش که  

ربطي نداره؛ حاال هم برو کي یکار من به تو  چیبا کي بودم! ه  ا یتو ربطي نداره کجا بودم   به  - 

 اون ور حوصله ات رو ندارم.

ه؟ حوصله ي من رو نداري؟من ربطي نداره ن به  - 

نکنه اونم ادته؟ی سراغم! حرفات که  ايیوقت ن چیه گهیشد د  نرفته؟ قرار ادتی قولت که  نه  - 

. جاسوس باشي  ه ی ا یفراموش کردي؟ گفتي نمي توني   

. نگاهم مي کرد  تیبا عصبان  

هر چند با نامردي گولم زدي و دي؛ یکه مي خواستي رس زيیتو به چ گم؟یمگه دروغ م ه؟یچ  - 

! نداري تیچون برام اهم ستی مهم ن نامرد بودن رو به افتخاراتت اضافه کردي؛ ولي برام  

. ها اومد سمتم و بازوم رو چنگ زد  وونهیمثل د  
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نامردم آره؟ من  - 

. رونیب دمینگاهش کردم و بازوم رو از دستش کش تیبا عصبان  

. فکر کردي نمي فهممدمیند میاز تو نامردتر تو زندگ ي؟دیآخرت باشه بهم دست زدي! فهم بار  - 

زرنگي عطا شاهي؟ اگه مجبورم مي کردي برام قابل تحمل تر ليیخخالي بود؟ فکر کردي   اسلحه  

! جوري با نامردي گولم زدي   نیبود که ا  ن یاز ا  

. غم خاص تو نگاهش بود  ه یجوري شد؛   هی چشم هاش   

! من... پاي کاري که کردم هستم عنيیمن نمي خواستم... من نمي دونستم... من فقط...    - 

 پوزخندي زدم .

وقت مي خواي چي کار کني؟ چه فداکار! اون واي  - 

. سکوت کرد  هیچند ثان  

 - عقدت مي کنم.

موقت؟ ا ی دائم  - 

 چشم هاش گرد شد .

ه؟یچ منظورت  - 

راحت بشه؛  المیباشي، خواستم خ کي یطوالني با   جنابعالي عادت نداري مدت زمان ستین آخه  - 

! کنه  زيی برنامه ر ندهیبراي آ دیبالخره آدم با  

. دارم مسخره ش مي کنم د یفهم بهم نگاهي کرد. انگار   

خودت چي فکر کردي؟ منم مثل اون با - my friend راحت، قبال هم بهت التینه، خ زونتم؟یاي آو  

نه. االنم برو چون نمي خوام  ا ی  سيیبخواي پاي کارت وا ستیمن نمي خوامت؛ پس برام مهم ن گفتم  
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نه اشتباه نکن! با  فتم؟یبه پات م امی! با خودت چي فکر کردي؟ که من به خاطر اون اتفاق منمتیبب  

درصدم برام ارزش نداري! تو شروع نشده برام تموم شدي هیحتي  گه یکه باهام کردي د  کاري  

! ناب شاهي ج  

 عصبي شده بود.

. جوري حرف نزن  نیگفتم من پاي کارم هستم لعنتي ! با من ا   - 

ه؟یافتاده. االن مشکلت چ چه اتفاقي ستیبهتون برخورد جناب شاهي؟ بهت گفتم برام مهم ن ه؟یچ  - 

 عصبي تر شده بود. رفت تو جلد مغرورش.

! هرکس جاي تو بود وستيینمالي هم  نی. همچگمیکردي کي هستي؟ من به خاطرخودت م فکر  - 

کار رو کنم که  ن یبهش مي دادم االن از ذوق مرده بود! من فقط خواستم ا شنهادي یپ نیهمچ من  

. ره یرش رو گردن نمي گکا تی فکر نکني عطا شاهي مسئول  

م پس وهیزن ب هیبعدم من   گم؛ ینم زي یچه قدر جوونمرد! تو نگران نباش، من پشت سرت چ آخ  - 

 مشکلي ندارم.

 دندون هاش رو با حرص روي هم فشار مي داد .

تو و ارسالن چي بود؟ چرا عقدت کرد؟ نیب  - 

بدم؟ حیاز مسائل خصوصي خودم و شوهرم برات توض دیبا  - 

. ره همه چي رو مي فهمممن باالخ  - 

 - باشه هرکاري مي خواي بکن .

. هنوز فرصت داري؛ من سر حرفم هستم گمیبازم بهت م  - 

حرف رو مي زني؟ نی کجا بودم، بازم ا  شبیبدوني د اگه  - 
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. شده بود. با بهت نگاهم مي کرد  ج ی. گدیچشم هاش توي صورتم مي چرخ  

بودي؟ کجا  - 

. که یخونه ي همون مرت  - 

. نیام رو گرفت و محکم من رو کبوند به در ماش قه یها  هوونیمثل د  

. م فشار مي دادفکش رو روي ه  

! گيیدروغ م  - 

تو نیمثل تو؛ چه فرقي ب کيیاونم  ني؟یرو که داده دستم نمي ب  نشیدروغ بگم؟ مگه ماش  چرا  - 

! دیشما مردها همه تون عوضي هست شي؟یاون هست، هان؟ چرا ناراحت م  

. . صورتش قرمز شده بوددیمثل من عذاب بکشه. تند تند نفس مي کشدلم مي خواست اونم   

! گيیمت اگه بفهمم راست ممي کش  - 

که خواستي زي یمگه باهام چه نسبتي داري؟ براي تو چه فرقي مي کنه؟ تو که به چ چرا؟  - 

چه فرقي برات داره من با کي ا م؟  دي،یرس  

. مبهوت بهش نگاه کردم  . ادیکه به صورتم زد حس کردم از لبم خون م ليیبا س  

: سمت خودش. از الي دندون هاي چفت شده ش گفت  دیمن رو کش  

بشم خودمم نمي شناسم؛ چه برسه به تو وونهیداري بد بازي اي رو شروع مي کني! من د  هلنا ! - 

! مي زدم  شتیجا آت نیچون مي شناسمت؛ وگرنه هم گيیمي دونم دروغ م  

 پوزخندي زدم .

. تو که عاشقدمیرم ادامه اش م! من فقط دافشیدي، اونم از نوع کثبازي رو تو شروع کر  اوال  - 

رنگ قهیمطمئن نباش دروغ بگم؛ تو که زن ها رو مي شناسي هر دق ادیز  ای! ثانفيیهاي کث بازي  
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 عوض مي کنن .

 داد زد :

 - تمومش کن لعنتي! تمومش کن!

 صورت سرخش و ضربان نامنظم قلبش نشون مي داد حال خوبي نداره.

! اتفاق شدي ن یرد داره، نه؟ تو خودت باعث اد  - 

 - من نمي دونستم تو...

. نیخون دهنم رو تف کردم روي زم  

: ش. داد زدم   نه یبا دوتا دستم زدم به س*  

نفر براي من بودي؟ مگه نیرو نمي دونستي، هان؟ چي رو نمي دونستي لعنتي؟ که تو اول چي  - 

زن نمي فهمي؛ چون به قول  هیاز احساس  چيیه مي کنه؟ تو  جادیفرقي تو اصل ماجرا ا  کارت  

زنه نه جسمش که تو  ه یفقط خودت مهمي! نمي دوني اوني که مهمه روح و احساس  خودت  

بار تو عمرت مرد باش و سر قولت بمون و نیوقت درکش نمي کني! حاال هم براي اول چیه  

! بوده؛ همون طور که من فراموش کردم  نمونیفراموش کن چي ب  

. عقب  دمیسمت صورتم آورد. سرم رو کشو دستش ر  

! وقت چیحق نداري بهم دست بزني! ه گهید  - 

 دست هاش کنار صورتم مشت شد.

بشه. مطمئن باش هلنا سازگار کیکس بهت نزد چیولي نمي ذارم ه رم؛ یازت فاصله مي گ باشه ! - 

 تو هنوز من رو نشناختي .

ني عوضي باشي؛ ولي من ازتخوب مي شناسمت و مي دونم تا چه حد مي تو  ليیخ  اتفاقا  - 
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رو ساختي دیهلناي جد نی نشناسي. تو خودت ا گهی ترسم. جوري زندگي مي کنم که من رو د نمي . 

! حاال هم از سر راهم برو کنار ديیاون شب فقط به فکر خواسته ي خودت بودي و من رو ند وقتي  

 کار دارم .

 پوزخندي زد.

که حقمه نمي گذرم؛ مخصوصا که  زيی و من از چمني  راثیولي بهت گفتم که تو م رمیم باشه  - 

 زنم بودي هر چند براي مدت کوتاهي .

 - برو به جهنم!

گذشتم. با سرعت مي رفتم شیشدم و از کنار چهره ي عصب نیدادم اون ور و سوار ماش  هلش . 

و براش دردسر  نهینم عطا من رو با ماني بببا آراد حرف بز  نکهیخواستم فعال تا قبل از ا نمي  

نکنه. شماره اي از ماني نداشتم و نمي دونستم بمیکه کسي تعق دمیچی بشه. تو چند تا کوچه پ درست  

 چه جوري بهش خبر بدم. مجبور شدم برم آپارتمانش منتظرش بشم.

*** 

. نشسته بودم  نیساعت بود که تو ماش هی  

کمي هم روش بود؛  نگاه مي کردم؛ کنار لبم ورم کرده بود و خون مردگي نهیلبم رو توي آ  داشتم  

. مي شد. دستم رو سمت صورتم بردم دهیولي رد دستش روي صورتم د  

روي کردم؛  ادهیاز حال من رو درک کني. مي دونم ز کم یعذاب مي کشي، آره؟ حاال مي توني   داري  

. م یحدي باهم برابر ه یه بود. حاال تا به غرورم برخورد ليیولي کارتت خ  

شد. چند تا بوق زدم. به طرفم نگاه کرد و اومد سمت ادهیپ نيیکه از ماش دمیرو از دور د  ماني  

. و سوار شد  نیماش  
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چرا نرفتي... صورتت چي شده؟ سالم  - 

حساب بود  هیتسو  هی  ستین زيیچ .  - 

ه؟یچي؟ کار ک عنيی  - 

. میولش کن بر   - 

. نگاهم کرد  تیماني با عصبان  

چي؟ عنيی ! ولش کن  هی گفتم کار ک هلنا  - 

. مشکلي بود حلش کردم هی ستین  زي یگفتم چماني آروم باش!   - 

 - واقعا نمي فهممت هلنا!

موضوع نزني؟ نیحرفي از ا  شهیم  - 

. رو روشن کردم و حرکت کردم  نیماني ساکت شد. ماش  

اخم کردي؟  چرا  - 

. قبول نداريتو معلومه هنوز منو    - 

 - کي گفته؟ معلومه که قبولت دارم.

و هر مشکلي داشتي مي تونستي خودت حلش کني و به کسيهلنا اگه تو گذشته هر چي بوده  نیبب  - 

ریدرگ هیو با بق فتيیخودت راه ب دی! خانواده داري و نباستيیربطي نداشت، ولي االن تو تنها ن هم  

! ستبشي. سعي کن بفهمي من هستم؛ بابا ه   

ز خودمرو ه یدونم ماني؛ ولي من سال هاست خودم مشکالتم رو حل کردم. االن نمي تونم به  مي  - 

. بدم ر ییرو تغ  

گهیهر کس د ا یما   رفتنیجوري ادامه بدي پذ  نیبده؛ ولي اگه بخواي ا  ر ییخودت رو تغ گمینم من  - 
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. شه یبرات سخت تر م  

 - باشه قربان! حاال شما اخم هات رو باز کن اخوي بزرگ!

 ماني لبخندي زد.

 - نه زبونتم خوبه. فکر کردم فقط خوب چاقو مي کشي !

! ديیم رو ند گه یکردي؟ هنوز هنرهاي د پس چي فکر    - 

ي؟یچه هنرها مثال  - 

 - بعدا مي فهمي؛ االن اگه بگم ممکنه از تعجب حالت بد بشه.

. دیماني خند  

. ستیي زن ها ن هیرو خوب اومدي! هلنا واقعا رفتارات مثل بق نیا  - 

! ابنکله خر  با یمي دونم بالخره خون شاهي ها تو تنمه؛ اون ها هم که همه شون تقر   - 

مي کني ها! حواست هست؟ نیداري به منم توه االن  - 

. رهآ  - 

. نگاه کردم  نهیبه آ  

اد؟یتو به کسي گفتي دنبالمون ب ماني  - 

 - نه.

. کردم  شتر یسرعتم رو ب  

شده؟ زيیچ  - 

. مي کنن بمونیدارن تعق  - 

 ماني برگشته پشت نگاه کرد .
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! ار یتابلو بازي در ن  - 

افراد عطاست نه؟ از  - 

. بود دهیند نیماش ن یاي من رو با ا گه یکس د  فکر کنم  - 

ش؟ید یصورتت کار اونه آره؟ د پس  - 

 - آره.

عوضي! چي از جونت مي خواد؟ کهیدونم باهاش چي کار کنم مرت مي  - 

. داره تیبهم احساس مسئول ادي یولش کن ز  - 

! میدیفهم   تمیمعني احساس مسئول  - 

منم سیاز وقتي ارسالن مرده فکر کرده رئ  که ولش کن، من مي دونم باهاش چي کار کنم. گفتم  - 

. . الکي برام شاخ و شونه مي کشه؛ ولي منم مي دونم چه جوري جوابش رو بدم شده  

 - از صورتت معلومه چه جوري جوابش رو دادي .

 - کاري که من کردم از صدتا کتک براش بدتر بود.

چي؟ عنيی  - 

وقت ها با حرف مي توني کاري بکني کهبعضي  ره؛ یکسي رو کتک زد تا دردش بگ دینبا شهیهم  - 

. آدم رو بسوزونه شتر یاز صدتا کتکم ب  

. از سنت بزرگتر حرف مي زني ليیخ  - 

. رو گم کنم اروی دیفعال کمربندت رو ببند با  - 

نم؟یخواي من بش مي  - 

تیرعا رو  نیقوان  اديی از تو بهتره. تو، توي فرانسه رانندگي کردي ز مینکرده! من رانندگ الزم  - 
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! چي  عنيیتهران   کیرانندگي تو تراف دمیمي کني. االن بهت نشون م  

. با سرعت مي رفتم تو کوچه ها. ماني با میکنار  ابون یتو خ دمیچیدفعه پام رو گذاشتم رو گاز و پ هی  

حرکتي  چیحبس کرده بود و ه نهیشده بود. نفسش رو تو س* رهیهاي گرد شده به جلو خ  چشم  

. مي کرد گممون کرد. سرعتم رو کم کردم  بمونیي که تعقنمي کرد. بالخره اون کس   

. بود دهیپر کم یماني نگاهي بهم کرد. رنگش   

. ستادیلعنتي! داشت قبلم وام  - 

. که برات خوبه  شهیترشح م ادیخونت ز  نیفقط آدرنال سته؛ یقلبم آدم وانم زا یچ  نینترس با ا  - 

. ي جز دکتر هیشب نبود خانم دکترن! به هرچي ادمی  - 

چه جوري باشن؟ دیچي؟ مثال دکترا با  عنيی  - 

 - من چه مي دونم؛ حداقل رفتارشون خانومانه تره.

ه؟ی رفتار من چه شکل مگه  - 

. که گمت کردن   شهیولش کن، هنوز قلبم داره تند تند مي زنه. االن عطا عصبي م چيیه  - 

. م و تو کي هستيمي دونم حتما مي خواد بدونه من دارم چي کار مي کن  - 

ي چي کار کني هلنا؟ تا کي مي خواي دورش بزني؟ بالاخره با اون همه آدم که دارهخوا مي  - 

. م یمي فهمه من ک  

 - ه، یکسي نمي دونه سلطان ک گيینکنم؛ چون کسي نمي دونه تو واقعا کي هستي. راستي تو م فکر

تو با چه اسمي کارخونه رو اداره مي کني؟  االن  

. رو عوض کرد  ونلمیفرانسه اسم فام  میرفتبابا وقتي   - 

. دی رو عوض کرد لتونیپس فام  - 
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 - آره.

ه؟یچ لتونیفام االن  - 

 - ماني کاتب هستم؛ در خدمتم.

! اد یچه قدرم بهت م  - 

ه؟یچ منظورت  - 

ريیبابا! تو که همه چي رو به منظور مي گ چيیه  - 

مي دونم تو کله ي مرموزت چي مي گذره! نگفتي با عطا چي کار مي کني؟ نکهیا  براي  - 

زرنگ باشه بفهمه تو ليیرو بفهمه و خ لتیهم بکنه فوقش اسم و فام قاتی. اون اگه تحقچيیه  - 

. ست یپسر سلطاني. اصال شک نمي کنه با من چه نسبتي داري؛ پس مشکلي ن  

با پسر سلطان چي کار داري که  گهیت نمبهت حساسه، پس مشکل هست؛ اون وق گيینم مگه  - 

ش باهاشي؟ همه  

. داره تو کارهاي من دخالت کنهبه اون ربطي ن  - 

حس ه یکرده. مطمئني فقط  تی جور   نیبهش ربط داشته که ا  لي یخ داستیاز شواهد پ فعال  - 

ه؟یمعمول تیمسئول  

. جوري نگاهم کرد  هیماني   

؟جوري نگاهم مي کني  نیمي خواي بگي؟ چرا ا  چي  - 

. چيیه  - 

 بازم همون جوري نگاهم مي کرد .

. ستیما ن نیب زيیچ  - 
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. نگفتم زي یه چمن ک  - 

بهم شک کنه. سمت خونه ي آراد رفتم و جلوي در بوق  شتر یحرفي نزدم. نمي خواستم ماني ب  گهید  

 زدم. در باز شد و رفتم تو .

. جالب بود  ليیرو پارک کردم. بازم منظره ي اون عمارت برام خ نیماش  

جوري به اطراف نگاه مي کني؟ نیجا برات جالبه ا   نیا  هی: چماني  

هاي خون آشام لمیخونه هاي ف ادی جا من رو  نی. ادهیحس مرموزي بهم دست م هی دونم نمي  - 

. برام جالبه  ليیمي ندازه. خ  

ه بعد کجاش جالبه؟جا مثل خونه ي خون آشام  نیا  االن  - 

! دهیخاصي بهم م جان یه هیچه قدر خاصه؟  نيیواقعا نمي ب  - 

 ماني سرش رو تکون داد .

! اي وونهیتو د  - 

د؟یکرد دایجا رو از کجا پ  ن یماني ا گمیم  - 

. دشیدوباره خر  متشیباالتر از ق ليیجا مال اجدادمونه. البته فروخته بودنش ولي بابا خ نیا  - 

 - آهان.

. میماني سمت پله ها رفت و منم دنبالش رفتم. وارد عمارت شد  

. ادیبرم به بابا بگم ب نیبش  - 

 - باشه.

ه یجوري بود. انگار   ه یجا  ن یا  لینگاه کردم. تمام وساسمت پله ها رفت. منم بازم به اطراف  ماني  

. دچار توهم شده بودم دنید  لمیف  ادی من به خاطر ز ا یخونه بود   نی رازي تو ا  
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. م دخترمسال  - 

هیپله ها به عصاش تک  نییگرفتم و برگشتم به طرف آراد که پا  واریروي د  ميیاز تابلوي قد چشم  

تش یجذاب نیود؛ ولي هنوز جذاب بود؛ حتما مادرم عاشق همکرده ب  رش یزمان پ نکه یبود. با ا  داده  

 شده بود .

 - سالم.

. شده  رهیبه صورتم خ  

چي شده؟ صورتت  - 

. نیخوردم زم ستین زيیچ  - 

نگاهم مي کنه که از دروغي که گفتم خجالت مي کشم. اخمي رو صورتش هست ولي به جوري  

. ارهیروي خودش نم  

قهوه؟ ا ی. چي مي خوري؟ چاي  نیفعال بش میزنیموضوع حرف م نیراجع به ا  بعدا  - 

 - فرقي نمي کنه.

 - ماني گفت مي خواي باهام حرف بزني.

 سمت مبل ها رفتم و نشستم و آراد هم اومد روبه روم نشست.

. زمی بگو عز   - 

تنهامون بذاري؟ شهیم ماني  - 

. دیشما راحت باش اطیتو ح رمیباشه من م  - 

 ماني رفت. به آراد نگاه کردم .

. برام سخته بخوام باورتون کنم ليیخ هنوز  - 
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. مي دونم منم مقصر بودم کهايیب  تا بتوني با خودت کنار شمیمن منتظر م زمینداره عز  اشکال   - 

به بعد تنهات ن یاز ا گه ید  دمیولي بهت قول م دي؛یقدر عذاب کش  نی دنبالت نگشتم و تو ا شتر یب  

 نذارم .

 - مي دونم.

. دشده بو رهیبا حسرت به صورتم خ  

. ! با همون نگاهلوفريین هیشب ليیخ  - 

 لبخندي زدم.

ه؟یتون چ برنامه  - 

. فرانسه  میولي اگه تو راضي باشي با هم برمي گرد مییجا نی فعال تا آخر سال ا  - 

جور ول کني؟ نیخواي اردالن رو هم مي  - 

. ستیمن فقط به خاطر تو برگشتم؛ اردالن برام مهم ن  - 

درم و خودت و ارسالن آورد؟سر ما يیچه بال ستیمهم ن برات  - 

 - ارسالن؟

. مرگش مشکوک بوده گنیم  - 

. مي دونه؛ اصال تعجب نکرده بود  يیزهایچ  هیاز نگاهش معلوم بود    

چي مي خواي؟ ازم  - 

. که کرده رو بده ي یتاوان تمام کارها دیبا  - 

و ستین خوام جون شما رو به خاطر انتقام از اون بخطر بندازم، مخصوصا که االن تنها نمي  - 

. زرنگه ليیولي مي دونم خ که؛ یچه قدر تو کارهاش شر عطا هم هست. هر چند نمي دونم عطا   
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و قدرتش حرف مي زد تشیاز حما شهینمي کنم مردي که مادرم عاشقش بود و ارسالن هم باور  - 

دي؟ یراحتي بگذره! ترس نیبه هم ختهیرو بهم ر شی جوري از کسي که زندگ  نیا  

. م کرد با اخم نگاهي به  

نفوذ ندارم  میمثل قد گهی چه قدر خطرناکن؟ بعدم من د ازش نمي ترسم. تو اصال مي دوني اونا من . - 

. دیاالن فقط تو ماني برام مهم  

ازت حرف مي زد مي تونستم تو موریتو هنوزم نفوذ داري؛ ولي خودت نمي دوني! وقتي ت و - 

ساس ترس کنه اردالن که جاي خودش . عطا وقتي از وجود تو احنمیهاي عطا نگراني رو بب چشم  

. میبنداز رشیگ مین االن مثل قبل قدرت نداره مي تونرو داره. او  

! م؟یبنداز  - 

. نظر من باشه ر یموضوع ز  ن یآره من به شرطي قبولت مي کنم که ا  - 

راحتي بندازمت نیکردم، اون وقت انتظار داري به هم داتیهمه سال پ نیمن بعد ا  گي؟یم چي  - 

! کاري بکنم  نیکه مي دونم تهش ممکنه زنده نموني؟ امکان نداره همچ يیا وسط ماجر   

مي خواستم برم سراغ ي یفراموشم کني. به هر حال خودم تنها  دیتنها شرط منه وگرنه با  نیا  - 

 اردالن.

کار رو بکني؟  نیمي خواي ا  چرا  - 

گ ناه مردبي ارسالن تنها کسي بود که زماني که کسي رو نداشتم دستم رو گرفت. اون  چون . - 

. اون باعث تمامرهینم طیشرا  نیراحتي مادرم توي بدتر  نیاگه تو بودي ممکن بود به هم درضمن  

ن یاتفاقا بوده. اون زندگي همه مون رو خراب کرده و من نمي تونم ازش بگذرم. اون بهتر   نیا  

کنه؟ اگه ود رو ناب هیرو خراب کرد. در ضمن اردالن تا کي قراره زندگي بق میهاي زندگ سال  
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زود مي فهمه من کي ام. اون موقع  ای  ر ی سراغمون؛ چون د ادیمطمئنا اون م میر ی رو نگ جلوش  

رو با فرار نگه  تیخواي چي کار کني؟ بازم فرار کني؟ تا کي مي خواي فرا کني؟ تونستي زندگ مي  

، من رو االن جز ماني چي داري؟ مادرم رو که عاشقش بودي به خاطر فرار از دست دادي داري؟  

کنه. تا کي مي خواي نگران باشي که ماني سالم   دایدست دادي! اردالن بازم مي تونه ما رو پ از  

خودم بترسم که کي قراره   هیعمر از سا  هیبهتره تا   رمی. اگه بمستیزندگي ن ن یخونه؟ ا برگرده  

وقتي از خونه  همه ش نکهیي عمرم رو با آرامش زندگي کنم نه ا هیسراغم. مي خوام بق ادیب ناردال  

! نکنه  بمیبه اطراف نگاه کنم که کسي تعق رونیب رمیم  

اخالقش بودم. اونم نیمثل مادرتي! اونم مثل تو بود؛ اونم نترس بود. منم عاشق هم درست  - 

کرده بود؛ ف یبدنش رو ضع شیضینگه؛ ولي مرخواست فرار کنه و مي خواست واسته و بج نمي  

. اون مي خواست وقتيمیبود ران یتو ا ن یر کنه. به خاطر هملحظه حاضر نبود فرا نیتا آخر ولي  

بهتر شد بره سراغ اردالن ولي کمی ...  

. دیچه نکن دیمن کاري که مادرم مي خواست رو تموم مي کنم؛ چه شما کمکم کن  - 

کني؟مي خواي چي کار   يیتنها تو  - 

 - حداقل سعي خودم رو مي کنم.

رو از دست بدي يیزا یچ  هیتا تهش بري؟ حتي ممکنه  دیماجرا بشي با نی دوني اگه وارد ا مي ! - 

کن من نمي تونم بذارم خودت رو به کشتن بدي! تو برام مهمي مي فهمي؟  درک  

. جوري زندگي کردن بدتره نیا دیآره ولي باور کن  - 

. سراغ اردالن بدون تو رم یجوري مي خواي من خودم م ن یپس اگه تو ا  - 

. . بعدم اردالن شما رو مي شناسه؛ ولي منو هنوز نمي شناسهدیکنکاري ب يیتنها دیشما نمي تون  - 
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بررسي د ینبودم با رانیساله ا لي ی. من خادهیموضوع ز  نی ا سک یفکر کنم. ر  کمیدونم، بذار  نمي  - 

. شهیچي م نمیکنم بب  

 - باشه.

 از جام بلند شدم.

 - کجا؟

. و عسل منتظرم هستن اوشیبرم س دیبا  - 

. ستیولي االن زمانش ن نم؛ یو بب دوست دارم عسل ر ليیخ  - 

. ! خداحافظ شینیروزي بب هی دوارمیام  - 

 سمت در رفتم؛ برگشتم نگاهش کردم .

! مبارک باشه دتونیع  - 

 لبخندي زد.

 - مال تو هم دخترم!

*** 

. طرفم اومد  دنمیبود و با د اطیماني تو ح  

د؟یدیاي رس جهیشد؟ به نت چي  - 

. هر یبگ می تصم دینمي دونم؛ اونه که با  - 

چي ازش خواستي؟ مگه  - 

 - سر پادشاه فرانسه رو.

. ال داد ماني ابروهاش رو با  
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جا  روزی رو که د لتیوسا  ایبگي. ب زيی وقته مرده. نمي خواد چ  ليیکنم لوئي شانزدهم خ فکر  - 

 گذاشتي ببر .

. شهیم رم یممنون پس زنگ بزن به آژانس د  - 

. برو نیبا ماش  - 

. نمي خوام برم  يیالزم داري؛ من جا   شتر ینه خودت ب  - 

التهی. تازه اگه کاري باشه فعال که تعط رمیهست من با اون م گهی د ن یماش هیبرو لوس نشو!   ایب . - 

ه؟یبرنامه ات چ التیتعط براي  

. چيینمي دونم فعال ه  - 

اي؟یبرنامه اي باشه م اگه  - 

. شهیچي م نمینمي دونم بب  - 

. داشتم بهت زنگ مي زنمکاري  تیباشه برو. فقط شماره ام رو بزن تو گوش  - 

. رو گم کردم  میگوش  - 

گوشي نداري؟ االن  - 

 - نه.

. امیخب صبر کن االن م ليیخ  - 

. رونیگوشي اومد ب ه یبعد با  کمی ماني رفت تو خونه و   

. شماره ام رو توش مي زنم؛ اگه کاري داشتي بهمدهیفعال کارت رو راه مي ندازه؛ خطش جد ر یبگ  - 

 زنگ بزن!

. جب نبودمرسي؛ ولي وا  - 
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. هیشتم. براي فرار کردن دست فرمونت عالدا اجیمن به کمکت احت دیچرا واجبه، شا   - 

! بود ومدهیتو که خوشت ن  - 

 - چرا بد نبود؛ بهت نگفتم پررو نشي.

! کارا بلدي کلک ن یپس تو هم از ا   - 

پس! فکر کردي من بي عرضه م فقط خودت بلدي؟ نه  - 

! فکرا بکنم  نی من غلط بکنم از ا  - 

. نشه زبون دراز رتید  گهیبرو د  - 

 - ممنون خداحافظ.

. رون یشدم و از خونه اومدم ب نیسوار ماش  

*** 

. بهم مي اومد ليیخ دیبودم نگاهي کردم؛ با شلوار سف دهی به بلوز صورتي رنگم که خر   

بودم با رژ دهیهم به سرم زدم. خط چشم کلفتي کش دیتل سف هی رو باز گذاشته بودم و  موهام  

که ازشون نفرت دارم  ي یزایبتونم با چ دیرنگ نفرت داشتم؛ ولي با   نی. هرچند که از ا صورتي  

ا ی. عسل و سرونیجوري مي تونم جلوي اردالن بهتر نقش بازي کنم. از اتاق اومدم ب  نیا  ام؛ یب کنار  

رو جشن دیسالي بود که بدون ارسالن ع نیاول ن یگرفته بود؛ ا  کمی بودن. عسل  يیرا یپذ تو  

. نشستم نیس  تن. رفتم کنار هفتمي گرف  

که  يیو لباسا میگفت  کیشد همه به هم تبر  لیو علسم اومدن کنارم نشستن. سال که تحو اوشیس  

. و عسلم کلي ازم تشکر کرد   دیرفت بلوزش رو پوش عیسر  ا یبودم بهشون دادم. س دهیخر   

*** 
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رو دیستي زنگ بزنم و عسبزي پلو با ماهي درست کرده بود. رفتم تو اتاقم که به ه رخانمیمن شب  

. بگم. شماره ي هستي رو گرفتم  کیتبر   

 - بله؟

 - سالم سال نوت مبارک !

. امسال سال خوبي برات باشه  شاالیسالم هلنا سال نو تو هم مبارک! ا  - 

 - ممنون! براي تو هم! گوشي رو بده مامان.

 - باشه.

. زنگ زدم  خوشحال شد که ليیگفتم. مامان خ کی مامان هم سال نو رو تبر به   

: هلنا جان مادر نمي خواي با بابات حرف بزني؟مامان  

ه یکرده بودم. حاال من دوتا پدر داشتم ولي در واقع اصال پدر نداشتم؛ هر کدومشون   سکوت  

. بودن  بهیجوري برام غر  

جاست. بدم بهش مادر؟ نی رو بدم بهش مي دونم دلش برات تنگ شده. همه ش چشمش ا گوشي  - 

 - باشه.

اي نفس هايجوري حرف مي زد. صد  نیبندازم؛ مخصوصا که ا  نیستم روي مامان رو زمتون نمي  

 کسي که پشت خط بود من رو از فکر در آورد .

 - سالم.

 - سالم.

 - سال نوتون مبارک.

 - سال نوي تو هم مبارک باشه .
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. م ینمي دونستم چي بگم هر دو ساکت بود  

. برم صدام مي کنن دیمن با  - 

 - هلنا!

 - بله؟

خوبه؟ مشکلي نداري؟ لتحا  - 

 - من خوبم خداحافظ.

افتاده بود نگرانم ادشیبودم؛ تازه  گانه یطرز حرف زدنش ب ن یه قدر با ارو قطع کردم. چ گوشي  

مي گفت ک یرو تبر  دیهم به زور بهم ع  دینگرانم شده باشه. حتي موقع ع اد ینم ادمی وقت  چی. هبشه . 

به  بيیروي بابا اصال آشنا نبودم. حس غر نی با ا. انگار هیجور  هینگران بودنش برام   حاال  

. مي شد دهیرفتارش داشتم. گوشي توي دستم زنگ خورد نگاهي بهش کردم. اسم ماني روش د  

. کرده بودم   دایبرادر دو روزه عالقه پ  نیلبخندي زدم. چه قدر به ا   

 - بله؟

 - سالم هلنا خانم! حال شما؟ سال نوتون مبارک !

! نوي شما هم مبارک سالم آقاي کاتب! سال  - 

 - خوبي؟

 - آره.

چه طوري؟ چي کار مي کني؟ تو  - 

. جا نشستم  نیجور تنها و بي کس ا  نیهم چي؛ یمن ه  - 

تنها؟ چرا  - 
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. منم تنها موندم رونیبابا رفته ب  - 

رفته؟ کجا  - 

. گه یبه من نم زيیش چ نمي دونم، اون از کارها  - 

کم ی. تو راهرو واستادم. گوشي رو رونیم بجوري با گوشي رفت نیداشت صدام مي کرد. هم عسل  

 از گوشم فاصله دادم .

. دارم با تلفن حرف مي زنم ام؛ یعسل االن م  - 

ه؟ی عسل خانم چه جور ن ی: اماني  

 - منظور؟

ه؟یچه جور بابا چه قدر خشني تو! من حق ندارم بدونم دختر عموم چيیه  - 

. جا نی ا ایب شینیدوست داري بب ليیخ  - 

. خودت که مي دوني ستین طشیرااالن ش گهینه د  - 

. ه یچ طی دوست داشتم تو هم کنارم بودي؛ ولي خودت مي دوني شرا ليیماني خ  - 

 - مي دونم خودت رو ناراحت نکن.

باالخره چه فکري کردي؟ التیماني براي تعط گمیم  - 

شمال؟ میچند روز با هم بر  ايیم  - 

دو نفري؟ شمال؟  - 

. م یبابا رو هم ببر  دیآره شا  - 

. شهیچي م نمی ي دونم بذار ببنم  - 

مزاحمت نشد؟ گهی د اروی اون  هلنا  - 
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 - نه نگران نباش ماني!

. رونیکنم باهاش برم ب  دایرو پ کيی مي تونم  نمیخب من برم بب  - 

 - ماني!

بابا مگه من دل ندارم؟ هیچ  - 

 - اگه کار اشتباهي ازت سر بزنه خودم کله ات رو مي کنم!

. نشو! من غلط بکنم کار اشتباهي بکنم شوخي کردمواي هلنا، جون من خطرناک    - 

. دیماني هم مي خند دم؛ یخند  

. وقته صدام کرده ليیماني من برم عسل خ  - 

! ال مواظب خودت باشباشه فع  - 

 - تو هم مواظب خودت باش!

. رفتم  يیرا یگوشي رو قطع کردم و سمت پذ  

نم یکردم. قلبم داشت از قفسه س . شوکه شده بودم. بهش نگاهدیدستم رو از پشت کش کي یدفعه   هی  

. قرمز شده بود  تیمي زد. چشم هاش از فرط عصبان رونیب  

! هیپس اسمش مان  - 

جوري مچم رو فشار   نیجا چي کار مي کرد؟ هلش دادم؛ ولي هم نی ا  نیهام گرد شده بود. ا  چشم  

 مي داد.

 - ولم کن رواني!

 - بهت گفتم تمومش کن!

. گه یچي م دمینمي فهم  
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! وونهی تو ربطي نداره ؛ دست از سرم بردار دبه  میزندگ  - 

! نداشت؛ ولي االن داره. تو االن جز اموال مني شیتا چند وقت پ دیاتفاقا داره! شا   - 

 پوزخندي زدم .

عوض نشدي! من آدمم لعنتي، مي فهمي؟ هنوزم  - 

. ش  نهی. محکم خوردم به س*دیمچم رو سمت خودش کش  

. دیمي لرز تیفکش از عصبانحاال هر دو تا بازوم رو گرفته بود.   

بگي؟ کیرو تبر  دیخواي به شوهرت ع نمي  - 

 چشم هام گردتر شد.

. دوباره ازدواج کرده باشم ادینم ادم یمرده؛   شیشوهرم؟ شوهر من چند وقت پ  - 

. اد یم ادتیفکر کني   کمی اگه   - 

 با حرص نگاهش کردم .

 - برو کنار مي خوام برم!

زم؟یاومد عز ادتی  - 

يیها  رفتارهات بهم مي خوره. فکر کردي منم مثل اون عوضي ن ی ! حالم از امز ی من نگو عز  به  - 

دي؟ی! فهمزارمی من ازت ب شم؟یگفتن هات خر م زمیدور رو برتن با عز که  

 صورتش به آني قرمز شد .

. تحفه هستي که برام ناز مي کني؟ من صدتا بهتر از تو رو آدم حساب نمي کنم ليیفکر کردي خ  - 

 پوزخندي زدم .

گه؟یدنبال او صدتا د ريی تو چرا دست از سرم برنمي داري؟ چرا نم ستمین زيیچ  اگه  - 
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هستي و من هر چي رو که دارم حتي اگه کهنه هم که باشه به کسي مییگفتم تو جز دارا بهت  - 

. دمش ینم  

. کلي آدم تو خونه ات باشن دیچه جالب! پس االن با   - 

. ها، نه آشغاالم ي یمن گفتم دارا  - 

! ستمیکنم جز آشغاالت ن االن افتخار  دیپس با  - 

! شهینم بشیافتخار نص نی هر کسي ا م؟ی معلومه. مي دوني که من ک - 

هرکي که هستي براي خودت هستي! هر فکري هم که مي کني براي خودت مي کني؛ براي  نیبب  - 

خوام  ارزشي نداري! حاال هم اگه حرف هات تموم شد برو کنار مي خوام برم. نمي ن یکوچک تر  من  

فراموشي گرفته  نکه ینشي؛ مگه ا  کی نزد گه یتو خراب بشه. درضمن قرار بود بهم د  دنیبا د شبم  

 باشي!

 حالت چشم هاش عوض شد. بازوهام رو ول کرد. دوباره سمت اتاق رفتم.

هر کي که هست اگه مي خواي زنده بمونه ازش فاصله اروی نی گوش هات رو باز کن! ا خوب  - 

! ر یبگ  

 برگشتم سمتش.

ممکنه من دي؟یبا من طرفي، فهم اري یسرش ب ي یرو باز کن! اگه بخواي بالخوب گوشات  تو  - 

ک یتو اون قدر نامرد نباشم که از پشت به کسي خنجر بزنم؛ ولي مطمئن باش اگه به ماني نزد مثل  

. ه یک ديی! حتما تا االن فهمستی. هر چند اونم کم کسي ننمیبشي ساکت نمي ش  

نفس نفس وار،یحرکت خودش رو بهم رسوند و من رو چسبوند به د  هی ا هاش گرد شد و ب چشم  

 مي زد.
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مي کني؟ دیبه خاطر اون عوضي من رو تهد حاال  - 

. شدم رهیبهش خ  

. بشه حسابش رو مي رسم ک یآره چون برام مهمه! از تو گنده ترم به ماني نزد  - 

کار مي کنه؟ تو روت نگاه ه با من بودي چيمي خواي چه غلطي بکني؟ فکر کردي اگه بفهم مثال  - 

 نمي کنه.

کجا مطمئني نمي دونه؟ از  - 

 مردمک چشم هاش گشاد شد. دندون هاش رو روي هم فشار مي داد .

. اخطار آخرمه؛ اگه مي خواي سالم بمونه ازش دور بمون  نیا  - 

وسم؛ پسبشي ساکت نمي مونم. مي دوني که من جاس  کیحرفم رو زدم؛ اگه بهش نزد منم  - 

! ري مي تونم بکنم هرکا  

! اون شب مي کشتمت دیبا  - 

من و تو هر چي نیمسخره بازي رو تموم کن! ب ن یکار رو نکردي؟ برو عطا، ا  نیکردي ا  فکر  - 

رو هم که اون   يیاون شب تموم شد. خودت هم گفتي که همه چي رو فراموش مي کني. حرفا بود  

آدم مس*ت براي  ه یه از حرف هاي ک ستمیمن زني ن زدي مي دونم براي بازي دادن من بود؛  شب  

نداره. من خودم انتخاب کردم. هر چند تو گولم  تیاهم گهیکنم! اون اتفاق برام د ابافيیرو  خودم  

ولي بازم انتخاب خودم بود. برو فراموش کن من اصال وجود دارم! دست از سر من و  زدي؛   

چي مي خواي؟   گهی هم خودت بودي. دبردار! اون شب بازي تموم شد؛ برنده اش  میزندگ  

دي؟یکه من بگم! فهم شهیوقتي تموم م بازي  - 

زن ارسالن شدم قبل از عقد بهم گفت که مثل دخترش مي مونم و کاري بهم نداره. تو هم وقتي  - 
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ارسالن تو وجودت هست، مثل اون مرد باش و دست از سرم بردار و تیذره از ترب کی  اگه  

. به ثروت ارسالنم چشم ندارم؛ چون حق منرمیجا م  نیاز ا   گهیبمون. من چند روز د  سرقولت  

ر؛یفاصله بگ  شهی. تو هم فراموش کن من وجود داشتم. از من و هر چي که بهم مربوط مستین  

ازم ساخته ست  يیکه برام با ارزشن چه کارا  زاي یخودت مي دوني من براي حفظ چ چون ! 

 مي دوني که حتي از خودمم حاضرم به خاطرشون بگذرم !

. شده بود رهی با بهت بهم خعطا   

ري؟یخواي به خاطر اون عوضي بم مي  - 

. کار رو مي کنم ن یآره اگه الزم باشه ا  - 

. ! چون اگه الزم باشه تو رو هم مي کشممیپس بچرخ تا بچرخ  - 

هاي که یفاصله گرفت و لگدي به گلدون کنار راهرو زد و با سرعت از اون جا رفت. به ت ازم  

. شدم رهیگلدون خ  

! سرم آوردي ي یچه بال ديیمي فهمکاش   

اتاقم رفتم و روي تخت نشستم. دست هام رو تو موهام فرو کردم. تپش قلبم باال رفته بود سمت . 

. چرا فکر مي کردم همه چي تموم شده؟ چرا وقتي اون جوري با دی در برابرش قلبم مي لرز  هنوز  

بهش زدم ناراحتم؟ چرا اونکه  يیحسرت بهم نگاه مي کرد حالم بد شد؟ چرا از حرف ها  حالت  

خوشحال نبودم؟  شیبا اون همه نامردي که در حقم کرده بود بازم از ناراحت  لعنتي  

*** 

گذشته. با ماني حرف زدم؛ ولي از آراد هنوز خبري نشده. عطا رو هم از اون دیروز از ع ده  

ندارم برمحوصله   گهی. ماني بهم گفتم باهاش برم شمال؛ ولي از اون شب ددمیند گه ید شب . 
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. عطا کله اش خرابه، ممکنه بره سراغش. نمي خوام فعال کاري فتهیخوام براي ماني اتفاقي ب نمي  

. آروم آروم برم جلو  دی*ک بشه. باير تح  شتر یکنم که ب  

اونم تو کارخونه. نمي خوام از آراد حرفي بزنم. مي خوام   دم،یرفتم ماني رو د واشکي ی باري  چند  

الت ینمي خوام تحت فشار بذارمش. بعد تعط ره،یبگ میخودش تصم دیبهم خبر بده. با خودش  

لم مي کنن! واقعا که آدم بازم قبو بتیهمه غ نی خوام برگردم سرکارم. نمي دونم با ا مي  

. خته یبه هم ر  می. همه چمیبي مالحظه اي هستم! عطا گند زده به زندگ  

. امیم رونیاز فکر ب میبا صداي گوش  

 - بله؟

 -سالم دخترم.

. کوت مي کنم س  

رو مي شنوي؟ صدام  - 

 - بله.

باهات حرف بزنم. شماره ات رو از ماني گرفتم. امروز وقت داري؟ دیبا  - 

 - آره.

. دنبالت ادیماني ساعت پنج ب مگیم  - 

. ام ینه خودم م  - 

 - باشه منتظرم.

آدم  نی رو گرفته. هنوز به لفظ دخترم از زبون ا مشیرو قطع مي کنم. پس بالخره تصم گوشي  

. ام  گانهیب  
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. . به اطراف نگاه مي کنمرونیب ام یساعت چهار شده. لباسم رو مي پوشم و از خونه م  

. دمی. به راهم ادامه م ستیکسي ن  

کرد بتونم راحت تر فرار  بمیبا مترو برم که اگه کسي تعق دمیم حیدنبالمه. ترج کيیمي کنم   حس  

. سمتستینظرم کسي مشکوک نرو عوض مي کنم. به  ر ی. چند بار مسشمی. سوار مترو مکنم  

. رم یخونه ي آراد م  

*** 

. رم یو داخل م شهیدر عمارت رو مي زنم. در باز م  

. و سالمي مي کنه ندازهیبان نگاهي بهم منگه  

. شم یم يیرا ی. وارد پذرمیاز پله ها باال م  

ته دمینشسته. به طرفش مي رم. حس مي کنم ناراحته. برعکس روز اول که د يی رای تو پذ آراد  

. مي کنه. آروم سالم مي کنم دادیداره و غمي تو صورتش ب شيیر  

قهوه؟ ا ی. چي مي خوري؟ چاي زمیعز نیبش ایب سالم  - 

 - فرقي نمي کنه.

. ارنیدوتا قهوه برامون ب دهیدستور م  

 به اطراف نگاه مي کنم و دنبال ماني مي گردم .

ست؟ین ماني  - 

که مي خوام بهت بزنم مهمه ي یدارم. حرف هاگفتم ما رو چند ساعت تنها بذاره. باهات حرف  نه  - 

ولي چون تو مي خواي چاره اي ندارم و مجبورم ست؛ین لمیکاري که مي خوام انجام بدم باب م و  

 قبول کنم .
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. شهیزني با دو تا قهوه وارد سالن م  

. رونیآراد: بگو کسي مزاحم نشه؛ خودتم برو ب  

 - چشم آقا .

. شه یخارج م  يیرا یزنه از پذ  

مي کنم باهام برگردي؛ ولي با  تیبا خودم گفتم بالخره راض رانیلي که اومدم ااو روز  - 

که زدي مجبورم فعال بمونم. اون موقع که به هوش اومدم همه چي برام گنگ بود  يیها  حرف . 

. و از دست دادن شما عادت کنم تیوضع نی که به ا دیطول کش اديیزمان ز  

. نگاه مي کرد  شیداشت به پاي مصنوع  

د که نجاتمپاي نداشتم از، از دست دادن شما برام قابل تحمل تر بود. احد کسي بو  رفتنیپذ هشیهم  - 

. دوست نبود، مثل برادرم بود  هی داد. احد   

بهمون حمله کرد و  سیاز معامله ها جز شرکامون بود. وقتي پل کيی با مادرت تو  ي یاز آشنا قبل  

دوستم. وقتي با مادرت نیاز اون موقع شد بهتر خورد همه فرار کردن و من نجاتش دادم.   ر یت اون  

. احد همه کار برام کردمیکن دایشدن پ  میبراي قا  ي یجا هی شدم، اون بود که کمکم کرد بتونم  آشنا . 

تصادف گرفته تا فرستادنمون به فرانسه و کمک بهم تا اون جا سرپا بشم. چند وقت گذشت تا از  

. ا شرکت و زدم کم کم شروع به کار کردم و اون ج  امیکنار ب کم یتونستم با خودم   

عذابم مي داد. فقط بودن شهیو جاي خالي اون هم لوفر یخوب بود؛ ولي نبودن تو و ن وضعمون  

اي براي انتقام  زهی انگ گهیرفت د لویحتي اردالن برام مهم نبود. وقتي ن  گهیمي داد. د  دیبهم ام ماني  

از اردالن گذشتم نیبه خاطر هم فته؛ یخطر ب  تازه نمي خواستم به خاطر خودم ماني تو .نداشتم . 

امیدلم مي خواست ب لي یسال ها خ نیاحد بهم خبر داد ارسالن مرده. تو ا  نکه یها گذشت تا ا  سال  
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ولي نمي خواستم براي اونم دردسر درست کنم. با خودم گفتم حاال که همه فکر مي کنن من  نمش؛ یبب  

خبر مرگ ارسالن برگشتم. مي خواستم براي  دنیشن براي برگشت ندارم؛ ولي بعد از  ليیدل دممر   

از حدت به شیکي هستي؛ شباهت ب دمینفهم دم ید تی. وقتي تو رو تو جمعنمشیبار بب نی آخر   

بهم خبر داد تو  نکه یکنه. تا ا  قیاز احد خواستم برام تحق ن یکرده بود؛ به خاطر هم رم یغافلگ لوفر ین  

کردم بهش قول دادم خالف رو بذارم کنار تا االنم  کي هستي. روزي که با مادرت ازدواج  واقعا  

. احد سلطان بود ستم؛ یکار خالفي نکردم. راستش من سلطان ن  

 آراد سکوت کرده بود .

 - بود؟

تاسفانه. احد همه جا نفوذ داشت؛ ولي مگهی دونفر د کي یجز من و    هینمي دونه سلطان ک کسي  - 

. د بو ضیوقت بود که مر ليیفوت کرد. خ شیهفته ي پ  

. دوستش رو از دست داده بود نی ناراحت بود؛ بهتر  ن ینگاهي به آراد کردم، پس به خاطر هم  

رابط داشت که کارش رو مي کرد. من  هی. احد فقط  هینمي دونه احد مرده و سلطان واقعي ک کسي  - 

میروقت ندا اد یولي ز  م؛ یبنداز ریاردالن رو گ میه تا ما بتوننگ زيیاون خواستم فعال به کسي چ از  

 چون بالاخره همه مي فهمن سلطان مرده .

م؟یچي کار کن دیبا پس  - 

ي خوبي  ونهیوقت با اردالن معامله نمي کرد. به خاطر کاري که با من کرده بود باهاش م چیه احد  - 

شتر یدلش مي خواست با سلطان کار کنه. کار با سلطان باعث مي شد ب ليی ولي اردالن خ نداشت؛   

هکه سلطان مي خواد باهاش معامل میبه اردالن بگ قي یطر  ه یاز  دید مرده ما باکنه. حاال که اح رشد  

. وسط بازي  مشیاریب میجوري مي تون نی کنه؛ ا  
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. چون شما رو مي شناسه  دیشما هم که نمي تون ه؟یسلطان ک م یولي چه جوري؟ بگ  - 

ط هاشاز راب شهیوقت خودش شخصا وارد معامله با کسي نمي شد. هم چیکه سلطان ه گفتم  - 

مثال مي خواد با اردالن که  میرو به عنوان پسرش جا بزن کي ی می مي کرد؛ االن مي تون استفاده  

 معامله کنه .

 - کي؟

. بدونه زي ی. فقط نمي خوام ماني چمیآدم مطمئن بگرد هیدنبال  دینمي دونم با  - 

 - آره موافقم.

چي رو بدونم؟  دی: من نباماني  

. به ماني نگاه کرد  تی. آراد با عصبانمیدي بود نگاه کردهر دو به ماني که کنار در ورو  

تو؟ ادینگفتم کسي ن مگه  - 

. تو امیب دینمي دونستم منم جز نگهبان ها هستم که نبا  - 

 - ماني!

کاري آدم  چیمن رو تو ه شهیبابا! تا کي مي خواي مثل بچه ها باهام رفتار کني؟ هم گهید بسه  - 

د یهاي خاص با تیآدم بي عرضه م که نمي دونم تو موقع هیمن  دهینکردي؛ حتي هلنا هم فهم حساب  

 چي کار کنم .

 - ماني! من اگه هر کاري کردم به خاطر خودت بود پسر!

من تی باهام رفتار کردي؟ تو، توي تمام زندگ عيیرطبی آدم غ  هیمثل  میخاطر خودم تمام زندگ به  - 

که همه ش ستمیساله ن ?پسر  ه یسالمه  ??. بابا من فتهیوقت اتفاقي برام ن هیکنترل کردي که   رو  

. منم هستم دی انجام بد دیبت کني! اگه کاري مي خوا مي خواي ازم مراق  
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نمي تونم تو رو هم ه؛یکه هلنا داره من رو مجبورم مي کنه کاف نیهم شهینم ...  - 

هر کاريتو  دی! من بارمیبگ میتصم م یبار بذار خودم براي زندگ نیخواهش مي کنم براي اول  بابا،  - 

. باشم  دیبکن دیکه مي خوا  

می مگه مي خوا وونهی! آخه پسره ي د دیام مي کن  وونهیبا کارهاتون د دی! داردیدوتا احمق شما  - 

! خطرناکه  ليیموضوع خ ن یمنم باشم؟ ا گيیکه م میخاله بازي کن  

. منم کمک کنم دیبذار ست؛ یبابا من مي تونم. حداقل هلنا تنها ن  - 

. تو موهاش بردآراد کالفه دستي   

 - نمي دونم! نمي دونم!

. اد یاز جاش بلند شد و قدم مي زد؛ انگار مي خواست با خودش کنار ب  

. م یمن و ماني هم منتظر بود  

 ماني چپ چپ بهم نگاه مي کرد .

! دیباشه قبول مي کنم چون چاره اي ندارم. شما دوتا جفتتون کله خر   - 

. ش کرد ماني سمت آراد رفت و بغل  

! دیکه بهم اعتماد کرد ممنون بابا  - 

مشت قاچاقچي موادمخدر هیي زبون نفهم! انگار مي خواد چي کار کنه خوشحاله. اون ها  پسره  - 

! فتهیممکنه اتفاق بدي براتون ب شي؟یهستن؛ مي فهمي داري وارد چه بازي م  

 - مي دونم بابا؛ من بلدم از خودم و هلنا مراقبت کنم.

! نه ا ی شمیم مون یار رو مي کنم پشک  نی دارم ا نکه یا نمي دونم از  - 

. شيینم مونیبابا پش  - 
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 ماني اومد کنارم نشست .

! مي خواستي من رو دور بزني آره؟رسمیتو رو بعدا م حساب  - 

 - ماني باور کن...

! ستمیبسه مي دونم تو از من بهتري؛ ولي منم اون قدر که تو فکر مي کني بي دست و پا ن  - 

. ستیکاري کنم که بهت مربوط ن  ر ی ط نمي خواستم تو رو درگفکري نکردم؛ فق نیمن همچن  - 

دي؟ی! فهمشهیکه به تو مربوطه به منم مربوط م هرچي  - 

. ي جدي ماني زدم  افهیلبخندي به ق  

 - بله قربان!

 - قربان و کوفت!

داد. ماني هم با دقت  حیم گرفته بود. آراد براي ماني حرف هاي که به من زده بود رو توض خنده  

. مي داد  گوش  

کالس بذارم. نگو همه ش جعلي کمی ! من فکر کردم واقعا پسر سلطانم؛ مثال مي خواستم عجب  - 

. زي کنم بود؛ ولي اشکال نداره حداقل مي تونم چند وقت نقش پسرش رو با  

که بهمون میکن  دایپ اریرو به عنوان دست کي ی  دی. بامیهمه کارها رو بکن میدو نفري نمي تون ما  - 

دفعه خود پسر سلطان مي خواد معامله کنه؛ چون پسر سلطان که تنها معامله  هیچرا   نکنن که  شک  

. واسطه باشه. کسي که مثالً رابط سلطان بوده ه ی دینمي کنه با  

: مثال کي؟ماني  

. که بشه بهش اعتماد کرد   کيیبابا:   

. کنم دایرو پ کيیمن مي تونم   - 
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: کي؟ماني  

کنه؛   رشیبشم تا بتونه دستگ کیبود که به اردالن نزدسرهنگ سازگار قبال ازم خواسته  دوست  - 

. می ریاز اون کمک بگ میمي تون  

اونا همه جا نفوذ شه؟یعطا بفهمن چي م ایها کار کني؟ مي دوني اگه اردالن   سیخواي با پل مي  - 

 دارن.

. حداقلسیچه بدون پل  سیفرقي مي کنه؟ اردالن اگه بفهمه کارمون ساخته ست؛ چه با پل چه  - 

. م یرابط داشته باش ه یو هم  میاز کمک اون ها هم استفاده کن میجوري مي تون نیا  

! خطرناکه  ليی خ نیولي ا  - 

. ستیمي دونم؛ ولي چاره اي ن  - 

. شرط دارم  هیکار   نی آراد: مي دونم نمي تونم منصرفتون کنم؛ پس چاره اي ندارم. ولي براي ا  

 نگاهي به آراد کردم .

ايیماجرا با من و ماني م نیبشه؛ ولي تو بعد تموم شدن ا ر یتگمي کنم که اردالن دس  کمکت  - 

. اره از دستت بدمفرانسه. نمي خوام دوب  

 ساکت بودم. هر دو بهم نگاه مي کردن و منتظر جوابم بودن.

 - باشه قبوله.

زود دی کارها رو درست کنه. فقط با گم ی. به رابطمون ممیماه وقت دار هی  تیباشه فقط نها ادتی  - 

از وجود من باخبر بشه،  دیبکنه. کسي نبا  دیچي کار با دیبد حیو براش توض دیکن  دایآدم رو پ اون  

هم کسي رو  سی. مي دونم عطا ممکنه تو اداره ي پلزهی به هم مي ر زیوگرنه همه چ س؛یپل حتي  

روکار  نی ماه بهمون وقت داده؛ تازه ا هی . رابط احد فقط دیمراقب کاراتون باش دیباشه. با  داشته  
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کاري گفتم برام انجام بدهخاطر احد داره مي کنه چون احد قبل از مرگش ازش خواسته من هر  به . 

. قراره وسط باشه وگرنه همون رو هم کمک نمي کرد  سیتازه نمي دونه پاي پل  

. مي کنم دایباشه من تا فردا اون آدم رو پ   - 

سرهنگ اعتماد داري؟ ن یتو به ا هلنا  - 

. سمش وقته مي شنا ليیآره خ  - 

 - به هرحال حواست جمع باشه !

 - باشه.

 از جام بلند شدم.

 ماني: کجا؟ شام بمون.

. به سرهنگ زنگ بزنم دیبرم کلي کار دارم. با دیبا  - 

 آراد: مواظب خودت باش .

 - شما هم.

. کار داشتم. شماره ي عمو رضا رو گرفتم  لي ی. خرونیآراد لبخندي زد. از خونه اومدم ب  

 - بله؟

. هلنامسالم عمو   - 

. ديیما کردي؟ تو که جواب تلفن هام رو هم نم از اديی به به! هلنا خانم! چه عجب   - 

. مي نداخت که بهشون کمک نکرده بودم  کهیبود. داشت بهم ت هیصداش پر از کنا   

. هیموضوع مهم نمتونیبب دیبا  - 

افتاده؟ اتفاقي  - 
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. میحضوري حرف بزن دیبا  - 

. اداره ایب  - 

. شهینه اون جا نم  - 

. اون جا  ایب دمیآدرس م  هیباشه دخترم. بهت   - 

. کرد  ر ییش به دخترم تغ  ه یچه زود صداي پر از کنا  

 - باشه.

 سمتي آدرسي که داده بود رفتم.

وسط شهر بود. فکر کنم بودجه ادراه شون کم بود؛ همه ش مي رفتن سراغ  ميیخونه ي قد ه ی بازم  

 خونه هاي داغون. سمت در رفتم و زنگ رو زدم .

. بعد در باز شد و رفتم تو  کمی  

! خانم سازگار! پارسال دوست امسال آشنا به به   - 

احمق چه   نی نرفته بود بخاطر ا ادمیجاست. هنوز  ن یا  نمیبود. نمي دونستم ا اطیتو ح نيیام سرگرد   

. سرم اومده بود يیبال  

. میبا هم دوستي داشته باش ادینم ادم ی سالم سرگرد؛   - 

ي یبا خوشرو دنمیبدون توجه بهش رفتم داخل خونه. عمو رضا با د تو هم گره خورد. شیابروها  

 اومد جلو.

 - سالم دخترم.

 - سالم سرهنگ .

. نیبش ایقدر رسمي باشي. ب نی ا ستیالزم ن  - 



 

 
 

701 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

جور خوب باشه نی از راحتي هاي حال نشستم. فکر نمي کردم برخوردش باهام ا کيی سمت  رفتم . 

کمکي بهشون  چیاب نداده بودم و گفتم بودم نمي تونم هاون جوري تلفن هاش رو جو نکهیاز ا بعد  

. خوب بود لي یبکنم رفتارش باهام خ  

از راحتي ها  کي ی و سالمي کرد منم جوابش رو دادم. اومد روي رونیاز اتاق کناري اومد ب علي  

. هم اومد تو. هنوز اخم داشت  نيینشست. سرگرد ام  

. میندار ي یرای ي پذ له یجا وس  نیدخترم ا  دیببخش  - 

. . مي خوام راجع به موضوع مهمي باهاتون صحبت کنمومدمیاشکال نداره، من براي مهموني ن  - 

. میبگو مي شنو  - 

 - مي خوام فقط با خودتون حرف بزنم.

. زد پوزخندي  نيیام  

. مخفي کني نایکه بخواي از علي و س ستین زيی دخترم چ  - 

کي ی  دیدش شخصا انجام بده، باکار رو که نمي خواست خو ن یکردم، راست مي گفت ا نگاهشون  

کردن. فقط از نسبتم با آراد و ماني حرف نزدم و فقط  ف ی مي کرد؛ پس شروع کردم به تعر  دایپ رو  

نمي خواد  شونی کیزخم خوردن مي خوان کمکم کنن که  که از اردالن يی که دونفر از کسا گفتم  

. مي کنه  ف ی معلوم باشه و فقط کارا رو رد تشیهو  

. د عمورضا تو فکر رفت حرفم که تموم ش  

. اونهیانداختن اردالن شاه  ر یباالست؛ ولي به نظرم تنها راه براي گ سکش یر  ليیکار خ  نیا  - 

. شه یکار م نی به خاطر طمعش حتما وارد ا  

د؟یر یکار در نظر مي گ ن یکي رو براي ا شما  - 
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هستن؟ کار رو دست هر کسي سپرد. حاال اون دوتا آدم مطمئن  نیا  شهیفکر کنم. نم دیبا  - 

. بهشون اعتماد دارم شتر یاز چشم هام هم ب  - 

. میموضوع باش ن یآدم براي ا ه یدنبال  دیخوبه پس با  - 

. دمی: من انجامش منيیام  

 نگاهي بهش کردم .

. ستیعمو رضا: خوبه، بد ن  

بود به خاطر  کی تو رو عطا رو خوب نمي شناسه. اون دفعه نزد د؟یبا کي طرف دیفکر کرد شما  - 

. فکر کردي براي چي گفتم نمي تونم بهتون کمک کنم؟ عطا همه رمیسخره ت من بمو فکر م تو  

. بود دهیچي رو فهم  

! نمي دونست  زيیعمو رضا: چه جوري؟ کسي چ  

دبي؟  شیفرستاد تیمامور  ن یآقا رو مي شناسه، چرا تو ا  نی عطا ا دیکه مي دونست شما  - 

ده؟ ی : ولي چه جوري فهمعمورضا  

. دهیقبال درو  ن ینمي دونم، حتما ا  - 

. : حرف مفت نزن! عطا من رو نمي شناسه نيیام  

دیه نگفتي عطا با برادرت دوست بوده؛ پس چرا نبارو بهش گفتم. مگ لتیمن اسم و فام البد  - 

. دهیبشناستت؟ حتما تو رو با برادرت د  

 - من برادر ندارم.

 با چشم هاي گرد شده نگاهشون کردم .

د؟یدروغ گفت بهم  - 
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. که تو قبول کني کمکمون کني می ما مي خواستدخترم  دیببخش  - 

 از جام بلند شدم.

! اعتماد کنه  دیکه آدم نمي دونه به کي با  . واقعادیستیشما قابل اعتماد ن  - 

 سمت در خروجي رفتم .

 - صبر کن دخترم، تو تنها نمي توني کاري بکني.

کجا معلوم بازم دروغ بهممشت دروغگو کار کنم! از  ه یکه با  نه یبهتر از ا رمیباشم و بم تنها  - 

د؟ ینگ  

کاري   چیتو جاسوسي، چرا ه دیبعدم اگه عطا فهم ت؟یری: االن فکر کردي شدي ناجي بشنيیام  

که جاسوس ها رو مي کشن؟ ستین نینکرد؟ مگه قانون گروهشون ا  باهات  

. موضوع دادم  ن یبا حرص نگاهش کردم؛ اون چه مي دونست من چه تاواني براي ا  

ي؟ینون هاشون رو مي دوني؟ نکنه تو هم جاسوس اون هااز کجا قا تو  - 

 با حرص اومد سمتم.

 عمو رضا: سرگرد آروم باش !

. سرجاش واستاد و دست هاش رو مشت کرد  نيیام  

بهت دروغ مي گفتم؛ ولي تو تنها کاري نمي توني بکني دیو نبا م یدخترم، مي دونم اشتباه کرد نیبب . - 

. شهدروغي نبا چیه گهی د دمیقول م  

رو شناخته بود! فکرم  نيیبودم بهشون اعتماد کنم، چاره اي نداشتم؛ پس عطا از کجا ام مجبور  

 مشغول شده بود.

چي کار مي کني؟ خب  - 
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چي؟  دیدونم اگه بازم دروغ بگ نمي  - 

 - من قول دادم.

. شه چاره اي ندارمبا  - 

. دم نگاه کر  نيیدوباره سمت راحتي رفتم و چپ چپ به صورت سرخ شده ي ام  

د؟یکي رو انتخاب کن دیخوا  مي  - 

چه طوره؟ علي  - 

. د یعلي رنگش پر   

 - من؟

 پوزخندي زدم .

مشت قاچاقچي بگه ه ی شیپ ادیبعد مي خواد ب ده،یرنگش پر  دهیهنوز عطا و اردالن رو ند نیا  - 

نظر منه ؟  ریهمه کاره ي سلطان هستم و تمام معامالت مواد زمن  سالم  

دم؟ ی: کي گفته من ترسعلي  

 لبخندي زدم.

! ديی. خودت رو لو دادي، پس ترسدهیگفتم رنگت پر دي،یمن نگفتم ترس  - 

 علي با حرص بهم نگاه کرد .

 - من...

که قابل اعتماد باشه رو  کي یو   میعجله کن دیبا ست؛یحرف ها ن ن یاالن وقت ا گه،ی: بسه د سرهنگ   

. میکن دایپ  

 همه تو فکر رفته بودن .
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. رم یم م: سرهنگ من که گفتم خودنيیام  

ن ی و به خاطر لجبازي باهاش نمي خوام تو ا گم یباور نکرده بود من دارم راست م نکه یمثل ا نيیام  

. باشه تیمامور  

! حافظه ي کوتاه مدت داري نکه یبهت گفتم عطا مي شناستت باهوش! تو مثل ا  - 

 - حتما تو بهش حرفي زدي وگرنه االن زنده نبودي.

 عجب احمقي بود .

وقت داري تو هیاالن زنده ام. تو مواظب باش   نیبه خاطر هم ه؟یادم، حرفاصال من لوت د آره  - 

! ه خوب مي دوني نکشنت! قانون هاشون رو ک ريیراه م ابونیخ  

 - دختره ي ...

! سرگرد رزاق چه طوره؟دی! مثل بچه ها به هم مي پردی: اي بابا تمومش کنعمورضا  

. پوزخندي زد  نيیام  

... : ولي قربان اون نيیام   

بهتر و حرفه اي تر میمدت زمان کم نمي تون نی. تو ا ادیبهش خبر بدم ب دی: همون خوبه، بارضاعمو  

. که عطا نشناستش میکن دایاز اون پ  

. سمت اتاق رفت  شیعمو رضا از جاش بلند شد و با گوش  

خطرناکي رو مي کني؟ نی : هلنا چرا داري کار به ا علي  

. هیشخص  - 

. پوزخندي زد  نيیام  

اش کاري کني نه؟ وگرنه تو دبي که هیاب طه تون شکراب شده که مي خواي علبا عطا ر حتما  - 
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! دیبود  کیتو ج کیخوب ج  

. د شدم روبه روش واستادم از جام بلن  

! هنوز عقلم مثل تو اونقدر کم نشده که به خاطر شکراب شدن بقول تو رابانیآقاي پوزخند هي  - 

قشنگه که همه ش اون لي یات خ  افهیر مي کني ق ام با عطا بخوام خودم رو تو خطر بندازم! فک طه  

! بت رو نرسه پوزخند مسخره رو صورتته؟ بهتره تو به فکر خودت باشي که عطا حسا  

. شد رهیبا صورت قرمزش بهم خ نيیام  

به کفشته. چرا مي خواي خودت رو به خطر بندازي؟ گيیر  هی بهت اعتماد ندارم، تو  من  - 

! بعدم به تو ربطي نداره. تو چه کاره اي؟ من با سرهنگ طرفمجالب منم به تو اعتماد ندارم چه  - 

 نه تو.

. . اونم سرجاش نشسترونیون موقع از اتاق اومد بسمتم عمورضا هم ادیتا بلند شد ب نيیام  

. شلوغ نبود ادی . خدا رو شکر سرش زمیبد حیجا براش توض ن یا  ادیرزاق قبول کرد. فردا م  - 

. ادیبدخترم تو هم به رابطتت بگو    

 - باشه.

*** 

. نظر داشتن کالفه شده بود  ر ی از حرکاتش رو ز  هیکه هر ثان  يیماني از نگاه هاي آدم ها  

د؟یجوري نگاه مي کن ن یبه چي ا دیبگ شهیم  - 

و خودش رو مثال خواهر علي معرفي کرده بود از  دمیو اون زني که روز اول د  نيیو ام علي  

 ماني چشم گرفتن و به من نگاه کردن.

د؟یبه چي زل زد  دیبگ هشیم  - 
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 دختره از جاش بلند شد و رفت سمت آشپزخونه .

. سرهنگ کجاست  نمین برم ببعلي: م  

ه؟ یمشکلتون با اردالن شاهي چ دیبگ شهی: آقا ماني منيیام  

 ماني ساکت بود و حرفي نمي زد.

. بده حیرو توض زيیبراي شما چ دیفکر نکنم با  - 

لشي؟ی: از شما سوال کردم؟ وک نيیام  

ت رو ه یو کنا شیسرگرد من اصال حوصله ي نگاه هاي مسخره و ن نیبب ه؟یمشکل لشم،یوک آره  - 

به شرطي همکاري  شونیآقا نمي پرسه؛ چون ا ن یکس سوالي از ا چی! از همون اولم گفتم هندارم  

ازشون نپرسن. پس بهتره سرت به کار خودت باشه وگرنه مي دوني عصبي بشم  زيیکنن که چ مي  

. نشو  ک یهم که شده به من و ماني نزد عتیهمه چي. حاال براي گرفتن ترف ر یزمي زنم   

. با نفرت نگاهم کرد و از جاش بلند شد  نيیام  

! میتیکه االن تو مامور ف ی روز به خاطر زبون درازت حسابت رو مي رسم! ح هی  - 

. رفت و در رو محکم بست اطی به طرف در ح  

شدي؟ وونهید  ه؟ی چه جور برخورد نی ا سهیپل  اروی : هلنا معلومه چته؟ ماني  

نی! اون دفعه به خاطر ا ارهیبازي در م سیداره رئ ليیحقشه، خ ...  - 

شده؟ اون دفعه چي شد؟ چي  - 

. ولش کن چيیه  - 

روي کرده بودم. به  ادهیداشت قدم مي زد. ز  اطیتو ح نيیجام بلند شدم و سمت پنجره رفتم. ام از  

شتریخودم رو ب دیبود و اون اتفاق افتاده بود. با دهیربطي نداشت که عطا همه چي رو فهم اون  
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 کنترل مي کردم .

. موضوع کالفه م کرده بود  نی جوري همه چي من رو به عطا وصل مي کرد. ا  هیهر جا مي رفتم    

بود؟ با صداي زنگ از  دهیمرموز بود. عطا از کجا فهم نيیبرام لو رفتن روابطم با ام هنوزم  

. ماني شی م پپنجره فاصله گرفتم و رفت  

. کار رو بکني نمي زني ن یاد و چرا مي خواي اماني حواست باشه حرفي از راب طه مون و آر   - 

. صد بار گفتي روزی باشه بابا فکر کردي من احمقم؟ از د  - 

. موضوع سواستفاده کنن ن یاز ا نا یحرف رو زدم؟ من فقط نمي خوام ا  نی من کي ا  - 

 - باشه حواسم هست.

. رونیب علي از اتاق اومدم  

 - اومدن.

 سرم رو تکون دادم .

و مردي با قد متوسط و پوست سبزه وارد شدن. مرده  نيیمو رضا با امهال باز شد و ع در  

اش  افه ی. قسیبود جز پل  ه یبه هرچي شب شیهاي قهوه اي نافذي داشت. با اون کت و شلوار مشک  چشم  

. نداختیم صر یق لمی بهروز وثوقي تو ف ادیمن رو   

. روهامونین ن یرد فاتح رزاق از بهتر عمورضا: سرگ  

. م یداد و با ماني و علي دست داد. همه سمت راحتي ها رفت سرگرد سرش رو تکون  

گروه  نی چه قدر حساس و مهمه. ما چند ساله دنبال ا تیمامور  نیا می: خب همه مي دونعمورضا  

و گروهشون نفوذ کنه و کسي نمي تونه ت دنیکارشون رو با دقت انجام م نکهیولي به خاطر ا م؛ یهست  

شاال ی ا می. حاال خانم سازگار و آقاي کاتب قراره بهمون کمک کنن تا بتونمیکاري بکن مینتونست  
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. م یکن رشونیدستگ  

م؟ی: قراره از کجا شروع کنفاتح  

. اون هر ساله برايرهیکه اردالن آخر هفته مي گ ه یزمان براي معرفي شما مهموني ا نیبهتر   - 

اون جا. شما  م یبا ماني بر  می. حاال ما امسال مي خوا رهیفرسته؛ ولي سلطان نمدعوت نامه مي  طانسل  

. دیا یهم به عنوان رابط سلطان م  

و اون همه ضهی جوري نشون بده که با پدرش مثال مشکل داره و چون پدرش مر   هیماني   قراره  

 کاره ست مي خواد با اردالن کار کنه .

سلطان رو دور دیکه مثالً دار دیجوري نشون مي درو  زیسلطان همه چهم به عنوان رابط  شما  

. د یبرس شتري یتا به پول ب دیمي زن  

کنه چي؟  قی. بعد اگه تحقدی: شما خوب نقشه مي کش فاتح  

هستن ای همه چي هماهنگ شده! سلطان مرده و کسي نمي دونه خانواده ش ک دی: نگران نباشمن . 

شیضی نه، مي فهمه که سلطان براي مرک قیکه اگه اردالن تحق  ختهیجوري برنامه ر  رابطمون  

 رفته خارج از کشور و همه چي فعال دست پسرش افتاده. اون وقت بهمون اعتماد مي کنه.

اي؟  وسط چکاره ن ی: اون وقت شما ا نيیام  

! نمي ذاره شهینشم، نم ر یبا حرص نگاهش کردم. هر چي مي خوام باهاش درگ  

 - من قراره به عنوان نامزد ماني باهاشون باشم.

 همه با تعجب نگاهم کردن .

. پوزخندي زد  نيیام  

! ارتقا درجه به خودت دادي! ازخوبه  - my friend گاهیجا   ر ییعطا به نامزد پسر سلطان تغ  
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 دادي.

. مثل آتشفشان که مي خواست فوران کنه از جام بلند شدم عصبي شدم.  

نکهی ! مثل اارمیت بسر  يیحرف مفت بزني مي دونم چه بال گهی بار د  کی خفه شي! اگه  بهتره  - 

دفعه کور نشدي؛ االن دلت مي خواد کور بشي؟ اون  

. کرد طرفم که فاتح مچ دستش رو گرفت   ز یسرگرد خ  

استم ماني فکر بدي درباره م بکنه. از حرص نفس نفس با تعجب نگاهم مي کرد؛ نمي خو ماني  

 مي زدم.

. میماني بلندشو بر   - 

! د یفاتح: خانم سازگار آروم باش  

. م ی. پاشو ماني بر ستمیباشه من ن تیتو مامور نی اگه ا  - 

. نگاهم مي کرد  جيیماني از جاش بلند شد. با گ  

با کارهاي  دی! داردیقدر مشکل دار  نی دخترم. من نمي دونم شما دوتا چرا با هم ا  نیرضا: بش عمو  

! دیبچگانه همه چي رو خراب مي کن  

. منرنیونن جلوي زبونشون رو بگدست هات بگي که بت ر ی رو به ز زها یچ  نیبهتره ا  سرهنگ   - 

! کنه  نیبهم توه دمیبه احدي اجازه نم  

. عمورضا اومد دنبالمرفتم.  اطیرو برداشتم و سمت ح فمیک  

 - هلنا جان صبر کن!

. مانتوم رو گرفت. برگشتم سمتش  نیاز پشت آست  

ي بشيعصب نایبه خاطر حرف هاي س دینبا م؛یتمرکز کن تیروي مامور دیدخترجون ما با  نیبب  - 
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خیحرفش توب  نیرو به خاطر ا  نای. من خودم سفتهیاتفاقاتي بدتري ب ت یمامور نی ممکنه تو ا چون  

 مي کنم.

. سرخ شده بود تی. مي دونستم صورتم از عصباندمیکش قيینفس عم  

. میبا هم هماهنگ باش دیبا ست، ین اديیدخترم تا آخر هفته وقت ز  ایب  - 

. ام یروم بشم مآ کمی دیبذار د؟یتنهام بذار شهیم  - 

. ایباشه فقط زود ب  - 

رفتم روش نشستم. عطاي لعنتي! عطاي لعنتي اط یرفت تو و منم سمت پله هاي کنار ح عمورضا ! 

که من رو  زيی قدر زود از کوره در مي رفتم؟ انگار به هر چ ن یقدر حساس شده بودم که ا  ن یا  چرا  

گفت من نایس  کهنیکرده بودم. چرا از ا  دایعطا مربوط مي کرد آلرژي پ به  my friend  ش بودم 

! ؟ دستم رو گذاشتم روي سرم و سرم رو فشار دادم. سرم داشت از درد منفجر مي شدعصبي شدم  

. گذشت آروم شده بودم؛ از جام بلند شدم و رفتم تو  کمی  

. لعنتي نگاه نکردم  نايینشستم و به اون س میسر جاي قبل  

اراز پرونده کن دیکن جادیخانم سازگار مشکلي ابا  گهی بار د کی اگه   نيی: سرگرد امعمورضا  

. د یمي ش خیو توب دیگذاشته مي ش  

... : ولي قربان نيیام   

! بشنوم زي یحرف نباشه شما مگه بچه اي سرگرد؟ نمي خوام چ  - 

و دست هاش رونیزده بود ب شیشونیکه از حرص رگ پ  دمینگاه کردم و لبخندي زدم. د  نيیام به  

 رو مشت کرده بود .

. دیسوال بپرسم؟ البته اگه ناراحت نمي ش هیخانم مي تونم  فاتح:   
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. دیبپرس  - 

روزي ه یچون  هیعیطب ن یخب ا  د؛ یدار  کيیشما با عطا و خانواده ش روابط نزد دمیشن من  - 

دن؟ یکه اون ها نفهم  دیکه با آقا ماني مثال نامزد کرد دیبگ دی. ولي چه جوري مي خوادیپدرش بود زن  

! فرصت کم   نیاونم تو ا  

کرده بودم حتما عطا دای. راست مي گفت هنوز دو هفته نبود که من ماني رو پفکر فرو رفتم تو  

 شک مي کرد .

. داد منم قبول کردم؛ چون سلطان از قبل دنبالم بود  ي یآشنا شنهاد یماني بهم پ گمیخب م  - 

ست؟یسلطان از قبل دنبالتون بود؟ منظورتون پرونده ي خواهرتون که ن چرا  - 

هم به فاتح نگاه هیاز اوني که فکر مي کردم مي دونست. بق  شتر یمرد ب ن یگاهش کردم. اتعجب ن با  

 کردن.

همه موری. تدیبش دهیمسئول اون پرونده بودم و مي دونم قرار بود شما جاي خواهرتون دزد من  - 

ودهرو نمي دونم چرا دنبالتون ب ن یرو اعتراف کرده. مي دونم که سلطان دنبال شما بود؛ ولي ا چي . 

چرا عطا   هم که تو باغ اتفاق افتاد خبر دارم.  يیزها یي چ هیهم نمي دونست. البته از بق موریت حتي  

خودش شخصا به شما کمک کرد؟  شاهي  

 چشم هام گرد شد.

دخالت تی. اگه من بعد مامورمیخبر ندار  چيیو از ه میما تو اتاقمون نشست دیفکر نکن خانم  - 

روي اردالن شاهي بود و نمي خواستم به خاطر اون پرونده که بود که تيیبه خاطر حساس نکردم  

رو به خطر بندازم. سلطان با شما چي کار داشت که دنبالتون بود؟پرونده  ن یبسته شده بود ا بایتقر   

که براي نجات خواهرتون حاضر شد خودش شخصا بهتون هیطه ي شما با عطا شاهي چ راب  
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کنه؟ کمک  

. م به من نگاه مي کردن ه هیپوزخندي زد. بق نيیام  

سرگرد؟ دیمي کن ي یازم بازجو دیدار  - 

. دیرو از ما مخفي مي کن يیزها یچ هی  دیسواله. شما دار ه ینه فقط  - 

رو گفتم و شهیپرونده مربوط م ن یهم گفتم من هر چي که به ا يی من به سرهنگ رضا  سرگرد   - 

نداره بخوام همه چي رو  ليیپس دل زه، یچ ه یبگم. ما همه مون هدفمون  شتريیب زیخوام چ نمي  

موضوع ربط ن یبه ا زای چ هین همه چي رو گفتم؛ بقکه به اردالن مربوطه م ي یبدم. تا جا حیتوض  

. اون موضوع مال پرونده ي خواهرم بود و ربطي به اردالن نداره. اگه راجع به اون پرونده نداره  

. نمي دونم  زيیمن چ دیولي مطمئن باش د؛ یاحضارم کن دیمي تون دیسوال دار   

 فاتح مرموز بهم نگاه کرد .

! دیگیکه م طور باشه ن یا  دوارمیباشه فقط ام  - 

. پرونده مربوط باشه نی که به ا  ستین زيی من که گفتم چ  - 

 فاتح سرش رو تکون داد .

به همه دی شک نکنن. شما با  هیفکري دارم که عطا و بق  هیبراي راب طه ي شما با آقاي کاتب  من  - 

رفته بود لیبراي ادامه تحص شونی و ا دیآقاي کاتب رو مي شناخت يیدانشجو  که تو دوران دیبگ  

داده و شما هم شتریب يیآشنا  شنهادیو آقاي کاتب بهتون پ  شونیدیو اتفاقي بعدِ چند سال د  خارج  

. د یقبول کرد  

کرد چي؟ قیعطا اگه تحق بعد  - 

تو همون دانشگاه شون یکرد ا  قیمن همه چي رو هماهنگ مي کنم که وقتي تحق دینباش نگران  - 
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 پرونده داشته باشه.

گه ید کمی. فاتح  رهیشد که همه چي رو در نظر بگ دایپ کي یبالخره  ه؛یمعلوم بود آدم حرفه ا  فاتح  

زد و همه چي هماهنگ شد و قرار شد فقط فاتح با سرهنگ در تماس باشه و من و ماني حرف  

نگران عطا  شتریلبته فقط اردالن نه؛ فاتح ب. فقط حواسمون به اردالن باشه؛ امیدخالتي نکن چیه  

رو درک نمي کردم. نمي دونم چرا فاتح همه ش سعي مي کرد از راب  تشیحساس  نیو من ا  بود  

. ارهیطه ي واقعي من و ماني سر درب  

. ما مشکوک شده بود تیمیانگار به صم  

*** 

. اشت ش مشغول بود. دم آپارتمانش نگه دماني تا خونه حرفي نزد. انگار فکر   

جا؟ نی رو ببر خونه، چرا اومدي ا من  - 

. باال مي خوام لباس هام رو عوض کنم برم کارخونه. سر راه تو رو هم مي برم خونه ا یب قهیدق هی  - 

. جا منتظر مي مونم؛ تو برو لباس هات رو عوض کن نیمن هم  - 

. باال ایمي خوام باهات حرف بزنم؛ ب  - 

. اتاق رفت ور شدم باهاش برم باال. ماني سمتمجب  

. م یبذار بخور  يیچا   هیهلنا برو   - 

طرف آشپزخونه رفتم و کتري برقي رو روشن کردم. حواسم به حرف هاي فاتح و مهموني آخر به  

 هفته بود.

خواي حرفي بزني؟ نمي  - 

. و برگشتم سمت ماني دمیکش نيیه  
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شي؟یدفعه ظاهر م  هیمثل جن   چرا  - 

. کجاست! خب بگو مي شنوم  ستیشما حواست معلوم ن ستم،یجن ن من مثل  - 

بگم؟ چي  - 

 - راجع به عطا.

بگم؟ دیبه عطا چي با راجع  - 

هست. تو مي توني اون سرگرد رو گول بزني؛ هر چند اونم زيی چ هی من مي دونم  هلنا  - 

 حرف هات رو باور نکرد ولي من رو نمي توني.

؟مي خواي بشنوي؟ نکنه تو هم فکر مي کني من با اون راب طه دارم چي  - 

حالت نگاهت، رفتارت همه ادیبهش حساسي. تا اسمش م لي یفکر رو نمي کنم؛ ولي تو خ ن یا من  - 

تو با عطا چي کار کردي؟ ه؟یمي کنه! ماجراي خواهرت چ ر ییتغ  

 - اون کمکم کرد هستي رو نجات بدم.

ت آدمي خوبي نداري. نمي دونم هلنا، کارها ونهیبهت کمک کنه؟ اصال تو که باهاش م دیبا چرا  - 

باهاش بدي؟  ای مي کنه؛ بالخره باهاش خوبي  جیگ رو  

. م یمعامله کرد هیاون بهم کمک کرد؛ ولي در قبالش با هم    - 

اي؟معامله  چه  - 

. سري مدارک رو مي خواست که بهش بدم؛ به جاش بهم کمک کرد هستي رو نجات بدم هی  - 

چي؟ چرا به فاتح نگفتي؟ مدارک  - 

. من و عطا بود نیب زیچ ه ی ن یالزم نبود بگم. ا  - 

رو بهش دادي؟ مدارک  - 
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 - نه!

نگفتي کمکت کرد هستي رو نجات بدي؟ چرا مدارک رو نگرفت؟ مگه  - 

. ماني هینماجراش طوال  - 

. رو حداقل از من پنهان کني  زي ینمي خوام چ دي؟یمي خوام همه چي رو بدونم، فهم  - 

. اي اون شب رو نگفتمکردم؛ فقط ماجر  ف ی رو از اول تعر  ز ی براي ماني همه چ  

مهمي بوده چرا ز یچرا عطا مدارک رو نگرفت؟ اگه چ ست؛ یبرام قابل درک ن ز یچند تا چ االن  - 

تو جاسوسي  دی! بعدم وقتي فهمرهیبود به خاطرش حتي بم کی مدراکي که نزد ومد؟یمدارک ن دنبال  

کاري نکرد؟   چرا  

چون من خودم هستي رو دیدارکم شا نمي دونم؛ براي م زي یباور کرد من واقعا چ دیدونم شا نمي  - 

. کنه مدارک رو نگرفت داینجات پ موریکمکش کردم از دست ت نکه یبراي ا اینجات دادم    

اون ا یمدارک رو بزنه.  دیکه به خاطر چند تا فداکاري مسخره ق ستیآدم معمولي ن ه ین او هلنا  - 

ا یمدراک مهم نبوده  ...  

چي؟  ای  - 

. نمي دونم چيیه  - 

از اون مدرک حرف نزد؟  گهی وقت د چیمي گفت چرا عطا ه راست ماني  

بدونه. رفتارش زيی چ فقط نمي خوام فاتح دي؛یفهم زيیچ ه یتو  دی. شا نيیمدارک رو بب دیبا ماني  - 

. عطا رو مي شناسه  میکه ما فکر مي کن زيیاز اون چ شتر یمشکوکه، فکر کنم ب کمی  

ه؟یچي؟ منظورت چ عنيی  - 

. خبر داره سیپل هیاز  شتریاز گذشته ي من با عطا ب نمي دونم، حس مي کردم   - 
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ممکنه با عطا باشه؟ عنيی  - 

همه اطالعت درباره ي اون شب توي باغ داشت؟ ن ینکنم؛ ولي بهش مشکوکم. چه جوري ا فکر  - 

قاچاقچي بخواد خودش رو  هیو دارودسته ش کسي تو باغ نبود. فکر نکنم   مور یمن و عطا و ت جز   

موریاز افراد ت کي ی  دی! عطا هم که نگفته، پس بادهیزن روش اسلحه کش هی  کنه و بگه بدنام  

قی نرو خونه. با آرادم از طر گهی. حواست جمع باشه، دمیمواظب باش دیباشه. بابوده  جاسوس  

بفهمه تو دیوجه نبا چیاستفاده کن. اصال به ه دیخط جد  هیدر تماس باش؛ البته از  تیگوش  

. فتهیمون استفاده کنه؛نمي خواهم آراد به خطر ب هیموضوع عل ن ی ز ابرادرمي؛ ممکنه بخواد ا  

مي خواد سرمون کاله بذاره؟ گيیم عنيی  - 

میبه هدفشون ازخانواده شون هم مي گذرن، ما که جاي خود دار دن یآدم ها براي رس نی . ادیشا . - 

اد برسن؛ نمي خوام ما به آر قی. ممکنه از طرهیحرفه ا لي یمعلومه خ  ست،یمعمولي ن سیپل ه ی فاتح  

. اد یب شیهمه سال براش مشکلي پ نیبعد ا  

. . حواست تا آخر هفته به عطا باشه مشکلي برات درست نکنهشهیم رید  هگی د میباشه. بر   - 

 - باشه نگران نباش.

. تو مهموني برامون دردسر درست نکنه دوارمیام  - 

جوري که باور کنه ه یتري؛ نده و جوري رفتار کن که بفهمه تو ازش باال تیاصال بهش اهم تو  - 

 تو پسر واقعي سلطاني !

. میخب بر ليیخ  - 

*** 

حلقه و دامني که  ن یي گرد و آست قهیلباس با  هی رنگم نگاه کردم. لباس قشنگي بود.  يیلباس طال هب  
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يیکمي داشت و روي کمرش کمربند طال ن یروي زانوم بود. باالتنه اش تنگ بود و از کمر چ تا  

شم یبه سرم زده بودم. آرا  يیي طال رهی گ هیطرف موهام رو جمع کرده بودم و   هی  مي خورد. رنگي  

.آخر هم رژ کالباسي ملیرنگي بود که پشت چشمم زدم بودم و خط چشم و ر  ي یطال هیسا هم  

استرس داشتم. با تک زنگ ماني مانتوم رو تنم کردم و شالم رو هم کمی به لبم زده بودم.  رنگي  

دعوت بودن و از دوست هاش کيی با هستي نامزدي  ای. سرونیق رفتم بگذاشتم. از اتا  سرم  

چون سرش درد مي کرد؛ ولي معلوم بود داره  ادیاومد. عسلم از صبح بهونه گرفته بود که نم نمي  

ي یجا دی شده؛ وگرنه چرا نبا زي یچ  هی. چند وقتي بود تو خودش بود و مطمئن بودم رهیمي گ بهونه  

. اتفاقي افتاده بود  ه ی نشونیما بکه بابک باشه؛ حت ادیب  

ماني شدم ن ینبود. سوار ماش دمیینمي خواست دخالت کنم مخصوصا که بابک هنوز مورد تا دلم . 

آبي کم رنگ و کراوات سرمه اي تنش راهنیاي با پ  رهیبهش کردم. کت و شلوار سرمه اي ت نگاهي  

. ق مي زد بر  شیبود. موهاش رو روبه باال شونه کرده بود و چشم هاي مشک   

 - چه قدر خوشگل شدي هلنا.

زدي بابا! گفته باشم از کنارم جم نمي خوري؛ وگرنه من  پيیکه از منم بهتري. عجب ت تو  - 

دي؟یدونم و تو فهم مي  

. خنده ریماني زد ز  

چرا مي خندي؟ هیچ  - 

! به خانوم ها مي زنن؛ تو کال برعکسي ونیحرف ها رو آقا ن یمعموال ا  - 

! مواظبت باشم که دخترا ندزدنت دیجذاب شدي؛ با ليیچي کار کنم، خب خ  - 

 - تو معرکه اي هلنا !
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 ماني حرکت کرد .

عطا خبري نشد؟ از  - 

 - نه، فکر کنم رفته مسافرت .

زي؟یمزاحمتي چ فتاده؟ین ديیجد اتفاق  - 

 - نه.

ست؟یمشکوک ن کمیده ش  التیدفعه بي خ هیعطا   گمیم  - 

. رونیدن من با تو چند باري رفتم ببرام مراقب گذاشته و حتما بهش خبر دا  - 

 - واقعا؟

 - آره.

چه طور کاري نکرده؟ پس  - 

. راستي با فاتح هماهنگ کردي؟ستین نيیب شیدونم، اون قابل پ نمي  - 

 - آره دم خونه ي اردالن منتظرمونه.

تو نمي ترسي؟ هلنا  - 

. فقط استرس دارم  عنيی؛  نه ليیخ  - 

. طور نیمنم هم  - 

 لبخندي زدم.

مشکلي ه یتو  شنیخودت رو کنترل کني وگرنه اون ها زود متوجه م دینباش ماني، با نگران  - 

 داري.

 - باشه سعي مي کنم.
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. ساد ی ماني دم خونه ي اردالن وا  

. بود  ي یمدل باال ن یکه سوار ماش  دمیفاتح رو د  

نی . از ماشمیتو و خودش هم پشتمون اومد. وارد خونه شد میداد و بهمون اشاره کرد بر  چراغ   

. دمیکش قيیشدم و نفس عم ادهیپ  

. شد ادهیفاتح هم پ  

بود. کراوات  دهیخاکستري پوش راهن یزده بود؛ کت و شلوار سربي رنگي با پ پيیت عجب  

 خاکستري رنگي هم زده بود .

. م یهم سالم کردسمتمون اومد. سالمي کرد و ما   

. م یبازوي ماني رو گرفتم و با هم داخل رفت  

ماني و فاتح  دنیکرد. اردالن از دور با د يیراهنما  زهایاز م  يکیما رو به طرف   خدمتکار  

 لبخندي زد و سمتمون اومد .

! دیبه به! خوش اومد  - 

 دستش رو سمت ماني دراز کرد .

! دیفکر نمي کردم دعوتم رو قبول کن  - 

. براي من حرف اول رو مي زنه آقاي شاهي شرفتیپ ماني: کار و  

! میم داشته باشهمکاري خوبي با ه میبتون دوارمیام  - 

. طور نیمنم هم  - 

 چشم هاي اردالن برقي زد و ماني سمت فاتح اشاره کرد .

که پدر دیمشاور پدر هستن؛ ولي االن براي من کار مي کنن. خودتون مي دون ستهیپناه شا  شون یا  - 
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. هستن ماریب  

 اردالن با فاتح دست داد .

. ه ستیبهتر بشن! خوش وقتم جناب شا دوارمیام دم،یبله شن  - 

 نگاه اردالن به من افتاد. بعد نگاهي به دست ماني که دور کمرم بود کرد .

د؟یز کجا مي شناسخانم شما آقا ماني رو ا هلنا  - 

. فکر نمي کردم هلنا تصادفا با دمشونیهستن که بعد سال ها اتفاقي د مي یآشناي قد ه ی شونی: اماني  

 شما آشنا باشه .

. عجب چشم هاش گرد شدماني لبخندي بهم زد و اردالن از ت  

. ادیچه جالب، منم فکر نمي کردم همسر مرحوم برادرم دوست شما از آب درب  - 

به ماني مي گفت که من زن برادرش بودم. فکر مي کرد ماني خبر میرمستقیلعنتي داشت غ اردالن  

 نداره تا خواستم جوابش رو بدم ماني زودتر از من گفت:

چون ست؛ ین دیکن ادآوريی شما  نکهیبراي ا  ليیهستم. دل شونیهمه ي گذشته ي ا انیدرجر  بنده  - 

. دیدربارش حرف بزن دیجالبي باشه که بخوا زیفکر نکنم چ  

. شده بود نگاهي بهم کرد  عیاردالن که انگار ضا   

. اي زدم روزمندانهیمنم لبخند پ  

ستن و کسي کهو باهوش ه با یخانم فوق العاده ز ه یمن منظوري نداشتم. البته که هلنا خانم  دیببخش  - 

. هیکنارشون باشه حتما مرد خوش شانس  

. طوره نیحتما هم  - 

دره خطر  تشیموقع دیمردک عوضي زبون باز! تا د  ارم،یمي خواست چشم هاي اردالن رو در ب دلم  
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 زود نظرش رو عوض کرد .

. بگم  خوش آمد  گهی . من برم به مهمون هاي ددیکن ي یرایاز خودتون پذ دییاردالن: بفرما  

سرش رو تکون داد  ماني  

. گند نزنه  شتر یاردالن ازمون فاصله گرفت تا ب  

دوست ساده براي ماني هستم و ه یدونست ماني روي من حساسه؛ فکر کرد من فقط  نمي  

. خراب کنه  ششیمي خواست مثال من رو پ  

 دستم رو دور گردن ماني انداختم.

لهش مي کردم. مردک جا مي زدم  نی کردي. جوابش رو نمي دادي هم عشیگرم! خوب ضا  دمت  - 

! کنه   عیاحمق، مثال مي خواست من رو جلوي تو ضا  

 ماني لبخندي زد.

 - قابل شما رو نداشت خانم.

ه؟ یکارها چ  نی! ادی: مواظب رفتارتون باشفاتح  

. شده گشت ارشاد نمیخب، ا ليیخ  - 

م بهشستم. داشتاخمي کرد. منم دستم رو از دور گردن ماني برداشتم و صاف سرجام ن فاتح  

که وارد سالن شد و بهار هم باهاش بود  دمیگذشت که عطا رو د  کمینگاه مي کردم.   اطراف . 

. زد  خیدست هام   

بود. با اون باتریز شه یشده بود و از هم زونیبا اون لباس قرمز کوتاهش به بازوي عطا آو  بهار  

شییبا یز دل هر مردي رو مي برد. من که زن بودم محو  شیبلوندش و چشم هاي رنگ موهاي  

رو از  راهنمیبردم و دامن پ راهنمی شدم، مردا که جاي خود داشتن. دستم رو سمت دامن پ مي  
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. لعنتي! لعنتي! حالم بد شده ستین داشی هفته ست پ هیتو مشتم گرفتم. پس با اون بوده که   حرص  

 بود.

با تعجبتي که روي دامنم مشت کرده بودم رو گرفت و . دسستیحالم خوب ن دیانگار فهم ماني  

 بهم نگاه کرد .

هات چرا سرده؟ دست  - 

. خوبم ستین زيیچ  - 

. کرد   کیسرش رو بهم نزد  

. جام نگران نباش ن یمن ا  ده؛ یآروم باش هلنا، رنگت پر  - 

 - من خوبم ماني.

به طرف عطا اشاره سرش رو به معني چي شده تکون داد که ماني ابروهاش رو داد باال و  فاتح  

دیورودي رو نگاهي کرد و دوباره برگشت طرف ما. خودش رو کش. فاتح برگشت به سمت کرد  

 جلوتر.

. بچه ها، همه حواسشون به ماست دیآروم باش  - 

ازش خورد. ماني نگاهي بهم کرد و  کمی لبخندي زد و جامي که جلوش بود رو برداشت و  بعد  

 جامش رو برداشت.

هم مي خوري؟ تو  - 

 - نه.

شم شدم؛ ولي بدون توجه بهش دوباره برگشتم سمت مانيرو که چرخوندم با عطا چشم تو چ  سرم . 

حواسم جمع کارم باشه. مگه خودم نخواستم ازم دور   دیجهنم که هر غلطي داره مي کنه، من با به  
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! چي  عني یمسخره بازي ها  نی باشه، پس ا  

رده لجم گرفت. چه قدر داشتم احمقانه رفتار مي کردم. به بهار حسادت ک قهیخودم براي چند دق از  

 بودم و ماني بهم شک کرده بود.

. طرفمون اد یفاتح به ماني اشاره کرد که عطا داره م  

ون؟ ی: آقاعطا  

 ماني و فاتح از جاشون بلند شدن .

! خوش وقتم تونییعطا: از آشنا   

 عطا دستش رو سمت فاتح و ماني دراز کرد .

 هر دو با عطا دست دادن؛ ولي من سرم رو بلند نکردم که بهش نگاه کنم.

. دییجا  ن یخانم سازگار شما هم که ا  - 

بهم  هیجوري حرف مي زد انگار من اون وسط اضافي بودم. چند ثان هی شدم بهش نگاه کنم.   مجبور  

. خونسرد بهم زل زده بود لي ی. لجم گرفته بود که خدیو دزدنگاهش رو ازم ر ع یشد؛ ولي سر  رهیخ  

د؟یشما مشکلي دار  بله  - 

اون دفعه که با پدرم د؛ یکن  ز یآدم رو سوپرا  دیایجشن م  نیکه به ا هر دفعه   دیشما عادت دار  آخه  - 

! جالبه  ليیو االن با ماني کاتب. خ دیبود  

 با حرص نگاهش کردم .

زونیجوري بهتون آو  نیاون دفعه هم دختر عموتون هم د؛ یهست نيیب  شیبرعکس شما قابل پ ولي  - 

 بود.

، دستش رو دور کمرم حلقه کرد و خودش روروي مي کنم ادهی بود من دارم ز دهیانگار فهم ماني  
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. کرد  کیبهم نزد  

دارن تا من. عموتون هم از بودن هلنا با   شتري یجشن به نامزدم توجه ب  نی: فکر کنم همه تو ا ماني  

قبال همسر پدر شما بودن االن نامزد من هستن مشکلش شونی ا  نکهیتعجب کرده بود. ا من  

 کجاست؟

. رفت تو همون جلد بي تفاوتش عیبود؛ ولي سر  عطا چشمش به دهن ماني خشک شده  

. به خودشون مربوطه شونیزندگي ا ست؛ یمشکلي ن  - 

. دیو دوباره به بازوش چسب بهار اومد سمت عطا  

... بابا کارت ایب زمیعز   - 

. دفعه جا خورد   هیمن  دنیچشمش به من افتاد و با د  

... جا  نیتو ا  - 

! با اجازه آقاي کاتب  زم؛ ی عز  میعطا: بر   

ازمون دور شد. بهار  دیرو براي فاتح هم تکون داد و درحالي که بازوي بهار رو مي کش سرش  

. ود من براش قابل باور نبود سرش سمت ما بود و هنوز وج  

قدر دوستانه باهات برخورد مي کنن؟   نیجا ا  نی : چي کار کردي دختر که همه اماني  

. اشته بود دستش رو روي گلوم گذ کي یبزنم؛ انگار   غیدلم مي خواست ج  

! بود اقتشونیکاري که ل  - 

. باهاشون برخورد داشتي  اقتشونیاز ل شتر یفاتح: فکر کنم ب  

 چشم غره اي به فاتح رفتم که لبخند کم رنگي زد .

ش به اطراف نگاه مي کردم و خودم هم نمي دونستم دنبال چي هستم. آهنگ آرومي پخش شد و همه  
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. متر شده بود. نور سالن کدنیهمه داشتن دو نفره مي رقص  

م؟یبرقص کمی : مي خواي ماني  

 برگشتم سمت ماني.

مني؟ با  - 

 - نه با فاتحم.

 فاتح چشم هاش گرد شد و با حرص به ماني نگاه کرد .

. گهی پاشو د  - 

. شو ال یحوصله ندارم ماني من رو بي خ  - 

. نامزدي رو باور کنن. فکر کنم هنوز باور نکردن ن یهم ا  هیپاشو واجبه؛ بذار بق  - 

. صندلي بلند کرد  ني بلند شد و دستم رو گرفت و منم از رويما  

. کار باشه  ن یبه ا  ازي یفاتح: فکر نکنم ن  

 ماني: چرا هست .

. برد  دنیکه همه مي رقص ي یماني من رو سمت جا  

فاتح چه قدر روي راب طه ي من و تو حساسه؛ انگار تو خواهر اوني نه خواهر من. همه ش  نیا  - 

. نشم  کین بهت نزدکاري کنه م هیمي خواد    

. دمیمواقعا؟ من که اصال نفه  - 

اصال کي حواست بوده؟ تو  - 

 ماني دست هام رو گرفت .

. ستمیرق*ص ها بلد ن نی ماني من از ا  - 
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. بدم  ادیچي؟ بذارم بهت   عنيی  - 

گرفتنه؟  ادی جا وقت رق*ص   نیبه نظر تو ا  االن  - 

. ريی بگ ادی دیآره با  - 

رم؟یبگ  ادی قراره کجا برقصم که  مثال  - 

. تیتو عروس  - 

 - برو بابا دلت خوشه !

. دیماني خند  

. دهیحس خوبي بهم م ه یخوبي نداشتم. وجودت  ن یوقت حس به ا چی هلنا خوشحالم تو هستي؛ ه  - 

تا حاال عني ینگو کلک!  دروغ  - my friend  ؟ نداشتي 

حس  هی دوست داشتن خاصه.  ه یولي اون جوري که دوستش داشته باشم نه؛ ولي حسم به تو  چرا  - 

 خوب.

 - منم دوستت دارم ماني؛ منم حس خوبي بهت دارم.

 آهنگ تموم شد و ماني ب*وسه اي روي موهام زد .

. کرد   کیسرش رو به گوشم نزد  

. کنارتم شه یخواهر کوچولوي دوست داشتني من؛ من هم  - 

. به حرفش داشتم نيیریچه حس ش  

ي  گهی روش رو برگردوند و سمت درو چرخوندم. عطا با صورتي سرخ نگاهم مي کرد. بعد  سرم  

 سالن رفت .

شده بود. ماني دستم رو گرفت و با  لی مزه ي گس تبد هیحرف ماني با نگاه عطا به   ني یر یش حس  
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. . فاتح بهمون اخم کرده بود می. سرجامون نشستمیرفت زمونیهم سمت م  

: فاتح چته چرا اخم کردي؟ماني  

خوش دیتا شما دوتا بر میبراي چي، هان؟ اومد میما اومد ایاسم رو نگو، ثان نی قدر ا  نی ا اوال  - 

د؟ ی بگذرون  

مگه چي شد؟ میدیرقص  کمی! حاال ما  گهید  ر ینگ بهانه  - 

. به همه چي دیواقعا که! آخر با کارتون گند مي زن  - 

قدر ناراحتي؟ ن یا می مگه ما چي کار کرد دیببخش  - 

موضوع چه قدر مهمه؟ نی ا دیسازگار مي دون خانم  - 

! قدر غر نزن نی تو مي دوني؛ انه فقط   - 

 فاتح تا مي خواست حرف بزنه اردالن اومد طرفمون .

. دیاز دوست هام آشنا بش کيی با  دیاریب ف ی تشر  سته، یآقاي کاتب، آقاي شا   - 

. شدن. ماني دستم رو گرفتفاتح و ماني بلند   

. االن برمي گردم زم یعز   - 

 - باشه.

پارسال چه قدر مواظبم  ادمهی راي ارسالن تنگ شده بود. دوباره نگاه کردم. چه قدر دلم ب تیجمع به  

. و بهار هم نبود  دم ینشه. هر چي نگاه کردم عطا رو ند کیبود عطا بهم نزد   

ن یا  دیاز حد بود و گرمم شده بود. با شی ام مي کرد. گرماي سالن ب وونهیاحمقانه داشت د  فکرهاي  

. نگاه کردم  ز یافکار مسخره رو از خودم دور مي کردم. به جام روي م  

حالم رو بدتر کرده بود. از جام بلند شیازش خوردم. مزه ي تلخ بدي داشت؛ تلخ کمی داشتم و  برش  
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. حالم بهتر بشه. وارد راهرو شدم  دیرفتم که آبي به صورتم بزنم شا يیشدم و سمت دستشو  

 - صبر کن.

م برگشتم سمتش. اومد بستم تا به خودم مسلط بشم. آرو هیخشک شدم. چشم هام رو چند ثان سرجام   

. بود. نگاهي به سرتا پام کرد  شهیسمتم. چشم هاش بي روح تر از هم  

نه؟ ايیچشم هاش ب به  شتر یجوري درست کردي که ب ن یرو ا  خودت  - 

چشم کي اون وقت؟ به  - 

 پوزخندي زد.

اي هم هست؟ گهی جز ماني کاتب کسِ د مگه  - 

. کارها ندارم  نیبراي ا  ليیدل  - 

فاصله کالفه ام  نی شده بود و ا کم ینزد ليی جلوتر اومد؛ خ کم یشده بود.  رهیبهم ختر.  کینزد اومد  

 کرده بود.

براي  يی و جا واری به د دمیمن رفتم عقب جوري که چسب قدم رفتم عقب. دوباره اومد جلو و هی  

 عقب رفتن نبود.

 - بازم داري ازم فرار مي کني !

فرار کنم؟ دیبا چرا  - 

ند بار هشدار داده بودم؛ ولي تو نه تنها گوش نکردي، تازه خودتمي دوني چرا. بهت چ خودت  - 

کردي. باهاش نامزد کردي، آره؟ کی به اون عوضي نزد شتر یب رو  

. زندگي منه ن یبرو کنار عطا، به تو ربطي نداره؛ ا  - 

بدتر از من کيی توئه، آره. تو خودت گفتي زندگي من پر از لجنه، اون وقت خودت با  زندگي  - 
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کردي؟ نامزد  

! ر یفاصله بگ می. از من و زندگهیماني آدم خوب  - 

مي دوني باباش چي کاره ست؟ ه؟یک  اروی ن ی! مي دوني اهیخوب آدم  - 

. ستیبرام مهم ن  - 

 چشم هاش کدر شد .

! خالف کار نامزد کني ه یکه با  ستيیداري چکار مي کني هلنا؟ با من بازي نکن! تو آدمي ن  - 

. وقته دوستم داره ليیتم داره؛ خچرا اتفاقا هستم. ماني دوس  - 

چي؟ تو  - 

. کشم و قلبم تند تند مي زدچشم هاش رو بهم دوخته بود. نمي تونستم نفس ب  

تو چي؟ گفتم  - 

 الل شده بودم. چرا جوابش رو نمي دادم .

. کرد   کیسرش رو به صورتم نزد  

تو... چي؟ گفتم  - 

 داشتم ذوب مي شدم. نفسم باال نمي اومد.

. بودشده  رهیبهم خ  

! اي باشي و خودتم خوب مي دوني گه یتو نمي توني مال کس د   - 

. مي زد. سرش رو جلوتر آورد  رونیام ب هنی قلبم داشت از قفسه ي س*  

ام مي کنه، مي دونستي؟  وونهیهات د چشم  - 

دفعه  هی  دمیفاصله اي نبود. نفهم  گهیو مغزم هر دو از کارافتاده بودن. چشم هام رو بستم و د  قلبم  
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. عکس العملي نشون نمي دادم. همون موقع صداي بهار اومد  چی . مسخ شده بودم و هچي شد  

ي؟یکجا   زمی : عطا عز بهار  

جیدفعه ازم فاصله گرفت. چشم هام رو باز کردم. عطا مبهوت نگاهم مي کرد؛ انگار اونم گ ه ی عطا  

. هلش دادمقلبم رو تو مشتش گرفته بود و فشار مي داد کي ی. چه غلطي کرده بودم. انگار بود . 

زده بود. حس کسي رو داشتم که ازش سواستفاده شده. حالت تهوع گرفته بودم و خشکش  

 مي خواستم فرار کنم. بهار بازم صداش مي کرد .

 - هلنا من...

. حرفي نزنه. اشک تو چشمم جمع شده بود چیه  گه یسرم رو تکون دادم که د   

 - هلنا!

. االنم بهتره بري؛ ر ی فاصله بگ ازم  - my friend . ي گرده ت دنبالت م  

. زده بودم  خیاز کنارش گذشتم. مچ دستم رو گرفت.   

 چشم هاش قرمز شده بود .

! رو نابود مي کني تیتو نمي فهمي داري چکار مي کني؛ داري به خاطر لجبازي با من زندگ  - 

 پوزخندي زدم .

. جناب شاهي  ستیمن ماني رو دوست دارم. لجبازي در کار ن  - 

. داد  مچ دستم رو فشار  

خواي باهاش بموني، آره؟  مي  - 

 - ولم کن برو اون ور.

 - گفتم مي خواي باهاش بموني.
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. ستی حالم خوب ن دیچرا نمي فهم  

 داد زدم :

 - آره لعنتي ولم کن راحتم بذار!

 مچ دستم رو ول کرد و هلم داد.

گهید  هیگفتم اون چه جور. من بهت ستیبرام مهم ن گه یجهنم هر غلطي دلت مي خواد بکن! د  به  - 

. رو به گند بکشي. مشکل خودته تیکه مي خواي زندگ ستیبرام مهم ن  

. دستم رو روي گلوم يیرفتم و خودم رو انداختم تو دستشو  يیخفه مي شدم. سمت دستشو داشتم  

 گذاشتم.

. آب به صورتم زدم  کمی کمکم کن!   شم؛ یدارم خفه م ایخدا  

تحمل کردم. چرا  نمی. من بدتر از ا زمیشک بر تم مثل احمق ها اهام قرمز شده بود. نمي خواس چشم  

بده؟ خاک تو سرت هلناي احمق! نتونستم تحمل کنم و اشک هام  م یاجازه دادم دوباره باز بهش  

. به جهنم که گفت براش شمی آب به صورتم زدم. گند زده بودم به آرا گهیشد. چند بار د ر ی سراز  

فتم تا بغضم رو قورت بدم. با دستمال کاغذي! به جهنم که با بهار بود! لبم رو گاز گر ستین مهم  

. کردم  ز یچشمم رو تم ر یز  

. بود  دهیرو مرتب کردم؛ ولي رنگم هنوز پر شمیآرا  

. به خودم نگاه کردم  نهییتو آ  

که هربار ازت فيیقدر ضع نی که در مقابلش ا  ري یحق ليی! خ چارهیاحمقي هلناي ب ليیخ  - 

 سوءاستفاده کنه !

. و وارد راهرو شدم  رونیاومدم ب ي یاز دستشو  
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. از ته راهرو مي اومد، آروم رفتم جلو  يیصدا  

. حرف مي زد  لیصداي عطا بود. داشت با موبا   

دي؟یمعلوم بشه، فهم دیچي امشب با همه  - 

. مي زنم شیهمه تون رو آت دیکني! اگه تا آخر شب نفهم داینمي توني پ زيیبه جهنم که چ  - 

. چسبوندم  واری به د شتریخودم رو ب  

ومد یبعد صداش ن کم یرو روي دهنم گذاشتم تا صداي نفس هام رو نشنوه. منظورش چي بود؟   دستم  

 انگار رفته بود. منم رفتم سمت سالن و سر جام نشستم ماني و فاتح هنوز نبودن .

د؟ی: سالم هلنا خانم، خوبایآر  

. ردم. صورتش قرمز بود نگاهي بهش ک  

! داشت کامل مي شد م یاعصاب خورد ونیرو کم داشتم؛ کلکس نی فقط ا  

خوردي چون نمي توني رو پات اد ی. فکر کنم ز ستيیخوب ن  اد یخوبم؛ ولي تو معلومه ز من  - 

 واستي .

! با پسر سلطان اومدي دمیخوبم؛ توپ توپم! شن  ليیاتفاقا من خ  - 

 - خبرا زود مي رسه .

. پرنیندادي؛ نگو خانم عادت دارن با بزرگ ها م تیبگو چرا به من اهم  - 

. بهش زدم پوزخندي   

! برو پي کارت؛ حوصله ي حرف هاي مسخره ات رو ندارم ایآر  - 

. زود ولت مي کنه وستنیوفادار ن  ادی جور آدم ها ز  نیدارم. ا  شهی من حوصله ي تو رو هم ولي  - 

. گه ی د يک یسراغ  رهیم  
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تو وفاداري، نه؟ البد  - 

 - تا دلت بخواد.

باشه؛ خوش به حال گيی طور که م نی ا دوارمی. امباشه  - my friend  ت. حاال اگه حرف هات تموم 

 شده برو پي کارت.

 - هلنا من هنوز...

 - بهتره دهنت رو ببندي وگرنه ...

. نمي فهمه اگه تو چند روزي با من باشي ارویاون   - 

. د یتو صورتش. از سرو صورتش آب مي چک ختمیرو براشتم ر زیکه روي م آبي وانیل  

ن کي ام! فکر نکنم شباهتي بهم نیجا اومد؟ خوب نگاه کن بب حالت  - my friend  ات داشته باشم که 

! ديیبهم م ف ی کث شنهادهايیپ ن یاز ا  

 چشم هاش گرد شده بود. بازوم رو گرفت .

 - چطور جرئت...

زم؟یاومده عز   شی: مشکلي پماني  

. نگاه مي کردن ایدستش رو از بازوم برداشت. فاتح و ماني با تعجب به آر ایآر  

. رنیآقاي فخار دارن م ست؛ ین زيینه چ  - 

عطا داره با پوزخند نگاهم دمیسمت خروجي رفت. سرم رو چرخوندم د ع یبدون حرف سر  ایآر  

. نگاهم مي کرده. فکر کرده اومده تئاتر  مي کنه. از نگاهش معلوم بود که از اول داشته  

: هلنا خوبي؟ماني  

 - ها... آره خوبم.
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بود؟  سیپسره کي بود؟ چرا خ نیا  - 

. روش خنک شه ختمیمهم نبود؛ گرمش شده بود آب ر ولش کن  - 

 فاتح لبخندي زد. هر دو نشستن.

م؟ی: هلنا چرا خودت رو کنترل نمي کني؟ نمي فهمي ما تو چه وضعي هستماني  

 - ست،یساکت نگاهش کنم. دست خودم ن گهیمن نمي تونم وقتي کسي چرت و پرت بهم م نيما

فهمي؟ مي  

ي بهت گفت؟چرا عصبي هستي؟ مگه چ زمیعز   - 

د؟ی. شما چکار کردستیکن مهم ن ولش  - 

. سمت نی ا اد ی. عطا داره مگمی. حاال بعدا بهت ممیفقط با چند نفر آشنا شد چي،یه  - 

 با حرص نگاهش کردم معلوم نبود باز چه نقشه اي داره .

. باهاتون کار دارم دیایب قه یچند دق شهیآقاي کاتب م  - 

 ماني ابروهاش باال رفت .

من؟ با  - 

 - بله چند لحظه.

 ماني به فاتح نگاه کرد و از جاش بلند شد و با عطا رفت .

ماني چي کار داره؟ با  - 

 فاتح: نمي دونم.

. وقت کاري نکنه هیبرو دنبالش   - 

چکار مي خواد بکنه؟ مثال  - 
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 - نمي دونم.

 - نترس کاري بهش نداره.

از کجا مي دوني؟ تو  - 

 حالت نگاهش عوض شد.

قدر نگراني؟ نی و مهموني مي خواد باهاش چکار کنه؟ اصال براي چي ا. مثال تمعلومه  - 

باشم؟ دینبا  - 

. شیوقته بشناس لي ینه فکر نکنم خ  - 

جور آدم ها طرف نبوده. اونم در مقابل عطا که به ن یو تا حاال با ا  ستیمثل تو حرفه اي ن ماني  - 

. شک مي کنه. مي ترسم ماني اشتباهي کنه زي یچ  نیکوچکتر  

ست و عطا زهیپاستور  لي ی. فکر مي کني ماني خستینباش، ماني اون قدرا هم بي عرضه ن ننگرا  - 

از حد نگرانشي؟ شیقدر ب ن یجون رو خفه مي کنه؟ چرا او االن ماني  هیکار حرفه ا   تیجنا هی  

 چشم هام گرد شد.

ه؟یمشکلت با راب طه ي من و ماني چ تو  - 

. هیعیرطبیمن مشکلي ندارم؛ رفتار شماست که غ  - 

ه؟یچ منظورت  - 

ش؟یتو نقشت فرو رفتي. مگه چند وقته مي شناس انگار  - 

حرف زدنت باش! درضمن روابط شخصي من به تو ربطي نداره. هر مدتي که مواظب  - 

به خودمون ربط داره. نکنه جز ستاد امر به معروف و نهي از منکر هم هستي؟  بشناسمش  

. نگاهم کرد  تیبا عصبان  
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. مشکلي درست کنه تیکاري ندارم، فقط نمي خوام روابط شخص  تیبط شخصمن به تو و روا  - 

. خودت باش فیونم چي کار کنم. تو فکر وظانترس من مي د  - 

. از حد به راب طه ي ما حساس بود  شیماني راست مي گفت، فاتح ب  

. بعد برگشت و صورتش قرمز بود  کمیماني   

. میهلنا پاشو بر   - 

شده؟ چي  - 

! میگفتم بر   - 

! هیچ  تمونیموقع ستین تیحال نکهی ح: آروم باش ماني! مثل ا فات  

. باش به تو ربطي نداره. ساکت  - 

. چي شده. ماني بازوم رو گرفت و بلندم کرد   دمیجوري رفتار کنه. نمي فهم ن یبود ا دیاز ماني بع  

! میگفتم بر  دي؟ینشن  - 

 - ماني دستم درد گرفت.

! فتیحرف نزن راه ب  - 

. کنه   زيیآبرور شتر ینمي خواستم ماني ب  

 مانتوم رو برداشتم تنم کردم. شالم هم سرم کردم .

جوري  نی هم بلند شد. از حرص صورتش قرمز شده بود. من نمي دونم چي شده بود که ماني ا  فاتح  

میلباس مي پوش م یما دار دیشده بود. معلوم نبود عطا باهاش چي کار کرده بود. اردالن د وونهید  

 اومد طرفمون.

تب؟آقاي کا کجا  - 



 

 
 

738 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. میبر  دیاومده با  شیکار واجب پ  - 

. میتازه مي خواستم با هم درباره ي کار حرف بزن دیکه اومد ستیهنوز چند ساعت ن  - 

. . با اجازهمیبر   دیبا گه؛ یروز د  هی باشه براي   - 

 - باشه پس منتظر هستم.

حافظي دالن خدا . فاتح هم از اردیکش  اطیبدون حرف مچ دستم رو گرفت و من رو سمت ح ماني  

بود  کیقدر تند مي رفت که نزد   نیو دنبالمون اومد. ماني مچ دستم رو داشت فشار مي داد و ا کرد  

داشت گهی. درونیب دمی. دستم رو از تو دستش کشدمیرس نی. به دم ماشنیبار بخورم زم چند  

. روي مي کرد  ادهیز  

ه؟ی کارا چ  نیشدي؟ ا وونهی د چته  - 

نمي دوني چي شده، نه؟ تو  - 

جوري مي کني؟ ن یندارم؛ چي شده؟ چرا ا بیم غعل نه  - 

. تا بهت بگم رونیب میبر   - 

. االن بگو چي شده  نیهم ام؛ ینم يیمن با تو جا   - 

به  دی. داردیاختالفاتون رو حل کن رونیب دیبر دیسوار ش ه؟ی مسخره بازي ها چ نی ا گه ی: بسه د فاتح  

. دیهمه چي گند مي زن  

 ماني: سوار شو .

مثل اون رفتار  دیبچه بازي ماني داشت همه چي رو خراب مي کرد. منم نبا راست مي گفت  فاتح  

. ساکت بود ورونیشدم. ماني هم سوار شد و گاز داد و از خونه اومد ب نیکردم. سوار ماش مي  

. ه یعصبان ليیحرفي نمي زد؛ ولي معلوم بود خ  
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. م یاز خونه شون دور شده بود  

 - معلوم چت شده؟ گند زدي به نقشمون!

. ني برگشت سمتمما  

تو گفتي نه! پس اون چي ه؟یز یتو اون عطاي آشغال چ  نیچمه هان؟ مگه بهت نگفتم ب من  - 

گفت هان؟ مي  

. بود. هل شده بودم دهیرنگم پر   

مي گفت؟ چي  - 

. م مي خواست همون جا خفه اش کنمقدر که دل ن یحرف هاي قشنگي درباره ت مي زد؛ ا  - 

... مي گفت؟چي  - 

آره؟ت کرده بود،  غهیص  - 

حرف رو بزنه؟ ن یشده بودم. چشم هام گرد شده بود. عطا چه طور تونسته بود به ماني ا الل  

 داد زد :

دروغ گفته؟ حرف بزن هلنا، راست گفته؟ ا یت کرده بود  غهینه؟ حرف بزن! ص ای آره  - 

. به ماني دروغ بگم. ساکت بودم  گهی نمي خواستم د  

. ي گفت دروغ بودهحرف بزن لعنتي، بگو راست نگفته و هر چ  - 

 - آره.

. پشتي سرش رو برگردوند ن یشد و با بوق ماش رهیبهم خ هیماني چند ثان  

ي من بوده و با کسي هستي که غهیهلنا ص! چه طور تونستي؟ وقتي گفت شهیهلنا باورم نم واي  - 

اهيبا من بوده مي خواستم خفه اش کنم! نمي دوني چه قدر خودم رو نگه داشتم که کار اشتب اول  
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. کرده بودي  میمهمي رو قا  ن یتوي احمق ازم موضوع به ا نکهینکنم، به خاطر ا  

فکر مي کردم حرف هاش  نی . تمام مدت که داشت حرف مي زد فقط به اگهیحتما داره دروغ م گفتم  

کار رو کردي؟ هلنا اصال  ن ی. چرا هلنا... چرا؟ چرا استیجوري ن  نی دروغه و هلناي من ا همه  

کردي؟ دوني چي کار مي  

 - ماني!

همه سختي که ن یگفتم با ا  دمتیشو هلنا. من فکر مي کردم تو دختر خوبي هستي. وقتي د خفه  - 

مشت قاچاقچي دور و برت بودن ولي تو سالم  هی  نکهیا ولي بازم پات رو کج نذاشتي، با  ديیکش  

آدمي مثل هی ي  غه یتو صورتم نگاه کني؟ تو ص شهی. تو چه جور آدمي هستي هلنا؟ روت مموندي  

با چند نفر بودي و  ستیمي گفت تو به درد من نمي خوري و معلوم ن حانهیجور وق  نیشدي که ا  اون  

ازت راحت حرف مي زد انگار تو  نقدریمدت باهات بوده و ازت خسته شده و ولت کرده. ا هی اونم  

... زن ه یارزشي نداري و  چیه   

 اشک تو چشمم جمع شده بود.

 - نگه دار!

. حرف نزن  سرجات نیبش  - 

 داد زدم :

دار! نمي شنوي؟ نگه  - 

. نگه داشت  ابونیماني کنار خ  

... زن هی بگو من  عوضي ام، بگو خجالت نکش! هیآره من   - 

خودم بود که هشدارش رو جدي ر یتونستم حرف بزنم. عطا بد ضربه اي بهم زده بود. تقص نمي  
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 نگرفتم. ماني با ناراحتي نگاهم کرد .

چيیماني صدام مي کرد؛ ولي نمي خواستم ه ابونی ي خ گه یسمت د دمیدوشدم.  ادهی پ نیماش از  

. نمیبشنوم. نمي خواستم حتي کسي رو بب  

م؟ یکي مي خواست گند بزنه به زندگ تا عطا  

طور تونسته بود اون حرف ها رو راجع به من بزنه؟  چه  

رو راجع به منحرف ها  ن یبه هدفش و دور کردن ماني از من ا دنی طور تونسته بود براي رس چه  

 بزنه .

*** 

داشت قدر فکر کرده بودم که مغزم   نیبود. هنوز خوابم نمي برد. ا  ?ساعت اتاق نگاه کردم؛  به  

. معده ام مي سوخت. از وقتي برگشته بودم چند بار باال آورده بودم. حرف هاي عطا برام دیترک مي  

ل درک نبود. بازم حالت تهوعکه زده بود برام قاب ي یتموم شده بود. هنوز باور حرف ها گرون  

 داشتم.

رو خاموش کرده میکه بهم شده بود رو جواب نداده بودم و آخرم گوش يیکدوم از تماس ها  چیه  

 بودم.

اون حرف ها کاري کنه که ماني  قیطر  نیدرست مي گرفتم. عطا مي خواست از ا  م یتصم هی دیبا  

. من و ماني خبر نداشت  تیو البته موفق شده بود؛ ولي از واقع رهیازم فاصله بگ  

. قرص خوردم و چشم هام رو بستم هی  

*** 

. آدم سهل انگاري بودم  ليیدرمانگاه حق داشت، من خ سیاومدم. رئ رونیاز درمانگاه ب  
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مدت کمي که اون جا استخدام شده بودم نشون مي داد من آدم  نی قدر مرخصي گرفتن اونم تو ا  نیا  

چک که مبلغش اون قدر کم بود که   هیحساب با   ه یوتس  هی. بالخره با ستمین ريیپذ تیمسول  

رو روشن میکرده بود. گوش رونمیمحترمانه ب ليیم حتي بهش فکر کنم، از اون جا ختونست نمي  

م یهمه تماس و اس ام اس گرد شده بود. گوش ن یصبح بود. چشم هام از ا ? کی. ساعت نزد کردم  

رچقدرم عطا راجع به من بهش بد گفته بود زنگ خورد. ماني بود. ازش دلخور بودم. ه  بالفاصله  

 ولي اون حق نداشت قضاوتم کنه .

 - بله؟

خودتي؟ هلنا  - 

. سرد جوابش رو دادم  ليیخ  

کي مي خواستي باشه؟ آره  - 

نستممي دوني چه قدر بهت زنگ زدم؟ همه جا دنبالت گشتم. نمي تو ي؟ یکجا شبیمعلومه از د  هلنا  - 

. نه  ایجوري بفهمه تو خونه اي    هیخونه ت؛ فاتح مجبور شد  امیب  

 - چه جوري .

. ديیبه خونه تلفن زدن. خدمتکارتون گفت خواب  - 

 پوزخندي زدم بازم همون دختره حتما زنگ زده بود .

 - چي کار داشتي؟ تو که هرچي خواستي بهم گفتي.

... ن اون جوريهلنا احمق نباش! من اعصابم خراب بود وقتي او  - 

از حرف هاي اون برام چيیکني. من ه ادآوريی رو  زي یچ ستیماني تمومش کن! الزم ن بسه  - 

. مهم باور تو بود نه حرف هاي اون ستیمهم ن  
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. ستی کردي برام قابل فهم ن غهیتو باهاش ص نکهیروي کردم؛ ولي هنوز از ا ادهیمتاسفم من ز  - 

مجبور شدمکه داشتم   تيیبدم؛ فقط بدون تو اون موقع حیرو توض زيی االن نمي تونم بهت چ ماني  - 

 اون کار رو بکنم .

همه سال که تنها بودي و مشکالتي که داشتي ن یا  نکهیدونم چي بگم، من حق نداشتم بعد ا نمي  - 

رو ندارم. مي دونم حتما تیجوري قضاوتت مي کردم. واقعا متاسفم! من حق دخالت تو زندگ اون  

مدت   ن یدست دادم. تو تمام ا کنترلم رو از  شبیبراي خودت داشتي؛ فقط د قانع کننده اي  لیدل  

. اون جوري راجع بهت حرف بزنه  دهیبه خودش اجازه م گه یهرکس د  ا یقدر تنها بودي که اون   نیا  

. اون ها ناراحتم نیع کي یتو هم شدي  نکهینداره؛ فقط از ا تیمن حرف هاي کسي برام اهم  - 

. حاال که فکر مي کنممتاسفم، رفتارم بچگانه بود؛ ولي نمي تونستم اون موقع درکت کنم من  - 

. چه قدر بچگانه رفتار کردم  نمیمي ب  

منتظره فرصته که بهم ضربه بزنه؛ ولي تو با چند ليیمن قبال هم بهت گفتم عطا به هر دل ماني  - 

. ختي یدازه به هم راختالف بن نمونیبود ب ن یتا حرف احمقانه اش که براي ا  

 - متاسفم هلنا!

نگفت؟ زيیچ فاتح  - 

راجع زي یرانت بود. با من کلي دعوا کرد که چرا اون جور رفتار کردم؛ ولي من چولي نگ نه؛   - 

. سوالي نکرد  گهیبه اون موضوع بهش نگفتم. اونم د  

. ستی من و تو ن ن ینترس اون نگران پرونده شه؛ نگران دعواي ب  - 

ي؟یکجا االن  - 

. قدم مي زنم ابون ی. از کارم اخراج شدم و اآلنم دارم تو خرونمیب  - 
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کاري که  نیفرانسه؟ بعدم با ا   میبر  دیماجرا با  ن یکه نرفته بعد تموم شدن ا ادتی رو ول کن،  کار  - 

دنبالت؟ ام یوقت براي کار کردنت نمي مونه؛ همون بهتر اخراج شدي. مي خواي ب میمي کن میدار  

. تنها باشم کم ینه مي خوام   - 

دي؟یمن رو بخش هلنا  - 

. ي گفتمبهت م دیآره خودم مقصر بودم، با  - 

. میبا هم هماهنگ کن دیفراموشش کن. راستي فاتح گفت براي برنامه ي آخر هفته با  - 

هفته چه خبره؟ آخر   - 

. شمال دعوت کرده؛ وقت نشد بهت بگم اليیاردالن ما رو به و شبید  - 

م؟یبر  دیبا چرا  - 

. جا حرفي بزنه اون  دی. مردک هنوز حرفي از معامله نزده. شامیالزمه بر  گهینمي دونم، فاتح م  - 

هبهمون اعتماد کنه. حتما االن دار می زودي ازش انتظار داشته باش  نی به ا دیزرنگه، نبا ليیخ اون  - 

مي کنه. با آراد حرف زدي؟ قیمون تحق درباره  

همون خونه، قراره با فاتح جلسه داشته میبر  دینگرانمون بود. راستي بعدازظهر با ليیخ آره  - 

. م یباش  

. بعدازظهر  باشه . پس تا  - 

. دنبالت امیبعداز ظهر م  - 

. مینه. فعال نمي خوام عطا بدونه ما هنوز با هم  - 

! خب، تو بهتر مي دوني. مواظب خودت باش. بازم من و ببخش که باهات بد حرف زدم ليیخ  - 

 - ماني ولش کن.
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 - باشه.

*** 

با  گهیردم، حتما با خودش مکه با ماني آشتي ک  دیفعال مي فهم  دیرفتم سمت اون خونه. عطا نبا تنها  

. من رو مي زنه  دیکه به ماني زده ق يیاون حرف ها   

. وارد خونه شدم. ماني ونمیبب نهیاش رو وقتي دوباره من و ماني رو با هم مي ب افه ی دارم ق دوست  

. از جاشون بلند شدن هیبق  

 فاتح: سالم خانم گمشده.

 با حرص نگاهش کردم .

. ؛ فقط مي خواستم تنها باشممن من گم نشده بودمسالم. درض  - 

 فاتح ابروهاش رو باال داد .

شي؟یچرا عصباني م باشه  - 

. شمیرو اعصابم راه بري عصباني م گه ید  کمیولي اگه   ستم؛ یمن عصباني ن  - 

 فاتح چشم هاش گرد شد.

. دلت مي خواد هلنا عصباني بشه  نکهیعلي: سرگرد فاتح مثل ا  

. بخوادنه فکر نکنم دلم   - 

. م مدت بدون حرف با اخم نگاهمون مي کرد تما نيیام  

ي یمعامله ي بزرگ انجام بده و براي جابه جا  هی: اون جور که بچه ها خبر دادن قراره اردالن  فاتح  

مهمه؛ ولي اردالن کال محافظه کاره ليی . درسته محموله خرهیاحتماال از ما کمک مي گ  جنساشون  

. مي کنه  اط یاحت ليیپس خ  
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ره؟ : عطا چه نقشي دانيما  

تو معامله میخودش مستق ا یزرنگه  لي یخ ا ی. میدیکدوم از معامله ها اثري از عطا ند چیتو ه ما  - 

 شرکت نمي کنه .

. اون همه کاره ي اردالنه رممکنه؛ ی: غنيیام  

از اون ها تمرکز   کيیروي   دیهر کدوم با م،یحواسمون رو جمع کن  دیبا ست؛ یکه مدرکي ن فعال  - 

. اني روي خسرو فخار و هلنا روي عطا. من روي اردالن، ممیکن  

 ماني: الزم نکرده من خودم مواظب عطا هستم.

رو بذاري کنار. درضمن فکر نکنم تیشخص تیو حساس دی: بهتره کاري رو که گفتم بکنفاتح  

. باشه تيیخسرو فخار آدم کم اهم  

. به فاتح نگاه کرد  تیماني با عصبان  

. مه داد نداد و به حرف زدنش ادا تيیفاتح بهش اهم  

 چشم غره اي به ماني رفتم. ماني سرش رو تکون داد. نمي خواستم فاتح حساس بشه .

*** 

نمي خواستم عطا رو  دمیمسافرت احمقانه. شا  ن یچي آماده بود. اصال دلم نمي خواست برم به ا همه  

. اد یم که عطا نتمام مدت دعا مي کرد  نم؛ یبب  

. انگار راضي هم نبود ولي حرفي نزد نگفت؛ ولي  زيیدرباره ي ماني گفتم. چ ایبه س  

آشنا  شتر یبوده. بعد چند سال از خارج برگشته و االنم مي خواد باهام ب میگفتم هم دانشگاه بهش  

برکه فاتح زده بود، هنوز نمي خواستم کسي از راب طه ي من و ماني خ يی. همون حرف ها بشه  

انمه که اشتباه نکنم؛ ولي بعد ازحواسم رو جمع کنم چون نگر  دیگفت با  ای . سایبشه حتي س دار  
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. راحت تر شده بود کم ی  الشی ماني انگار خ دنید  

. پسر خوبي باشه  ادیبهم گفت به نظر م  

*** 

. بودم و چشم هام از بي خوابي درد مي کرد  دهیخوب نخواب شبیماني شدم. د  نیسوار ماش  

ضي؟ی مر  هلنا  - 

 - نه.

چشم هات قرمزه؟  چرا  - 

. شمیمي کنه؛ قرص خوردم خوب مسرم درد  کمی  ستین زيیچ  - 

. بخواب تا سرت بهتر بشه کمیپس   - 

 - باشه.

 چشم هام رو بستم.

 با تکون هاي ماني چشم هام رو باز کردم .

قدر مي خوابي؟ نی چه خبرته؟ مگه خرسي ا  .میدیچه قدر مي خوابي! رس پاشو  - 

چند ساعته خوابم؟ مگه  - 

 - فکر کنم چهار ساعت باشه.

. دچشم هام گرد ش  

 - واقعا؟

مسافرت؟ ري یجوري م نی ا شهیهم تو  - 

. ستی خوابم مي بره، دست خودم ن  نیماني من تو ماش دیببخش  - 
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. خوش مي گذره ليی پس مسافرت رفتن با تو خ  - 

 لبخندي زدم.

. اون جا م یبر  شهیجوري نم  نیحاال برو صورتت رو بشور که چشم هات ورم کرده. ا   - 

. رفتم  ي یشدم و سمت دستشو ادهیپ ن یز ماشکافه نگه داشت. ا ه یماني کنار   

 صورتم رو شستم. راست مي گفت، چشم هام ورم کرده بود. چند مشت آب سرد به صورتم زدم .

. ن یکردم. دوباره رفتم سمت ماش شیآرا  کمی در آوردم و  فمیرو از ک شمیلوازم آرا   

. بود و با فاتح حرف مي زد  سادهیوا نی کنار ماش يی ماني با دوتا چا  

. مسال  - 

د؟یاشت: سالم خانم سازگار کم خوابي دفاتح  

. اي روي لبش بود انهیلبخند موز  

. ليیآره خ  - 

. چاي بخور خوابت بپره کمیماني:   

. دینیبب دیشما دوتا چشم ندار دمیمن خواب کمی حاال   - 

منظورتون چهار ساعته؟ کم؟ی : فاتح  

. رو يیمن اون چا د؟بدهیباشه من خوابالو! حاال راضي شد  - 

. رو سمتم گرفت  يیني چاما  

. دو لبخند مي زدنفاتح و ماني هر   

. دمی. منم به موقع جوابتون رو مدنیآره بخند  - 

*** 
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و  ایفصل که همه جا سبز بود. اردالن و آر ن ی. جاي قشنگي بود، مخصوصا تو امیشد الیو وارد  

. م یشد ادهیپ نیخسرو تو محوطه بودن. از ماش  

فاتح دست داد و سرش رو براي من تکون داد. هنوز نگاهش بهاومد سمتمون. با ماني و  اردالن  

. جوري بود  هیمن   

! دییبفرما دیخوش اومد  - 

. می و سالم کرد  هیبق شیپ میرفت  

هم مي گرفت. اردالن  افهیبا اخم نگاهم کرد و منم روم رو برگردوندم و محلش ندادم. پررو ق ایآر  

 به خدمتکار اشاره کرد اتاقمون رو نشون بده.

اتاق بهمون دادن فاتح گفت که اون و ماني با هم باشن منم تنها. منم قبول کردم، دلم ادوت  

. داشت الی در به محوطه ي پشت و  هیبود و  ای به درمي خواست تنها باشم. وارد اتاق شدم. اتاقم رو   

. موهامم ساده بستمدمیپوش نیسه ربع آبي با شلوار ج ن یبلوز آست هی هام رو عوض کردم و  لباس . 

. رون یهم خوب بود. از اتاق اومدم ب شمیآرا  

قلب  نی . ا دمیکش قيیاطرافه. نفس عم نیبودم و مي دونستم هم دهیعطا رو تو محوطه د  نیماش  

. و فاتح هم پشت سرش اومد  رونیعنتي بازم ناآروم بود. ماني هم زمان با من از اتاقش اومد بل  

! و راه خسته شديت لي یاستراحت کني؟ آخه خ انا یماني: نمي خواي اح  

 مشتي به بازوي ماني زدم .

. گمینم چيی! هي من هشيیداري پررو م گهید  - 

 ماني دستش رو ماساژ داد .

 - آخ، عجب زوري داري دختر.
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. بنداز کهی بله پس چي فکر کردي؟ حاال اگه جرئت داري بازم بهم ت  - 

. دیماني دستش رو گذاشت دور شونه ام و من رو سمت خودش کش  

! نم هلناي کوچولوي منمن غلط بک  - 

ه؟ی ! ماني من کجام کوچولوا  - 

. تون خوب شده که بازم راب طه نمیفاتح : مي ب  

: اشکالي داره؟ماني  

 فاتح پوزخندي زد .

 - به من ربطي نداره.

که فاتح نگاه مي کرد نگاه يی هنوز دستش دور شونه م بود. با سرفه ي فاتح من و ماني به جا ماني  

خونسرد رفت طرفش   ليیشده بود. ماني خ رهی سرخ به من و ماني خ . عطا با صورتمیکرد . 

ش رو گه ی . دست ددینه ام بود و من رو با خودش سمت عطا مي کشکه دستش دور شو درحالي  

 سمت عطا دراز کرد. حس بدي داشتم و تو دلم آشوبي بود. با صداي ماني سرم رو بلند کردم .

. ام بود چشم هاي عطا به دستي بود که دور شونه   

آقاي شاهي، حال شما؟ سالم  - 

تکوني خورد و چشمش رفت سمت دست دراز شده ي ماني. دستش رو دراز کرد و با  عطا  

دست ماني رو فشار داد. فاتح هم اومد جلو با عطا دست داد؛ ولي من حتي بهش سالم هم ليیم بي  

 نکردم.

. که به ماني زده بود افتادم  يیحرف ها  ادی  

ن، ییاني بودم. سرم رو انداختم پاکه به ماني گفته بود ازش عصب ي یحرف ها  به خاطر اون هنوز  
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. جوري باشه رو نداشتم  ن یچشم هاش ا  نکهینمي خواستم تو چشم هاي سرخش نگاه کنم. طاقت ا  

. نگاه عطا فرار کنم  ریمي خواستم سمت اتاقم برم تا از ز  

. ام یرو بردارم االن م  میماني من برم تو اتاق گوش  - 

. ي دستش رو از روي شونه ام برداشت مان  

. ایزود ب زم یبرو عز   - 

. م یدیخبر مي دادم رس  ایبه س دیسمت اتاق رفتم با   

. رونیزنگ زدم و از اتاق اومدم ب ایبه س  

آره؟ ديی: هنوز بهش چسبعطا  

 دستم رو روي قلبم گذاشتم و بهش نگا ه کردم .

عيیطب دی منم با رهیبگ دهیست من رو نادخوا قلبم رو نشونه گرفته بود، حاال که اون مي پوزخندش  

 رفتار مي کردم .

اون حرف هاي گوهرباري که به ماني زدي انتظار داشتي ولم کنه، نه؟ ولي اون مثل تو با  - 

. از کسي که دوست داره نمي گذره ضیآدم مر  ه یبهم اعتماد داره و با حرف هاي  ست،ین  

! نيینمي خواد. با من لج نکن بد مي ب دلم داري مجبورم مي کني کاري کنم که گه یهلنا د  - 

بدتر از اوني که گفتي به ماني بگي؟ واقعا که يیمي خواي چي کار کني؟ بازم حرف ها  مثال  - 

! عطا شاهي  ريیحق  

. اومد طرفم. انگشتش رو به طرفم گرفت  تیعطا با عصبان  

. ریمطمئن باش! از اون آدم فاصله بگ شي،یم مونیپش  - 

. گه ید ایموندي؟ بکجا ماني: هلنا جان    
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شده بود. انگار منتظر بود من به حرفش گوش کنم. منم بدون توجه بهش از کنارش  رهی بهم خ عطا  

. رفتم. ماني دم در منتظرم بود  اطیگذشتم و سمت ح  

ساعته کجا رفتي؟ هی  - 

. زنگ بزنم ایرفتم به س  - 

گفت؟ زيیناراحتي؟ بازم عطا بهت چ  چرا  - 

! مورد حرفي نزن نی ماني خواهش مي کنم در ا   - 

. دهیباشه هر چي تو بگي. نمي خوام ناراحتت کنم؛ ولي سعي کن آروم باشي رنگت پر  - 

 حرفي نزدم. دلم سکوت مي خواست؛ فقط سکوت .

نهار همه مشغول حرف زدن بودن؛ ولي من همه ي حواسم به بهار بود که به بازوي عطا  موقع  

! ي یبایبه بهار با اون همه ز بود. لعنت دهیچسب  

وقت چیهم به نظرم خاص نبود. ه لي یمشکي که خ يیبرتري ازش داشتم؟ فقط چشم ها  ز یچه چ من  

نمي دونستم سرزنشم مي کرد بایخودم رو ز نکهیبه خاطر ا شهیبه نفس نداشتم. هستي هم اعتماد . 

سهیخودم رو با بهار مقا  . اصال چرا داشتمستمین بایحس مي کردم اصال در برابر بهار ز االن  

بذار من زشت باشم، اصال مگه ام؟یکردم؟ به جهنم که خوشگله! مثال مي خواستم به چشم کي ب مي  

بود؟ مهم  

د؟ینمي خور  زيی : هلنا خانم چرا چاردالن  

 سرم رو بلند کردم. همه به من نگاه مي کردن .

. مشغول خوردن شدو  نیی نگاهم کرد و بعد سرش رو انداخت پا هیعطا فقط چند ثان  

چرا نمي خوري؟ حالت خوبه؟  زمی: عز ماني  
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. ندارم لیممنون م  - 

 از جام بلند شدم.

. استراحت کنم رمیم  - 

. نگاهي هم بهم نکرد   گه یداشت غذاش رو مي خورد و حتي د  لکس یر  ليیعطا خ  

کرده بودم. دماغم دایپ تیبه خودم نگاه کردم. انگار به خودم حساس نهییاتاق رفتم و تو آ  سمت  

حداقل آبي   ای ي بود. چشم هام مشکي درشت بود. دلم مي خواست سبز بود بود. لبم هم معمول خوب  

. بود  دتر یسف کمی پوستم  ایبود   

ختشده بودم! چرا داشتم خودم رو بررسي مي کردم؟ پوفي کردم. سمت تخت رفتم و روي ت احمق  

کنم . بازم مي خواستم فرارنمشینمي خوام بب گهی ماجرا زود تموم بشه! د ن ی. کاش ادمیکش دراز . 

. مي خوام ازش فرار کنم  شهیکه هم هی تنها مورد نی آره مي خوام فرار کنم. ا  

ولي چاره اي نبود. براي رون؛ یهشت بود. هنوز دلم نمي خواست از اتاق برم ب کینزد ساعت  

. حتما فاتح با خودش مي گفت من مثل خرس همه ش مي خوابم و اومدممیودب ومدهیکه ن گردش  

. بدر  زدهیس  

بود و باز کردم رفتم  اط ی. سمت صدا رفتم. آروم دري که رو به حادیصدا م اطی از تو حکردم  حس  

. کردم  میقا وار یحرف مي زد. خودم رو پشت د  ل ی. صداي خسرو بود که داشت با موبارونیب  

. جان  ن یخسرو: فعال ا  

 - تو مطمئني؟ من بهشون شک دارم.

چي کار  دیعد انجام معامله مي دوني که باامشب باهاشون حرف بزنه. فقط ب گمیبه اردالن م باشه  - 

 کني؛ اوني که به پدرش رحم نکرده مطمئنم براي ما هم نقشه داره .



 

 
 

754 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. برم ممکنه شک کنن دیفعال من با  - 

. کردم  میقا  ر وایپشت د  شتریخودم رو ب  

ني. مارونیرفتم ب  گهیرفتم تو اتاق و از در د  عیبه ماني و فاتح خبر مي دادم. سر دیرفت با خسرو  

. رونیب ومدیداشت از اتاقش م  

 هلش دادم تو اتاق و در رو بستم.

مي کني؟ نیچرا همچ چته؟  - 

کجاست؟ فاتح  - 

بپوشم سردم شده بود. تو خوبي؟ زيیچ هی. منم اومدم رونهیب  - 

 - آره.

 حرف هاي خسرو رو به ماني گفتم.

ام نشه کاري باهامونپس مي خوان حساب ما رو هم برسن. نگران نباش، تا معامله انج لعنتي  - 

 ندارن .

. االن اگه صداش کنم شک مي کنن  گمیامشب به فاتح م  - 

! نسبت داري زي یمي خوابي؛ مطمئنم با خرسي چ ليیهلنا تو خ گمی. ممیباشه بر   - 

. ختم یو موهاي ماني رو بهم ر دمیخند  

 - خرس خودتي.

 در اتاق رو باز کردم .

 ماني حمله کرد طرفم .

! زي؟یبشي، موهاي من رو به هم مي ر مهیجر دیبا  سایوا  - 
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. که ماني مچ دستم رو گرفت  رونیب دمیمنم دو  

. نمیبب سایکجا؟ کجا وا  - 

. دورم  خت یو موهام ر دیکش موهام رو کش  

 - ماني ولم کن!

. داره به جلو نگاه مي کنه  دمیدفعه مچم رو ول کرد. بهش نگاه کردم. د  هیماني   

نگاهش به من و ماني بود نگاه کردم. عطا بدون حرف از  رو زدم پشت گوشم و به عطا که موهام  

جا چي کار مي کرد؟   نی. خشکم زده بود. لعنتي اون ا رونیرفت ب در  

. میبر  ایهلنا ب  - 

. ماني و فاتح داشتن با اردالن و خسرو رونیب میم رو برداشتم و موهام رو بستم و رفتموها کش  

ي زد. نگاهشون نمي کردم. دردي تو قفسه ي مي زدن. بهار هم همه ش تو گوش عطا حرف م حرف  

که عطا داره نگاهم مي کنه. چشم هاش مثل  دمیدرد کهنه! سرم رو بلند کردم، د  ه یام داشتم؛  نهی*س  

شده بودم. حس کردم کالفه  رهیود که نمي تونستي بفهمي چي توشه. نمي دونم چه قدر بهش خب وقتي  

قدر  نی دنبالش رفت. چرا بهش نگاه مي کردم؟ کي ا اي و بهارم  گه یجاش بلند شد و رفت سمت د از  

 بي اراده شده بودم که کنترل چشم هام رو نداشتم .

. سمتم سردم شده بود. از جام بلند شدم. ماني برگشت   

هلنا؟  ريی: کجا مماني  

. بپوشم سردم شده زيیچ  هی رمیم  - 

 - باشه برو.

. رو برداشتم  شرتمیسمت اتاق رفتم و سوئ  
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. تمرکز کن احمق! حواست رودمی! حواست به چشم هات باشه. موهام رو کشتو سرت هلنا خاک  

. دنیبودن و من رو ند يی رای بهار و عطا تو پذ رونیجمع کن و بهش فکر نکن. از اتاق اومدم ب  

. شدي گه یجور د  هی  ديیدختره رو د نیبهار: عطا تو چته؟ باز ا   

نامزد داره؟ نيیمفت نزن بهار! من به اون چي کار دارم! نمي ب حرف  - 

گهید کيیتا   نيیمي کني؟ مگه نمي ب  چه جوري نگاهش نمینامزد داره؛ ولي فکر کردي نمي ب آره  - 

کرد رفت سراغ اون؟ چرا هنوز برات مهمه؟ دایبهتر پ تیموقع با  

ارزشي نداره؛  چیرو ببند بهار! اون و هر کي که باهاشه با هم برن به درک! اون برام ه دهنت  - 

. ستیاصال برام مهم ن هیمثل بق کيیاونم   

 دستم رو روي قلبم گذاشتم .

دختره  ن یدت مي دوني چه قدر دوستت دارم! نمي خوام ناراحتت کنم؛ ولي من از اخو زم یعز عطا  - 

. ادیخوشم نم  

. حوصله ي جروبحث ندارم بهار رونیب میاالنم بر  ست؛ یگفتم اون برام مهم ن  - 

! م باش عشقمخودت رو ناراحت نکن. آرو  زمیباشه عز   - 

رفتن. بغض گلوم رو گرفته بود. پاهام سست شده بود. احمق نباش هلنا اطیکه سمت ح دمشونید ! 

تا دم  دمیرفتم و دو  الی. گفت برم به درک! سمت در پشت وستيیمي دونستي براش مهم ن خودت  

ق لعنتي؟کنم احم  تی. روي شن هاي ساحل نشستم. دستم روي قلبم گذاشتم. چرا نمي تونم حالساحل  

چه  ديیند ستي؟یبراش مهم ن نيینمي ب وونه، ی ! اي قلب دمیازي مي مونو من مثل دوتا خط مو  عطا  

... زن هینمي گفت تو   میمستق ر یراجع بهت به ماني زد؟ اگه براش مهم بودي که غ يیحرفا  

ارمدوستش د ا ینگاه کردم. خدا شدیم دهی د شیاهیکه فقط س ای تو چشمم جمع شده بود. به در اشک ! 
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. . به قلبم مشت زدم ختیقطره اشک روي صورتم ر  ه یلعنت به من! لعنت به من!   

! کنم  ه یباشم. نمي خوام مثل دخترهاي بدبخت گر  ف یلعنتي ولي اون رو نخواه! نمي خوام ضع ر یبم  

چي کار کنم که دلم ه*وس  ایقلبم داره مي سوزه؛ چي کار کنم که هواش از سرم بره؟ خدا  ایخدا  

ن ینمي تونم با خودم بجنگم! چرا با اون همه زخم که بهم زده بازم ا  گه ید  ای ه؟ خدارو نکن عطرش  

عشق نیلعنتي مي خوادش؟ چي کار کنم، اون چشم هاي بي روحش رو دوست دارم! دارم از ا قلب  

 مسخره مي سوزم .

 - هلنا؟

 جوابي ندادم .

 ماني اومد کنارم نشست .

چي شده؟ زم یعز هلنا  - 

هاي  رگی درد مي کرد. حس مي کردم مو زم یدم که اشک نرفشار آورده بوهام از بس بهش  چشم  

. . بغض داشت خفه ام مي کرد دیچی. ماني دستش رو دور شونه ام پشهیسرم داره منفجر م  

زي؟یچرا همه ش همه چي رو تو خودت مي ر زم؛یچي شده عز  بگو  - 

. باشم ف ی ماني... نمي خوام... ضع  - 

داري؟ دوستش  - 

اشک جز ختنی همه مقاومت براي نر  نیکه مي دونستم از ا   يیهاردم و با چشم رو بلند ک  سرم  

. ازشون نمونده بود نگاهش کردم   زيیدوکاسه خون چ  

داري، نه؟ دوستش  - 

 - نه.
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 - دروغ نگو هلنا! از چشم هات معلومه تو دلت چي مي گذره.

 - نمي خوام دوستش داشته باشم! نمي تونم، نمي تونم ماني!

. ستی! تو کار اشتباهي نکردي. دوست داشتن که جرم نزمی ز آروم باش ع  - 

 - ولي اون...

. ثابت نشده زيیکه فاتح هم گفت هنوز چ  ديی د  ست؛ یمعلوم ن چيیهنوز ه  - 

. از هم جداست. اون عالقه اي به من نداره اهامونیماني؛ ما دن شهیست. نم گهی د زیمشکل من چ  - 

چه حالي مي شه. وقتي اون شمیم کی ي من بهت نزد وقت نمی. مي بست یطور ن نینظر من که ا  به  - 

اون حرف ها رو زد معلوم بود که خودشم از زدن اون حرف ها ناراحته؛ ولي براي دور  شب  

. اي نداشت  گهیکردن من از تو انگار راه د   

 پوزخند صدا داري زدم .

. ا آسمونهت نیهست که نمي دوني. فاصله ي ما از زم زایچ ليینمي دوني ماني! خ چيیتو ه  - 

که خودت انتخاب کني هلنا. نمي توني ازش فرار کني. مامان و بابا رو   ستین زيیچ عشق  - 

زا یچ لي یعشقشون چي کار کرد؟ ممکنه من خ ديیمتفاوت بودن. ند ايی اون ها هم از دوتا دن دي؟یند  

. رو مي دونم که عشق مي تونه چه قدر قوي باشه  ن یرو ندونم؛ ولي ا  

... انيمي ترسم م  - 

. فرار کردنستيیخودت شرمنده ن  شیجوري پ نی با ترست روبه رو بشي. ا دیبا  زم،یعز  نترس  - 

. باشه که بخواد فرار کنه  ف یقدر ضع  نی. فکر نکنم خواهر من ا ستیکار درستي ن  

. کردم  ری! انگار تو باتالق گشمیم وونهی چي کار کنم ماني؟ دارم د  - 

. قوي باش شهیهم. مثل ستیجور ن  نیآروم باش! هلناي من ا   - 
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 سرم رو روي شونه ي ماني گذاشتم.

 - ممنونم ماني که هستي.

 ماني ب*وسه اي روي موهام زد .

بغضت رو تو گه یزن زندگي کني. د  ه ی. سعي کن مثل  ستيیتنها ن گه یهستم. گفتم د شهیهم من  - 

؛ستیکردن نشونه ضعف ن هیقدر قرمز شدن! گر چشم هاي خوشگلت چه   نیخفه نکن. بب خودت  

. به خودت مسلط باش. بذار اگه می. حاال پاشو بر زمیکنن عز هی دارن گر  ازیوقت ها آدم ها ن بعضي  

مي خوادت براي به دست آوردنت بجنگه. مطمئن باش اگه واقعا دوستت داشته باشه نمي تونه اونم  

. تو  میتحمل کنه. حاال پاشو بر  ليیخ  

. امیجا بمونم؟ زود م نی ا گه ید  مکی شهیم  - 

. ایزود بباشه   - 

مثل افسرده ها دیرو با خودم روشن مي کردم. نبا  فمیاول تکل دیرفت. راست مي گفت، با  ماني  

. جا و غصه مي خوردم   نیمي نشستم ا  

. آروم تر شده بودم  کمی  

د؟یجا چي کار مي کن  نیخانم شما ا  هلنا  - 

. بود نگاهي کردم  سادهیبه فاتح که کنارم وا  

جا و برام شعر عاشقانه بخونه و بعد ن یا  ادیب تارشیپولدار با گو  پی پسر خوش ت هی  دیشا نشستم  - 

که نمیجا بش  نیمنم گفتم ا  فتهیاتفاقا م ن یها و رمان ها از ا لمیتقاضاي ازدواج کنه. معموال تو ف ازم  

. باز بشه  دیبختم شا  

. هاش گرد شدفاتح چشم   
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کوچولو ه یبزني؛ ولي  تاریمنظورم به شما نبود؛ چون نه پولداري نه فکر کنم بلدي گ نترس  - 

. پيیخوش ت  

 فاتح لبخندي زد.

. سراغم انیسگ ها ب  تا یجا بشنم نها  نیمن شانس ندارم مي دونم تا صبح هم ا  - 

. ومدنی پس پاشو برو تو تا سگ ها ن  - 

 - ماني بهتون درباره ي خسرو گفت.

. رو به ما بسپره تهران. اردالن گفته قراره معامله میآره نگران نباش. فردا قراره برگرد   - 

کني؟ رشی خودش چي؟ چه جوري مي خواي دستگ پس  - 

. سر قرار انیتا هم اردالن و خسرو شخصا ب م یکاري کن هی دیبا  - 

جوري؟ چه  - 

. دارم يیفکرها  هی  - 

اد؟یچي؟ اونم م عطا  - 

 - احتماال.

اونم باهاشون هم دسته؟ عنيی  - 

 - فکر کنم.

شه؟یبشه چي م ر ی دستگ اگه  - 

 - نگرانشي؟

 هل شدم.

 - نه فقط خواستم بدونم.
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. شهیولي احتماال اعدام م ستم؛ یمن قاضي ن  - 

 قلبم فشرده شد. نمي خواستم اون...

. ستنیقابل اعتماد ن نا ی. ادیورا باش نیوقت شب خطرناکه ا  نیتو. ا دیبر  دیبلند ش  - 

بذار بفهمه نقشه مون  رو گرفتم، امشب به عطا مي گفتم که ماني برادرمه، ممیجام بلند شدم. تصم از  

برام  زيی. عطا از هر چرهی. نمي تونستم بذارم بمفتهی. برام مهم نبود نمي خواستم اتفاقي براش بهیچ  

. . دنبال فاتح رفتم دمشیمي کش رونیبازي ب نی از ا دیمهم تر بود با  

 - فاتح!

 برگشت سمتم.

 - من مي خوام موقع معامله باشم.

 - امکان نداره!

. بهت گفتم تارهی اي نمي تونه جلوم رو بگ گه یکسِ د  ا یتو   امیه من اگه بخوام بمي دوني ک  خودت  - 

. کنم  نرتویباشي. ماجراي پرونده ي خواهرم رو که مي دوني؟ نمي خوام با اومدنم غافلگ  انی در جر   

. خطرناکه ليیخ  - 

. ماجرام، مي خوام تا آخرش باشم ن یمي دونم. منم االن جز ا  - 

. فکر کنم دیبا  - 

. نظر مثبتت رو فردا بهم بگو پس  - 

. دیفاتح خند  

. شيیم  صر یق هیشب شتر یمي خندي ب  - 

ه؟یک گهید صریق  - 
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. گمیرو م صریق  لمیبهروز وثوقي تو ف دي؟یرو ند لمشیف  - 

 چشم هاش گرد شد .

. ش باشي هیدلت بخواد شب ليی . حاال خگهیشي د  هیخب؟ شب هیچ  - 

. برو دختر خجالت بکش ایب  - 

د؟ینمي کن نگاه لم یف شماها  - 

. میاومد  خیشماها انگار ما از کره ي مر دیگیجوري م هی  - 

دي؟یرو د  صر یق لم یحاال ف گمیم  - 

. برو تو بچه ایب  - 

 - جون من بگو.

. دمیآره د  - 

هاي ممنوع نگاه مي کني؟  لم یف ن یمي دونه از ا مافوقت   - 

 - خانم سازگار!

. مثل احترام نظامي  م؛ ی شونیدستم رو گذاشتم روي پ  

قربان؟ هبل  - 

رفت و منم الیمعلوم بود داره خودش رو کنترل مي کنه نخنده. سرش رو تکون داد و سمت و فاتح  

 دنبالش رفتم.

*** 

فکر کنم که کي به عطا راجع به نی م مدت سعي مي کردم به ام بهتر بود. فقط تما هیشام روح موقع  

. حتما من رو مي کشت  دیمنتظر فرصت مي شدم. اگه فاتح مي فهم دیماني بگم فقط با  
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هم با شوخي همه ش سر به سرم مي ذاشت تا من حالم بهتر بشه. بعد شام اردالن دعوت کرد  ماني  

. داشتمی ریجشن کوچولو بگ ه ی مونیبت همکارتو محوطه. گفت مي خواد به مناس میکه بر ازمون  

 فرصت جور مي شد.

. رون یلبخندي زدم و رفتم ب  

. بگم  کیهمکاري به همه تون تبر  ن یخار ااردالن: خب مي خواستم به افت  

. میبرداشت کيیرو آورد و به هرکدومون تعارف کرد که هرکدمون  يیجام ها ایآر  

. م یبرس شتريیب  تیبا کمک هم به موفق میبتون نیبعد از ا  دوارمیاردالن: ام  

 جام خودش رو آورد باال .

! شتر یبه افتخار همکاري ب  - 

. خوشم نمي اومد زهایچ ن یوقت از ا چی ازش مزه کردم. ه مکی همه از جامشون خوردن؛ ولي من   

. دیبهار همه سرمون سمتشون چرخ غیبا صداي ج  

. ون مي داد بهار دستش رو آورد باال. انگشتري که دستش بود رو نش   

! نیازدواج داده! بابا بب شنهاد یعطا بهم پ  - 

ستش رو روي گلوم گذاشته د کي ی. انگار  دیچشم هام گشاد شده بود. جام توي دستم مي لرز  مردمک  

انگشترش داشت قلبم رو شکاف مي داد ن ی . داشتم خفه مي شدم. چشم هام تار شده بود. برق نگبود . 

دم یمي گرفتم، جام توي دستم رو تا ته سرکش شیا من نکن. داشتم آتکار رو ب نی نه... االن نه! ا االن  

. شعله ور شیبودن رو آت ختهیار نفت روجودم خاموش بشه؛ ولي انگار بدتر شده بودم. انگ  شیآت تا  

قلبم رو نمي سوزند. ماني دستش رو روي پشتم گذاشت. مطمئنم اگه  گه ید  ای بودم. پوزخند آر شده  

مي گفت؛  زيی چ هی کرد و  ک ینبود تا االن سقوطم حتمي بود. ماني سرش رو به گوشم نزد دستش  
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داده بودم. پشت هم پلک مي زدم تا جا از دست   کیمن کر شده بودم. انگار تمام حواسم رو   ولي  

. بهار داشت از خوشحالي پرواز مي کرد و عطا تمام مدت به من نگاهنمیرو بب میزندگ تیواقع  

رو جز اون انگشتر لعنتي چيیچه قدر نابودم کرده؛ ولي من ه نهیکرد. حتما مي خواست بب مي  

ضربه اش ن یله کرده بود. آخر  پاش ر ی رو ز ضربه رو بهم زده بود. قلبم  نی. عطا بدتر دمید نمي  

آخر نامردي بود! من ن یو مات شده بودم. ا شی. کسمیبود! جوري که نتونم روي پام وا کاري  

. همه نامردي نبودم نی سزاوار ا  

رفتم. روي راه رفتن تعادل  الینمي تونستم تحمل کنم اون جا بمونم. سمت و گه یعاشقش بودم. د  من  

. لم اومد نداشتم. ماني دنبا  

! ني: هلناما  

 نمي خواستم حرف بزنم؛ فقط مي خواستم تنها باشم .

 - هلنا صبر کن !

 - تنهام بذار ماني.

 - آخه...

 - گفتم تنهام بذار خواهش مي کنم!

. شدم الی. وارد وومدیدنبالم ن گهیماني د  

دم؛یآبي برداشتم و سرکش وانیقدر حس سوزش توي قلبم داشتم که سمت آشپزخونه رفتم و ل  نیا  

روم اثر نمي کرد چيیخوردم. انگار ه گه ی آب د وان یل هیدرونم خاموش نمي شد. دوباره  شیآت ولي . 

از دستم افتاد و  شه یشده بود، ش شتر ی ولي لرزش دستم ب زم؛یآب رو برداشتم دوباره آب بر  شهیش  

. جمعشون کردم  نیاز روي زم کيی   کيیهاي شکسته رو برداشتم.   شه یکست. خم شدم شش  
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. دیچشم هام از زور فشاري که بهشون مي آورم داشت مي ترک رگی نبود. مو يچیحواسم به ه  

وونه؟یچي کار مي کني د داري  - 

کاش چشم هاي نگرانش نفرت داشتم؟  ن یبلند کردم. چرا صداش رو دوست نداشتم؟ چرا از ا سر   

بارهبودم. دو زاریناراحتي مصنوعي که تو نگاهش بود ب نیسرد و بي روح بود. از ا  شهیهم مثل  

. بلندم کرد  نیدفعه بازوم رو گرفت و از روي زم ه یسرم رو برگردندم.   

 - دستت رو داغون کردي!

تواني که داشتم از نیبودم؟ بازوم رو با آخر دهینفهم چيیدستم نگاه کردم پر خون بود. چرا ه به  

. رونیب دمیدستش کش  

! به تو ربطي نداره دي؟ی نشو، فهم کیبهم نزد  گهید  - 

حسي نداشتم. انگار همه چي  چیتو نگاهش بود؛ ولي من ه زي یچ هی شده بود.  رهی خ چشم هام به  

 گنگ بود .

 - هلنا!

نزن لعنتي! صدام نزن! از اسمم متنفرم که تو صداش مي کني. ماني همون موقع اومد تو صدام  

. ي عطا رو گرفت  قه یآشپزخونه. به دستم نگاه کرد. عصبي شد و   

کارش کردي عوضي؟ چي  - 

. بدون حرف بهم نگاه مي کرد عطا   

. دیاز دستم افتاد اومدم جمعش کنم دستم بر شهیش ست، ین زيیمن: ماني چ  

. ي عطا رو ول کرد  قهیي مان  

. بخوره هیبخ دیبا ست؟ین زي یچ گي یم نیبه ا  - 
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 - من خوبم ماني.

. مارستانیب میبر  دیبا ده؛ یدروغ نگو رنگت پر  - 

. مارستان یبري ب دیعطا: با  

. به عطا نگاه کرد  تینماني با عصبا  

گهیآقاي شاهي. دلم نمي خواد د  ر ی حرف نزن، به تو ربطي نداره! از هلنا فاصله بگ کي ی تو  - 

. نمتیبب کشینزد  

 عطا پوزخندي زد .

با تو با من نسبتي يی شدي؛ چون هلنا قبل از آشنا کینزد اديیکه بهش ز   يیتو ن یکنم ا  فکر  - 

. نرفته که چي بهت گفتم ادتیداشته.   

! ه شو عوضيخف  - 

مي شدم. دستم رو به صندلي هوشینمي خواستم اون جا باشم. داشتم ب گه یه بود. د هام تار شد چشم  

. نخورم  ن یگرفتم تا زم  

 - ماني...

 ماني اومد سمتم .

. ارم ی. بذار لباس هات رو بمارستانیب میریاالن م  زمی جانم عز   - 

. د یماني سمت اتاق دو  

. کامال تار شده بود گهیچشم هام د  

 - هلنا!

اره؟یسرم ب يیمي خواست چه بال گهیخواستم صداش رو بشنوم. چي از جونم مي خواست؟ د  نمي  
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 - هلنا من...

 همون موقع ماني با مانتوم اومد تو آشپزخونه .

. زمی عز  میبر   - 

شده بود. سرم رو چرخوندم. با کمک ماني رهیکرد مانتوم رو بپوشم. عطا هنوز بهم خ کمکم  

. و سوار شدم رفتم نیسمت ماش  

خوبي؟ زم یعز هلنا  - 

! نیخوبم ماني، خوبم. فقط خسته م، هم  - 

*** 

مي زد هیمي شد به قلبم بخ دایکسي پ هیخورد. به خاطر افت فشار بهم سرم زدن. کاش   هیبخ دستم . 

. دلم نمي خواست برگردم اون جا  گهید  

. نگاه کردم قطره هاي سرم. به می جا بر  نیاز هم ارهیرو جمع کنه ب لمیبه ماني گفتم بره وسا  

الیقدر احمق شدم؟ از روزي که تو اون و  نیکي ا   قایجوري شدم؟ دق  نیزدم. از کي ا  پوزخندي  

از روزي که تو اتاق بهش آرام بخش زده بودم؟ ا یمي کرد؟  دمیکه تهد  يیاز اون روزها ای دمش؟ید  

ي؟ یاز اون شب کذا ا یب*وسه اش؟  نیاز اول ای  

شده بودم. از کي عاشقش شدم؛ از کي بهش عادت کرده بود هچاریو ب ر یحققدر   ن یدونم کي ا نمي . 

. جوري شکستم ن یاز کي نابود شده بودم. از کي ا  

بار دوم بود نیچند ماه ا  ن یسرم. تو ا  ر ی شده که بره ز ف یجوري ضع نی کي اون هلناي قوي ا از  

. فکر کنم   چيیبه ه گهیسرم مي رفتم. چشم هام رو بستم نمي خواستم د  ریکه ز  

! مني وجود نداشت  گه یمن تموم شده بودم؛ د   
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*** 

 آخر هفته قرار بود معامله انجام بشه .

شخصا تو معامله باشه؛ دیشده بود. فاتح به اردالن گفته بود که خودش با  زيیچي برنامه ر  همه  

ول خودش شرکت کنه. اردالن اول قب  دیگروه معامله مي کنه با  نیدفعه ي اولي که داره با ا  چون  

 نمي کرد؛ ولي بعدش به خاطر فشار فاتح قبول کرد .

. هماهنگ بود  هیازسوله هاي خارج شهر انجام بشه. فاتح با سرهنگ و بق کيیمعامله قرار بود تو   

*** 

سعي کرد منصرفم کنه يلیقرار بود معامله انجام بشه. از صبح دلشوره داشتم. ماني خ امروز  

. نهاش بذارمباهاشون نرم؛ ولي من نمي تونستم ت  

هماهنگ   سیبازي رو من شروع کرده بودم و نمي تونستم ماني رو تنها بذارم. درسته فاتح با پل نیا  

مي رفتم. حس خوبي نداشتم. قرار بود طبق قرار هر دیبود؛ ولي در اصل خودمون سه نفر با کرده  

. بهم نگاه مي کرد نه ی. فاتح با اخم از تو آمیفاتح شد  نی. سوار ماشمیبر نیماش ه یسه نفر با   

 نمي دونم مشکلش چي بود. از نگاهش کالفه شده بودم.

جوري نگاه مي کني؟ نی فاتح؟ چرا ا هیچ  - 

وسط چي کاره اي؟ فقط تو دست و ن یقاچاقچي هستي؟ تو ا سي؟یتو براي چي اومدي؟ پل االن  - 

. ي یپا  

. امینم کيی نگران نباش تو دست و پاي تو   - 

که گوشي ماني زنگ خورد. فقط گفت باشه و  مینمي دونم کجا بود  رو سمت پنجره چرخوندم. روم  

 بعد قطع کرد .
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: کي بود؟فاتح  

. به چپ میچیي بعدي بپماني: اردالن، گفت فرع  

 - چرا؟

. به سرهنگ زنگ بزنم دینمي دونم مشکوکن؛ با   - 

. تو فرعي  دیچیبه سرهنگ زنگ زد و بهش گفت اردالن چي گفته؛ بعدش پ عیفاتح سر   

معلوم  زي یبود و چ کی. هوا تار میدوباره زنگ زد و گفت که چند متر جلوتر نگه دار  اردالن  

 نبود .

بود. فاتح نگه داشت و چند نفر اومدن سمتمون. اسلحه دستشون  هسادی ون وا هی متر جلوتر  چند  

. ست یوسط درست ن نی ا  زيی چ هی بود. مطمئن بودم   

جا چه خبره؟ ن ی: اماني  

. ودت مسلط باش فاتح: آروم باش ماني! به خ   

. داد  ن ییرو پا شهی. فاتح ششهی از اون آدم ها زد به ش کيی  

. دیش  ادهیپ میاز طرف اردالن اومد  - 

. شد حس بدي بهم منتقل کرد   ادهیپ ن ی. نفر بعدي که از ماشم یشد ادهی. پمیچاره اي نداشت  

. دیبش ن یسوار اون ماش دیو خانم محترم. لطف کن ون یسالم آقا  - 

ده؟ یکارها چه معني م  نیجا چه خبره؟ ا  نی: معلومه ا ماني  

. روال کار ماست  ن یجناب کاتب ا دی: ناراحت نشایآر  

! شه یکارتون براتون گرون تموم م ن یا دیفاتح: مطمئن باش  

البته قبلش د؛ یسوار ش دی. حاال لطف کندیبا خود اردالن حرف بزن سته، یمامورم جناب شا  من  - 
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. من به دیو بد دی گوشي هاتون رو خاموش کن  

. همراهم نبود زيی رو دادن. منم که چ شونیماني و فاتح گوش  

. ره اي روي لبش بود اومد سمتم. لبخند مسخ ایآر  

. دیروبد تونیخانم محترم لطفا گوش  - 

 با حرص نگاهش کردم .

 - من گوشي ندارم.

. متفاوت از شما ز یچ  هیجالبه. بازم    - 

 آروم گفت :

. ابیهلناي ز  ادیتفاوت هات خوشم م نیاز هم  - 

بود که  لومتر ی. چند کمیبش نشونیسوار ماش میفاصله گرفت و سمت ون رفت. ما هم مجبور شد ازم  

جوري آروم نشسته بود ن یمي رفت و همه ساکت بودن. نمي دونم فاتح چه فکري داشت که ا نیماش . 

. کرد  ک یماني سرش رو بهم نزد  

 - خوبي؟

 سرم رو تکون دادم .

 - نگران من نباش ماني.

زي ی چ ابي ی. با خودم گفتم خدا کنه فاتح ردهیعصب ليینزد؛ ولي معلوم بود خ حرفي گه ید ماني  

نبود و کامال با اون م یکه قرار بود بر   يیسوله نگه داشت. اصال اون جا  ه یباشه. ون دم  همراهش  

ما رو  ای . آرمیشد ادهیپ نیشده بود. از ماش جیفرق مي کرد. به فاتح نگاه کردم، انگار اونم گ ر یمس  

اون جا بودن. اوضاع به نظر گه ی . اردالن و خسرو با چند نفر دمیله برد. وارد شدسو سمت  
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 مشکوک بود .

. کردم ک یخودم رو به ماني نزد  

! دیاردالن: خوش اومد  

اردالن؟ هیکارا چ نی ا ماني؛   

 -بهتره ساکت باشي جناب کاتب!

 همون موقع عطا وارد سوله شد.

. شده بود جیما گ دنیر اونم از دبا تعجب به ما نگاه مي کرد. انگا  

جا چه خبره؟ نی: ا عطا  

. م یاردالن: کنار بمون و حرف نزن. قراره کارهاي مهمي بکن  

. شد کی بهمون نزد ا یاشاره کرد. آر ای اردالن با سر به آر  

. متونی بگرد دیبا دی: اگه اجازه بدایآر  

! شيیم  مونیاردالن از کارت پش ه؟یمسخره بازي ها چ  نیماني: ا  

. الن خنده اي کرد ارد  

 - جناب کاتب بذار بچه ها کارشون رو بکنن و آروم باش.

. از اون آدم ها اومد طرف من کيیچند نفر اومدن سمتمون.   

. : واستا کنار خانوم با من ایآر  

. . لبخندي روي لبش بودکمیاومد نزد ایآر  

دنت رو مي شکنمبهم دست بزني گر  .  - 

 - واي چه خشن!
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. شم سرش رو آورد کنار گو  

. زمیعز   ادیاز زناي سرکش خوشم م  - 

. بازوم رو چنگ زد  تیلگدي به پاش زدم. از درد خم شد و با عصبان  

. دلت مي خواد با خشونت باهات رفتار کنم  نکهیمثل ا  - 

. مي رسم ماني: گمشو اون ور عوضي! کاري بهش نداشته باش وگرنه حسابت رو   

 عطا داد زد :

ه؟یمسخره بازي ها چ  ن یا جا چه خبره اردالن؟ ن ی: گفتم اعطا  

. می برنامه ي جالب برات دار  هیاردالن: ساکت باش پسر! چرا عصبي شدي؟ فقط نگاه کن،   

هم داشت مي گشتش. فاتح رو هم دو گهی د کي یاز اون آدم ها دست ماني رو از پشت گرفت و    کيی  

. صله گرفت از اون آدم ها ازم فا کي یدوباره اومد سمتم که با حرف    اینفر مي گشتن. آر   

. میکرد  داشیقربان پ  - 

. بود  ز ی ر لي یخ زیچ هی از اون آدم ها بود رفت.   کيی که دست  زيی سمت چ ایآر  

شرفت یقدر پ  نیمدت ا ن یتو ا  سیپل. نمي دونستم دیکرد شرفتی! خوب پسی: به به، جناب پلاردالن  

 کنه.

. ده بودم فاتح چشم هاش گرد شد. ماني وحشت زده به فاتح نگاه مي کرد و من بهت ز  

. گزارش داده سیرو ببر همون سمتي که جناب پل ابی رد ایآر  - 

. خانم خوشگله دارم  نی کار کوچولو با ا  هی: بله حتما فقط من  ایآر  

. اومد سمتم ایآر  

. مال تو، نگران نباش  نی ا ادهی . برو کارت رو بکن، وقت زایاردالن: االن نه آر  
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. چند ساعتم روش. خوشگله زود برمي گردم نی قدر صبر کردم، ا نی باشه به جهنم! من که ا  - 

. رونیلبخندي زد و از سوله رفت ب ایآر  

بشه، البته به روش کن که امشب معامله درست انجام   ف ی : خسرو تو هم برو کارها رو رداردالن  

 من .

 خسرو: حتما قربان.

 خسرو هم رفت .

من التی رزاق به خهان؟ خب سرگرد فاتح  ن، یبه شماها! با خودتون چي فکر کرد  میدیرس خب  - 

تو تله انداختي، آره؟ نمي دوني من کي ا م؟ آخه بچه جون از تو بزرگترش هم نتونست من رو رو  

. کاره بودم  نی اره بودي من ابندازه! مي دوني تو هنوز تو گهو ر یگ  

. شکم فاتح زد. بعد اومد سمت ماني  ه یاردالن اومد جلو و مشتي   

آره؟ جناب ماني کاتب، که پسر سلطاني خب  - 

 ماني هنوز وحشت زده به اردالن نگاه مي کرد .

همکار شدي من رو دور بزني؟ سه یآقا پل ن یدوني با بد کسي طرف شدي! با ا مي  - 

. رت ماني نشست. دهن ماني پرخون شدمشت اردالن روي صو  

! ي رواني وونهیمن: ولش کن د  

ه یوقته منتظر تسو ي لی. خرسمی خفه شو دختره ي عوضي! به موقعش حساب تو رو هم م تو  - 

 حساب باهات بودم .

از اون آدم ها بازوهاي ماني رو محکم گرفته بود که نتونه کي یرو کرد به سمت ماني که  دوباره  

 حرکت کنه .
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طول  لي یردي من نمي فهمم سلطان مرده؟ هر چند اولش باور کردم تو پسر سلطاني، خک فکر  - 

. نقشت رو بازي کردي ماني شاهي . خوب ستيیتا بتونم بفهمم تو پسرش ن دیکش  

. شده بودن رهیفاتح و عطا با بهت به ماني خ   

آراد ه یجلو با پسر عموت آشنا شو. شب اینمي دونست. عطا ب زيیهم چ  سمونی پل نکهیمثل ا آخ،  - 

ولي جرات اون رو داري. پدرت فکر کرد مي تونه سر من رو کاله بذاره؛ ولي سر موقع ستي؛ ین  

تازه از فرانسه اومدي. بهت شک کردم؛ ولي روزي که  دمیفهم قیتحق کم ی  . بادمیرو رس حسابش  

! بچگانه خودت رو لو دادي  ليیرفتي سراغ قبر مادرت شناختمت. خ  

بستم. خدا رو  هیجوري خودش رو لو داده بود. چشم هام رو چند ثان نی چه قدر احمق بود که ا ماني  

 شکرحداقل از زنده بودن آراد خبر نداشت.

از آب در ر انتکایولي تو هم مثل بابات خ م؛ یخوبي باش اليیبا هم فام میمي تونست شد، ف یح  - 

همکاري کردي من رو نابود کني بچه جون؟ بابات نتونست از دستم فرار کنه  سه یپل  نی. با ااومدي  

زن رو  هی از آب در اومدي. اونم تا  انتکاری وقت تو مي خواستي من رو تو تله بندازي؟ تو هم خ اون  

انتکار ی . مردک خمیي خوبي باهم نداشت ونهیفراموش کرد من برادرشم. هرچند از اولم م دید  

 عوضي!

 ماني: حق نداري راجع به به پدرم حرف بزني !

. دیاردالن مشتي به شکم ماني زد و خند  

 ماني از درد خم شد. نگاهم به عطا بود که هنوز تو شوک بود.

! زمی باباجونت پسر برادر عز  شیپ ريیم گهینگران نباش، تا چند ساعت د   - 

 اردالن اومد طرف من .
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دوتا احمق همدست شدي نی تو، به زن داداش سابق. دارم فکر مي کنم تو چرا با ابه  میدیرس  حاال ! - 

زن مگه چقدر مي تونه مهم باشه وقتي تو دست و پاي شاهي ها مي  ه یمهم نبودي.  ادی تو ز خب  

! ستیاهي، االنم ماني شاهي. خوبه اشتهات بد نچرخه؟ اول ارسالن شاهي، بعد عطا ش  

. شت بهم مي زد لبخند چندشش حالم رو دا  

چند نفر که برام مهم بودن رو ازم گرفتي. اول رفتي میرمستقیدارم. تو هم غ ادي یي ز  نه یتو ک از  - 

برام مهم  ادی زني که مي خواستم باهاش ازدواج کنم. نازي رو فراري دادي. هر چند نازي ز سراغ  

ني چرا دنبال نازي زن شکست بخورم. مي دو هیزن بودي و دلم نمي خواست از   هیولي تو   بود؛ ن  

عطا تحت  قیکنم. از طر داشیوگرنه مي تونستم راحت پ ادیچون از دست دوما خوشم نم نگشتم؟  

. نمي تونستم بهتختیسراغت که ارسالن همه چي رو به هم ر  امیگذاشتمت. مي خواستم ب  فشار   

جدا بشه؛مسخره ي سازمان. ارسالن رو تحت فشار گذاشتم تا ازت  نیبه خاطر قوان بشم کینزد  

 ولي اون قبول نمي کرد .

لعنتي نمي دونم چي داشتي که ارسالن راضي به ول کردنت نمي شد. اون شب بهش گفتم تو  توي  

گه دست از استفاده کنه ا  همیطالق بده ولي قبول نکرد. بهم گفت مدرکي داره که مي تونه برعل رو  

نقش عاشق ها رو  لي یبرندارم. گفتم اگه طالقت نده بابک رو مي فرستم سراغ عسل. پسره خ سرت  

بازي کرد. تنها کاري که درست انجام داده بود. عسل باورش شده بود که بابک عاشقش  خوب  

 شده .

ا ی دم آرتحت فشار بذارم؛ ولي اون بازم مقاومت مي کرد. مجبور ش  شتر یخواستم ارسالن رو ب مي  

. مجبور شدم دوباره ارسالن رو تحتومديیراه ن ا یبفرستم سراغت؛ ولي توي احمق با آر رو  

سرش به کار  شه یکرد. فکر نمي کردم ارسالن آروم و ساکت که هم دمیبذارم که دوباره تهد فشار   
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عده رو فرستادم برن سراغش هی باشه. همه جا رو گشتم.  بود بتونه ازم مدرک داشته  خودش  

ولي بازم مقاومت کرد و تونست از دست آدم هام فرار کنه؛ ارن؛ یتا بتونن مدراک رو ب رخونه کا  

. روي کردن و اون اتفاق افتاد  ادهی ولي متاسفانه بچه ها ز  

کثافت! چه طور تونستني اون کار رو بکني؟ آشغال  - 

. گ زد اردالن موهام رو چن  

تو مرد. اون تنها کسي از خانواده م بود کهاتفاق بودي، ارسالن به خاطر  ن یشو! تو باعث ا خفه  - 

 مونده بود؛ تو باعث مرگش شدي نه من!

 ماني: ولش کن کثافت !

مگه چي داره همه ن یشده ماني شاهي تو هم عاشقش شدي؟ عاشق زن عموت، آره؟ ا چي  - 

ه؟ یعطا نظر تو چ ست؛ یون قدرها هم مالي ن هر چي نگاه مي کنم ا شن؟یم عاشقش  

راحت شد که اردالن هنوز نمي دونست من واقعا کي  المیو مشت کرده بود. خدست هاش ر عطا  

 هستم.

خاصي داره  ز ی زن چي داره. هر چي که باشه چند وقت باهاش بودي. چ ن یحتما مي دوني ا تو  - 

 بگو ما هم بدونم.

. دنیهم مي خند هیخنده و بق ر یبعد هم بلند زد ز  

 عطا صورتش سرخ شده بود.

 عطا: اردالن !

جسورتره که از روز اول با من در افتاد کم یزن ها؛ فقط  هیزنه مثل بق هی  نمیپسر! ا  ارین جوش . - 

دوتا هم دست شدي؟ ن یخانم کوچولو! تو براي چي با ا نگفتي  
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 پوزخندي زدم .

! ! چون ارسالن رو توي عوضي کشتيريی! چون مي خوام بمفيیکث ونی ح هی چون تو   - 

. ن یروي زم که به صورتم زد افتادم ليیبا س  

 ماني سعي مي کرد خودش رو از دست اون دوتا آزاد کنه .

. ي مانتوم رو گرفت  قهیاردالن خم شد و    

تاوان کارت رو بدي. کاري مي کنم از زنده بودن دیدفعه نمي ذارم از دستم قسر در بري! با نیا  - 

. بشي مونیپش  

. اي بهم زد گه ید ليیخون دهنم رو تف کردم تو صورتش. س  

! سه، اردالن تمومش کن! ولش کن عطا: ب  

. ساد ی پاک کرد و وا نشیاردالن صورتش رو با پشت آست  

حمقي از نگاهتخودت رو نگه داري. هر ا  نی از ا شتر یشاهي مي دونستم نمي توني ب عطا  - 

شیمي کشت سهیبا پل ديیزن رو مي خواي وگرنه از روز اولي که فهم  نی تونه بفهمه که تو هم ا مي . 

که داره چي کار مي کنه؛ ولي صبر کردم  دمیگوشم چي مي گذره؟ منم فهم ر ی دونم زکردي نمي  فکر  

. از من و کارهام نمي دونه  زيیتا به موقعش. چون مي دونستم چ  

 عطا از حرص فکش رو روي هم فشار مي داد .

. چند بار به اون دختره ي احمق گفتم تو به دردشستیاز دختر من سرتر ن زشیچ  چیه نیا  - 

. گه ی. بهار احمق عاشقته د نهیري ولي کور شده و جز تو کسي رو نمي بنمي خو  

زي یچ  گيیي بهش نداشتم، خودتم م: تمومش کن اردالن! من به خاطر ارسالن کارعطا  

 نمي دونست .
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ست؟یبرات مهم ن گيیم عنيیدختره نرفته نه؟   ن یپس دلت براي ا جدي؟  - 

 عطا دستش رو مشت کرده بود.

! بزنساکت شدي! حرف  ه؟یچ  - 

. از ماست کيی ولش کن بره؛ من کاري به اون ندارم، اونم   - 

! زنده بمونه. مي خوام افتخار کشتنش رو بدم به تو دیاالن اونم همه چي رو مي دونه، نبا گه، ینه د  - 

 عطا چشم هاش گرد شد.

ن یدختره رو بکشم؛ ولي مي خوام تو ا نی مي خوام ا شتریمي دوني که من خودم از همه ب خودت  - 

ه ی. صمد اسلحه ت رو بده به عطا، البته فقط با ستيیها ن نیرو بکني تا بهم ثابت بشه تو هم با ا  کار  

. گلوله گذاشت توش و داد به عطا   هیون مرده اسلحه ش رو خالي کرد و  گلوله. ا  

 عطا فقط نگاه مي کرد .

بدم؟ ادیباش پسر، منتظرم. مي خواي بهت   زود  - 

. کرد  کیح گرفت و شلاردالن اسلحه رو سمت فات  

. نیزدم. فاتح دستش روي شکمش گذاشت و افتاد روي زم غيیج  

 ماني: چي کار مي کني کثافت عوضي!

. دیبکن دیکاري که شما با من مي خواست  - 

. بود  دهیطرف فاتح. رنگش پر  دمیخودم رو کش  

 - فاتح!

 سرش رو بلند کرد. چشم هاش قرمز بود .

. تت رو محکم روش فشار بدهفاتح آروم نفس بکش! آروم باش! دس  - 
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. بلندم کرد  نیاشک تو چشمم جمع شده بود. اردالن اومد سمتم و بازوم رو گرفت از روي زم  

. خانم دکتر، بهتره به فکر خودت باشي   گهیبسه د  - 

 من رو برد سمت عطا و پرتم کرد سمتش .

. ش من رو گرفت  گهی با دست د فتمیب ه نکیافتادم تو بغ*ل عطا. عطا قبل از ا   

 - زود باش منتظرم کارش رو تموم کن .

که   يیبهم نگاهي کرد. تو نگاهش ناراحتي بود. چشم هاش خاص شده بود؛ مثل اون زمان ها عطا  

. دوستش داشتم شهیمن هم  

 اردالن اسلحه ش رو سمت ماني گرفت .

بدم؟ ادتی نگرفتي نه؟ بازم مي خواي  اد ی: هنوز  اردالن  

 من: بزن لعنتي!

. شده بود  رهی. بهم خدی. دست هاش مي لرزمیشونی شت رو پعطا اسلحه رو گذا  

. کرد  ک یاردالن بازم شل  

حد ممکن  ن ی. چشم هام تا آخر مهیشونیبرگشتم. برام مهم نبود اسحله ي عطا روي پ کیصداي شل با  

. افتاده بود  نی گشاد شده بود. ماني روي زم  

. کنه  کیکسي بهم شل به ماني رسوندم. برام مهم نبود که نمي دونم چه جوري خودم رو   

بود نگاه کردم چشم هاش بسته بود. سرش رو بغ*ل کردم. دستم روي ن یماني که روي زم به  

. مي زد ف ینبضش گذاشتم. ضع  

کار رو ن یصدام رو مي شنوي؟ ماني خواهش مي کنم چشم هات رو باز کن! ماني ا زم ی عز  ماني،  - 

 با من نکن! ماني چشم هات رو باز کن خواهش مي کنم !
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. ختیقطره اشک روي صورتم ر  هی  

کي یزني که دوستش داري عاشق  ني یعطا، مي ب نی: واي چه صحنه ي عاشقانه اي! بباردالن  

. زود تمومش کن، اون به دردت نمي خوره زه؟یداره به خاطرش اشک مي ر  ديیست؟ د گهید  

. اردالن بهه مي کرد که التماس مي کردم ماني چشم هاش رو باز کنههنوز مبهوت به من نگا عطا  

. رهیاون کسي که به عطا اسلحه داده بود اشاره کرد اسلحه ش رو بگ  

. بکنم گهیکار د  هی دیاحساساتي شدي. با  ليیکار نمي خوري پسر! خ نی تو به درد ا  - 

فقط نگاهم به ماني بود که چشم هاش رو بسته بود. دستم رو محکم جاي گلوله فشار مي دادم من . 

. مي زد  ديیهرچند صورتش از خوني که از دست داده بود به سففاتح وضعش بهتر بود؛   

دوباره اومد سمتم. موهام رو گرفت من رو از کنار ماني بلند کرد. سرم درد گرفته بود؛ اردالن  

. ي جز ماني تو اون لحظه برام مهم نبود چ چیولي ه  

 اسلحه ش روي سرم بود .

. اون کاري نداشته باش ! من رو بکش؛ ولي بهرهیخواهش مي کنم نذار ماني بم  - 

هر چي گفتم جاي نازي رو الیاون شب تو و اد یم ادمیشده که هلنا سازگار خواهش مي کنه؟  چي  - 

عشق آدم ها رو  گنیجوري خواهش مي کني. م نی حرفي نزدي؛ ولي حاال داري براي عشقت ا بگو  

. مي کنه  ف یضع  

 اسلحه رو از سرم برداشت و سمتم گرفت .

جوري مي ذارم ماني بره؛ ولي اگه بخواي کار  نیرو تموم کن. ا  سه یلو کار اون پ رشیبگ  - 

. رهی اي بکني ماني مي م گهید  

. رهیاز آدم هاش اشاره کرد که اسلحه رو سمت ماني بگ کيی اردالن به   
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بخواد عقلش رو دیشا م،یمثلث عشقي دار  داستیجور که پ ن یتو هم حواست به عطا باشه. ا صمد  - 

. اشتباهي بکنه از دست بده و کار  

 - چشم قربان .

هلنا خانم بلدي با اسلحه کار کني؟ خب  - 

 مات نگاهش کردم .

. کن کی ، همه چي آماده ست فقط شلکار خاصي بکني ستیالزم ن  - 

 به فاتح نگاه کردم .

 - خانم سازگار کاري که گفت بکن.

واستم از نگاهم بفهمهبود. به عطا نگاه کردم. مي خ سادهی بار پلک زدم. اردالن درست پشتم وا چند  

 قراره چي کار کنم .

 لبخند کم رنگي زدم. عطا چشم هاش گرد شد .

مي کردم. مي دونستم اگه فاتح رو هم بزنم بازم  سکی ر دیي نداشتم، باا   گهی رو گرفتم. راه د ممیتصم  

*ذتبازي رو راه انداخته بود تا ل نی. ارونیب میجا زنده بر   نیکدوممون از ا   چینمي ذاره ه اردالن  

کردم. بالفاصله اسلحه رو گذاشتم روي سر ک ی. با آرنجم محکم زدم تو صورت اردالن و شلببره  

. رو پاک کنه  شینیاردالن. اردالن حتي فرصت نکرده بود خون ب  

 - کسي تکون نخوره!

زده شیشونیشوکه شده بودن. مردي که اسلحه سمت ماني گرفته بود مرده بود. درست وسط پ همه  

 بودم.

. دیه تون رو بندازاسلح  - 
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. بود شوکه نگاهي بهم کرد اردالن که تازه به خودش اومده   

چه غلطي مي کني؟ داري  - 

 - به آدم هات بگو اسلحه هاشون رو بندازن.

. دست هام نیکردم. دادي زد و افتاد روي زم ک یبه پاش شل ريیحرکتي نمي کرد. ت اردالن  

. دیمي لرز  

! کار رو مي کنم ن ی؛ مطمئن باش ابعدي رو تو مغزت خالي مي کنم ر یت  - 

رون؟یجا سالم بري ب  ن ی: با خودت چي فکر کردي بچه؟ که مي توني از ا اردالن  

 - خفه شو کاري که گفتم بکن !

. که عطا رو بکشن گمیکني م  کیاگه بهم شل  - 

 به عطا نگاهي کردم، اسلحه ي صمد روي پهلوش بود .

. ردي به خودم گرفتم ي خونس  افهیق  

ون برام مهمه؟کردي ا فکر  - 

 اردالن نگاهش به من بود .

شمال صورتت وقتي بهار گفت مي خواد اليیبلف مي زني، مي دونم دوستش داري. تو و داري  - 

. بود دنيیباهاش ازدواج کنه د   

. ستیماني اصال خوب ن طیاردالن داشت وقت تلف مي کرد، مي دونستم شرا   

. و گرفتم و بلندش کردم ي اردالن ر قهی  

ست؟یبهت ثابت کنم برام مهم ن خواي  مي  - 

. کردم  کیاردالن هنوز جواب نداده بود که به طرف عطا شل  
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! مجبورم  زم یمنو ببخش عز   

. ن یکرده بود. عطا افتاد روي زم کیزدم که اون، اون شب بهم شل ي یدرست همون جا  

ه بودون نمي خورد و روبه پشت افتاددونستم همون جا رو نشونه گرفته بودم؛ ولي عطا تک  مي  

. نیروي زم  

مطمئن بودم نکهیبودم. با ا دهیعطا تکون نمي خورد ترس نکهیدهنش باز مونده بود. از ا اردالن  

 جاي حساسي نزدم. داد زدم :

 - بگو اسلحه هاشون رو بندازن تا نفر بعدي تو نباشي!

ج یم، گوحشت زده بهشون اشاره کرد تا اسلحه هاشون رو بندازن. نمي دونستم چي کار کن  اردالن  

. رونیشده بودم. چه جوري مي خواستم اون ها رو ببرم ب  

که تکون دیپشتشون به من باشه. دست هاتون باالي سرتون باشه. مي دون  وار،یبرن سمت د همه  - 

. رهیخطا نم رمیت دیبخور  

. کنار سوله رفتن   واریهمه سمت د  

خوبي؟ مي توني بلند شي؟ فاتح  - 

 - آره... مي تونم.

. ز اسلحه ها رو انداختم سمت فاتحا  کيیبا پام    

. باشه تکون خورد بزنش نیحواست به ا   - 

 فاتح سرش رو تکون داد .

. انباري بود  ه یدر بود سمتش رفتم  هیکنار سوله    

 درش رو باز کردم .
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د؟یدی! فهمدیو، حرکت اضافي نکنت نی ا دیبر  زود  - 

. رفتن تو انباري کيی  کيیهمه   

م و انداختم تو قسمت قفل. سمت عطا رفتم. اسلحه رو گذاشتمبرداشت  وار یرو از کنار د  لهیم هی  

ام  وونهی و برش گردوندم. چشم هاش بسته بود و بلوزش پرخون بود. اضطراب داشت د کنارش  

. رش اومده باشهس يینکنه بال دمیمي کرد. مي ترس  

شده کار رو کردم؛ چرا نبضش رو نگرفتم؟ هل   نی رو گذاشتم روي قلبش. نمي دونم چرا ا سرم  

 بودم.

. چشم هاش باز شد. مچ دستم رو چنگ زد و پوزخندي زد  دمیقلبش مي زد. سرم رو بلند کردم که د   

نه؟ میهم بي حساب شد با  - 

. اسلحه رو برداشت. شوکه شده بودم  عیسر   

. نشسته بودم  نیبلند شد. من هنوز روي زماز جاش   

 اردالن لبخندي زد.

. فکر کنم راندازیپسر. بازي تموم شد خانم ت ي یحرف ها ن ی: مي دونستم تو زرنگ تر از ا اردالن  

دست کم گرفته بودمت؛ ولي خب آدم ممکنه اشتباه کنه. همون طور که تو اشتباه کردي و  ليیخ  

. کني  ک یخوب نتونستي به عطا شل  

. مي زد دیکه با   يیکرد، درست زد جا  کیعطا: اتفاقا خوب شل  

. ردالن خشک شداردالن با تعجب نگاهش کرد. خنده تو دهن ا  

بود. فاتح خوبي؟ ميیحساب قد  هیتسو  ه ینکن،  ریخودت رو درگ  ادیز  - 

. دفعه نوبت من بود، چشم هام از تعجب گرد بشه  نیا  
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 فاتح: هنوز زنده ام .

 عطا رو کرد به من .

. نه ایزنده ست   کيیاون  نیبرو بب  - 

. ردنش براش مهم نبودجوري مي گفت اون، انگار ماني اصال م هی هنوز با ماني مشکل داشت.   

مت ماني رفتم و نبضش رو گرفتم. کندتر شده بود. به فاتح جام بلند شدم. هنوز تو شک بودم. س از  

 نگاه کردم .

. میبر دیبا ست،یفاتح ماني حالش خوب ن  - 

 عطا پوزخندي زد .

و پاشون دوتا که نمي تونن ر نی اونم با ا رون؟یب دیجا سالم بر  ن یاز ا دیمي تون دی: فکر کرد اردالن  

. هم االنه که برسه ایواستن؟ آر  

. میچي کار کن میعطا: تو نگران نباش ما مي دون  

! مي کني انتی زن بهم خ  نیتو داري به خاطر ا  شهیباورم نم  - 

هیتسو هی  نینداره. ا ن یربطي به ا گم یم التیباورت بشه. درضمن براي راحتي خ حساب  - 

. هیشخص  

. بدهکار باشمبهت  زيی چ  ادینم ادمی حساب؟  هیتسو  - 

کردي بره سراغ ارسالن تا کشیتو رفتي سراغ مادرم، تو تحر اد؟ینم ادتیر کن!  فک خوب  - 

. زهیرو به هم بر  شیزندگ  

. به عطا نگاه مي کرد  جیاردالن گ  

و اون کار رو بکنه. مادرم قبل از ادیقدر فشار بهش ب ن یکردي نمي فهمم؟ تو باعث شدي ا فکر  - 
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ع به تو توش گفته بود. نامه دست ارسالن بود،ته بود که همه چي راجنامه نوش ه یبرام  مرگش  

پدرم بود. ازش  شهی. در ضمن ارسالن براي من همدیارسالن مُرد نامه ي مادرم به دستم رس وقتي  

نبود میاون پدر واقع نکهیمن با ا نيیشدم تا تو نتوني بهش صدمه بزني؛ چون نمي تونستي بب دور  

نمي داد؛ حتي پدرت،  تیکس بهت اهم چی ه تیاي اردالن! از اول زندگ چارهیب هیدارم. تو   دوستش  

از تو دوست داشت. فکر کردي با کشتنشون مي توني عقده هات رو از  شتریو ارسالن رو ب آراد  

خانواده ي درست حسابي  هیوقت   چیبا عقده زندگي کردي. ه شهیببري؛ ولي نشد نه؟ هم نیب  

افت از همه گذشتي، حتي خانواده ت. بهار رو انداختي به جونم ه اهدب  دنیبراي رس شهی. همنداشتي  

فتیوقت تو کارهاي کث چیتوسط اون باهات همکاري کنم؛ ولي نتونستي موفق بشي؛ چون من ه که  

اعتماد کني وگرنه بهار دختر توئه و برام  شترینمي کردم. اون نامزدي نقشه بود تا تو بهم ب دخالت  

چند براي خودتم ارزش نداره وگرنه ازش براي به دام انداختن من . هر ارزشي نداره ن یکوچکتر   

 استفاده نمي کردي .

. قرمز شده بود   تیاردالن صورتش از عصبان  

 - خفه شو!

. میبر دیحاال حاالها جواب پس بدي. فاتح پاشو با  دیچون با  اري؛ یبهتره به خودت فشار ن  - 

د به سمت فاتح و کمکش کرد که از ت. بعرفت سمت اردالن و دست و پاش و دهنش رو بس عطا  

 جاش بلند بشه.

: بي احساس گفت  ليیرو کرد به من و خ  

. میبر دیپاشو با  - 

چي؟ ماني  - 
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. م یاون رو ببر  میفعال نمي تون  - 

. امیجا نم چیمن بدون ماني ه  - 

 عطا با حرص نگاه کرد .

. سراغت انیجا بمون تا ب نیبه جهنم! هم  - 

نار ماني نشستم. نبضش رو گرفتم. کالفه بودم. مي خواستم بلندش کنم؛ رو ازش برگردوندم. ک روم  

. د یولي زورم بهش نمي رس  

. م یجا بذار نیاونا رو هم میفاتح: نمي تون  

. میبر  دی با اد یب ایکمکي مي رسه؛ ولي ممکنه قبلش آر  رويیاالن ن  - 

 فاتح: پاشو هلنا خانم االن کمک مي رسه .

. هم بدون ماني از جام تکون نمي خورم رمیبم ست؟یخوب ن ماني حالش نيینمي ب ،امیمن نم  - 

 عطا پوزخندي زد .

. میفاتح بر   - 

جا ولشون کني؟ ن یمي خواي هم عطا  - 

. خودمم زخمي هستم؟ اون رو بذارم روي کولم نيیچي کار کنم؟ نمي ب  - 

 فاتح: ولي ...

 - اشکال نداره فاتح، تو برو نگران من نباش. من هستم تا کمک برسه.

. اومد سمتم تیطا با عصبانع  

با کلي آدم االن مي رسه. نکنه دلت مي خواد ا یي احمق فکر کردي کي هستي، هان؟ آر دختره  - 

سراغت؟ ادیب  
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 - آره، به تو ربطي نداره.

ري؟یرو داره به خاطرش بم  نیارزش ا  ره،یپسره داره مي م نی کشنت. ا مي  - 

. ومدهین ا یو هم بهتره به جاي سخنراني بري تا آر . ترمیآره داره، اگه الزم باشه به خاطرش مي م  - 

 عطا خشکش زده بود. سرش رو تکون داد و سمت فاتح رفت.

. میبر   - 

 فاتح: عطا من نمي تونم تنهاشون بذارم.

. سراغشون امیخودم م م؛ یخفه شو فاتح بر   - 

. بعد برگشت. با اخم نگاهم کرد  کمیو  رونیفاتح رو از سوله برد ب عطا  

. میکمک کني بلندش کن دیپاشو با  - 

درد داره. دست ماني رو انداخت لي ی با دست سالمش ماني رو بلند کرد؛ ولي معلوم بود خ عطا  

. ش رو انداختم دور گردنم گهی روي شونه اش. منم دست د  

شوني یبود. روي پ نی سنگ ليید. پهلوم درد مي کرد، ماني هم خمي ش دهیکش نیماني روي زم پاهاي  

. بود عطا عرق نشسته   

مي خواستي بدون ماني بري؟ واقعا  - 

 عطا با حرص نگاهم کرد .

 - آره، االنم بهتره ساکت باشي .

. . عطا، ماني رو روي صندلي عقب کنار فاتح نشوندمیدیرس  ن یحرفي نزدم. دم ماش گهید  

. ده یجا آنتن نم نی . امیوتر تا به سرهنگ زنگ بزنجل  م یبر  دیفاتح: با  

: رد به من گفت عطا سرش رو تکون داد. رو ک  
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. پشت فرمون نیبش  - 

 - من؟

ني؟یدستم رو نمي ب کوري  - 

تی موقع نیسرم داد مي زد. نمي خواستم تو ا  نجوريیتو صورتش بود. نمي دونم چرا ا  اخم  

 سربه سرش بذارم؛ االن وقتش نبود که جوابش رو بدم. سوار شدم. اونم سوار شد حرکت کردم .

: چرا تماس نگرفتي خبر بدي؟ فاتح  

حرف بزنه. نمي دونستم نقشه داره و شما يیجا باهام درباره ي جابه جا  نی ا ام ی: اردالن گفت باعط  

. رفي نزد کرده. فکر کنم به منم شک کرده بود که بهم ح يیرو شناسا  

بود که  شیتا االنم به خاطر قدرت بدن ست،یخوب ن اد یحرفي نزد، معلوم بود حالش ز  گهی د فاتح  

. حتي حرف هاي عطا میحواسم به ماني بود. فقط دعا مي کردم زود برس آورده بود. من تمام  دوم  

. نداشت. فقط ماني برام مهم بود که سالم باشه  تیمي زد هم برام اهم لش یکه با موبا  

*** 

رو میحتي حاضر نبودم لباس هاي خون دم،یهام به در اتاق عمل خشک شده بود. تار مي د چشم  

. داشتم. هرسه تاشون تو اتاق عمل بودن  عوض کنم و چشم از اون در برنمي  

 - خانم سازگار .

بود نگاه ستادهیمرتب که کنارم ا شي یو ر دیرو بلند کردم و به مردي با قدبلند و موي سف سرم  

. بودن  گهیم. چند قدم اون ور تر چندتا مرد دکرد  

 اون مرد دوباره صدام کرد .

 - خانم سازگار .
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 - بله؟

خوبه؟ حالتون  - 

 - شما؟

. پرونده نیرهنگ احمدي هستم، مسئول ا من س  - 

 - نمي شناسمتون.

. در آورد و بهم نشون داد بشیکارتي از ج  - 

 به کارت نگاهي کردم .

. دی شما کمک بزرگي به ما کرد   - 

 جوابش رو ندادم اصال حوصله ي حرف زدن نداشتم.

. دیمي دونم نگرانشون هست  - 

. ستیمناسب ن طمیمن االن شرا  دیببخش  - 

که تو هم گره خورده بود نگاه کرد. اومد کنارم نشست. صداش رو میدست هاي خونبه  سرهنگ   

. آورد  نییپا  

. شهیخوب م  دینگران نباش ست،یمي دونم برادرتون حالش اصال خوب ن  - 

 چشم هام گرد شد.

. کسي از ماجرا خبر نداره، حتي فاتح رزاق. آراد باهام تماس گرفت و گفت کهدینباش نگران  - 

. اغتون. اون بهم همه چي رو گفتسر  میایب  

د؟یآراد رو از کجا مي شناس شما  - 

نباشه بي یعج زیمن بود. فکر کنم شناختن شوهرش چ رويین نیهتر. مادرت بميیآشناي قد هی . - 
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ولي شما هم بهتره راجع بهش با کسي  ست؛ یمدت منم فکر مي کردم آراد زنده ن نیتو ا  هرچند  

. شهیم چون مشکل براش درست د؛ یحرف نزن  

ر آراد رومرد چه طو نیا  نکهیو ا لی مسا  نی تر از اون بودم که بخوام راجع به ا جینزدم. گ حرفي   

. بود فکر کنم ميیقدر صم  نی مي شناسه و عطا چه جور با فاتح ا  

. من هستم  دیاطرافم اگه کمکي خواست نیمن هم  - 

. ت پرستار رفتم سرم رو تکون دادم. با باز شدن در اتاق عمل از جام بلند شدم و سم  

شد؟ چي  - 

. ي داغونم نگاهي کرد  افه ی پرستار به ق  

 - خوبن.

. سر خوردم   واریچشمام رو بستم و کنار د   

 - دخترم حالت خوبه؟ دخترم...

. زخم هام افتاده بودم  اد یلبخندي دردناکي زدم. انگار تازه   

*** 

. اش بلند شدشم هام رو باز کردم. هستي کنارم نشسته بود. با باز شدن چشمم از جچ  

خوبي؟ زم یعز هلنا  - 

. ماني کجاست؟خوبم  - 

. اومد سمتم  ایس  

 - آقا ماني خوبن. تو فعال از همه داغون تري.

جام؟ ن یوقته ا ليیخ  - 
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. روز؛ اونم چون دنده ت مو برداشته بود هینه بابا، فقط    - 

. نمیبرم ماني رو بب دیبا  - 

 هستي: نگران نباش حالش خوبه.

به شما خبر داد؟ کي  - 

. خبر دادم ایبابا بهم گفت منم به س  - 

 معلوم بود اون مي فهمه. چه قدر خنگ بودم .

. نمشونیمي خوام برم بب  - 

. ر قدغن کرده: تا بعد از ظهر حق راه رفتن نداري؛ دکت ایس  

 - ولي...

مفصل بگي وسط دیبعدش با ست؛ ی: حرف نزن هلنا! اگه حرفي نمي زنم چون حالت خوب نایس  

. ي کار مي کردي ماجرا چ نیا  

... من ایس   - 

. حرفي نزدم   گهیچشم غره اي بهم رفت و منم د ایس  

*** 

به  دیمي گشتم. با يیشش بود. آروم بلند شدم. کسي تو اتاق نبود سرجام نشستم و دنبال دمپا ساعت  

. اومد تو ا یدفعه در اتاق باز شد و س هیماني و عطا سر مي زدم.    

د؟یمي برد ف ی تشر  ي یجا  - 

... برم ماني دیبا ایس   - 

. شیکه مي شناس ستیقدر برات مهمه؟ تو هنوز چند وقت ن ن یپسره چرا ا  نیا  - 
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 حرفي نزدم .

قدر برات مهم شده؟  نیزمان کم ا  نی راستش رو بگو؛ چه طور تو ا هلنا  - 

 - برادرمه.

. گرد شد  ا یچشم هاي س  

 - من دختر آرادم.

گفتي؟ چي  - 

نبود. خودمم تا بعد مرگ ارسالن  طشیولي شرا  زورتر بهت مي گفتم؛  دیمي خوام، با معذرت  - 

 نمي دونستم .

. شده بود رهیساکت بهم خ تمام مدت  ایگفتم. س ا یهمه ي ماجرا رو به س  

رو ازم مخفي کني؟ زیهمه چ نی طور تونستي ا چه  - 

. ! نمي تونستم حرفي بزنمایمعذرت مي خوام س  - 

هم مي دونه؟ عطا  - 

 - نه جز تو کسي نمي دونه.

. نفرم که بهش گفتي نیحداقل من اول خوبه  - 

! ناراحت نباش ایس  - 

. می. حاال پاشو برمیموضوع حرف مي زن نی بعدا راجع به ا  - 

 - کجا؟

کردي مي توني من رو دایولي بهت بگم فکر نکن اون رو پ ني؟ینمي خواي داداشت رو بب مگه  - 

 فراموش کني !
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! آوردي ر ی باشه بابا االن وقت گ  - 

. لبخندي زد ایس  

. ادیب شینگو؛ نمي خوام براي آراد مشکلي پ  زيیبه کسي چ ایفقط س  - 

. میباشه بر   - 

. م یدیبه در اتاق ماني رس  

. اد یممکنه پرستار ب ایجا هستم، فقط زود ب نی: من همایس  

 سرم روتکون دادم و رفتم تو اتاق. آروم سمت تخت ماني رفتم.

 با صداي پام چشم هاش رو باز کرد .

 - سالم.

. جلوتر و دستش رو گرفتم ي تونست حرف بزنه رفتمخوب نم  

خوبي؟ سالم  - 

 - خوبم.

 - خوشحالم سالمي.

خوبن... عطا خوبه... فاتح چي؟ هی... طور. بقنی... هممنم  - 

 - همه خوبن. تو از همه وضعت بدتر بود.

گرفتنشون؟ م؟یکرد دا یشد؟ چه طور نجات پ چي  - 

. نمي دونم زيی استراحت کن؛ هنوز چ ار یبه خودت فشار ن  - 

. عذرت مي خوام نتونستم ازت مراقبت کنمهلنا م  - 

. ريیبود بم کیماجرا کردم. نزد نی من بود تو رو وارد ا ر یحرف الکي نزن! تقص  - 
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. رهینمي م  ا یزود ن یشاهي به ا هینترس   - 

 لبخندي زدم.

. االنم قاچاقي اومدم اد؛ یبرم ممکنه پرستار ب دیمن با  - 

. داغوني لي یاحت کن. خباشه، برو خودتم استر   - 

 - واقعا؟

 - آره ولي بهت افتخار مي کنم. تو واقعا دختر مقاومي هستي.

کجا رفته بود. آروم رفتم اتاق بغلي رو نگاه ای. نمي دونم سرونیزدم و از اتاق اومدم ب لبخندي  

 کردم .

. نه  ا یاتاق عطاست  نمیم بب جلوتر رفتم. کسي تو اتاق نبود. رفتم روي تابلو رو بخون  

کسي کار داشتي؟ با  - 

 برگشتم دستم رو روي قلبم گذاشتم. عطا اومده بود تو اتاق. اخمي روي صورتش بود .

 هول شده بودم.

 - نه من...

شده بودم. چه قدر الغرتر از قبل شده بود. دلم مي خواست برم و بغلش کنم تا رهیصورتش خ به  

. نمبتونم با تمام وجودم حسش ک   

. شدي رهیجذاب باشم که بهم خ ادیلباس ز نید؟ فکر نکنم تو ا نگاه کردنت تموم ش  - 

که تو اون لحظه برام مهم نبود همون لباس بود. دلم  زيی لباس آبي رنگ تنش نگاه کردم. تنها چ به  

. بغ*ل آرامش وجودش رو مي خواست  هی خودش رو مي خواست؛ دلم   

ماني جون مي گردي؟ دنبال  - 
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 - هان؟

هیورتر. تو اتاق بغل ن یاتاق اومدي ا هی   گمی! مزتی مي گردي؟ نامزد عز  اهات یدنبال مرد رو فتمگ . - 

 االنم برو مي خوام استراحت کنم.

جوري باهام برخورد مي کرد؟  ن یا  چرا  

 با اخم نگاهش کردم. حرصم گرفته بود .

. حتماگهیرو دکرده؟ مگه خودت رو براش نمي کشتي؟ ب دایمگه گوش هات مشکل پ گه،ید برو  - 

. دل تنگت شده االن  

 - عطا من مي خواستم بهت بگم ماني...

. بشنوم چيینگو هلنا! نمي خوام ه  چيیه  - 

 پوزخندي زد و رفت سمت پنجره و بهم پشت کرد .

از اولم  عنيینه به تو، نه به هرچي که بهت مربوطه کاري ندارم؛   گهینگران نباش، د برو  - 

. حسابم که باهام کردي  هینداشتم؛ تسو  

. مم جمع شده بوداشک تو چش  

به ازيیماني شاهي هست، پس ن گهی به ارسالن مراقبت بودم. االنم د  نمیاالنم فقط به خاطر د تا  - 

جوري قبولت داره؛ نی. نامزدت همستیي ن. به خاطر اون موضوع هم که مشکلستیمن ن مراقبت  

طتتیمه ي شرا ماني که با ه نیمنم مشکلي ندارم. بهتره بري. درضمن از من مي شنوي به هم پس  

اومده بچسب. من اگه جاش بودم نگاهت هم نمي کردم. هر چند از روز اولم برام مهم نبودي کنار . 

. بود  ن یفقط اداي د  

 قلبم درد گرفته بود .
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 - عطا!

اشتباه بود؛ چون ارزشش رو حتي براي ن یراب طه م با تو بزرگتر  نمیکه فکر مي کنم مي ب  حاال  - 

. نمتیوقت بب چینمي خوام ه گهیحاال هم برو د مدت کوتاه هم نداشتي. هی  

سر من و قلبم آورد يیچه بال نهیبا حرفش چه جوري قلبم رو شکست. برنگشت بب نهیبب برنگشت . 

. زد  چه بي رحمانه من رو پس  

 - عطا گوش کن، بذار حرف ...

: برگشت سمتم و داد زد  تیعطا با عصبان  

. . بازي تموم شدرونیکن و برو بن کیقدر خودت رو کوچ نی کري خانم سازگار؟ ا  - 

ای که تو بازي برنده باشي  ستیبدون مهم ن نویبازي تموم شد. فقط ا  گي، ی. تو راست مرمیم باشه  - 

! وجدانت برنده باشي عطا شاهي شیپ دوارمیوجدانت برنده باشي! ام شیکه پ نهیبازنده، مهم ا  

*** 

. سال بعد  کی  

. و تحمل کردم جا ر ن یمدت ا ن ینمي دونم چه طور تو ا   

. داستان بود ه یتمام اون ماجرا مثل   

و خسرو تو دادگاه به اعدام محکوم شدن و بابک و بهار هم قاچاقي فرار کرده  ا یاردالن و آر وقتي  

ي که تمام مدت عطا حتي بهم نگاه هم نکرد. وقتي فاتح گفت دوساله با عطا همکاري . وقتبودن  

ماجرا خبر نداشته. وقتي مجبور شدم ن یکسي از انظر سرهنگ احمدي و  ر ی کرده، البته ز مي  

فرانسه. وقتي که  ام یب لمیو هستي برخالف م ایخاطر قولي که به آراد داده بودم و با بداخالقي س به  

مرد سنگي که ازم به راحتي گذشته بود و حتي  شیخودم رو تو اون شهر پر از غبار پ تمام  
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. شتم نخواست بشنوه من چي مي خواستم بگم جا گذا  

من و نیب دیچي برام بي معني شد. حتي روزي که به عسل راجع به ماني و راب طه ي جد  همه  

منصرف  میتصم ن ینزنه. اونم مي خواست من رو از ا گفتم و قسمش دادم به کسي حرفي  خودش  

نرم و همون جا بمونم؛ ولي من بهش گفتم به خاطر آراد مجبورم برم. اونم براي  رانیکه از ا  کنه  

بي تفاوت لي یکردن من دست به دامن عطا شده بود که مثال منصرفم کنه؛ ولي عطا خ فمنصر   

گفته بود که به درک که مي خوام هر میرمستقیمن مي خوام چي کار کنم. غ ستیبراش مهم ن گفت  

 غلطي بکنم.

ومدیوقت ن  چیو منصرفم کنه؛ ولي اون ه  ادیبودم که ب نیتا لحظه ي آخر مثل احمق ها منتظر ا  منم . 

. برام نداشت تيیجذاب  چیکه ه يی جا؛ جا ن یمنم انگار با خودم لج کردم و اومدم ا  

بهم زنگ زده بود و  شیهفته پ ایدوست داشتم. س شتریر گرفته رو با آدم هاش باون شهر غبا  من  

جا و گردنم رو  ن یا  ادیوگرنه م رانیبرگردم ا  دیبود براي عروسي خودش و هستي با گفته  

. با نازي حرف زده بودم  وز ر یمي شکنه. د  

. ام تماس گرفته بودهستي باه قیبود که اردالن اعدام شده و از طر  دهیبعد اون ماجرا نازي فهم  

بودن و از ترس اردالن با کسي در تماس نبودن و از  هیمدت با سپهر و خاله ترک نیگفت تمام ا  مي  

ون شماره اي از من نداشته،از دوست هاي پدرش تصادفي خبر اردالن رو مي شنوه؛ چ  کيی  قیطر   

اون موقع من اومده   .رانی اردالن اعدام شده برمي گردن ا شه یهستي زنگ مي زنه. مطمئن که م به  

 بودم فرانسه و نازي باهام تماس گرفت .

بهم زنگ زده بود و روزی که اومدم فرانسه هر هفته بهم زنگ مي زنه. د لیاز همون اوا  بایتقر   

. ش خوشحال بودم برا ليیگفت حامله ست. خ  
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رو گرفته بودم. مي خواستم برگردم مییبدم؛ ولي من تصم لیجا ادامه تحص نیبهم گفته هم ماني . 

. جا موندن نداشتم  نیبراي ا  ليیدل  

. رو نگاه مي کني  رونیماني: از اون پنجره چي مي خواي؟ هرشب از پشتش ب  

. شب گرفتم و برگشتم سمت ماني  کي یچشم از تار   

. گردمماني مي خوام بر   - 

عروسي؟ براي  - 

. شهینه براي هم  - 

 ماني با تعجب نگاهم کرد .

و بابا چي؟ من  - 

. برگردم دیجا ساخته نشدم، با  ن یباهاش حرف بزنم. من براي ا دیبا  - 

به اون فکر مي کني؟ هنوز  - 

 - آره.

گهوجودت رو پنهان نمي کني. ا  قتیوقت حق چ یه نکهیا  اد؟یخوشم م  شتر یب تیمي دوني از چ هلنا  - 

ام یبري منم باهات م دیبا .  

. اي یرو ول کني و باهام ب تیخوام تو زندگ نه نمي  - 

. نمیاقوام رو بب ام یمي خوام ب دیشا  - 

. کردم  ز ی چشم هام رو ر  

ه؟یاز اقوام ک منظورت  - 

. گهیاقوام د  - 
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ست؟یعسل که ن منظورت  - 

 - نه، چرا وصله بهم مي چسبوني.

. کنم د ییمن تا دیعسل رو با  بهت گفته باشم ارسالن گفته شوهر   - 

 - واقعا؟

 - آره.

جوري باهام رفتار مي کرد انگار نه ه یکي خواست به اون نگاه کنه؟ دختره ي بي مزه.   حاال  - 

. میهست لیانگار فام  

بودمکرده. منم جاش  تشیحرف الکي نزن! تو نمي دوني بازي اردالن و بابک چه قدر اذ  ماني  - 

بفهمي کسي که دوستش داري همه ي حرف هاش الکي بوده و از روي بدتر بود. فکر کن  رفتارم  

. شده. من درکش مي کنم  کینقشه بهت نزد  

قدر ازش طرفداري نکن. کي مي خواي با بابا حرف بزني؟  نیحاال ا  باشه  - 

 - االن.

 بدون توجه به چشم هاي گرد شده ي ماني سمت اتاق آراد رفتم .

*** 

خواب اومدم سهی ک هیاه! انگار با   ديیرو بهم زدي از بس خواب. حالم  میدی: پاشو هلنا رسماني  

 مسافرت .

. م یشد ادهیپ نیاز ماش  

قدر بخوابي؟ ن یچه جوري مي توني ا  شییخدا هلنا  - 

. خسته ست  دیبابا: غر نزن پسر، چي کارش داري، شا   
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هم مای واپتو ه نیا  دمیمي خوابه، د  ن یرو هنوز نشناختي! من فکر کردم فقط تو ماش نیشما ا  بابا  - 

 همه ش خوابه .

. نمیبابا مي ش شیپ رمیدفعه م نی ا ني،یمن بش شیپ   ايیبرو بابا انگار من گفتم ب - 

 بابا لبخندي زد.

. دخترم  گهیبابا: راست م  

! دختردوست بودي؛ کاش منم دختر بودم شهیشما هم  - 

 - ماني حسودي نکن خجالت بکش!

. اش رو برام چپ کرد زبونم رو براي ماني در آوردم. ماني هم چشم ه  

آپارتمان من؟ میبر  شهی: نمماني  

: براي چي؟بابا  

. ادیجا خوشم نم نی من از ا  - 

 من: چرا؟ نکنه مي ترسي خون آشام ها بهت حمله کنن !

. بهش نیدیهمه ش چسب ه یمخروبه چ ن یسخره! من نمي دونم ابرو بابا م  - 

. جا رو دوست داره نی ازه هلنا اخونه ي پدربزرگم بوده بچه! بهش نگو مخروبه. ت  نیبابا: ا  

. همه ش هلنا منم کشک گهیآره د  - 

 - ماني!

. شوخي کردم. من خودم نوکر هلنا خانم هم هستم دیببخش  - 

! سته ممن خ ار ینوکر جون ساک ها رو ب  - 

. ي یپررو ليیخ  - 
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 - مي دونم.

با نبودن اردالن. ادیگرفت با ما ب میپله ها رفتم. اون روزي که بابا حرف زدم بابا هم تصم  سمت  

. هنوز به کسي خبر نداده بودم، می خطري وجود نداشت. خوشحال بودم که برگشته بود   گهید  

. کنم  ز ی و عسل و هستي رو سوپرا ایمي خواستم س  

اون االن چي کار مي کرد؟  عنيیقدر دلم براي عطا تنگ شده بود!  چه  

*** 

نبود. سمت صندوق رفتم. پسري که  بود و کسي تو کافي شاپ لیکافي شاپ شدم. انگار تعط وارد  

. سرش رو بلند کنه گفت نکهیپشت صندوق بود بدون ا  

. لهیتعط  - 

. ي جدي داشت  افه ی ق هیرفتم جلوتر، با صداي پام سرش رو بلند کرد. برعکس اون قبل  

هست؟ اوشیس  - 

 - شما؟

- my friend . ش 

. دفعه ازجاش بلند شد   هیچشم هاي پسره گرد شد.    

. دم حرف بدي ز ه؟یچ  - 

. م یلی: ناصر کسي اومده؟ بگو تا آخر هفته تعطایس  

. ز تو شوک بود و فقط نگاهم مي کرد تو آشپزخونه بود. پسره هنو ایانگار س  

. رو روشن کنه فمیتکل دیباال، با ادیبهش بگو ب  - 

که  زيیاي زدم. سمت همون م انهیتوجه به دهن باز پسره از پله ها باال رفتم. لبخند موز  بدون  
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. پله ها مي اومد نییاز پا  ایبودم رفتم و روي صندلي نشستم. صداي س دهیبار ارسالن رو د نیاول  

چي ناصر؟ عنيی  - 

نمي دونم خودش گفت من  - my friend . ته 

کرده! چرا راهش دادي بره باال؟ غلط  - 

. جدي بود ليیمن چي کار کنم داداش، خ  - 

 - برو بابا احمق!

. وداومد، پشتم بهش ب ایصداي پاي س  

 - خانم...

 برنگشتم.

. شه یناراحت م هینیشما رو بب ادیاالن نامزدم م د،یدردسر درست نکن رونیب دیخانم بر   - 

 بازم حرف نزدم. اومد جلو .

 - مگه با شما...

 سرم رو برگردندم.

. دهنش باز مونده بود ایس  

! رهیببند دهنت رو االن توش مگس م  - 

! شهیباورم نم ي؟یهلنا تو  - 

. گه یمنم اومدم د ام؟یه نگفتي بباور کن! مگ  - 

. جوري بهم زل زده بود نیهنوز بودنم رو باور نکرده بود و هم ایس  

خودتي؟  واقعا  - 
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بابا پس کي ام؟ روحم؟ آره  - 

! شه یخوشحالم؛ باورم نم ليیخ  - 

. بود با تعجب نگاهمون مي کرد  سادهیپسري که االن روي پله ها وا  

! گفتم ديیآهاي آقا! د   - 

الن باور مي کنه. کسي مي دونه اومدي؟ا  نی شر درست نکن. ا ومدهیجون مادرت ن: هلنا  ایس  

. نيیاول شهینه تو اولي هستي. بهت گفتم که تو هم  - 

. لبخندي زد ایس  

. شهیخوشحال م لي یپس من برم به هستي زنگ بزنم. اگه بفهمه خ  - 

. بخورم که سر صبح بدون صبحانه اومدم سراغت اریب زيی چ هی باشه فقط   - 

 - چشم قربان .

! که هنوز گوش به فرماني نمیمي ب ن یآفر   - 

. تره کیشما از مو بار شیما گردنمون پ  - 

! گهیم رو زدي د چارهیزبونت مخ خواهر ب نیبرو زبون باز! با هم  - 

شه؟یم دا یب کجا پخوبي؛ االن شوهر خو ن ی! پسر به ارمشیاز خداش باشه من بگ  دیبا اون  - 

ره نه؟مي خا نکه یتنت مثل ا ایس  - 

 - نه بابا غلط کردم.

. . پسره هنوز تو پله ها بود نییرفت پا  ایس  

. تموم شد ش یتا کي مي خواي واستي اون جوري نگاهم کني؟ نما  - 

. ن ییپسره اخمي کرد و از پله ها رفت پا   
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*** 

خوشحال شد؛ مخصوصا که گفتم اومدم دنمیاز د ليیزود خودش رو رسوند. اونم خ ليیخ هستي  

. مي کرد  هیبمونم. به نازي هم خبر داده بودن. نازي از وقتي اومده بود همه ش گر شهیبراي هم  

. شهینازي تمومش کن! االن بچه ت کج وکوله م  - 

. نمت یدارم مي ب  شهینازي: هلنا باورم نم  

ني؟یمگه قرار بود نب چرا؟  - 

. ه یگر  رینازي بازم زد ز   

تر ی. فکر کنم چند لگهیم بهت خبر ندن، بسه دجوري کني مي گفت  نیبابا! اگه مي دونستم قراره ا اي  - 

. ختي یاشک ر  

. نمي کنم هیگر  گهیباشه د  - 

. . سپهر فقط نگاهم مي کرد و تو چشمش اشک جمع شده بود. رفتم سمتشهیگر  ر ی ولي بازم زد ز  

کني؟  هیي گر نکنه تو هم مي خوا ه؟یچ  - 

. دفعه بغلم کرد  هی. ختی قطره اشک رو صورتش ر هی  

! اممعذرت مي خو  - 

 - سپهر !

. نامردي کردم ليیهلنا معذرت مي خوام! مي دونم خ  - 

ه؟یحرف ها چ  نی! اوونهی باش د آروم  - 

 ازش فاصله گرفتم.

شحالم که االنمي افتاد. درضمن من خو دیاتفاق با   نی. ا دیجوري نکن  نی ها خواهش مي کنم ا بچه  - 
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. دیچي کار کرد  دیکن فیتعر هیخانواده دارم. حاال به جاي گر  

. مید یکلي خند ایاز ته قلبم خوشحال بودم که همه خوب بودن. با نازي و سپهر و هستي و س  

از روزهاي اولي که رفتم اون جا مي گفت و همه از خنده روده بر شده بودن، فقط نازي ایس  

. رفتار مي کرد هلنا نبود  نیا  ر ی مي گفت، هلنا اگه غ  

مي داد. دلم مي خواست برم زودتر عطا روکه ته قلبم آزارم  زيیچ ه یچي خوب بود جز  همه  

. دهیعسل حتما اون بهش خبر م شیاگه برم پ  ولي نمي تونستم برم خونه ش. با خودم گفتم نم؛ یبب  

از اون جا  می. خونه اي که تمام اتفاق هاي مهم زندگسادمی سه بود که دم خونه وا کینزد ساعت  

گفته بودم به عسل حرفي نزنه. مي خوام  ا یس شده بود. زنگ رو زدم. در باز شد رفتم تو. به شروع  

. طرفم و بغلم کرد  اومد دنمیخانم با د   ر یکنم. من زشیخودم سورپرا   

. دلم برات تنگ شده بود ليیسالم مادر خوش اومدي! خ  - 

. طور! براي همه تون دلم تنگ شده بود نیمنم هم  - 

. نییعسل همون موقع از پله ها اومد پا  

... خانم کي ر یمن  - 

. خشکش زد  دنمیدبا   

 - هلنا!

 - جانم.

. ه یگر  ریوخودش رو انداخت تو بغلم و زد ز  نییپا  دیاز پله ها دو  

آره؟ خودتي  - 

وونه؟یمي کني د  هیگر  چرا  - 
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برات تنگ شده بود. کي اومدي؟ دلم  - 

. دمیدلتنگت بودم. صبح رس ليیمنم خ  - 

مي دونه؟ ایس  - 

. امیآره از کافي شاپ م  - 

نگفت؟ نامرد! چرا به من اي  - 

. کنم زتی بهت نگه. مي خواستم سورپرا زيیمن گفتم چ  - 

! ليی خوشحالم هلنا، خ ليیخ  - 

. . ساعت پنج شده بودمیبا عسل کلي حرف زد  

 - عسل مي تونم برم تو اتاقم.

رو نایشدي؟ معلومه. اتاقت رو دست نزدم. همون جوري مونده. راستي چرا عمو ا  وونهید  - 

اوردي؟ ین  

. جا بود ن یجا وگرنه االن ا نی ا ام یهم نگفتم دارم م بابا خسته بود. به ماني میاز راه اومد  - 

 عسل حالت نگاهش عوض شد.

. انیپس زنگ بزن براي شام ب  - 

گهیروز د هیبراي   باشه  - 

. انیچي؟ بگو ب عنيی  - 

. داشت ر ی باشه فردا. بابا پاش درد گرفته بود، پروازمون هم طوالني بود هم تاخ  - 

. مي کنمي فردا شب بهونه قبول نباشه پس برا  - 

 - باشه.
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 سمت اتاق رفتم. در رو باز کردم.

سبز شرتیچي مثل قبل بود. حتي لباس هام هم سر جاش بود. سمت کمد لباس ها رفتم. به ت همه  

رو در آوردم و بوش کردم. چه قدر دلتنگش بودم. دلم براي  شرتیکه توش بود نگاه کردم. ت رنگي  

فراموشم کرده بود؟ به در  ای اونم دلتنگم بود  عني یطرش تنگ شده بود. مردونه ش و ع صورت  

ا یارسالن نگاه کردم. دلم براي مهربوني هاي ارسالن هم تنگ شده بود. عکسي که عسل و س اتاق  

 و عطا بودن رو برداشتم و رفتم روي تخت نشستم. نگاهي به عکس کردم .

. ده ست حتما تو هم خوشحال مي شدي بابا زن ديیکاش بودي عمو ارسالن! اگه مي فهم  

 در اتاق رو زدن .

 - بله؟

تو؟ امیتونم ب مي  - 

 - آره.

 عسل با دوتا فنجون قهوه اومد تو اتاق و کنارم نشست. به عکس توي دستم نگاه کرد .

هم دلت براي بابا تنگ شده؟ تو  - 

! دیا رو مي دروز نیا آره عمو از همون روز اول براي من مثل حامي بود. کاش زنده بود و  - 

قدر بهت ن یبهت حسادت مي کردم. نمي دونستم بابا چرا ا  شهیدوستت داشت. من هم ليیبابا خ آره  - 

قدر باهاش بد حرف نمي زدم ن یداره. اگه از همون اول مي گفت تو چه نسبتي باهاش داري ا عالقه . 

. دم یکه سرش داد کش ادیاز خودم بدم م  

. خت یرقطره اشکي رو صورت عسل   

نداشتي! من اگه جاي تو بودم بدتر رفتار مي کردم. به عمو ارسالنم گفتم ري ینکن، تو تقص ه یگر   - 
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. ختمی که اگه من جات بودم تو غذات مرگ موش مي ر  

. دیکردن خند ه یعسل درحال گر   

! اي هلنا وونهیتو د  - 

 لبخندي زدم.

. مثل اون روزا د؛یهلنا دلم مي خواد با هم برم خر   - 

د؟یخر  میبر کجا  - 

 - همون برادران غالم پور بجز ناصر .

. دمیخند  

. ادتهیهنوز   - 

فکر مي کردم تو زن بابامي ولي نکه یبود. با ا میشب هاي زندگ  نی اون شب برام جزء بهتر  آره  - 

خوب بود. من اگه گاهي وقتي  شهیکنم. با تو بودن هم دیدوست داشتم باهات دوباره برم خر  بازم  

 بهت اون حرف ها ...

. نمي خواد به خاطر گذشته غصه بخوري  بسه عسل!  - 

 زنگ در رو زدن .

اد؟یقرار بود ب کسي  - 

. حداقل تو بمون، باهات کلي حرف شمی. تو که شب مي موني؟ بگي نه ناراحت مهیک نمیبرم بب نه  - 

 دارم.

جا نی به بابا زنگ بزنم. مخ ماني رو هم بزنم اگه بفهمه بدون اون اومدم ا دیمي مونم، فقط با باشه  - 

 کله ام رو مي کنه .
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. ادیخب بگو اونم ب  - 

دوتا خانم چي بگه؟ شیپ ادینکرده، پررو ب الزم  - 

بهم گفت که راهی. به ماني زنگ زدم. ناراحت شد و کلي بدو برونیو از اتاق رفت ب دیخند عسل  

مغزش رو شستشو دادم که فردا عسل دعوتش کرده. اونم آروم شد کمی منم  تنها اومدم. چرا . 

. عوض کردم ن یقرمز رنگ و شلوار ج شرتیاس هام رو با تلب  

. رونیموهام رو شونه کردم. از اتاق اومدم ب  

... عسل؟ي؟ی به ماني زنگ زدم. کجا  عسل  - 

. بود. رفتم جلو سادهیشدم. عسل کنار دختري وا ي یرایوارد پذ  

. هلنا  ایل: بعس  

د یصورت قشنگي داشت. پوست سف جلوتر، به دختري با قد کوتاه و موهاي بلوند نگاه کردم. رفتم  

 با چشماي مشکي .

 عسل: دختر عموم هلنا. نگار جون نامزد ...

. ام یاالن م  نیتو ماش نیعطا: نگار کجا رفتي؟ بهت گفتم بش  

. نم یمي خواستم عسل رو بب گه،ینگار: عطا لوس نشو د   

برگردم. دست  . حتي نمي تونستمدهیحالت ممکن رس نی تر  نیی لحظه حس کردم ضربان قلبم به پا هی  

. رم یچشم هام رو بستم تا نفس بگ هینداشت. چند ثان تی دراز شده ي دختره برام اهم  

. نبود؟ دست هام رو مشت کرده بودم  يیهوا چیچرا ه  

تهي بودم از هر چي. حتي چشم هاي گرد شده و صورت مردونه ش  کندم تا تونستم برگردم.  جون  

وقت حق من چیکه مال من نبود. ه زيی تم، چتونست آرومم کنه. من آغوشش رو مي خواس نمي  
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شهیاون جوري که مي خواستم نمي شد. هم زيیچ چی. چه قدر احساس حماقت مي کردم. هنبود  

رو داشت. من رو گهی د کي یفراموش کرده بود. ضربه ها رو بهم مي زد. من رو   نیبدتر  روزگار  

نه به خودم وعده ي عشقش رو دادهسال هم برام صبر نکرده بود. چه احمقا هی بود. حتي  نخواسته  

 بودم.

واقعي بود. من همه ش فکر مي کردم به خاطر ماني اون مارستانیحرف هاي اون روزش تو ب پس  

 حرف ها رو زده؛ ولي االن ...

. خراب شده بود. چه قدر احمق بودم که فکر کردم فراموشم نکرده  قهیهمه چي تو چند دق  

که واقعي بود،  زي یرو درک کنم. چ تی مي کردم تا واقع خوب نگاهش دیسمت دختره. با برگشتم  

. دختره زدم نه توهم. لبخندي به  

خراب بود  لي یلبخندي زد. حتما با خودش فکر کرده من تعادل روحي ندارم. حالم خ اونم . 

. نمیکه کسي رو نب  يیجا  ه یمي خواستم برم   

. تو اتاق شما راحت باش  رمیمن: عسل جون من م  

. جمله رو گفتم. منتظر جواب عسل نشدم و سمت اتاق رفتم ن یجون کندم تا ا  

د؟یندادن به بزرگتر سالم کن ادی سازگار، بهتون  خانم  - 

 عسل: عطا !

نی وقت مهم نبودم؟ با ا چیاز جونم مي خواست؟ مي خواست خوردم کنه و بگه براش ه چي  

مي خواست چي رو ثابت کنه؟ شیخونسرد   

. منفجر مي شدم. برگشتم سمتش تیز عصبانخودم رو مي باختم. داشتم ا دینبا  

. جناب شاهي نمیمن بزرگتري نمي ب  - 
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. جوري بود  ه یحالت نگاهش   

. داده باشه اد یادب  کمی فکر کردم زندگي کردن تو خارج بهتون   - 

 عصبي شده بودم. بازم کنترلم رو از دست دادم .

بدونم سالم مي کنم،   بهتره فکرهات رو براي خودت نگه داري! درضمن به هر کي که صالح تو - 

. بخواي بهت سالم کنن  گهیتو هم اگه عقد ه ي سالم کردن داري مي توني از کساي د   

 با حرص نگاهم کرد. صورتش قرمز شده بود.

م؟یعقده ا من  - 

. بودي شهیهم  - 

. بود  ر ی. چه قدر تفاوت قدشون چشم گسادی اومدم سمتم. نگار اومد سمتش و جلوش وا تیبا عصبان  

چي کار مي کني؟  زمی ا! عز : عطنگار  

. نیعطا: دخالت نکن برو تو ماش  

: بود. عطا داد زد  سادهیدختره سرجاش وا   

. نیچي گفتم؟ برو تو ماش ديینشن  - 

 دختره از داد عطا تکوني خورد و سمت درخروجي رفت .

جوري مي کني؟   نیچرا ا  ه؟یچه رفتار  ن ی: عطا اعسل  

 عطا هم معلوم بود عصبي شده .

. ت نکن برو تو اتاقت عطا: عسل دخال  

 عسل: عطا !

. مثال مي خواد چي کار کنه نمیعسل جان، برو بب  - 
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. ها جوابت رو مي دادم تا زبونت برام دراز نشه  ن یزودتر از ا ليیخ دیخودمه! با ر یعطا: تقص  

 عسل: عطا خواهش مي کنم !

. بود دهیترس چارهینامزد آقا حالش چه طوره، ب نیبب من: عسل جان نگران نباش. شما برو  

 عطا: تو نگران نامزد من نباش فکر خودت باش !

که ارزش فکر کردن داشته باشه ستیجا ن ن یا  زيیبه چي فکر کنم؟ چ دیمشکلي ندارم. با من . - 

ازت مي ترسم؟ تیکردي منم مثل اون نامزد گوگول فکر  

پرتم کرد زوم رو گرفت و من رو سمت اتاق ارسالن برد. عسل رو زد کنار و اومد سمتم. با عطا  

. دیتو اتاق و در رو بست. با حرص نفس مي کش  

برگشتي هان؟ چرا  - 

به تو ربطي داره؟ دیببخش  - 

رو گهی د  کيی. اومدي فتهیاتفاق م نی شده برگشتي؟ ماني جون ولت کرده آره؟ مي دونستم ا چي  - 

کني؟ دایپ  

 پوزخندي زدم .

. با خودش اومدمبگم  دیخواد بهت بگم ولم کرده، آره؟ ولي با دلت مي  ليیخ  - 

. د یاومد روبه روم واستاد، از حرص لبش مي لرز  

مهمه، فکر نکن مي توني راب ليیاز راب طه ي ما بدونه. نگار برام خ زي یخوام نامزدم چ نمي  - 

. که گذشته ي درخشانت براش مهم نبوده ستیطه مون رو خراب کني. نگار حساسه مثل ماني ن  

. منفجر مي شدم تیداشتم از عصبان  

همه راه براي خراب کردن راب طه ي تو و ن ی! با خودت چي فکر کردي؟ من اديیشو فهم خفه  - 
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به درک! در ضمن دیبر اومدم. تو و اون با هم   اینامزد احمقت اومدم؟ من براي عروسي س اون  

. راب طه اي داشته باشم   چیبا تو ه اد ینم ادمیمن   

. ا دستش رو روي در گذاشت بود که عط  رهیسمت در اتاق رفتم. دستم روي دستگ  

داشت بند مي اومد. نفسم رو حبس کرده بودم که عطرش رو نفس نکشم. نمي خواستم دوباره نفسم  

. کرد  کیآلوده اش بشم. سرش رو به گوشم نزد   

که زي یاز اون چ شتریدوستش دارم! ب  ليیهلنا سازگار؛ چون خ ر ی من و نامزدم فاصله بگ از  - 

 فکر کني.

. وز پشتم بهش بودچشمم رو بستم. هن  

. نیرفت. نمي دونم کي پشت در سر خوردم روي زم  رونیي از اتاق بنمي دونم ک  

 نمي دونم کي به عسل گفتم فقط تنهام بذاره.

! . دوستش دارم دیکلمه توي سرم مي چرخ  کیفقط   

کردم؛ براي  هی آرومم مي کرد. نمي دونم چه قدر گر  ه یکنم. فقط گر  هی خواستم بعد از سال ها گر مي  

! کرده بودم  هی ام وجود گر با تم میبار تو زندگ نیاول  

*** 

ا یراجع به اون موضوع نزد. شام تو شوخي هاي س گه یجا. عسل حرفي د  نی اومدن ا نایبابا ا  امشب  

ن یو عسلي که همه ش صورتش از ا  نمیماني گذشت. مي تونستم نگاه هاي ماني به عسل رو بب و  

رو  ایآدمي مثل ماني همراه عسلي باشه که داشت س ه یاشتم دوست د لي یرنگ مي داد. خ ر ییتغ نگاه  

از دست مي داد و قرار بود تنها بشه. عسل مي گفت عطا رو هم دعوت کرده؛ ولي چون قرار  هم  

ک یولي من فکر مي کردم نمي خواست من به نامزدش نزد اد؛ یبره سفر کاري نتونسته بود ب بود  
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معمول نقاب بي تفاوتي زده بودم. آخر شب ماني نم طبق . کسي که ادعا مي کرد دوستش داره. مبشم  

 و بابا رفتن و منم به اصرار عسل مجبور شدم بمونم .

. دلم نمي خواست ولي به خاطر عسل قبول کردم   نکهیبا ا  

*** 

رفتم و روي صندلي قی. سمت آالچاطی سه بود. از جام بلند شدم و رفتم تو ح کینزد ساعت  

رو شروع دی زندگي جد ه ی دیچي کار مي کردم؟ با   دیم. حاال باگاه کردنشستم و به آسمون ن شگيیهم  

... سخت! زندگي بدون فکر کردن به عطا  لي یسخت بود؛ خ ليیمي کردم؛ ولي چجوري؟ خ   

تو خفاش شب شدي؟ باز  - 

. مگه صبح با هستي نمي خواي بري دنبال کارت داري؟یتو چرا ب  - 

. اومد کنارم نشست  ایس  

. بره آره ولي خوابم نمي  - 

داري؟ گاریس  - 

. رفت باال  ایابروهاي س  

شدي؟ گاريیس  - 

 - نه؛ ولي ه*وس کردم.

درآورد. روشن کرد و سمتم گرفت. ازش گرفتم و پکي بهش زدم  بشیاز تو ج گاري یس ایس . 

رو ازم گرفت  گاریس ا یسرفه م گرفته بود. س .  

داري وقتي نمي توني مي کشي؟ مرض  - 

 شونه ام رو دادم باال .
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شده؟ زيیچ هلنا  - 

مثال چي؟ نه  - 

ناراحتي؟ زيی ات گرفته بود. از چ  افهیشب ق تمام  - 

 - نه.

گفته؟ زي ی. عطا چستيین شهینگو من مي شناسمت؛ مثل هم دروغ  - 

 با تعجب نگاهش کردم .

. بوده نجایا روز یعسل گفت عطا د   - 

 ساکت بودم .

گفتي؟به عطا راجع به خانواده ت ن چرا  - 

 - نشد.

کني؟ م یاي ازش قاکي مي خو تا  - 

نکردم. فقط اون موقع زمانش نبود. به خاطر بابا و ماني نمي تونستم حرف میرو قا   زيیچ من  - 

. تو که مي دوني بابا گذشته ش چي بوده. اون موقع اگه حرفي مي زدم ممکن بود تو دردسربزنم  

برام  گهیي االن د اون خودش نخواست بشنوه؛ ول وجود مي خواستم بهش بگم؛ ولي ن ی. با افتهیب  

بدونه. تو مي دونستي نامزد کرده؟ ستین مهم  

 - آره.

بهم نگفتي؟ چرا  - 

مي دونستي بازم مي اومدي؟ اگه  - 

 نگاهش کردم؛ ولي حرفي نزدم.
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. بهت نگفتم؛ مي دونم دوستش داري نیبه خاطر هم  - 

 چشم هام گرد شد.

ستي ام؛ نمي تونم بدون اون. من عاشق هدهیم صیرو تشخ گهیعاشق د هیعاشق نگاه   هی  فقط  - 

. البتهدهیاحمقه که نگاه تو رو ند ه یکنم. مي تونم بفهمم تو دلت چي مي گذره؛ ولي عطا  زندگي  

دامن زده. وقتي با  شیکور نی تو با ماني به ا دنیغرور کورش کرده. البته د ست، یخودش ن ر یتقص  

رمنتظرهیبا اون دختره برام غ شی. نامزدختی به هم ر شیچه جوري زندگ که دمشیرفتي، د  ماني  

به گهی نفر د ه یپاک کنه. حتي با وارد کردن  شی. اون داره هر کاري مي کنه تو رو از زندگبود  

. چون نمي خواد ستيیکار رو مي کنه؛ چون فقط مي خواد به خودش ثابت کنه تو مهم ن نیا شیزندگ  

تی خرد شد. تو با مخفي کار  ليیو رفتي. عطا با رفتن تو غرورش خ  کنه تو ولش کردي  قبول  

هر دوتون رو خراب کردي. اشتباه کردي هلنا! تو غرور آدمي مثل عطا رو خرد کردي زندگي  

. همه چي رو مي گفتي  دیکه سال هاست با تمام وجود ازش مراقبت کرده. با   

بهم گفت براش مهم مارستانیداري ازش طرفداري مي کني؟ نمي دوني وقتي اون روز تو ب ایس  - 

به حرف ارسالن بود ن یچه حالي شدم. وقتي گفت از اولم براش مهم نبودم و فقط اداي د  ستمین  

ه، یبهم گفت با ماني برم خورد شدم. حتي نذاشت حرف بزنم، حتي نذاشت بگم ماني واقعا ک وقتي  

سرم اومد؟  يینامزدش چه بال دنیمي دوني با د دم؟یسال چي کش ه ی نی برو. مي دوني تو ا  گفت فقط  

بهم گفت دوستش داره چه حالي شدم؟ تيوق  

فکر کن وقتي اون تو رو هر دفعه با ماني  نینه؟ به ا  ديیدرد داشت وقتي نامزدش رو د ليیخ  - 

! نم آدمي مثل عطا چه حالي مي شد. چرا نمي فهمي هلنا، اون مرده؟ او دیمي د  

غرور داره؟رفته باهات چکار کرد! چون من زنم غرور ندارم، فقط اون  ادت ی  ا،یس بسه  - 
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. پاش له کرد  ریرو ز  گاریته س ایس  

ازش ممنون باشم که حماقتم رو بهم نشون داد. حاال من کسي رو دارم  دیبابت با  نیکنم از ا  فکر  - 

غرور نداشته باش، ولي گمیعطا هستم. من نم ونیرو مد نی دوستش دارم. ا شتریاز جونمم ب که  

غرور مسخره ت رو ن یشده قبول کن اشتباه کردي. ابارم  ه ی. هلنا براي ستیبي جا خوب ن غرور  

! ه یکنار بذار! اگه واقعا دوستش داري غرورت بي معن  

. دوسش داره ليیاون نامزد داره؛ نامزدش گفته خ  کنهیچه فرقي م گه یاالن د  - 

. برم ر ی د شهی نمي دونم چي بگم! من برم بخوابم هستي صبح شاکي م  - 

من واقعا مقصر بودم؟  عني یشت؛ رفت و من رو با خودم تنها گذا ایس  

*** 

زيی نمي خواستم به چ گه ی. ددمی از اون روز عطا رو ند گهی. دهی و هست ا یروز عروسي س امروز  

راهن ی پ ه یکنم. امروز روز عروسي بود. فقط به عروسي فکر مي کردم. لباس قرمز رنگم که  فکر  

ردم. به اصرار عسل اومده بودمبود رو مرتب ک قيیي قا  قهیبود که از کمر فون مي شد و  بلند  

. قشنگي کرده بود  شیبود و صورتم رو هم آرا  دهیچیموهام رو پ  شگری. آراشگاهیآرا  

ماني با  نکهیخوشگل شده بود. از فکر ا  لي یاي عروسکي تنش بود و خ روزهی ف اهنریپ ه یهم  عسل  

. عسل چه واکنشي نشون بده لبخند زدم دنید  

عسل خشکش زده بود. حتي  دنی. ماني با درونیب م ین و عسل رفتبعد ماني اومد دنبالمون. م کمی  

 به منم نگاه نکرد .

 - ماني تموم شد.

: هان؟ماني  
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. شدي رهیجام ها! به عسل خ نی کوفت. منم ا  - 

 عسل لپ هاش گل انداخت. ماني هنوز داشت به عسل نگاه مي کرد .

 ماني: آره آره خوشگل شدي !

! دهیآره؟ خجالت بکش دختر ند گيیم ديیو دنمي خواد ماستمالي کني اصال من ر  - 

 ماني از عسل چشم گرفت و چشم غره اي به من رفت .

! ژانس برم شما راحت باشمي خواي من با آ  - 

. نزن سوار شو خودیماني: حرف ب  

. رفتم عقب سوار شدم و در رو قفل کردم  عیسر   

. رو فشار داد  رهیعسل دستگ  

 عسل: هلنا در رو باز کن .

راننده شونه؟ پشیت نی آقا با ا ن یا  گنی. اون وقت نممینیهر دوتا عقب بش جلو زشته برو  - 

 عسل: هلنا !

 - برو جلو بابا !

. رفت جلو نشست. ماني تمام حواسش به عسل بود. اصال حواسش به رانندگي نبود  عسل  

. برادر دیببخش  - 

. نگاه کرد نه یماني با مکث به آ  

 - بله؟

. گه دوست داري حواست به جلوت باشهبه عروسي. ا میسالم برس میمي خوا  - 

. میدیاخره به باغ رسماني با اخم بهم نگاه کرد. مي دونستم االن باز عسل رنگش عوض شده. بال  
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ما بودن. خودم رو اليیفام شتر یفقط دوست هاش بودن و ب اوشی. از طرف سمیمهمون نداشت ليیخ  

شدم. هستي زودتر از ما  ادهیپ نیماشسازگار آماده کرده بودم. از   نیروبه رو شدن با حس براي  

مامان سمتش رفتم. بغلم کرد و کلي قربون صدقه م  دنیرفته بود. با د  لمبرداريیکارهاي ف براي  

لبخندي  دنمی. سرهنگ سازگار کنار مامان بود. با ددنشیاومده بودم رفته بودم د نکه ی. بعد از ا رفت  

. سمتشون . رفتمشهیش جدي بود مثل هم افه یزد؛ ولي هنوز ق  

سازگار: سالم خوبي؟  سرهنگ   

 - ممنونم.

. باشي دی هستي که با ي یخوشحالم جا  - 

 - ممنون.

. البته فقط راجع به مانيدیفاصله گفتم. سرهنگ سازگار بعد اون ماجرا همه چي رو فهم ازشون  

دونست که برادرمه؛ ولي ماجراي بابا رو فقط سرهنگ احمدي خبر داشت. هنوز کسي  مي  

کسي بدونه آراد شاهي زنده ست؛ چون  ستیبابا زنده ست. سرهنگ احمدي گفت قرار ندونست  نمي  

جوري براي همه بهتره. به ماني نگاه کردم. از کنار عسل تکون نمي خورد  نی. ا شهیساز م شکلم . 

دونم چي داشت در گوشش مي گفت که عسل لبخند قشنگي روي لبش بود. براي عسل نمي  

. کنن  ي یرای ن هنوز لبخند مي زنه. حواسم به خدمتکارا بود که خوب پذخوشحال بودم که بعد ارسال   

. دیخارج از کشور بود دمی! حال شما؟ شنز ی ر عموي عز به به! دخت - 

 برگشتم. محمد محو صورتم شده بود. پوزخندي زدم .

. ديیدرست شن  - 

. باال رفت  کم یکنار لبش   
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 - خوشگل شدي.

 - مي دونم.

. غرور رفتار مي کني هنوز اخالقت همونه! هنوزم با  - 

! با دختر خاله ت ازدواج کردي دمیشن نم؛ یقرار بود عوض بشم؟ راستي زنت رو نمي ب  - 

. شد  نیصورتش غمگ  

. مامانه شیآره پ  - 

 نمي خواستم اون جوري بهم زل بزنه .

 - من برم کار دارم .

نه به خاطر دوستت داشتم.  شهیولي من هم شي؛یوقت دوستم نداشتي! مي دونستم سهم من نم چیه  - 

. سعي کردم فراموشت کنم؛ وليديیوقت من رو ند چیبابا؛ واقعا دوستت داشتم! ولي تو ه حرف  

. شهی وقت نم چینشد. مي دونم ه  

 برگشتم دوباره سمتش.

 - فراموش کن تو االن زن داري پس به اون فکر کن .

 - من نمي خواستمش؛ به اجبار مامان...

م یبرات تصم گرانی جازه دادي دا شه یردم؟ چون همکن. مي دوني چرا قبولت نک تمومش  - 

به دهنت مامانت نگاه کردي. تو شهیوقت خودت براي خودت زندگي نکردي و هم چی! هرنیبگ  

. ست یکس جز خودت مقصر ن چیرو خودت خراب کردي و ه تیزندگ  

. ست دهیازش دور شدم و تنهاش گذاشتم. مي دونستم حرف هام بي فا   

بود و نمي تونست خودش رو عوض کنه. با اومدن جوري زندگي کرده  نی تمام عمرش ا محمد  
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. گفتم  کیهم تبر ایو سوت شد. رفتم سمتش و بغلش کردم. به س غیهستي، سالن پر از ج  

. بود که بهم دادي  زي یچ ن یعمرم رو بهم دادي! هستي بهتر  هیهد  ن ی: ممنونم هلنا! تو بهتر ایس  

. گل آلود ماهي گرفتيمن کاري نکردم، خودت زرنگ بودي از آب    - 

. شده بود  رهی که وارد سالن شد. سمتش رفتم. بهم خ  دمیطور. بابا رو د نیهستي هم هم د؛ یخند ایس  

! . کاش مادرتم زنده بودسادهیجلوم وا  لوفریخوشگل شدي دخترم! انگار ن ليیخ  - 

 بغلش کردم .

. خوشحاله میما دور هم هست نکهیاز ابابا غصه نخور! مامان االن   - 

. ابا لبخندي زدب  

که بهم شک کنن؛ ولي دلم طاقت نداشت تو خونه بمونم تو رو امیطوره. نمي خواستم ب نیهم حتما  - 

. نم ینب  

: فقط دلت طاقت دوري هلن رو نداره آره؟ پس من چي؟ماني  

 - خجالت بکش پسر .

. . بابا عسل رو بغ*ل کرد دیخندبود و با حرف بابا  سادهیعسل کنار ماني وا   

چه طوري عسل خوشگلم؟: تو بابا  

 - خوبم عمو جون .

 ماني: اي بابا، شما کال دختردوستي!

 - پس چي؟ مي خواي توي نره غول رو بغ*ل کنم!

 ماني: بابا!

خنده. لبخند روي لبم خشک شد وقتي اون وارد سالن شد. چه قدر با اون کت   ر ی ز میدوباره زد همه  
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بود. دختري که پشتش وارد شد کاخ  شی ونشیروي پ شیشگیبود. اخم هم ریشلوار مشکي نفس گ و  

رو خراب کرد. نگار همراهش بود. دست هام رو مشت کردم. ماني رد نگاهم رو گرفت   اهامیرو  

. کرد   کیشم نزدو اومد کنارم سرش رو به گو   

 - هلنا!

. نگو ماني چيیه  - 

ودم که بابا با عسل مشغول حرف زدن بود و حواسشون به من نبود؛ چون مطمئن ب خداروشکر   

ي سالن رفتم گه یبود. منم سمت د دهیي سالن رفت. هنوز من رو ند  گهی . عطا سمت ددهیپر  رنگم . 

. ومده یبازم خودم رو مشغول کردم انگار اون اصال ن  

دور باشم. نمي خواستم فکر کنه مي خوام خودم رو از قصد بهش شهیکه م ي یخواستم ازش تا جا مي  

. الکي همه ش لبخند مي زدم  کنم. بغض گلوم رو گرفته بود.  کینزد  

بود. سمتشون سادهیداشت پخش مي شد. همه رفته بودن وسط. ماني کنار عسل وا تي یال آهنگي  

 رفتم.

د؟یفقط تماشا کن  دیدوتا اومد شما  - 

م؟ ی: چي کار کنماني  

دي؟ینم شنهادیهم کنارته، چرا بهش پ با یخانم ز  هی که خوب بلدي برقصي؛  تو  - 

. . ماني انگار منتظر حرف من بود. دستش رو سمت عسل دراز کرد ن ییاعسل سرش رو انداخت پ   

؟د یافتخار مي د بای: خانم زماني  

 عسل آروم دستش رو گذاشت تو دست ماني. ماني بهم چشمکي زد و سمت وسط سالن رفتن .

. بابا شیرفتم پ  
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د؟ینمي خوا زي یچ بابا  - 

. مي خوام برم خونه زم ینه عز   - 

. بابا دیکجا؟ بمون  - 

ن یاز ا شتریتا االنم به خاطر تو موندم. مي خوام برم خونه استراحت کنم. بعدم بودنم ب زمیعز  نه  - 

. بهم مشکوک شده  کم ی. فکر کنم سرهنگ سازگار  گمی. خودت مي دوني چي مستیخوب ن  

. دیباشه هرجور دوست دار  - 

ن شدهي روشرو بغ*ل کردم و اونم ب*وسه اي روي موهام زد و رفت. نمي دونم چراغا ک بابا  

 بود. هستي داشت صدام مي کرد .

. کارت دارم ایهلنا ب  - 

 - جانم؟

. رمی مي خوام عکس بگ اري؟یب نیدسته گلم رو از تو ماش شهیم  - 

. ارمیآره االن م  - 

 سمت خروجي رفتم .

: هلنا کجا؟ماني  

. . شما راحت باشارمیب ن یگل هستي رو از ماش رمیم  - 

 به عسل که کنارش بود اشاره کردم .

 ماني: دارم برات هلنا !

 - باشه.

برداشتم. سرم رو بلند کردم. کنار ستون ن یو سمت خروجي رفتم. گل رو از تو ماش دمیخند  
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! بکشه  گاریس ومدینم ادمیدستش بود.  گاريیس دمش،ید  

. قدم سمت سالن رفتم ه یتحمل نگاهش رو نداشتم. برگشتم   

- my friend يشیبا دختر عموش مي رقصه ناراحت نم؟ ت   

ک یکنه. داشت بهم نزد میزده بود. چي داشت براي خودش مي گفت؟ مي خواست عصب خشکم  

 مي شد، منم انگار پاهام توان حرکت رو نداشت.

. ستادهیمي تونستم از بوي ادکلنش بفهمم درست پشت سرم ا   

. که تنها نباشه  زتینامزد عز شی شما نگران من نباش! برو پ  - 

 پوزخندي صدا داري زد .

ديیتا د دته؟یجد سیک رمردهی پ واری اون  - my friend  ت با عسل مي رقصه رفتي سراغش. به 

عالقه داري؟  رمردایپ  

. بستم تا خودم رو کنترل کنم  هیچشمم رو چند ثان  

چ دستم رومي تونستم بزنم تو دهنش. دست هام رو مشت کردم. سمت سالن رفتم. از پشت م  کاش  

. داد  گرفت و من رو برگردند. بوي ال*کل مي  

 - الل شدي؟ جواب بده.

. به تو ندارم حیبراي توض ليیدل  - 

پولداره، نه؟ حاال مي فهمم که ليیاومده بود. خ نيیبا چه ماش رمردهیپ  اروی  دمیآره نداري. د خب  - 

نه کرده بودي. چند بارزن ارسالن شدي؛ اونم براي پول بود. بي خود خانواده ت رو بهو  چرا  

؟ ماني پوالش تموم شده؟ اگه پول مي خواستي به خودم مي گفتي؛ چرا رو به پول مي فروشي خودت  

ها؟  بهیغر   
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. دیتو صورتش. لبم از حرص مي لرز  نهیبا ناباوري نگاهش کردم. چرا دستم باال نمي اومد تا بش  

دي؟یقدر بهم م چه  - 

 چشم هاش گرد شد .

دي؟یچه قدر بهم م گفتم  - 

 ساکت نگاهم مي کرد .

ها؟ البته اگه عشقت ناراحت بهیچرا غر   گيی. راست مگيیودت نمتعجب کردي؟ مگه خ  چرا  - 

نبود تو مردي مي توني هرکاري بکني؛ اونم حق حرف زدن نداره ادم یبا من باشي. آهان!  شهینم . 

نشي. گذشته ي درخشانم رو هم مونیبگو چه قدر مي ارزم؛ اول فکرات رو بکن بعد پش خب  

. ریدرنظر بگ  

دفعه هلم داد از  ه یبود. منم چشم ازش برنمي داشتم.  رهیبه صورتم خهاش سرخ شده بود.  چشم  

. نیشپشت محکم خوردم به در ما   

! فيیکث ليیخ  - 

 داد زدم :

ادیخوشت ب  ف یرفته؟ درضمن فکر نکنم از آدم هاي کث ادتی. خودت چي هستي؟ فمیمن کث آره . - 

. همون نامزدت که دوستش داري  شیپس برو پ  

. هلش دادم و سمت سالن رفتم. اشک تو چشمم جمع شده بود پهلوم درد گرفته بود.   

و عسل ا یبا س م یبغضم رو قورت بدم. ماني گفت بر  آب خوردم تا کمی رو به هستي دادم و  گل  

. آخراي می. مجبور بودم همه چي رو تحمل کنم به خاطر هستي. چند تا عکس گرفتمیر یبگ عکس  

مهموني زودتر تموم مي شد! رفتم نیاشتم. کاش ابود، همه داشتن مي رفتن. حالت تهوع د  مهموني  
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تهوع دست از سرم برنمي داشت. ماني از دور من  به خودم مسلط مي شدم. حالت کمی  دیسالن، با  ته  

. و اومد سمتم. عسل هم همراهش بود  دیرو د  

: خوبي هلن؟ ماني  

 - آره.

. دهیرنگت پر   - 

. مهمونا شیپ دیخوبم ماني. شما بر  - 

. جوري فکرم رو منحرف کنه   هیفقط مي خواست  ست؛یمن چرا حالم خوب نماني مي دونست   

کنم حالت   ف یخنده دار تعر  ز یچ  هیرفتن، فقط چند نفر موندن. مي خوام برات  بای: همه تقر ماني  

 خوب بشه .

. خنده. منم الکي لبخند مي زدم  ریکردن. عسلم زده بود ز ف ی ماني شروع کرد به تعر   

. سمتمون ادی م داره تیعطا با عصبان دمید  

رو خوب مي شناختم. عطا وقتي  افهیق نی شده. من ا وونهی اش معلوم بود د  افهی. از قدیپر  شتر یب رنگم  

. قدر وحشتناک بود   نیآخر صورتش ا  میمي زد به س  

. باهات کار دارم ایعطا: عسل ب  

. متون یدی! چه عجب د ز ی ماني: به به پسرعموي عز   

 - کسي با تو حرف نزد.

ها بازوي عسل رو چنگ زد. عسل صورتش از درد وونهیت باال. عطا مثل دماني رف ابروهاي  

. دردش گرفته  لي یم بود خجمع شد، معلو  

 عسل: داداش دستم !
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 نگار همون موقع اومد کنارمون.

م؟یبر   میساعته دنبالت مي گردم. نمي خوا  هی  ي؟یکجا زم ی: عزنگار  

. د یعطا بدون توجه به نگار عسل رو کش  

! چي کارش داري؟ وونهید نمی: ولش کن ببماني  

 عطا نگاهي به ماني کرد .

تو چه هان؟ چي کاره شي؟  به  - 

. ! من پسرعموشم پس دستت رو بکشيیهمه کاره ش. فکر کنم اون که نسبتي باهاش نداره تو  - 

. ي ماني رو گرفت  قهیعطا مثل باروت در حال انفجار بود. بازوي عسل رو ول کرد و   

. بشي کی ولي من نمي ذارم به عسل نزد ل؛ یي بچسبي به زناي فامتوي عوضي انگار عادت دار   - 

! آروم باش  زمی نگار: عطا عز   

 عطا: تو خفه شو !

 نگار ساکت شد. عطا از کنترل خارج شده بود.

شدي؟ وونهید ه؟ی چ  گهی د لی: زن هاي فامماني  

. فتادیراه م زي یواي داشت آبرور  

. ا سرو صدا نکن. تو رو خدامیعسل: ولش کن عطا! من هرجا بگي م  

. سمت ماني گرفت ي ماني رو ول کرد. انگشتش رو قهیعطا   

. نمتیعسل نب ک ینزد گه یعطا: د  

ره؟ی: کي مي خواد جلوم رو بگماني  

 - من!
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. بهم بگي چي کار کنم ستيیتو عددي ن  - 

. نمت یکه بب  ستيیسرجات بچه حرف نزن! تو درحدي ن نیعطا: بش  

. شه یم زيیمن: خواهش مي کنم ماني داره آبرور  

. بود  دهیماني بهم نگاهي کرد. رنگم پر   

. مي کردم تیبشه وگرنه حال زي ی که نمي خوام آبرور ف یح  - 

! غلطي نمي توني بکني بچه سوسول چیه  - 

*ک مي کرد. مي خواست دعوا راه بندازه. ماني عصبي سمتياز قصد داشت ماني رو تحر  عطا  

 عسل رفت .

دي؟ یفهم ري،ینم يیجا  عسل  - 

. شده بود. عطا پوزخندي زد  جیگ هچاریعسل ب  

به حرف تو گوش کنه؟ دیوقت چرا با اون  - 

ه؟یدوستش دارم؛ اونم دوستم داره! حرف چون  - 

. حد ممکن گشاد شده بود   نیچشم هاي عطا تا آخر  

. بود  ن ییبه عسل نگاه کرد. عسل سرش پا  

عوضي رو دوست داري؟  نیعسل؟ تو ا گهیچي م نی: ا عطا  

: اد زد عطا دعسل ساکت شده بود.   

دوستش داري؟ آره؟  - 

. خت یقطره اشک روي صورت عسل ر هی  

 - داداش من دوستش...
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 عطا دست عسل رو ول کرد. موهاش رو چنگ زد .

... آشغال با هلنا ن یرو دوست داري؟ مي دوني ا نیتو ا  - 

موقعکلمه راجع به هلنا بگي دندون هات رو تو دهنت خرد مي کنم! از اون   هی: خفه شو! اگه  ماني  

کني. هلنا خواهرمه  ن یبه هلنا توه دمیدلت خواست به من گفتي حرفي نزدم؛ ولي اجازه نم هرچي  

 رواني !

بود که از  دهیقدر خند ن ی. ادیها مي خند وونهیخنده. مثل د  ر ی با بهت نگاهمون کرد بعد زد ز عطا  

. . انگشتش سمت من گرفته بود ومدیچشم هاش اشک م  

من احمقم؟ ... خواهرته... فکر کردي نیا  - 

هلنا  ديیاحمق بودي که نفهم ليی: آره احمقي! هلنا خواهرمه، دختر آراد شاهي. واقعا که خماني  

 واقعا چه ربطي به من داشت !

. . ساکت شده بوددینمي خند گه یعطا د  

حالت نگاهش رو دوست نداشتم. مردمک چشم هاش سرگردون تو صورت همه مون   نیا  

حرف ها دروغه؛ ولي وقتي هر سه تامون ساکت  ن یبهش بگه ا يکی . حتما منتظر بود دیرخچ مي  

. رفت. اشک تو چشمم جمع شده بود نیاز ب دشیام میبود  

ش رو چنگ زد. انگار  نهیش. دست هاي بزرگش س* نهیدستش رو برد سمت س* عطا  

ش برده بود رو  نهی* تونست خوب نفس بکشه. ناخداگاه سمتش رفتم. همون دستي که سمت س نمي  

. م گرفت سمت  

! ایجلو... ن  - 

. خت یقطره اشک روي صورتم ر  هی.  سادمیسرجام وا   
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برگشت و با سرعت  کدفعه یخودش؟  ای رو تکون داد. داشت براي کي تاسف مي خورد؟ من   سرش  

توان نداشت، روي صندلي که کنارم بود  گهی . همه خشکمون زده بود. پاهام درونیسالن رفت ب از  

 نشستم.

. خوب نبود ماني برو دنبالش حالش  - 

. جا چه خبره نیا دیماني دنبالش رفت. نگار هنوز تو شوک نگاهمون مي کرد؛ اصال نمي فهم  

: هلنا خوبي؟عسل  

... منه! منِ احمق گند زدم به همه چي! من  ر یهمه ش تقص  - 

. شهیآروم باش هلنا! االن حالت بد م  - 

رفت! اگه حالش بد بشه کجا نی! عسل برو ببدمشیجوري نمي د نی درک! کاش مي مردم و ا به  - 

کار کنم؟  چي  

*** 

ولي خبري از عطا نبود. حتي عسل گفت نگار هم ازش خبر م؛ یجا فکر کرده بودم رفته بود  هر   

 نداره .

و چند وقت بعد بدون  رهیمدفعه  هیبوده.  نیهم شهیاون هم  م،ینگران عطا باش دیمي گفت نبا  عسل  

. حرفي به کسي بزنه برمي گرده  نکهیا  

مي شدم. دوهفته بي خبري از عطا  وونهی نگرانش بودم. نمي دونستم چي کار کنم. داشتم د من ولي  

رفته بودن ماه عسل و بابا هم براي قرارداد کارخونه رفته بود  ایام کرده بود. هستي و س وونهید  

. عسل من و ماني رو امشب دعوت کرده بود خونه شون. ماني قرار بود از طرف کارخونه رازیش  

. شه یو منم خودم برم. حوصله نداشتم برم ولي مي دونستم اگه نرم عسل ناراحت مبره   
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رو برداشتم و شیچشم هام گود افتاده بود. لوازم آرا   ر ی به صورت بي روحم نگاه کردم. ز نهیآ تو  

کنم  گريی برق مي زد. چه قدر خوب بلد بودم باز م ی. چشم هاي مشکدم یبه صورتم مي کش باحرص . 

من چه حالي دارم؟ هنوز حالت چشم هاي دی. چرا کسي نمي فهمختمیو مي رتو داشتم فر  از  

. شده بود رهی بي فروغش تو ذهنمه. وقتي اون جور بهم خ  

. داشتم رواني مي شدمدمی. موهام رو محکم کشنهیو پرت کردم سمت آ دم یلب رو به لبم کش رژ ! 

لعنتي؟ ي یعطا؟ کجا ي یکجا  

*** 

. بودم  شه یکرده بودم. کالفه تر از هم ر ی گ کی. تو ترافرونیدم بشدم و از خونه اوم نیسوار ماش  

بود. عسل حتما من رو مي کشت. چند بار زنگ زده بود. چند بار روي فرمون مشت ? ساعت  

. دمیکوب  

که سمت  نيی. چشمم افتاد به ماشرهیلعنتي کي جلو م ک یتراف نیا نمیاطراف نگاه مي کردم که بب  به  

ون شده بودم. همه جا ا وونهی عطا بود. د هیشب لي یر بود. راننده از پشت خجلوت کم یبود. البته   چپم  

زنم ه یبود.  هشیشب ليیجلوتر رفتم. بازم به نظرم خ کمی حرکت کردن.   کمیها   ن ی. ماشدمیمي د رو  

تو چدینگاهش کردم. داشت مي پ  شتر یب اوردمیبود. روم رو برگردندم؛ ولي بازم طاقت ن همراهش  

. گاه به طرف چپ رفتم چپ. ناخدا نیال  

میحال  زي یمثل خوره به جونم افتاده بود. انگار چ زيی چ هی شه؟یبود اون باشه. مگه م رممکنیغ  

. ستیمطمئن مي شدم عطا ن دیمي شدم. با دهیکش نینمي شد، فقط سمت اون ماش   

. شد دهایپ نیساختمون نگه داشت. راننده از ماش هی بعد جلوي  ابونیچند تا خ نیدنبالش رفتم. ماش  

. دختر همراهش نگار بود. باورم نمي شد تمام مدتي کهنمیک زدم تا بهتر بببود. چند بار پل خودش  
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. دی مي شدم اون راست راست داشت براي خودش مي چرخ وونهید  شیمن داشتم از بي خبر   

شدم و با سرعت سمتش رفتم. کارهام دست خودم نبود. دو هفته بي خبري  ادهیپ نیحرص از ماش با  

... ام کرده بود اون وقت اون لعنتي  وونهیازش د  

. دم یو از پشت کتش رو کش دمیبهش رس  

 برگشت نگاهم کرد. چشم هاش گرد شده بود .

. شد  رهی بي تفاوت بهم خ عیاول با تعجب نگاهم کرد ولي بعد سر   

د؟یبفرمائ بله  - 

. بود  فتادهیاتفاقي ن  چیانگار ه  د؛ ییداشت بعد دوهفته با کمال آرامش بهم مي گفت بفرما  

دو هفته ست کدوم گوري بودي؟ معلومه  - 

 چشم هاش گرد شد .

شما ربطي داره خانم؟ به  - 

دوهفته چه قدر دنبالت گشتم؟ نیربط داره! مي دوني تو ا معلومه  - 

وقت چرا؟ اون  - 

 با حرص نگاهش کردم .

. رانت بودمنگ  - 

 پوزخندي زد.

. که نگرانم بشي م یشچرا نگرانم شدي؟ فکر نکنم نسبتي با هم داشته با  - 

. بابا منتظره مینگار: عطا بر  

مي گرفتم. خونسردي عطا و صداي مثل سوهان نگار که براي لوس کردن نازک ترش  شیآت داشتم  
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 هم کرده بود رو مخم رفته بود، باز رو رفتارم کنترل نداشتم.

دارم حرف مي زنم؟ نيیخفه شو! نمي ب تو  - 

. دنگار از حرفم دهنش باز مونده بو  

 نگار: درست صحبت کن !

حرف بزنم؛ پس صدات رو براي من نازک نکن،  نی گوگولي خانم من نمي تونم بهتر از ا دیببخش - 

 چون عش*وه ها روي من اثر نداره!

 ابروهاي عطا باال رفت .

... خانم محترم نیببب  - 

پس بهتره االن دارم؛ نیکشتنت رو هم يیکلمه حرف نزني چون توانا   هیمن رو! بهتره  نیببب تو  - 

! نکن  میکه هستم عصب ني یاز ا   شتر یبري پي کارت. ب  

 - دختره ي پررو...

. ام یعطا: نگار تو برو تو خونه، من االن م  

 نگار: آخه ...

! چي گفت؟ شرت رو کم کن ديینشن  - 

 نگار دندون هاش رو روي هم فشار داد و رفت .

بودي؟ کجا  - 

رو دادم؛ فراموشي گرفتي؟ جوابت  - 

ود که چه قدر نگرانت بودم؟مهم نب برات  - 

نيیمي ب ست، یبراي نگراني ن ليیهلنا شاهي نگرانم شده! دل دی! جالبه هلنا سازگار، ببخشنگران  - 
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! دخترعمو  میم شمال بودمدت هم با نامزد نی که خوبم و مشکلي ندارم. ا  

. شده بودم رهیدختر عمو رو با حرص گفت. بهش خ  

 - عطا!

بد باهام بازي کردي؛ حتي بدتر از من بازي ليیتم؟ خ چه یازچي هان؟ فکر کردي من ب عطا  - 

زرنگي و من احمقم؟ بدجور ازم انتقام  ليی! چي رو مي خواستي ثابت کني، هان؟ که خکردي  

االن خوشحالي، آره؟ دي؟یچه قدر به احمق بودن من خندمدت  نی هلنا. تو ا گرفتي   

 - من معذرت مي خوام. باور کن...

! هلنا خانم داره از من معذرت خواهي مي کنه هشیواي باورم نم  - 

 - من مي خواستم بهت بگم ولي ...

. با خودت چي فکر کردي؟ چه قدرديی خند شمی مدت به ر نیمي خواستي بگي وقتي کلي تو ا  آره  - 

کارت ل*ذت بردي؟ زا  

 چشم هاش قرمز شده بود .

دت گفتي با ماني برو. خودتبهم نداري. خو تيیمسئول گه یخودت گفتي برم، خودت گفتي د تو  - 

! بهم گفتي برم  تیبهم نداري. خودت گفتي لعنتي! خود لعنت ني ید گه یگفته د  

عطاي عوضي گه یکرده بودي؛ د  دایهم منتظر فرصت بودي مگه نه؟ خانواده ت رو پ تو  - 

ب*از بي کس و کار رو مي خواستي چي کار؟ غرورت برات از همه چي مهم تر بود زن . 

بهم بگي؛ ولي تو چي کار کردي؟ گفتي گور باباي عطا، بذار هرجور مي خواد زندگيتونستي  مي  

. هلنا تو دفعه ي اولت نبود باهام بازي کردي. زندگي من پر از لجن بود، آره حق با تو بود، کنه  

شدي همه چي رو کنار  میبازم حق با تو بود؛ ولي وقتي تو وارد زندگ م،یگه زده بودم به زندگ من  
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د . بارها بهت گفتم که عوض شدم؛ ولي تو به خاطر اون غرور مسخره ت قبولم نکردي. چنمگذاشت  

توئه لعنتي داغونم کردي! تو بارها پسم زدي. از خرد کردن غرورم ل*ذت ادته؟ی بهت گفتم  بار  

بردي، نه؟  مي  

 - عطا باور کن من...

رد. بذار همون جور تو ذهنمکه من مي شناختم معذرت خواهي نمي ک  ي یهلنا تمومش کن! هلنا بسه  - 

زندگي نرمال داشته باشن دیمثل من نبا  يی! مي دوني تو چي رو بهم ثابت کردي؟ که آدم هابموني . 

زندگي نرمال داشته باشم نه به  هیتو لجن بمونم؛ ولي من بهت ثابت مي کنم مي تونم  شهیهم دیبا من  

گه ینکن هلنا؛ چون هر اتفاقي افتاد د کیت زندگي کنم. بي خود خودت رو کوچتو، تو کثاف قول  

م ی. مي خوام به نگار متعهد باشم. از زندگست یاي برام مهم ن گهیزن د چ ی. نه تو نه هستیمهم ن برام  

. کنم  زيیبرم چون قراره امشب براي مراسم ازدواجم برنامه ر  دی. االنم باشهیبراي هم ریفاصله بگ  

. کار رو نمي کني ن ی! تو اگيیمدروغ   - 

. سرد بهم زل زده بود خون  

. آدم نرمال زندگي کنم هیکار رو بکنم. مي خوام مثل   ن یمي خوام ا  قایچرا، دق  - 

 برگشت سمت ساختمون. بازوش رو از پشت گرفتم .

... کار رو نکن. من نیعطا ا  - 

دفعه درست شروع ن یهلنا! من همه چي رو فراموش کردم، تو هم فراموش کن. مي خوام ا برو  - 

. کسي که ربطي به گذشته ام نداشته باشه   هیکنم. با   

. . اشک تو چشم هام جمع شده بودسادمیرفتم جلوش وا   

 - من...
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: فک قفل شده اش گفت نی. از بدی مردمک چشم هاش مي لرز  

اشتباه نمي کنم گهی ه کردم که خواستم به خودم فرصت بدم؛ ولي داشتبا میزماني تو زندگ هی . - 

. بود میتباه زندگاش  ن یشدن به تو بزرگتر  کینزد  

 فقط نگاهش کردم .

. رفتم جلو، برام مهم نبود من روختیقطره اشک روي صورتم ر  هی بودم.  شیاشتباه زندگ من  

. بار حسش کنم نینمي خواد. فقط مي خواستم براي آخر  

. عطرش رو نفس هینجه ي پام بلند شدم. ل*ب*م رو چسبوندم به گونه اش. فقط چند ثانپ روي  

. دمیکش  

. حرکتي نمي کرد درست مثل مجسمه چیشده بود. ه رهیصله گرفتم. مبهوت بهم خازش فا  

رو برات بخوام  ستیرو که تو دلم ن زي یآرزوي خوشبختي نمي کنم؛ چون نمي تونم چ برات . - 

رو بدون   نیدفعه هم اشتباه نکني؛ ولي ا  ن یا  دوارمیخواي فراموش کنم باشه. امحاال که مي   باشه،  

. ذشته شون رو پاک کنن آدم ها نمي تونن گ  

بود با سرعت از اون جا دور  سادهیرفتم. درحالي که عطا هنوز مبهوت سر جاش وا نیماش سمت  

 شدم .

کني، ه یداشت گلوم رو فشار مي داد. هلنا حق نداري گر  کيیبدي داشتم. انگار   ليیخ حس  

دي؟یفهم  

م نبود. نمي خواستم بهمدام زنگ مي زد. اصال برام مه میپارک کرده بودم. گوش ابونی خ کنار  

راحتي تموم شد؟ حاال بعد عطا چي کار  نیبه هم عنيیگوش کنم. فقط مي خواستم تنها باشم.   چيیه  

من رو نمي خواد دمیمدت نمي دونستم من رو نمي خواد. کاش نمي فهم  ن یمي کردم؟ حداقل تو ا  دیبا ! 
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ه ینخواستنش بودم! کاش خواستن و  نی تو همون بي خبري بودم! کاش تو همون دوراهي ب کاش  

بهش فرصت مي دادم. درسته عطا گذشته ي جالبي نداشت؛ ولي من اگه واقعا دوستش داشتم بار  

. م؛ ولي من با اون غرور مسخره م همه چي رو خراب کردم فرصت بد ه یمي تونستم حداقل بهش   

ه که چشمم از زور به خودم نگاه کردم. چشم هام بازم قرمز بود. حس مي کردم االن ن یماش نهیآ تو  

 فشار منفجر بشه. وحشتناک شده بودم.

. اي بود که خاموش شده بود   قهیچند دق میگوش  

جا چي کار مي کردم؟ واي االن عسل  نی بود. من ا تموم شده بود. به ساعت نگاه کردم، ده  شیباطر   

تم رو باماني نگرانم شدن. چه قدر احمق بودم که به خاطر خودم همه رو نگران مي کردم. صور  و  

رو روشن کردم و پام رو گذاشتم رو گاز. اصال حواسم نبود، نیپاک کردم. ماش کمی  دستمال  

که داشت مي اومد پارک کنه. دستم رو تو موهام فرو کردم. بدبخت شدم؛ نيیزدم به ماش محکم  

. گندتر نمي شد ن یاز ا  عنيی  

. بود  يیمدل باال نیشده بود. ماشکه بهش زده بودم از پشت داغون   نيیشدم. ماش ادهیپ نیاز ماش  

حواست کجاست؟ مس*تي؟ خانم  - 

. نفس نفس مي زد نگاه کردم  تیبه پسري که از عصبان  

صحبت کن؛ حاال مگه چي شده؟ درست  - 

چرا پشت ستيیرو داغون کردي! تو که رانندگي بلد ن نیچي شده. ماش گهیشده؟ تازه خانم م چي  - 

ني؟یمي ش ن یماش فرمون  

ستم؟یدوما به تو چه من رانندگي بلد ن دم؛ یرو مخسارتت  اوال  - 

! ستیاست نچي زدي حو  ستیمعلوم هم ن نيیبابا جونت مي ش نیپشت ماش گهیآره د  - 
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. عصبي مي کرد  شتریاحمق هم داشت ب ن یبه اندازه ي کافي عصبي بودم؛ ا   

. برو پي کارت؛ چون حوصله ندارم ر ی بار گفتم درست صحبت کن! خسارتت رو بگ هی  - 

با ه،یچ  - my friend ؟ ت کات کردي 

! مي کنم با کي طرفي  تیبهتره خفه شي وگرنه حال  - 

 پسره پوزخندي زد .

چه غلطي مي کني؟ مثال  - 

. رفتم قفل فرمون رو برداشتم  نیسمت ماش  

 اومدم سمتش. چشم هاش گرد شد.

وونه؟ی خواي چه غلطي بکني د مي  - 

نه؟یخسارت بب  شتر یب نتیمي خواي ماش ای  ريیم ري یمي گ خسارت  - 

 پسره بازم پوزخند زد .

! غلطي نمي توني بکني! جرئتش رو نداري چیه  - 

. خرد شد. پسره با دهن باز نگاهم مي کرد   شه ی. شنشیي عقب ماش شهیتو ش دمیبا قفل فرمون کوب  

. اومد سمتم. چند نفر دورمون جمع شده بودن تیخشکش زده بود. با عصبان  

 - دختره ي احمق!

. رو گرفتم جلوم قفل فرمون   

دي؟یات رو هم بدم، فهم هی ن مي دونم و تو! مي تونم بکشمت و دحرف بزني م گه یکلمه د  هی  اگه  - 

. شده بود  رهیو بهم خ ساد ی پسره سر جاش وا  

رو شیگوش عیکار رو بکنم. سر ن یبود ممکنه من ا دهی. فکر کنم فهمدیاز حرص دستم مي لرز منم  
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. رو گرفت  سیدر آورد شماره ي پل  

*** 

. از دست داده بودم  دیکه نبا يیم رو جا از حرص پوست لبم رو مي کندم. باز کنترل  

مي خواست مردي که چند صندلي باهام فاصله داشت رو تا مي خورد مي زدم. به ساعت تو دلم  

نگاه کردم عقربه ي روي دوازده داشت بدجوري بهم دهن کجي مي کرد. باز احمقانه رفتار  راهرو  

 کرده بودم .

جا روشن بود تا  نی ا ام یکه ب نیتا قبل از ا  میشده بود. کاش حداقل گوش وونهیماني از نگراني د ناال  

. خراب شده کسي جواب نمي داد  ن یزنگ مي زدم. تو ا  

 نمي دونم افسر نگهبان کدوم گوري بود .

که  مدیهمه گندکاري. سرم رو چرخوندم. از دور مردي رو د نی. لعنت به من با ا دیچیبهم مي پ دلم  

سمت راهروي بغلي مي رفت و با هم درحال حرف زدن  گهی نفر د هی داشت با  آشنا بود. ليی خ برام  

بدم. بازم کت مشکي تنش بود صی. مي تونستم از دورم موهاي کوتاه حالت دارش رو تشخبودن  

. بده  صیانگار گرما و سرما رو نمي تونست تشخ  

. ه صداش کردم لحظ نی سمت راهرو. تو آخر  دیچیمن پ دنیبدون د  

 - بهروز وثوق!

. بدونن من مي شناسمش هینمي خواستم اسمش رو بگم؛ چون ممکن بود نخواد بق  

خشک شده بود؛ ولي برنگشت. با حرفم مردي که کنارش بود و اون راننده ي احمق بهم  سرجاش  

تورفت برگشت سمتم؛ ولي بدون توجه بهم دوباره برگشت و  ر یتاخ  هیزدن. فاتح با چند ثان زل  

منو نشناخته بود؟  عنيیسمت چپ.   راهروي  
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. باند رفتار مي کرد  مز یچرا از چشم هاش معلوم بود شناخته. باز معلوم نبود چش بود که مثل ج  

 اصال به جهنم! من فقط مي خواستم بهش بگم به ماني خبر بده.

. رونیسربازي از اتاق کناري اومد ب  

. داخل  دییخانم بفرما  - 

داخل اتاق. افسر نگهبان روي صندلي   میطور. هر دو رفت نیون احمق هم همو ا جام بلند شدم از  

انگار همه چي دست به دم؛ یمعطلي رو نمي فهم قهیدق ستیب لیبود. نگاهي بهش کردم، دل نشسته  

داشت قهیدق ستیب نی که هست بشه. نمي دونم تو ا  نيیهم داده بودن که اعصابم گندتر از ا دست  

. اتاق نبود. رفتم با حرص روي صندلي نشستم. اون احمقم نشست چکار مي کرد. کسي تو   

بعد فاتح کمی نگهبان سرش تو پرونده بود. سرش رو بلند کرد. همون موقع در اتاق رو زدن.  افسر  

ندادم. ازش دلخور بودم که تو راهرو بهم محل نداده بود. افسر نگهبان  تیتو اتاق بهش اهم اومد  

نمي خواست اون دی. شانهیکه فاتح سرش رو تکون داد که مثال بشبلند شد سالم بده  دنشید با  

باند بازي در مي آورد. رفت کنار  مز ی ي احمق بفهمه چه درجه اي داره. بازم داشت مثال ج راننده  

شد و بعدم سرش رهیبا تعجب بهم خ هی گفت که افسر نگهبان چند ثان  زيیچ  هیافسر نگهبان   گوش  

. کون داد رو ت  

دشونیو تهد ن یرو شکوند نشونیي ماش شهیآقا ادعا دارن شما ش  ن یم شاهي. ا: خب خانسروان  

. دیو بهشون حمله کرد  دیکرد  

ست؟یاي ن گه یاتهام د  گهی به من؛ د دیاتهام قتل نادر شاه هم بچسبون دی راحت باش دیمي خوا دیببخش  - 

! دیتعارف نکن  

 سروان با تعجب نگاهم کرد .
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: مگه دروغ گفتم؟پسره  

خانم چه جوري  هیرو فقط شکستم؛ چون حقش بود. هنوز نمي دونه با   نشیي ماش ه شیمن ش اوال  - 

. حرف بزنه؛ ولي بهش حمله نکردم  دیبا  

ن یرو از لب هاي فشرده اش و چ نی معلوم بود داره خودش رو کنترل مي کنه لبخند نزنه. ا فاتح  

 کنار چشمش مي تونستم بفهمم.

خواست من رو با قفل فرمون بزنه. بهم گفت مي کشمت جناب سروان. مي  گه ی: داره دروغ مپسره  

. . چند نفر اون جا شاهد بودندمیات هم م هید  

ه اي و نمردي و فعال هم سالمي. درضمن مي خواستي دهنت رو ببنديکه نزدم، هنوزم زند  حاال  - 

 تا کسي بهت کاري نداشته باشه.

. نمي تونست لبخندش رو مخفي کنه  گه یفاتح د  

. د ی. درست حرف بزندیکن تیرعا سروان: خانم   

دمیرو م شونی ا ن ی. خسارت ماشدیمن رو نگه دار  دیکاري نکردم جناب سروان. نمي تون من . - 

. رم یباهاشون تماس بگ دینواده م نگرانن با خا  

کاري نکرده. زده گهیم ي یجناب سروان، به جاي معذرت خواهي کردن با پررو دینی: بببپسره  

. هم طلب کاره  زيیچ  هیرو داغون کرده   نمیماش  

گفتم حقت بود. مي خواستي باهام درست نتمی! ماشستيیتو معذرت خواهي کنم؟ تو عددي ن از  - 

 حرف بزني .

. شد. پوزخندي به پسره زدم  ز یخ میپسره ن  

. دی کن تی. شما هم خانم گفتم رعا دونیآقا نه چاله م سه یجا اداره ي پل نیا دینیسروان: بش  
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. ه اي بهش رفتم پسره سرجاش نشست. چشم غر   

. عصبي داشت  کیاز حرص تند تند پلک مي زد؛ انگار ت  

. دیکار رو بکن  نیا دیروان: خانم شما حق نداشتس  

! حق داشت هر چي دوست داشت به من بگه ن یچه طور ا  - 

. دیبد تیو رضا  دیر یخسارتتون رو بگ د؛ یآقا شما بهتره کش ند  - 

. دیمي کن شیماستمال  دیکه دار  هگی کلفته د شیمعلومه خانم پارت گه یپسره: آره د  

. حرفت بندازمت زندان  ن یسروان: درست صحبت کن مي تونم بخاطر ا  

. دهیپسره معلوم بود ترس  

. دم ینم تیپسره: من رضا  

 - به جهنم!

 فاتح: خانم شاهي!

فاتح نگاه کردم. خوب مي دونست من وقتي سگ بشم کسي رو نمي شناسم و حاضرم برم زندان؛ به  

. د یمي خار  ري یدرگ هیمعلوم بود. تنم براي   تمیحرف زور نه. االنم که وضعبار   ر یولي ز  

 فاتح سمت پسره رفت  .

. مي خوام باهاتون حرف بزنم رونیب دیایب قهیآقا چند دق  - 

. دمینم تیگفتم رضا  - 

. د یاریب فیشما چند لحظه تشر  - 

داشت بهم نگاه چشمي  ریرفت. سروان ز رونیاز جاش بلند شد و دنبال فاتح از اتاق ب پسره  

 مي کرد .
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تونم زنگ بزنم؟ مي  - 

. دیصبر کن قه یچند دق دیسروان: با  

 دست هام رو مشت کردم. حرکت عقربه هاي ساعت روي مخم بود .

د؟یبا سرگرد رزاق بود شیسال پ هی  ت ی: شما واقعا تو مامورسروان  

 با تعجب نگاهش کردم. حتما فاتح بهش گفته بود .

 - آره.

. گمی ي کرد انگار باور نمي کرد دارم راست مجوري نگاهم م هی  

جناب سروان؟ هیمشکل  - 

 - نه... نه.

. و خودش رو مشغول پرونده ها کرد  نیی سرش رو انداخت پا  

. شدن  بعد فاتح با اون پسره وارد اتاق کمی  

. دهید  تکاریجوري نگاهم مي کرد انگار جنا  هیپسره   

. دم یم تیپسره: من رضا  

جوري رفتار مي کرد   هیبرگردوند.  عی کردم؛ ولي اون سرش رو سر  هام گرد شد. بهش نگاه  چشم  

جزامي طرفه. معلوم نبود فاتح بهش چي گفته بود. بالخره پسره رفت، فقط گفت ه یبا  انگار  

. ش کارت به کارت کنم رو برا نیخسارت ماش  

مي تونم برم؟ من  - 

. دیون مسلط باشبه اعصابت شتر یب دیفقط خانم شاهي، سعي کن دییسروان: بله بفرما  

. اتاق منتظر بود  رونی. فاتح برونیسرم رو تکون دادم. از اتاق اومدم ب  
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 - سالم.

 - چه عجب من رو شناختي!

 لبخندي زد.

که صدام کردي جلوي همکارم مي اومدم باهات سالم و  يی نداشتي با اون اسم کذا انتظار  - 

پرسي مي کردم؟  احوال  

! دهیکرد انگار آدم خوار د   جوري نگاهم مي ه یبه پسره چي گفتي؟   - 

. دیکه کردي براش گفتم اون خودش ازت ترس  يیاز کارها کمی خاصي نبود.  ز یچ  - 

وقت کدوم کارا؟ اون  - 

راحت ريیبه دل بگ نه یناراحتي اعصاب داري و اگه از کسي ک نکهیو ا نيیسرگرد ام انی جر   - 

مي خواستي من رو  ديیاسلحه کش هم براش گفتم. بهش گفتم رو منم مور ینمي کني. آهان از ت ولش  

. شم بگم خودش نخواست بشنوه هیهم بکشي. تازه مي خواستم بق  

نیجوري که تو مغزش رو شستشو دادي فکر کنم تا چند  نیصاب دارم؟ امن ناراحتي اع پس  - 

. نشه  کی زني نزد چیبه ه ندهیسال آ  

 - اون رو ولش کن، حاال بگو کي از فرانسه اومدي.

. شد وونهیرو بده که ماني از نگراني د تی. فعال گوششهیچند هفته اي م  - 

 فاتح ابروهاش رفت باال .

. ساعت حرف بزنم هیخوام  نمي  س،یبده بابا خس ه؟یچ  - 

با ماني در راب طه اي؟ هنوز  - 

 - انتظار نداري با برادرم در راب طه نباشم.
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 فاتح چشم هاش گرد شد.

 - برادرت؟!

 - نگو که نمي دونستي!

. که نمي دونستممعلومه   - 

سرهنگ بهت نگفت؟ مگه  - 

 - نه.

 - واقعا؟

و دادگاه هم از اول قرار بود اسمي ازاز راب طه ي تو و ماني حرفي بهم نزد، حتي ت سرهنگ   - 

. دیکسي حرفي راجع به اون موضوع نزد. بعدشم که شما رفت گهی د نی ماني برده نشه. به خاطر هم  

. مي کنم ف ی چي رو تعر حاال فعال گوشتي رو بده برات همه   - 

. رو داد. به ماني زنگ زدم  شیفاتح گوش  

. دنبالم  ادیکرد اونم گفت که م ف ی بود. براش موضوع رو تعر  دهیترس ليیخ چارهیب  

*** 

 فاتح: خب نگفتي چي شد !

مي کنم. سرهنگ احمدي و سرهنگ سازگار مي دونستن. چرا به تو حرفي نزدن؟ تعجب  - 

. بدونه، حتي من. حاال از ماني بگو  زي یسي چسرهنگ صالح ندونسته ک دیشا  - 

 - از ماني چي بگم؟ برادرمه.

همون اول حرفي نزدي؟ چرا پنهان کردي؟از   چرا  - 

تو دوستي با عطا رو پنهان کردي؟ چرا  - 
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سري بود، فقط من و سرهنگ از همکاري عطا ت یمامور ن یبهت اعتماد نداشتم. بعدم ا خب  - 

 خبر داشتم .

. ودم رو داشتم که نگفتمخ  لیخب منم دال  - 

لي؟یبگي چه دال  شهیم  - 

. نمي کنه تو هم بدونيفرقي   گهیچون االن د  گم؛ یبهت م  - 

 براش همه چي رو گفتم حتي وجود بابا .

 فاتح مرد قابل اعتمادي بود. مي تونستم بهش اعتماد کنم .

هم مي دونه؟ عطا  - 

. ولي بابا رو هنوز نمي دونه د؛ یفهم شیماني رو دوهفته پ  - 

همون اول بهش نگفتي؟ چرا  - 

 - گفتم که به خاطر بابا نمي تونستم حرفي بزنم.

. را بعدش نگفتيچ  - 

 - مي خواستم بگم؛ ولي خودش نخواست بشنوه.

 فاتح سرش رو تکون داد .

... ليیاون خ  - 

شه حرفت رو کامل بزني؟ مي  - 

وقتي تو وارد زندگيدخالت کنم. من عطا رو چند ساله مي شناسم.  تونیخوام تو زندگ نمي  - 

خالقاش عوض شده. وقتي ازش ا ي یجورا هی کرد. حس مي کردم  ر ییکال تغ شیشدي زندگ ارسالن  

که عطا براي  دم یخواهرت تو دردسر افتاد. د  نکهیدرست جوابم رو نمي داد تا ا دمیمي پرس سوال  
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ي بهم نمي داد. تا ولي جواب قانع کننده ا دم؛ یکردنش چه قدر تالش مي کرد. ازش سوال پرس دایپ  

ولي بعدش کم کم همه چي  مور؛ یسراغ ت رهیاتفاق تو اون باغ افتاد. حتي به منم نگفت داره م اون  

. . وقتي حرف بزنه معلومه که درحال انفجارههی. عطا آدم تودار رونیب دمیزبونش کش ریرو از ز  

. سکوت کرد  هیفاتح چند ثان  

سرو سامون بده؛  شیدگبودم که مي خواد به زنروز از عالقه ش بهت گفت. براش خوشحال  اون  - 

اعصاب عطا رو  تتونیمیهمه چي رو خراب کرد. وجود ماني کنار، تو صم تیاون مامور ولي  

زيیچ  هیچند وقتي بود رفتارش نرمال نبود. انگار   هیبود. هر چند قبلش هم عطا   ختهیهم ر به  

. ي راب طه تون بهش مي گفتراجع به ماني و  دیداشت عذابش مي داد. به نظر من با   

 پوزخندي زدم .

مي دادي. اصال نظر من ر یبه من و ماني گ نیهمه شدن طرفدار عطا! پس به خاطر هم جالبه،  - 

آره؟  گهیکسي مهمه؟ فقط عطا د  براي  

. ناراحته خب منم ناراحت مي شدم م یدیطرفدار اون باشم. وقتي مي د  دیعطا دوستمه مسلمه با  - 

ماجرا؛ االن عطا شده مظلوم و من ظالم نیي ا انگار من شدم آدم بده جوري حرف مي زني  هی ! - 

بوده، کيیکه ادعا مي کني دوستشي، مي دوني تو گذشته ش چي بوده؟ اون خودش هر روز با   تو  

هر  دی مي تون دیوقت از من به خاطر بودن با ماني ناراحت بود. فاتح نگو که شماها چون مرد اون  

داره؛ چون من حرفت رو قبول ندارم. خودت مي دوني اخالقم چه جوري،ه و اشکال ن دیبکن کاري  

. مدت من رو شناختي نی حتما تو ا  

کرده؛ ولي ادي یي اشتباه ز تو گذشته کارها دی. شا ستیکن عطا اون جور که فکر مي کني ن باور  - 

 نه تا اون حد که بزرگش کردي.
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رفته؟ ادتی نکنه بهار . دمیمن رو نخندون؛ چون خودم چند نمونه ش رو د  فاتح  - 

دي؛ یاز عطا د  يیزا ی. من نمي دونم تو چه چنهیکه آدم مي ب ستین زيی اون چ شه یهم تیواقع هلنا  - 

شدن به اردالن و رفت و کیبراي نزد دیود. با ب تیبهار رو حداقل من مي دونم جز مامور  ولي  

. اضي نبود موضوع ر نی مي شد. وگرنه عطا خودشم از ا ک یبه بهار نزد شتر یآمد ب  

داره. براي هرکارتون شهی. جنستون خرده شدیمي کن هی! شما مردا خودتتون رو خوب توججالبه  - 

د؛ ینیعطا ناچار بود اون جوري به بهار بچسبه. شما ها هم  چارهیب گي، ی. راست مدیار یم لیدل هی  

قام، براي انت کيیبراي دلسوزي،  کيی  ت، یبراي مامور کي ی. هی پشت توج هیخب، توج دیم رد  

. دیهزار تا انگ بهش مي چسبون دینیمي ب کي یزن رو با   هیاون وقت تا   

 فاتح لبخندي زد.

. شمیزبون تو نم فیچي بگم؟ من حر  - 

. جوري زندگي کني نی ولش کن حاال بگو تو تا کي مي خواي ا  - 

 با چشم هاي گرد نگاهم کرد .

ري؟ی بگ میتصم تینمي خواي براي زندگ شي، یم ر ی داري پ ه؟یچ  - 

. راضي ام میمگه چه جوري زندگي مي کنم؟ من از زندگ  - 

بزني به فکر خودت باش. نمي خواي زن نهیقدر سنگ دوستت رو به س*  نیا  نکهیجاي ا به  - 

ري؟یبگ  

 - مثل مادرم حرف مي زني.

. دمیخند  

 - مادرت حق داره خب.
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فکري مي کنم؛ مي خواي بازم بري؟  هی باشه  - 

 - کجا؟

 - فرانسه.

. برگردم دینمي خواستم برم؛ ولي االن شا شیت پتا چند ساع  - 

 - چرا؟

 - نمي خوام راجع بهش حرف بزنم.

. ور دوست داريباشه هرج  - 

 سربازي در زد و وارد اتاق شد .

 - قربان آقاي شاهي اومدن.

. کن داخل  شونییفاتح: راهنما  

*** 

مدت ن یبرم سرکار. تو ا کاري بکنم. خودم هم دلم مي خواد   هی دیبا  گه یماهه بي هدفم. بابا م هی  

. شهیقدر فکر کردم سرم داره منفجر م نیا  

نمي خواد من رو  دیچي راجع به عطا حرف نمي زنه. شا  چ یه هدونم ماني چي به عسل گفته ک نمي  

 ناراحت کنه. به هرحال براي منم بي خبري بهتره .

که  ستیطوري ن طمیا درسم رو ادامه بدم؛ ولي واقعا شر  گهیهمه تنش خسته م کرده. بابا م نیا  

ود. کسي از روي تخت بلند شدم؛ حتما هستي ب میبه درس خوندن کنم. با صداي زنگ گوش شروع  

کي بود. عالمت سبز رو لمس  عنيیموقع بهم زنگ نمي زد. به شماره نگاه کردم، آشنا نبود؛  نیا  

 کردم .
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 - بله؟

شاهي؟ خانم  - 

. دییبله بفرما  - 

ن؟ی. شناختامرزین خدا بآقا ارسال ل یقادري هستم، وک من  - 

. دییبله آقاي قادري بفرما  - 

. سري مشکل اداري توي اسناد هست هیدفتر؛   دیایب دیراستش با  - 

سال چه هیهمه چي رو به عطا و عسل برگردوندم. بعد  شیسال پ کیمن  د؟یقادري مطمئن  آقاي  - 

اومده؟ شیپ مشکلي  

. دمیم حیبراتون توض دیاریب فیتشر شهیاگه م  - 

. امیاشه کي بب  - 

 - ساعت پنج منتظرتون هستم.

که ارسالن به نامم  يیزا یهمه چ شی سال پ هیکه  چي شده بود! من   عنيیرو قطع کردم.   گوشي  

ه یاالن بعد  ست،یبودن رو برگردونده بودم به عطا و عسل. قادري هم گفته بود مشکلي ن کرده  

. هم مي خوردم  ي یهوا هی جوري  نی. ا دمیمي رفتم تا مي فهم دیسال چي شده. خب با   

*** 

مي گفت شگاه،یهستي من رو به زور برده بود آرا شیمرتب کردم. چند روز پ نه ییرو تو آ  خودم  

گفته؛ ولي بازم  زايیچ ه یدهن لقي کرده و به هستي  اینواخت شدي؛ ولي من مي دونستم س هی  ليیخ  

. به روي خودم نمي آوردم  زي یجلوي هستي چ  

. ده بودم، بهم مي اومدچتري هام رو کوتاه کر   
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لي من قبول نکردم، اصال حوصله ي رنگ کردن رو نداشتم. موهام رو گفت رنگم بزنم؛ و هستي  

هم کردم،  شيی. آرا دمی. شال قرمز رنگي سرم کردم و مانتو و شلوار مشکي هم پوشبافتم  

ش یسال پ  کیبار   نی . آخر دمی. به ساختمان دفتر قادري رسنهیخواستم قادري من رو داغون بب نمي  

. جا. وارد ساختمون شدم ن یبراي امضاي اون مدارک اومدم ا  

. زن جا افتاده جاي منشي قبلي بود   هیمنشي قادري عوض شده بود و   

 - سالم.

. دییسالم بفرما  - 

 - شاهي هستم با آقاي قادري قرار داشتم.

. آقاي قادري منتظرتون بودن د،ییبله بفرما  - 

لبخندي زد و از  دنمیقادري رفتم تو اتاق. قادري با د دییي بفرمااتاق رفتم. در زدم با صدا سمت  

 جاش بلند شد.

. دیسالم خانم شاهي خوش اومد  - 

 - سالم ممنون.

. دینیبش دییبفرما  - 

. ارنیاز مبل ها نشستم. قادري زنگ زد که دوتا قهوه ب کيیروي   

خانم شاهي؟ دیخوب هست خب،  - 

 - ممنونم آقاي قادري خوبم.

هرچي که از آقاي ارسالن شاهي شیسال پ کیبود که شما   ن ی از مزاحمت ا غرض راستش  - 

ولي آقاي شاهي همون موقع  د؛ یبود رو به آقاي عطا شاهي و عسل خانم انتقال داد دهیرس بهتون  
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ما نداشتم که که اون اموالي که مربوط به شماست رو قبول نمي کنن. منم دسترسي به ش گفتن  

 بهتون خبر بدم.

مشکل کجاست؟ االن خب  - 

تا  رمیآقاي شاهي مي خوان سهام شرکت رو از شما بخرن. گفتن من باهاتون تماس بگ راستش  - 

. انجام بشه   هیکارهاي اول  

 با تعجب به قادري نگاه کردم .

ه؟یکارها چ نیا  لیسهام شرکت رو بهش واگذار کردم، دل شیسال پ ه یکه خودم  من  - 

. گفتن پول سهامتون رو پرداختدیاهي رو مي شناسبگم خانم. شما که خودتون آقاي ش چي  - 

ولي گفتن صدقه قبول نمي کنن. من معذرت دی. ببخشدیسال که نبود  هی ن یکنن؛ البته همراه سود ا  مي  

. کردن بهتون بگم دیحرف رو بزنم؛ چون تاک  نیمي خوام مجبور شدم ا   

. ردم با اخم به قادري نگاه ک   

. دینشخواهش مي کنم از دست من عصباني   - 

 از حرص داشتم منفجر مي شدم.

مدارک فروش سهام کجاست؟ االن  - 

. من داد  لیقادري با شرمندگي مدارک رو تحو  

 مدارک رو گرفتم و نگاهي بهشون کردم .

. دست و دلبازي کردن ليیخ شونیقابل توجهه؛ ا شیشنهاد یخوبه، مبلغ پ  - 

دارک رو پاره کردم. چشم هاي قادري دادم و بالفاصله م لشیلبخندي زد. منم لبخندي تحو قادري  

 گرد شد.
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من سهامم رو بهش نمي فروشم. اگه اون دلش مي خواد مي تونه سهامش رو به من دیبهش بگ دیبر   - 

. اون سهامش رو بخرم  شنهادیاز پ شتر یبتونم ب دیبفروشه. شا  

 از جام بلند شدم  .

 - با اجازه تون.

. شنیخانم شاهي اگه آقا عطا بفهمن ناراحت م  - 

. د یاز عطا مي ترس شهیپوزخندي بهش زدم. قادري هم  

دیعطا شاهي نمي ترسم جناب قادري! شما به فکر خودت باش. درضمن فقط براي خر  از من  - 

. من سهمامم رو به اون نمي فروشم دیچون مطمئن باش د؛ یر یسهام باهام تماس بگ  

. در رو محکم بستم  رونیاز دفترش اومدم ب  

 - عطاي لعنتي!

. داشت زنگ مي خورد هستي بود  میگوش  

 برش داشتم.

 - بله؟

. شده هلنا خانم قاط زدهباز چي   - 

 - کارت رو بگو اعصاب ندارم.

. امشب تنهام شمیپ  ايیاوضاعت خرابه. مي خواستم بگم ب ليیمعلومه خ  - 

داره اون وقت؟ ف یکجا تشر ایس  - 

. دهتصادف کر  نکه یاز دوست هاش؛ مثل ا  کي ی  شیتا کرج پ رهیداره م  - 

بمونه؟ مارستانیشب مي خواد تو ب مگه  - 
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. بعدشم گفت شبرهیخونه شه؛ ولي گفت کار داره زود نمي تونه بره، آخر شب م ارو یبابا  نه  - 

. دوستش مي مونه  شیپ  

ست؟یمونث ن تشیجنس  انایدوستش اح گه؟یمطمئني راست م حاال  - 

. ساکت شد هیهستي چند ثان  

ي؟زیاعصابم رو به هم نر  شهیم هلنا  - 

نی رچند به نظر من هر مردي عرضه ي اکارا رو نداره. ه  نیبابا نترس اون عرضه ي ا باشه  - 

وگرنه شناگر ننیرو ندارن وگرنه همه شون آب نمي ب تشیرو داره. فقط بعضي هاشون موقع کار  

 ماهري ان.

نه؟ ای  ايیم هلنا  - 

. گهید ام یچي کار کنم م  - 

م؟ینیب با هم ببتوپ گرفتم امش لم یف ه یجون هلنا  آخ  - 

 - برو بابا حوصله ندارم.

. می بعدا حرف مي زن ا یتو حاال ب  - 

. ام یباشه بذار به بابا بگم م  - 

. هستي شیپ رم یگوشي رو قطع کردم به بابا زنگ زدم گفتم م  

*** 

ن یمسخره بود، همه ش عشق و عاشقي آبکي. منم با ا  لمشی. چه قدرم فدمیمي د  لمیف  میهستي داشت با  

هستي رو مي کردم که مثل وزغ به تیبدجور رو مخم رفته بود؛ ولي داشتم رعا لمیف طم یشرا  

بود. آخه  ليیتخ  لمشیرو خفه کنم که همه ي ف لمیزل زده بود. دلم مي خواست کارگردان ف ونیزیتلو  
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مي زنه؟ واقعا که مزخرف  شیجوري به آب و آت نی زن ا هیمردي به خاطر به دست آوردن  کدوم  

. داشت زنگ مي خورد  میبود! گوش  

 حوصله نداشتم از جام بلند شم.

. نمیمي ب لمیهلنا پاشو اون المصب رو جواب بده دارم ف  - 

. شده بود رهیخ  ونیزیکه همه ش به تلو  ن یا شش یپ ام یمن نمي دونم هستي براي چي به من گفته بود ب  

کردم؛ ناشناس بود. حتما قطع شد. به شماره نگاه  دمیحالي بلند شدم تا به گوشي رسجام با بي  از  

. بگه  سشیقادري بود و باز مي خواست از رئ  

گه ی آدم رو مي دادم تا د ن یجواب ا دی مي خواستم گوشي رو خاموش کنم دوباره زنگ خورد. با  تا  

: گفتم  تیجرئت نکنه بهم زنگ بزنه. با عصبان  

 - بله؟

طور جرئت کردي اون برگه ها رو پاره کني، هان؟ چه  - 

. کافي بود   هیمیآشناي قد هی که صداي پشت تلفن   نیکوت براي درک اس هیچند ثان  

به، جناب شاهي! خانم بچه ها چه طورن؟ فکر کنم وقتي به کسي زنگ مي زنن اول سالم به  - 

پس چي شد اون همه ادعاي با ادب بودن آقاي به اصطالح  د،یبا ادب بود ليیشما که خ کنن. مي  

 محترم؟

ن یاز ا   دیبود با رم ی جواب مي داد. حاال که گ  دیخاطر هر حرفش باداشتم. به  نهیبدجور ک ازش  

 موضوع استفاده مي کردم .

. قاطي نکردم  ن یاز ا شتریاون برگه ها رو امضا کن تا ب ایمثل آدم ب  - 

رو امضا نمي کنم. شما اگه ناراحتي مي توني سهامت رو به من زيیجناب قاطي، من چ دیببخش  - 
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نبود شما  ادمی قع که سهام رو بهت برگردونده بودم قبول کني، البته . مي خواستي اون موبفروشي  

 صدقه قبول نمي کني .

 داد زد :

. اون برگه هاي لعنتي رو امضا کن! سهامت رو باالتر از اوني که هست مي خرم ایب گفتم  - 

جواب منفي نداري؛  دنیمجبورم بهت جواب منفي بدم. هر چند مي دونم عادت به شن شرمنده،  - 

. که آدم دلش مي خواد جناب شاهي  شهینم زي یاون چ شهیبشنوي. هم دیي باول  

 - هلنا!

. نمي اومد ادم یباري که اسمم رو صدا کرده بود کي بود؟  نیبازم سکوت. آخر  

مي دوني من اگه نخوام کاري رو انجام بدم کسي نمي تونه وادارم کنه، پس صدات رو خودت  - 

 براي من نبر باال .

ري گند مي زني به همه چي! من کلي کار دارم، نمي تونم وقتم رو صرفي احمق دا دختره  - 

. اون برگه ها رو امضا کن   ایزي هاي تو کنم. ببچه با  

. کرده بودم. چه ترقي بزرگي بود. حرصم گرفته بود دایاز هلنا به دختره ي احمق نزول درجه پ  

. رفته؟ من متخصص گند زدن به زندگي توا م ادتی  - 

! ارم یسرت م يیچه بال نيیتا فردا اون برگه ها رو امضا نکن. بعدش مي بجرئت داري   - 

مگه تو کي هستي؟ فته؟یجرئت داشته باشم جناب خودش  دیقت چرا نباو اون  - 

بود براي شکستن  زیچ ن یعصبي شدن کمتر  ن یعصبي شده. ا ليیصداي نفس هاش معلوم بود خ از  

 دل من.

چه نقشه اي داري هان؟ باز  - 
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چه طور ديینقشه دارم. مي دوني که من براي هرکاري از قبل نقشه مي کشم. ند شهیهم من  - 

حتي خود تو رو! پس ازم بترس جناب عطا  ا یفاتح،    ایرو به خاطر ثروتش گول زدم،   ارسالن  

که گولم رو نخوري. من تخصص تو گول زدن مردا دارم. خودت که خوب من رو  شاهي  

 مي شناسي.

 - خفه شو لعنتي!

. بودم. عطا تا حد انفجار عصباني شده بود دهی که مي خواستم رس زيیبه چ  

. هم بهم زنگ نزن گهی نمي فروشم، د کي یهرکار مي خواي بکن! من سهامم رو به تو    - 

 گوشي رو قطع کردم و بعدشم خاموشش کردم. جنگ دوباره شروع شده بود.

*** 

باهاش برخورد کنم. به سارا زنگ  روز گذشته قادري چند بار زنگ زده. منم مجبور شدم آخر  دو  

. ازمارستانیکاري جور کنه. قراره امروز برم ب هی مارستانیس بگفت مي تونه برام تو اورژان زدم  

نرم که زودتر برسم؛ ولي نیبا ماش که ی. هوا گرمه امروز؛ مثال گفتم چون ترافرونیب ام یم خونه  

 گرما کالفه ام کرده .

. زودتر برسم  گرفتم با اتوبوس برم تا میتصم  

ادهیوقته مي گذره. از اتوبوس پ ليیباري که سوار اتوبوس شدم خ   نی . از آخر شمیاتوبوس م سوار  

. سوار تاکسي بشم. منتظر تاکسي مي مونم  دی مونده با ريی. هنوز مسشمیم  

. جلو و بازم بوق مي زنه  ادیجلوتر. اونم م رمیم دمینم تیجلوي پام نگه مي داره. بهش اهم نيیماش  

عقب ادیعقب. اونم م رمیت از سرم برنمي داره. مهم دس وونهید نی هوا کالفه ام کرده. ا  ايگرم . 

ادهیپ نمیهاش هم باالست از ماش شهی. داره بوق مي زنه. احمق شومدمین  نیغلطي کردم با ماش عجب  
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. . بازم بوق مي زنه دهیچسب نشیگرمشه که به صندلي ماش ليینمي شه. فکر کنم خ  

. ن یي ماش شهیکنم.سمتش مي رم.مي زنم به ش شیحال   گهی جور د ه ی دیبا  گهینه د  

خونسرد بهم نگاه مي کنه لي ی. خشهینمي ده. سرم رو خم مي کنم. چشم هام گرد م نییرو پا  شهیش . 

. ن ییپا دهیرو م شه یلعنتي داشت باهام بازي مي کرد. پوزخندي رو لبشه. ش  

ه؟یها چمسخره بازي  نی م. ا داد  لتیمي خواي هان؟ فکر کنم جوابت رو به وک چي  - 

 - سوار شو.

 - برو پي کارت بابا!

 مي خوام برم که با حرفش خشکم مي زنه .

اد؟یب شیمشکلي براي آراد شاهي پ انایکه نمي خواي اح تو  - 

. ارم یبازي ل*ذت مي بره. به روي خودم نم ن یهم مي تونم بفهمم داره از ا شیدود نکیاز پشت ع  

. حرف مي زنينمي دونم راجع به چي   - 

. ا؟ پس سوار شو تا بهت بگمواقع  - 

 - من با تو حرفي ندارم .

. دم یبه راهم ادامه م  

 - باشه پس بهتره برم سراغ بابات.

. . دودل شدم نمي دونم چي کار کنم ستمیسرجام وام  

 - سوار شو گرمه.

با حرص نگاهم باال  دهیرو م نکشیو در رو محکم مي بندم. ع شمیمي زنم و سوار م ای رو به در دلم  

نده. بدجور تو ر ی . روم رو مي کنم سمت پنجره. فقط دعا مي کنم به بابا گدمینم تیکنه. بهش اهم مي  
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. فرصت برم سراغ فاتح نیتو اول دیبود بابا زنده ست. با دهی هچل افتادم. چه جوري فهم  

نقطه ضعفمتا از خونسرد باشم  دی اون بهش گفته. لعنت به من که بهش اعتماد کردم! با  حتما  

 سواستفاده نکنه. ساکته و حرف نمي زنه. برمي گردم سمتش.

 - من کار دارم حرفت رو بزن مي خوام برم.

خوبن؟ عموجون  - 

 حرصم گرفته، دست هام رو مشت مي کنم.

. دمیچي مي خواي هان؟ اون سهام لعنتي رو بهت م  - 

 - زود کم آوردي هلنا شاهي!

؟ه یکم آوردم االن حرفت چ آره  - 

. سهامت اون زمان به درد من مي خورد؛ تو باعث شدي قرار داد مهمي رو از دستگهید نه  - 

 بدم .

. دمیمن ضررت رو م  - 

 دوباره پوزخندي مي زنه.

رو براي خودت نگه دار چون به درد من نمي خوره. به خاطر تو نگار رو از دست دادم پولت . - 

ي تو با کارت همه چي رو خراب کردي، شه؛ ولبا کیپروژه باهام شر ن یبود پدرش تو ا قرار   

. ستیاونم کلي ضرر کرد و گفت که با ازدواج ما موافق ن  

. به خاطر اون دختره بود شیمنفجر مي شدم پس ناراحت تیحرصم گرفته. داشتم از عصبان  

می بر  رمی بگ نيیر ی چه بد شد شکست عشقي خوردي. واقعا متاسفم! مي خواي گل و ش  آخي،  - 

ه؟یمي خواي ضرر باباي اونم بدم هوم؟ نظرت چ ای  ارم؟ین دربز دلشوشون ا خونه  
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 برمي گرده سمتم. صورتش قرمز شده.

. سیبره اداره ي پل حات یسري توض هیوقتي باباجونت براي   شهیزبونت کوتاه م  - 

 - نگه دار عوضي!

. ده ی روي گاز فشار م شتر یپاشو ب  

 - احمق رواني گفتم نگه دار!

خودت شروع کردي. موقعي که داشتي پشت تلفن بلبل زبونيدهنت رو ببندي. تو  بهتره  - 

. به عواقبش فکر مي کردي  دیمي کردي با  

 داد مي زنم :

که چي شده. اگه نگار ولت ستیبه درک! برام مهم ن دینگه دار! تو و اون دختره باهام بر گفتم  - 

ده، از دست منکه بهت برگر  فتیدوستش داري برو به پاش ب ليیاز بي عرضگي خودته. خ  کرده  

دي؟یفهم ست، یساخته ن کاري  

. و در رو محکم مي بندم شمیم ادهیپ  نیصورتش قرمز شده. کنار اتوبان نگه مي داره. از ماش  

. زنداندوست داري بابا جونت بره  نکه یباشه مثل ا  - 

دفعه ي دومه که داري به خاطر خانواده م من رو تحت فشار مي ذاري نی به جهنم عطا! ا برو . - 

بدون که به هرکسي رو بندازم بهتر از  ه؟ی کنم، هان؟ نظرت چ دایپ گهی ارسالن د  هیمي خواي   کنهن  

. ام یکه با تو راه ب نهیا  

 حاال چشم هاش هم قرمز شده .

 - منتظر عواقب حرفات باش.

. رهیروي گاز و م ذارهیپاشو م  
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کارا رو داره  نیر ا به خاطر نگا عني ی. عطاي لعنتي! واقعا ارهی مي کنم کله خربازي در ن دعا  

قدر دوست داره. حالم بد شده،   نیرو ا کيیعطا   شهی. باورم نمرهیمي گ شیکنه؟ قلبم داره آت مي  

شماره ي فاتح رو  عیکنار اتوبان مي زنم. سر ل ی. لگدي به گارد رواری خوام سرم رو بکوبم به د مي  

. رم یمي گ  

 چند تا بوق مي خوره و برمي داره.

 - بله؟

ي بابام زنده ست؟به عطا گفت تو  - 

شما؟ بله؟ - 

 - من هلنام.

هلنا خانم. حال شما؟ سالم  - 

تو به عطا درباره ي بابام گفتي؟ گفتم  - 

نگفتم، اتفاقي افتاده؟ زي ین چجواب سالم واجبه، دوما م  اوال  - 

اعصابم خرابه. اگه تو نگفتي پس کي بهش گفته؟ دیببخش سالم،  - 

شده باز زي ی. چدهیجوري فهم هی کلي آشنا داره، حتما دونم تو که عطا رو مي شناسي،  نمي  - 

اومده؟ شیپ مشکلي  

سهامم رو بهش بفروشم. اگه درباره ي بابا ارهیبه خاطر بابام بهم فشار م میرمستقی فقط داره غ نه  - 

شه؟یحرفي بزنه چي م سیپل به  

. مي خواي باهاش حرف بزنم؟فتهیدونم فکر نکنم اتفاق خوبي ب نمي  - 

. باهات اون جوري حرف زدم  دیمي کنم. بازم ببخش شی کار  هیخودم   ستیم ننه الز  - 
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 - اشکال نداره.

ع یشده بود. سر  رمی چي کار مي کردم؟ به ساعت نگاه کردم. واي د دی رو قطع کردم. حاال با گوشي  

. اونجا هم از خوش شانسي خوردم به پست احدي. سارا مي گفتمارستان یگرفتم رفتم ب تاکسي  

اون لبخند احمقانه سعي مي کرد باهام رده؛ ولي همچنان رفتارش مثل قبل بود و با  ک ازدواج  

. بشه  ميیصم  

بودم که به رفتارهاي احمقانه ي اون فکر کنم. فقط مي خواستم کارم  نی من بي حوصله تر از ا ولي  

. ي مصاحبه بهم خبر بده  جهیتموم بشه و برگردم خونه. سارا قرار شد براي جواب نت  

*** 

. بود به هم دهیبودم. موهام از گرما چسبخونه. درب و داغون  دم یسه بود رس کیعت نزدسا  

ساعت خونه بود،  نیفکر نکنم. وارد خونه شدم. بابا ا  چيیو به ه نمیکولر بنش   ر یمي خواستم ز  فقط  

گذاري به پولش هی براي سرما نجا یهم رفته بود فرانسه براي فروش آپارتمانش. مي گفت ا ماني  

. داره  اجیاحت شتر یب  

... گرمه. بابا کجاي رونی. از گرما دارم مي پزم نمي دوني چه قدر بمن اومدم ي؟یبابا جون کجا  - 

جا چي کار مي کرد؟   نیلعنتي ا  ن یبود سکته کنم. ا ک یزد. چشم هام گرد شده بود و نزد خشکم  

. جاست  نیکي ا   نیبب زمی عز  ایبابا: ب  

. بود  ختهی لبخند مصنوعي روي لبش اعصابم رو بهم ر  

 عطا: سالم.

 داشتم سعي مي کردم جلوي بابا خودم رو کنترل کنم تا کار اشتباهي نکنم. الل شده بودم .

. نمي دوني چه قدر خوشحال شدمدنمی جلو. عطا اومده د ایب سادي؟ی : هلنا جان چرا اون جا و ا بابا . 
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ه. عطا بهم گفت تو تازدلم براش تنگ شده بود لي یکه گفتم به عطا راجع به من زودتر بگو، خ من  

خبر دادي. چه طور شد نظرت عوض شد؟ بهش  

داشت رو مخم مي رفت. معلوم نبود چه  ي یهام گردتر شد. عطاي لعنتي با اون لبخند کذا چشم  

. بابا داده بود ل یدروغ هاي تحو  

: اشکال نداره عموجون حتما اون موقع صالح ندونسته بگه، اگه بهم خبر داده بود زودتر عطا  

. دم یدمت مي رسخ  

. جوري مي گفت عموجون بزنم لهش کنم ن یدوست داشتم وقتي ا  

محافظه کاره لي یولي خب هلنا خ نمت؛ یدلم مي خواست زودتر بب ليی: خوشحالم کردي پسر، خبابا  

. دوني پسرم   من رو که مي طیخودت شرا   

. ار مي کردمجور رفت ن یگفتم که اشکال نداره عموجون. من درک مي کنم. منم جاتون بودم هم  - 

. بمونه شمونیهلنا جان گفتم نهار عطا پ  - 

. شمیعطا: نه ممنون من مزاحم نم  

مگه مي ذارم بدون نهار بري؟ کاش ماني هم بود حتما دمت،یپسر؟ بعد سال ها د  هی حرف ها چ  نیا  - 

! م خوشحال مي شداون  

. نمشیمنم دوست داشتم بب  - 

گه؟ی د مونيینهار م پس  - 

. ا حرف زدرو حرف شم شهیمگه م  - 

مي زدم تو دهنش. نمي دونم چه نقشه اي  دیپوزخندي بهم زد. دست هام رو مشت کردم، با  عطا  

. بود دهیکش  



 

 
 

865 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. خانم بگو غذا رو بکشه  رهیبرو به ن  زمیبابا: هلنا جان، عز  

 بدون حرف سمت آشپزخونه رفتم.

خانم گفتم غذا  رهی. به نمن چه قدر عصبي هستم دیعطا ذوق زده شده بود که ند دنیقدر از د ن یا بابا  

آماده کنه و خودم هم رفتم تو اتاقم لباسام رو عوض کردم. اصال فکرم کار نمي کرد، انتظار رو  

. ه ی جا چ نیاومدنش به ا لیعطا دل نمیمنتظر مي شدم بب د یکار رو اصال نداشتم. با نیا  

*** 

از  ليی خوردم. بابا خ چي دمینگاه عطا رو حس مي کردم. اصال نفهم نيیمدت سر غذا سنگ تمام  

تحمل مي کردم و حرفي  ن یعطا خوشحال بود و نمي خواستم ناراحتش کنم، به خاطر هم اومدن  

. ند شد. باالخره داشت مي رفت نمي زدم. غذا تموم شد و عطا از جاش بل  

. خوشحال شدم دنتونیاز د ليیممنون عموجون خ ليیعطا: خ  

. دنمونید  ایمنم پسرم بازم ب  - 

. با اجازه ام،یحتما م  - 

 عطا سمت در رفت منم دنبالش رفتم.

. . برگشت سمتمدمیروي پله ها بازوش رو کش رونیاز خونه که رفت ب  

جا، هان؟ ن ینقشه اي داري؟ چي مي خواي ا چه  - 

! چرا عصبي هستي، آروم باش زمیدخترعموي عز  - 

ي کار مي کني؟جا چ ن یخودت مي دوني االن حوصله ي مسخره بازي هات رو ندارم. بگو ا عطا ! - 

دي؟ینقشه اي کش چه  

ه؟یبه عموم سر بزنم مشکل  اومدم  - 
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 پوزخندي زدم .

دادي؟ تی که من مي شناسنمت. تو کي به خانواده ت اهم اریرو درنآدم هاي خانواده دوست   اداي  - 

... چي! اون از ارسالن، اونم از مادرت   عنيیکسي که نمي دونه خانواده   

 دستم رو گذاشتم روي دهنم.

! د ینمي خواستم اون حرف رو بزنم، نمي دونم چه جوري از دهنم پر   

. کنار پله ها دفعه صورتش قرمز شد. هلم داد خوردم به ستون   هی  

. . چشم هاش قرمز بود. بازوهام رو گرفت و تکونم دادکمیاومد نزد  

چي هان؟ مادرم چي لعنتي؟ مادرم  - 

 ساکت بودم و حرفي نزدم .

روزي احمق شدم و ه یرو نداري.  چيیه اقتیتو ل نمیر مي کنم مي بحاال که فک ه؟یدوني چ مي  - 

ي دونستم قرارهرو برات گفتم؛ ولي نم میراز زندگ نیبزرگتر  ...  

... منظورم اوني که عني یمن نمي خواستم؛   - 

دیهر کاري بگم انجام بدي وگرنه بابات با دیطور شد با نی رو ببند! حرف نزن! حاال که ا دهنت  - 

. دان آب خنک بخورهبره زن  

. کار رو نمي کني؛ بابام دوستت داره  نیتو ا  - 

خانواده ست؟ین میحال چيیرفت من ه ادتی ام. درضمن،  وونهی که مي دوني من چه قدر د تو  - 

هر هفته بري زندان دیوگرنه با  چ، یرو قبول کني که ه طمیشرکت، اگه شرا  ايیشناسم؟ فردا م نمي  

 براي بابات کمپوت ببري .

مي کردم. چه قدر احمق کش یتحر  دیرفت. بازم گند زدم. نبا رونیو ول کرد و از خونه ب بازوم  
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 بودم!

صبح خوابم نبرده بود. به اس ام اسي که عطا داده بود نگاه کردم. ساعت پنج بعدازظهر،  تا  

. چند جمله بود   نیسازان. فقط هم هی... ،شرکت آتابونیخ  

رو روشن مي کردم. نمي دونستم عطا مي خواد چه  فمیتکل امروز دی نگاه کردم. با نهیخودم تو آ به  

 شرطي بذاره؛ ولي من آدم کم آوردن نبودم .

هم خوب بودم. رژ کالباسي زده شمی رو مرتب کردم. آرا  میو شلوار و شال خاکستر  دیسف مانتوي  

اي  گهی خودش فکرهاي د   شیو خط چشم، نمي خواستم رژ پررنگ بزنم که عطا پ ملیبا ر  بودم  

. ه یبه من چ شیحس واقع دمیبود که نمي فهم ر یپذ  ر ییقدر تغ ن یمدت ا نی ند عطا تو انه. هرچبک  

. رونیموهام رو بافتم. دوباره شالم رو مرتب کردم. خوب بودم. از خونه رفتم ب  

شدم و رفتم طبقه ي  ادهی پ نی. از ماشدمیشدم. به ساختمون بلندي که آدرس داده بود رس نیماش سوار  

. ر زدم. مردي حدود شصت سال در رو باز کرد مورد نظر. د  

. دییبله بفرما  - 

. با آقاي شاهي قرار داشتم دیببخش  - 

. تو دییبفرما  - 

. بود  کيیوارد شدم. به اطراف نگاه کردم شرکت ش  

. رفتم. با صداي پام سرش رو بلند کرد  زش یمي کرد. سمت م ادداشتیرو  زي یمنشي داشت چ  

فاکتور  عشی فج شیتو ذوق مي زد. تازه اگه مي خواستم از آرا بدجور  شیآب و لنز شیشراب موهاي  

ليی مثل دلقک ها شده بود. با خودش واقعا چي فکر مي کرد؟ که خ قایافتضاح بود. دق رمیبگ  

شدم؛  شییبای! با صداي سرفه اش ازش چشم برداشتم. حتما با خودش فکر کرده من محو زخوشگله  
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 چون لبخندي روي لبش بود .

. نمخا دییبفرما  - 

. با آقاي شاهي کار دارم دیببخش  - 

 ابروهاي دختره رفت باال .

. نکردم که جناب مهندس امروز با شما قرار داشته باشن  ادداشتی  زيیمن چ  - 

. هلنا اومده دیبگ دیر ی. لطفا باهاشون تماس بگدیکرد   ادداشتیخانم من نمي دونم شما چي    - 

. جلسه دارن شونیشرمنده نمي تونم ا  - 

. زدم پوزخندي   

و داري براي من کالس ستیدوره ها رو کهنه کردم، مي دونم تو اتاقش کسي ن نیخانم من ا  نیبب  - 

. . پس اون گوشي رو بردار تا خودم نرفتم تو اتاقش ذاريیم  

. زنگ زد جدي دارم نگاهش مي کنم گوشي رو برداشت و دیدختره نگاهي بهم کرد وقتي د  

جناب مهندس خانمي به اسم دیببخش ...  - 

. رفته اسمم چي بود  ادشیبهم نگاه کرد، مثال   

 - هلنا شاهي.

 چشم هاي دختره گرد شد .

. دنتونیخانم هلنا شاهي اومدن د  - 

 - بله جناب مهندس.

 گوشي رو گذاشت. هنوز متعجب بود.

. داخل خانم شاهي دیبفرمائ  - 
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رفتم. عطا سرش غره اي بهش رفتم و سمت اتفاقي که نشون داده بود رفتم. در زدم و داخل  چشم  

مثال داشت نشون مي داد براش مهم زش یبود. سرش رو بلند نکرد. منم رفتم جلوي م وتر یکامپ تو  

. ستم ین  

 - سالم.

 سرش رو بلند کرد. تو نگاهش هنوز دلخوري بود .

خونسرد و شهیحالت نگاهش عوض شد. دوباره مثل هم عیشد؛ ولي سر  رهی بهم خ هیثان چند  

بدجور بهش مي اومد شیآبي آسمون ز یجور فکر مي کردم. بل  نیمن ا  دمیاحساس نگاهم کرد. شا بي  

 لعنتي .

. نیبش  - 

ندادن سالم کني جناب مهندس؟ ادی بهت  - 

. به هر کسي سالم کنم نمیالزم نمي ب  - 

رو از رو بسته بود  رشیشمش .  

. ستینحساسي وگرنه خودت مي دوني براي منم مهم  زا یچ  نی. تو به ا ستیباشه براي منم مهم ن  - 

. از راحتي ها نشستم کي یرفتم روي   

جاش بلند شد و اومد روبه روم نشست. بهم نگاهي کرد. منم بهش زل زده بودم. معلوم بود از  از  

 نگاهم کالفه شده.

جوري نگاهم مي کني؟ ن یا  ديیخاصي د ز یچ  - 

 شونه هام رو دادم باال .

جناب مهندس؟  هیمشکل ه،ی جور  نیچشم هام هم نه  - 
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. جوري بهم زل زدي  نیي دونم جذابم که ا البته م  - 

گه یرو بزن؛ چون جذبه ت ممکنه روم اثر بذاره د تیمنتظرم جناب جذاب! حرف اصل خب  - 

 نتونم خودم رو کنترل کنم .

 چشم هاش گرد شد .

. دهیروزي زبون درازت سرت رو به باد م هی!  يیپررو ليیخ  - 

 - مي دونم.

 پوزخندي زد.

. و پاي بابات وسطه ستیفقط مربوط به خودت ن  متیصمخودت مي دوني که االن ت  - 

 پوزخندي بهش زدم .

چي مي خواي؟ بگو  - 

. نگار رو بهم برگردوني دیبا  - 

 چشم هام گرد شد.

کار کنم؟ چي  - 

 - فکر نکنم گوشت مشکل داشته باشه.

کردي من بنگاه رسوندن آدم ها بهم رو دارم؟ فکر  - 

. درستش کني دیت گند زدي، خودت هم باهر چي که داري به خودت مربوطه. خود  - 

. د یدست هام رو مشت کردم. دست هام از حرص مي لرز  

. ادیشرمنده من کاري ازم برنم  - 

 - چرا؟
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اي داري بگو گهیاگه شرط د دي؟یعطا شاهي، مسائل عاشقانه ت به من ربطي نداره، فهم  نیبب  - 

 وگرنه من برم .

 ساکت شده بود. از جام بلند شدم.

. دم خونه تون بود سی وقت تعجب نکني اگه پل هیخونه  ديیوقتي رس باشه پس  - 

... ليیخ  - 

 اونم از جاش بلند شد.

دنی. آدم عاشقم براي رسگهیعوضي ام. خب چي کار کنم، عاشقم د  ليیخجالت نکش! بگو خ بگو  - 

 به عشقش هرکار مي کنه .

 قلبم مچاله شده بود. حس خفگي داشتم .

. مه ناراحتي! آروم باش، آروم باش آروم باش هلنا! نذار بفه  

اي داري؟ گه ی. نکنه مشکل د ر ی بگ میوقت ندارم زود تصم من  - 

 با حرص نگاهش کردم .

چه مشکلي؟ مثال - 

. نمي خواي کاري کني نی به عشق من به نگار حسادت مي کني؛ به خاطر هم دیشا  - 

حسادت کنم؟ دیچرا با  حسادت؟  - 

دت نمي کني؟اگه حسا اريیبراي چي داري بهانه م پس  - 

 حالت تهوع گرفته بودم. بهم زل زده بود .

. نمي خواستم غرورم خرد بشه ه؛ یکه حسم بهش چ دیي فهمافتاده بودم، اگه مي گفتم نه م ر یگ  

. چکار کنم دیبگو با  - 
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. نیبش  - 

. بود  سادهیبهش نگاه نمي کردم. عطا باالي سرم وا گه یدفعه د ن یسرجام نشستم؛ ولي ا  

. سراغش؛ چون نمي خوام بفهمه که چه قدر مي خوامش میبر  م یتو مستق ای نمي خوام خودم   - 

. شهی خنجر به قلبم زده م ه ی گهیکه م  حس مي کردم با هرکلمه  

طوري وانمود کني که دی طرفم. تو با ادیخوام اون ب مي  - my friend نهیجوري وقتي بب نیمي. ا  

. در خطره خودش برمي گرده بهم تشیموقع  

. بلند شدم. با چشم هاي گرد شده نگاهش کردم  از جام دوباره  

نقش بازي کردن که در برابر اونا ن یتو قبال براي نجات خانواده ت تاوان بدتري دادي، ا ه؟یچ  - 

. ه یکیکوچ ز یچ  

هزار  ک یبازي به قول اون کوچ نیاون موقع ها پاي قلبم وسط نبود؛ ولي االن ا دینمي فهم چرا  

. بودم مي کرد برابر گذشته نا  

گي؟یچي م خب  - 

. ولي نمي خواستم بفهمه چه حالي دارم  ستادیمیقلبم داشت از حرکت وا  

از  کي یسراغ  ايیماجرا تموم بشه بخواي دوباره ب نیبه خاطر بابام قبول مي کنم؛ ولي ا  باشه  - 

. و هرکاري ممکنه بکنم  ستیبرام مهم ن چي یه گهیاعضاي خانواده م اون وقت د   

. م ا جوابش رو دادجون کندم ت  

برسم؛ يیزا یچ  هیبا نگار بعدا به   میتو زندگ دی. شا ارمیکه از عواطف خانوادگي سر در نم من  - 

. به تو و خانواده ت کاري ندارم گهی و د ستیبرام مهم ن زي یچ گه یولي وقتي به نگار برسم د  

. اورد یرو به روم م روزمی داشت حرف هاي د  
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باز کردم، داشتم خفه کم یش بود؟ شالم رو قدر عاشق  نی خواست با نگار زندگي کنه. واقعا ا مي  

مي موندم مطمئنا شتریب کمی تحمل حرف هاش رو نداشتم. اگه  گه یجا مي رفتم. د ن یاز ا دیشدم. با مي  

 حالم بد مي شد. سمت در اتاق رفتم .

 - کجا؟

 بغضم رو قورت دادم و برگشتم سمتش.

اي مونده باشه. فقط گهید  ز یکنم چچي کار کنم. فکر ن  دی. بهم زنگ بزن بگو بايی برم جا دیبا  - 

. نره گفتي دست از سر پدرم برمي داري  ادتی  

 داشت نگاهم مي کرد. دوباره برگشتم سمت در .

. ستیبرام مهم ن چيیه گهیبهت گفتم من فقط نگار رو مي خوام، د  - 

ي . بوسادهی ي در. حس کردم پشت سرم وا رهیبستم. دستم رفت سمت دستگ هیهام رو چند ثان چشم  

. کرد  کیمي شدم. سرش رو به گوشم نزد  هوشیبود که داشتم ب کیقدر نزد  ن یادکلنش ا  

تو رو هم ستم یمجبور ن نجوريیرو ندارم. ا شینگار رو زود بهم برگردوني که تحمل دور  بهتره  - 

 تحمل کنم.

. لحظه بود. ازم فاصله گرفت  نیسقوط هم  

اصال  ن،ییپا  دمیشدم. از پله ها دو. حتي منتظر آسانسور نرونیسرعت از اتاق اومدم ب با  

خودم رو انداختم   دمیرس نیدارم چي کار مي کنم؛ فقط مي خواستم نفس بکشم. تا به ماش دمیفهم نمي  

. پراز اشک شده بود  توش و با سرعت رفتم. چشم هام  

تحمل من رو گهیاون طرف تر نگه داشتم. م ابونیکني هلنا! خفه شو احمق! چند تا خ هیگر دینبا  

. به فرمونختی . براي من عاشق شده. لعنتي عوضي! لعنتي عوضي! اشکم روي صورتم رارهند  
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 مشت زدم. لعنتي... لعنتي !

بهم مي خورد. غرورم خرد شده بود وقتي بهم میهمه بي چارگ ن یچي کار کنم. حالم از ا دیبا حاال  

که ازت براي  دهیرس يیدارم به عشقش حسادت مي کنم. خاک تو سرت هلنا! کارت به جا  گفت  

به هدفش استفاده مي کنه. به جهنم که من رو دوست نداره! به جهنم که من رو نمي خواد! به  دنیرس  

ه قلبم. خفه شو! هر چي مي کشم از تو که عاشق اون شده! اصال بره به درک! مشت زدم ب جهنم  

. مني کهزمی نداره اشک مي ر اقتیکردي که دارم براي مردي که ل  فمیقدر ضع ن یکشم. تو ا مي  

زی ! چه قدر رقت انگزمیدارم مثل آدم هاي بدبخت اشک مي ر ارهیکس نمي تونست اشکم رو درب چیه  

ام درت  نهیصدات بلند بشه از تو س* گهیبار د  هی. دستم رو روي قلبم گذاشتم. به خدا قسم اگه  بودم  

. سرم رو گذاشتم روي فرمون دي؟یدور فهم ندازمت،یو م ارمیم  

کي ینمي تونم بجنگم. بابا منم آدمم، دلم مي خواد به  گهی واقعا تحمل ندارم. د گهی دم. دخسته ش  ایخدا  

! . دلم آرامش مي خواد زمیکنم. دارم از تو فرو مي ر هیتک  

*** 

. ستیچند روزي هست از عطا خبري ن  

ام یفرداي اون روز بهم زنگ زد و گفت با کارم موافقت شده. االن چند روزي هست که م سارا  

. جوري کمتر فکر مي کنم  نی شب باشم ا فتیش شتر یشبم. دلم مي خواد ب فتیکار. امشب شسر   

هاش تو نیاس داده بهش زنگ بزنم؛ ولي من هنوز بهش زنگ نزدم. هنوز توه ظهر بهم عطا  

. خودش زنگ بزنه دیگوشمه. درضمن اون کار داره پس با  

برخورد داشته باشم. مي خوام تا  رو خاموش کردم. نمي دونم چرا نمي خوام فعال باهاش میگوش  

حالم خراب بشه. از اتاقم  دنشی. از خودم مي ترسم که دوباره با درمیازش فاصله بگ  شه یکه م ي یجا  
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هوا بخورم. ساعت نه شبه. احدي رو  کمی  اط یسمت ح رم یخلوته. م  مارستانی. امشب برونیب امیم  

اصال حوصله ش رو ندارم. دوباره  چند روز همه ش ازش فرار کردم و  نی. تو ا نمیدور مي ب از  

. نهیتا منو نب رمیسمت اورژانس م  

 - خانم دکتر .

دمیو به راهم ادامه م دمینم تیبود. بهش اهم دهیلعنتي من رو د .  

 - هلنا خانم.

! کنه   کهیبود جوابش رو ندم مرت عیضا گه یشده بود و د ک یبهم نزد ليیخ  

. . برمي گردم سمتش ستمیسرجام وام  

. ما؟ چند بار صداتون کردمسالم، حال ش  - 

. گاهش که حس بدي به آدم منتقل مي کرد چه قدر ازش بدم مي اومد. با اون ن  

د؟یخوب  - 

. دیبله ممنون. حواسم نبود ببخش   - 

. رونیب میبعد عمل شام با هم بر دیاشکال نداره. من امشب عمل اورژانسي دارم اگه دوست دار   - 

از  شتر ی جوابش رو مي دادم تا ب دیشت. بهش اخم مي کنم بابود، انگار نه انگار زن دا حیوق چقدر  

. جا محل کاره نه جاي قرار گذاشتن  نیا دیپررو نشه. احمق نمي فهم نیا  

. دینداره با من شام بخور لي ی. دلدیببخشد دکتر؛ ولي فکر نکنم کار درستي باشه شما ازدواج کرد  - 

. چه ربطي به ازدواج من داره؟می ر شام بخو میمي کني؟ فقط مي خوا  دهیچیمسائل رو پ چرا  - 

. گه ی رفتن، بعدم درخواست هاي د رونیاول شام، بعد ب ه گیچقدر نفهم بود. آره د  

. برم کار دارم  دیشرمنده دکتر، نمي تونم قبول کنم، االنم با   - 
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 نذاشتم حرف بزنه و سمت اورژانس رفتم.

. بود  ومدهیوارد اتاقم شدم. اصال به من آرامش ن  

. بود  ضیاي گذشته بود. با صداي در خودم رو مرتب کردم. احتماال مر قهیچند دق  

. دییبفرما - 

نشست ضیباز شدن در و کسي که تو چارچوب در ظاهر شد خشکم زد. اومد جلو جاي مر  با . 

 فقط نگاهش کردم. الل شده بودم .

. ه بودماس ام اسي که براتون فرستاد افت ی خاموش بود خانم دکتر. البته بعد از در تونیگوش  - 

 خانم دکتر رو به مسخره مي گفت.

 - شارژ نداشتم.

اس ام اس شارژتون تموم شده. هرچند شما سرت شلوغه،   افتیبعد از در قایدونم چه طور دق نمي - 

. باهاش آشنا بشي  شتر یجاست، خوبه مي توني ب نی جواب بدي. دکتر احدي هم ا دمینبا  

. هات رو ندارم هکیجا محل کارمه حوصله ي ت ن یکارت رو بگو ا  - 

. م کني  نه یته معا فهیشما هم وظ ضمی چه دکتر بي اعصابي! من مر   - 

. ضي یاون که معلومه مر  - 

. صورتم بود کیبه صندلي. صورتش نزد دمیبرداشت سمتم. منم ناخداگاه چسب ز یخ تیبا عصبان  

رو خاموش نکن؛ چون دفعه ي تی خالص بشي گوش ض یآدم مر   هیدلت مي خواد از شر   ليیخ  - 

! چي   عنيیواقعي   ضی مر  دمیبهت نشون م گهید  

 - تو حق نداري...

 انگشتش رو گذاشت رو ل*ب*م.
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 - بهتره حرف نزني؛ چون چوب خطتت امروز پر شده.

. شده بود. قلبم تند تند مي زد رهیانگشتش رو برداشت به چشم هام خ  

. ارم هستمهموني که نگ  ه ی م یقراره بر دنبالت، ساعت هشت آماده باش.  ام یفردا م  - 

 پوزخندي زدم .

. فردا شب بهش برسي و دست از سر من برداري دوارمیام  - 

 حالت نگاهش عوض شد.

. همه بستگي به رفتار تو داره. منم دلم نمي خواد مزاحم قرارهاي عاشقونه ت بشم نیا  - 

 با تعجب نگاش کردم. ازم فاصله گرفت .

رو انتخاب کني. فکر نکنم مارستانیب اطی به جز ح ي یجا ه یقانه ت براي حرف هاي عاش بهتره  - 

اي که  چارهیقدر ب ن یجالبي باشه. احدي گفت که داري بهش فکر مي کني، نمي دونستم ا مکان  

ولي فکر نکنم ستي؛یمرد زن دار بچسبوني. هر چند اصال برام مهم ن هی خواي خودت رو به  مي  

. ماني بفهمن خوشحال بشن  ایاگه بابات    

تو شوک بودم. منظورش چي بود که گفت احدي بهش گفته دارم بهش فکررفت.  رونیاتاق ب از  

دیعوضي با کهیاحدي چي بهش گفته. مرت دمیمي فهم دیاز جام بلند شدم، با تیکنم. با عصبان مي  

. درازتر مي کنه   مشیپاش رو از گل اديیبهش حالي مي کردم که داري ز  

که احدي عملش تموم شده اونا هم گفتن احدي  دمیپرستاري پرس ستگاهی. از ارونیاق اومدم بات از  

 هنوز تو اتاق عمله. دلم مي خواست احدي رو خفه کنم. دوباره برگشتم تو اتاقم. همه ش قدم مي زدم .

مو پرستار گفت دکتر عملش تمو رونیساعت رفتم ب هیاحمق رو سرجاش مي نشوندم. بعد  ن یا دیبا  

تا  دیعمل داره برمي گرده. لعنتي رفته بود. حاال باو بعدِ عمل رفته؛ ولي نُه صبح دوباره  شده  
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 صبح صبر مي کردم .

*** 

. منتظر بودم  نگ ینُه بود. تو پارک  کیساعت نزد  

. قرمز شده بود  تیچشم هام از بي خوابي و عصبان  

. رفتم سمتش عیسر  که پارک کنه. نگیکه اومد سمت پارک دم یدکتر احدي رو د نیماش  

. شد  ادهیپ نیاز ماش  

! حديدکتر ا  - 

 با تعجب برگشت سمتم. انگار هول شده بود .

. بهش نگاه کردم  تیبا عصبان  

د؟یچي به نامزدم گفت  شبید دیبگ شهیم  - 

 چشم هاش گرد شد .

 - نامزدت؟

ه؟یمشکل آره  - 

. کرد منم مجبور شدم جوابش رو بدم نیمن نمي دونستم نامزدته. وقتي بهم توه  - 

! بهتون فکر کنم نبود که قراره من نیا  انای جوابتون اح  - 

 از رک بودنم جا خورد .

... هلنا اون آدم به دردت نمي خوره. اون نیبب  - 

ا محل کارمه و نمي خوامج  نیدکتر ا  دینینه؟ بب د،یشما با وجود داشتن زن به دردم مي خور  البد  - 

. مجبورم اطالع بدم  دیمشکلي درست کن دیبخوا گهی ولي اگه دفعه ي د اد؛یب شیمشکلي پ  
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. دي زدپوزخن  

مي کني؟ دیمن رو تهد داري  - 

. دیجوري فکر کن نیا دیمي تون  - 

. نمیبرگشتم سمت ماش  

دوسال تو رو دنبال خودش راه نمي انداخت. تا االن ک یاون آدم اگه به درد بخور بود نزد هلنا  - 

هستي؟ چهی ازدواج کرده بود. چرا نمي خواي قبول کني براش باز  باهات  

 دوباره برگشتم سمتش.

. تو به فکر زندگي خودت باش که به خاطر کارهات از هم نپاشه دي؟یتو ربطي نداره، فهم به  - 

. رونیاومدم ب مارستانیو از ب نیسمت ماش رفتم  

! اورد یرو به روم م قتیحق دیاحدي با  شه یچرا هم  

د ینمي خواستم ادامه بدم. بعد امشب شا گهی تموم مي شد. د دیبا گهیبازي د نیراست مي گفت، ا  احدي  

همه سردرگمي خسته ام  نی درست مي گرفتم ا میتصم ه ی میبراي زندگ دیچي تموم مي شد. با همه  

 کرده بود.

*** 

بلندي روش مي خورد رو روي تنم  ر ی قرمز رنگ مدل رومي که تا روي زانوم بود و حر   راهنیپ  

که  زيی چگذشته مي انداخت. نمي تونستم از   اد یروي کتفم من رو   ي یکردم. اون تتوي کذا  مرتب  

مي مونه  ادگاريیازش   ي یزای چ ه ی هشی افتاده بود فرار کنم. درسته گذشته مي گذره؛ ولي هم اتفاق  

صاف بود، فقط چتري جلوي موهام رو تو صورتم شهیازش فرار کرد. موهام مثل هم شهینم که  

. بودم  ختهیر  
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رژ زرشکي رنگيکرده بودم و  رهیت ش یمشکي نازکي به سرم زده بودم. چشم هام رو هم آرا  تل  

. بود  دیتو د اديی زدم. به خودم نگاه کردم. خوشگل شده بودم؛ ولي به نظرم رژم ز  

. نگاه کردم  میرو پام کردم. با صداي اس ام اس به گوش میبا دستمال کم رنگش کردم. کفش مشک  

 - دم درم.

. نمکار رو مي ک ن یدارم ا  شهیدوتا کلمه رو نوشته بود. باورم نم نیچه قدر بهش فشار اومده بود هم  

کمک مي کنم. خودم هم   گهی د کيی دارم براي رسوندن کسي که دوستش دارم به  شهینم باورم  

کار رو مي کنم که به خودم ثابت کنم ن یمهموني ربطي به بابا نداره. دارم ا  نی دونم رفتنم به ا مي  

م حتي اگه به ضررمي رفتم  زي یبودم، تا آخر هر چ نیهم شهیواقعا من رو نمي خواد. من هم عطا  

. تو دوراهي باشم نفرت داشتم  نکه یروبه رو بشم. از ا قتیبود. دلم مي خواست با حق  

. به بابا گفته بودم عروسيرونیو شالم رو انداختم روي سرم. از اتاق اومدم ب دمیرو پوش مانتوم  

. لند کرد داشت روزنامه مي خوند. با صداي پام سرش رو ب يی را یاز دوستامه. بابا تو پذ کيی  

ري؟ ی: داري مبابا  

 - بله.

. مواظب خودت باش زم؛ ی چه قدر خوشگل شدي عز   - 

 لبخندي زدم.

 - ممنونم بابا.

ري؟یم نیماش با  - 

. دنبالم انینه م  - 

. بهت خوش بگذره زم یبرو عز   - 
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. عطا رفتم و سوار شدم. نگاهش نکردم  ن یو سمت ماش دمیکش قيیو نفس عم رونیاز خونه اومدم ب  

. حتما انتظار داشت بهشهیفي نزد و فقط پاش رو روي گاز گذاشت. معلوم بود عصبهم حر  عطا  

احدي ر ی باهام بد حرف زده بود. درسته تقص لي یخ شبیکنم. برام مهم نبود عصبي شده. د سالم  

باشه. انگار  گه ید  کيی قتي خودش قراره با ولي اون حق نداشت تو زندگي من دخالت کنه و  بود؛   

. م یوقت بود تو راه بود ليیبود. خ مهموني خارج شهر   

. م یشد ادهیپ نی. از ماشمیدیرس الیو ه یبه دم   

 عطا اومد سمتم.

. اگه مي خواي امشب همه چي تموم بشه بهتره رفتارت درستيیجا  نی دوني که براي چي ا مي  - 

 باشه.

. نگاه کردم. تازه به صورتم نگاه کردسرم رو بلند کردم. بهش   

کني. خودم مي دونم براي چي ادآورديیرو بهم   زيیچ ستی، الزم نرفتارم درسته  شهیهم من  - 

. چي کار نکنم   ای هستم. پس بهم نگو چي کار کنم  نجایا  

. شده بود رهیتمام مدت به صورتم خ  

. گهید م یچرا نگاه مي کني؟ مشکلي داري؟ بر  ه؟یچ  - 

. گشت سمتم سرش رو برگردوند. دستش رو برد سمت موهاش؛ انگارکالفه بود. دوباره بر   

. میبر   - 

. رفتم الیسمت ورودي و  

ري؟ی سرت رو انداختي داري م کجا  - 

 برگشتم سمتش.
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اومده؟  شیباز چه مشکلي پ ه؟یچ باز  - 

کنم فکر  - my friend ري یداري تنها م نییجوري سرت رو انداختي پا  نی؟ !مي، هم  

بشم؟ زونیکار کنم؟ مثال بهت آو چي  - 

. م یو بازوش رو با حرص گرفتم. باهم راه افتادبا بازوش اشاره کرد. رفتم سمتش   

. چي کار کني دیکه بدوني با  يیحرف ها   ن یفکر کردم باهوش تر از ا  - 

. ادیخزبازي ها خوشم نم ن یم؛ فقط از اهم باهوش ليیمن خ  - 

 - خبازي؟

. شرمنده نمي تونم مثل نگار جون بهتزونی و مرد گر  زونی زن آو پیتر  ن ی. از ا گهید آره  - 

. بشم زونیآو  

 لباش کش اومد. داشت خودش رو کنترل مي کرد نخنده.

کاربرد داره. البته اگه مي خواي شتر یرو بازي کني چون ب زونیامشب همون نقش زن آو بهتره  - 

. ماجرا امشب تموم بشه  نیا  

اومده بودن. بازوي عطا رو ول کردم که سمت اتاق   اديی ز تی. جمعمیشد الینزدم و وارد و حرفي   

 پرو برم .

کجا؟ ازب  - 

! . با اجازهرونیب امیاز نقشم ب دیبا  هیلباس هام رو عوض کنم. البته چند ثان رم یدارم م  - 

. غره اي بهم رفت و منم رفتم سمت اتاقي که لباس عوض مي کردن  عطا چشم  

لباس ن یرو درآوردم و لباسم رو مرتب کردم. دستم رو گذاشتم روي تتوي شونه م. کاش ا  مانتوم  

. . شونه هام رو انداختم باال دمیرو نمي پوش  
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. رونیبه جهنم! از اتاق اومدم ب دمیحاال که پوش  

 دنبال عطا مي گشتم .

 - هلنا!

 به مردي صدام زده بود، با تعجب نگاه کردم .

جا چي کار مي کني؟  نیتو ا  سالم،  - 

. نمت ی: منم دعوتم؛ خوشحالم مي بدیفر   

. دمتبو دهیوقت بود ند ليی. خدمتیخوشحالم د ليیمنم خ  - 

. شه یدوسال م کیآره نزد  - 

جا چي کار مي کني؟ نی نگفتي ا حاال  - 

. گذاري کردم  هی باهاش سرما  دیمگه عطا بهت نگفت؟ من تو پروژه ي جد  - 

 - جدي؟ نمي دونستم.

. بهت نگفته زيیتعجب مي کنم عطا چ  - 

. دیبا گاز انبر ازش حرف کش دیبه نظرت اون اصال حرفم مي زنه؟ با  - 

. د یخند دیفر   

ري؟ی باهاش درگ هنوز  - 

. رمیباهاش درگ شهیمن هم  - 

کجا رفته؟  حاال  - 

 - چه مي دونم.

. امیجا بمون االن م  نیکجاست. تو هم نمییبذار ب  - 
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 - باشه.

. عطا کجاست  نمیتا بب دمیجا ول کرده. سرک مي کش ن یپسره ي احمق معلوم نبود کجا رفته من رو ا  

د؟یدنبال کسي مي گرد  خانم  - 

ا اون ژست و کت وشلوار بود. ب ستادهیپشتم نگاه کردم. مردي با قدبلند پشتم ا  به برگشتم  

. پولداره  ليیمارک داري که تنش بود معلوم بود خ  

. نشون مي داد  شیاز حالت واقع شتر یتو موهاش سنش رو ب دیي معمولي داشت. تارهاي سف افهیق  

 - منتظر کسي هستم.

. کنم تونییهنمامن مي تونم را دیاگه دنبال کسي مي گرد   - 

. ایممنون جناب مهندس ض  - 

حرکت من رو  کیبود. دستش رو دورم گذاشت و با   سادهی ندم. عطا پشت سرم وارو چرخو سرم  

. کرد  ک یبه خودش نزد  

با شما هستن؟ خانم  - 

 - همسرم هلنا.

 با چشم هاي گرد به عطا نگاه کردم. مرده پوزخندي زد .

. خانم دنتونیخوشبختم از د   - 

. و شوک حرف عطا بودمهنوز ت  

 - منم آقا.

 مرده رفت. از عطا فاصله گرفتم.

 عطا: توهم برت نداره، الزم بود به اون مردک اون حرف رو بزنم.
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. ازم سوءاستفاده کني ادیبازي رو زود تموم کني؛ چون خوشم نم نیبهتره ا  - 

. سمت خودش  دیمچ دستم رو گرفت و من رو کش  

. ستیمورد مناسب برات ن  کردن دایجاي مناسبي براي پ  نجا یناراحت شدي گفتم زنمي؟ ا ه؟یچ  - 

 حرصم گرفته بود .

همه چي رو مي زنم و دیدهنت رو ببندي و بفهمي داري با کي حرف مي زني! وگرنه ق بهتره  - 

کنم راحت مي تونم دایچي کار مي کني. من اگه بخوام کسي رو براي خودم پ  ستی. برامم مهم نرمیم  

. ي ترسم؛ پس مواظب حرف زدنت باش اي هم نم گه یهر کس د ای ، از تو کار رو بکنم نیا  

ي سالن   گهی با حرص دندون هاش رو روي هم فشار داد و دستم رو گرفت و من رو سمت د عطا  

 برد.

. وونهیدستم رو ول کن د   - 

. برد  زها یاز م  کيیبهم نداد و من رو سمت  تيیاهم چیه  

. نیبش  - 

. اونم کنارم نشست   از صندلي ها نشستم. کي یو روي  نرویب دم یدستم رو از تو دستش کش  

کي ی تعارف کرد. عطا  دنيیرو ازش برگردوندم. بازم ساکت بود. خدمتکار اومد و نوش روم  

. بردم که بردارم  وانيیبرداشت. منم دستم رو سمت ل  

. ادیب شیبه درد تو نمي خوره. نمي خوام مشکلي پ  - 

 نگاهي بهش کردم .

. شکلي درست نکني؛ چون سابقه ت خرابهتو مواظب خودت باش م  - 

 با حرص نگاهم کرد .
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. اد یاز زناي مس*ت خوشم نم  - 

. اد ین شیت بگي که بعدا مشکلي پ ندهیرو به همسر آ  ن یخب به من چه؟ بهتره ا   - 

. کرد   کیسرش رو بهم نزد  

. نيیهلنا با من لج نکن که بد مي ب  - 

 - من هرکاري بخوام مي کنم.

. بود  شده رهیبه چشم هام خ  

نه؟ ادیباشي خوشت م دیتو د نکهیا از  - 

 با حرص نگاهش کردم .

ه؟یچ منظورت  - 

. عقب دمیانگشتش رو سمت تتوي کفتم آورد که خودم رو کش  

... هم که  شت یلباس بهتر نداشتي بپوشي؟ آرا  - 

که بخواي راجع به من نظر بدي نمینمي ب ليیجام؛ پس دل ن یرفته من براي چي ا ادت ی نکه یا مثل . - 

. خوبه  م یت نگه دار، من به نظر خودم همه چ ندهی نظراتت رو هم براي همسر آ  

. به نظرت خوب باشه؛ چون دلت مي خواد همه بهت توجه کنن  دمیآره با  - 

 تا مي خواستم جوابش رو بدم گفت:

. مواظب حرف زدنت باش اد، یپدر نگار داره م  - 

مردي با قد متوسط و کم مو به طرفمون اومد . ادیدلم گفتم به جهنم که داره م فاصله گرفت. تو ازم  

. دیسالم مهندس خوش اومد  - 

 - ممنون.
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 مرده نگاهي بهم کرد .

مهندس؟ دیرو معرفي نمي کن خانم  - 

 - نامزدم هلنا.

ابروهاش رفت باال و اخمي کرد. منم از حرف عطا تعجب کردم. چرا گفت نامزدم؟ معلوم  مرده  

! مي گفت  زيیچ ه ینبود چي تو فکرشه، به هرکسي   

جا زودتر خالص بشم. مرده حالت نگاهش رو عوض ن یکه بود من فقط مي خواستم از ا هرچي  

 کرد و لبخند زورکي زد .

 - خوشوقتم خانم!

 منم لبخندي زدم.

. طور نیم هممن  - 

. دیکن يی رای از خودتون پذ د؟یجوري نشست   نیبراي چي هم  - 

. ي ا  گهی عطا سرش رو تکون داد و مرده هم رفت سمت د  

. و اومد سمتمون دیما رو از دور د دیمحلش ندادم. فر گه یعطا هنوز اخم کرده بود. منم د  

آقاي گمشده! کجا بودي؟ سالم  - 

. رفت دیعطا چشم غره اي به فر   

مي خواستم برم مثال؟ کجا  - 

جا بعد خودت  نیا  شیآورد کشيیچه مي دونم، هلنا خانم جلوي در دنبالت مي گشت. خجالت نم من  - 

تنها گذاشت؟ ستیرو خوب ن يیبا یمحترمي و ز ن یتنهاش مي ذاري؟ فکر نمي کني خانم به ا ريیم  

 خنده م گرفته بود .
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! دیببند دهنت رو فر   - 

. اون اخم هات رو باز کنامشب  ه یباشه بابا القل   - 

نه؟ ا ی  شيیساکت م دیفر   - 

 - اصال من رو بگو با تو حرف مي زنم.

: رو کرد به من و گفت  دیفر  

مدت؟ ن یه طوري هلنا خانم؟ چي کار مي کردي تو اچ شما  - 

 - کار خاصي نمي کردم، رفته بودم فرانسه بعدم برگشتم.

. جا نی چه طور شد اون جا رو ول کردي اومدي ا  - 

. دوست دارم  شتریجا رو ب  ن یا ومد؛یاز اون جا خوشم ن  - 

ه؟یچ ندهیات براي آ برنامه  - 

گرفتم تو آزمون تخصصي میتصم دیسرکار. شا  رم یبرنامه ي خاصي ندارم. فعال که م هنوز  - 

. رکت کنم ش  

. ازدواجه ندهیمنظورم از برنامه ي آ  - 

 لبخندي زدم.

. که دنبال شوهر براي دختر دم بِخت مي گردن شده هییها رزنیات مثل پ افهیاالن ق  - 

. خنده ریزد ز  دیفر   

 - گفتم خالصه اگه دنبال شوهر هستي مورد خوب سراغ دارم.

. کردم  ا دیقصد ازدواج پ دیموردات؟ شا ن یا؟ حاال کي هستن اواقع  - 

... کيی  - 
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بري گم شي؟ شه یم دی: فر عطا  

 عطا از حرص صورتش قرمز شده بود.

! رهی شکل بگ رم یامر خ  هیمهموني  نی جوري مي کني؟ بذار تو ا نی : اي بابا چرا ادیفر   

! دیعطا: فر  

دارن، سر فرصت باهاتون حرف ف ی تشرعصبي  کمی  شونی هلنا خانم ا دی. ببخششمیگم م باشه  - 

 مي زنم .

 - باشه.

. ي سالن رفت. هنوز لبخندي از حرف هاش روي لبم بود گه یاز جاش بلند شد و سمت د دیفر   

از حرف هاش خوشت اومد؟  ه ی: چعطا  

هیبه فکر خودم باشم. فکر کردي فقط خودت مي توني ازدواج کني بق دیخب منم با ه؟یمگه چ آره  - 

تونن؟  نمي  

 چشم هاش گرد شد .

 - تو بي جا...

 از جاش بلند شد. عصبي شده بود.

 - از جات تکون نخور.

. حرف مي زد رفت گهیشونه هام رو دادم باال. عطا سمت مردي که کنار سالن با چند نفر د  

! ره یگ! با خودشم در ر ی خود درگ  - 

. حوصله ام سر رفته بودجا؟ نگار که نبود ن یاطراف نگاه کردم. اصال چرا من رو آورده بود ا به . 

بار برمي گشت بهم نگاه مي کرد کی   قهیداشت هنوز با همون آدم حرف مي زد و هرچند دق عطا . 
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گذره. ازتو فکرش چي مي   دمینمي فهم ن ییوقت فرار کنم. سرم رو انداختم پا ه ی دیمي ترس حتما  

ر مي کرد. هر چند که از داشت ازم فرا ي یجورا ه یمهموني همه ش تنهام گذاشته بود. انگار  اول  

 دور حواسش بهم بود؛ ولي همه ش ازم دوري مي کرد .

ازش خورد. بهم  کم یدستش بود که   دنيیرو بلند کردم. دوباره با عطا چشم تو چشم شدم. نوش سرم  

و سمت دیدستش رو کش ش یدفعه مرد کنار هیجور خاصي بود.   هیشده بود. حالت نگاهش   رهیخ  

. بود ازم چشم برنداشت. سرم رو چرخوندم  دیلحظه اي که تو د اي بردش؛ ولي تا گهید  

بنفش راهنیکه داشت با نفرت بهم نگاه مي کرد. باالخره اومده بود. پ  دمید  تیرو از تو جمع نگار  

هم کرده بود. داشت مي رفت سمت ظي یغل شیبود و آرا دهیچیموهاش رو پ تنش بود. کوتاهي  

مشت کردم. حس بدي داشتم. هلنا آروم باش، خودت که عطا رفته بود. دست هام رو ريیمس  

. فتهیاتفاق ب   نیمي دونستي قراره ا   

 - خانم مهندس!

بود ایبه کنارم نگاه کردم. همون مرده بود. اسمش فکرکنم مهندس ض برگشتم  

مهندس شاهي کجا رفتن؟ آقاي  - 

 اصال حوصله نداشتم جوابش رو بدم. فقط گفتم :

 - نمي دونم.

. تنها بذاره ارهیم ي یبار جا نینامزدش رو که براي اولبده آدم  ليیخ  - 

. اليینه نامزد خ شیتو دلم پوزخندي زدم. آره، البته نامزد واقع  

. دیو هنوز ازدواج نکرد دیمهندس نوروزي مي گفتن شما نامزد مهندس هست  - 

. ودب  ختهی زمان با کسي حرف بزنم. اعصابم بهم ر نی حرفي نزدم دلم نمي خواست اصال تو ا  
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چي داشت بهش مي گفت؟ عنيیبود؟  ششیاالن نگار پ  عنيیبود که عطا رفته بود.   ي یبه جا چشمم  

د؟یمهندس متوجه حرفم شد خانم  - 

. خانم مهندس دیگیهمه ش بهم م ستمیحواسم نبود. بعدم من مهندس ن دیببخش  - 

ازدواجو هنوز  دیمي خوام. گفتم مهندس نوروزي گفتن شما نامزد عطا شاهي هست معذرت  - 

. دینکرد  

. دیمن خوب همکارهاي عطا رو نمي شناسم. نمي دونم از کي حرف مي زن دیببخش  - 

. دیکه کسي رو نمي شناس دیو هنوز نامزد هست دیازدواج نکرد پس  - 

به خاطر دروغي بود که  دیآدم چه قدر اصرار داشت بگه من هنوز با عطا ازدواج نکردم. شا نیا  

 عطا بهش گفته بود .

. منظورتون رو نمي فهمم دیببخش  - 

مهندس شاهي قرار بود با دختر مهندس نوروزي ازدواج کنه؟ دیدونست مي  - 

زن داشت رآبی مردک رو با اون لبخند مصنوعي خفه کنم. مثل آدم هاي ز نی مي خواست ا دلم  

! من مي زد شیعطا رو پ رآبیز  

ه؟یحرفا چ  نیهدفتون از ا  دیواضح حرف بزن شهیم  - 

. دیعطا شاهي رو بشناس شتر یب دیبخوا  دیگفتم شا  - 

دخالت کنه. شما هم اگه مشکلي میکسي تو مسائل شخص نمیاز لطفتون؛ ولي لزومي نمي ب ممنون  - 

مشکلتون رو با دیو پشت سرش حرف بزن دیمن ازش بد بگ شی پ نکهیبه جاي ا دیعطا دار با  

. م چي کار مي کنم قدر عاقل باشم که بدونم دار ن یچون فکر کنم ا د؛یخودش حل کن  

. از کنارم بلند شد و رفت  عیحرفي رو ازم نداشت. سر  نیقع همچانگار تو دیمرده رنگش پر   
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 دندون هام رو روي هم فشار دادم .

داشت تیکه با عصبان دمیبه اعصابم گند زده بود. عطا رو د  شتر یاحمق! با حرفاش ب لعنتي  

. بود که داشت باهام حرف مي زد دهی و در ا یگرفته بود، حتما ض شی مي اومد سمتم. آقا دست پ  

. . اومدم کنارم واستادنمشیرو برگردوندم، دلم نمي خواست ببروم   

چي داشت بهت مي گفت؟ کهیمرت اون  - 

 جوابش رو ندادم.

گفتم چي بهت مي گفت؟ کري؟  - 

ي طلب کار بود. کفري شده بودم، مي خواستم بگم تو با نگار داشتي از اون موقع چه غلط زيی چ هی  

 مي کردي ولي خودم رو کنترل کردم .

 سرم رو بلند کردم .

جا بموني بشنوي که چه جوري از سابقه ي نیآخرت باشه سر من داد مي زني! مي خواستي هم بار  - 

بشناسمت؛ چون قرار بود با دختر مهندس نوروزي شتر یحرف مي زد. فقط گفت ب درخشانت  

. وقت تو انتخاب تو دچار اشتباه نشم  ه یازدواج کني. بنده خدا مي خواست روشنم کنه   

. جا با تو حرف زد. مي دونم چي کارش کنم نی اومد ا کهیغلط کرد مرت  - 

ه هرحال حرف هاش برام مهم نبود، منکن. آخه داشت دروغ مي گفت. ب تشیزود برو ترب آره  - 

 که نسبتي با تو ندارم بخوام ناراحت بشم .

. نگاهم کرد  تیعطا با عصبان  

. شتیاومد پ  دمیگرفت بهت برگرده؟ د م یتصم زتیزد عزچي شد نام  - 

. نمونده بهم برگرده زي ینگران نباش چ  - 
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 با حرص نگاهش کردم .

. ندارممسخره بازي رو تموم کن که حوصله  نیزود ا  - 

بازي؟ نگار براي من مهمه، مي فهمي؟ مسخره  - 

 داشتم کنترلم رو از دست مي دادم .

. داري برو باهاش حرف بزن زودتر قبولت کنهدوستش  ليی به جهنم که مهمه! خ  - 

کرد. بوي ال*کل مي داد. معلوم نبود چه قدر کوفت کرده بود که ک یسرش رو بهم نزد عطا  

. قدر بوي ال*کل مي داد  نیا  

. کار رو مي کردم؛ البته به روش خودم نی هم شیپ قهیداشتم تا چند دق  - 

. د یفکرهاي مختلف توي سرم مي چرخکرده بود.   خینفسم داشت بند مي اومد. دست هام    

داشتم تیحرف زده بود با روش خودش. منظورش از روش خودش چي بود! از عصبان باهاش  

 منفجر مي شدم.

. شمیتحملت کنم؛ زودتر از دستت راحت م مستیمجبور ن گهیبهتر! منم د  - 

ر دستش رو تودفعه ازم فاصله گرفت. کالفه چند با هی شده بود و حرفي نمي زد.  رهی بهم خ عطا  

 موهاش برد.

. شمیالبته منم از دست تو راحت م  شي؛ یباشه... باشه زودتر از اوني که فکر کني راحت م  - 

. آبي به صورتم مي زدم  هی  دیمي گرفتم. با شی از جام بلند شدم. داشتم آت  

ري؟یگوري م کدوم  - 

 - قبرستون!

 بازوم رو گرفت .
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 - هلنا االن من قاطي ام رو اعصابم نرو!

 ساکت فقط نگاهش کردم .

 - لعنت بهت هلنا! لعنت بهت با اون چشم ها!

. رفت  اطیبازوم رو ول کرد و بدون حرف سمت ح  

. ام مي کرد  وونهیعطا با رفتارهاي دوگانه اش د آخر   

جوري بود که سردرگمم کرده   هیحرف هاش رو؛ هر کدوم  ا یدونستم نگاهش رو باور کنم  نمي  

 بود.

. به خودم نگاه کردم  نهیتو آ  يیرفتم تو دستشو   

از بودن من کنارش داشت عذاب عنيیجوري مي کرد؟   ن یداشت؟ چرا ا  راديی هام مگه چه ا چشم  

جا مي رفتم، به جهنم که هر چي مي شد. مگه خودش نگفت با نگار مشکلش  ن یاز ا دیبا د؟یکش مي  

. رونیاومدم ب يی شوجا بمونم و عذاب بکشم. از دست نی ا دیبا  گهی داره حل مي شه؛ پس چرا من د  

ن یعشقش. قلبم حتي از فکر به ا  شیاطراف نگاه کردم، عطا طبق معمول نبود. حتما رفته بود پ به  

. حس رمیمي گفتم که دارم م دیبه فر  دیحتما مي رفتم. فقط قبلش القل با دیفشرده مي شد. با ضوعمو  

. ا بخورم کنم و هم هو دایرو پ دیرفتم تا هم فر الی و اطی خفگي داشتم. سمت ح  

و به طرفش رفتم. داشت به سمت دمیرو د دیبودن. به اطراف نگاه کردم، فر اطی نفري تو ح چند  

پشت ساختمون. تا مي خواستم صداش کنم عطا رو  دیچیساختمون مي رفت. دنبالش رفتم. پ پشت  

. و دستاش رو تو موهاش فرو کرده  نهییکه روي صندلي پشت ساختمون نشسته، سرش پا دمید  

مي کردن؟ از جا چي کار  ن یکردم. ا  م یقا واریداشت سمت عطا مي رفت. خودم رو پشت د دیفر   

. دمینمي شن زيی فاصله چ ن یحرکاتشون معلوم بود دارن با هم جروبحث مي کنن؛ ولي از ا  
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بعدي واری رفتم جلو. خودم رو پشت د وار یهام رو درآوردم و دستم گرفتم و آروم از کنار د  کفش  

. مي شد  دهیشن با یون تقر کردم. صداش میقا  

جا که چي بشه؟ نی بچه اي؟ دختره رو آوردي امسخره بازي ها رو تموم کن! تو مگه  نیا  عطا  - 

. ! من مي دونم دارم چي کار مي کنمدیتو دخالت نکن فر  - 

قدر خوردي که نمي توني ن یا دي؟ی! مي دوني داري چي کار مي کني؟ خودت رو دنمیدارم مي ب آره  - 

قدر  نی کني؟ اون وقت تو ا کیاشتباه کوچ ه یکه  ننیجا همه منتظرن بب ن ی ! نمي دوني اسيی پات وا رو  

. تیکوفت کردي. عطا داري گند مي زني به همه چي! هم به کارت هم به زندگ  

. دیگفتم تو دخالت نکن فر   - 

برف. فکر  ر ی وقت اومدم حرف بزنم گفتي دخالت نکن! سرت رو مثل کبک کردي ز هر   - 

مثل آدم بهش  ريیتي دوستش داري نمداري چي کار مي کني؟ چرا وق ننیکورن نمي ب هیکني بق مي  

دي؟ یقدر هم خودت و هم اون رو عذاب م نی چرا ا بگي؟  

! خفه شو دیفر   - 

. گمیبهش م رمی! خودم االن مشمیخفه نم  گهینه د  - 

دیبه اسم فر دوستي  رهیم ادمیهمه چي و   ر ی کلمه بهش حرف بزني مي زنم ز  هیبه خدا اگه   دیفر   - 

 دارم.

. دستش رو روي شونه ي عطا گذاشت دیفر   

دي؟یقدر خودت رو عذاب م ن یمي بري! چرا ا نیداداش داري خودت رو از ب عطا  - 

 به صورت عطا نگاه کردم؛ چشم هاش کاسه ي خون بود .

ارانگ  شه؛ ی چه حالي م دنشی! تو چي مي فهمي قلبم با هربار ددمیتو چه مي فهمي من چي کش دیفر   - 
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رو بخواي و اون به راحتي  کي ی. تو چه مي دوني وقتي رونیب ادیام ب نه یخواد از قفسه ي س* مي  

. چي! تو چه مي فهمي المصب که تو دلم چي داره مي گذره عنيیازت بگذره   

چي. تو چه مي فهمي  عني یو نتوني حرف بزني  شینیبب گهی د کيی چه مي فهمي که وقتي با  تو  

کشي و هرکاري بکني که فراموشش کنيو تو دلت خفه کني و عذاب بدوست داشتن ر دوسال  

چي! مي فهمي  عنيی چي! تو چه مي فهمي بازي خوردن   عنيیکه همه جا باهات هست  درحالي  

! چه حالي شدم؟ غرورم خرد شد! داغون شدم دمیرو فهم تیوقتي واقع  

مقصر بودي که بهش. تو خودتم ستیراهش ن نیباش داداش. مي دونم ناراحتي ولي ا  آروم  - 

شده؛ درسته اونم به خاطر پنهان يی جدا  نیدوستش داري. اون غرور مسخره ت باعث ا  نگفتي  

. ستيین ر یکاري مقصره ولي تو هم بي تقص  

. ! مي ترسم بازم ازم بگذرهدینمي دونم چي درسته چي غلط. فکرم کار نمي کنه. مي ترسم فر  گهید  - 

ت نگذشت؛ اون که نمي دونه دوستش داري. تو خودت مگهنشو عطا! هلنا اون دفعه هم از خر   - 

بهش نگفتي بره؟ مارستانیب تو  

حرف من  هیمي رفت. حتما من رو نمي خواست که با   دیغلطي کردم؛ ولي اون نبا هیمن  آره  - 

 رفت.

. ادیدستم رو روي دهنم گذاشتم که صدام در ن  

. ه بودم. داشتن راجع به من حرف مي زدنزد خیبود.  سادهی. قلبم از تپش وادیدست هام مي لرز   

بودم؟ دهیدرست شن عني ی من رو مي گفت؛ داشت راجع به من حرف مي زد.  عطا  

بازي ن ی وستش داري اعطا، حاال که برگشته االن فرصت رو از دست نده. برو بهش بگو د نیبب  - 

! بگذر تیرو تموم کن. از اون غرور لعنت  
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نه. اصال به غرورم ربط نداره. من تحمل ا یهم من رو مي خواد  اون  نمیبب دینمي تونم. اول با نه  - 

مي شم. اگه... من وونهی ازش رو ندارم. اگه تو روم نگاه کنه بگه من رو نمي خواد د دنیشن نه  

! مي فهمي؟ رمیم تونم تحمل کنم. مي نمي  

کردن پدرش؟ دیجوري مي خواي بفهمي؟ با روبه رو کردنش با نگار، با تهد  نیا  - 

. پدرش دیبه هلنا هر کاري مي کنم؛ حتي تهد دنیتنها راهه. نگار بره به درک! من براي رس نیا  - 

جا با نگار  ن یا شیآورد شیاحمق! مگه خل شدي؟ برداشت شهیجوري که ازت متنفر م  نیا  - 

که   هیاحمقي عطا! مگه هلنا بچه مدرسه ا  هیروش کني که چي بشه؟ مثال حسادت کنه؟ تو   روبه  

گند  شتر ی. داري بستیراهش ن نی از خودت دورش مي کني؛ ا  شتر یجوري ب نی ؟ اکنه  حسادت  

! وانه یمي زني د  

. قدر رو مخم نرو تنهام بذار! بذار کارم رو بکنم  نیا  دیفر   - 

هیبه جهنم، تو مغز نداري! هر غلطي مي خواي بکن؛ فقط نگي من نگفتم، باز مثل اصال  باشه  - 

. گي گرفتي جمعت کنمحوصله ندارم وقتي افسرد شیسال پ  

کیبهش نزد ایض کهیهلنا نمي خوام اون مرت شی. االنم برو پامیسراغ تو نم گه ینگران نباش د  تو  - 

! نزنه. حاال دارم براش اديیه زر زمي کردم ک شیوگرنه حال ستیکه جاش ن  ف یبشه. ح  

ایض  . نمي خواد نگران زر زر ذاريیقدر تنهاش م  نی نشه، ا کیمواظب باش کسي بهش نزد تو  - 

 باشي!

بشه رو مي شکنم. هلنا مال  کیبشه! گردن کسي که بهش نزد کی مي کنه کسي بهش نزد غلط  - 

دي؟ ی! فهممنه  

! خل وضع کهیبرو بابا مرت  - 
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. ومد یکه من بودم م يی داشت سمت جا دیفر   

ي باغ  گه یو سمت د  رونیب دمیکش واریبود. با بدبختي خودم رو از پشت د  دهیچسب نیبه زم پاهام  

. اشک تو چشمم جمع شده بود. عطاي لعنتي دوستم داشت. تمام مدت دوستم داشته و ساکت تمرف  

چ یبود. خاک تو سرش که مثل آدم بهم نگفت دوستم داره! دلم مي خواست خفه اش کنم که ه مونده  

داشت هم من هم خودش رو عذاب مي داد! هنوز باورم  وونهینبود. احمق د زادیمثل آدم شیکار  

. بودم  سادهیجا کنار درخت وا نی اي بود که ا قهیعطا اون حرف ها رو زده. چند دقه نمي شد ک  

داشت دنبالم مي گشت. حاال که مي دونستم عطا چه نقشه اي داره  دیبرمي گشتم تو، حتما االن فر دیبا  

. ي من  وونهیتا کجا مي خواد ادامه بده مرد د نمیبرمي گشتم تو تا بب دیراحت بود. با المیخ  

. هام رو پام کردم و به طرف ورودي سالن رفتم  کفش  

نمي تونستم ضربان قلبم رو کنترل  هیقلبم باال رفته بود. حاال که مي دونستم عطا حسش بهم چ تپش  

. وار مي زد  وانهیکنم. قلبم مثل پرنده اي شده بود که بعد سال ها از قفس رها شده. د  

. نه. وارد سالن شدم ای عطا مي تونم   دنید خودم رو کنترل مي کردم؛ ولي نمي دونستم با  دیبا  

خودم رو   نهیخودم رو مرتب مي کردم. جلوي آ   دیاتاقي که لباسم رو درآورده بودم رفتم، با سمت  

! بد نبود طنتیش کمی به لبم زدم؛  کم یمرتب کردم. چشم هام برق مي زد. رژم رو درآوردم و    

لبخند نهی ! با بدجنسي تو آ هیفهمونم هلنا ککني آقا عطا، آره؟ حاال بهت مي   تیخواي من رو اذ  مي  

. رونیزدم و از اتاق اومدم ب ثيیخب  

! عطا دوباره بهم برمي گرده زي؟ی همه چي رو بهم بر  ومدهیزرنگي ن لي یفکر کردي خ  - 

. نگاهم مي کرد، نگاه کردم  تیبه نگار که با عصبان  

 پوزخندي زدم .
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دوني که عطا دوستت نداره، پس خودت رواگه مي توني کاري کن بهت برگرده. خودتم مي  باشه  - 

 خسته نکن .

ي لعنتي براي چي برگشتي؟ دختره - 

! بدم حیفکر نکنم در حدي باشي که برات توض  - 

. حال خوبم رو خراب کنه؛ حتي حرف هاي نگار   نینمي تونست ا  ز ی چ چیاز کنار نگار رد شدم. ه  

. رفتم  می که نشسته بود زيیسمت م  

با  دیکنه. به نظر کالفه بود. سرش رو چرخوند من رو د دام یپ کشهیرک م که داره س   دمیرو د دیفر   

 سرعت سمتم اومد .

: کجا بودي؟دیفر   

 با تعجب نگاهش کردم .

چي کجا بودم؟ عني یشده بودم!  گم  - 

 هول شده بود.

. ستيین دمیآخه اومدم د  - 

باهام داشتي؟ دنبالم مي گشتي؟ کاري  - 

. جوري نینه... نه هم  - 

؟کجاست دوستت  - 

 - دوستم؟

جا و ولم کنه پام رو  نیا ارهیدوستت. برو بهش بگو اگه مي دونستم قراره من رو ب  گهید آره  - 

. جا بمونم  نیا  نی از ا شتر یجا نمي ذاشتم. االنم مي خوام برم چون حوصله ندارم ب نیا  
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وقت شب نیکجا بري؟ تا تهران کلي راهه چه جوري مي خواي ا  اد یطا ماالن ع سا، یوا  - 

رگردي؟ ب  

 - نگران نباش. مگه من بچه ام؟ بلدم برگردم.

. نري اومدم يی باشه االن عطا رو صدا مي کنم. جا  - 

. ایزود ب  - 

. رفت و منم تو دلم لبخندي زدم  دیفر   

. وسط و منم نگاهشون مي کردم  داشت پخش مي شد. همه ي زوج ها رفته بودن تيیآهنگ ال  

د؟یخانم افتخار مي د  هلنا  - 

. مي شد تا آدم بشه  عیضا  دیبشر پررو بود. چه قدر با نی با اخم نگاه کردم. چه قدر ا ایبه مهندس ض  

 تا مي خواستم جوابش رو بدم عطا گفت:

. دیروي کرد  ادهیفکر کنم براي امشب به اندازه ي کافي ز  ایمهندس ض   - 

 - من جسارت نکردم.

! نشي ک یبه نامزد من نزد گهیبهتره دهنت رو ببندي و د  - 

. فرار کرد   يیجورا ه ی چارهی چشم هاي به خون نشسته جوري نگاهش کرد که ب عطا با  

. میحاضر شو بر   - 

. ام مدتي که ازم دور بود نگاهش کنم نگاهش مي کردم. دلم مي خواست به اندازه ي تم  

ه؟یچ  - 

حل شد؟  انایاح مشکلتون  - 

 عطا با حرص نگاهم کرد. حتي حرص خوردنش رو هم دوست داشتم.
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. م یو بر گفتم حاضر ش  - 

همه ش ستمین کار یروشن نشه از جام تکون نمي خورم. من ب فمی . تا امشب تکلامینم يی جا من  - 

. برسي  زتیتا تو به نامزد سابقِ عز وفتمیدنبالت راه ب  

د یدندون هاش رو روي هم فشار داد. مچ دستم رو گرفت و من رو سمت خودش کش عطا . 

. کم بود  ليیفاصله مون خ  

جا بهت توجه کردن؟ ن یاخوشت اومده  ه؟یچ  - 

. زدم طانيی. لبخند شدیفکر به ذهنم رس هی که داره نگاهمون مي کنه.   دمینگار رو د  

تر کردم. مچ دستم رو ول کرد. چشم هاش گرد  کیي کت عطا رو گرفتم و خودم رو بهش نزد  قهی  

 شده بود .

بهش توجه کنن جناب مهندس؟ ادیبدش م کي  - 

. قلبش م رو گذاشتم روي   گهیدست د  

که انتظارش رو  زيیعرق نشسته بود. مي دونستم تنها چ شیشونیتند تند مي زد. روي پ قبلش  

جوري  نیچرا من ا  دیشده بود. نمي فهم  رهیود. با چشم هاي سرگردون بهم خکارم ب نیهم نداشت  

شده بودم؛ چه قدر چشم هاش رو دوست داشتم. ضربان قلبش تندتر شده  رهیمي کنم. بهش خ رفتار  

. ي عطا رو ول کردم و ازش فاصله گرفتم  قهیود. نگار که روش رو برگردوند، ب  

. کار رو بکنم ن یرمنده ولي الزم بود انامزدت سابقت داشت نگامون مي کرد. ش  - 

 حالت نگاهش عوض شد. کالفه و عصبي بهم نگاه کرد .

. کار رو کردم نیکاري کنم حسادت کنه؛ خب منم هم دیخودت گفتي با ه؟یچ  - 

. میوش بر بپ  - 
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. پرت کرد طرفم. مانتوم رو گرفتم. لبخندي روي لبم بود  يی جورا هی مانتوم رو برداشت و   

. کني، آره؟ حاال خودت تو تله افتادي  تی ع من عطا شاهي! تو مي خواستي من رو اذبه نف چیه کی  

. دم یداشتم مانتوم رو مي پوش  

 مهندس نوروزي: کجا مهندس؟ هنوز شام ندادن .

. . خانومم خسته شدهمیبر  دیاممنون ولي ب  - 

 با چشم هاي گرد به عطا نگاه کردم. چه قدر دروغ مي گفت.

. اه کرد مهندس نوروزي به من نگ  

. دیببر  فیبعد تشر دی. شام بخوردیداشته باش ف ی خانم تشر   - 

. جوري نگاهم مي کرد که قبول نکنم   هیبه عطا نگاه کردم    

. میر یباشه اشکالي نداره. بعد شام م  - 

. ونم خانمممن  - 

. مانتوم رو درآوردم  عیسر   

 مهندس نوروزي رفت.

نگفتي حوصله ت سر رفته مي خواي بري؟ دیقبول کردي؟ مگه خودت به فر  چرا  - 

 - نظرم عوض شد.

! مگه من مسخره تم؟خودیب  - 

 - نمي دونم.

 - هلنا داري...

! د ی: شما که هنوز نرفتدیفر   
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. خوش گذشته  عطا: خانم نظرشون عوض شده. فکر کنم بهشون  

. اشکالي نداره دی: خب بموندیفر   

 عطا با حرص گفت :

. م یعطا: فکر کنم درحال حاضر چاره اي ندار  

 منم لبخندي زدم.

. تعارف کرد. عطا مي خواست برداره که دستش رو گرفتم  دنيیخدمتکار دوباره نوش  

 با تعجب نگاهم کرد .

. ريی مي گ شیروشن کنم آت رت یز  تی! کبر گهیبسه د  - 

. رو برداشت وانی و عطا دستم رو زد کنار و ل دیخند دیفر   

. صباني شدم از دستش ع  

! کار رو مي کنم نی ! مي دوني که ارمیجا م  نیاالن از ا  نیبخوري هم گهی قطره د هی اگه   - 

به من و عطا نگاه مي کرد که هر دو با حرص به دیو فر  ز یروي م دیرو کوب وانیبا حرص ل عطا  

. میهم نگاه مي کرد   

. دارن نگاهمون مي کنن  د؟یحل کن  گهی جاي د هی مشکالتتون رو  شهیم: دیفر   

ن یمن اصال ا دیبراش مهم باشه نه من. شا دیبا ن یبگو. ا زت یمن ربطي نداره به دوست عز  به  - 

. د یشما باهاشون کار مي کن نمینب گه یآدم ها رو د   

. شونیدیبازم د  دی: شا دیفر   

نمشون؟یبب دیبا چرا  - 

. جوري گفتم نیهم  - 
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ما. باز معلوم نبود چه ز یسمت م  ومدیهم ساکت بودن. نگار داشت م دینزدم. عطا و فر في حر   

 نقشه اي داره .

اي؟یلحظه ب هی  شهی: عطا منگار  

. جا کارت رو بگو نیچي کار داري؟ هم  - 

. هیخصوص قه؛ یفقط چند دق  - 

 - من حرف خصوصي با کسي ندارم.

 - خواهش مي کنم.

ه نکردم. مي دونستم االن حتما صورتم از حرص قرمز شده. بااز جاش بلند شد. بهش نگا عطا  

ي  گهی مي دونستم عطا دوستم داره؛ ولي دلم نمي خواست با نگار بره. عطا با نگار سمت د  نکه یا  

 سالن رفت .

سوال بپرسم؟ هی: هلنا مي تونم  دیفر   

 - آره بگو.

؟مشکلي با برگشتن عطا به نگار نداري تو  - 

 - نه.

تو يعنیواقعا؟  ...  - 

چي؟ من  - 

. ولش کن چيیه  - 

که رفته بودن نگاه کردم. عطا حق نداشت باهاش بره. حتي اگه مي خواست حس ريیمس به  

. مي رفت دی*ک کنه هم نبايحسادت من رو تحر   
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 حرصم گرفته بود و واقعا داشتم حسادت مي کردم .

. رو برداشتم  وان یگ توش بهم چشمک مي زد. لزرد رن عینگاه کردم. ما ز یروي م وانیبه ل  

. اي رو نگاه مي کرد  گه یداشت سمت د  دیفر   

خالي رو وانیکناري بود. ل ز یکه روي م وانيیرو هم خالي کردم تو ل هیازش خوردم و بق کمی  

. . بهش محل ندادمومدیدستم گرفتم. عطا داشت م  

سمتم. منم اومد تیکردم مثال دارم مي خورم. عطا با عصبان کیخالي رو به لبم نزد با یتقر  وانیل  

. ز یخالي رو گذاشتم روي م وانیل  

. میبپوش بر   - 

 - کجا؟ تازه سر شبه.

. کاري دستت ندادم ه یتا  میهلنا بپوش بر   - 

. که قاطي کردي ديیفکر کنم با نگار به توافق نرس   - 

. نمي دونم چرا دیداد زد. خدا رو شکر صداي آهنگ بلند بود و کسي صداش رو نمي شن بایتقر   

. مي کنه  شیقدر عصبان نی اني بود. نمي دونستم کارم اقدر عصب نیا  

 - گفتم بپوش!

ه؟ یچه رفتار  ن یشدي؟ ا وونهی: عطا د دیفر   

. جا رو رو سرت خراب نکردم  نی ام! بپوش هلنا تا ا وونهیآره من د  - 

. ستیتو حالت خوب ن ام؛ ینم يیتو جا من با   - 

ازم مي ترسي؟ ه؟یچ  - 

. تعادل نداري رانندگي کني ستیت خوب نازت بترسم؟ تو حال دیاز تو؟ چرا با  - 
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. که فتادهی: عطا آروم باش اتفاقي ن دیفر   

گهیم ره،یخانم چي کار کرده که مهندس علوي آمارش رو مي گ ستیآره؟ معلوم ن فتاده،ین اتفاق  - 

تو دخترعمومي؟ خودت بهش گفتي دیعموتون قصد ازدواج نداره؟ اصال اون از کجا فهم دختر   

 نه؟ 

. بود نیبراي هم تشیپس عصبان  

که بهش بگم دختر عموتم. بعدم مگه حرف بدي زده؟  هیک گي یآدمي که م ن یاصال نمي دونم ا اوال  - 

گي؟ یاصال قصد ازدواج داشته باشم. تو چي م دیشا  ه؟ی سوال کرده مگه چ بخ  

 عطا مثل آتشفشان درحال انفجار شده بود.

اشت و مچ دستم رو گرفت و من رو سمتنذاشت مانتوم رو بپوشم. مانتوم و شالم رو برد حتي  

. د یخروجي سالن کش  

جوري مي کني؟ نی چرا ا وونه؟ی خبرته د چه  - 

. مي زنم شیجا جفتمون رو آت  نیحرف بزني هم گه یکلمه د ه یهلنا! اگه دهنت رو ببند   - 

. عصباني بود ليیساکت شدم. عطا خ  

جوري   نی رم. نمي دونستم ابشه، من فقط مي خواستم سربه سرش بذا ت یاذ شتریخواستم ب نمي  

و خودشم نشست. پاش رو نیهلم داد تو ماش بایعطا تقر  میدیرس  نی. به دم ماششهیم عصباني  

. که صداش مي کرد توجه نکرد  دی گذاشت روي گاز. حتي به فر  

حرص فرمون رو فشار مي داد؛ ولي حرف نمي زد. با سرعت مي رفت. با حالي که داشت معلوم  با  

. مینبود سالم برس  

تر برو چه خبرته؟ آروم  - 



 

 
 

907 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

. طور تند مي رفت نیجوابم رو نداد و هم  

 داد زدم :

! شمیم ادهیجوري رانندگي کني من پ نی نگه دار! اگه مي خواي ا  - 

. نمي شد دهیچشمش د ديیقدر قرمز بود که سف  نیبرگشت سمتم. چشم هاش ا  تیبا عصبان  

چي به علوي گفتي هان؟ ؟ادیکه ال*کل مي خورن خوشم نم  يیبهت نگفتم از زنا  مگه  - 

بده ر ی کار مي کنم؛ برو به نامزد سابقت گجوابت رو دادم. اوال به تو ربطي نداره من چي   منم . - 

... ! سوما هیدوما بهت گفتم نمي دونم علوي کدوم خر  

دي؟ی! فهمشهیتو به من مربوط م ز یچ همه  - 

کارم به تو ربطي نداره و چ یه گهیبهم گفتي د شیسال پ ه یبگي چرا؟ فکر کنم  شهیوقت م اون  - 

. بودم تیندگگفتي من اشتباه ز شم یبرم پي کارم! چند وقت پ  

رفت رو دست انداز، منم که کمربند نبسته بودم سرم محکم  نیدفعه ماش ه یشده بود.  رهیخ بهم  

. رو نگه داشت  نیماش عی. عطا سر شهیخورد به ش  

میشونیبود دستم رو سمت پ میشونیه روي پگرمي ک عیهام براي چند لحظه تار شد. با حس ما  چشم  

. بستم  هیبردم. دستم خوني شده بود. چشم هام رو چند ثان  

خوبي؟  زمی عز  هلنا؟  - 

. وقتي به صورتم خورد چشم هام رو باز کردم. به  خش یدست هاي   دمشیخاطر ضربه تار مي د  

حرف بزن! خوبي؟  زمی عز  هلنا؟  - 

وسط جمله ش بودم زمیدم. هنوز تو کف عزنگفتم و به چشم هاي نگرانش نگاه کر  چيیه . 

زودي خودش رو لو نی از نگراني هول شده بود وگرنه به ا گه؛ یدونستم نمي دونه چي داره م مي  
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 نمي داد.

بگو! حالت خوبه؟ زيی چ هی مصب  ال  - 

 - من رو ببر خونه.

. آورد میشونیدستش رو سمت پ  

. که ازش گرفتم  میشونیسمت پعقب. دستمال کاغذي رو برداشت آورد  دمیخودم رو کش  

خوبه؟ حالت  - 

. خوبم ليیخ ني؟یمگه نمي ب  - 

. داري  زيی خون ر  مارستان؛یب میبر  دیبا  - 

. که نخوردم ریت مارستان؟یب ايیمي خواي ب تیوضع نی الزم نکرده. با ا  - 

 عطا ساکت شد و با سرعت حرکت کرد .

ادگاري یاز   نمیام رو بستم. امي رفت. چشم ه جیبود. ضعف داشتم و سرم گ میشونیروي پ دستم  

 امشب.

 - هلنا چشم هات رو باز کن.

 اصال حال نداشتم حتي چشمام رو باز کنم.

! ام مي کني  وونهیچشم هات رو باز کن خواهش مي کنم! داري د گم؟یهلنا مي شنوي چي م  - 

 آروم گفتم.

. هستي وونهیتو د  - 

خورده بودي. بازم زبونت  ر ین شب که تمثل او شه؛ ینم حالت هم زبونت کوتاه نی با ا ادیم خوشم  - 

. نشم کیمي کردي که به هستي نزد  دم یدراز بود و داشتي تهد  
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 لبخند کم رنگي زدم .

 - هلنا من...

 باز ساکت شده بود.

. ! بگو دوستم داري! بگو هر دومون رو راحت کن گهیبگو د  

. فتهیاتفاق ب ن یمن... من نمي خواستم ا  - 

. مي خواست تا بگه دوستم داره  رلفظيی عوض کرده. زم بود حرفش رو لعنتي معلو  

. کردي  تم یاذ  میرمستقیبا کارهات غ شهیآره نمي خواستي؛ ولي هم  - 

 - هلنا من... متاسفم.

بعد نگه داشت. اومد طرف من در رو باز کرد. چشم هام رو باز کردم جلوي کمینگفتم.   زيیچ  

. میبود مارستانیب  

جا؟ ن یاومدي ا  چرا  - 

. میو نشون بدسرت ر دیبا  - 

 - الزم نکرده من رو ببر خونه، خوبم.

. شو ادهیپ دهیآره معلومه خوبي! رنگت پر   - 

 - گفتم مي خوام برم خونه.

کنم؟ ادتی به زور پ ای  شيیم ادهیپ  - 

. نداره دهیاش معلوم بود که مقاومت فا افهیاز ق  

. .عطا مي خواست کمکم کنه   ن یدستم رو گرفتم به در ماش  

. ام یم مبرو کنار خود   - 
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. عقب دیعطا دستش رو مشت کرد و کش  

. شدم  ادهیپ  نیبا کمک در ماش  

توني راه بري؟ مي  - 

قدر براش سخت بود؟  نیا  عنيی حرص نگاهش کردم. ازش کفري بودم که نمي گفت دوستم داره؛  با  

 - آره چالق که نشدم.

انگار از عکس العمل منبود و نگاهم مي کرد.  سادهی. عطا کنارم وا دم یداشتم و تار مي د جهیسرگ  

قدم بردارم   هیبود. به خاطر افت فشار مي دونستم   سادهی وا کمی فقط نزد نی. به خاطر همدیترس مي  

. ارم یولي نمي خواستم کم ب شم؛ یم هوشیب  

. ن یرفت و مجبور شدم بازوي عطا رو چنگ بزنم که نخورم زم اهيیقدم برداشتم چشم هام س هیتا   

. فتم یگرفت که ن  کمرم رو از پشت  عیعطا سر   

 - دختره ي لجباز احمق!

. کردبلندم  نیحرکت از زم هیبا   

... خودم مي تونم نیمن رو بذار زم  - 

 - دهنت رو ببند!

نداشت. چشم هام رو بستم و فقط به ضربان دهیشدم. واقعا نمي تونستم راه برم و لجبازي فا  ساکت  

قدر   نیمرد برام ا  ه یروزي  هیمي کردم  وقت فکر ن چیعطا گوش دادم. چه قدر دوستش داشتم. ه قلب  

. قدر بهم آرامش بده  نی مهم بشه که ضربان قلبش ا   

. رونیبا گذاشتنم روي تخت از اون حس اومدم ب  

. به صداي قلبش گوش مي دادم  شتر یراه طوالني تر بود و ب ن یکاش ا  
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*** 

اطر افت فشار بهم . فقط سرم رو پانسمان کرد و به خستیخاصي ن ز ی ام کرد و گفت چ نهیمعا  دکتر   

بود. سرم تموم شده  نیتو ماش فمیه بود. ک بود. بابا حتما نگرانم شد کی  کیزد. ساعت نزد  سرم  

 بود.

از جاش بلند شد و  دنمیجام بلند شدم. سمت در ورودي رفتم. عطا روي صندلي نشسته بود. با د از  

 اومد سمتم .

 - خوبي؟

. نیسمت ماش میا بر سرم رو تکون دادم. بازوم رو گرفت کمکم کنه ت  

 بهش چشم غره رفتم .

. جوري نکن؛ چون من کاري رو بخوام مي کنم نی چشم هات رو ا خودیب  - 

گفت که من فقط  زي یلب چ ر یو عطا حرکت » دلم رو برد « بعدم ز  م یشد نی. سوار ماشدمیشن رو  

 کرد.

. مي گشتم  فمیبابا افتادم. دنبال ک ادی  میتو اتوبان بود  

ردي؟دنبال چي مي گ  ه؟یچ  - 

کجاست؟ فمیک  - 

مي خواي؟عقب؛ براي چي  گذاشتم  - 

. شه ینگران م می به بابا زنگ بزنم، تا برس دیبا  - 

 - خودم بهش گفتم.

کردي؟ چکار   - 
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. بهش گفتم مهموني طول مي کشه تیزنگ زده بود به گوش  - 

رو جواب دادي؟ میبهش گفتي؟ چرا گوش چرا  - 

وي تونستم جواب ندم. بعدم نمي تونستم گوشي رنکن! ده دفعه زنگ زد نم خوديیب سروصداي  - 

. ستيیبفهمه تو مهموني ن مارستانیتو؛ ممکن بود از صداي ب ارمیب  

تو اون جا چي کار مي کردي؟ گهیعروسي بعد تو گوشي رو جواب دادي. نم رم یگفتم دارم م من  - 

من کجا بودم تو گوشي رو جواب دادي؟ اصال  

. دمتیجا د ن یدوستاتي و منم اتفاقي ا شیگم. گفتم پنترس منم بلدم مثل تو دروغ ب  - 

دروغ نگفتم، فقط راستش رو نگفتم. انتظار داشتي بهش چي مي گفتم، هان؟ مي گفتم که عطا من  - 

کرده به خاطر خودش برم نقش معش*وقه ش رو بازي کنم که به نامزدش برسه تا دست  مجبورم  

؟سرش برداره از  

هاش رو دور فرمون مشت کرده بود و فکش رو روي هم فشار با حرص نگاهم کرد. دست  عطا  

 مي داد.

که عصباني شدي؟ گمیدروغ م مگه  - 

 - هلنا ساکت باش!

خوام ساکت باشم. چرا با نگار امشب آشتي نکردي که همه چي تموم بشه؟ نمي  - 

 - صالح ندونستم.

کردي من عروسکتم که صالح ندونستي؟ فکر  - 

. شمیم مونیبعد پش گمیم زيیچ ه ی. ستیمن حالم خوب نهلنا بهت گفتم حرف نزن!   - 

 - نترس من مي شناسمت، تو تعادل نداري! به رفتارت عادت کردم.
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: دفعه داد زد   هی  

امشب ه ی! آره تو هر چي بگي من همونم؛ فقط جون هرکي که دوست داري گهی کن د بس  - 

 تمومش کن!

رو نیدن ازش خداحافظي نکردم و در ماشش ادهیشدم. تا دم خونه حرفي نزدم؛ حتي موقع پ ساکت  

زي ی. رفتم تو خونه. خداروشکر بابا خواب بود. اصال حوصله نداشتم براش چدمیبه هم کوب محکم  

. دمیبدم. لباس هام رو با حرص در آوردم و خواب حیرو درحال حاضر توض  

*** 

دلم شتر یدوستم داره بکه  دمی. دلم براش تنگ شده. از وقتي فهمستی روزه از عطا خبري ن چند باز  

. برگشته و عسل هم همه مون رو شام دعوت کرده خونه شون  روزی . ماني دکنهیهواش رو م  

نیخراب بود و امروز بدون ماش  نمی. ماشرونیب امیم مارستانیهفت شده. از ب کینزد ساعت  

 اومدم .

ریلبته تقص. اشهیدارم همون روز خراب م ازین ن ی. هر وقت به ماششهیکارها برعکس م شهیهم  

زده بود باال و   میما برو؛ ولي من طبق معمول رگ لجباز نیبود. بابا و ماني گفتن با ماش خودمم  

اونم خبري ازم نگرفته عصبي شدم وکه منتظر عطام و  شی. از چند شب پرمیبا آژانس م گفتم  

. ادیچرا نم  ستیمنتظر آژانسم. معلوم ن مارستانی. جلوي در برمیمي گ لیپاچه ي همه رو بي دل  

. اصال حوصله اش رو ندارم. روم رو برمي گردونم ولي من رورونیب ادیم نگیاز پارک احدي  

. نه یمي ب  

 کنار پام نگه مي داره.

خانم دکتر؟ دیاوردین نیماش  - 
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جمع کرده؛ ولي  کمی بهش مي کنم. از روزي که باهاش اون جوري برخورد کردم خودش رو  اخمي  

. شه یم رهیم خبه نهیهرجا که من رو مي ب  

 - نه منتظر آژانس هستم.

. برسونمتون دیاگه ناراحت نمي ش  - 

. دیببر  فینه ممنون شما تشر   - 

. سمتم ادینگهبان همون موقع م  

. ادیم گه یي د  قهیدق ستیخانم دکتر، آژانس تا ب  - 

. اد یم ر یکه آژانس د گهیاحمق تازه داره م  

. زنگ بزن گهیآژانس د هی چه خبره؟ به  قه؟یدق ستیب  - 

 - باشه خانم.

. مي برمتون يیجا  ه یمن تا  دیاحدي: خانم دکتر تعارف نکن  

ره؟یچرا نم شیسر مردک  

. دیبش حرفي نمي زنم که ناراحت دیمطمئن باش  - 

: خانم دکتر چي کار کنم؟نگهبان  

جوري نگاه مي کنه که مثال چرا   هی. نگهبان از جاش تکون نخورده. ر یخوام بهش بگم برو بم مي  

. احدي بشم تا نگهبان داستان درست نکرده ن یسوار ماش شمی. مجبور ممشیسوار نم  

. گذاشته   نیاحدي هم حرکت مي کنه. آهنگ آرومي تو ماش  

خبر خانم دکتر؟ چه  - 

. ستیخبري ن  - 
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: گه یو دوباره م شه یساکت م کم ی  

خوبن؟ نامزدتون  - 

 - ممنون خوبه.

. دمشونیچند وقته ند  - 

. ره یگ چه قدر فضوله! باز داره آمار مي  

 - رفته سفر .

 - آهان.

گه ی وام جوابش رو بدم. خدا رو شکر ساکت شده و دنمي خ دهی. انگار فهمشهیساکت م دوباره  

 حرف نمي زنه؛ چون اصال حوصله اش رو ندارم .

کجاست؟ رتونیمس دیببخش  - 

. شمیم ادهی خودتونه من پ  ریممنون دکتر هر جا که مس  - 

. برسونمتون دیاجازه بد دیداراگه هنوز باهام مشکل ن دیتعارف نکن  - 

 - من...

. ستمیم وحشتناک نخواهش مي کنم! من اون قدر  - 

. دم یقرار گرفتم و به اجبار آدرس رو م ستيیتو رودربا  

رو نگه  نی. ماشمیدیخونه رس کی به طرف خونه ي عسل. به نزد  رهیهم بدون حرف م احدي  

: گهیبشم که م ادهیپ خوامی. مدارهیم  

. بهتون بگم زيیچ ه ی دیوام ناراحتتون کنم؛ ولي با خانم دکتر نمي خ  - 

. دیخواهش مي کنم حرفي نزن  شمیناراحت م دیاگه مي دون  - 
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. گرفتم براي آلمان هی بورس هیاز فرشته جدا شدم.    - 

 با تعجب نگاهش مي کنم؛ منظورش از فرشته حتما زنش بود.

... اگه  عني یاگه تو بخواي؛   - 

. نهکیاز داره شروع معصبي شدم. ب  

 - دکتر احدي من نامزد...

. به حرفم گوش کن؛ بعد هرچي خواستي بگو قه یمي دونم هلنا. معذرت مي خوام، فقط چند دق - 

. اي بهش بگم  گهید  ز یجوري حالت التماس داره. نتونستم چ هیساکت شدم صداش   

که ه یور. گذشته م هم جديیخوبي ازم نشن زاي یاشتباه کردم؛ مي دونم چ میتو زندگ ليیدونم خ مي  - 

آدمي مثل منه؛ ولي باور کن اگه تو   هیاز   شتریب ليیافتخار نمي کنم. مي دونم ارزش تو خ بهش  

زندگي اي برات بسازم که همه حسرتش  دمینمي خوام. قول م چيیه  گهی د ايیکني و باهام ب قبولم  

ت؛سیموضوع مال االن ن نی داشته باشن! من دوستت دارم. واقعا دوستت دارم هلنا. ا رو  

واقعي  تیحس رو بهت دارم. با من ازدواج کن خوشبختت مي کنم. مي دونم نامزد  نیهاست هم سال  

عوض  ام یولي اگه تو بگي آره دن ش؛ ی من رو از سرت خودت باز کني ساخت نکه یو براي ا  ستین  

! فرصت بده. خواهش مي کنم هلنا  هیکنم بهم   . خواهش ميشهیم  

. شدم  ر ی حرف ها رو ازش نداشتم. غافلگ  نینمي دونم چي بگم؛ اصال انتظار ا   

 - ولي...

از خدا چي یه گهی فکر کن. اگه جوابت مثبت باشه که د  کمینگو.   زي یمي کنم االن چ خواهش  - 

گه یو د  رمیجا م ن یرو زدم. از اخودم، وجدانم راحته که حرفم  شیخوام؛ اگه هم که منفي، پ  نمي  

. شه یتو قلبم هستي هم هشیوقت برات مزاحمت درست نمي کنم. ولي هم چیه  
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 - ولي دکتر احدي من...

. امشب خوش باشم که بهم فکر کردي  ه یازت خواهش کردم. بذار   - 

. رونی آورد ب شهیشدم. دکتر احدي سرش رو از ش ادهیپ نیاز ماش  

 - هلنا ممنونم ازت. تو آرزوي هرکسي هستي.

 مبهوت نگاهش کردم اونم دور زد و رفت .

ریوسط کم داشتم که ازم خواستگاري کنه. فکرم درگ نی کتر احدي رو ادر خونه رفتم. فقط د سمت  

. رون یب ادیاز خونه م هیشده. همون موقع مرض  

 - ا سالم هلناخانم!

ري؟یجان؟ کجا م  هیخوبي مرض سالم  - 

. تو دییبخرم. شما بفرما زيیچ  هی رمیم  - 

 - باشه.

. ه یهمه ي حواسم به حرف هاي دکتر احد  

. رو باز مي کنم داخل برم  و منم در رهیم هیمرض  

آقاي دکتر خوش گذشت خانم دکتر؟ با  - 

 دستم رو گذاشتم روي قلبم و برگشتم طرف صدا .

 با حرص نگاهم مي کرد .

ه که داري لبخند مي زني! چي بهت داشت مي گفت که خوشحالي؟ البته به جزخوش گذشت معلومه  - 

 حرف آخرش که گفت آرزوي هر کسي هستي .

و من رو دیکه بازوم رو گرفت و کش  اطیو برگشتم. پام رو گذاشتم تو ح ندادم تیاهم بهش  
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 برگردوند.

چي گفتم؟ ديینشن دي؟یجواب نم  چرا  - 

ر احدي به راحتي بهم گفته بود دوستم داره، اون وقت عطا مثلشدم. چرا دکت رهیچشم هاش خ به  

ها داشت باهام بازي مي کرد؟  احمق  

بود. چرا به جاي دکتر احدي ختهیرد نشه؟ اعصابم به هم رکه مثال غرورش خ دیچي مي ترس از  

مرد  ن یبهم نمي گفت دوستم داره؟ هر چي بود وضعش از دکتر احدي که بدتر نبود. چرا ا عطا  

بهم  دیقدر خودخواه و مغرور بود؟ بر فرضم من مي گفتم نه، حداقل اگه واقعا دوستم داشت با  نیا  

. دکتر احدي امتحان مي کرد  مي گفت دوستم داره و شانسش رو مثل  

حرف بزن، نمي شنوي؟  گمیم  - 

. مي کشم  رونیم رو از دستش ببازو  

. بهت بگم که چي مي گفت! خصوصي بود دمیولي الزم ند دم؛ یچرا شن  - 

 ابروهاش تو هم گره خورد .

 - خصوصي؟

 پوزخندي زد.

داره؟ گهی زن د ه یمرد زن دار چه حرف خصوصي با  ه یخصوصي بود، آره؟ اون وقت  پس  - 

 - اوال از زنش جدا شده؛ دوما ...

: دفعه بازوم رو چنگ زد. صورتش قرمز شده بود. داد زد   هی  

چي هان؟ دوما  - 

. . برو کنار مي خوام برم تونهیما رو مي ب کيی! االن وونهیولم کن د  - 
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 - مثل آدم بگو بهت چي گفت هلنا.

. دلم نمي خواد بهت بگم کاره مي؟. تو مگه چي  شهیگفتم خصوصي بود. بعدم به تو مربوط نم  - 

. مي پرسم شیاز خود عوض رمیباشه م  - 

. ! گفتم به تو ربطي نداره. خودم راجع بهش با بابام حرف مي زنماریبازي در ن ونهیعطا د  - 

به چي؟ راجع  - 

ما  اط یتو ح ادیب کيی  دمیکه محکم گرفته بود. مي ترس رونیرو مي خواستم از دستش بکشم ب بازوم  

. نه یبرو ب  

. تو زندگي خودت رو داري، منم زندگيدهیکارهات چه معني م نیولم کن! من نمي فهمم ا  عطا  - 

کارها رو مي کني؟! مگه نگفتي نگار رو دوست داري نیرو. االن اصال نمي فهمم چرا ا   خودم  

خواي باهاش زندگي کني، هان؟ مي  

و بوده. اوندنبال ت زن داشته اون وقت چشمش ه؟یتو اصال مي دوني اون عوضي ک ...  - 

 داد زدم :

ساله م؟ همه چي رو ??دختر  هیعطا تمومش کن! اصال به تو چه، هان؟ مگه من  گهید بسه  - 

! مي خواي بدوني چي گفت آره؟ستمیدونم، کور که ن مي  

 به چشم هاش نگاه کردم .

باهاش. گفت مونهیبگم چي گفت؟ گفت دوستم داره، گفت عاشقمه ، گفت از گذشته ش پش بهت  - 

چي داشت بهم  ديیفهم ا یکنم؛ گفت بهش فرصت بدم. گفت خوشبختم مي کنه. بازم بگم  ازدواج  

از خدا نمي خواد. گفت  چي یه گهیگفت؟ گفت من آرزوي هرکسي هستم. گفت اگه بگم آره د مي  

. فرصت داشته باشه   هیمجرمم حق داره   هیحتي   
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. رفت عقب کمیش   نهیبه س*  دستم زدمعطا با بهت نگاهم کرد. دست هاش شل شد. با دوتا   

حق نداري تو کار من دخالت گهیولي د ه؛ ی کارهات براي چ نینمي فهمت عطا! نمي دونم ا اصال  - 

. رم یبگ میدرست براي زندگ میتصم  هیمي خوام   دي؟یکني، فهم  

چي گفتي؟ بهش  - 

 پوزخندي زدم .

مي خواستي بگم؟ تو اگه جام بودي چي مي گفتي؟ چي  - 

بود. برگشتم سمت خونه رفتم. دست هام رو مشت کردم. چي مي خواست بدونه؟ دلم شده  ساکت  

دفعه اومد هی! به راهم ادامه دادم. نمي خواستم جوابش رو بدم.  واریخواست سرم رو بکوبم به د مي  

. . چشم هاش قرمز شده بودسادیجلوم وا   

چي بهش گفتي، هان؟ گفتم  - 

 فقط نگاهش کردم .

 - جواب بده لعنتي!

 پوزخندي زدم. هنوز نمي خواست حرف بزنه .

منتظر مي شدم تا آقا  دیرو مي کردم وقتي اون خفه خون گرفته بود؟ تا کي با تشیرعا  دیچرا با  اصال  

بهم بگه دوستم داره؟ رهیبگ میتصم  

 - برو کنار.

! رم یتا جواب ندي نم  - 

. فکر کنم   دیهرچند بازم بهت ربطي نداره؛ ولي بهش گفتم با  - 

. م نگاه کرد مات به  
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چي؟  عنيی  نیا  - 

کنم اون قدر باهوش باشي که خودت بفهمي منظورم چي بوده. مسلما اگه جوابم منفي بود فکر  - 

کنم، مي فهمي؟ موقع بهش مي گفتم. منم حق زندگي دارم، مگه نه؟ مي خوام زندگي همون  

 خشکش زده بود. از کنارش رد شدم و رفتم تو خونه.

*** 

. هم برام جالب نبود اینداشتم. حتي شوخي هاي ماني و مسخره بازي هاي س کس رو چیحوصله ي ه  

. ادیاومده و براي شام نم شیکاري پ ه یتو. به عسل زنگ زده بود و گفت براش  ومدیعطا ن  

. رف نزده بود بازم فرار کرده بود؛ بازم ح  

 بازم من رو تو برزخ گذاشته بود.

*** 

نا یکرده بودم که ا ریقدر د نی ماني اومده بودن. واي ازنگ در مي اومد. حتما مهمون هاي  صداي  

. کردم   ر یقدر د  ن یمي زد که ا شی. حتما هستي من رو آتدنیهم رس  

من و هستي بود. مهموني زنونه گرفته بود. هر چي به ميیاز دوست هاي قد کي یتولد  امروز  

بشر تو  نی . اايیب دیگفتم حوصله ندارم و خسته ام از سر کار اومدم راضي نشد و گفت با هستي  

. اصالمیمي کرد تیرعا دیچي! حاال تولدش تم داشت و با عني ینمي رفت بي حوصله بودن  مغزش  

بشه تیمسخره بازي ها رو نداشتم که برم براي خودم لباس بخرم که تم تولد رعا  نی ي ا حوصله . 

. به خودم نگاه کردم  نه یو کفش فرستاده بود که بپوشم. جلوي آ راهن یپ هی هستي برام  نیبه خاطر هم  

راهن یپ ه یبود خفه کنم! لباسم  دهیوجبي که خر  هی لباس  ن یمي خواست هستي رو به خاطر ا دلم  

. اي نداشتم  گهی د دیسف راهنی تا باالي زانو بود. نمي دونستم چي کار کنم. پ دیفدکلته س  
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آخه؟ میشد تم؟ مگه ما عروس دمیسف آخه  

که کوتاهه و باال تنه ش لخته! چي کار کنم، مهموني که زنونه   هام رو دادم باال. اصال به درک شونه  

 بود، چند ساعتي تحمل مي کردم تموم مي شد.

ش یاشتم درست کنم صاف بود. فقط با سشوار خشکشون کرده بودم. تند تند آراحوصله ند موهامم  

. دمیهم کردم و کفش ها رو هم پوش  

ده  هیکفش ها چه جوري راه برم؟ فکر کنم   نیبار هزارم به هستي فحش دادم. آخه من با ا  براي  

. قدر کفش پاشنه بلند بپوشم ن یسانتي پاشنه داشت. مثل فلج ها راه مي رفتم. عادت نداشتم ا  

 - مي کشمت هستي! فقط دستم بهت برسه.

. داشت زنگ مي خورد. حتما هستي بود. بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم  میگوش  

. هستي مي دادم تا دلم خنک بشه  چند تا فحش به  هی دیبا  

 - بله؟

. دم در کارت دارم ایب  - 

شما؟ دیببخش  - 

 - زود آدم ها رو فراموش مي کني خانم دکتر !

 - عطا!

. مونده ادتیچه عجب اسمم هنوز  - 

. عصبي بود ليیخشکم زده بود. نمي تونستم حرف بزنم. باهام چي کار داشت؟ صداش که خ  

! خانم دکتر  رم یقتتون رو نمي گو ادیدم در، ز ایاالن ب نیهم  - 

! وضع کجا مي خواستم برم نی مي انداخت. با ا کهیداشت بهم ت  
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. . کار دارمام یمن... من نمي تونم االن ب  - 

وقت داري قهی. فقط پنج دقرونی به زور از خونه مي کشونمت ب ای دم در  اي یاالن م  نیهم ای  - 

 وگرنه کاري رو که گفتم مي کنم.

مي بود، بود  دیکه نبا يی جا  شهیمي کرد. هم وونهی مرد آخر من رو د ن یا  ایخدا  رو قطع کرد. گوشي  

چي کارم  نمیمي رفتم دم در تا بب دی. بادمیمي بود، نبود. مانتوم رو برداشتم و پوش دیکه با ي یجا و  

 داره .

رون؟یرو انداختم روي سرم. حاال چه جوري مي خواستم از جلوي مهمون ها برم ب شالم  

ومدی م گهی . به اطراف نگاه کردم. صداي خنده هاي ماني و چند نفر درونیتاق اومدم باز ا آروم . 

. بازي ماني زده بود باال  وونهیحتما باز رگ د   

نهار  زیگل بزرگي که روي م بودن. به دسته يیرا ی ي پذ گه یجلوتر خدا رو شکر سمت د رفتم  

ن یشتر یها چشم گرفتم و با ب بود نگاه کردم. عجب دسته گل بزرگي آورده بودن. از گل خوري  

. رفتم  اط یسرعتي که مي تونستم سمت در ح  

. دستم رو گذاشتم روي قلبم دمیقلبم تند تند مي زد. دم در رس  

. زهی به هم بر  بگه اعصابت رو زيی چ هی آروم باش هلنا! حتما مي خواد باز   - 

دن عطا عادت داشتمکه رفته بود ازش خبري نبود. هرچند من به آفتاب پرست بو شیدو روز پ از . 

درست جلوي در خشکم زد. عطا دستش رو دنشیو در رو باز کردم. با د دمیکش قيیعم نفس  

نیتنش بود با شلوار ج ديیسف شرتیسمت زنگ آورده بود. انگار مي خواست زنگ بزنه. ت .  

. و اخمي کرد  ن ییدفعه چشمش رو ازم گرفت و دستش رو آورد پا ه یشده بود؛ ولي  رهیبهم خ  

شلوغه، نه؟ ليیکردي؟ فکر کنم سرت خ رید  راچ  - 
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سر تا پام نگاهي کرد و پوزخندي زد. مانتوم رو که هنوز وقت نکرده بودم دکمه هاش رو ببندم  به  

. روي هم آوردم. بازم ازم طلب کار بود  شتر یب  

 منم پوزخندي زدم .

به نامزدتون دنیرسنکنه باز براي  ه؟یامرتون چ دییشد! من عذر مي خوام! بفرما  ر ید دیببخش  - 

. ادیبگم شرمنده کاري ازم برنم د یبا نهیکمک کنم؟ اگه ا  دیبا  

مي رفت. اون جوري  نشیخونه. داشت سمت ماش رونیبه سمت ب دیدفعه مچ دستم رو گرفت کش هی  

. ن یبود بخورم زم ک یبا اون پاشنه هاي بلند نزد دیکه من رو مي کش  

! فتمیولم کن االن م وونه؟یچي کار مي کني د   - 

سوار شد و  عی. زده بود به سرش. سر نیرو باز کرد و پرتم کرد تو ماش ن ینزد. در ماش حرف  

 حرکت کرد .

. نگرانمرونیوضع اومدم ب ن یبرگردم با ا  دیجوري مي کني؟ من با  ن یچي مي خواي؟ چرا ا عطا  - 

. شنیم  

 پوزخندي زد.

زود شنین نم! فقط ساکت باش و حرف نزن. نترس نگراهیمي دوني وضعت چ خوبه  - 

! باهات روشن بشه  فمیتکل دیبرمي گردي. با   

چي؟ ف یتکل  - 

موش و نی جفتمون روشن مي شد. منم از ا ف ی تکل دینزد. منم ساکت شدم. راست مي گفت با حرفي   

. ومد یگربه بازي خسته شده بودم.داشت بارون م  

. و رفت تو  دیبه دم خونش رس  
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. شو ادهیپ  - 

. نجایچرا اومدي ا  - 

. شو ادهیقناري؟ نترس کارت ندارم! پ ریجزا   کجا برم؟  - 

آپارتمانش؟جا؟ چرا نرفته بود   نیخونه خاطره ي خوبي نداشتم. چرا اومده بود ا نی ا از  

ادهی کنم. عطا پ جادیا  تینمي خواستم حساس اوردم؛یبه روي خودم م دی . نبادمیکش قيینفس عم بازم  

. رو محکم بست نیشد و در ماش  

! ي رواني وونهید  - 

وضع نیبا ا  دیبود. حاال با  ومدهیوقت بود بارون ن ليیشده بود. خ دیشدم. بارون شد ادهی پ نیماش زا  

! د یقدر شد نی! اونم اومدیکفش و لباس من بارون م  

! شانس نیلعنت به ا  - 

رو پارک  نیبره جلوتر پارک کنه. خوبه دم در ماش کم یکجا پارک کرده بود. نمي تونست  نمیماش  

شده بود. شالم سی. مانتوم خنیخاطر پاشنه ي کفش ها آروم راه مي رفتم که نخورم زمبود. به  نکرده  

. دشده بو سیهم خ  

. مي اومد لیانگار داشت س  

. کفش ها ن یخدا لعنتت کنه هستي! با ا - 

 عطا برگشت سمتم. نگاهي بهم کرد و دوباره به راهش ادامه داد و رفت تو خونه .

قدر بزنمش که ن یو نمي زنه خالصم کنه. کاش مي تونستم احرفش ر زاد ی! مثل آدموونهید احمق  - 

 اعتراف کنه !

. شده بود رو زدم کنار  سیي سرم که خوارد خونه شدم. موهاي جلو   
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به اتاق افتاد. سرم رو برگردوندم. نمي خواستم به گذشته برگردم. عطا از اتاق کناري اومد چشمم  

. رو عوض کرده بود  شرتشیت رون،یب  

جور وسط هال  ن ی. هميیي و نشست. من دوباره نگاهم رفت به سمت اتاق کذا سمت راحت رفت  

. بودم  سادهیوا  

. نیبش ایب  - 

 سرم رو برگردوندم. داشت نگاهم مي کرد .

. برم د یمن راحتم حرفت رو بزن با  - 

 به مسخره گفت:

! راحت باش خونه ي خودته نیبش ا یب ه؟یچه عجله ا  - 

 پوزخندي زدم .

 - عطا حرفت رو بزن.

. شده بود رهیبهم خ  

. گردنم فتهیشدنت ب ض یسرما مي خوري؛ نمي خوام مر  اري؟ینمي خواي مانتوت رو در ب  - 

نیاومده باشم مهموني. من هم ادی. در ضمن به نظر نمفتهیگردن تو نم زي ینگران نباش چ تو  - 

 جوري راحتم .

ازم مي ترسي؟ ه؟یاراحتم. چمن ن ولي  - 

. ي کرد داشت نگاه م ي یبه طرف اتاق کذا  

 با حرص نگاهش کردم. دست هام رو مشت کردم .

ازت بترسم، هان؟ دیبا چرا  - 
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! گهیم گه ید  ز یچ  هینمي دونم؛ چشم هات که    - 

 حرصم گرفته بود .

! اي بگن! عطا حرفت رو بزن  گهید  ز یچشم هام غلط مي کنن چ  - 

. د. عطسه کردم بازم ساکت بو  

. . نترس گفتم کاري باهات ندارماریمانتوت رو درب  - 

 صدام رفت باال .

 - بهت گفتم من ازت نمي ترسم!

 - مطمئني؟

 شالم رو از سرم با حرص باز کردم، مانتومم درآوردم و پرت کردم روي راحتي کنارم .

. سادم یوا نهیشده بود. دست به س* رهیبهم خ  

 - راحت شدي؟ حاال بگو مي شنوم.

 حرفي نمي زد و فقط نگاهم مي کرد .

لفظي هستي؟ ر ی ! منتظر زگهیبزن د حرف  - 

 - هان؟

. روي هم فشار داد و بعد بازشون کرد. با اخم نگاهم مي کرد  هیچشم هاش رو چند ثان  

! نیبش  - 

 - من راحتم زود حرفت رو بزن.

. نیبش ای. حرف مي زنم؛ البته هر وقت دلم بخواد. پس بساديیجوري وا  نی من ناراحتم ا  - 

شده رمی ي هات رو ندارم. حرفت رو بزن دبرگردم. حوصله ي مسخره باز  دیعطا من با  نیبب . - 



 

 
 

928 

  
 آس دل  ➢

 س.شب  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 منتظرم هستن .

منتظرته؟ کي  - 

 داشت باهام بازي مي کرد حرصم گرفته بود .

 - به تو ربطي نداره حرفت رو بزن.

از جاش بلند شد و اومد طرفم. بازوم رو گرفت و پرتم کرد  تیبا عصبان شد. وونهیدفعه انگار د  هی  

. رتش قرمز شده بودروي راحتي. نفس نفس مي زد. صو  

هیلباس   ن یآره؟ با ا دي،یهمه رس ن یبه خودت ا نی! به درک که منتظرتن! به خاطر همنیبش گفتم  - 

چي رو مي خواي نشون بدي هان؟ وجبي  

شده بود؟ رفتارش تعجب کردم. چش   از  

. از جام بلند شدم. انگشتم رو گرفتم سمتش تیبا عصبان  

. دفعه يدمیدنبالت اومدم فکر نکن که ازت ترس گوش هات رو باز کن عطا شاهي! اگه خوب  - 

جوري رفتار مي کني! اصال به تو چه چي مي پوشم، هان؟  نی باشه باهام ا آخرت  

. واستم در رو باز کنم دستش رو گذاشت روي درمانتو و شالم رو برداشتم. سمت در رفتم. تا مي خ   

 - کجا؟

 برگشتم سمتش.

 - برو...

. شینیانگشتش رو گذاشت روي ب  

! ! حرف نزنسیه  - 

شده بود. منم عکس العملي رهیشده بودم. صورتش از فشار عصبي قرمز شده بود. بهم خ ساکت  
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دینمي دادم و محو چشم هاش شده بودم. دستش رو آورد سمت صورتم. پشت دستش رو کش نشون  

 روي گونه ام .

. مي دوني که؟ستمین کیرمانت اد یداري چه جوري رفتار کنم؟ من ز دوست  - 

شده بود وونهیشد. چشم هام گرد شد. قلبم تند تند مي زد. انگار د  گه یجور د   هینگاهش   حالت . 

شده بود. هرچند ته قلبم  شتر یبودم؛ مخصوصا با اتفاقي که تو گذشته افتاده بود ترسم ب دهیترس  

دونستم عطا کاري نمي کنه و اون دفعه هم خودم مقصر بودم. عطا به زور به کاري مجبورم  مي  

. س تو وجودم بود نکرده بود؛ ولي بازم تر   

! برو کنار مي خوام برم ه؟ی مسخره بازي ها چ ن یعطا ا  - 

. خودت گفتي بار آخرم باشه باهات اون جوري رفتار کردم زم؟ی عز  هیمسخره بازي چ  - 

 - عطا تمومش کن!

! نترس خوشگلم زم؛ ی من کاري نمي کنم که عز   - 

. زم یبه من نگو عز  - 

ن؟یستیحرفا ن نیا دنیشما زن ها عاشق شنمگه  زم؟ی عز  چرا  - 

 پوزخندي زدم .

! اشتباه گرفتي جناب شاهي  گهی فکر کنم من رو با کساي د   - 

 حالت نگاهش بدتر شد.

! ارزشي نداره چیعوضي هستم که ه هینبود من از نظر تو  ادمیآهان!   - 

 - عطا!

 داد زد :
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ه؟یومدي چشم هات به اون اتاق لعنتاز لحظه اي که ا دمتیهان؟ فکر کردي ند گم،یدروغ م مگه  - 

. مي دونمديیاز رفتارت رو بفهمم؛ مي دونم ترس هیچشم هات رو حفظم هلنا. مي تونم هر ثان من  

وحشي، آره؟ فکر وونیح  هیفاجعه براي من! از نظر تو من کي ا م هلنا؟   عنيیتو بترسي   وقتي  

من وضعم از عنيیبه من چي فکر مي کني؟  .. واي! تو راجع که... واي هلنا!.  فمیقدر کث ن یا  کردي  

ازم مي ترسي؟  يیاحدي بدتره که مي خواي به اون فرصت بدي؛ ولي وقتي با من تنها دکتر   

شدي؟ وونهی د گي؟یداري م چي  - 

سر وضع تو خونه چه غلطي نی . با اشهیام کردي! مغزم داره منفجر م وونهی ام! تو د وونهید آره  - 

بدترم، آره؟ به یاي غر من از اون آدم ه کردي؟ مي  

. گه یچي م دمیشده بودم. اصال نمي فهم جیگ  

 - من...

! ام کردي وونهیحرف نزن هلنا! بگو مي خواي تا کجا ادامه بدي؟ خسته م کردي! د   - 

. مي کندشون شهیداشت از ر  يی جورا  ه یبود. انگار  سیدستش رو برد سمت موهاش. موهاش خ  

سرم آوردي؟ ي یام کردي! مي دوني چه بال وونهی د هلنا  - 

! من نمي فهممت ه؟یعطا دردت چ  - 

آهان دردم! تو مگه مي توني براي درد من کاري بکني؟ آره مي توني؛ تو مي توني اخه دردم؟  - 

 دکتري.

 مشت زد به قلبش .

وضعم ن یجام مي سوزه! تو مقصري! تو! فقط توي لعنتي! تو باعث ا  نیجام درد مي کنه! ا   نیا  - 

 شدي .
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. ه طرف مغزش اشاره کرد با انگشتش ب  

! داغونم کرديرمیرفتي تو مغزم. همه جا هستي! هر جا که م انهیجام درد مي کنه؛ مثل مور  نیا . - 

کاري بکنم؛ تمرکز ندارم. تو گند زدي  چیرو جهنم کردي! نمي تونم ه میزندگ دمتیروزي که د از  

کتر! هان؟خانم د ه ی. بگو راه درمانم چمیزندگ به  

. مع شده بود. با بهت نگاهش مي کردم اشک تو چشمم ج  

. برم که جلوي چشمت نباشم شهیقدر عذابت مي دادم بهم مي گفتي براي هم  نی اگه ا  - 

. د یشده بود. مردمک چشم هاش مي لرز رهیبهم خ  

آره؟ ري،ی بگم برو م واگه - 

 ساکت نگاهش مي کردم .

نه؟ ای  ريیم گفتم  - 

 داد زدم :

. رمیم شيیجوري راحت م ن ی! اگه ا رمیآره م  - 

. بست خ ی هیحس کردم چشم هاش براي چند ثان  

. سه یانگار نمي تونست روي پاش وا  وار؛ یقدم رفت عقب. دستش رو گرفت به د  هی  

! فرار کن! برو شهیخانم دکتر؟ باشه... باشه برو. برو هلنا! مثل هم نهیراه درمانت ا  - 

 داد زد :

! جا برو لعنتي ن یاز ا  - 

دیدوباره من رو مقصر مي دونست. با  دی. نباختیوي صورتم رقطره اشک ر  هیسمت در   برگشتم  

. بود رهیبار به خاطر عشقي که بهش داشتم حرفم رو مي زدم. دستم روي دستگ نیبراي آخر  
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. صدامنهیخواستم نگاهش کنم. مي خواستم اگه بهم دوباره گفت برو، داغون شدنم رو نب نمي  

. دیمي لرز  

 - اگه بگي بمون...

. رو فشار دادم  رهی. نمي خواست حرف بزنه. دستگفقط سکوت بود  

! تحمل ندارم گهیهلنا با من بازي نکن! د   - 

پر از اشک بود. نمي تونستم تو برداشتم و برگشتم سمتش. چشم هاش رهی رو از روي دستگ دستم  

. دی. به خاطر من داشت عذاب مي کشنمشیحال بب نیا  

شهیهلنا! قلبم داره منفجر م شمیم وونهید  مي تونم تحمل کنم. دارم گهیبري نمي دونم د اگه ! - 

کم شتیخواي من رو تا کجا بکشوني؟ چي مي خواي ازم بشنوي؟ مي خواي بشنوي من پ مي  

احدي نتونسته چیاي داد بزنم تا همه بدونن که من، عطا شاهي کسي که هآره؟ مي خو  آوردم،  

چارهیقدر ب  نیاردش نشه، حاال ا تو قفس بوده که کسي و شهیکسي که قلبش هم  اره،یدووم ب جلوش  

م کردي المصب! نمي دونم که از کي  چارهیم کردي هلنا! ب چارهیزن کم آورده؟ ب ه یکه جلوي  شده  

بهش فکر کنم. بدون تو چي کار کنم لعنتي؟ ستین زي یاز تو چ ر یشدم. وقتي تنهام به غ رتیدرگ  

د قشنگت! بگو هلنا بگو چکار فکر کردن به چشم هات چه جوري بخوابم؟ بدون اون لبخن بدون  

! راهي هست... آره هست  هیراهي هست نه؟  ه یکنم؟ حتما   

 - عطا!

ذره دوستم داري! من به هیکلمه بگو؛ فقط بگو... فقط بگو   ه یجوري صدام نکن هلنا! فقط   نیا  - 

 همونم راضي ام؛ بگو خالصم کن .

. وار مي زد  وانهی . قلبم دختیاشک روي صورتم ر گهی چند قطره د  
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نکن! من ارزش اشکات رو ندارم. فقط بگو من رو هیبزن! به خاطر منِ احمق گر حرف  - 

برزخ نجات بده. مي دونم راجع به من چي فکر مي کني نی! من رو از ا نینه، هم ا ی خواي  مي . 

ذره ته قلبت بهم حسي داري و  هیکه تو بخواي ولي... اگه فقط   ستین زي ی دونم گذشته م اون چ مي  

! نمي کنم! به شرفم قسم مي خورم  مونتیبهم فرصت بدي پشمي توني   

. چي مي خوام بگم  نهیشده بود تا بب رهیبه ل*بم خ  

ن یا دنیسخت بوده. شن ليی حرف ها براش خ نیهاش رو مشت کرده بود. مي دونستم زدن ا  دست  

. هبود که تو تابستون برف ببار ن یحرف ها از آدم مغروري مثل عطا قابل باور نبود. مثل ا   

! ست داشتم عطا دو شهیدوستت داشتم. من هم شهیمي خواستمت!... هم شهیمن... من هم  - 

. حرکتي نمي کرد   چیخشکش زده بود. ه  

. شده بود  رهیقدم رفتم جلوتر. فقط بهم خ هی  

. دیبي حرکت نگاهم مي کرد؛ مثل مجسمه. انگار حتي نفس هم نمي کش  

 - عطا من...

 - دوباره... بگو.

 - چي؟

. اره بگوگفتم دوب  - 

رو؟ چي  - 

 - همون جمله ي آخر رو!

 آروم گفتم :

 - دوستت دارم عطا!
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. ب*غلم کرد؛ جوري که حس کردم دیدفعه مچ دستم رو گرفت و من رو سمت خودش کش هی  

. سکوت کرده بود؛ منمهیهام داره مي شکنه. انگار مي خواست باور کنه همه چي واقع استخون  

 حرفي نمي زدم .

. ود که تو همون حال بود اي ب قهیچند دق  

. ورتم رو قاب گرفت ازم فاصله گرفت و با دست هاش ص  

 - هلنا دوستت دارم! حتي نمي توني تصور کني چه قدر دوستت دارم!

. شده بود  رهیبه چشم هام خ  

نه؟ ستم،یکه ن  خواب  - 

 ابروهام رو دادم باال .

 - فکر نکنم.

. ا صبح عقدت مي کنمبا عمو حرف بزنم. فرد دیخونه تون. با   میر یاالن م  - 

شدي؟ فردا؟ وونهید چي؟  - 

تو فتهیاتفاقي ب ه یوقته که صبر کردم. نمي خوام باز  لي ینگي! من خ چي یکت باشي و هسا بهتره  - 

تو و  ام یخودم رو کنترل کردم که ن  لي یبرن پي کارشون. خ گيیدور بشي. به اون ها هم م ازم  

. کار رو مي کردم  نیا رونیب ومديینزنم. هر چند اگه نم ششونیآت  

ا؟یک  - 

 عطا با حرص گفت :

 - همون ها که اومده بودن خواستگاري!

 چشم هام گرد شد.
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 - خواستگاري؟!

 - آره.

کي؟ خواستگاري  - 

... . با اون دسته گل ودمشونیهمون ها که اومدن خونه تون. خودم د   - 

. خنده. عطا با تعجب نگاهم مي کرد  ریزدم ز  

خواستگاري من؟بهت گفت اون ها اومدن  کي  - 

با اون دسته گل اومده بودن خواستگاري ماني؟ پس  - 

بار اومده بودن خونه مون. من نی اي عطا! اون ها دوستاي ماني بودن که براي اول وونهید تو  - 

. دمشونیاصال ند  

 - چي؟

دي؟یتو از کجا اون ها رو د اصال  - 

خودم رو ليی . خدمشونیکه د نمیرو ببدر واقع مي خواستم تو  عنيی بودم به عمو سر بزنم؛  اومده  - 

. تو و حسابشون رو نرسم  ام یکنترل کردم که ن  

. شدن و تو بالاخره اعتراف کردي دوستم داري ر یاي عطا! هرچند سبب خ وونهیتو د  - 

. کرد  ز ی عطا چشم هاش رو ر  

زدي؟ پیجوري ت نی براي من ا ه؟یلباس ها براي چ ن یا پس  - 

جوري لباس مي پوشه؟ اونم من؟ نی مثال جلوي خواستگارش ا عطا چي بهت بگم؟ آخه آدم واي  - 

! شدي زیوسوسه انگ اد؛ یبهت م ليیمن چه مي دونم! من اصال فکرم کار نمي کنه. ولي خ  - 

 - عطا!
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 اخمي کرد .

لباست بري؟ نیمي خواستي با ا  کجا  - 

ي کار کنم؟شدم! حاال چ چارهی.. واي هستي! واي بمي رفتم تولد دوستم. من و هستي. داشتم  - 

شده؟ چي  - 

. برم دی! ساعت چنده؟ من باکشهیهستي من رو م  - 

 برگشتم سمت مانتوم که عطا بازوم رو گرفت .

! ريینم يی شما جا  - 

 - عطا!

 - جانم؟

. برم دیبا  - 

حینداره! بي خود اون جوري نگاهم نکن. من خودم به هستي زنگ مي زنم، براش توض امکان  - 

. مي کنم که نذاشتم تو بري   و ازش معذرت خواهي دمیم  

 با تعجب نگاهش کردم .

جوري نگاهم مي کني؟  نیچرا ا  ه؟یچ  - 

مي خواي معذرت خواهي کني؟ تو؟ تو  - 

. ش قلبش رو خوب حس کنم دستم رو گرفت و گذاشت روي قلبش. مي تونستم تپ  

چه جوري داره برات مي زنه؟ من براي تو حاضرم هرکاري بکنم؛  نيیمي کني؟ مي ب حس  - 

! ستین زي یمعذرت خواهي که چ  

 - عطا!
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عطا؟ جان  - 

خودتي؟ باور کنم؟  واقعا  - 

بعد ازم  هیبود. چند ثان ستادهیفاصله اي نبود. انگار زمان ا گه ی. دکمیدفعه سرش رو آورد نزد  هی  

 فاصله گرفت. هنوز تو شوک بودم.

کردي؟ باور  - 

چي؟ هان؟  - 

ا تو مثل آب مي موني؛ پاک و زاللجوري سرگردون شده! هلن  نیچشم هاتم وقتي ا  عاشق ! - 

هستي؛ ولي مي خوامت. چاره اي جز قبول کردنم نداري؛ ادیبراي منِ خطاکار ز  ليیدونم خ مي  

چشم هات رو الیه بردي هلنا! از همون روزي که تو اون ووقت ليی مال مني! آس دلم رو خ چون  

تت دربرابر مشکالت باور. مقاومدمیزني هستي که د نیتر  بی دلم برات رفت. تو عج دمید  

. کنم  ف ی. حسي که باهات دارم رو نمي تونم توصهینکردن  

 لبخندي زدم.

 - عطا، نگار...

خراب  گه ید  زهايی فکر کردن به چ  کس حرف نزن. نمي خوام حال خوبم با   چینگو؛ از ه چيیه  - 

م بود؛ ولي وقت مهم نبوده. درسته نگار چند ماه نامزد چیکس برام ه چی. فقط بدون جز تو هبشه  

زني برام مهم نبوده چیو عاشقت شدم جز تو ه دمتینبود. از روزي که د نمونیب زيی کن چ باور  

. نشدم؛ حتي نگار که نامزدم بود  کیکس نزد چیو به ه  

فراموشت کنم؛ ولي نشد. قبل از برگشتنت بهش گفتم ما به  میخواستم با آوردن نگار تو زندگ مي  

. ما نخواهد بود  نیب زي یوقت چ چیقبول نمي کرد؛ منم بهش گفتم هولي اون  م؛ یدرد هم نمي خور  
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اون شب جلوي خونه شون؟ پس  - 

سال بازي خورده بودم قاطي کردم هی ماني برادرته و  دمیش حرف الکي بود. وقتي فهم همه ! - 

به نگار فکر هیثان هیحرف ها همه ش چرت بود. حتي اون موقع هم که ازت ناراحت بودم هم   اون  

. حرفم رو باور مي کني مگه نه؟دمنکر   

 - اهوم.

ه؟یاهوم چ زم؛یبگي آره عز دیبا  - 

! خنگم  زها یجور چ ن یعطا مي دوني که من تو ا   - 

! تمیخنگ نیمن عاشق هم  - 

 - عطا!

عاشقتم! خودمم نمي دونم چه قدر دوستت ت ی! شوخي کردم. عاشقتم هلنا! تا بي نهازمیعز جانم  - 

نداره. بدون تو حتي نمي تونم نفس  ي یمعنا چیبدون تو زندگي برام هرو مي دونم  نی ولي ا دارم؛  

 بکشم!

. دیلبخندي زدم. عطا دوباره من رو سمت خودش کش  

ز عهد آدم تو را دوست دارما من  

آغاز عالم تو را دوست دارم  از  

شب ها من و آسمان تا دم صبح چه  

? نم نم، تو را دوست دارم  میسرود  

! الي یب و خنه خطي، نه خالي! نه خوا  

اي حس مُبهم، تو را دوست دارم  من  
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دمیتر از غم ند ميیصم سالمي  

اندازه ي غم تو را دوست دارم به  

زد یتا صدا از دل سنگ خ ایب  

با هم، تو را دوست دارم مییبگو  

دهان شد هم آواز با ما  کی  جهان  

را دوست دارم، تو را دوست دارم  تو  

. ان یپا  
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